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 This research has special purpose to study Asian’s cultures and search for 
design symbol to show any cultures for each country clearly and most appropriate in a 
practical way for using in any purpose. Researcher has study symbol for 10 countries: 
Thailand, Laos, Cambodia, Myanma, Vietnam, Singapore, Malaysia, Indonesia, Brunei 
and Philippines, that combine documents, data, and also experts of program designer 
to form a proposal and conclusion to design a symbol of culture properly. 
 Conclusion 
 1.  In study culture’s symbol, researcher grouped Asian’s cultures in forms 
which can be a media properly and clearly. Researcher divided Asian’s cultures in to 5 
groups: Anthology, Fine art, Sports, Handicraft, Home craft. 
 2.  Ideas to design culture’s symbol. After the work shop to fine the idea for 
design a culture’s symbol, researcher followed Kuwayama, 1973 standard and Follies 
and Hammer, 1979 standard, the ground for design were base on identity of each 
culture to create national symbol. Color, color were concerned for design each symbol. 
We used color to present, and to define a good thing for each culture in their actual way 
to support our program. Composition, composition is most important and should present 
one composition one object for interpret or define right on the point. 
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บทที่1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  
 มนุษยเราตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรรูจักการสรางสรรครูปรางรูปทรงขึ้น เพื่อใชในการ
ติดตอส่ือสารสื่อความหมายซึ่งกันและกัน ดังเชน สัญลักษณที่พบเห็นกันอยูเสมอตามผนังถ้ํา บน
กอนหิน มักเปนรูปทรงที่ ลอกเลียนแบบ ธรรมชาติแสดงเรื่องราวตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน เชน ภาพ
ดวงอาทิตย นก ปลา สัตวปา คน ตนไม เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้ เปนสัญลักษณภาพที่สะทอนให เห็น
ถึงวิถีชีวิตการดํารงอยู ภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เปนการแสดงออกถึงความ รูสึก
นึกคิดที่เปนรูปธรรมใหชัดเจนยิ่งขึ้น นับวาเปนการสรางสรรคสัญลักษณเพื่อใชในการสื่อสารของ
คนในยุคนั้น 
 ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียนประกอบดวยประเทศ ไทย ลาว 
กัมพูชา พมา เวียดนาม สิงคโปร มาเลเซียอินโดนีเซีย บรูไนและฟลิปปนส เปนแหลงศูนยรวมแหง
อารยธรรมและวัฒนธรรมที่เกาแกตั้งแตสมัยโบราณ มีการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่นาสนใจไว
มากมาย มีลักษณะเฉพาะตัวที่บงบอกความเปนเอกลักษณของแตละชาติไวอยางชัดเจน ถึงแมแต
ละประเทศจะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผาพันธุ แตยังสามารถสื่อสารกันไดเขาใจดวย
รูปแบบและวิธีการตาง  ๆดังเชน การสรางสรรคสัญลักษณเพื่อการสื่อความหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ส่ือสารทางวัฒนธรรมของแตละชาติ มีความสําคัญตอการดํารงอยูของชนชาติเปนเสมือนกระจกเงาสอง 
สะทอนความเปนมาแสดงออกถึงความเจริญรุงเรืองแบบฉบับที่ดีงามประจําชาติ กอใหเกิดความนิยมยก
ยองตอประเทศนั้น  ๆ
 การศึกษาสัญลักษณทางวัฒนธรรมเปนการศึกษาสัญลักษณที่แสดงออกถึงเอกลักษณทาง
วัฒนธรรม โดยจะทําการศึกษาลักษณะของวัฒนธรรมและประเภทของวัฒนธรรม ซึ่งสามารถลักษณะ
ของวัฒนธรรมแบงเปน 2 ลักษณะ คือ 
 1.  วัฒนธรรมที่เปนวัตถุ (Material Culture) หรือวัฒนธรรมในรูปของกายภาพที่ปรากฏ
ออกมาภายนอก เปนวัฒนธรรมที่สามารถสัมผัสไดมีรูปราง หรือเปนสิ่งของตาง  ๆที่มนุษยประดิษฐข้ึนมา
ใชในการดํารงชีวิต เชน บานเรือนอาคารที่อยูอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม เครื่องมือ เครื่องใช และยารักษา
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โรค เปนตน เปนเครื่องแสดงถึงสัญลักษณที่เปนแบบฉบับอันดีงามประจําชาติเปนวัฒนธรรมซึ่งปรากฏ
ในรูปของสิ่งของตาง  ๆที่มนุษยสรางขึ้นมาสนองความประสงคนั่นเอง 
 2. วัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุ (Non-Material Culture) หรือวัฒนธรรมดานนามธรรม อยู
รูปของปรากฏการที่มีอยูภายในจิตใจของมนุษยที่ไมสามารถสัมผัสได เปนปรากฏการที่มีอยู
ภายในจิตใจของแตละคน ไดแก ภาษาถอยคําที่ใชพูด ความคิด คานิยม ประเพณี คติความเชื่อ 
ศีลธรรมจรรยา การนับถือศาสนา  
 และประเภทของวัฒนธรรม แบงออกเปน 5 ดานดวยกันคือ 
 1. ศิลปกรรม ไดแก ภาษาและวรรณคดี การละครนาฏศิลป วิจิตรศิลป การดนตรี 
สถาปตยกรรม ประติมากรรม ศิลปกรรม 
 2. มนุษยศาสตร ไดแก ศาสนา จริยธรรม ปรัชญา ธรรมเนียมประเพณีมานุษยวิทยา 
อุดม-การณ ทัศนคติของคนในชาติ กฎเกณฑ ระเบียบวินัยฯ 
 3. การชางฝมือ ไดแก การทอ การแกะสลัก การเย็บปกถักรอย การทําเครื่องเขิน การ
ทําเครื่องเงิน เครื่องทอง การทําเครื่องปนดินเผา การจักสาน ชางเหล็กชางไม 
 4. การกีฬาและนันทนาการ ไดแก การกีฬาพื้นเมือง การละเลนตางๆ   
 5. คหกรรมศาสตร ไดแก อาหารการกิน เสื้อผา การแตงกาย การตกแตงบานเรือน 
การเลี้ยงและอบรมลูก มารยาทตอนรับ การอยูกันเปนครอบครัว ฯลฯ ( ทบวงมหาวิทยาลัยและ
คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2545 : 29) 
 ในการศึกษาสัญลักษณทางวัฒนธรรมฯ ผูวิจัยจะการศึกษาวิเคราะหจัดแบงหมวดหมูของ
วัฒนธรรมตามประเภทของวัฒนธรรมเพื่อส่ือความหมายอยางถูกตองและความชัดเจนบงถึงเอกลักษณ
ของแตละชาติในอาเซียน ทั้งนี้ยังเปนการสรางภาพลักษณทางวัฒนธรรมในกลุมอาเซียนไดอยางเปน
ระบบ โดยการนําเสนอนําเสนอสัญลักษณทางวัฒนธรรมที่สามารถสื่อถึงประเทศตางๆ ในอาเซียนนี้ ได
อยางเปนรูปธรรมดวยกระบวนการออกแบบสัญลักษณ 
 การศึกษาสัญลักษณทางวัฒนธรรมนี้ นับวาเปนเรื่องละเอียดออนพอสมควร เนื่องจาก
ตองใชเวลาในการวิเคราะหแบบเจาะลึกลงไปทุกประเทศ เพื่อใหไดภาพลักษณของวัฒนธรรมที่
ชัดเจนและการศึกษาสัญลักษณทางวัฒนธรรมเปนการศึกษาเฉพาะดานนับวาเปนองคความรูใหม
ที่ไดทําการศึกษาและนําเสนอใหเห็นภาพลักษณ ตลอดจนยังเปนการเผยแพรวัฒนธรรมที่เปน
รูปธรรมที่ชัดเจนใหประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ไดทราบถึงคุณคาของวัฒนธรรมที่ดีงามแสดงออกถึง
ความเจริญรุงเรืองของชาติ และเปนสิ่งที่บงบอกความเปนเอกลักษณของแตละชาติในภูมิภาคอาเซียน
นี้ไวอยางชัดเจน โดยผูวิจัยทําการศึกษาและทดลองออกแบบภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรม ของ
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ประเทศในกลุมอาเซียนนี้ เพื่อหาแนวทางการออกแบบภาพสัญลักษณที่ไดมาตรฐาน และสื่อ
ความหมายไดชัดเจนถูกตอง สามารถนํามาประยุกตใชในงานออกแบบตางๆ  ซึ่งเปนการเผยแพร
ผลงานการออกแบบสัญลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศในกลุมอาเซียน ดวยกระบวนการ
ออกแบบไดอยางกลมกลืน 
 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
 
 1. เพื่อศึกษาวิเคราะหลักษณะวัฒนธรรมและจัดแบงกลุมวัฒนธรรมของประเทศใน
กลุมอาเซียนไดอยางเหมาะสม  
 2. เพื่อหาแนวทางการออกแบบภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมอยางมีระบบและสามารถ
แสดงถึงเอกลักษณของแตละประเทศไดอยางชัดเจน 
 
สมมุติฐานของการศึกษา 
 
 สัญลักษณทางวัฒนธรรมเปนสิ่งบงบอกความเปนเอกลักษณแหงอารยธรรมของมนุษย 
เปนเสมือนตัวแทนทางความคิดและประเพณีนิยม ดังนั้นการศึกษาสัญลักษณทางวัฒนธรรมของ
ประเทศในกลุมอาเซียน  จึงเปนการวิเคราะหเพื่อนําไปสูความรูความเขาใจในสัญลักษณทาง
วัฒนธรรมที่สามารถสื่อความหมายและบงถึงเอกลักษณแหงชนชาติ ดวยกระบวนการออกแบบได
อยางกลมกลืน 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 
 1. การวิจัยในครั้งนี้มุงศึกษาภาพรวบของวัฒนธรรมแตละประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (ASEAN) ซึ่งประกอบดวยประเทศ ไทย ลาว กัมพูชา พมา เวียดนาม สิงคโปร มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย บรูไนและฟลิปปนส โดยจะศึกษาวิเคราะหลักษณะของวัฒนธรรมและจัดแบงกลุม
วัฒนธรรม เพื่อนําไปสูความรูความเขาใจในสัญลักษณทางวัฒนธรรมที่สามารถสื่อความหมาย
และบงถึงเอกลักษณของชาติ 
 2. ในการวิจัยนี้ เปนการหาแนวทางการออกแบบและทําการออกแบบภาพสัญลักษณทาง
วัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) โดยการจัดแบงกลุมวัฒนธรรมออกเปน 5 ดาน 
ดวยกัน คือ ศิลปกรรม, มนุษยศาสตร, การชางฝมือ, การกีฬาและนันทนาการ และคหกรรมศาสตร 
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 3. การวิจัยนี้ มุงที่จะนําเสนอภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมฯ ที่สามารถบงบอกถึง
ภาพลักษณและเอกลักษณของประเทศที่ชัดเจนที่สุด โดยใชเทคนิคทางคอมพิวเตอรมาใชในการ
สรางสรรคงานออกแบบ 
 4. ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยจะนําเสนอสัญลักษณทางวัฒนธรรมฯ โดยการทดลองออกแบบ
ภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมเพื่อหาแนวทางการออกแบบที่เปนระบบสามารถสื่อความหมายได
ชัดเจนถูกตอง และสามารถนําผลงานการออกแบบมาประยุกตใชในงานดานตางๆ  ตอไป 
 
ขั้นตอนการศึกษา 
 
 1. ศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมแตละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(ASEAN) ตลอดจนขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัย จากเอกสารและสื่ออีเลกทอนิก (Internet)  
 2. วิเคราะหขอมูลและจัดแบงกลุมวัฒนธรรมตามประเภทของวัฒนธรรม โดยจะเปน
การสังเคราะหที่นํามาซึ่งสัญลักษณทางวัฒนธรรมฯ 
 3. นําขอมูลที่ไดจากการสังเคราะหเสนอผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางดาน
วัฒนธรรมฯ เพื่อขอขอเสนอแนะและแกไขปรับปรุง 
 4. ศึกษาหาแนวทางการอกแบบและทําการออกแบบภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมของ
ประเทศตางๆ โดยการแบงประเภทวัฒนธรรมที่ไดจากการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญฯ 
 5. นําผลงานการออกแบบภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรม เสนอผูเชี่ยวชาญดานการ
ออกแบบภาพสัญลักษณ เพื่อขอขอเสนอแนะและแกไขปรับปรุง 
 6. สรุปแนวทางการออกแบบภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมที่ผานกระบวนการ
วิเคราะหและนําเสนอแนวทางการออกแบบอยางมีระบบโดยสามารถสื่อความหมายไดถูกตอง 
 7. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 
ความจํากัดของการศึกษา 
 
 1. ดานขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ไดทําการศึกษา 
สวนใหญจะเปนขอมูลโดยรวมของวัฒนธรรม ตลอดจนวัฒนธรรมแตละประเทศในภูมิภาคนี้ มี
ความหลากหลาย ตองทําการศึกษาแบบเจาะลึกลงไปทุกประเทศเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง ถือวา
เปนองคความรูเฉพาะดานและเปนองคความรูใหมที่ตองทําการศึกษาเอง ดวยการคนควาขอมูล
จากเอกสารที่เกี่ยวของในหลายๆ ดาน ไดแกขอมูลพื้นฐานทางมนุษยศาสตร สังคมศาสตร 
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ประวัติศาสตรในดานตางๆ เพื่อนํามาวิเคราะหใหไดขอมูลทางวัฒนธรรมในประเทศตางๆ ดังนั้น
ขอมูลที่ไดศึกษามาจึงตองวิเคราะหและประยุกตใชอยางมีเหตุผล  
 2. ดานผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางดานวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใตมี
จํานวนนอยมาก เนื่องจากเรื่องของวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนองคความรูที่ตอง
ทําการศึกษากันอยางละเอียดและโดยสวนใหญจะมีความรูและความเชี่ยวชาญในบางประเทศ
เทานั้น จึงเปนตัวแปรที่สําคัญในการประเมินผลการวิเคราะหเรื่องวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
เฉียงใตเพื่อใหไดสัญลักษณทางวัฒนธรรมฯ ที่ถูกตองและชัดเจนมากที่สุด 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 1. สัญลักษณ (Symbols) คือ ส่ือความหมายที่แสดงนัยหรือเงื่อนความคิด เพื่อเปน
การบอกใหทราบถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งจะไมมีผลในทางปฏิบัติแตมีผลทางดานการรับรู ความคิด หรือ
ทัศนคติ (ทองเจือ เขียดทอง 2542 : 42) 
 2. วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง ส่ิงที่ทําใหจิตใจ กาย วาจา ของคนเจริญงอกงามมีจิต
ใดสูงขึ้น ดีข้ึน หรือวิถีทางแหงการดําเนินชีวิตแหงชุมชน ชุมชนใดชุมชนหนึ่ง กลุมใดกลุมหนึ่ง หรือ
ประเทศใดประเทศหนึ่ง ใหมีระเบียบแบบแผนที่ดีงามจนกลายเปนขนบธรรมเนียมประเพณี มุงให
เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดทั้งประวัติศาสตร วรรณคดี ศิลปะ กิริยามารยาท ศิลธรรมจรรยา ซึ่ง
เปนบอเกิดของความเจริญงอกงามของคนสวนรวมและประเทศชาติ ( พวงผกา คุโรวาท 2539 : 37 ) 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ 
 
 ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสัญลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศในแถบเอเชียตะวัน ออก
เฉียงใตหรืออาเซียน (ASEAN) ไดศึกษาคนควาในเรื่องของวัฒนธรรมประเทศตางๆ ประกอบดวย 
ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร พมา ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา เวียดนามและบรูไน ซึ่งจะ
ทําการศึกษาและวิเคราะหลักษณะสัญลักษณทางวัฒนธรรมของแตละประเทศที่สามารถสื่อถึง
ประเทศนั้นๆ ไดอยางชัดเจนและเปนระบบ ซึ่งขอมูลเหลานี้จะเปนขอมูลพื้นฐานที่ใชเปนแนวทางการ
ออกแบบสัญลักษณของประเทศตางๆ และนํามาซึ่งการออกแบบที่ไดมาตรฐานสามารถสื่อถึงประเทศ
นั้นๆ ไดมากที่สุด ในการศึกษาสัญลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศในกลุมอาเซียนครั้งนี้ ไดทําการ
รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของและทําการศึกษาวิเคราะหจากขอมูลตาง ๆ  ดังนี้ 
 1.  ทฤษฎีรูปแบบทางวฒันธรรม 
 2.  ทฤษฎีโครงสรางทางวฒันธรรม 
 3.  ลักษณะทัว่ไปของวัฒนธรรม 
  3.1 ลักษณะทัว่ไปของวัฒนธรรม 
  3.2 วัฒนธรรมในฐานะเปนศาสตรหนึง่ 
  3.3 วัฒนธรรมตามนยัแหงสังคมศาสตร 

4.  ความหมายของวัฒนธรรม 
  4.1 วัฒนธรรมสําคัญอยางไร 
  4.2 วัฒนธรรมและอารยธรรม 
  4.3 มนษุยกับวัฒนธรรม 
 5.  วัฒนธรรมของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
  5.1 ลักษณะของวัฒนธรรมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
  5.2 เอเชียตะวนัออกเฉียงใตในทศวรรษที่ 20  
  5.3 ลักษณะทัว่ไปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  5.4 ภาษาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
  5.5 ประชากรในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
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  5.6 สังคมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
 6.  วัฒนธรรมของประเทศไทย 
 7. วัฒนธรรมของประเทศมาเลเซีย 
 8.  วัฒนธรรมของประเทศสงิคโปร 
 9.  วัฒนธรรมของประเทศพมา 
 10.  วฒันธรรมของประเทศฟลิปปนส 
 11.  วฒันธรรมของประเทศอินโดนีเซยี 
 12.  วฒันธรรมของประเทศลาว 
 13.  วฒันธรรมของประเทศกัมพูชา 
 14.  วฒันธรรมของประเทศเวียดนาม 
 15.  วฒันธรรมของประเทศบรูไน 
 16.  ความสําคัญของสัญลักษณ 
 17.  การออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ  
  17.1 การนาํหลักทฤษฎีมาประยุกตในการออกแบบสื่อสัญลักษณ 
  17.2 แนวคิดในการออกแบบ 
  17.3 วิธีการออกแบบสัญลักษณ 
  17.4  ข้ันตอนการออกแบบ 
 18.  งานวิจยัที่เกีย่วของ 
 
ทฤษฎโีครงสรางทางวัฒธรรม (Structuralism) 
 
 นักมานษุยวิทยาทางสัญลักษณนิยมเชื่อตรงกันวา ระบบความคิดมนษุยซึ่งประกอบดวย
ระบบสมอง ประสาท จิตใจและตอมตางๆ นี้เปนระบบที่ธรรมชาติใหมาทาํงานไดเองโดยอัตโนมตัิ 
ไมมีใครบงการและเปนไปอยางมีเหตุมีผลในรูปของตรรกศาสตร (Logic) เราจะเหน็ความคิดของ
มนุษยเปนรูปธรรมไดก็โดยทางระบบศิลปะ ความขลังและความศักดิ์สิทธิ ์ระบบศาสนา ภาษาและ
ระบบสัญลักษณทุกๆ ระบบ Le’vi Strauss (1963) กลาววาระบบความคิดของมนุษยเปนระบบ
เหตุผล ซึ่งเปนระบบธรรมชาติโดยมนุษยไมไดตั้งใจหรือจงใจเพราะฉะนัน้ระบบเหตุผลโดยธรรมชาติใน
ความคิดของมนุษยนี ้ เมื่อออกมาเปนระบบรูปธรรมดงักลาวแลว จงึปรากฏในลกัษณะของโครงสราง
ที่เปนเหตุเปนผลเสมอ จะเหน็ไดงายจากระบบภาษาของมนษุยซึง่ประกอบดวยระบบการเปลงเสยีง 
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และการมกีฎเกณฑผูกโยงเสยีงตางๆ  ใหมคีวามหมายเปนตน 
 แนวคิดทางโครงสรางในใจมนุษยเปนที่มาของการศึกษาทางดานมานุษยวิทยาสัญลักษณ 
(Symbolism) ซึ่งเปนเรื่องของการตีความพฤติกรรมของมนุษย หรืออีกนยัหนึง่เปนการอธิบาย
ความคิดของมนุษยซึ่งแสดงออกในทางภาษา และการกระทําของมนุษย นักมานุษยวิทยา
สัญลักษณ เชน Edward Sapir (1921) Edmund Leach (1963) Victor Tumer (1967) Clifford 
Geertz (1973) และ L’evi-Strauss (1966) มีทัศนะตรงกันวา 
 ความคิดของมนุษยเปนขบวนการทาํงานโดยธรรมชาต ิ และเปนอิสระจากการทาํงาน
ของรางกาย ตัวอยางเชน ความฝนเปนระบบทาํงานของระบบความคิดและจิตใจ เกิดเมื่อตอน
รางกายหลับใหล และบงการความฝนไมได 
 ขบวนการทางระบบความคิดมีเหตุและผลในตัวเอง โดยปราศจากการบงการของ
รางกาย ตวัอยางเชน ระบบกฎไวยากรณในภาษาทุกๆ ภาษาของมนุษยจะมพีื้นฐานเหมือนกนั
หมด กลาวคือหนวยที่มีอํานาจ และสามารถกระทําการใดๆ ตอผูอ่ืนไดจะมีตําแหนงเปนประธาน
ของประโยคและอยูหนาประโยค หนวยออนแอกวาและถูกกระทําการตองเปนกรรม และถูกวางไว
สวนหลังของประโยคเปนตน 
 ระบบความคดิ (Cognitive system) จะเปนตวับงการการกระทําของคน ซึ่งจะถูก
แสดงออกได 2 ทางคือ ทางภาษา (Verbal Action ) และทางการกระทํา (Body Action) จะรูวา
ใครคิดอยางไรก็ดูจากคําพดู (รวมทัง้การเขียน และการกระทาํของเขา) 
ผูที่ตองการสื่อความคิดของตนใหผูอ่ืนรับรูและเขาใจ จะจงใจใสความหมาย (Encode) เขาไปใน
คําพูดหรือการกระทาํของตนและมุงสื่อตอคนที่ตนจงใจใหรับรู 
ผูที่เขาใจความคิดเห็นของผูอ่ืนได ตองสามารตีความ (หรือถอดความหมาย) คาํพดูหรือการกระทํา
ของผูนั้นได (Encode)  
 ผูส่ือความคิด และผูรับความคิดจะเขาใจซึ่งกันและกันไดตองเปนผูรูกฎวัฒนธรรม
เดียวกนั หรืออยูในสิ่งแวดลอมเดียวกนัเชน การกวักมือ ถาทาํในวัฒนธรรมไทยจะตีความไดวา 
การเรียกใหผูอ่ืนเขามาหาเรา แตถากระทาํในวฒันธรรมอเมริกัน อาจจะหมายความถงึการทักทาย
กันเปนตน ดังนั้นการจะเขาใจกันไดก็ตองรูกฎเกณฑทางวัฒนธรรมของสังคมเดียวกัน 
 ระบบการตีความพฤติกรรมดังกลาวแลวเรียกวา ระบบสัญลักษณ (Symbolism) ซึ่ง
หมายถงึการตคีวามหมายหลายชัน้ ตัวแทนความหมาย และตัวที่ถกูแทนความหมายอาจไมมีอะไร
เกี่ยวของกนัมากนกั เปนการแทนความหมายโดยอิสระหรือ “อําเภอใจ”  (Arbitrary) โดยการตกลง
กันเองเปนกฎเกณฑในระหวางผูคนในสังคมเดียวกัน คนนอกสังคมไมมีวันจะเขาใจความหมายนั้น  ๆ
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ตัวอยางเชน “แมโขง” แปลวา “เหลา” ในสังคมไทย และคนไทยก็รูจกัความหมายนี้กนัโดยทั่วไป
ทั้งๆ ที่แมโขงถาแปลตรงๆ ก็คือช่ือของแมน้ํา ผูที่ไมใชคนไทยจะเขาใจเพียงวา “แมโขง” เปนชื่อของ
แมน้ําเทานัน้ 
 ระบบสัญลักษณมาจากขบวนการทาํงานของระบบความคิด (Cognitive System) ใน
ใจของมนุษยซึ่งเปนระบบเชิงนามธรรมทีลึ่กซึ้ง 
พฤติกรรมทกุๆ ดานของมนุษยเปนระบบสัญลักษณ เพราะพฤติกรรมของมนษัยมาจากระบบ
ความคิดนัน้เอง 
 ระบบสัญลักษณที่ชัดเจนทีสุ่ดนั้น Geertz (1973) ไดสาธิตใหเห็นจากระบบศิลปะการ
ฟอนรําของชาวบาหลีในอนิโดนิเซีย และ L’evi-Strauss 1963 แสดงใหเหน็ในระบบศาสนาพืน้ฐาน 
เชน ระบบโตเตม (Totemism) ระบบนทิานปรําปรา (Myth) และในระบบบูชายนัต (Sacrifice) 
Sapir 1921 สาธิตทางระบบภาษา Leach 1954 สาธิตทางระบบการปกครองของชนดังเดิม (ฉาน
และกะฉิ่นในพมา)  
 อยางไรก็ตามมานษุยวิทยาทุกคนเหน็พองตองกันวาโครงสรางในใจของมนุษยแสดงออก
ทางระบบสัญลักษณ และระบบสัญลักษณที่แสดงออกถึงโครงสรางในใจของมนุษยไดดีที่สุด ไดแก
ระบบภาษาและศาสนา ซึง่ทั้ง 2 ระบบรวมกันอยูในระบบ  Myth มากที่สุด Myth คือนิยายปรําปรา
ที่ใชภาษาเขียนเปนหลักมีลักษณะของความขลังและศักดิ์สิทธิ์อยูในเนือ้หา Myth เปนชองทาง
แสดงออกของคําพูดหรือการกระทาํในสิง่ทีสั่งคมหามกระทํา จึงตองแสดงออกทางออมหรือแอบ
แฝงทางภาษาหนงัสือและสังคมตองอนุญาต เพราะถือวาเปนเรื่องของศาสนามุมหนึง่ (Levi-Strauss 
1963) Myth มักมีเนื้อหาเกีย่วกับชีวิตอันพิสดารของเทพเจาธรรมชาติและมนุษยทีสั่มพันธกนัอยาง
แนบแนน 
 แนวคิดทางดานโครงสรางนิยมของ L’evi-Strauss นี้ตอมาไดรับความนยิมอยาง
กวางขวาง แตก็มีจุดออนอยูบาง ตรงที่เปนแนวคิดในเชงินามธรรมเกนิไป ไมสามารถนํามาทดสอบ
ในทางวิทยาศาสตรไดอยางชัดเจน ( นิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ 2540 : 112 – 116 ) 
 
ทฤษฎรีูปแบบทางวัฒนธรรม (Configurationism) 
 
 ทฤษฎีรูปแบบวัฒนธรรมเปนแนวคิดที่เกีย่วกับการมองพฤติกรรมสวนรวมของคนใน
สังคมหนึ่งๆ วามีแนวโนมไปในทางใด มีคานิยมอยางไร มีบุคลิกภาพและลักษณะนสัิยโดยรวมกัน
อยางไร และอะไรเปนตัวกาํหนดรูปแบบของพฤตกิรรมของคนในสงัคมนั้นๆ รูปแบบทางวัฒนธรรม
เปนตัวแบงแยกสังคมหนึง่ออกจากสงัคมอื่นๆ อยางชัดเจน 
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 ผูที่เสนอวิธีการศึกษารูปแบบทางวัฒนธรรมของสังคมไดแก Alfred Kroeber 1963 
Clyde Kluckhohn 1963 และ Ruth Benedier 1932 ทฤษฎีรูปแบบทางวฒันธรรมนี้เปนแนวคิด
ตอเนื่องกับแนวคิดทางวฒันธรรมและบุคลิกภาพ ซึง่ Benedict ไดเสนอแนวคิดวา บคุลิกภาพโดย
ภาพรวมของคนในสงัคมก็คอืวัฒนธรรมประจําชาติและวัฒนธรรมประจําชาติก็คือรูปแบบรวมของ
บุคลิกภาพสวนบุคคล หรือวัฒนธรรมพืน้ฐาน (Basic personality) ของสังคมนัน้เอง (Benedict 
1934)  
 รูปแบบทางวฒันธรรมเกิดมาจากลักษณะ (Traits) พื้นฐานของวฒันธรรมของสังคม 
ลักษณะสวนใหญของสังคมรวมๆ กนัเปนกลุมกอนจะมองเห็นไดเปนแบบแผนทางวัฒนธรรม
หนึง่ๆ ซึ่งถกูแสดงออกโดยสมาชิกสวนใหญของสังคมนัน้ ทัง้ทางรูปธรรมและนามธรรม การศึกษา
ถึงรูปแบบทางวัฒนธรรมอาจศึกษาไดจากลักษณะยอยหรือ Traits ของวัฒนธรรมของสังคม 
ปราชญบางคนเชน Davic Bidney 1944 ใชปรัชญาเปนตัวกาํหนดรูปแบบทางวัฒนธรรม Kroeber 
1963 ใชลักษณะของศิลปะของสังคมเปนตัวกําหนดรูปแบบของวัฒนธรรม Kluckhohn 1963 ใชระบบ
ความคิด “คูตรงขาม” (Binary Oppositions) กําหนดรูแบบทางวฒันธรรมเชน ลักษณะของคนชั่ว-
ดี ซาย-ขวา รอน-เย็น ดํา-ขาว ฯลฯ เปนตน สวน Opler 1945 เสนอใหใชคานยิมของสังคมเปน
ตัวกําหนดรูปแบบทางวัฒนธรรม 
 ผูสนใจศึกษารูปแบบทางวฒันธรรมที่นาสนใจอีกผูหนึง่คือ Franz Boas โบแอส สนใจ
ศึกษาวฒันธรรมโดยวิธกีารทางประวัติศาสตร ตอมาไดศึกษา ภาศลิปะและวัฒนธรรมของสังคม 
Eskimo จึงไดหันมาใชวธิีประเมินรูปแบบวฒันธรรมของสังคมดังกลาว โบแอสพบวาพฤติกรรมทัง้
ทางภาษาและการกระทําของบุคคลแตละคน เมื่อรวมๆ กันเขาก็จะเปนรูปแบบวฒันธรรมของ
สังคมทัง้หมด ในวัฒนธรรมหนึง่ๆ บคุคลจะกระทาํทุกอยางในแนวทางเดียวกนั นี่คือวิธีการ
ดํารงชีวิตของคนในสังคมหรือวัฒนธรรมสวนใหญของคนในสังคมนั่นเอง คนที่อยูในวัฒนธรรม
เดียวกนัจะมีรูปแบบวัฒนธรรมสวนใหญเหมือนๆ กนั แตจะมีสวนปลีกยอยในพฤติกรรมแตกตาง
กันในรายละเอียด 
 จุดออนของทฤษฎีรูปแบบทางวัฒนธรรมก็คือ การที่ใครจะมองรูปแบบของวัฒนธรรม
ใดวาเปนอยางไรขึ้นอยูกับพืน้ฐานทางคานิยมและประสบการณของผูนั้นเมื่อคนทกุคนมีคานิยม
และประสบการณแตกตางกันกม็องรูปแบบวัฒนธรรมเดียวกนัแตกตางกนัไปได อีกประการหนึ่ง 
คนเรามีความสนใจไมเหมือนกนั บางคนสนใจศิลปะ บางคนสนใจคานิยม บางคนสนใจวัตถ ุบาง
คนสนใจคุณธรรม ทุกคนที่มองรูปแบบวัฒนธรรมของสังคมของผูอ่ืนดวยความสนใจของตนเอง
เปนพืน้ฐานกจ็ะทาํใหมองหรือศึกษารูปแบบทางวฒันธรรมนั้นๆ ผิดพลาดได กลาวโดยสรุปก็คือ 
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การศึกษาวัฒนธรรมโดยใชการมองเปนรูปแบบนี้กวางเกินไปจะทําใหเกิดการมองทีผิ่ดจากความ
เปนจริงได (นยิพรรณ (ผลวฒันะ) วรรณศิริ 2540 : 117-119) 
 
ลักษณะทั่วไปและความหมายของวัฒนธรรม 
  
 1.  ลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรม  
 เปนที่ทราบกันวามนุษยเปนสัตวประเภทหนึ่งที่เรียกวา “สัตวสังคม” มีการดําเนินชีวิต
และสภาพความเปนอยูแตกตางจากสัตวทุกประเภท ดังนั้นมนุษยจึงไดสรางรูปแบบแหงวิถีชีวิต
ของตนขึ้นมา โดยมีรูปแบบที่มีลักษณะความเปนไปตางๆ ที่เหมาะสมกับสภาพความเปนอยูของ
ตนเองโดยเฉพาะ เชน การรูจักสรางที่อยูอาศัย การรูจักทําเครื่องมือประกอบอาชีพ การรูจัก
แสวงหาอาหารและถนอมอาหาร ตลอดจนการรูจักสรางสื่อในการติดตอทําความเขาใจกันและกัน
เปนตน การแสดงออกตามลักษณะเหลานี้ ถือวาเปนการแสดงออกอันเปนที่รูจักกันทั่วไปในสังคม
นั้นๆ  การแสดงออกของมนุษยอันทําใหเขาใจความหมายกันนั้นในทางสังคมศาสตร เรียกวา 
พฤติกรรม ซึ่งอาจเปนพฤติกรรมที่ปกปด เชน การคิด การนับถือศาสนา การวางโครงการในใจเปน
ตน และพฤติกรรมที่เปดเผย เชน การรับประทานอาหาร การแตงกาย การขับรถ เปนตน 
 พฤติกรรมของมนุษยนั้น เปนการกระทําในทํานองหนึ่งในสถานการณหนึ่ง เมื่อประสบ
และสนใจ จึงเปนพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู คือพฤติกรรมที่เกิดจาการสะสมและการรับรูการ
แสดงออกทางพฤติกรรมนั้นๆ ดังนั้น พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูทางสังคมศาสตร เรียกวา 
“วัฒนธรรม” อันเปนชื่อรวมสําหรับแบบอยางทางพฤติกรรมทั้งหลายที่ไดมาทางสังคม และ
ถายทอดกันไปทางสังคมโดยอาศัยสัญลักษณวัฒนธรรม เชน ภาษา การทําเครื่องมืออุตสาหกรรม 
ศิลปะ วิทยาศาสตร กฎหมาย การปกครอง ศีลธรรม และศาสนา รวมไปถึงอุปกรณที่เปนวัตถุหรือ
ส่ิงประดิษฐซึ่งแสดงรูปแบบทางวัฒนธรรมและทําใหลักษณะวัฒนธรรมทางปญญาสามารถยังผล
เปนประโยชนใชสอยได เชน อาคาร เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องมือส่ือสาร ศิลปวัตถุ เปนตน อัน
เปนผลปรากฏทั่วไปวาวัฒนธรรม ซึ่งทางสังคมศาสตรถือวาเปนพฤติกรรมนั้นก็คือ วิถีชีวิตทั้งหมด
ของสังคมนั้นเอง  เมื่อเปนเชนนี้มนุษยจึงมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในรูปของวัฒนธรรม 2 ทาง
ดวยกันคือ 
   1.1  การแสดงออกทางวัฒนธรรมในรูปของกายภาพที่ปรากฏออกมา
ภายนอก อันสามารถมองเห็นไดในรูปของขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ซึ่งเรามักจะอางกันวา 
วัฒนธรรมที่ปรากฏในรูปนี้ มักไดรับอิทธิพลจากศาสนาบาง จากการสรางสรรคตามจิตนาการบาง 
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จากอิทธิพลของสิ่งแวดลอมบาง เปนตน ซึ่งความจริงแลว ไมใชทางศาสนา จิตนาการ หรืออิทธิพล
ของสิ่งแวดลอมเทานั้น แตข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ที่หลากหลายออกไป โดยเฉพาะอยางยิ่งธรรมชาติ
แวดลอม นอกจากนี้ยังมีผลของวัฒนธรรม อันไดแก ผลิตผลจากวัฒนธรรม ซึ่งปรากฏในรูปของ
ส่ิงของตางๆ ที่มนุษย ไปสรางขึ้นมา สนองความประสงคของมนุษยเอง ดังกรณีการสรางอาคารที่
อยูอาศัย การประดิษฐส่ิงของตางๆ การรูจักการทําเครื่องมือประกอบอาชีพ ตลอดจนการออก
กฎหมายมาใชบังคับสังคม เปนตน ปรากฏการที่มีลักษณะเชนนี้ ทางสังคมวิทยา เรียกวา 
พฤติกรรมเปดเผย 
   1.2 วัฒนธรรมในรูปของปรากฏการที่มีอยูภายในจิตใจของมนุษยเอง อัน
เปนปรากฏการที่มีอยูภายในจิตใจของมนุษยแตละคนที่ใครไมสามารถจะรูจะเขาใจ ดังกรณีการ
นับถือศาสนา การวางโครงการในใจ การมีมโนภาพเกี่ยวกับสังคม เปนตน ปรากฏการทาง
พฤติกรรมตามลักษณะนี้ มีลักษณะความเปนนามธรรมไมปรากฏใหเห็นไดดวยตา มักเรียกวา 
พฤติกรรมปกปด 
 วัฒนธรรมเปนปรากฏการทางสังคมประเภทหนึ่งซึ่งมีลักษณะทั่วไปที่พอจะสรุปเปน
แนวศึกษาตอและทําความเขาใจในเบื้องตน 3 ประการกอน ดังนี้ 
 วัฒนธรรมเปนปรากฏการทางสังคมประเภทหนึ่ง ซึ่งถือวาเปนสัญลักษณที่มีอยูประจํา
สังคมอยางหนึ่งของมนุษย เปนเอกลักษณทางสังคมแตละสังคม อันเปนเครื่องแสดงใหเห็นประจัก
ในรูปของการแสดงออกใหปรากฏโดยอาการอยางใดอยางหนึ่งที่ทางสังคมศาสตรเรียกวา 
“พฤติกรรม” 
 การแสดงออกดังกลาวนี้ เปนมรดกหรือผลสืบทอดกันตอมาเรื่อยๆ แบบลูกโซ โดยมี
สังคมเปนตัวรองรับ หรือเปนพื้นฐานของวัฒนธรรมนั้นๆ  
 ในการมองวัฒนธรรมเรามักจะมองกันที่ปรากฏการที่เกิดขึ้นกับมนุษยในรูปของความ
สวยงามรูปทรง การแสดงออก เปนตน  
 จากลักษณะบางประการดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาวัฒนธรรมเปนเรื่องที่สําคัญ
ประการหนึ่งของสังคม เพราะเปนเรื่องที่ตองทําความเขาใจกับคนอ่ืนโดยการแสดงออกทาง
พฤติกรรมอันเปนสัญลักษณของสังคมที่เปนเครื่องบงบอกใหรูเชื้อชาติ เผาพันธุ และสังคมของคน 
รูปแบบการแสดงออก ตลอดจนสัญลักษณที่แสดงออกในรูปของภาษา อันเปนสื่อทําใหคนเขาใจ
กัน เปนตน ไมวาจะเปนสังคมที่มีวัฒนธรรมเดียวกันก็ตามตางกันก็ตาม นับวาเปนเรื่องที่ทุกคนใน
สังคมตองทําความเขาใจและเกี่ยวของดวย มนุษยอยูในสังคมเดียวกันก็ดี ตางสังคมก็ดี การ
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ติดตอกันดวยอุปกรณตางๆ ที่สามารถสื่อสารทําความเขาใจกัน พฤติกรรมการติดตอส่ือสารทํา
ความเขาใจกันก็ดี ผลของพฤติกรรมในรูปแบบตางๆ ก็ดี ทางสังคมศาสตรเรียกวา “วัฒนธรรม” 
 มนุษยยกยองตนเองวาเปนสัตวที่ประเสริฐกวาสัตวทุกประเภท เพราะถอืวามนษุยนัน้มี
สํานึกนําที่สามารถใหมีสภาพชีวิตหรือวิถีแหงการดํารงชีพผิดแตกตางจากสัตวประเภทอื่นๆ มี
กติกา ระเบียบกฎเกณฑในการดําเนินชีวิต มีสภาพความเปนอยูที่เปนแบบแผนอันเปนที่ยอมรับ
กันในสังคมนั้นๆ การสรางสรรคส่ิงตางๆ ข้ึนมาสนองความประสงคของตนก็ดี การมีแบบแผนแหง
การดําเนินชีวิตก็ดี  การมีความรูสึกนึกคิดที่เปนสํานึกนําก็ดี เปนตน ส่ิงตางๆเหลานี้จัดเปนแบบ
แผนการดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคมของทุกตนที่อยูรวมกันจะตองประพฤติปฏิบัติใหเปนไป
ในทางเดียวกัน การประพฤติปฏิบัติดังกลาวนั้น เปนพฤติกรรมในสังคมที่ทุกคนในสังคมนั้นๆ 
จะตองประพฤติรวมกัน มีความเปนเอกภาพเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เหลานี้เรียกวาวัฒนธรรมเปน
การปลูกฝงพฤติกรรมอันเปนที่ยอมรับของคนในสังคม เพื่อใหสมาชิกสังคมประพฤติปฏิบัติในการ
ดํารงชีวิตของคนในแตละสังคมจะมีลักษณะที่คลายคลึงกันบาง ผิดแผกแตกตางกันไปบาง ทั้งนี้
ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมและการยอมรับกันในแตละสังคม อยางไรก็ดี วัฒนธรรมนั้นจัดเปน
แบบอยางแหงการดําเนินชีวิตที่ถือวามีความจําเปนอยางยิ่งของทุกสังคมที่มีสมาชิกสังคมทุกคน
ตองยอมรับและประพฤติปฏิบัติตามดังกลาวแลว 
 2.  วัฒนธรรมในฐานะเปนศาสตรหนึ่ง  
  ตามที่เขาใจกันทั่วๆไปเกี่ยวกับเร่ืองวัฒนธรรมนั้น หากจะวาไปแลวดูไมมีความลึกซึ่ง
อะไรมากนัก เราทราบกันแลววา คํา “วัฒนะ” หรือ “วัฒนา” หรือ “วัฒนา” แปลวา “เจริญงอกงาม”  
วัฒนธรรมนี้เปนเครื่องแสดงใหเห็นความเจริญงอกงามเติบโต วัฒนธรรมของชาติก็คือส่ิงที่เปน
เครื่องชี้ใหเห็นความเจริญงอกงามใหญหลวงของชาติ อันเปนเครื่องบงบอกใหรูวา คนในชาตินั้นๆ 
มีความเปนอยูและการแสดงออกอยางไรอันเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ดังนั้นเรื่องของวัฒนธรรมก็
เปนเรื่องของกรแสดงออกถึงความเจริญงอกงามเติบโตอันมีอยูในสังคมนั่นเอง แตอยางไรก็ดี การ
ที่เราตองมารูเร่ืองวัฒนธรรมนั้นจัดเปนวิธีการหนึ่งในการศึกษาวิวัฒนาการของสังคมมนุษยเอง 
อันจะทําใหรูเขาใจความเปนไปของคนยุคกอนๆ ซึ่งใชเปนแนวการศึกษาคนควาดานตางๆ ของ
มนุษยในปจจุบันอีกดวย 
 จากที่กลาวมาแลวแตตน จะเห็นไดวาวัฒนธรรมนั้น เรามักจะมองจากผลที่แสดงออก
ของมันเอง นั่นคือส่ิงที่ปรากฏออกมาภายนอกใหราเห็นทางคุณภาพ อันเปนเหตุทําใหสามารถรูได
วาเปนเชื้อชาติ เผาพันธุใด ซึ่งอาจทราบไดจากการแสดงออกใหปรากฏนั่นเอง เมื่อเปนเชนนี้จะขอ
สรุปลักษณะของวัฒนธรรมตางๆ ดังนี้ 
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  2.1 วัฒนธรรมเปนสัญลักษณทางสังคมอยางหนึ่งของมนุษย และเปน
เอกลักษณทางสังคมของสังคมแตละสังคม เปนเครื่องแสดงใหเห็นประจักษในรูปของการ
แสดงออกใหปรากฏโดยอาการอยางใดอยางหนึ่งที่ทางสังคมศาสตรเรียกวา “พฤติกรรม” 
  2.2 ในการทําความเขาใจเรื่องวัฒนธรรม เปนเรื่องที่ทุกคนตองสนใจ 
เพราะถือวาวัฒนธรรมนั้นเปนพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู ซึ่งการเรียนรูนั้นอาจไดมาโดยวิธีการ
ตางๆ คือ 
   2.2.1 การไดรับโดยทางออม ซึ่งมักปรากฏในรูปการสังเกต 
การลอกเลียนแบบ การจําลักษณะทาทางของผูอ่ืนเปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งการไดจากคนที่อยู
ใกลชิดแลวขยายตัวออกไปยังคนที่หางไกลกันออกไป แมจะเปนวิธีการที่ไดรับจากสิ่งตางๆ ก็ดี 
ตางลวนถือวาเปนการไดทางออมทั้งสิ้น 
   2.2.2  การไดรับโดยตรง เปนการนําตัวเองเขาไปเกี่ยวของ 
ผูกพันกับเร่ืองนั้นๆ โดยการเขาไปศึกษาในรูปของการเขาศึกษาในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
ตางๆ การเขาไปรับใช การเขารวมสํานักฝกอบรมเปนตน พฤติกรรมตางๆ เหลานี้ตางลวนเปน
วิธีการที่ไดรับโดยตรงทั้งสิ้น 
   2.2.3 วัฒนธรรมนั้นเปนมรดกหรือผลสืบทอดกันตอๆ มาเรื่อยๆ 
แบบลูกโซ โดยมีสังคมเปนตัวรองรับหรือเปนพื้นฐานของวัฒนธรรมนั้นๆ ในการมองวัฒนธรรมเรา
มักจะมองกันที่ความสวยงาม รูปทรง การแสดงออก เปนตน 
 จากวัฒนธรรมดังกลาวนี้เอง ผูศึกษาอาจเกิดความยุงยากใจ เนื่องจากวัฒนธรรมเปน
ของเกาแกที่มีมาคูกับมนุษย แตวิชาวัฒนธรรมเปนของใหมและเปนวิชาที่กวางขวาง เพราะนําเอา
วิชาหลายสาขามารวมกันเปนวิชาเดียว จึงไดมีการปรับปรุงและแกไขกันอยูเร่ือย วัฒนธรรมเปน
หมวดหนึ่งในวิชาสังคมศาสตรในสาขามานุษยวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Anthropology) แต
พัลวันอยูกับสาขาวิชาสังคมวิทยา (Sociology) แลวยังเหลื่อมเขาไปในหมวดวิชามนุษยศาสตร 
(Humanities) ซึ่งวาดวยคาของศิลปะและวรรณคดีโดยปริยาย นอกจากนั้นวิชาวัฒนธรรมในดาน
สังคมวิทยายังเกี่ยวของกับคติความเชื่อทางศาสนา คานิยม การดําเนินชีวิตประจําวัน เปนตนอีก
ดวย แตอยางไรก็ดี วัฒนธรรมก็ยังเปนพฤติกรรมของมนุษยที่สามารถถายทอด และตกทอดสืบตอ
เปนมรดกสําหรับคนรุนตอๆ มา 
 โดยหลักการทั่วไปในวิชาวัฒนธรรม ยังตองมีการปรับปรุงและแกไขอยูบอยๆ เพราะจะ
ทดสอบไมไดดวยการชั่งตวงเหมือนอยางวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งเปนหมวดวิชาธรรมชาติศาสตร 
(Natural Science) ไดก็แตสังเกตจากปรากฏการณของหมูชนที่เปนเจาของวัฒนธรรมซึ่ง
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แสดงออกใหเห็นโดยตั้งเปนปญหาขึ้น เชน ทําไมมนุษยสังคมหนึ่งจึงประพฤติตนและแสดงอาการ
ทาทางผิดแปลกไปจากอีกสังคมหนึ่ง แลวนําเอาขอสังเกตเหลานี้มารวบรวมและแบงประเภทแยก
ออกเปนหมวดหมูดวยการเปรียบเทียบกับสังคมอื่นๆ วาแตกตางหรือคลายคลึงกันอยางไร และ
แปลความหมายในขอที่แตกตางหรือคลายคลึงกัน วาเปนเพราะอะไร ถัดจากนั้นไปก็วางหลักเปน
อยางทั่วๆ ไปข้ึนไว วาถามีอาการปรากฏเชนนั้นก็จะเปนผลเชนนั้นๆ แลวตั้งเปนขอสมมุติฐานที่
ตั้งขึ้นและวางเปนหลักทางทฤษฎี เกิดเปนความรูที่ในภาษาอังกฤษเรียกวา Pure knowledge คือ
ความรูบริสุทธิ์ เปนความรูเพื่อความรูไมมีความมุงหมายเปนอยางอื่นนอกจากเปนความรูเทานั้น 
เมื่อนําความรูทางทฤษฎีนี้ไปใชก็เปนทางปฏิบัติเกิดเปนวิชาประยุกต (Applied knowledge) คือ
ปรับใชวิชานั้นใหเปนประโยชนข้ึนเมื่อรวมกันทั้งหมดนี้เขาหลักทํานองการศึกษาในพุทธศาสนา 
คือ ปริยัติ (การเลาเรียน) ปฏิบัติ (การกระทํา) และปฏิเวธ (การเขาใจตลอด)  
 จากที่กลาวมาแตตนจะเห็นวา วัฒนธรรมนั้น เปนการแสดงออกที่มีลักษณะเปน
ศาสตรประเภทหนึ่ง คือเปนศาสตรธรรมชาติ (Natural Science) และมีการปรับปรุงแกไขอยูเสมอ 
การสังเกตเรียนรูวัฒนธรรมก็ดี การลอกเลียบแบบจากผูอ่ืนแลวนํามาประยุกตใหเขากับอุปนิสัย
ของคนในสังคมก็ดี ถือวาเปนวิชาการประเภทหนึ่ง ซึ่งเรียกกันวาวิชาวัฒนธรรมมีการสังเกต
รวบรวมและแบงออกเปนประเภทตางๆ ตามหมวดหมูนําเอาเปรียบเทียบ เพื่อใหเห็นความ
เหมือนกันหรือความแตกตางกัน ผลจาการศึกษาและเปรียบเทียบกันนี้ นํามาตั้งเปนขอสมมุติฐาน
วางเปนทฤษฎีเกิดเปนความรูที่บริสุทธิ์ ไมมีความมุงหมายเปนอยางอื่น เมื่อนําความรูตามทฤษฎนีี้
ไปใชในทางปฏิบัติก็เกิดเปนวิชา ประยุกต คือการสามารถปรับใชวิชาวัฒนธรรมใหเกิดประโยชน
ดังกลาวแลว 
 3.  วัฒนธรรมตามนัยแหงสังคมศาสตร 
 เมื่อกลาวตามนัยแหงสังคมศาสตร ถือวาวัฒนธรรมเปนกระสวนที่มีการเปลี่ยนแปลง
โดยตอเนื่องกันของพฤติกรรมทีเกิดจากการเรียนรู และผลิตผลของพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู 
(ซึ่งรวมถึงทัศนคติ คานิยม ความรู และวัตถุตางๆ) ซึ่งทุกคนมีสวนรวมและถายทอดไดระหวาง
บรรดาสมาชิกของสังคม นอกจากนี้การนิยามวัฒนธรรมตามนัยแหงสังคมศาสตร ที่เราถือวาเปน
พฤติกรรมนั้น หากพิจารณาโดยแยบคายแลวจะขึ้นอยูกับองคประกอบตางๆ ดังนี้ 
  3.1 วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู (Learned behaviro) ถือวาเปน
ผลิตผลที่เกิดขึ้นจากการที่ไดประสบสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลวเกิดการเรียนรู ซึ่งมีข้ึนโดย 
   3.1.1 การรูสึกตัวหรือรูสํานึก (Conscious) เปนการรูตัววา
ขณะนี้กําลังกระทําอะไรอยูหรือพูดงายๆ ก็เปนการรูสึกตัวโดยมีสติเปนตัวกํากับหรือควบคุมอยู 
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   3.1.2 การไมรูสึกตัว หรือไรสํานึก (Unconscious) เปนการ
กระทําตามโดยไมรูตัวในรูปของการลอกเลียนแบบ (imitation) เชน การเอาอยางบิดามารดาการ
เลียบแบบเพื่อนฝูง เปนตน 
 หากพิจารณาวัฒนธรรมในแงของการแสดงออกเราอาจพบวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่ง 
ซึ่งแสดงออกในลักษณะ      
   3.1.3 พฤติกรรมชัด (Overt behavior) เปนพฤติกรรมที่เรา
สามารถมองเห็นไดในรูปของอิรอยาบถตางๆ คือ การยืน เดิน นั่ง นอน 
   3.1.4 พฤติกรรมแอบแฝงหรือรูไดยาก (Covert behavior) เปน
พฤติกรรมที่ราไมสามารถเห็นดวยตาได เชนการวางโครงการตางๆ ความรัก ความชัง การนับถือ
ศาสนา เปนตน  
 เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมที่เราเขาใจกันวาเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูนั้นจึง
เปนวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่ง 
  3.2  วัฒนธรรมเปนรูปแบบหรือเปนกระสวนแหงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจาก
การเรียนรู (Patterns of learned behavior) เปนกระสวนของพฤติกรรมที่แสดงใหเห็น 
   3 . 2 . 1  ความสัมพันธ ของสิ่ งต า งๆ  ที่ มี ต อกัน  อัน เปน
ความสัมพันธระหวางกัน ตามฐานะและโอกาส 
   3.2.2 พฤติกรรมของบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป เมื่อมีการ
ติดตอกันก็จะมีการแสดงใหเห็นความสัมพันธที่แตละคนตางมีตอกัน 
   3.2.3 วิถีแหงการดํารงชีวิต อันเปนแบบแหงการอยูรอดใน
สังคม (บุญลือ วันทายนต  2539 : 34 - 51) 
 
ความหมายของวัฒนธรรม 
 
 “วัฒนธรรม” มีความหมายกวางมาก เปนการยากที่จะใหคําจํากัดความที่ครอบคลุม 
สมบูรณ และกระชับรัดกุม นักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ไดใหความหมายของ 
“วัฒนธรรม” ไวพอสรุป นํามาทําความเขาใจได ดังนี้ 
 “วัฒนธรรม” เปนคําที่มาจากภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต แปลวา “ธรรมเปนเหตุให
เจริญ ธรรมคือความเจริญ” มีใชเปนหลักฐานทางราชการครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อพุทธศักราช 
2483 
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 การบัญญัติคําวา  “วัฒนธรรม” ข้ึนใชนี ้มุงหมายใชเปนคําเทียบกับคําวา “Culture” 
ในภาษาองักฤษ สวนในภาษาอังกฤษนั้น มาจากภาษาฝรัง่เศส และภาษาฝรั่งเศสก็ไดดัดแปลงมา
จากภาษาลาตินอีกตอหนึ่ง 
 ความหมายตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พทุธศักราช 2485 ไดใหความหมาย
เกี่ยวกับวฒันธรรม ดังตอไปนี ้ วัฒนธรรมหมายความถึง “ลักษณะที่แสดงความเจริญงอกงาม 
ความเปนระเบียบเรียบรอย ความกลมเกลียวกาวหนาของชาติและศิลธรรมอันดีของประชาชน” ( 
นิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ 2540 : 114) 
 วัฒนธรรมหมายถงึ ทุกส่ิงทกุอยางทีม่นุษยที่อยูรวมกันในรูปขององคกรทางสงัคม
สรางสรรคข้ึน เพื่อใหดํารงชีวิตอยูรวมกนั หรืออีกนยัหนึง่ วัฒนธรรมก็คือ วิถชีวีิตของมนษุยใน
สังคมหนึ่งๆ นั่นเอง โดยเหตุทีว่ัฒนธรรมเปนเรื่องของกลุมชนหรือสังคม วัฒนธรรมจึงมีการอยู
สืบเนื่องและวฒันธรรมก็ไมไดอยูในลักษณะทีห่ยุดนิง่ อยางที่เราเหน็วาเคยเปนมาอยางไรก็เปน
เชนนั้น หากเปนการเปลี่ยนแปลงและคลี่คลายอยูตลอดเวลา เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับชีวติ
ของบุคคล และการดํารงอยูของสังคม การเปลี่ยนแปลงของมนุษยเปนสิ่งที่หลกีเลียงไมได เพราะ
โดยธรรมชาตมินุษยเปนสัตวโลกที่สรางวฒันธรรมจากการเรียนรู ไมไดเกิดจากสัญชาตญิาณที่
ถายทอดกนัทางกรรมพันธุ ดังเชนสัตวสังคมอื่นๆ มนุษยเมื่อไดเรียนรูและมีประสบการณเพิ่มข้ึนก็
อาจคิดเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมของตนไดรวดเร็วขึ้น เพื่อความเหมาะสมกับการดํารงชีวิตในสังคม
โดยทัว่ไป ลักษณะทางวัฒนธรรมประกอบดวย ระบบความเชื่อ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ 
และสังคม สถาบันเหลานี้มคีวามหมายตอกันและกนัในอันที่จะทําใหสังคมมนุษยอยูตอไป 
 วัฒนธรรม ตามความหมายขององคการยูเนสโก หมายถึง “วิถีชีวิต” ซึ่งหมายรวมถึง 
แนวทางการดํารงชีวิต ระเบียบประเพณี ขนบธรรมเนียม ขอหาม ขอควรปฏิบัติ คานิยม และ
พฤติกรรมโดยสวนรวมที่สังคมยอมรับและถือปฏิบัติสืบตอกันมา โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงไปตามสภาพ แวดลอมและกาลเวลา 
 “วัฒนธรรม” ที่ใชอยูตรงกับภาษาอังกฤษ Culture ซึ่งแปลจากรากศัพทวา การปลูกฝง
หรือการเพาะปลูก หรือการอบรมวัฒนธรรมเปนสิ่งที่สรางขึ้นโดยมนุษย มนุษยเปนผูกอกําเนิด 
ทะนุบํารุง ถายทอดและเปนผูเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม และวัฒนธรรมของมนุษยที่เกิดขึ้นทั้งที่ยัง
ปฏิบัติอยูก็ดี หรือที่จางเสื่อมไปบางแลวก็ดี นั้นเปนผลของความคุนเคยชํานิชํานาญ (Experience) 
ของมนุษยที่ไดปฏิบัติในสังคม เพราะการเกี่ยวของติดตอกับธรรมชาติ และเพื่อนมนุษยดวยกัน 
วัฒนธรรมอาจเกิดขึ้นโดยไมรูตัว จากผลของการทดลองปฏิบัติและความผิดพลาดตางๆ ซึ่งกลาย
มาเปนความชํานาญ และมนุษยยอมปฏิบัติกิจการตางๆ โดยการทดลองตามลําดับมาเมื่ออยางใด
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อยางหนึ่งบังเกิดผลดี ก็คัดเลือกเอาไวเปนแบบอยาง ฉะนั้น ตลอดเวลาที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาก็
ตรวจคนดัดแปลงจนดี ถึงไดวางระเบียบเปนแบบอยางแหงวิธีการความคิด และลักษณะแหงวัตถุ
ซึ่งเมื่อรียกรวมๆ กัน ก็คือ “วัฒนธรรม” ของหมูนั้น คณะนั้น 
 พระยาอนุมานราชธน ไดอธิบายวา วัฒนธรรม คือส่ิงที่มนุษยเปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุง ผลิตสรางขึ้นเพื่อความเจริญงอกงามในวิถีแหงชีวิตของสวนรวม ถายทอดกันได เอาอยาง
กันได ทั้งผลิตผลของสวนรวมที่มนุษยไดเรียนรูมาจากคนรุนกอนสืบตอเปนประเพณีกันมา 
ตลอดจนความคิดเห็น ความประพฤติ และกิริยาอาการ หรือการกระทําใดๆ ของมนุษยในสวนรวม
เปนพิมพเดียวกัน และสําแดงออกมาใหปรากฏเปนภาษา ศิลปะ ความเชื่อ ระเบียบประเพณี เปน
ตน เปนมรดกแหงสังคม ซึ่งสังคมรับและรักษาไวใหเจริญงอกงาม 
 จากหนังสือสารานุกรมสังคมศาสตร กลาววา วัฒนธรรมคือมรดกแหงสังคม ซึ่งสังคม
รับและรักษาไวใหเจริญงอกงาม 
 คําวา “มรดกทางสังคม” นี้ พระเจาวรวงศเธอกรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ ได
ประธานคําอธิบายวาหมายถึง ของที่เปนสสารและของที่ไมเปนสสาร เชน กวีนิพนธ ศิลปะ และ
อ่ืนๆ และธรรมเนียมประเพณีอันเปนสิ่งที่แตะตองไมได ทั้งนี้เปนปจจัยสําคัญในการกอรางสราง
ความประพฤติ ปฏิบัติของประชาชาติ วัฒนธรรมของประชาชาติตางๆ ถาจะเปรียบกันดูแลวจะ
เห็นไดวา มีลักษณะตางกัน วัฒนธรรมของแตละประชาชาติ ยอมมีลักษณะเฉพาะของตน จึงจะ
ถือไดวาเปนวัฒนธรรมของประชาชาตินั้นๆ 
 วัฒนธรรม คือมรดกทางสังคมของมนุษย วัฒนธรรมแตละสมัยก็มีลักษณะเฉพาะตาม
สมัยนั้นๆ วัฒนธรรมโบราณบางอยางอาจเปนของปาเถื่อนในสมัยนี้ก็ได เชน เพียงระยะเวลา 100 
ที่ผานมานี้เอง การขาเฝาพระเจาแผนดินของขาราชการในประเทศไทยก็ใชเพียงนุงผาอยางเดียว
ไมสวมเสื้อ วัฒนธรรมสมัยโบราณ ซึ่งมีความเจริญในระดับสูง แตในปจจุบันอาจถือวาไม
เหมาะสม ไมสมควรก็ได คําวาวัฒนธรรม ตามความหมายนี้จึงเปนเสมือนขั้นบันไดแหงความ
เจริญ ความเจริญในยุคสมัยหลังมีมากเทาใด ความเจริญในยุคแรกก็กลายเปนลาสมัยมากเทานั้น 
แตถาความเจริญในยุดหลังไมสามารถกาวไปใหสูงกวายุคแรกได โดยคงตัวอยูในระดับเดิมหรือ
ต่ําลงมา เราเรียกวาวัฒนธรรมทรงหรือเสื่อม แลวแตกรณี 
 “วัฒนธรรม” ในความหมายวา คือ “มรดกของสังคม” นั้น นักวิชาการทางวัฒนธรรมได
อธิบายพอสรุปไดวา “ส่ิงที่เปนมรดกนั้น จะตองเปนที่เรียนรูอบรมส่ังสอนกันได และสามารถสืบ
ทอดตอกันชั่วลูกหลาน จากบรรพบุรุษหนึ่งสูอีกบรรพบุรุษหนึ่งเรื่อยมา ไมใชมรดกที่เก็บงําไว 
เหมือนกับคนมีเงิน แตเก็บเงินนั้นไวไมกอใหเกิดผลประโยชนแตอยางใด ทํานองปูโสมเฝาทรัพย 
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เชนนี้ไมเรียกวาเปนมรดกทางสังคม เราคงไดยินไดฟงวาคนโบราณนั้นหวงวิชาเปนหนักหนา 
ศิลปนเมื่อกอนคิดประดิษฐอะไรขึ้นมาซักอยางหนึ่ง บางทีก็ไมมีประจักษพยานวาเปนฝมือของผูใด 
ใชเครื่องมือหรืออุปกรณใดบาง ดูเปนเรื่องเงื่อนงําไปเสียหมด จริงเท็จอยางไรไมทราบ เคยไดยินวา
มีศิลปนทานหนึ่งไดสรางประตูอุโบสถไวเปนที่สวยงาม จับใจยิ่งหนัก แตปรากฏวาเมื่อศิลปนทานนี้
สรางเสร็จแลวไดทิ้งเครื่องไม เครื่องมือที่ใชสรางวิจิตรศิลปชิ้นนั้นลงน้ําหมด เพื่อไมใหใครรูกรรมวิธี 
นับวาเปนเรื่องที่นาเสียดายเปนอยางยิ่ง 
 เมื่อเปนมรดกทางสังคมแลว ก็ยอมเปนเรื่องเฉพาะ มรดกของคนกลุมหนึ่งหรือของชาติ
หนึ่ง จะเหมือนกับของคนกลุมหนึ่งหรือของชาติหนึ่งยอมไมได เพราะพื้นฐานหรือโครงสรางของ
สังคมในอันที่จะสะสมมรดกขึ้นมา ผิดแผกแตกตางกัน ตามความหมายทางสังคมวิทยาและมนุษย
วิทยา วัฒนธรรม คือ 

1.  รูปแบบหรือวิถีการดํารงชีวิต 
2.  ความเจริญในทางพุทธิปญญา 
3.  พฤติกรรมทางสังคมของมนุษย 
4.  ความประพฤติหรือปฏิบัติที่สังคมยอมรับ 
5.  เอกลักษณของชนชาติ 

 1.  วัฒนธรรมสําคัญอยางไร 
 วัฒนธรรมมีความสําคัญยิ่งตอการดํารงอยูของชาติ เปนกระจกเงาสองความเปนมา
ของชาตินั้นๆ ชาติที่เจริญโดยสมบูรณ ยอมเจริญดวยวัฒนธรรมทั้งในทางวัตถุและจิตใจ 
  1.1 วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับวัตถุ ไดแก เครื่องนุงหม อาคารที่อยูอาศยั เครือ่งมอื
เครื่องใชตางๆ และวัฒนธรรมทางจิตใจไดแก ความคิด ความเชื่อถือ ศีลธรรมจรรยา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ละพิธีการตางๆ 
 วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับวัตถุ มีความสําคัญตอชาติในการแสดงออกซึ่งรูปแบบที่เกี่ยวกับ
ส่ิงกอสราง เปนเครื่องที่แสดงถึงสัญลักษณของชาตินั้นๆ โดยเฉพาะความประณีตงดงามของ
ศิลปกรรม สถาปตยกรรมแตละสมัย เปนวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงความเจริญรุงเรืองของชาติ ส่ิง
เหลานี้ยอมเปนเครื่องดึงดูด ราใจแกผูพบเห็น ใหรูสึกเกิดความนิยมยกยอง เปนสิ่งสําคัญในการ
เชิดชูเกียรติแกชาติ 
  1.2 วัฒนธรรมทางจิตใจ ไดแก การมีศิลธรรม จรรยา ระเบียบประเพณ ีและ
พิธีการตางๆ ซึ่งมีความสําคัญแกชาติเปนอยางยิง่ เพราะเปนการแสดงออกถึงแบบฉบับอันดีงาม
ประจําชาต ิ เปนสิ่งสาํคัญที่จะชวยบรรเทาความวุนวายในสังคมใหลดนอยลง เพราะการประพฤติ
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ปฏิบัติของผูจรรโลงวัฒนธรรมในชาตนิั้น เปนไปในทางทีด่ีงาม มีจรรยามารยาท เอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกัน
และกัน จัดเปนผูสูงสงดวยวัฒนธรรมทางจิตใจ มีขนบธรรมเนียมที่เปนแบบแผนทีน่านิยมยกยอง 
ตลอดจนพิธกีารที่เปนระเบียบเรียบรอย ชาติที่จะอยูเปนชาติไดและเจริญรุงเรือง จะตองมีวัฒนธรรม
พวกนี้เปนเครือ่งจรรโลงจิตใจอีกดวย 
 วัฒนธรรมทัง้สองประเภทนี ้ ยอมสัมพันธซึ่งกนัและกนั จะขาดอยางหนึง่อยางใดกไ็ม
สมบูรณ ถาวฒันธรรมของชาติใดหนกัไปในประเภทใดประเภทหนึ่ง ก็เกิดความไมสมดุลกัน เจรญิ
ไปในทางวัตถมุากเกินไปแตทางจิตใจไมเจริญตาม ในที่สุดก็เกิดความหายนะ เจริญทางจิตใจ
เกินไปแตทางวัตถุไมเจริญตามก็ไมได ดังนัน้วัฒนธรรมทั้งสองประเภทนี้จะตองมคีวามสัมพันธ
ตามสวนที่ควรกัน อันอยูในดุลพินิจของสงัคม จะเห็นไดวาวฒันธรรมของชาติเปนสิ่งสําคัญที่เราควร
ชวยกนับาํรุงรักษาสงเสริมใหมีความเจริญงอกงาม ชาตใิดไมรูจักกระตือรือรนในการบํารุงรักษา อาจ
ถูกชาติอ่ืนรุกรานในทางวัฒนธรรม เพราะฉะนัน้เพือ่ไมใหถูกรุกราน ก็จะตองรูจักปรับปรุง
วัฒนธรรมของตนใหเจริญใหเปนไปตามสภาพการณที่เหมาะสม ดัดแปลงใหดีข้ึน ส่ิงใดที่ดีอยูแลว
ก็พยายามดํารงรักษาไว ถาไมเชนนั้นอาจถกูวัฒนธรรมของชาติอ่ืนที่มีอํานาจแรงกวาเขามาแทนที่ได 
 โดยปกติวัฒนธรรมทางวัตถยุอมคลี่คลายกาวหนา และเปลี่ยนแปลงไปเสมอ ข้ึนอยูกับ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และการพฒันาทางความคิด และ ศิลปะ สวนวัฒนธรรมทางจิตใจ
นั้น สวนใหญจะมีระบบความเชื่อทางศาสนา ศีลธรรมควบคุมอยู แตอาจจะแปรเปลี่ยนไปในทาง
เสื่อมได หากมนุษยในสงัคมนั้น สวนใหญหางเหนิจากศาสนา 
 2.  วัฒนธรรมและอารยธรรม 
 มีบางครั้งที่บางคนตีความหมายของอารยธรรมเชนเดียวกับความหมายของวัฒนธรรม
จนสับสนกันไปหมด ดวยเหน็วาเปนความเจริญเหมือนๆ กัน จะมกี็แตนักวชิาการบางสาขาเทานัน้
ที่แยกใชกนัออกไป อยางเชนทีน่ักมานุษยวิทยา กม็ักใชในกรณีที่เปนความเจริญยิ่งของวัฒนธรรม 
กลาวคือ วฒันธรรมเปนสิง่ที่เกิดขึ้นมากอน แลวขยายตัวขึ้นเปนอารยธรรมในเมืองใหญๆ พูดงายๆ 
อารยธรรมเกดิจากการรวมตัวของวัฒนธรรมนั่นเอง 
 ความเจริญทางวฒันธรรมนัน้ แตกตางกับความเจริญในทางอารยธรรมตรงทีว่าความ
เจริญทางวฒันธรรมนัน้ มีลักษณะประจําชาติแอบแฝงอยู อันถือวาเปนเอกลกัษณของชาติทีไ่ม
เหมือนใคร อยางเชนภาพจติรกรรมฝาผนงัของไทยเรา ไมวาจะเอาไปตั้งไวในสวนใดของโลก ผูสนใจ
ศิลปะดูกจ็ะเหน็ไดทนัทีวา เปนภาพจิตรกรรมของไทย หรือลักษณะการไหวของคนในเอเชยีนัน้ การ
ไหวของคนไทยแตกตางออกไปตรงทีก่ารคอมศีรษะลงมาจรดมือที่ประนมอยู อันเปนการววิัฒนาการ
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จากนาฏศิลปไทย ส่ิงเหลานี้เปนลกัษณะประจาํชาต ิ หรือลักษณะเฉพาะทางเชื้อชาตทิี่เปนความ
เจริญทางวฒันธรรม มิใชเปนความเจริญทางอารยธรรม 
 การแตงกายสากลนยิม การนั่งโตะรับประทานอาหารดวยชอนซอม ตลอดจนการ
จัดระบบการศึกษา และการปกครองแบบตะวันตก เปนความเจริญแบบอารยธรรม แตภาพ
จิตรกรรมของไทย การกราบไหว การสอนใหรูคุณบิดามารดา ครูอาจารย มีกิริยามารยาทออน
นอม ระบบครอบครัว เปนความเจริญทางวัฒนธรรม ซึ่งเปนแบบฉบับของไทยโดยเฉพาะไม
เปลี่ยนแปลง 
 3.  มนุษยกับวัฒนธรรม 
 เมื่อมนษุยพัฒนาวถิีการดาํรงชีวติใหสูงกวาสัตวมากข้ึนๆ ในยุคตอมา มนุษยจงึไมมี
ความจาํเปนอนัใดที่จะทําการตอสูหรือแขงขันความเปนอยูของตนเองกับสัตวอ่ืนๆ อีกตอไป แต
จําเปนที่จะตองตอสูแขงขันกันกับพวกมนุษยดวยกัน สวนอาวธุที่ใชในการแขงขนัก็คือ “มันสมอง” 
นัน่เอง วิธกีารแขงขันตอสูมนุษยดวยกนัครั้งแรกเริ่มทีเดยีวนัน้ ไดแกการชกัชวนใหเกดิหมูคณะขึน้ใน
ระหวางพวกกนัเองกอน แลวมีเครื่องหมายสําหรับหมูคณะนัน้ๆ เปนสัญลักษณ ตวัอยางเชน การแตง
กายโดยมีเครือ่งหมายและคาํพดูภาษาของหมูนัน้ๆ เปนที่สังเกตเครื่องหมายอนัเปนสญัลักษณนีเ้อง 
วิวฒันาการมาเปนระเบียบแบบแผน ขนบธรรมเนยีมและประเพณมีาตามลําดบั โดยเฉพาะสงัคม
หนึ่งๆ ก็มีระเบียบประเพณีเปนอยางหนึง่ ตอมา ภายหลงัจากมนษุยไดเจริญขึน้ทางธรรมชาติ และมี
วิวฒันาการในแตละยุคและสงัคมทีเ่จริญขึน้เกิดเปนลกัษณะความเจรญิในดานตางๆ ตลอดจนแนว
ปฏิบัติ ประเพณี พฤติกรรมรวมกนัอนัเปนลักษณะเฉพาะกลุมชนข้ึน จนกลายเปนวฒันธรรมประจาํ
หมูชน สังคมและประเทศชาติ 
 ดังที่ไดกลาวมาแลว จะเห็นวา วัฒนธรรมเกิดขึ้นเพราะมนุษยเปนผูสรางและทีม่นษุย
เราสามารถสรางวัฒนธรรมไดเปนอยางดีนัน้ กเ็พราะมนุษยมีลักษณะทางกายและทางจิตเปน
พิเศษเหนือสัตวทั้งปวง  ฉะนั้นในประเทศตะวันตกการกลาวประณามบุคคลใดวา “เปนผูไมมี
วัฒนธรรม” ยอมถือวาเปนคาํประณามที่รายแรงที่สุด เพราะเขาแปลความลึกซึง้ไปถึงวา โดยปรกติ
มนุษยตองมวีฒันธรรมหากปราศจากวัฒนธรรมเสียแลวก็หมายความวา ผูนั้นต่ํากวามนุษยชาติดังนี ้
 ตามหลกัวิชาการของวัฒนธรรมถือวาคนเกดิมามีชีวิตอยูในรูปแบบที่ตองประพฤติปฏิบัติ
ที่เราเรียกวาวฒันธรรมพรอมอยูแลว คนจะตองเรียนหลักเกณฑและระเบียบของสงัคม หรือไมกถ็ูก
บังคับใหอยูในกฎเกณฑ และระเบียบของสังคม หรือไมก็ถูกบงัคับใหอยูในกฎเกณฑนัน้ๆ นับต้ังแต
ลืมตาดูโลก จวบจนวาระสุดทายของชีวิต 
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 วัฒนธรรมมีลักษณะไมหยุดนิ่ง ไมคงที่ มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เลิกราง 
สรางสรรคข้ึนใหม โดยผสมผสาน เลียนแบบ และถายทอดรับชวง มกีารเผยแพรแลกเปลี่ยนจาก
แหลงกาํเนิด ซึ่งพอสรุปไดหลายอยางดงันี ้คือ 
 1.  การเดินทางทองเที่ยว คาขาย 
 2.  การอพยพ ยายถิ่น 
 3.  การเกิดจากผลของสงคราม ถูกเขาครอบครอง ถูกกลืน 
 4.  เลียนแบบ 
 5.  การผสมผสาน 
 6.  การยอมรับนับถือศาสนา 
 วัฒนธรรมมีการเจริญสูงสุด ทรงตัวอยูดาํเนนิสืบตอมาและเขาสูการเสื่อม เมื่อพนยุค
พนสมยั แตวฒันธรรมบางอยางก็ยงัไมเสื่อมสูญไป ยงัสืบตอมาเปนมรดกทางสังคมและมรดกทาง
วัฒนธรรมบางอยางทีสูญเสยีไปแลวก็อาจถูกฟนฟูข้ึนมาใหมได โดยขึ้นอยูกับคานิยมและ
สภาพแวดลอมทางสังคม 
 วัฒนธรรมอาจพบจุดจบลงได หรือกลายเปนวฒันธรรมตาย เชน การทํามัมมี่ของชาว
อียิปตโบราณ หรืออาณาจกัรโรมัน อาณาจักรขอม เปนตน เพราะวฒันธรรมเปนสิ่งซึ่งมนุษยสราง
ข้ึนมาเพื่อวางกฎเกณฑ ขอบังคับ หรือระเบียบในการดํารงชีวิต วัฒนธรรมจะมีอยูไดก็แตมนุษยยงั
ดํารงกนัอยูในสังคมเทานัน้ ถามนษุยในกลุมสังคมนัน้เสื่อมโทรมลงดวยการที่รับเอาของใหมเขา
มาขัดแยงกับสภาพการดํารงชีวิต หรือการไมยอมเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเสียเลย ก็อาจทาํให
วัฒนธรรมเสื่อมโทรมถงึสูญไปเลย (นงเยาว ชาญณรงค 2539 : 7-16) 
 
วัฒนธรรมของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
 
 เอเชียตะวนัออกเฉียงใต เปนภูมิภาคที่แวดลอมไปดวยวัฒนธรรมตางๆ แตกตางไปใน
แตละประเทศ มีลักษณะเปนพหุสังคม  (plural society)  ประกอบดวยชนหลายเชือ้ชาติหลาย
เผาพนัธุเปนแบบ ชาตพิันธุผิวเหลือง 
 เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต มพีืน้ที่ทัง้หมด 4,500,000 ตารางกโิลเมตร มปีระชากรประมาณ 
1 ใน 12 ของประชากรโลก หรือประมาณ 400 ลานคน เปนประเทศทีเ่คยมีความเจรญิรุงเรือง มกีาร
ปกครองแบบพระราชาธิบดีและมปีระวัติศาสตรอันยาวนาน (เบอรสิน 1983) 
 ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต แบงออกเปน 3 กลุมใหญ ไดแก 
 1.  กลุมประชาคมอาเชี่ยน ประกอบดวย สิงคโปร มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ไทย 
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 2.  กลุมไมฝกใฝฝายใด ไดแก พมา 
 3.  กลุมสังคมนิยมอนิโดจนี ไดแก ลาว กัมพูชา เวยีดนาม  
 ทุกประเทศในเอเชียตะวนั ออกเฉียงใต ยกเวนประเทศไทย เคยตกเปนอาณานิคมของ
อังกฤษ ฝร่ังเศส สเปน เนเธอรแลนด และสหรัฐอเมริกาประเทศทีม่ีประชากรมากที่สุด และมีขนาด
ใหญที่สุด คือ อินโดนีเซีย  ประเทศทีม่ีประชากรนอยทีสุ่ด คือ บรูไน ประมาณ 200,000 คน เปน
ประเทศเดียวในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ที่เปนรัฐสวสัดิการ รัฐใหบริการแกประชาชนทกุอยาง 
ประเทศทีม่ีขนาดเล็กที่สุด มคีวามเจริญทางดานอุตสาหกรรมสูงที่สุด คือประเทศ สิงคโปร 
 1. ลักษณะของวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 วัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีทั้งดั้งเดิมและของใหม ธรรมดาและวิจิตร
พิสดาร แปลกและคลายคลึงกันในความรูสึกของคนทั่วไป อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก มีสวน
ชวยเปลี่ยนแปลงความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีตางๆ และสถาบันทางสังคมบางสถาบัน 
ความเชื่อทางดานไสยศาสตรและโหราศาสตร ยังมีอิทธิพลอยูมาก ตอภูมิภาคเหลานี้ มีการ
ผสมผสานระหวางวัฒนธรรมใหมและวัฒนธรรมเกา ทําใหพฤติกรรมของคน ปรัชญาชีวิต และ
สถาบันสังคมตางๆ แตกตางไปจากสมัยกอน 
 ไมมีวัฒนธรรมสังคมใดๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่ยังคงลักษณะเดิมเหมือนเมื่อ
คร้ังอดีต และไมมีวัฒนธรรมใด ที่เปนวัฒนธรรมสังคมแบบตะวันตกไปแลวโดยสิ้นเชิง มีการปรับ
ใชใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมเดิมของตนมีการประกอบพิธีกรรมพุทธศาสนา ทางคริสต อิสลาม 
ควบคูกันไปกับการรักษาโรคตอสมัยใหมในการรักษาโดยใชยากับแผนโบราณและเวทมนตรคาถา 
ขาวซึ่งเปนพืชพันธุดังเดิม และสตอเบอร่ี ซึ่งเปนพืชผลที่ชาวยุโรปแนะนํา ยังปลูกในที่ดินเดียวกัน 
ศิลปการแสดง มีทั้งของพื้นเมืองเดิม และภาพยนตร โทรทัศน วิดีโอ ของชาวตะวันตก ในชนบทที่มี
การใชประโยชนจากควาย เชนเดียวกับจักรยาน มอเตอรไซค และรถยนต ขนบธรรมเนียมประเพณี
และความเชื่อถือแบบกอนๆ ยังมีอิทธิพลอยูมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในชนบท 
  1.1 สมัยเดิม บานของคนร่ํารวยและศูนยกลางการคา จะอยูในบริเวณ
เมือง แตเมื่อมีการคาขยายตัว ประชากรมีเพิ่มมากขึ้น เพื่อความสะดวกผูมีฐานะมักจะยายบานไป
นอกเมือง ศูนยการคาจะมีทั้งใน และนอกเมือง ตามชนบทในเมืองจะมีส่ิงบริการความสะดวก
ตางๆ สําหรับชุมชน เชน ธนาคาร ปมน้ํามัน บริษัทประกันภัย บริษัทสั่งซื้อสินคา บริษัทรถยนต 
บริษัทนําเที่ยว โรงแรม เหมือนกับทางตะวันตก ส่ิงเหลานี้จะมีควบคูกันไปกับโบราณวัตถุ สถานที่
สําคัญตางในเมือง เปนตนวา วัด โบสถ สุเหรา ยานพาหนะตางๆ มีใชแตงตางกันไปตามทองที่ 
เชน เท็กซี่ สามลอเครื่อง  รถเมล รถยนตยี่หอตางๆ  
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 บานที่สรางในเมืองสวนใหญจะนําแบบโครงสรางของตะวันตกมาใช สถานที่ทําการ
รัฐบาล สรางตามแบบตะวันตก โดยมีศิลปะพื้นเมืองผสม บางบานก็ปลูกแบบตะวันตกและ
ตะวันออกผสมกัน แตเดิมบานในภูมิภาคเหลานี้ ปลูกบานแบบหนาจั่ว หลังคามุงจากและสังกะสี 
  1.2 ชนชั้นสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต แบงตามฐานะทางเศรษฐกิจ 
บานติดเครื่องทําความเย็น มีรถยนตใช มีเครื่องใชไฟฟา มีเครื่องทุนแรงตางๆ เชน เครื่องซักผา 
เครื่องอบผา เครื่องดูดฝุน และคนใช รับประทานอาหาร อานหนังสือ พูดภาษาฝรั่งบางเวลา เลน
กีฬาแบบชาวตะวันตก เชน ตกปลา กอลฟ โบวล่ิง ชนชั้นสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดแก 
เจานายชั้นสูง ขาราชการชั้นผูใหญ แพทย วิศวกร อาจารยมหาวิทยาลัย นักธุรกิจที่รํ่ารวยและ
ไดรับการศึกษาตามแบบตะวันตก 
  1.3 อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก ที่ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดรับจะ
แตกตางกันไป ประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากยุโรปและอเมริกา  ประเทศมาเลเซีย  สิงคโปร บรูไน และ
พมา ไดรับอิทธิพลจากประเทศอังกฤษ ประเทศ ลาว  เขมร  เวียดนาม  ไดรับอิทธิพลจากประเทศ
ฝร่ังเศส และในระยะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอเมริกา  วัฒนธรรมทางวัตถุ 
ปรัชญา ภาษา กิริยาทาทางแบบตะวันตก มีปะปนทั่วไปในสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ชนชั้นสูงใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต เวลาทํางาน ประกอบธุรกิจตางๆ จะดําเนินชีวิตแบบชาวยุโรป แตในงานพิธี
ตางๆ เวลาอยูกับบานจะใชชีวิตแบบเดิม ทั้งการแตงตัว การรับประทานอาหาร การพูดจา 
ขนบประเพณีความเชื่อถือ มีการผสมผสานกันจาการถายทอดของชาติตางๆ  ชาวมาเลไดรับแบบ
แผนการรักษาพยาบาลจากชาวอาหรับ บางประเทศก็ไดรับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ พุทธศาสนา 
ในการรักษาพยาบาลมีทั้งการรักษาแบบสมัยใหมควบคูกันไปกับแผนโบราณ 
  1.4 ประชากรในเมือง มีชีวิตอยูทามกลางวัฒนธรรมทางวัตถุของ
ชาวตะวันตก สวนใหญแลวยังไมมีความรูทางดานเทคโนโลยีตางๆ บางพวกมีอาชีพเปนคนขับรถ 
หรือขับรถยนตสวนตัว แตไมสามารถซอมรถยนตเองได ชางแกเครื่องยนต เครื่องไฟฟา เครื่องอีเล็ก
โทนิคตางๆ มีนอยขนบธรรมเนียมประเพณี กิริยามารยาท การประกอบพิธีตางๆ จะมีความสําคัญ
ตอวิถีชีวิต เชนเดียวกับ เทคโนโลยีตางๆ คนในเมืองหลวงและคนในชนบท มีการเดินทางไปมา
ติดตอกัน 
  1.5 ประชากรวัยหนุมสาว ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต นิยมเขามาหางานทํา
ในเมือง เด็กๆ เหลานี้ เมื่อมาอยูในเมืองก็ไดรับวัฒนธรรมตางๆ จากเมืองกลับไปบานเดิมของตน ซึ่งจะ
มีพฤติกรรม อุปนิสัยใจคอ ทาทีการแสดงออก ความเชื่อถือ ความคิดเห็นตางๆ แตกตางไปจากเดิม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

25

  1.6 ชาวชนบทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต อิทธิพลของวัฒนธรรม
ตะวันตกยังเขาไปถึงไมมาก ยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อถือ แบบแผนพฤติกรรมตางๆ 
ไมแตกตางไปจากเดิมมากนัก ยังมีความยึดมั่นในอํานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ รวมทั้งความเชื่อ
ทางดานโหราศาสตร ไสยศาสตร ในชนบท วัฒนธรรมทางวัตถุของชาวยุโรปเขาไปถึงในทุกบาน 
บานแบบพื้นเมืองเดิมหลังคามุงจากหรือสังกะสี รูปบานหนาจั่วยกพื้นสูง เมื่อฐานะการครองชีพ
เอื้ออํานวย ทุกบานจะมีการใชเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ เชน โทรทัศน ตูเย็น วิดีโอ ฯลฯ แม
ในหมูชาวเขา และในชนบทหางไกลความเจริญมากๆ วัฒนธรรมทางวัตถุอันนี้ก็แพรเขาไปถึง
ชาวเขา 
 2.  เอเชียตะวนัออกเฉียงใตในทศวรรษที่ 20 
 ภูมิภาคแทบนีอุ้ดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบสําหรับการอุตสาหกรรม 
แรงงานราคาถกู เปนสนามตอสูทางการเมือง ของมหาอาํนาจตางๆ เชน ประเทศจนี รัสเซยี 
สหรัฐอเมริกา เร่ิมมกีารพฒันาประเทศตั้งแตหลงัสงครามโลกครัง้ที ่ 2 ภาวการณพัฒนาประเทศ 
ข้ึนอยูกับความพรอมทางดานการเมอืงและสถานภาพทางเศรษฐกจิ ประเทศอินโดนิเชยี มกีารพฒันา
ประเทศชาที่สุด คือหลงัสมยัประธานาธบิดี ซูกาโนร ทัง้ๆ ที่มทีรัพยากรธรรมชาตมิากกวาประเทศ
อ่ืนๆ จุดออนของภูมิภาคแทบนี ้ (ยกเวนประเทศสิงคโปรและบูรไน) คือจุดออนทางดานการเมือง 
เศรษฐกจิและสังคม ตลอดจนการพฒันาประเทศ ทาํใหภูมิภาคแทบนี ้ยังมกีารพัฒนาเศรษฐกิจไปไม
ไกลเทาที่ควร 
 3.  ลักษณะทัว่ไปของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
   3.1 สภาพภูมิอากาศ ประเทศสวนใหญอยูเหนือเสนศนูยสูตร มีเขต
อากาศแบบรอนชื้น โดยในปหนึง่จะแบงออกเปน 3 ฤดู ไดแก ฤดูรอน ฤดูฝน ฤดูหนาว 
  3.2 เศรษฐกิจ เปนแบบเกษตรกรรม ประชากรสวนใหญมกีารประกอบ
อาชีพทางเกษตรกรรม เร่ิมมีการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรม 
  3.3 ประชากรมีอัตราการเกิดสงู การศึกษายงัอยูในระดับตํ่า ทาํใหผูที่
ฉลาดกวามีความ สามารถทางวิชาการดีกวา สามารถแสวงหาผลประโยชนไดมากกวา 
  3.4 สภาพชีวิตความเปนอยู ประชากรในภูมภิาคแทบนี ้ ยงัตองการการ
พัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
  3.5 ความแตกตางกันทางคานิยมทั้งทางดานการเมือง นโยบายตางประเทศ 
อุดมการณทางการเมืองผลประโยชนของชาติ เมื่อมีการกระทบกระทัง่กนั และไมมกีารรอมชอมพบ
กันคนละครึ่งทาง อาจทาํใหเกิดการขัดแยงกนัได 
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  3.6 สภาพชีวิตความเปนอยูของประชากรในเมืองและชนบท จะแตกตาง
กันมาก โดยเฉพาะอยางยิง่   ชาวเมืองหลวงและชาวชนบท ประชากรในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต มี
ประมาณ 4 ลานคน (Asia yearbook:1985) 4 ใน 5 เปนชาวชนบทที่ยงัคงยืดมัน่กับ
ขนบธรรมเนยีมประเพณีดั้งเดิม ประชากรประมาณ 1 ใน 5 หรือประมาณ 80 ลานคน อยูในเมือง
ใหญหรือเมืองหลวง ไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวนัตก บางครั้งกอใหเกิดปญหาหรือขอขัดแยง
กันเองทางดานจิตใจและวัตถุ 
  3.7 การแบงชนชั้นทางสังคม จําแนกทางฐานะทางเศรษฐกิจและชาติ
ตระกูล ไดแกชนชั้นสงู ชนชัน้กลางและชนชัน้ต่ํามีชองวางระหวางคนร่ํารวยและคนยากจนหางกันมาก  
  3.8 ลักษณะทางสงัคมภูมิภาคนีม้ีลักษณะเปนพหุสังคม(Plural society) 
เปนที่อยูของชนหลายเชื้อชาติ หลายเผาพนัธุ ในพมาและอินโดนเิซีย มีความแตกตางกนัทางดาน
ชาติพนัธุของประชากรมาก จนไมสามารถหาเอกภาพได 
  3.9 ลัทธิชาตินิยม(Nationalism) ประชากรในภูมิภาคนี้ ตองการความ
สมัครสมานสามัคคีของชนในชาติ บางประเทศไดรับเทคโนโลยีและแนวความคิดจากตะวนัตก แต
มีความรักชาติและชาตินิยมที่ตอตานตะวนัตก ทั้งนี้เพราะ หลายประเทศเคยตกอยูใตอํานาจ
ชาวตะวันตกมาแลว 
  3.10 ทัศนคติเกีย่วกับความเจริญแบบสมัยใหม ประชากรสวนใหญยังมี
ความก้าํกึง่ ทั้งทางดานความตองการ ความเจริญแบบสมัยใหม ขณะเดียวกนักเ็กรงอํานาจของ
ประเทศมหาอาํนาจ ทั้งที่มอุีดมการณทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและคอมมิวนิส กลาวคือ 
ตองการความเจริญกาวหนาทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ขณะเดียวกันก็ตองการอิสรภาพและ
เอกราช 
  3.11 อิทธิพลของประเทศจีน อินเดีย และตะวนัออกกลาง ทาง
ประวัติศาสตร ทําใหประชากรมากกวาครึ่ง นับถือศาสนาอิสลาม ซึง่ไดแกประชากรในประเทศอิน
โดนิเซีย มาเลเซีย และบูรไน ประชากร 1 ใน 3 นับถือพทุธศาสนา ไดแกประชากรในประเทศไทย 
ลาว พมา กัมพูชา และเวยีดนาม 1 ใน 6 นับถือศาสนาคริสต นอกนัน้นับถือศาสนาฮินด ูสวนหนึง่
ยังนับถือผีและเวทมนตรคาถา ระบบครอบครัวและเครือญาติ 
  3.12 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ยงัไมกาวหนาเทาที่ควรเปนไป
อยางชาๆ เนื่องจากขาดแรงจูงใจและงบประมาณ 
 เอเชียตะวนัออกเฉียงใตหรือ ASEAN เปนดินแดนแหงความหลากหลายทางดาน
วัฒนธรรมและเชื้อชาติ มีประวัติศาสตรอันยาวนาน มทีัง้หมด 10 ประเทศ แบงออกไดเปน 3 กลุม
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ใหญ ไดแก กลุมประชาคม อาเซียนซึ่งประกอบดวยประเทศ สิงคโปร มาเลเซีย บูรไน อินโดนิเซยี 
ฟลิปปนส ไทย กลุมประเทศไมฝกใฝฝายใด ไดแกประเทศพมาและกลุมประเทศสังคมนิยมอนิโด
จีนไดแก ประเทศลาว กมัพชูา เวียดนาม สวนใหญยงัเปนประเทศเกษตรกรรม จัดอยูในลักษณะ
ประเทศกาํลังพัฒนา ตองมกีารเตรียมตัวระยะยาวที่จะเปนประเทศอุตสาหกรรมและเนื่องจากตอง
ใชเทคโนโลยีและความชวยเหลือจากตางประเทศระดับสูง ทําใหมีหนี้สินตางประเทศในระดบั
ใกลเคียงกนั ยกเวนประเทศบูรไน สิงคโปรและมาเลเซียที่มีความมัน่คงทางเศรษฐกิจกวาประเทศ
อ่ืน (ณัจฉลดา พิชิตบัญชาการ 2529 : 9 - 17) 
 4.  ภาษาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
 ภาษาในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต เกิดขึน้เนื่องจาก ความตองการของมนษุยในการใช
สัญลักษณอธบิายความหมาย มโนภาพ ตลอดจนการรวบรวมทักษะตาง ๆ ภาษาทุกภาษามีความ
สมบูรณในตัวของมันเองสามารถใชติดตอส่ือสารได ทัง้การใชสัญลักษณและเสียง ภาษาทาํใหผูที่
อยูในวฒันธรรมเดียวกนัหรอืตางวฒันธรรมสามารถเรียนรูและติดตอกันได ฉะนั้นภาษาจงึเปนสิ่งที่
ทุกคนควรเรียนรู 
 ภาษาที่ใชในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต มปีระมาณ 100 กวาภาษา บางภาษาก็
คลายคลึงกนั บางภาษาก็แตกตางกนั แบงออกไดเปน 6 - 8 ตระกูลใหญ ๆ การศึกษาถึงภาษาตาง 
ๆ ทําใหเราสามารถทราบถงึความเกี่ยวของสัมพนัธกันตั้งแตในประวตัิศาสตร ภาษาทกุภาษาไม
คงที ่ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาการขาดการติดตอกันนานๆ ทาํใหภาษาแตกตางกนั
ออกไป ภาษาที่คลายคลงึกนัก็มีรากฐานทางประวัติศาสตรรวมกัน 
 ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต มีภาษาถิน่ตางๆ มากมายหลหายรอยภาษา แสดงใหเห็น
ถึงความเปนมาของขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ เปนการยากสาํหรบัผูที่ตองการศึกษาภาษาจะ
เขาใจไดหมด ภาษาทาํใหเราเขาใจถงึประวัติความเปนมาของชนชาตติางๆ ตลอดจนความสัมพนัธ
ของชนชาติที่ใชภาษานัน้ กาลเวลาผานไปทําใหภาษาตาง ๆ คอย ๆ เปลี่ยนแปลงไป แมวาสงัคมสอง
แหงจะเริ่มตนพูดภาษาเดียวกัน นานเขาเสยีงพูดจะเพีย้นกันไป และจะกลายเปนภาษาถิน่ที่แตกตาง
กัน เวลาผานไปนานเทานานนักภาษายงัคงวิเคราะหไดวา ภาษาเหลานีม้ีตนตระกลูเดยีวกนั 
 ภาษาตางๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต อาจกลาวไดวา นับแตกาํเนิดมนษุยคงมตีน
ตระกูลเดียวกนั มกีารยมืศัพทกันมาใช มีความเหมือนในบางกรณี แสดงถึงความสัมพนัธของชน
ชาติตางๆ ในดินแดนแถบนี ้คําศัพทตางๆ การออกเสยีงไวยากรณ มีอิทธิพลตอเนื่องซึ่งกนัและกนั 
เนื่องจากกาลเวลา อาจทําใหภาษาตางๆ เหลานี้แตกตางกนัจนผิดเพีย้นกนัไปเลย 
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 ภาษา แสดงใหเห็นถึงเอกลักษณของชนเชื้อชาติตางๆ ชาวไอริชและชาวอิสราเอล
แสดงความเปนเอกลักษณของชาติตนดวยการใชภาษา ภาษาทองถิน่แสดงถงึ การวิวัฒนาการมา
นานของชนในทองถิน่ โดยมีเหตุทีป่ระชากร ในดนิแดนทัว่ไปในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ตางมี
ความสามารถไมยิ่งหยอนกวากัน ฉะนั้นภาษาตางๆ บนผืนแผนดินใหญจึงไมครอบคลุมกันมาก 
จนกระทัง่การแผอิทธพิลของชาวตะวนัตกดวยลัทธิอาณานิคม มกีารใชภาษาองักฤษ ภาษาฝรัง่เศส
กันแพรหลาย 
 ภาษาในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต (ยกเวนภาษาเขา ชาวเกาะ หางไกลความเจรญิ) 
แสดงถงึฐานะ ลําดับช้ันของคนในสงัคม ความสมัพนัธของผูพูดกบัผูฟง การใชสรรพนาม กบั เจานาย 
ผูบริหารประเทศ ขาราชการชั้นผูใหญ พอแม พี่นอง เพื่อนฝงู ขอทาน คนใช คาํสรรพนามและ
ถอยคําตางๆ จะเปนไปคนละแบบ ซึ่งจะไมคอยพบ ความแตกตางแบบนี้จากภาษาของชาวเขา 
 ภาษาในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต จาํแนกตามไวยากรณ มีระดับ เสียงสูง ต่ํา ตางกนั 
คําเดียวกนั ถามีเสียงสูง ต่ํา ตางกนั จะมีความหมายและวิธีใชไปกนัคนละแบบ รวมทัง้ภาษาของ
ชาวเขาดวย 
 ภาษาของชาวเขาในเอเชียตะวันออเฉียงใต มีอยูมากมายหลายรอยภาษามีความ
แตกตางกนัมากเนื่องจาก การตั้งถิ่นที่อยู บางคนเขาใจวาภาษาที่ใชพูดกันอยูในหมูชาวเขา มีคาํศัพท
จํากัด ซึง่บางครั้งเปนการยาก ทีจ่ะวิเคราะหไดวาคาํพดูนัน้หมายถงึอะไร ซึง่เปนความเขาใจที่ไม
ถูกตองนัก เนือ่งจากภาษาทกุภาษา ถาเราศึกษาใหลึกซึ้งแลว จาํมีความยึดหยุนในตวัของมนัเอง 
 ภาษาในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ปจจุบนัมีภาษทัง้หมดในโลก 5,000 ภาษา ภาษาใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต มี 100 กวา ภาษา และมีภาษาถิ่นหลายรอยภาษา 
 ภาษาในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต แบงออกเปน 8 กลุม ไดแก กลุมแมว – เยา กลุมธิ
เบต – พมา กลุมไทย กลุมเวียดนาม – มวง กลุมมอญ – เขมร กลุมมาเลย – โพลเนเิซีย กลุมคาได 
กลุมอันดามัน (ณัจฉลดา พชิิตบัญชาการ 2529 : 22 - 27) 
 5.  ประชากรในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
 ความแตกตางทางดานเชื้อชาติ ถาจะวดัจํานวนพื้นทีแ่ลวไมมีภูมิภาคใดในโลก มี
ความแตกตางทางดานเชื้อชาติเทาเอเชียตะวันออกเฉียงใต วัฒนธรรมและสังคมในภูมิภาคแถบนี้ 
ไดรับอิทธิพลจาก จีน อินเดีย ตะวนัออกกลาง และชาวตะวนัตก นอกจากนี้ยงัมีความแตกตางกนั
ในดานภาษา ศาสนา โครงสรางสงัคมและแบบแผนการดําเนนิชีวิต 
 ที่มาของชนชาติตางๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ดร.เออจิน ดูบวัส นกัชาติพนัธวิทยา
ที่มีชื่อเสียงมีความเชื่อวาซากของมนษุยควรพบในดนิทีขุ่ดได ความเชื่อของเขาใกลความจริงมาก 
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ในป พ.ศ. 2503 ดร.ดูบัวส ขุดขนพบรูปแบบของมนษุยเร่ิมแรกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ในแถบ
ตอนกลางของชวา ใกลหมูบาน ไทมิล (Timil) เหนือฝงแมน้ํา โซโล เปนรูปแบบที่อยูในขัน้
วิวัฒนาการระหวางมนุษยกบัมนุษยวานร ซึ่งรูจักกันโดยทั่วไปวา มนุษยชวา (Java man) หรือ
เรียกกนัในภาษาทางมานุษยวิทยาวา มนษุย พิทแีคนโทรพัส (Pithecanthropus)  
 จากหลักฐานทางโบราณคดีแสดงวา มนุษยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต คงเริ่มเกดิมา
ตั้งแตยุคน้ําแข็งมนุษย พทิแีคนโทรพัส หรืออีกอยางเรยีกวา มนษุยปกกิ่ง มถีิ่นฐานเรรอนอยูแถบ
เกาะชวา มีลักษณะคลายมนุษยปจจุบัน เร่ิมมีความคิดอาน รูจักทาํเครื่องงอมือเครื่องงอใช รูจักใช
มือแขนในการหยิบจับตางๆ อาศัยในเพิงหรือบนแพแบบงายๆ  ทองเทีย่วสัญจร ไปตามปาแถบ
แมน้ําตางๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
  5.1 มนุษยดัง้เดิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต สันนิษฐานวามทีิศทางการ
เคลื่อนยาย จากทิศเหนือลงไปทิศใต แยกไดเปน 4 พวก คือ 
   5.1.1 มนุษยออสตราลอยด เปนประชากรพวกแรกที่เขามาตั้ง
ถิ่นฐานในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ไดแก พวกชาวพืน้เมอืงเดิมของออสเตรเลีย  
 ผูที่อพยพมาตามแหลมมาลายูเปนชาวเขาเรียกวา ซีนอย และ ซาไก รูปรางเตี้ย ผิว
คล้ํา จมูกแบน ผมหยักศกแตไมถึงขนาดหยิกยอง 
 ทางตะวนัตกของเกาะสุมาตรา แถบหมูเกาะเล็กๆ ทางภาคใตของ เกาะซิลิบิส จะมชีน
พื้นเมืองที่มีลักษณะคลายๆ กนั แตเรียกวามนษุย วีดอยด มนษุยออสตราลอย ยงัมกีระจัดกระจาย
อยูในแถบ ศรีลังกาและตอนใตของอินเดยี 
   5.1.2 มนุษย นกิิโตรส เปนประชากร พวกที ่ 2 ที่เขามาต้ังถิน่
ฐานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตัวเตี้ยประมาณ 4 ฟุต ผมหยิกยอง ไมคอยมีเครื่องมือ เครื่องใช 
ยังคงมีอยูในแหลมมาลาย ูไดแกพวกเซมัง 
   5.1.3 มนุษยเมลานเิซียนเปนมนษุยพวกที3่ ที ่อพยพเขามาใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต จะมีลักษณะ สูงปานกลาง ศีรษะแคบ ผิวสีน้ําตาลดาํ ผมหยกัศก จมูก
ใหญ ขนไมดก ไมมีเหลืออยูในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ในปจจุบนั (ยังคงมีอยูแถบหมูเกาะแปซิฟก 
ทางตะวนัตกของเกาะ นิวกนิี และออสเตรเลีย) มีนกัโบราณคดีขุดพบหัวกะโหลกของมนษุยกลุมนี้ 
ในแถบจีนตอนเหนือ และแหลมอินโดจีน วัฒนธรรมอยูในระหวางยุคหินเกาและหินใหมใช
เครื่องมือหนิ มีอาวุธแบบงาย ๆ มีเรือเปนพาหนะ เปนแบบเรือแคนนทูี่ใชพาย 
   5.1.4 มนุษย อินโดนีเซยี หรือ มนุษย ออสโตรนิเซีย อพยพเขา
สูเอเชียตะวนัออกเฉียงใตราว 2,500 ป ถงึ 1,500 ป กอนคริสตศักราช นับเปนประชากรกลุม
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สุดทายที่เคลื่อนยายเขามา เปนบรรพบุรุษของชาวมาเลเซีย และชนชาติในหมูเกาะตาง ๆ มีเชือ้สาย
มองโกลอยด ศูนยกลางการกระจาย อยูทางตะวนัตกเฉยีงใตของจีน สันนิษฐานวามีเชื้อสายเดยีวกัน
กับชาวจนีแตและอนิโดจนี มลัีกษณะทางกายภาพที่เรียกวา อินโดนเีซยี หรือ ออสโตรนิเซยี 
 มนุษย อินโดนเีซีย แบงออกเปน 2 กลุม 
 พวกรุนเกา หรือโปรโต – มาเลย มีรูปรางเตีย้ เชื้อสายมองโกลอยด จมกูโต อพยพไปอยู
ในฟลิปปนสและอนิเดยีตะวนัออกแตเดิมเปนชาวพืน้เมอืง ในภูมิภาคแถบนี้ ไดแก ชาวบาตกัใน
เกาะสุมาตรา ชาวจากนุในคาบสมทุร มลายูและชาว พยตัในประเทศ บรูไน และในเกาะบอรเนยีว 
 พวกรุนใหม หรือดอยทีโร - มาเลย อพยพติดตามพวกรุนเกาเขามาอยูใน เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตแถบมลาย ู ชายฝงของเกาะสุมาตรา รวมทัง้ชาว เกาะชวา ชาวบาหล ี ซึ่ง เปน
บรรพบุรุษของชาวอนิโดนีเซยีในปจจุบนั มีอาชพีเกษตรกรรม เลี้ยงววั ควาย ทอผาและทํา
เครื่องปนดินเผา ใชเรือขุดเปนยานพาหนะ มนี้าํตาล กลวย มันเทศ เปนสนิคาออก โดยจะมี
ชาวประมงนําสินคาไปแลกเปลี่ยน จนถงึอาฟริกาตะวนัออกและเกาะมาดากัสกา ยคุนี้เปนยุคแรก
ของการอพยพเคลื่อนยาย อยูในราว เร่ิมตนยุคหนิใหม รูจักใชเครื่องมือหิน ชนิดตางๆ  เปนตนวา
ขวานฟา ทาํจากหินที่แข็งมาก ฝนหรือขัดใหเปนรูป ส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูน บางทีใชหนิแกะสลัก
เปนขวานเลก็ มีการสรางบานเปนที่อยูอาศัยและใชเรือเปนยานพาหนะโดยใชหนิกอนใหญที่มี
คุณภาพดีและมีคาสันนิษฐานจากเครื่องมอืเครื่องใชที่ขุดพบไดวาชนพวกนี้มีอารยะธรรมสูง
พอควร มีการทําหมอดิน อาชีพหลักคือลาสัตว มีจาํนวนประชากรอยูในระดับกลาง ปลูกขาวจาว 
ขาวฟาง จับปลา ทําไรเลื่อนลอย โดยจะมกีารทดน้ําและบุกเบิกที่ดินใหมทกุป รูจักนาํพืชมากนิเปน
อาหาร มีการทําเบยีรโดยการมักขาว รูจกัทอเสื้อผา จากเยื่อไม เชื่อวามวีิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ 
อยูใน ธรรมชาติ ธัญญาหารตาง ๆ รวมทัง้ขาวไดมาจากพระแมเจาหรือแมพระหรือเทพแหงขาวใน
สมัยนัน้ การเก็บเกี่ยวมีกฎเกณฑและวธิีการที่สลับซับซอน เปนตนวาถาเขาไปในทุงนาขาวแลว
หามสงเสียงดงั 
 การเกษตรเปนปจจัยสาํคัญ กอใหเกิดประเพณีตางๆ ในสังคมมกัจะนิยมลาหวัมนษุย 
เพื่อสังเวยเจาแม เพื่อที่จะไดเกิดความอุดมสมบูรณในทองที่แหงนั้น 
 บานในระยะแรก ปลูกดวยไมไผ หรือไมเนื้อแข็ง ปลูกอยูบนเสาสูงจากพืน้ดิน ชุมชน
แบบหมูบาน คนในสมัยกอนกลัว ฟาแลบ ฟารอง ฟาผา แผนดินไหว ไฟปา เชื่อวาเปนการกระทํา
ของสิ่งนอกเหนือธรรมชาต ิ มีเทพเจาอยูในดิน มีการมาอยูรวมกันเพื่อประกอบพธิีกรรมตางๆ มี
พระเปนหวัหนา จะเปนเพศหญิงหรือชายก็ได และพระจะเปนผูรักษาประเพณีความความเชื่อถือ
ตางๆ ทางสงัคม เพื่อผลิตผลทางการเกษตรและการอยูดีกินดีของทกุครอบครัว ผูที่กระทาํผิดจะถกู
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ลงโทษ การลงโทษผูฝาฝนบทกาํหนดทางสังคมจะไดรับการถายทอดทางวาจา จากคนรุนหนึ่งไป
ยังอีกรุนหนึ่งมีการสรางอนสุาวรียรูปคลายปรามิด สรางดวยหนิขนาดใหญ เพื่อใชบูชาบรรพบุรุษ
และบูชายนั พิธีฝงศพหนิสงูๆ เหลานี้ ในปจจุบันอาจพบไดที่เกาะ ไมอัส  (Mias Island) อยูทาง
ตะวันตกของเกาะสุมาตรา บางสวนของเกาะชวา บาหล ี ใชเพือ่วัตถุประสงคในการประกอบ
พิธีกรรมตางๆ  
 ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต มีการนับถือผีสาง เทวดา เชื่อกันวา จะมีส่ิงหนึง่ทีม่องไม
เห็นตวั สิงอยูในทกุสิ่งทุกอยาง จะมีชวีิตหรือไมมีชีวติก็ตาม ส่ิงนี้เปนสิง่ที่มีอํานาจเหนือทกุส่ิง 
สามารถบัลดาลสิ่งดีหรือรายใหกับชีวิตคนก็ได เรียกสิง่นีว้า ผี ถาผีที่บัลดาลโชคลาภ ใหความ
คุมครองเรียกผีนี้วาเทวดาหรือเทพเจา เวลามีความทกุข ปรารถนาทีจ่ะปลดเปลื้องความทุกข กพ็า
กันไปบนบาลศาลกลาว ขอใหเทวดาหรือผีบานผีเรือน เจาปาอารักขา อํานวยพรใหตนสําเร็จผลสม
ประสงค ในสิง่ที่ปรารถนา เรียกวา ลัทธิการเชื่อผีสางเทวดา (Animism) แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก 
 1.  ผีเทวดา (nature Worship)  ไดแก เจาปา เจาเขา เทพารกัษ เจาทีเ่จาทาง 
 2.  ผีบรรพบุรุษ (ancestor worship) ไดแก  ผีปูยาตายาย  ผีบานผีเรือน 
 3.  ผีวีรบุรุษ (hero worship)  ไดแก สมเด็จพระศรีสุริโยไท 
 4.  ผีราย (demon worship)  ไดแก ผีหา 
  5.2 ชาตพิันธุ ของประชากรในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ประชากรสวนใหญ
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ปจจุบัน สืบเชือ้สาย มาจาก มอญ พมา   มาเลย และไทย 
   5.2.1 ชนชาตมิอญ – เขมร มอญมีลักษณะทางกายภาพ อยูใน
พวกอนิโดนีเซยี เปนชนชาติแรกที่ไดรับวัฒนธรรมอินเดีย เร่ิมแรกอยูแถบพมาทางพื้นที่ดินตอน
และทางลุมแมน้ําเจาพระยาเมื่อมอญเสื่อมอํานาจลงชนชาตทิี่มีลักษณะใกลชิดมอญคือเขมร ซึ่ง
อยูทางลุมแมน้ําโขงก็เร่ิมมอํีานาจขึ้นในศตวรรษที่ 14 ไดครอบครองดินแดนเกือบทัง้หมดของ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต เขมรมีทักษะเปนเยีย่มในการปกครองและศิลปวรรณคดี  
   5.2.2 ชนชาติเวียดนาม อยูทางตอนใตของจีน เมื่อประมาณ 
2000 ป มาแลว ใกลชิดกบัจีนทางกายภาพและวฒันธรรม เปนพวก อินโดนีเซีย เหมือนกนั มี
เอกลักษณในการรวบรวมชาติตนเอง ในป 111 รูจักกันในนามอนันมั (Annam) อยูในจักรวรรดิ์จีน 
ไดรับอิสรภาพในป พ.ศ. 1472 ทาํสงครามชนะกุบไลขานถงึ 2 คร้ัง ไดรับวัฒนธรรมจีนในดาน
ตัวหนังสือ อักขระ และศิลปะ 
   5.2.3 ชนชาติพย ู– พมา พวกพยูเปนพวกธิเบต – พมา อยูทาง
ลุมแมน้ําอิระวดีและสโตง อพยพเขาไปในพมานําวัฒนธรรมอินเดียไปเผยแพรเปนเพื่อนบานทีอ่ยู
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ทางเหนือของมอญตั้งเมืองที่เมืองแปรประมาณ พ.ศ. 1043 นับถือพุทธศาสนา ในป พ.ศ. 1378 
อารยธรรมของพวก พย ู ก็ส้ินสุดลง พวกพมาอพยพเขามาตัง้ถิน่ฐาน พมาไดเรียนรูศิลปะการขีม่า 
และการปลูกขาว จากชนชาติไทย 
   5.2.4 ชนชาติไทย เดิมทีเดียวอยูทางตะวันออกของลุมแมน้ํา
แดง ติดตอกับแมน้ําแยงซีเกยีงทางเหนือ ดินแดนแถบนีค้ืออาณาจักรนานเจา เมื่อจีนแผอาณาเขต
ลงมาไทยถกูบงัคับใหถอยลนลงสูแมน้ําโขง แมน้ําเจาพระยา และแมน้ําอิระวดี เมือ่นานเจาเสื่อม
อํานาจลงไทย มีโอกาสขับไลเขมรใหเขาไปอยูในกัมพูชา ในป พ.ศ. 1839 ในระยะนั้น ชนชาติไทย 
มีอํานาจสูงสดุ ในเอเชียตะวันออกเฉยีงใต 
   5.2.5 ชนชาติมาเลย มีลักษณะทางกายภาพอยูในพวก 
อินโดนีเซีย อพยพมาจากนอกชายฝงของเอเชียตะวันออกเฉียงใตเร่ือยมา บางพวกขาม
แผนดินใหญไปยังหมูเกาะตางๆ ไดรับอิทธิพลทางศาสนาอิสลามจากพวก อาหรับหรืออารเบีย 
ไดแกพวกประชากร ในประเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซยี บรูไน 
 ประชากรในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจัดอยูใน “ชาติพนัธผิวเหลือง” ไดรับวัฒนธรรม
และเชื้อสายจากจนี อินเดีย อารเบียตอนใต และยุโรป (ณัจฉลดา พิชติบัญชาการ 2529 : 31 - 46) 
 6.  สังคมเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต 
 สังคมเอเชียตะวันออกเฉยีงใต ไดรับอิทธิพลจากวฒันธรรมจีน อินเดียและตะวันออกกลาง 
  6.1 วัฒนธรรมอินเดีย ที่สําคัญไดแก การแพรหลายของระบบชนชัน้ ทําให
เกิดความไมเทาเทียมกันในสังคม เรียกวา การแบงตามวรรณะ แยกออกไดเปน วรรณะพราหมณ 
มีหนาที่ติดตอกับพระเจา ถอืเปนวรรณะสงูที่สุด วรรณะกษัตริย วรรณะแพทยและวรรณะศูทร 
 หากมีการแตงงานขามวรรณะ บุตรออกมาจะเปนบุคคลนอกวรรณะที่เรียกวาจัณฑาล 
เปนบุคคลนอกวรรณะ ถือวาต่ําที่สุด เวลาเดินสวนกันตองหลีกใหไกลๆ จัณฑาล มิฉะนั้นจะเกดิ
ความอัปมงคล 
 บุคคลในวรรณะต่ําตองเชื่อฟงวรรณะสูง ซึง่เปนผูวางกฎเกณฑตางๆ ในสังคม การจะ
เลื่อนจากวรรณะต่ําไปวรรณะสูงไดจะตองสะสมผลบุญไวมากๆ ในชาตินี้ซึง่ก็ไดรับการสนับสนุนเปน
อยางดีจากบุคคลในวรรณะตาง ๆ มีผลเสียทําใหสังคมไมพัฒนาเทาที่ควร เปนสังคมทีอ่ยูนิ่ง มีแตการ
เอารัดเอาเปรียบกัน การดูถกูกันและความยากจนมีอยูทั่วทุกหนทุกแหง 
 ในอนิเดยีจะมผูีเชี่ยวชาญทางดานจิตมาก สามารถสะกดจิตใหลืมความทุกขยากทรมาน
ตางๆ ได นอกจากนีโ้ลกทศันของชาวอนิเดียยงัเปนโลกทัศนทีน่าสนใจในไสยศาสตร การเชือ่ถือโชค
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ลางของขลงั ส่ิงนอกเหนือธรรมชาต ิ ทีม่องไมเหน็ตวัและการยึดมัน่ในประเพณเีดิมผลดีคือทาํใหเกดิ
ความสงบสุขทางจิตใจ มองโลกในแงด ี
  6.2 วัฒนธรรมจีน จีนไดรับอิทธพิลคําสอนของขงจื๊อ ที่มีโลกทัศนในแบบ
ที่นยิมการทาํตามประเพณแีบบคนรุนๆ กอนการเคารพเชื่อฟงผูอาวโุส ความสมคัรสมานสามคัคี
หรือความกลมกลืนระหวางบุคคล ทําใหคนจนีทําอะไรชอบใชตัวแทน คนกลาง นายหนา และให
ผลประโยชนพเิศษ ไมชอบทําอะไรทีว่างกฎเกณฑตายตัว ชอบชวยเหลือญาติพีน่อง ญาติพีน่อง
ตองมากอน ทําใหเกิดการเห็นแกตวั และการคอรัปช่ันในวงสงัคม การยึดมั่น ในขนบธรรมเนยีม
ประเพณีดวยการศึกษา ทําใหสังคมไมเจริญกาวหนาเทาที่ควร ไมมีการริเร่ิมการอุตสาหกรรม    
ถือวาการเปนขาราชการเปนอาชพีที่ดทีี่สุด เปนเจาคนนายคน 
  6.3 วัฒนธรรมตะวนัออกกลาง ไดแกผูที่นบัถือศาสนาอิสลาม เชนใน 
อินโดนีเซยี มาเลเซีย ฟลิปปนส วัฒนธรรมนี้ถือวา ศาสนาควรมีบทบาทตอชีวิตประจําวันของคน ทกุ
คนควรปฏิบัติตามคําสอนและประเพณีตาง ๆ ของศาสนาอยางเครงครัด ไมนิยมการรับความคิดใหมๆ  
 ขอสังเกต ทุกประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตจะมคีนจนีเขาไปอาศัยทาํการคาขาย 
คนจนีสวนใหญจะเปนผูกุมเศรษฐกิจ คนจนีบางสวนกเ็ปลี่ยนแปลงสญัชาต ิ กลายเปนประชากรของ
ชนชาตินัน้ๆ  คนจนีเมื่อยังยากจนจะขยนัขนัแขง็ทาํการงาน แตเมือ่รํ่ารวยจะไมตองการทํางาน ดูถกู
งานต่ําๆ   ตองการพกัผอนใหชีวติสบายๆ  มีวตัถุบาํรุงความสุขครบถวน ใชจายอยางฟุมเฟอย มี
ญาติมิตรใหความอบอุน 
 ชาวเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตจัดอยูในชาตพิันธุ ผิวเหลือง กําเนิดมาต้ังแตยุคน้ําแข็ง มี
ทิศทางการเคลื่อนยายจากเหนือลงมาใต แบงเปน 4 พวกคือ มนุษย ออสตราลอยด มนุษยนกิิ
โตรส มนุษยเมลานเิซียน มนุษยอินโดนเีซยี หรือออสโตรนิเซีย 
 ชาวเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตในปจจุบัน ไดรับวัฒนธรรมและเชื้อสายจากจนี อินเดีย อารเบีย
ตอนใต และยุโรป และสืบเชื้อสายมาจาก มอญ เขมร พมา มาเลย ไทย ทุกประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียง
ใตจะมีคนจีนเขาไปทําการคาขายและมีอิทธพิลทางเศรษฐกจิ (ณัจฉลดา พชิิตบัญชาการ 2529 : 31- 46) 
 
วัฒนธรรมไทย 
  
 ประเทศไทยตัง้อยูในคาบสมุทรอินโดจนี ในดนิแดนภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
โดยมีอาณาเขต ทิศเหนอืติดตอกับประเทศสหภาพพมา และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ทิศตะวันออกติดตอกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
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ประเทศราชอาณาจักรกมัพชูา ทิศตะวนัตกติดตอกับประเทศสหภาพพมาและทะเลอันดามนั ทิศ
ใตติดตอกับประเทศมาเลเซียและอาวไทยตําแหนงที่ตั้งของประเทศไทยในปจจุบนัมีอิทธิพลตอสภาพ 
ทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการเมือง โดยแยกพจิารณาดังนี ้
 1. ที่ตั้งสัมพันธ การที่ประเทศไทยตั้งอยูในคาบสมุทรในดนิแดนภาคพืน้เอเชียตะวนัออก
เฉียงใตนี ้ มีผลสําคัญตอสภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ เพราะอยูในเสนทางคมนาคม
ตดิตอกับนานาประเทศไดโดยสะดวกทัง้ทางบกและทางทะเล ตั้งแตสมัยโบราณจนถงึปจจุบัน ประเทศ
ไทยไดมีการติดตอในลักษณะตาง  ๆ กับนานประเทศในภาคพืน้และกลุมหมูเกาะเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต
ตลอดจนทวีปอ่ืน การติดตอสัมพนัธมีทัง้ดานคาขาย วฒันธรรม การเจริญสัมพนัธไมตรี และสงคราม 
 นอกจากนัน้ประเทศไทยยังอยูระหวางประเทศจนีและประเทศอินเดียซึ่งเปนประเทศ
สําคัญในทวีปเอเชีย ทั้งในดานประวัติศาสตร วฒันธรรม แลการเมอืง หรือเมื่อพจิารณาในดาน
ขนาดและจาํนวนประชากรกย็ังเปนประเทศที่ใหญ การที่ประเทศไทยตั้งอยูบนเสนทางการคาติดตอ
ทั้งทางบกและทางทะเลระหวางประเทศจนีและประเทศอนิเดยี ทาํใหไดรับอิทธพิลในทางวฒันธรรม
และการเมอืงมาเปนเวลาชานาน 
 อีกประการหนึง่ การทีป่ระเทศไทยตั้งอยูในดินแดนภาคพืน้เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต เชนนี ้
ทําใหมอีาณาเขตติดตอกับนานน้าํและดนิแดนของประเทศเพื่อนบานโดยรอบหลายประเทศ ทาํให
เกิดความสมัพนัธใกลชิดกับหลายประเทศในภูมิภาคและลักษณะความสัมพนัธข้ึนอยูกับความ
สอดคลองหรือความแตกตางในนโยบายและสภาวะของประเทศตางๆ ตามยุคสมัย และจะมผีลตอ
สภาพเศรษฐกจิและการเมืองของประเทศทัง้ผลดีและผลเสีย ยิง่เมื่อพิจารณาถงึความแตกตางของ
ลัทธกิารเมืองและเศรษฐกจิของโลกปจจุบนั ตาํแหนงที่ตัง้ของประเทศจงึมีความสําคัญในทาง
ยุทธศาสตรการเมืองอยางมาก 
 2. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร ประเทศไทยตัง้อยูในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต อยู
ระหวาง ละตจิูด 5 องศา 37 ลิปดาเหนือ กับ 20 องศา 27 ลิปดาเหนือ และระหวางลองติจุด 97 
องศา 22 ลิปดาตะวนัออก กบั 105 องศา 37 ลิปดาตะวนัออก ระหวางเสนศูนยสูตรกบัเสนทรอปคอพ
แคนเซอร อันเปนบริเวณที่ไดรับพลังความรอนจากดวงอาทิตยตามฤดูกาลมากกวาภูมิภาคอื่นของ
โลก จึงจัดวาตั้งอยูในเขตรอน มีอุณหภมูิเฉล่ียสูงตลอกป ซึง่อากาศประเภทนี้มอิีทธิพลตอดนิฟา
อากาศและพชืผลของประเทสอยางมาก 
 นอกจากนัน้ การที่ประเทศไทยมีรูปรางเปนคาบสมทุรอยูระหวางพืน้ดินอันกวางใหญใน
ทวีปเอเชีย และพื้นน้าํอันมหมึาของมหาสมทุรแปซิฟกกับมหาสมุทรอินเดีย ทาํใหไดรับอิทธิพลจากลม
มรสุมอันเปนลมประจําฤดทูี่เกิดจากความแตกตางของอุณหภูมิและความกดดันของอากาศที่อยูเหนือ
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พื้นดนิและพืน้น้ําในระหวางฤดูรอนและฤดูหนาว ทําใหฝนตกชุกแผกระจายไปทัว่ประเทศในระยะที่มี
ลมสรสุมพัดจากนานน้าํเขาสูแผนดิน สวนในฤดูหนาวเปนระยะที่แหงแลงโดยทัว่ไป เพราะเปน
ระยะที่ลมสรสุมพัดจากแผนดินสูนานน้ํา (วรวุธ สุวรรณฤทธิ ์2546 : 33 - 34) 
  1.  เอกลักษณของวัฒนธรรมไทย 
 เอกลักษณหรือลักษณะประจําชาติ ในทางวชิาการมีความหมาย 2 ประการ คือ ประการแรก 
หมายถงึ ลักษณะที่เปนอุดมคติซึ่งสังคมตองการใหคนในสังคมนั้น ยึดมั่นเปนหลกัในการดําเนนิ
ชีวิต เปนลกัษณะที่สังคมเห็นวาเปนสิง่ดีงามและใหการเทิดทนูยกยอง อีกประการหนึง่ หมายถงึ 
ลักษณะนิสัยที่คนทั่วไปในสังคมนัน้แสดงออกในสถานการณตางๆ เชน ในการทํางาน การพักผอน
หยอนใจ การติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน และในการดําเนนิชวีิตทั่วไปในสังคมเปนลักษณะนิสัยที่พบใน
คนสวนใหญของประเทศ และสวนมากมกัจะแสดงออกโดยไมรูตัวเพราะเปนเรื่องของความเคยชิน
ที่ปฏิบัติกันมาอยางนัน้ เอกลักษณของวฒันธรรมไทยที่เดนๆ มีดังนี ้
  1.1 ความรักอิสรภาพหรือความเปนไท คนไทยมีลักษณะนิสัยไมตองการ
อยูใตอํานาจบงัคับของผูอ่ืน ไมชอบการควบคุมบังคับเขมงวด ไมชอบการกดขี่หรือใหผูอ่ืนเขามา
ยุงเกีย่วสัง่การในรายละเอียดในการทาํงานและการดําเนินชวีิตสวนตวั คนไทยเปนคนทีห่ยิง่และรัก
ศักดิ์ศรีของตนเอง การบังคับน้าํใจกนัหรือฝนความรูสึกของกนัและกันถือวาเปนสิ่งไมสมควรทํา 
จะถือความตองการและความคิดเหน็ของแตละคนเปนใหญในทํานอง “ทําอะไรไดดังใจคือไทแท” 
คนไทยไมตองการเอาตัวเองเขาไปผูกพนักบัเร่ืองของคนอื่นและไมตองการเขาไปมพีนัธกรณีซึง่จะ
จํากัดเสรีภาพของตนเองซึง่ลักษณะนิสัยเชนนีท้ําใหสังคมไทยดํารงความเปนชาติเอกราชมาไดทกุ
วันนี้ และชวยปองกนัมิใหเกิดการปกครองแบบกดขี่ข้ึนในประเทศ การรักความเปนไททําใหคน
นิยมประกอบอาชีพอิสระหรือเปนขาราชการ ซึ่งถงึแมจะทาํงานอยูใตบังคับบัญชาของคนอืน่แต
อํานาจนีก้็ไมใชอํานาจสวนตัว ในสวนเสียความรักอิสรภาพทาํใหไมคอยมีความรูสึกผูกพนักบั
หนาที ่การถือตัวเองเปนใหญในบางครัง้อาจจะทําใหการประสานงานและการทํางานกลุมมีปญหา
ถงึวฒันธรรมของคนทกุเพศทุกวยั ทุกกลุม ซึ่งแตกตางกนัเพราะคนทุกกลุม แตก็สามารถผสม
กลมกลนืกนัและอยูรอดภายใตสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย 
 วัฒนธรรมมีอิทธิพลตอชีวิตความเปนอยูของสมาชิกในสังคมและความเจริญของ
ประเทศชาติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบันไดมีพระราชดํารัสที่แสดงใหเห็นถึง
ความสาํคัญของวัฒนธรรมไทยไววา “การรักษาวัฒนธรรม คือ การรักษาชาติ” ซึ่งพระราช
ดํารัสนี้มีความสําคัญและทรงคุณคาอยางยิ่ง สมควรที่คนไทยทุกคนจะไดตระหนักและถือเปน
จุดยืนอันสาํคัญเพื่อใชเปนหลักในการวางแผน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชาติไทย 
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 การศึกษาวัฒนธรรมทาํใหเขาใจชีวิตความเปนอยู คานยิมของสังคม ทัศนคติและความ
คิดเห็นหรือความเชื่อถือของบุคคลในสังคมไดอยางถกูตอง การพฒันาประเทศทัง้ดานเศรษฐกิจสังคม
และการเมืองจะไมสามารถบรรลุผลสําเร็จได หากไมใชวฒันธรรมเปนเครื่องมือในการพัฒนา ปจจุบัน
เร่ิมเปนที่ยอมรับแลววาการพัฒนาประเทศจะตองคํานึงถงึวัฒนธรรมซึง่เปนการดําเนนิงานดาน
วัฒนธรรมเปนนโยบายสาํคัญในการพฒันาประเทศ ความสําคัญของวฒันธรรมอาจสรุปไดดังนี้ 
 1. วัฒนธรรมเปนเครื่องสรางระเบียบแกสังคมมนุษย วัฒนธรรมเปนเครื่องกําหนด
พฤติกรรมของสมาชิกในสังคมใหมีระเบยีบแบบแผนที่ชัดเจนรวมถึงผลของการแสดงพฤติกรรม
ตลอดจนถึงการสรางแบบแผนของความคิด ความเชื่อและคานิยมของสมาชิกใหอยูในรูปแบบ
เดียวกนั 
 2. วัฒนธรรมทําใหเกิดความเปนอันดับหนึง่อันเดียวกัน สังคมทีม่ีวฒันธรรมเดียวกัน
ยอมจะมีความรูสึกผูกพนัเปนพวกเดียวกัน เกิดความเปนปกแผน จงรักภักดีและอุทิศตนใหกับ
สังคมทาํใหสังคมอยูรอด 
 3. วัฒนธรรมเปนตัวกาํหนดรปูแบบของสถาบัน เชน รูปแบบของครอบครัวจะเหน็ได
วาลักษณะของครอบครัวแตละสังคมตางกนัไป ทั้งนี้เนื่องจากวัฒนธรรมในสังคมเปนตัวกาํหนด
รูปแบบ เชน วัฒนธรรมหนึ่งกําหนดเปนแบบสามีภรรยาเดียวกัน ในอีกสังคมหนึ่งกําหนดวาชาย
อาจมภีรยาไดหลายคน หรือหญิงอาจมีสามีไดหลายคน ความสัมพันธทางเพศกอนแตงงานเปนสิ่ง
ที่ดีหรือขัดตอศีลธรรม 
 4. วัฒนธรรมเปนเครื่องมือที่ชวยแกปญหา และสนองความตองการของมนุษย มนษุยไม
สามารถดาํรงชีวิตภายใตส่ิงแวดลอมไดอยางสมบูรณ ดังนั้นมนุษยตองแสวงหาความรูจาก
ประสบการณที่ตนไดรับการประดษิฐคิดคนวธิีการใชทรัพยากรนัน้ใหเกิดประโยชนตอชีวิตและ
ถายทอดจากสมาชิกรุนหนึง่ไปสูสมาชิกรุนตอไปไดโดยวฒันธรรมของสงัคม 
 5. วัฒนธรรมชวยใหประเทศชาติ เจริญกาวหนา หากสังคมใดมีวัฒนธรรมที่ดงีาม
เหมาะสม เชน ความมีระเบียบวนิัย ขยนั อดทน การเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตวั เปน
ตน สังคมนัน้ยอมจะเจริญกาวหนาไดอยางรวดเร็ว 
 6. วัฒนธรรมเปนเครื่องแสดงเอกลักษณของชาติ คําวา เอกลักษณ หมายถงึลักษณะ
พิเศษหรือลักษณะเดนของบุคคลหรือของสังคม ที่แสดงวาสงัคมหนึ่งแตกตางไปจากอีกสงัคมหนึง่ 
เชน วัฒนธรรมการพบปะกนัในสงัคมไทย จะมกีารยกมอืไหวกนัแตในสังคมญี่ปุนใชการคํานบักนั 
เปนตน 
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 สรุป วัฒนธรรมหมายถึงสิ่งทั้งปวงที่มนุษยสรางขึ้นในวิถีชีวิสวนรวมตลอดจน
ความสามารถและลักษณะนิสัยที่มนุษยไดมาจากการเปนสมาชิกของสังคม วัฒนธรรมเปนสิ่งที่
ถายทอดกันได เลียนแบบกันได เอาอยางกันได วัฒนธรรมและสังคมจะเกิดขึ้นและมี
วิวัฒนาการไปดวยกัน สังคมมนุษยจะขาดวัฒนธรรมไมไดและวัฒนธรรมก็จะดํารงหรือดําเนิน
อยูตามลําพังโดยปราศจากสังคมไมไดเชนเดียวกัน 
 วัฒนธรรมมีลักษณะที่สําคญั คือ เกิดจากการเรียนรูและการถายทอดของสมาชกิใน
สังคมเพื่อใหวัฒนธรรมนั้นคงอยู วัฒนธรรมเกิดขึ้นจากการที่มนุษยในสังคมรวมกันสรางขึ้น 
วัฒนธรรมจึงชวยสรางความเปนอนัหนึ่งอันเดียวกันแกสมาชิกในสังคม 
 วัฒนธรรมเปนสิ่งที่กาํหนดชีวิตความเปนอยูของสมาชกิในสังคม วฒันธรรมไทยก็คือ
วิถีไทยที่คนไทยไดส่ังสม เลือกสรร ปรับปรุง แกไข จนถือวาเปนสิ่งที่ดีงาม เหมาะสมกบั
สภาพแวดลอมและไดใชเปนเครื่องมือหรือเปนแนวทางในการปองกนัและแกไขปญหาในสังคม 
 วัฒนธรรมเปนเครื่องมอืในการพัฒนาประเทศทําใหมนษุยสามารถนําทรพัยากรธรรมชาติ 
มาใชใหเกิดประโยชน ชวยสรางระเบียบแกสังคมมนุษย ทาํใหมนุษยสามารถอยูรวมกันในสังคมได
อยางมีความสขุ (วรวุธ สุวรรณฤทธิ ์2546 : 53  -  57) 
 คนไทยมวีัฒนธรรมทีเปนของตนเองมาตัง้แตสมัยกรุงสุโขทัย ซึ่งแสดงออกถึงความ
เปนชนชาตทิีม่ีความรัก สามัคคี และสงบสุข อยางไรก็ตาม วฒันธรรมไทยก็เหมอืนวัฒนธรรมของ
ชนชาติอ่ืนที่เปนวัฒนธรรมแบบผสมผสาน คือมีวัฒนธรรมดั้งเดิมเปนของตนเอง และรับเอา
วัฒนธรรมอื่นจากภายนอกที่ไดติดตอสัมพันธกันมาผสมผสานใชใหเกิดประโยชนตอสวนรวม 
วัฒนธรรมตางชาติที่มีอิทธิพลตอวัฒนธรรมที่สําคัญ ไดแก วัฒนธรรมอินเดีย จีน และตะวันตก 
โดยเริ่มแรกในสมัยกรุงสุโขทัย คนไทยไดรับเอาวัฒนธรรมอินเดียมาใช คือ พุทธศาสนาแบบ
ลังกา และลัทธิเทวราชาในศาสนาพราหมณ ซึ่งรับทอดมาจากเขมรอีกตอหนึ่ง ตอมาในสมัยกรุง
ศรีอยุธยาไทยไดรับเอาวัฒนธรรมอินเดียมาใชอยางมาก จนกลายเปนพืน้ฐานของวัฒนธรรมไทยที่ใช
สืบมา วัฒนธรรมอินเดียที่คนไทยนี้เปนดานหลกัใหญๆ เชน การปกครอง กฎหมาย ภาษา ประเพณี 
และศาสนา สวนวฒันธรรมจีนนัน้ไดเขามามีอิทธพิลตอประเทศไทยตั้งแตสมัยกรุงศรีสุโขทัยเชนกนั 
โดยคนไทยรับไวมากพอสมควร และผสมผสานใชในทางที่เปนประโยชนในวิถีชวีิตประจําวนั เชน 
อาหาร การรับประทานอาหารโดยใชตะเกียบ และภาชนะ ถวย ชาม จาน รวมทัง้การประกอบอาชพี
ทางการคา สําหรับวฒันธรรมตะวันตกไดเขามามีอิทธพิลตอประเทศไทยตั้งแตสมยักรุงศรีอยุธยา
เปนตนมา สวนใหญเปนไปในเรื่องของความเจริญกาวหนาทางดานศิลปวิทยาการสมัยใหม เพื่อ
พัฒนาบานเมอืง เชน การศึกษา การแพทย และการสื่อสารคมนาคม (วรวุธ สุวรรณฤทธิ์ 2546 : 64) 
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 2.  ลักษณะประจําชาติไทย 
  2.1 เอื้อเฟอ เผื่อแผ เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน สุภาพออนโยน  
  คนไทยจะนิยมการชวยเหลอืซ่ึงกนัและกนั ดวยน้ําใสใจจริง (ในปจจุบัน 
โดยเฉพาะสังคมชนบททีว่ฒันธรรมตะวนัตก ยงัเขาไปไมถึง) ไมชอบเอาเปรียบใคร ไมซ้ําเติมผูแพ 
โกรธงายหายเร็ว เปนมิตรกับทุกคน ตอนรับแขกแปลกหนาดวยความอบอุนคน ตางชาต ิ ตาง
ศาสนาที่เขามาอยูในเมืองไทย จะไดรับสิทธิเทาคนไทย ประเทศไทยไดชื่อวา มกีารผสมกลมกลนื
ทางดานวัฒนธรรม กับคนจนี ไดดีที่สุด 
  2.2 เคารพผูมอีาวุโส เชื่อฟงอํานาจ 
  สังเกตสรรพนามที่ใชกันอยูในสังคม ทําใหเราทราบถงึการเคารพนบนอบ 
เชื่อฟงผูที่มีอํานาจ ฯพณฯทาน ทาน ใตเทา กระผม เคารพนับถือผูใหญหรือผูมีอํานาจเหมือน รม
โพธิ ์รมไทร มกีารยกยองเปนพิเศษ สมัครเขาเปนลกูนอง รับใชดวยความเต็มใจ ผูใหญก็มีหนาที่ให
ความเปนธรรมแกลูกนองหรือตอผูนอย ชวยเหลือลูกนองอยางเตม็ที่ ถาผูใหญไมทําตามหนาที่ 
ผูนอยก็ไมจาํเปนตองใหความเคารพ 
  2.3 รักความโออา 
  แตเดิมคนไทยมักจะหยิง่และเชื่อมั่นในเกยีรติของตนเอง มีคติประจําใจวา 
“หยิง่ในเกียรติแตไมเหยียดผูอ่ืน” ถือวาคนเรามีสิทธเิทากนั ภายนอกอาจจะดูเปนชนชัน้ต่ํา แตก็ไม
ชอบใหใครมาดูถูก ชอบการเคารพยกยอง จึงมักแสดงความโออา ออกมาเพื่อใหผูอ่ืนยอมรับ เชน
ชอบยศ ชอบตําแหนง ชอบจัดงานเลี้ยงใหญ ๆ ชอบเฟองดวยความฟูฟา นยิมการรับประทาน
อาหาร ตามภัตตาคารแพง ๆ ชอบเที่ยวไนตคลับราคาแพงนิยมใชของตางประเทศ ชอบจัดงาน
เลี้ยงใหญโต แมบางครั้งอาจจะเกนิฐานะไป 
  2.4 รักสันโดษ พอใจในสิง่ทีต่นมีอยู มักนอย 
  คนไทยสวนใหญเชื่อเร่ืองทาํบุญ กรรมแตง ไมทะเยอทะยาน พอใจใน
สภาพความเปนอยูของตัวเอง ไมกระตอืรือรนเทาที่ควร ถือวาคนเราทุกคนอาจหาความสุขให
ตนเอง โดยอยูที่ใจ ถาใจเปนสุข ทุกอยางกเ็ปนสุข ไมชอบขอความชวยเหลือใคร จากการมกันอยนี้
ทําใหคนไทย สามรถเอาตวัรอดมาได ทุกยุค ทุกสมัย คนไทยเราถือวา ไมควรตืน่เตนกับเหตุการณ
ที่เกิดขึ้น ใจเยน็ไวกอน เฉยไวกอนเปนดี ถอืคติไมเปนไร 
  2.5 ย้ําความเปนตัวของตัวเอง 
  ไดรับอิทธิพลมาจาก พุทธศาสนา ถือวา ตนของตนเปนทีพ่ึ่งแหงตน ใครจะ
ดีจะเดนอยูทีบุ่ญจากชาติกอน แขงเรือแขงพาย แขงได แขงบุญวาสนาไมได ไมชอบใหใครมายุง
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เร่ืองสวนตวั ไมขอบการรวมกลุม ตางคนตางอยู ถือวาตนเองสามารถหาความสุขในชีวิตใหตนเอง
ได ไมชอบการบังคับจิตใจ 
  2.6 รักอิสรภาพ 
  ชอบความเปนตัวของตัวเอง ไมชอบอยูใตอํานาจของใคร ถือความตองการ
และความคิดของตนเองเปนใหญ ทําใหคนไทยดํารงความเปนเอกราชมาได จนถึงทุกวนันี้ นยิม
ประกอบอาชพีของตน เชน ชาวนา คาขายเล็กๆ นอยๆ ขาราชการ เพราะไมมีใครมีอํานาจเหนือ
สวนตัว ไมคอยชอบทาํงานตามหางรานบริษัท นอกจากจะใหคาตอบแทนสงู จากลักษณะขอนีท้ํา
ใหคนไทยบางครั้ง การประสานงานไมคอยมีประสทิธิภาพดีเทาที่ควรไมคอยมีความผูกพนัตอหนาที ่
  2.7 นิยมหาความสุขจากชวีติ 
  คนไทยถือวาควรหาความสขุจากชีวิต ใหมากทีสุ่ด ควรทําตัวตาม
ธรรมชาติ ปลอยใหสบายไปเรื่อยๆ ราเริงแจมใส คุณสมบัติอันนี้ติดใจชาวตางประเทศ คนไทยไม
คอยทุกขรอนในสิ่งใด การทีค่นไทยนิยมหาความสุขจากชีวิต ทาํใหคนไทยรูจัก ประสานประโยชน 
รูจักยืดหยุนในเรื่องตางๆ เปนตนวาวัฒนธรรมที่รับมาจาก จนี อินเดยี มาปรับใหเขากับสภาพชวีิต
ของคนไทย จากการนยิมหาความสุข สนุกสนานจากชีวิต ทําใหคนไทยไมมีความจริงจงักับชีวิต 
ชอบใชชีวิตงายๆ มีสุขภาพจิตมั่นคง เปนการยากพอสมควร ในการที่จะเปลีย่นคานิยม ใหคนไทย
รูจักหนาที่ ระเบียบปฏิบัติ การประหยัดและการควบคุมใจตนเอง 
 3. ลักษณะประจาํชาติไทย 
 ตามทัศนะของ สมเด็จพระยาดํารงราชานุภาพ มีอยู 3 ประการ ไดแก การรักความเปน
ไท มีขันต ิความอดกลั้น รูจกัประสานประโยชน 
  3.1  คนไทยรกัความเปนไท 
  คนไทยพยายามชวยปองกนัรักษาเอกราช อธิปไตย ของคนไทยมาทุกยุค
ทุกสมยั และเปนชาติเดยีวในเอเชียตะวันออกเฉยีงใต ที่ไมเคยตกอยูในอาณานิคมเมื่อมีศตัรู
ภายนอก จะรวมมือกนัอยางแข็งขัน แมในยามปกติจะมีการขัดกันบาง 
  3.2  คนไทยมขัีนติ มีความอดกลั้น 
  บางครั้งจะถูกยั่วยุอารมณ ก็ทําใจเยน็เขาไว ตัวอยางเชน ในยุคลาอาณา
นิคมของอังกฤษ ฝร่ังเศส ถาคนไทยไมมีขันติธรรม ก็คงใชอาวุธเขาตอสู และก็คงไมอาจรักษา
ความเปนเอกราชไวได 
  3.3 คนไทยรูจักประสานประโยชน รูวาเมือ่ใดควรดอนออนผอนตาม เมื่อใด
ควรเขมแข็ง 
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 ลักษณะประจาํชาติของคนไทยในทองถิน่ แบงออกเปนภูมิภาคตาง ๆ 4 ภาค คือ 
 ภาคกลาง  
 ลักษณะเดนของคนภาคกลาง คือรักอิสรภาพและความเปนตัวของตัวเอง จากอดีต คน
ภาคกลางตองพบสงครามตลอดเวลา ทาํใหรักอิสรภาพ ภาคนี้มีการพฒันาทางเศรษฐกิจสูง เพราะ
อยูใกลกรุงเทพฯ ซึง่เปนศนูยกลางของทุกอยาง ทั้งทีท่ําการของรัฐ อุตสาหกรรม ส่ิงบํารุงความสขุ
ตาง ๆ ชีวิตในเมืองหลวงตองดิ้นรนตอสูแขงขันกนั ทาํใหคนตองพึ่งตนเอง ถือความคิดของตนเปน
ใหญ เชื่อคนยาก ชอบทํางานดวยตนเอง ไมชอบรวมกลุม เนื่องจากมีส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ 
อุดมสมบูรณ ชาวภาคกลางจงึไมตองพึ่งพาอาศัยกนัมาก ลักษณะการตั้งบานเรือนเปนแบบ
เอกเทศ มีร้ัวรอบขอบชิด จากสภาพชวีิตทีไ่มชอบการอยูใตอํานาจผูอ่ืน ไมอยากทําตนเองใหติดตอ
สัมพันธกับใคร จึงทาํใหมีการชิงดีชิงเดน และมีนักเลงมากในภาคกลาง 
 ภาคใต 
 ลักษณะเดนของคนในภาคนี้จะรักความโออา มทีรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณทั้ง
ดาน สวนยาง เหมืองแร การคาขาย เศรษฐกิจของคนในภาคนี ้ จะตืน่ตัวเร็ว และฟุบเร็ว บางคน
ประสบความสําเร็จทางดานการคาก็จะรวยเร็ว มีชองวางระหวางคนจนและคนรวยมาก มีการ
ประกวดความโออากนั ในดานตาง ๆ เครือ่งแตงกาย เครื่องประดับ รถยนต บาน บริษัท ฯลฯ เพือ่
แสดงความมัง่คั่งของตน 
 ภาคเหนือ 
 สภาพพืน้ที่สวนใหญ เปนพื้นที่ลาดจากที่สูงมาที่ต่ํา ทําใหชาวบานตองสรางทาํนบ 
และแบงปนน้าํกันใช การตัง้บานเรือนมกัตั้งเปนหมูบาน เพื่อชวยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกนัและกนั มี
ธรรมชาติสวยงาม และอุดมสมบูรณ ทาํใหมกีารแขงขันกันนอยชาวเหนือสวนใหญจะมองโลกใน
แงดี มีจิตใจโอบออมอารี เปนกนัเองกับคนทัว่ไป 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ลักษณะเดนของคนในภาคนี้คือ การรักสนัโดษ พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู มักนอย ใชชวีิต
ของตนอยางมคีวามสุข แมวาจะประสบกบัปญหาทรัพยากรธรรมชาติอันแรนแคน ฝนไมคอยตก
ตามฤดูกาล หนาหนาวหนาวจัด ทาํใหประชากรสวนใหญยากจน แตเนื่องจากเปนสภาพของ
มนุษย ทีทุ่กชสิีตตองสู เพื่อเอาตัวรอด ทาํใหชาวภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ พอใจในชีวิตการทํางาน
ของตน อดทน ทํางานหนกั เวลาสนุกร่ืนเริงก็สนุกกันอยางเตม็ที ่ เพื่อทาํใหชวีิตมีความหมายและ
นาสนใจ การตั้งบานเรือนมกีารตั้งเปนหมูบาน เนื่องจากตองพึง่พาอาศัยกนั น้ําจะมีเฉพาะในบาง
แหงเทานั้น (ณัจฉลดา พิชติบัญชาการ 2529 :137 - 142) 
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วัฒนธรรมลาว 
  
 1.  ลักษณะภมูิประเทศ 
 ลาวเปนดินแดนแหงขุนเขาสลับซับซอน มีแมน้ําโขงไหลผาน ทัง้ยังเปนถิ่นที่อยูอาศัยของ
สัตวหายากและสัตวที่ใกลจะสูญพันธุหลายชนิด  
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งสถาปนาขึ้นในป 1975 เปนประเทศในเขต
รอนแถบเอเชยีอาคเนย ตั้งอยูระหวางเสนละติจูดที่ 14 ถึง 23 องศาเหนือ ครอบคลุมพื้นที่กวา 
235,000 ตารางกโิลเมตร ทศิเหนือกบัทิศตะวันตกเฉียงเหนืออยูติดกบัจีนและพมา ทิศตะวันตกติด
ไทย ทิศใตติดกัมพูชา และทิศตะวนัออกติดกับเวียดนามคํานยิามวา “อาณาจักรทามกลางวงลอม
ของแผนดิน” อาจทําใหคนมองความโดดเดี่ยวในเชงิภมูิศาสตรของลาวในแงมุมผิดๆ อยูบอยๆ 
ลาวเปนเพียงประเทศเดียวในเขตเอเชียอาคเนยที่ไมมีเขตแดนดานใดอยูติดกับทะเลเลย แตดินแดน
แหงนี้ก็อุดมไปดวยขุนเขาและสายน้ํา พืน้ทีก่วา 90 เปอรเซน็ตของลาว และ 70 เปอรเซ็นตของพืน้ที่
ประกอบขึ้นจากขุนเขาและที่ราบสูง 
 เทือกเขาสลับซับซอนของลาวทําใหหลายพื้นที่มีปญหาดานการสัญจร ทั้งยังไมเหมาะแก
การเพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตหรือเพื่อการคา ชาวลาวจึงอาศัยอยูกันหนาแนนเปนพิเศษในเขตลุมแมน้ํา
โขง โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุมน้ําทวมถึง เมอืงใหญที่สุดมีสองเมืองคือ เวียงจันทน (ประชากร 135,000 
คน) กับสุวรรณเขต (ประชากร 125,000 คน) ซึ่งเปนศนูยกลางดานการบริหารและเปนเขตที่ประชากร
อาศัยอยูมากที่สุดในประเทศ แมน้ําโขงมีความยาวทั้งสิน้ 4,350 กิโลเมตร โดยมีตนน้ําอยูในเขตที่ราบสูง
ทิเบต ผานประเทศจีนเปนระยะทางถึงกึ่งหนึ่งของความยาวทั้งหมด กอนไหลผานพรมแดนลาว-พมา 
ตอมายังพรมแดนไทย ลัดเลาะเขาไปในประเทศลาว แลววกกลับใตมาออกที่พรมแดนลาว-ไทยกอนไหล
ผานกลางกัมพชูาและเวียดนามไปออกยังทะเลจีนใต แมน้ําโขงมีความสําคัญตอชาวลาวและประเทศ
ลาวอยางประมาณคามิได นอกจากจะพัดพาดินตะกอนอันอุดมสมบูรณมาแลว ยังเปนเสมือนเสนเลือด
หลักที่หลอเลี้ยงธุรกิจการคาและการทองเที่ยว ตลอดจนเปนแหลงอาหารสําคัญของชาวลาวดวย 
เนื่องจากถนนหนทางในเมืองลาวมีสภาพไมดีและครอบคลุมไมทั่วถึง แมน้ําจึงเปนเสนทางขนสงสินคา
และผูคนที่สําคัญและทรงประสิทธิภาพที่สุด หนึ่งในเขื่อนสําคัญคืออางน้ํางึมที่สรางครอมแมน้ํางึมในป 
1975 รวมพื้นที่ 250 ตารางกิโลเมตร สถานีไฟฟาพลังน้าํของที่นี่ผลิตไฟฟาสงใหนครเวียงจันทนเปน
หลัก สวนที่เหลือจะสงขายใหกับไทย 
 การเพาะปลูกและฤดูกาลตางๆ สภาพอากาศจะเปลี่ยนไปตามวัฏจักรของลมมรสุม สงผล
ใหเกิดฤดูกาลขึ้นสามฤดู ลมมรสุมจะพัดมาในชวงพฤษภาคม-กรกฎาคม และสิ้นสุดลงในเดือน
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พฤศจิกายน ทาํใหมีฝนตกเกือบตลอดทั้งป ชวงเดือนพฤศจิกายนถึงมนีาคมเปนฤดูแลง อากาศคอนขาง
เย็น จากมีนาคมถึงพฤษภาคม อุณหภูมิจะพุงสูงขึ้นและมีฝนตกบางเล็กนอย ชาวลาวสวนใหญอาศัย
และทํางานอยูในชนบท แตเดิมพื้นทีหุ่บเขาริมแมน้ําในเขตที่ลุมนั้นเปนหลักแหลงของชาวลาวแทที่คดิ
เปน 50 เปอรเซ็นตของประชากรทั้งประเทศ อาชีพหลักของพวกเขาคือการทํานาลุม สวนเขตที่อยูสูงขึ้น
ไปนั้นเปนถิ่นฐานของชนกลุมนอยเผาอ่ืนซึ่งมีอาชีพทํานาดอน หักลางถางพงเพื่อปลูกพืช หาของปาและ
ลาสัตวเปนหลกั ประชากรสวนใหญมีอาชีพทางการเกษตร แตพื้นที่ที่เหมาะสมจะทําการเพาะปลูกกลับ
มีไมถึง 10 เปอรเซ็นต พืชหลักในเขตที่ลุมคือ ขาว ยาสูบ ขาวสาลี ขาวโพด ถั่ว ผลไม  ลูกนัท และผัก 
สวนในเขตเทือกเขาคือ ยาสูบ ชา กาแฟ ขาวโพด และฝน 
 ระบบนิเวศวิทยา ไมเปนสินคาที่ทํารายไดหลักเขาสูประเทศแมการทําไมจะกอใหเกิด
ปญหาสิ่งแวดลอมตามมาก็ตาม ปจจุบันมีตนไมเหลือจากการทําไมอยูเพียงไมกี่ตน แมอุตสาหกรรมปา
ไมจะเปนปญหาที่นาวิตกยิ่ง แตลาวก็จัดเปนประเทศที่ระบบนิเวศวิทยาถูกทําลายลงนอยที่สุดในเอเชีย
อาคเนย พื้นที่หลายแหงยงัคงเปนปาในเขตมรสุม ซึ่งตางจากปาฝนตรงที่มพีันธุไมทีผ่ลัดใบในชวงฤดู
แลวขึ้นอยูมากมาย พันธุไมทีสู่งที่สุดคือ ตนยางซึ่งสูงถึง 30 เมตร ถัดลงมาคือไมเนื้อแข็งที่ขายไดราคา 
เชน ไมสักกับไมพะยูง ปาดิบและทุงหญาของลาวมีสัตวพันธุพื้นเมืองอาศัยอยูหลายชนิด บางชนิดก็
สูญพันธุไปจากประเทศเพื่อนบานแลว แตอีกหลายชนิดยังพบเห็นไดทั่วไปในเอเชียอาคเนย สัตวเล้ียง
ลูกดวยนมที่ใกลสูญพันธุไดแก หมีแพนดาพันธุเล็ก ชะน ี และเกง แรดนอเดียวพบอยูในเขตที่ราบสูง 
สวนกูปรี (โคไพร) พบมาในเขตภาคใต 
 ลาวมีสัตวเลี้ยงลูกดวยนมและนกที่ใกลสูญพันธุหลายชนิด บางชนิดมีจํานวนลดลง
เร่ือย ๆ อาทิ หมีดําเอเชีย หมีหมา หมาใน เสือดาว เสอืโครง กวางปา ววัปา และปลาโลมาน้าํจดื
ของแมน้ําอิระวดี ซึง่บางครั้งพบอยูในแมน้าํโขงชวงศรีพนัดอนทางภาคใตของลาว เมื่อหลายปกอน 
นักวทิยาศาสตรไดคนพบสัตวเลี้ยงลกูดวยนมพันธุ “ใหม” ในเขตเทอืกเขาอันหนาํ คือตัวสปนเดิล
ฮอรน หรือที่ลาวเรียก ยาง (พวงนิล คําปงสุ 2544 : 43-46) 
 2.  ภูมิอากาศ  
 ลาวมี 3 ฤดู ไดแกฤดูฝน มีลมมรสุมในราวเดือนพฤษภาคม ยาวไปจนถึงปลายเดือน
พฤศจิกายน อากาศรอนเหนอะหนะ อบอาวมีฝนตกชุก อุณหภูมิเฉลี่ย 25 – 30 องศาเซลเซียส ปริมาณ
น้ําฝนเฉลี่ย 1,500 – 2,000 มิลลิเมตร 
ฤดูหนาว เมือ่หมดมรสุมอากาศจะแหงแลง เย็นสบาย เร่ิมต้ังแตเดือนพฤศจิกายนไปถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ อุณหภูมิลดลงเหลือ 15 องศาเซลเซียส เปนชวงเวลาที่เหมาะสําหรับการทองเที่ยว 
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ฤดูรอน มีอากาศรอนและแหงแลว เร่ิมจากปลายเดือนกุมภาพันธไปจนถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิจะ
สูงถึง 38 องศาเซลเซียส ในชวงเดือนเมษายน (ไพรัตน สูงกิจบูลย 2545 : 38) 
 3.  ประชากร 
 ประชากร ประมาณ 5.5 ลานคน (เมืองหลวงเวียงจันทน 5 แสนคน) มีความหนาแนน 20 คน
ตอ 1 ตารางกิโลเมตร จัดวาเปนหนึ่งในประเทศที่มีความหนาแนนของประชากรตอพื้นที่ต่ําที่สุดในเอ-
เชีย ประชากรครึ่งหนึ่งอาศัยใน 4 เมืองใหญคือ เวียงจันทน สะหวันนะเขต จําปาสัก และหลวงพระ-บาง 
รัฐบาลลาวแบงประชากรออกเปน 3 กลุม ตามระดับความสูงของพื้นที่ทีพ่วกเขาอยูอาศัยคือ ลาว-สูง 
ลาวเทิง ลาวลุม เราสามารถชมภาพของสตรีชาวลาวทั้งสามกลุมไดบนธนบัตรของลาว แทจริงลาวมีชน
กลุมนอยอยูมากประมาณ 68 กลุม มีความแตกตางกันทั้งในดานภาษา ศาสนา วัฒนธรรม และอาหาร
การกิน 
 ลาวลุม (ลาวแท ๆ) จะอาศยัอยูในบริเวณลุมแมน้ําโขงมอีาชีพหลักคือ การปลูกขาวนา
ลุม นับถือศาสนาพุทธลัทธิเถรวาท 
 ลาวเทิง (ขมุ) อาศัยอยูตามบริเวณเทือกเขาทีม่ีความสูงระดับกลาง ๆ มีความเชื่อ
ศรัทธาในลทัธถิือบูชาผี มีมาตรฐานการครองชีพต่ําที่สุดในบรรดาลาวทั้งสามกลุม 
 ลาวสงู (มง) อาศัยอยูบนภูเขาสูงเหนือระดับน้ําทะเลตั้งแต 1,000 เมตรขึ้นไป มีอาชีพ
ปลูกขาว ทําไร ปลูกฝน สวนชาวลาวเชื้อสายจนี อาศัยอยูในเขตใจกลางเมืองยานธุรกิจการคา 
ชาวเวียดนามมีอาชีพพอคาและเจาของธุรกิจเล็ก ๆ (ไพรัตน สูงกิจบูลย 2545 : 40-41) 
 ความหลากหลายทางเผาพนัธุ ลาวมีประชากรหลายเผาพันธุอันสืบเนื่องมาจาก
ประวัติศาสตรที่ทุกขยากลําเค็ญ แตความเกลียดชังในอดีตกลับตองเปดทางใหกับการผูกสัมพันธและ
รวมมือกันในทายที่สุด ลาวมีประชากรไมถึง 5 ลานคน จัดเปนหนึ่งในประเทศที่มีความหนาแนนของ
ประชากรต่ําที่สุดในทวีปเอเชียคือเพียง 20 คนตอพื้นที่หนึง่ตารางกิโลเมตรเทานั้น ประกอบอาชีพทําไร
ไถนาเปนหลัก ประชากรเชื้อสายลาวแท ๆ มีอยูราว 50 เปอรเซ็นตของประชากรทั้งประเทศ ที่เหลือเปน
ชนกลุมนอยมากมายหลายเผา ชาวลาวแท ๆ นั้นจะอาศัยอยูในเขตที่ราบลุมริมฝงแมน้ําและทํานาลุม
กันมาตั้งแตสมัยโบราณ ในขณะที่ชนกลุมนอยเผาอ่ืน ๆ จะอาศัยอยูในแถบเทือกเขา ยังชีพอยูดวยการ
เผาปาทําไรเล่ือนลอย ปลูกขาวนาดอน และหาของปา-ลาสัตว 
 ประเทศลาวมีความหลากหลายทางชาติพันธุมาก ชาวลาวแทที่มอียูราวครึ่งหนึ่งของ
ประชากรทั้งหมดนั้นเรียกกันวาพวกลาวลุม ซึ่งสืบเชื้อสายเดียวกันกบัราษฎรที่พูดภาษาลาวในภาค
อีสานทางฝงไทย แตตางจากชาวไทยแท ๆ อยูบางเล็กนอย คนกลุมนี้อาศัยอยูในแถบที่ราบลุมแมน้ําโขง
ในแขวงหลวงพระบาง เวียงจันทน ทาแขก สุวรรณเขตและปากเซ จัดเปนกลุมคนที่มอิีทธิพลครอบงํา
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ทางดานสังคมและการปกครองของลาวมาตั้งแตโบราณ อีกกึ่งหนึง่นัน้ประกอบขึ้นจากชนกลุมนอยเชื้อ
สายลาวไทเสีย 20 เปอรเซ็นต ไดแก ไทดํา ไทแดง และไทขาว ซึ่งสืบเชื้อสายเดียวกันกับพวกลาวลุม แต
ชอบอาศัยอยูตามปาเขาและปลูกขาวนาดอน ซึ่งตางจากวฒันธรรมการปลูกขาวนาลุมในเขตที่ราบลุม
แมน้ําโขงอยางสิ้นเชิง ถัดขึ้นมาจะเปนพวกลาวเทิงหรือ “ลาวบน” ซึ่งมีเชื้อสายมอญ-เขมรอยูบาง อาศัย
อยูบนเขา โดยทั่วไปเปนพวกถือผีมากกวาพุทธศาสนิกชน เดิมพวกลาวลุมเรียกพวกลาวเทิงวาขาหรือ
ทาส จัดเปนพวกที่ยากจนที่สุดในสังคมลาว  
 ประชากรกลุมสุดทายของลาวอาศัยอยูบนยอดเขาจึงเรียกกันวาพวก “ลาวสูง” หมูบานของ
ชาวเขาพวกนี้จะเปนผามง เมี่ยน อาขา ลีซอ และมูเซอ เกณฑที่ทางการลาวเปนผูกําหนดขึ้นเพื่อให
สามารถรวมพวกลาวลุมกับลาว-ไทเขาดวยกัน ทําใหงายตอการจัดทําขอมูลสถิติประชากร ในทางการ
แลวถือวาพวกลาวลุมกับลาว-ไทประกอบกันขึ้นเปน 60 เปอรเซ็นตของประชากรทั้งหมด อีก 34 
เปอรเซ็นตเปนพวกลาวเทิง และที่เหลือเปนพวกลาวสูง แตเมื่อหันมามองชาวเวียดนามและชาวจีนที่
อาศัยอยูในประเทศลาวเปนจํานวนไมนอยแลว ดานหลังธนบัตรใบละ 1,000 กบีของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวในปจจุบันจะจัดพิมพเปนรูปประชากรทั้งสามเหลา คือ ลาวสูง ลาวลุมและ
ลาวเทิง โดยไลจากซายไปขวาตามลําดับ ประเทศลาวมีชาวเวียดนามและชาวจีนอพยพเขามาตั้งหลัก
แหลงชุมชนอยูกันไมนอย โดยสวนใหญจะอาศัยอยูในเขตตัวเมือง และประกอบอาชีพคาขายเปนหลัก 
 ชาวเวียดนาม ความสัมพันธระหวางชาวลาวกับชาวเวียดนามไมไดราบรื่นเสมอไป ในแง
วัฒนธรรม ชนสองชาตินี้อาศัยอยูคนละฟากของเสนแบงเขตแดนระหวางอารยธรรมอินเดียและอารย
ธรรมจีนของภาคพื้นเอเชียอาคเนย ในแงภูมศิาสตรก็มีเทือกเขาอันหนํากัน้กลางพรมแดนเปนระยะทาง
ยาวถึง 1,950 กิโลเมตร มีสุภาษิตลาวสรุปทรรศนะที่ชนสองชาติมีตอกันวา “ลาวกับแกว (เวียดนาม) คือ 
(เหมือน) แมวกับมหา” สะทอนใหเห็นถงึความไมลงรอยในการอยูรวมกันของชนทั้งสองชาติ  
 ชาวจนี หากดจูากแผนที่ประเทศลาว จะเห็นวาเขตแดนที่ยงัเปนปญหากันอยู ไมวาจะ
เปนเมืองอูทางตอนบนของแขวงพงสาลี หรือเมืองสงิหในแขวงหลวงน้ําทา ลวนมอีาณาเขตยื่นลึก
เขาไปในมณฑลหยุนหนานของจีนทั้งสิน้ การผนวกดินแดนครั้งนีท้าํใหลาวกลายเปนประเทศใหญ
เปนอันดับสามของภูมิภาค เปนเวลาเกือบรอยปทีเดยีวทีจ่ีนพยายามกระทําทุกวถิีทางเพื่อรักษา
อํานาจเหนือดินแดนภาคตะวันตกเฉยีงเหนือของลาวเอาไว ปจจุบนัในขณะที่อิทธิพลของไทยแผ
เขาครอบงําเขตภาคกลางและภาคใตของลาว แทนที่เวยีดนามมากขึ้นเรื่อยๆ ภาคเหนือของลาวก็
ตกอยูใตอิทธพิลของจนีทัง้ทางเศรษฐกิจและการเมืองเชนกนั (พวงนลิ คําปงสุ 2544 : 43 - 57) 
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 3.  ศาสนา 
 ศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติของลาวมีผูนับถือ 85% ของประชากรทั้งหมด เร่ิมเขามา
สูลาวตั้งแตสมัยเจาฟางุม ผูกอตั้งอาณาจักรลานชาง ชาวลาวลุมจะนับถือพุทธศาสนานิกายเถร-วาท 
(หินยาน) เชนเดียวกับไทย พมา ศรีลังกา แตทวาลัทธิถือผีก็ยังมีผูเลื่อมใสศรัทธาอยูมาก ระบบความ
เชื่อดั้งเดิมที่มีอิทธิพลอยูทั่วประเทศ ชาวลาวเชื่อวาผีมีอยูจริง ชาวลาวจึงมีพิธีอยางหนึ่งเรียกวา “พิธี
บาลี” (บายศรีสูขวัญ) จัดขึ้นเพื่อเรียกขวัญทั้ง 32 ใหมาประจําอยูกับตัว คอยพิทักษรักษาคนเราใหมี
สุขภาพแข็งแรงและมีจิตใจสมบูรณหรือจะจัดขึ้นเมื่อตองเดินทางไกลและมีงานมงคล เชน งานแตง-งาน
โดยผูที่ทําพธิีจะเปนผูอาวุโสของหมูบาน นั่งอยูบนพื้นบานลอมวงอยูรอบ  ๆ กระทงบายศรีรวมกับแขกผู
มีเกียรติและผูมารวมงาน กระทงบายศรีทําจากใบตอง ประดับใหสวยงามดวยดอกไม หอยสายสิญจน
เสนสั้นๆ ไวมากมาย พรอมอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ผลไมตางๆ ไวเซนผี ผูอาวุโสของหมูบานจะรายคําสู
ขวัญใหกับแขกผูมีเกียรติ แลวก็จะนําสายสิญจนมาผูกขอมือใหกับแขกผูมีเกียรติ พรอมกับอวยชัยให
พรตางๆ สวนศาสนาคริสตหรืออิสลามนั้นหาไดยากมาก ชาวลาวไมไดใหความสนใจและศรัทธา สําหรับ
พุทธศาสนานิกายมหายานเปนทีน่ับถือกันในหมูชาวเวียดนามและชาวจีนที่อาศัยอยูในลาว ซึ่งจะนับถือ
กันหลากหลายทั้งพทุธ ขงจื๊อ เตา และลัทธิบูชาวิญญาณบรรพบุรุษ (ไพรัตน สูงกิจบูลย 2545 : 43 - 45) 
 ศาสนาในลาว ลาวมีพื้นฐานความเชื่อทางจิตวิญญาณที่หยั่งรากมั่นคงยิ่ง โดยผูคนจะนับ
ถือพุทธศาสนาเปนสวนใหญ แตมีอีกไมนอยที่เล่ือมใสศรัทธาศาสนาอื่น ศาสนาสําคัญในลาวและ
กัมพูชาคือ ศาสนาพุทธ ซึ่งมปีระชากรนับถืออยูมากถึง 65 เปอรเซ็นตในลาว แตศาสนาอิสลาม คริสต 
และลัทธิไหวเจาถือผีก็เฟองฟ ูพุทธศาสนาในลาวเปนแบบเถรวาทเหมือนกับไทย พมา และศรีลังกา ตาง
จากในเวียดนาม จีน เกาหลี และญี่ปุน ที่นับถือพุทธศาสนาแบบมหายาน 
 พุทธศาสนาในลาว เชื่อกันวา ศาสนาพุทธแพรเขามาสูหลวงพระบางในปลายศตวรรษที่ 13 
และตนศตวรรษที่ 14 เจาฟางุมปฐมกษัตริยแหงอาณาจักรลานชางทรงประกาศสถาปนาพุทธศาสนาขึ้น
เปนศาสนาประจําชาติ พุทธศาสนานิกายเถรวาทจะเนนใหปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพนดวยตนเอง
มากกวาที่จะเชือ่เรื่องพระโพธิสัตว เปาหมายของนิกายเถรวาทคือ การบรรลุอรหันตผล การบรรลุพระนิ
พานคือการดับส้ินซึ่งกิเลส ซึ่งหมายถึงการหลุดพนจากวังวนแหงการเวียนวายตายเกิด 
 ลัทธิถือผี แมพุทธศาสนานิกายเถรวาทกับรัฐบาลคอมมิวนิสตของลาวจะไมพอใจนัก แต
ลัทธิถือผีก็ยังมีผูเลื่อมใสศรัทธาอยูมากมาย และยังคงเปนระบบความเชื่อแบบดั้งเดิมที่มีอิทธิพล
ครอบงําอยูทั่วประเทศ เพราะที่จริงนั้น ชาวลาวสวนใหญเชื่ออยูแลววาผีมีอยูจริง โดยในแตละทองที่จะ
มีการนําเอาผีไปผูกเขากับตนไม ภูเขา น้ําตก และองคประกอบหรือปรากฏการณทางธรรมชาติอ่ืนๆ 
เสมอ การติดตอสัมพันธกับผีตองกระทําอยางนบนอบรอบคอบ และบางครั้งยังตองปลอบใหสงบลงดวย 
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เชน ขวัญทั้ง 32 ที่คอยพิทกัษรักษาคนเราใหมีสุขภาพที่แข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ ชาวลาวจึงมีพธิี
อยางหนึ่งเรียกวาพธิี บาลี (พธิีบายศรีสูขวัญ) ที่จัดขึ้นเพือ่เรียกขวัญทั้ง 32 ใหมาประจําอยูกับตัว ลัทธิ
ถือผีเปนความเชื่อด้ังเดิมของชนกลุมนอยในเขตที่สูงอยางพวกไทดาํ ในขณะที่ศรัทธาในเรื่องเหนอื
ธรรมชาติและหมอผีจะมีบทบาทที่สําคัญยิง่ในพิธีกรรมความเชื่อของพวกมง อาขา และเมี่ยน 
 ศาสนาคริสต ฝร่ังเศสเปนผูนําศาสนาคริสตเขามาสูอาณานิคมอินโดจีน แตไมเคยไดรับ
ความเลื่อมใสศรัทธามากกวาพุทธศาสนา ปจจุบันโบสถโรมันคาทอลิกยังตั้งตระหงานอยูในนคร
เวียงจันทน แตผูนับถือศรัทธากลับมีเหลืออยูไมมาก 
 ศาสนาของชาวเวียดนามและชาวจีน ชาวเวยีดนามเปนชนกลุมนอยที่มีจาํนวนมากที่สุดใน
ลาว สวนใหญนับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน แตในหมูชาวเวียดนามเองก็มีการนับถือศาสนากัน
หลากหลาย ทัง้พุทธ ขงจื๊อ คริสต และศรัทธาที่เปนของเวียดนามแท ๆ อยางลัทธิกาวไดและฮัวเหา 
ศูนยกลางของลัทธิกาวไดนั้นตั้งอยูในมณฑลไตนิงหไมไกลจากพรมแดนกัมพูชานัก ชาวจีนสวนใหญใน
ประเทศลาวอาศัยอยูในเขตตัวเมือง ศรัทธาความเชื่อของชาวจีนเปนการผสมผสานลัทธิขงจื๊อ ลัทธิเตา 
พุทธศาสนามหายาน และธรรมเนียมการเซนไหวบูชาวิญญาณบรรพชนเขาดวยกัน 
 อิสลาม ชาวลาวแท ๆ ทีน่ับถือศาสนาอิสลามนั้นแทบจะหาไมไดเลย ชุมชนมุสลิมเล็ก ๆ 
ที่ตั้งอยูในลาวนั้นมีแตลูกหลานของชาวเอเชียใตที่อพยพมาจากแควนปญจาบและทมิฬพวกจามที่
หลบหนีการฆาลางเผาพันธุมาจากพวกเขมรแดงในกัมพูชา และพวกจีนฮอที่อพยพมาจากมณฑล
หยุนหนานของจีน 
 พุทธศาสนามหายานและเถรวาท ทันททีี่มาถงึลาว อิทธิพลของพุทธศาสนานิกายเถรวาทจะ
เผยโฉมออกมาใหเห็น ไมวาจะเปนพระสงฆผูครองผากาสาวพัสตร แมชีในชุดขาว วัดวาอาราม ชอฟา 
บาตร เจดีย และรูปพญานาค ดูแลวไมผิดไปจากในประเทศไทย พมา และศรีลังกาเลย แตพุทธศาสนา
นิกายมหายานก็มิไดหนีหายไปไหน เพราะยังมีปรากฏใหเห็นตามวัดจีนในนครเวียงจันทนและดานหลัง
รานรวงในกรุงพนมเปญและเมืองพระตะบองอยูเชนเดิม ที่ซึ่งพุทธศาสนานิกายมหายานของเขตเอเชีย
กลางใตหลอมรวมเขากับลัทธิขงจื๊อ ลัทธิเตา และลัทธิบูชาวิญญาณบรรพบุรุษอันเปนศรัทธาดั้งเดิมของ
ชาวจีนและชนพื้นเมืองในเขตภาคพื้นทวีปของเอเชียอาคเนยชาวจีนกับชาวเวียดนามเดินทางมาคาขาย
และตั้งรกรากอยูในลาว ตั้งแตในสมัยโบราณแลว แตการอพยพครั้งใหญนั้นเพิ่งจะมีข้ึนหลังจาก
ที่ฝร่ังเศสเขาครอบครองอาณานิคมอินโดจีนในปลายศตวรรษที่ 19  
 แมพุทธศาสนาจะแตกออกเปนสองนิกาย แตก็ยังถือหลักคําสอนเดียวกนั ความ
แตกตางของทัง้สองนิกายนี้อยูที่การตีความและประเด็นที่แตละฝายใหความสําคัญมากกวา(พวง
นิล คําปงสุ 2544 : 61 - 65) 
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 4.  วัฒนธรรมและสังคม 
 ประเทศลาว ภูมิประเทศ 2 ใน 3 เปนภูเขาทึบ ชาวลาวโดยทั่วไป จะมีลักษณะคลาย
คนไทย แมแตเวลาประสบเคราะหกรรม ยังพูดวา “บเปนหยัง” หรือไมเปนไร สุภาพนารัก หนาตา
ยิ้มแยมแจมใส เปดเผย ไมชอบการทะเลาะววิาท รักและชวยเหลือญาติพี่นอง เพื่อนบาน เมื่อโกรธ
แลวจะมีการใหอภัย ยนิดีตอนรับแขกแปลกหนา มชีีวิตไมหรูหรา ฟุมเฟอย ชวยเหลอืงานทาํบุญซึง่
กันและกนั รักอิสรเสรี ความยุติธรรม พอใจในสภาพความเปนอยูของตน 
 เมื่อครั้งยังไมมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ชาวลาวนิยมใชแคนเปาคลอไปกับเสยีง
รองของเพลงขับ นิยมรองเพลงแกเกี้ยวในงานตางๆ บางทีมีการรายประกอบเพลง หญงิชาวลาว
มักนยิมไวผมมวยเบีย่งขาง ประดับสรอยคอทองคํา ชาวลาวไมคอยนยิมรับประทานเนื้อวัว อาหาร
ทีนยิมกนัไดแก ไก ปลา ผัก ผลไมตางๆ  
 ลาวแตเดิมมีวฒันธรรมจารีตประเพณีที่ปฏิบัติสืบตอกันมาเรียกวา “ฮิตสิบสองครอง
สิบส่ี” จากกาลเวลาคานิยมของปจจุบัน อาจมีสวนปลีกยอยที่แตกตางไป (ณัจฉลดา พิชติ
บัญชาการ 2529 :192) 
 ศิลปวัฒนธรรมลาวถูกลัทธิคอมมิวนิสตกัดกรอนบั่นทอนไปไมนอย แตศิลปะแบบโบราณก็
ยังพอหลงเหลอือยูบาง ทั้งยงักลับมาเปนสวนหนึง่ของชีวิตประจําวัน ศิลปะและวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
ลาวมีความเกี่ยวของสัมพันธกับศิลปวัฒนธรรมไทย (โดยเฉพาะในภาคอีสานที่พูดภาษาลาวกันเปน
หลัก) 15 ปภายใตรมเงาคอมมิวนิสตและการตัดขาดจากโลกภายนอกไปอยูหลัง “มานไมไผ” ก็กระตุน
ใหเกิดความแตกตางอันนาพศิวงขึ้นในลาว แงมุมที่นาสนใจของศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยของลาวจึงอยูที่
ความผูกพันอยูกับยุคสมัยทีลั่ทธิคอมมิวนสิตเรืองอํานาจโดยตรง ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้จะพบปะปนอยู
ในงานศิลปะดั้งเดิมทุกแขนง ทั้งนาฏศิลป วรรณคดี และดนตรี (พวงนิล คําปงสุ 2544 : 71) 
 การเขามาแทรกแซงของตางชาติสงผลใหนครเวียงจันทนในปจจุบันมีความหลากหลาย
ทางดานสถาปตยกรรม อาหารการกิน และวัฒนธรรมอยูมาก โดยมีอิทธิพลของลาว ไทย จีน เวียดนาม 
ฝร่ังเศส อเมริกา และแมกระทั่งโซเวียตปะปนใหเห็นกนัอยูทั่วไป เวียงจันทนมีประชากรเพียง 10 
เปอรเซ็นตของทั้งประเทศ แตกลับมั่งคั่งรุงเรืองไมนอย การพัฒนาความเจริญในชวงหลายปหลังนี้สงผล
ใหโฉมหนาของเวียงจันทนในปจจุบันแตกตางไปจากเวียงจันทนในสมัยหลังสงครามอินโดจีนครั้งที่สอง
มาก (พวงนิล คําปงสุ 2544 : 95) 
 5.  วัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของลาว ไดแก 
  5.1 วัฒนธรรมทางการแตงกายผูหญิงนุงผาซิ่น เกลาผม หมสไบเฉียง สวม
เสื้อแขนกระบอก ชาวลาวยงัเครงครัดในเรื่องวัฒนธรรมอันดีงามของการแตงกาย โดยเฉพาะเมื่อจะเขา
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ไปในเขตวัดหรือสถานที่ราชการ ควรงดเสื้อผาที่เปลือยบา สายเดี่ยว เกาะอก เส้ือกลาม กระโปรงสั้น 
กางเกงขาสั้นสําหรับวิ่ง ควรเตรียมเสื้อผาที่เปนผาฝายเนื้อบาง เพราะในเวลากลางวันอากาศรอน แต
ควรเตรียมเสื้อกันหนาวแบบบางเอาไวเวลากลางคืนที่คอนขางเย็นโดยเฉพาะในเดือนธันวาคม
และมกราคม รองเทาแตะหรือรองเทาที่สวมเดินทาง ควรเลือกที่สวมเขาและถอดออกไดงาย เพราะทุก
คนจะตองถอดรองเทากอนเขาวัดและเขาบานทุกครั้ง (ไพรัตน สูงกิจบูลย 2545 : 47 - 49) 
   5.1.1 แพรพรรณและอัญมณี การทอผาเปนงานหัตถกรรมโบราณ
ที่ไดรับการยกยองอยางสูงในประเทศลาว โดยเฉพาะในหมูชาวลาวลุม จะทอผาไหมกับผาฝายกันที่ใต
ถุนบาน ลวดลายสวนใหญเปนลายเรขาคณิต สัตว และดอกไม ผาที่ทอกันมากที่สุดคอืผานุงหรือผาถุง 
ซึ่งเปนองคประกอบสวนหนึ่งในชุดประจําชาติของสตรีลาว พวกลาวเทิงกบัลาวสูงก็ทอผาไดดวยเชนกัน 
การผลิตเครื่องทอง เครื่องประดับ-อัญมณี และเครื่องเงินของลาวนั้นกลาวไดวามีฝมือการทําดีมาก งาน
ฝมือที่มีคุณภาพดีเยี่ยมที่สุดนั้นตองยกใหกบัเครื่องเงินที่สําเร็จลงดวยฝมือของชางลาว โดยเฉพาะเข็ม
ขัดเงินที่มีลวดลายละเอียดประณีตที่สตรีลาวนิยมใชรวมกบัชุดประจําชาติ งานเครื่องเงินของลาวมี
ลักษณะคลายคลึงกับของเชียงใหมมาก (พวงนิล คําปงสุ 2544 : 74) 
   5.1.2  ผาทอของลาว ทอดวยมือฝมอืละเอียด มคีวามงดงาม
และเปนอาชพีที่เฟองฟมูากในปจจุบนั ในอดีตการทอผาเปนงานของผูหญงิเทานัน้ โดยทาํอยูใตถนุ
บานเปนงานอดิเรก แตปจจุบันนี้ทาํกนัเปนอุตสาหกรรมขนาดยอมอยางเปนล่าํเปนสนัอกีทัง้องคการ
สหประชาชาตแิละองคกรเพือ่การชวยเหลอืพัฒนาอีกหลายองคกรไดเขามาใหการสนบัสนนุอยาง
จริงจงั ชางทอผาลาวจะใชใยไหมและใยฝายเปนวัสดุ สียอมใชสีธรรมชาติมีอยู 5 สีหลัก คือ ดาํ สม 
แดง เหลือง และน้ําเงนิ ลวดลายมมีากและหลากหลาย ทัง้รูปดอกไม รูปสัตว เชน พญานาค มงักร 
กวาง สิงโต ชาง ปลา และนก และรปูทรงเรขาคณิต เชน สามเหลีย่ม ส่ีเหลีย่ม รูปกรวย และวงกลม 
เปนตน ทอออกมาเปนผาถงุ ผานุงของสตรี ยาม ผาคลมุไหล ผาพนัคอ ผาแพรสะพายของทัง้ชาย
และหญงิ ผาสไบ และผาหม 
 เทคนิคและรูปแบบในการทอ รวมทั้งประเภทของเครื่องทอผา จะแตกตางกันไปในแต
ละภูมิภาค และแตละกลุม เชื้อชาติพนัธุ ตัวอยางเชน ภาคใตของลาวใชเทคนิคการยอมสีแบบมัด
ยอม และใชเครื่องทอผาแบบที่เรียกวา หกู สวนภาคเหนือใชกีก่ระตกุ และทอเปนลายดอกตาม
แนวขวาเปนหลัก(ไพรัตน สูงกิจบูลย 2545 : 217 - 219) 
  5.2 ภาษา มีภาษาลาว เปนภาษาประจาํชาติ เปนภาษาไทยบริสุทธิ ์ 
  5.3 การกินอยู อาหารที่ข้ึนหนาขึ้นตาคือ ลาบชอบรับประทานขาวเหนยีว
ใสกระติบหรือกลองขาว (ณัจฉลดา พชิิตบัญชากา 2529 : 192) 
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   อาหารหลักของลาวคือ “ขาวเหนียว” บานของชาวลาวทุกหลังจะมีไหปลา
แดกที่ตั้งอยูระเบียงหลังบานเสมอ ขาวเหนียวจะใสมาในภาชนะที่สานดวยไมไผ เรียกวา “ติบหรือ
กระติบ” หลงักินเสร็จแลว ถาหากลมืเอาฝาครอบติบขาวไวตามเดิมจะถือวาเปนลางไมดีตอไปจะ
ไมมีกิน สรุปไดวาอาหารลาวมีความคลายคลึงกับอาหารไทยโดยเฉพาะอาหารของชาวอีสานทัว่ไป
ในประเทศไทย (ไพรัตน สูงกิจบูลย 2545 : 221)  ขาวที่คนลาวกนิเปนขาวเหนียว ขาวเหนียวยังคง
เปนอาหารหลกัของคนลาว และเปนเอกลกัษณที่โดดเดนที่สุดของอาหารลาว สวนปลาแดก (ปลา
รา) นั้น เปนปลาที่หมักจนมีกลิน่ฉุนตลบอบอวลโดยมากจะพบไหปลาแดกนี้ตั้งอยูที่ระเบยีงหลัง
บานของชาวบานแทบทกุครัวเรือนทีเดียว อาหารทุกมือ้ของคนลาวจะมีขาวเหนียวยืนพื้น โดยจะ
กินกับน้าํพริก ผักลวก สมตํา ตมแกง แกงเผ็ด หรือปลาปง ปลาเผา เปนตน ปกติขาวเหนยีวมกัจะ
ใสมาในภาชนะที่สานข้ึนจากไมไผ เรียกวาติบขาว และหลังกินขาวเสร็จ ถาลืมเอาฝาครอบติบขาว
ไวตามเดิม จะถือเปนลางไมดีเอามากๆ อาหารลาวคอนขางคลายคลึงกับอาหารไทย และ
เหมือนกับอาหารสวนใหญที่ชาวอีสานเชือ้สายลาวในประเทศไทยกินกัน  
 อาหารจานเด็ด อาหารยอดนิยมของลาวคือ ตําสมหรือที่ไทยเรยีกวาสมตํา นอกจากนี ้
ลาวยงัมีอาหารอรอยๆ อีกหลนอยาง อาท ิ ตมขาไก แกงจืดมะระยัดไสหมูสับและขาวราดแกงซึ่ง
เปนแบบเดียวกับของฝงไทยทุกอยางแมกระทั่งชื่อเรียก อาหารชนบทของลาวนั้น ถาจะใหชอบคง
ตองใชเวลาฝกกินใหชนิอาหารจําพวกเนือ้ดิบนั้นพบไดบอยๆ สวนใหญจะกนิกับผักและสมุนไพรที่
หาไดทัว่ไปในปา แลวลางคอตามดวยเหลาสาโท แกรนต อีแวนส นกัเขียนชาวออสเตรเลียตั้ง
ขอสังเกตวา การนิยมกนิเนื้อดิบเปนเครื่องสะทอนใหเห็นถึงลกัษณะเดนของสงัคมและวัฒนธรรม
ลาวไดไมนอย (พวงนิล คําปงสุ 2544 : 79 - 80) 
 กาแฟลาว จัดเปนหนึง่ในกาแฟดทีี่สุดในโลก ปลูกอยูบริเวณเขตที่ราบสูงอนัอดุม
สมบูรณในภาคใตของประเทศ (ไพรัตน สูงกิจบูลย 2545 : 224) 
  5.4 ดนตรี ใชแคนเปนเครื่องดนตรี มหีมอรํา รําหมู รําคู และรําเร่ือง ทีเ่รียก
กันวารําหมอแคน เปนเครื่องดนตรีสําคัญของประเทศลาวเปนเครื่องเปาที่ทาํจากไมไผเรียกวา 
“แคน” วงดนตรีมีอยู 2 ประเภทคือ วงเซบิใหญประกอบดวยกลองขนาดใหญกับแตรสังขใชบรรเลง
ในงานศาสนพิธีตางๆ และวงเซิบนอย ประกอบดวยแคน ขลุย ซอ ระนาด และฆองวง ซึ่งมีลูกฆอง
ถึง 16 ลูกดวยกัน 
 เพลงพื้นบาน จะมีแคนเปนเครื่องดนตรหีลัก แตปจจุบันชาวลาวจะนิยมฟงรายการ
วทิย ุชมรายการโทรทัศนของไทยเปนสวนใหญ 
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นาฏศิลป รําวงเปนการฟอนรําที่นยิมกนัมากในหมูชาวลาว นาฏศิลปชั้นสูงจะใชนางรําเปนผูหญงิ
ลวน โดยจะใชมือและแขนรายรําเปนทวงทาตางๆ เพื่อส่ือความหมายเลาเรื่องในมหากาพย
รามเกียรติห์รือวรรณคดีเร่ืองอื่นๆ ในขณะที่การรําวงเปนการละเลนบันเทิงพื้นๆ ที่ทุกคนทุกเพศ ทุกวัย 
สามารถออกมารํารวมกันไดอยางสนุกสนาน ทั้งในงานเลี้ยงรื่นเริงและงานเทศกาลตางๆ  
 การละเลนพืน้บาน หมอลําเปนทีน่ิยมกนัอยางแพรหลาย มีอยูดวยกนั 4 ประเภทคือ 
หมอลําเดีย่ว มนีักแสดงเพียงคนเดียวใชแสดงเพือ่สงเสริมและเผยแพรหลักคาํสอนของศาสนา 
หมอลําคู จะมีฝายชายออกมารองเพลงเกี้ยวพาราสฝีายหญงิแลวมีการองโตตอบกันไปมาอยาง
สนุกสนาน หมอลําเรื่อง จะออกมาในรูปแบบการแสดงที่เนนความสนุกสนาน หมอลําโจทก จะมี
นักแสดงสองคน เพศเดยีวกัน อาจจะเปนชายคูหรือหญิงคูก็ได ออกมารองเปนกลอนถกเถียงกนั 
เลาเรื่องหรือวพิากษวิจารณเกี่ยวกับเร่ืองบางเรื่อง หรือเหตุการณบางเหตุการณที่กาํลังสนใจกนัอยู 
(ไพรัตน สูงกิจบูลย 2545 : 54 - 56) 
  5.5 ตัวอักษร เรียกวาหนังสือลาว ใชเรียกเมื่อไดรับเอกราช 
  5.6 ฮีตสิบสอง คือประเพณขีองไทยลาว ในการทําบุญ ตามเดือน ทัง้ 12 
ถาใครปฏิบัติตาม จะไดรับแตความสุข 
 เทศกาลตางๆ หลวงพระบางเคยเปนที่ประทับของพระเจาแผนดินมานานยิ่งกวาเวียงจันทน
และจําปาศักดิ์สงผลใหอดีตราชธานีอันเกาแกแหงนี้มีเทศกาลงานประเพณีที่นาสนใจมากมาย งาน
ประเพณีเดือนสิบสอง ถือเปนงานประเพณีที่เกาแกที่สุด งานนี้จัดขึ้นเพือ่บวงสรวงวิงวอนแมพระธรณี
และแมพระคงคาใหบันดาลใหฤดูเพาะปลูกที่จะเวียนมาถงึ ในสมัยโบราณจะมีงานฉลองกันอยาง
ยิ่งใหญ มีขบวนเสด็จพยุหยาตราทางชลมารค ลองออกไปยังจุดที่แมน้ําโขงและแมน้ําคานไหลมาบรรจบ
กันเพื่อใหพระเจาแผนดินทําพิธีลอยกระทงพระประทีป และสวดออนวอนใหพญานาคในลําน้ําชวยปก
ปกรักษาอาณาจักรและทวยราษฎรใหอยูรมเย็นเปนสุข  
 ความรุงเรืองของพุทธศาสนาในอาณาจักรลานชาง สงผลใหศรัทธาในลัทธิบูชาพญานาค
ตกต่ําลงเรื่อยๆ (แมจะไมถึงกับดับสูญไปเลยก็ตาม) งานประเพณีเดือนสิบสองจึงเปลี่ยนมามีศูนยกลาง
อยูที่วัดพระธาตุหลวง และชนทุกชั้นวรรณะก็เขามามีสวนรวมในงานประเพณีนี้เทาๆ กนั ไมวาจะเปน
กษัตริย พระราชวงศ พระภิกษุสงฆ และชาวบานที่ออกมาสวมหนากาก เตนระบํารําฟอนในขบวนแหปู
เยอยาเยอที่เปนเทวดาหลวงผูคอยปกปองคุมครองอาณาจักร 
 งานประเพณีบุญเดือนหา จะจัดขึ้นในชวงวันเพ็ญของเดือนเมษายน หัวใจของงานอยูที่พระ
บาง พระพุทธรปูอันเปนสัญลักษณอาณาจักรลาวและเปนที่มาของชื่อเมือง โดยในสมัยโบราณนั้นจะจัด
งานกันนานถงึสามสัปดาห เพราะมีทั้งงานพิธี พิธีกรรม การละเลน และขบวนแหตาง ๆ มากมาย ดังเคย
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มีผูบรรยายไววา “เสียงฆองกลองรํามะนาดังกึงกองกงัวานในขณะที่ขบวนแหของชาวเมืองเคลื่อนไป
ตามทองถนนซึง่ประดับประดาดวยกระดาษหลากสีพรอมสัญลักษณจักรราศีปลิวไสว” งานประเพณี
บุญเดือนหาเปนงานสําคัญทีม่ีการเฉลิมฉลองกันทั่วประเทศ แตงานทีห่ลวงพระบางจะจัดกันยิ่งใหญ
เปนพิเศษ โดยจะจัดงานแขงเรือขึ้นที่กลางแมน้ําโขงและเลนสาดน้ํากันอยางสนุกสนาน (พวงนิล คาํ
ปงสุ 2544 : 101 - 104) 
  5.7 ที่อยูอาศัย ตัวบานยกพืน้สูง หลังคาแหลม หัวนอนอยูทางทิศใต 
เรียกวา เบื้องตีนนอน 
  5.8 การทํามาหากนิ ทาํนาทาํสวน ทําไร เลีย้งสัตว ปลูกผกั คาขาย 
  5.9 การเลือกคูครอง หญงิชายมีเสรีภาพในการเลือกคูครอง กอนตกลง
แตงงานมีการศึกษาดูใจกอน เรียกวา แอวสาว 
  5.10 ดานจติใจ ชาวลาวรักอิสรเสรี เคยรบพุงกันเองเพราะตองการ
อิสรภาพ  กลาหาญ ซื่อสัตย อดทน รักความสงบ เอาใจคนเกง ไมชอบเบียดเบียน ขมเหงใคร บาง
คนมีจิตใจสูงมาก ซื่อสัตย จนบางครั้งซื่อและโง ในสายตาคนอื่น 
 เดิมโครงสรางทางสังคมคลายๆ กับของไทย แตโครงสรางทางการปกครองตางกัน
เพราะลาวไดรับอิทธิพลจากฝรั่งเศส ลาวเคยมีเมืองหลวงสองเมืองหลวงพระบางเปนเมืองราชวงศ
และเวียงจันทรเปนเมืองแหงรัฐบริหารรัฐกิจ แตละเมือง มีอํานาจสูงสุดในการปกครอง แตกตางกนั
โดยลําดับช้ันทั่วประเทศ  
 ภาษาลาว คอื ภาษาไทยเดิม ตัวหนังสอื ถอยคําสํานวนคลายศิลาจารึก ชาวลาว
พยายาม ดดัแปลงตัวหนงัสือใหคลายไทย อักษรลาวที่ใชจารึกตามวัดวาอารามจะแตกตางกับ
อักษรที่ใชเขียน แตคลายๆ กับอักษรที่ใชกันทางภาคเหนือของไทย 
 องคประกอบทางดานเชื้อชาติ ชนกลุมนอยในลาว เปนตนวา พวน ญวน ล้ือ เชนิ ผูไทย 
มักจะพูดภาษาลาว สําเนยีงแบบถิน่เดิม เชนเดยีวกบัชนภาคตางๆ ในไทย แตก็สามารถเขาใจกนัได 
 ในสมัยอาณานิคม ใชภาษาฝรั่งเศสเปนภาษากลาง เรียนควบคูไปกับภาษาลาว ดงันั้น
ชาวลาว สวนมากจงึพูดภาษาฝรั่งเศสได 
 เมื่อมีการเปลีย่นแปลงการปกครองเปนสังคมนิยม คอมมิวนิสต ชาวลาวบางสวนอพยพไป
อยูในประเทศฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา มีการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมของประเทศนัน้โดยไมลําบากนัก 
ทั้งนี้เนื่องจากอุปนิสัยเดิมดงัไดกลาวมาแลว (ณัจฉลดา พชิิตบัญชาการ 2529 :193 - 194) 
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 6.  ประวัติศาสตรศิลปะลาว  
 ศิลปะลาวมีความเปนเอกลักษณ และสามารถคงลักษณะเชนนั้นอยูจนกระทั่งปจจุบัน ทาน
ศาสตราจารยหมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงเปรียบศิลปะลาวประดุจดังศิลปะบารอก (Baroque) ใน
ทวีปยุโรป แมศิลปะลาวเพิ่งจะเริ่มเกิดขึ้นราว 600 ปมานี้เองในอาณาจักรลานชาง หากแตมีความโดด
เดน โดยเฉพาะดานเครื่องประดับตกแตง โดยไดรับอิทธิพลจากประเทศใกลเคียง เชน พมา เขมร ไทย 
เวียดนาม และจีน ความแตกตางของอิทธิพลเหลานี้กอใหเกิดศิลปะลาวที่มีลักษณะดั้งเดิมของตนเอง 
สมัยกอนประวัติศาสตร จากหลักฐานที่พบไดแก เครื่องปนดินเผา เครื่องมือหินในสมัยยุคหินใหม หนิ
ใหญในแขวงหัวพัน ในยุคสัมฤทธิ์ โองหนิขนาดใหญที่ทุงไหหิน แขวงเชียงขวาง ในยุคเหล็ก เปนตน  
 ประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 พุทธศาสนาไดเผยแผมาแถบเมืองเวียงจันทน จากหลักฐานที่
พบพระพุทธรูปศิลปะทวารวดีบางองค นอกจากนี้ศาสนาพราหมณหรือฮินดูไดเขามาทางทิศใตกอน
สมัยการสรางเมืองพระนคร (Angkor) ในกัมพูชา ศิลปะเขมรไดแพรข้ึนไปจนถึงเวียงจันทนและหลวง
พระบางเปนเหตุใหศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณไดเผยแพรเขามายังดินแดนของลาวดวย 
  6.1 ดานสถาปตยกรรม ลาวมีเจดียหรือพระธาตุหลายแบบ ไดแก รูปครึ่ง
วงกลมหรือโอคว่ํา (ขันคว่ํา) เชน เจดียทีว่ัดวิชุนหลวงพระบาง รูปทรงระฆังคว่ํา เชน เจดียวัดธาตุพุน 
เชียงของ รูปรางเปนยอดสอบแตเชิงกวางแบบพระธาตุพนม นิยมกันมากที่สุดในลาว เชน เจดียหลวง 
วัดธาตุหลวง เวียงจันทน  
  6.2 เครื่องตกแตง มกัจะตกแตงเครื่องใชในวัด เชน ธรรมมาสน เชิงเทียน 
ฯลฯ ใหสวยงามวิจิตรพิสดาร และแกะสลักดวยไมอยางประณีตงดงาม แสดงถงึความเชี่ยวชาญ
อยางยิ่งและมแีบบฉบับของตัวเอง 
  ลวดลายที่ตกแตงอาคาร สวนใหญจะใชปูนปนและใชไมสําหรบัหนาบัน 
คันทวย ประตู และหนาตาง แตปจจุบันกน็ิยมใชคอนกรีตกันมากขึ้น ลวดลายเครื่องตกแตง
มากมายเหลานี้แสดงถงึความมั่งคั่ง นิยมใชลวดลายของพืชพนัธุตางๆ ดอกไม รูปคนในเทพนยิาย 
จากไตรภูมิทางพทุธศาสนา และมหากาพยตางๆ ในศาสนาพราหมณ หรือบุคคลสําคัญทาง
ประวัติศาสตรที่ดัดแปลงมาจากความนึกคิดและจินตนาการของชางผูสรางสรรคงานนั้นๆ  
  วิหาร เปนอาคารสําคัญของวัด สรางขึ้นหลายแบบแตกตางกันทัง้ทางดาน
แผนผังและทรวดทรง แสดงถึงประเพณีของทองถิ่นและการรับอิทธิพลจากที่ตางๆ กัน บางครั้งก็
ผสมผสานกันอยูในอาคารหลังเดียวกัน โดยแบงออกเปน 3 แบบ ตามทรวดทรงของแตละทองถิ่นคือ 
 1. แบบหลวงพระบาง มีการตกแตงดานหนาและหลังคาออนโคงมาก เหมือนอานมา ซอน
กัน 3 ชั้น ผนังดานขางจะเตี้ยกวาทางดานหนา 
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 2. แบบเชียงของ หลังคาซอนกันหลายชัน้ แตละชั้นตรงกับความยาวของแผนผัง ผนัง
ดานขางเตี้ยกวาดานหนา 
 3. แบบเวียงจันทน ตัวอาคารสูง หลังคาเปนชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได บางครั้งซอนกันถงึ 4 
ชั้น ผนังดานขางจะมีความสูงเทากับทางดานหนา 
สรุปแลวแบบหลวงพระบางและแบบเชียงของจะคลายคลึงกับสถาปตยกรรมแบบลานนาทางภาคเหนือ
ของไทย แตแบบเวียงจันทนคลายคลึงกับสถาปตยกรรมแบบอยุธยาและรัตนโกสินทรมากกวา(ไพรัตน 
สูงกิจบูลย 2545 :169 - 174) 
  6.3 ประติมากรรม ในชวงแรกของอาณาจกัรลานชางไดรับอิทธิพลจากศลิปะ
ไทยสมัยสุโขทยั ในขณะเดยีวกันแถบเมืองหลวงพระบางไดรับอิทธิพลจากศิลปะไทยแบบลานนา หรือ
แบบเชียงแสนรุนแรก พระพทุธรูปที่สําคัญที่สุดของลาวคือ พระบางเปนประติมากรรมแบบศิลปะเขมร 
และก็ยังพบนอยกวาศิลปะแบบสุโขทัย หลงัจากนัน้จึงเกดิมีศิลปะแบบผสมขึ้น ทาํใหเกิดสกุลชางของ
ลาวอยางแทจริง และมกีารสืบตอลักษณะสุนทรยีภาพแบบสุโขทัยและพัฒนาไปทางดานความแข็ง
กระดางเลก็นอย พระพทุธรูปของลาวในชวงพุทธศตวรรษที ่ 22 และ 23 จึงแสดงถงึการขาดชีวิตจิตใจ
และขาดความงามบนพระพักตรไปแตทวามสีกุลชางพวกหนึ่งในหลวงพระบางไดผลิตงาน
ประติมากรรมที่แสดงถงึพทุธประวัติปรากฏอยูในวัดตาง ๆ หลายแหง เปนงานที่มีความสวยงาม 
ละเอียดออน ประณีตและมีชีวิตชีวา(ไพรัตน สูงกิจบูลย 2545 : 247 - 251) 
 7.  สถาปตยกรรมที่สําคัญของประเทศลาว 
  7.1 ธาตุหลวง พระธาตุหลวงแหงนครเวียงจันทนจัดเปนสิ่งกอสรางทางศาสนา
ที่สําคัญที่สุดของประเทศลาว และมีความหมายตอจิตใจของประชาชนลาวอยางใหญหลวงในแงที่เปน
สัญลักษณแทนความเปนเอกราชและอํานาจอธิปไตยของลาวมาตั้งแตแรกสรางขึ้นในกลางศตวรรษที่ 
16 และความจริงแลวพระธาตุหลวง นับเปนพระเจดียที่โดดเดนที่สุดของอาณาจักรลานชาง ปจจุบนั 
พระธาตุหลวงมีรูปลักษณที่แลดูคลายปอมปราการ เพราะมีการสรางพระระเบียงสูงใหญข้ึนโอบลอม
องคพระธาตุไว พรอมกับทําชองหนาตางเล็ก ๆ เอาไวโดยตลอด ประตูทางเขานั้นเปนประตูไมบานใหญ 
ลงรักสีแดงไวทั้งหมด ทําใหบรรยากาศในยุคโบราณไดรับการขับเนนใหโดดเดนยิ่งขึ้น นอกจากนี้รอบๆ 
พระธาตุองคใหญยังมีเจดียบริวารรายลอมอยูอีกหลายองค โดยมีลักษณะเปนเจดียยอดแหลมทรงสอบ
ทั้งสิ้นและเมื่อเดินเขาไปดูใกลๆ ก็จะเหน็สัญลักษณที่แสดงถึงความศกัดิ์สิทธิ์ของพทุธสถานแหงนี้
ปรากฏอยูมากมาย ไมวาจะเปนรูปสลักพญานาคซึ่งเปนเครื่องหมายอยางหนึ่งของพุทธศาสนานิกายเถร
วาท พระพุทธรปูปดทอง หรือลายกลีบบัวที่ประดับอยูบนฐานปทม (พวงนลิ คําปงสุ 2544 : 75) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

54

  7.2 ประตูชัย ตั้งตระหงานอยูตรงกึ่งกลางประตูชัยนี้สรางแลวเสร็จในป 1969 
เปนอนุสรณใหระลึกถึงลาวลาวที่ลมตายในสงครามกอนหนาการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต ประตูชัย
นี้มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา “รันเวยแนวตั้ง” เพราะใชปูนซีเมนตที่อเมริกาซื้อเพื่อสรางสนามบินใหม
ใหกับนครเวียงจันทนโดยเฉพาะมาสราง แมการสรางประตูชัยจะเปนอิทธิพลที่ไดรับมาจากฝรั่งเศสแต
ลักษณะทางสถาปตยกรรมก็ยังมีเอกลักษณแบบลาวปรากฏอยูอยางเดนชัด ไมวาจะเปนพระพุทธรูป
แบบลาว ภาพปูนปนใตซุมประตูโคงก็เปนเรื่องราวจากมหากาพยรามายณะ และยังมีบันไดวนใหปนขึ้น
ไปชมวิวบนยอดดวย (พวงนิล คําปงสุ 2544 : 101) 
  7.3 มรดกโลกหลวงพระบาง ชัยภูมิที่คอนขางโดดเดี่ยว และการที่ฝร่ังเศส
ยายศนูยกลางการบรหิารปกครองไปอยูทีเ่วียงจันทน ยังผลใหราชธานีเกาแกอยางหลวงพระบาง
คงบรรยากาศแบบโบราณเอาไวไดจนกระทั่งทุกวันนี้ องคการสหประชาชาติใหความสนใจกับสง
คณะผูแทนเขามาทําการสํารวจ รายงานที่ไดรับทําใหยูเนสโกประกาศยกยองใหหลวงพระบางเปน 
“เมืองที่ไดรับการอนุรักษเอาไวอยางดีที่สุดในเอเชียอาคเนย” และไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลก
ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1995 เปาหมายหลักของยูเนสโกก็คือ การคงบรรยากาศแบบที่เปนอยูในปจจุบัน
ของหลวงพระบาง ตลอดจนอนุรักษสถาปตยกรรมทั้งของลาวและฝรั่งเศส รวมถึงประเพณีและ
วัฒนธรรมตาง ๆ ไว (พวงนิล คําปงสุ 2544 : 119 - 121) 
 หลวงพระบางมี วัดวาอารามและวัฒนธรรมของหลวงพระบางซึ่งเคยเปนนครหลวงและที่
ประทับของกษัตริยลาวมาถึงศตวรรษที่ 16 ไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี จนไดรับการขึ้นทะเบียนให
เปนหนึ่งในมรดกโลก หลวงพระบางเปนราชธานีเกาแก ตั้งอยูทามกลางธรรมชาติอันงดงาม ณ จุดที่
แมน้ําโขงและแมน้ําคานไหลมาบรรจบกันพอดี นับเปนหนึ่งในเมืองที่มีเสนหมนตขลังที่สุดของเอเชีย
ดวยหมูวัดวาอารามอันเกาแก และยอดภูสีที่ตั้งตระหงานเปนฉากหลังดวย ความสูงกวา 100 เมตร งาม
จนไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกดวยองคการยูเนสโกในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1995 
 เขตตัวเมือง พิพิธภัณฑพระราชวังหลวง ตั้งอยูบนถนนโพธสิารราชระหวางเขาภูสีและแมน้ํา
โขงพอดี ภายในจัดแสดงประวัติศาสตรอันเกาแกของเมืองหลวงพระบาง พระราชวังแหงนี้สรางขึ้นในป 
1904 เพื่อเปนที่ประทับของเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ ลักษณะเปนศิลปะแบบลาวผสมฝรั่งเศส มีแผนผัง
เปนรูปกากบาท และสรางฐานซอนกันหลายชั้น หองโถงดานหนาเปนที่ประดิษฐานพระบางซึ่งเปน
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของลาว (พวงนิล คําปงสุ 2544 : 113) 
  7.4 วัดเชียงทอง ถือเปนวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดของหลวงพระบาง หลังคาพระ
อุโบสถสะทอนรูปแบบสถาปตยกรรมทางศาสนาแบบหลวงพระบางแท คือมีหลังคาแอนโคง และลาดลง
ต่ํามากจนแลดูคอนขางเตี้ย ภายในพระอุโบสถมีเสาขนาดมหึมาแปดตนปดทองลองชาดอยางงดงาม 
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ทําหนาที่คอยรองรับน้ําหนักหลังคา ผนังดานหลังตกแตงดวยลายธรรมจักรไลสูงขึ้นไปจนจรดเพดาน 
ในขณะที่ดานนอกใชกระจกสีประดับเปนภาพตนไมแหงชีวิตบนพื้นที่ลงรักเอาไวจนเปนสีแดง(พวงนิล 
คําปงสุ 2544 : 116) 
  7.5 ทุงไหหิน เปนแหลงทองเที่ยวสําคัญของเชียงขวาง ซึ่งพบภาชนะรูปทรง
คลายไหหินขนาดใหญกระจายกันอยูในละแวกเมืองโพนสวรรคราวสิบกวาแหง และยังมีในที่อ่ืน ๆ อีก
หลายแหงที่ชาวบานกลับมาเลาวาไปพบเขาระหวางออกไปหาของปา-ลาสัตว แตปริศนาที่ยากจะไขก็
คือ หินโบราณเหลานี้จริง ๆ แลวคืออะไร ใครเปนผูสราง สรางขึ้นเมื่อใดและทําไม  
 มาดเดอแลน โกลานี นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสไดเขามาทําการศึกษาไหหินเหลานี้ใน
ทศวรรษ 1930 โดยอาศัยชางเปนพาหนะและใชเวลาเดินทางสํารวจภูมิภาคนี้นานสามปเต็ม กอน
ตีพิมพผลงานเรื่อง Megalithes du Haut-Laos ออกเผยแพรในกรุงปารีสเมื่อป 1935 โดยเนื้อหากลาวถึง
ประวัติความเปนมาของไหหินและหินตั้งทีพ่บในแขวงหัวพัน โกลานี้เชือ่วาอนุสาวรียหินทั้งสองประเภท
นี้กอกําเนิดขึ้นจากอารยธรรมที่รุงเรืองขึ้นชวง 300 ปกอนคริสตกาลถึง ค.ศ. 300 และนาจะเปนอนุสรณ
สถานอันเกี่ยวเนื่องกับพิธีศพ ไหหินสวนใหญในเชียงขวางมีเสนผาศูนยกลางและความสูงโดยเฉลี่ย 1.5 
เมตร แตบางลูกก็มีขนาดใหญกวานี้มาก โดยใบที่ใหญที่สุดนั้นหนักถึง 15 ตันทีเดียว ไหหินสวนใหญจะ
สกัดขึ้นจากหินทรายซึ่งเปนวสัดุที่หาไดในทองถิ่น ขอเท็จจริงที่วา เครื่องมือที่ใชสกัดไหหินทําดวยโลหะ 
ในขณะที่หินตั้งใชเพียงเครื่องมือจําพวกหินขัด ทําใหเราสามารถระบุยุคสมัยของแหลงอารยธรรม
ดังกลาวได นอกจากนี้การคนพบเถากระดูกมนุษยในไหบางลูกและสุสานขนาดใหญที่ตําบลบานอาง
บนเขตที่ราบสูงเชียงขวางยังชวยยืนยนัทฤษฎีการใชไหหินในการทําพิธศีพของโกลานีไดเปนอยางดี 
(พวงนิล คําปงสุ 2544 : 128 - 129) 
 8.   ศิลปะแนวสังคมนิยมของลาวในปจจุบัน  
 หลังการสถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นในเดือนธันวาคม ค.ศ. 
1975 ศิลปะแนวนี้ก็ไดแพรหลายไปทั่วประเทศ และกลายเปนรูปแบบทางศิลปะเพียงหนึ่งเดียวที่ไดรับ
การยอมรับจากทางการ แตเนื่องจากลาวเปนประเทศกสิกรรมและเปนเมืองพุทธแบบงายๆ สบายๆ 
ศิลปะแนวนี้จึงดูแปลกแยกและไมสอดคลองกันแมแตนอย เมื่ออิทธิพลคอมมิวนิสตในยุโรปตะวันออก
กับสหภาพโซเวียตลมสลาย ศิลปะแนวสัจนิยมสังคมก็ถูกละทิ้งไป ผูคนหันมาเฉลิมฉลองเสรีภาพทาง
วัฒนธรรมที่ไดกลับคืนมาอีกครั้ง (พวงนิล คําปงสุ 2544 : 73 - 74) 
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วัฒนธรรมกมัพูชา 
  ประเทศกัมพูชามีพืน้ที1่81,035 ตารางกิโลเมตร (เล็กกวาประเทศไทยเกือบ 3 เทา) มี
อาณาเขตติดกับประเทศไทย ลาว และเวียดนาม มีทะเลสาบน้ําจืดเกิดจากแมน้ําโขงใหญที่สุดใน
เอเชียมีชื่อเสยีงมากชื่อวา “ทะเลสาบโตนเล” (Tonle Sap) แมน้ําโขงไหลผานเขมร 315 กิโลเมตร
กอนจะเขาสูเวียดนามไหลลงสูทะเลจีนใต ทะเลสาบโตนเลตอยูหางจากกรงุพนมเปญประมาณ 
100 กิโลเมตร ฤดูน้าํหลากน้าํทวมถงึ 7,500 ตารางกิโลเมตร ลึกถึง 10 เมตร กวางสดุ 30 กิโลเมตร 
ยาว 130 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที ่ 5 จังหวัด เปนแหลงที่มีปลาชุกชมุที่สุดในโลกแหงหนึง่ทีเดียว 
มีปลาชนิดตางๆ กวา 300 ชนิด (ไพรัตน สูงกิจบูลย 2545 : 35) 
 กัมพูชามีภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบลุม ครอบคลุมพื้นที่ใจกลางคาบสมทุรอินโด
จีนกวา 180,000 ตารางกิโลเมตร พรมแดนทางทิศตะวันออกเฉยีงเหนือติดกับลาว ทิศตะวนัออก
และตะวันออกเฉียงใตติดเวยีดนาม ทิศเหนือและทิศตะวันตกติดกับไทย มีชายฝงทะเลโอบลอมอยู
ทางดานตะวนัตกเฉียงใตของอาวไทยดวยความยาว 443 กิโลเมตร แบงเขตการปกครองออกเปน 
20 จังหวัด และสามเทศบาลนคร มีกรุงพนมเปญซึง่ตั้งอยูทางตะวนัออกเฉียงใตเปนเมืองหลวง 
(ประชากร 1-1 ½ ลานคน) แหลงน้าํสําคญัของกัมพูชามีอยูสองแหลง คือ แมน้ําโขงกับทะเลสาบ
หลวง (ต็วนเลชาป) แมน้ําโขงไหลจากลาวเขาสูกัมพูชาใกลๆ กับเมอืงสตึงเตรงในภาคเหนือ ลัด
เลี้ยวผานประเทศเปนระยะทาง 500 กิโลเมตร กอนผานเขาสูเวยีดนามไปไหลออกยังทะเลจนีใต 
ลําน้าํบางชวงวัดความกวางไดถึง 5 กิโลเมตร แมน้ําจะแยกออกเปนสองสายที่กรุงพนมเปญ สาย
ตะวันออกยังคงเรียกวาแมน้ําโขง (ตอนลาง) สวนสายตะวันตกเปลี่ยนชื่อเปนแมน้าํบาชกั (พวงนิล 
คําปงสุ 2544 : 205) ดินแดนกัมพูชานั้น เปนดนิแดนที่เหมาะสมแกการเกษตรกรรม มีทีท่ําการ
เพาะปลูกไดถงึ 75% มีเนื้อที่เหมาะสมทีจ่ะปลูกขาวนาลุม มีปลาชุกชุมในทะเลสาบยาวถึง 7,000 
ไมล มีการสรางเขื่อนกั้นน้าํหลาก เมื่อน้าํลดจะเหลือแตปุยทีท่ําใหพืชผลเจริญงอกงาม ในฤดูแลง
จะหาปลาไดมากมาย มากกวา 600,000 เมตริกตนั เขมรมีชื่อเสยีงในเรือ่งปลากรอบและปูชนยีสถาน
สําคัญคือนครวัด (ณัจฉลดา พิชิตบญัชาการ 2529: 208) 
 กัมพูชาเคยอดุมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติ อาณาบริเวณลุมแมน้ําโขงทะเลสาบ
และลําธารเคยเปนอูขาวอูน้าํที่มีปลาชุกชม ในรอบ 50 ปที่ผานมา มลภาวะทางน้าํเสื่อมโทรม 
ทรัพยากรในน้าํรอยหรอ คร้ังหนึ่งในศตวรรษที ่ 9 – 14 อาณาจักรพระนคร (Angkor) ของกัมพูชา
เคยเจริญรุงเรืองจนหาคูแขงในเอเชียอาคเนยไมได แตเมื่อถึงปลายศตวรรษที ่ 20 ปราสาทนครวดั-
นครธม และปราสาทบายนกลายเปนโบราณสถานเพือ่ใหอนุชนรุนปจจุบันเชยชมในฐานะเปนสิ่ง
มหัศจรรยของโลกเทานัน้ พลังอํานาจของชาติที่เปนมหาอํานาจของโลกหมดไปแลว ภูเขายังคงอยู
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แตปาไมถูกทาํลายรอยหรอ เหลือไมถงึ 57% ของพื้นทีท่ั้งหมดของกมัพูชาปจจุบัน (ธีระวิทย, สุณัย 
ผาสุก 2543 : 234 - 235) 
 1.  ภูมิอากาศ 
 เปนแบบรอนชืน้แถบมรสุม ฤดูฝน เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ฤดูแลง เดือนพฤศจกิายน
ถึงเมษายน อุณหภูมิรอนที่สุดในเดือนเมษายน 35 องศาเซลเซียส เย็นที่สุด 20 องศาเซลเซียส ในเดอืน
มกราคม ฝนตกชุกที่สุดในเดอืนตุลาคม 256 มิลลิเมตร (ไพรัตน สูงกิจบูลย 2545 : 36) ภูมิอากาศของ
กัมพูชาตกอยูภายใตอิทธพิลของลมมรสุมประจําป ชวงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตจะพัดพาฝนใหมาตกหนกัเกือบทกุวนั สวนลมมรสมุตะวันตกเฉียงเหนือซ่ึงพัดมา
ในชวงพฤศจิกายนถึงมีนาคมนั้น จะพาอากาศเย็นสบายและลมฝนมาใหพอประปราย ชวงเปลี่ยน
ฤดู ทองฟาจะมีเมฆแปรปรวน อากาศรอนจัด และมีพายุฤดูรอนเกิดขึน้ได เดือนที่เย็นที่สุดคือชวง
เดือนพฤศจกิายนถึงมกราคมแตอุณหภูมิก็แทบจะไมเคยลดต่ําลงกวา 20 องศาเซลเซยีส 
โดยทัว่ไปแลว กัมพูชามีอากาศรอนกวาไทยและลาวราว 2-3 องศา เดือนที่แลงที่สุดคือเดือน
มกราคมและภุมภาพันธ ซึ่งไมมีฝนตกเลย ในขณะที่เดือนกนัยายนและตุลาคมฝนจะตกชุกมาก 
ปริมาณน้าํฝนที่ไดรับก็แตกตางกนัไปในแตละพื้นที่และแตละป ปริมาณน้ําฝนในเขตขุนเขาทาง
ตะวันตกเฉียงใตซึ่งมพีืน้ที่ดานหนึง่หนัออกสูทะเล เฉล่ียแลวมากกวา 5000 มิลลิเมตรตอป ในขณะ
ที่เขตที่ราบภาคกลางวัดไดเพียง 1400 มิลลิเมตรตอป ปใดที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดมาไมถงึ 
เขตทะเลสาบหลวงและพืน้ที่ทาํนาใกลเคยีงมกัประสบปญหาทุพภิกขภัยรายแรงเสมอ ปญหาภัย
แลงก็พบอยูบอยๆ และถึงแมวาหลักฐานทางประวัติศาสตรที่มีจะชีช้ดัวา อาณาบริเวณแถบนีม้ี
ปญหาดังกลาวเกิดขึ้นเปนปกติวิสัย หลายคนกม็ักกลาวโทษวาการทําไมอยางไรจิตสํานึกและ
ความรับผิดชอบในเขตแมน้าํโขงตอนบนเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหปญหาภัยแลงทวีความรุนแรง
ยิ่งขึ้น (พวงนลิ คําปงสุ 2544 : 206) 
 ระบบนิเวศ กัมพูชามีสภาพแวดลอมทางธรรมชาตทิี่หลากหลาย ทีร่าบลุมภาคกลาง
เปนเขตกสิกรรมที่อุดมไปดวยทองทุงนา ไรขาวโพด ไรยาสูบ และสวนยางพารา มีปาไมข้ึนอยูเพยีง
เบาบาง พื้นที่สวนที่เหลือจากการกสิกรรมมักมีปาออและพงหญาขึน้ปกคลุม พื้นที่รอบนอกเขต
ดังกลาวเปนเขตเชื่อมตอระหวางที่ราบและขุนเขา พืชพนัธุที่พบสวนใหญเปนหญาและไมพุมในเขตทุง
หญาสะวันนา เทือกเขาที่มีอยูมากมายทาํใหกัมพูชาพลอยมีปาไมหลากหลายประเภทตามไปดวย 
ชวง 30 ปทีผ่านมา อุตสาหกรรมการทาํไมในกัมพูชาไดดําเนินไปอยางตอเนื่องนบัจากป 1970 
เปนตนมา พืน้ที่ปาจึงลดลงถึงหนึ่งในสาม รัฐบาลทกุยุคตางมุงหาประโยชนจากปาไมกันอยางเอา
เปนเอาตาย การสัง่ซือ้ไมที่เพิ่มข้ึนจากตางชาตทิําใหรัฐตองควบคุมการทาํไมและสงออกไมให
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เขมงวดยิง่ขึ้น กัมพูชาไมเคยลังเลที่จะหาเงนิจากปาไม การขายสัมปทานปาไมใหตางชาติ 
(โดยเฉพาะมาเลเซียกับอินโดนีเซีย) ทําเงินเขามาเยียวยาเศรษฐกิจของชาติไดอยางเปนกอบเปน
กํา แตอนาคตในภายภาคหนากลับถกูมองขามไป แมรัฐบาลจะเคยยกเลิกการใหสัมปทานไป
หลายครัง้ ส่ิงที่ติดตามมาคือการเปดใหสัมปทานใหม 
 ปญหาการสญูเสียพืน้ที่ปา การบุกรุกพื้นทปีา และสงครามตลอดหลายปที่ผานมา 
ลวนเปนภัยคกุคามสัตวพันธุพื้นเมืองของกัมพูชาอยางใหญหลวง ไมวาจะเปนสัตวใหญอยางเสอื
โครง เสือดาว แรด ชาง หมี กวาง วัวปา ควายปา หรือสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็กอยางลงิ 
กระรอก หนนูา และหน ูนอกจากนี ้กัมพชูายงัมีนกอีกหลายชนิด ทั้งที่อาศัยอยูในเขตหนองบงึและ
ทุงหญา อาท ินกกระเรียน นกกระสา นกกระทงุ นกกาน้ํา เปนและหาน การอนุรักษพันธุสัตวปาใน
กัมพูชายงัไมไดรับความสนใจเทาที่ควร ชาวบานนั้น แทบจะไมมีความรูในเรื่องความสําคัญของ
การรักษาสมดลุของระบบนิเวศเลย แตศักยภาพทางเศรษฐกิจของแมน้ําโขงก็ไมไดถูกมองขามใน
กัมพูชามีการเสนอโครงการทําประโยชนจากแมน้าํโขงมากมายไมตางจากในประเทศอื่น โดย
มุงเนนดานการกอสรางเขื่อนไฟฟาพลงัน้าํเปนหลัก (พวงนิล คําปงสุ 2544 : 206-207)  
 2.  ประชากร  
 กัมพูชามีประชากรประมาณ 11 ลานคน เปนชาย 46% เปนหญิง 54% อัตราการตาย
ของเด็กทารกสูงมากคือ 1 ใน 5 จะตายกอนอาย ุ 5 ป เพราะการแพทยยังไมทนัสมัย และอัตรา
ประมาณ 50% ของประชากรทั้งหมด อายุต่ํากวา 17 ป อันเปนผลพวงมาจากสงครามลางเผาพนัธุ
ของเขมร 96% ของประชากรเปนเชื้อสายเขมร เชื้อสายเวียดนามรวม 1 ลานคน เชื้อสายจีน 4 แสนคน 
เชื้อสายจามนับถืออิสลาม และชาวเขาเผาตางๆ อีกราว 70,000 คน (ไพรัตน สูงกิจบูลย 2545 : 36 - 37) 
ประชากรสวนใหญอาศัยอยูตามหมูบานเล็กๆ ในเขตลุมแมน้ําโขง-ทะเลสาบหลวง และมีอาชีพทํา
นาลุม ในฤดนู้ําหลาก กระแสน้ําในแมน้ําโขงและทะเลสาบหลวงจะพัดพาเอาดินอันอุดมสมบูรณ
มาตกตะกอนอยูทั่วเขตที่ราบภาคกลาง การสลับทศิทางการไหลของกระแสน้ําประจําปยงัผลให
ทะเลสาบหลวงอุดมไปดวยปลานานาพนัธุ จึงเปนแหลงรายไดและแหลงโปรตนีที่สําคัญใหกับชาว
กัมพูชามาทกุยุคสมัย (พวงนิล คาํปงสุ 2544 : 206) ประชากรสวนใหญของกัมพูชาเปนชาวเขมร 
แตชนกลุมนอยก็มีอยูหลายเผา ทัง้ยังมธีรรมเนียมโบราณในการใชสตรีเปนองครักษพทิักษผูเปน
ประมุขอยูบาง กัมพูชามีประชากรประมาณ 11 ลานคน เปนราษฎรเชื้อสายเขมรเสียกวา 90 
เปอรเซ็นต  
  2.1 ชาวเขมร สวนใหญยังชีพอยูดวยการทํากสกิรรม กินขาวกับปลาเปน
อาหารหลัก และอาศัยอยูบนบานไมใตถุนสงูตามหมูบานตางๆ ทาํไรทํานาเปนอาชีพหลัก แตใน
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ขณะเดียวกนัก็มีงานหัตถกรรมตางๆ อาท ิ การทอผา การทาํเครื่องปนดินเผา และงานโลหะใหทํา
ดวยเชนกนั ชาวเขมรยังคงเปนประชากรกลุมทีท่รงอทิธพิลตอการเมืองและวฒันธรรมของกัมพูชา
ที่สุด ชาวเขมรสวนใหญนบัถอืศาสนาพทุธนิกายเถรวาท แตยังมบีางสวนที่หนัไปนบัถอืศาสนาครสิต 
 นอกจากชาวเขมรสวนใหญที่อาศัยอยูในกมัพชูาแลวในภาคใตของเวยีดนามโดยเฉพาะ
บริเวณเดนิดอนสามเหลีย่มปากแมน้าํโขง จะมีประชากรทีพู่ดภาษาเขมรอยูราวครึ่งลานคน เรียกกัน
วาพวกแขมรกรอมหรือเขมรลาง (พวงนิล คําปงสุ 2544 : 213) 
  2.2 ชาวเวียดนาม ชาวเวียดนามอพยพเปนชนกลุมนอยที่มีจํานวนมาก
ที่สุดในกัมพูชา เนื่องจากความเปนมิตรที่เคยมีอยูเพยีงเล็กนอย ระหวางชาวเขมรกบัชาวเวียดนาม
ไดสูญสลายเปนอากาศธาตุไปแลว จึงเปนไปไดที่ทางกัมพูชาจะประเมินจํานวนประชากร
เวียดนามที่มีอยูในประเทศต่ํากวาความเปนจริง ชาวเวียดนามสวนใหญอาศัยอยูในเมืองใหญ
ทําอาชีพเปดรานอาหารหรือทําธุรกิจเล็กๆ บางสวนที่อาศัยอยูแถบแมน้าํโขงและแมน้ําซาป 
จะทาํอาชีพประมงเปนหลัก สตรีเวียดนามที่หาเลี้ยงชีพดวยการขายบริการทางเพศก็มีอยูไม
นอย (พวงนิล คําปงสุ 2544 : 213) 
  2.3 ชาวจามในกัมพูชา ชนกลุมนอยกลุมที่สองในสังคมกัมพชูา คือชาว
มุสลิมเชื้อสายจามและจัดเปนหนึ่งในชนกลุมนอยกลุมทีเ่กาแกที่สุดในอินโดจีน แมจะตกเปน
เปาหมายในการฆาลางเผาพันธุจากกลุมเขมรแดงในทศวรรษ 1970 แตปจจุบัน ก็ยังมีชาวจาม
เหลือรอดมากกวา 400,000 – 500,000 คน ชาวจามมฝีมือดานการทําเครื่องเงนิ หาเลีย้งชพีดวย
การหาปลาและฆาสัตวไปขายใหกับเพื่อนบานที่เปนชาวพุทธ ชาวจามเปนทายาทของอาณาจักร
จามปาซึ่งเกาแกนับยอนไปกวา 2,000 ป หลักฐานที่เกาแกที่สุดที่มกีารเอยถึงอาณาจักรจามปาคือ 
บันทกึจดหมายเหตุของจนีเมื่อ ค.ศ. 192 ที่เลาถึงชาวจามวา “มีผิวดําคล้ํา ตาลึก จมูกบานพอง 
ผมหยกิหยอง” ซึ่งลักษณะดงักลาวนีย้ังคงตกทอดมาสูลูกหลานจนถงึทุกวนันี้อยู ในบันทกึยงักลาว
อีกวา ชาวจามแตงกายคลายชาวมลาย ูคือ “ใชผาฝายหรือผาไหมเพียงหนึ่งผนืพนัรอบกาย เกลา
ผมเปนมวยสงูอยูเหนือศีรษะ นิยมเจาะหูเพื่อใสตุมหูอันเล็กๆ ชาวจามรักความสะอาดมาก มัก
อาบน้าํวนัละหลายๆ คร้ัง นิยมประพรมน้ําหอม โดยใชการบูรกบัน้ํามนัชะมดเซียงเปนเครื่อง
ประทินผวิ” 
 ชาวจามสืบเชือ้สายมาจากพวกออสโตรนเีซียนเชนเดียวกบัชนพื้นเมืองบนหมูเกาะ
มลาย ูอินโดนเีซีย และฟลิปปนส บรรพบุรุษของชาวจามคงอพยพมาจากหมูเกาะอนิโดนีเซียเขามา
ตั้งรกรากอยูในภาคใตของเวียดนามตั้งแตสมัยโบราณ ชาวจามชาํนาญดานการหาปลา จึงมีฐานะ
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ความเปนอยูคอนขางด ีสามารถปรับตัวใหเขากับวถิีชีวิตในกัมพูชาไดอยางสบาย ๆ และรอบรูเร่ือง
ยาสมนุไพรจนเลื่องชื่อ (พวงนิล คําปงสุ 2544 : 213 - 215) 
  2.4 ชนกลุมนอยอื่นๆ แตเดิมชาวจนีสวนใหญในกมัพูชาอพยพมาจาก
มณฑลไหหนาน กวางตง และฝูเจี้ยนทางภาคใตของประเทศจนี โดยมีอยูราว 100,000 ถึง 
400,000 คน และเมื่อไมกี่ปที่ผานมา ชาวจีนกลุมใหมไดเร่ิมอพยพเขามาในกัมพูชาอีกระลอกหนึ่ง 
สวนใหญเปนนักธุรกิจจากไตหวนัและมาเลเซีย ชาวจีนเกือบทัง้หมดเลือกอาศัยอยูในเมือง การที่
พวกเขาไมไดนับถือศาสนาอิสลามเหมือนพวกจามไมเปนที่เกลียดกลัวของชาวบานเหมือนพวก
เวียดนาม ทั้งยังเต็มใจที่จะแตงงานกับชาวเขมรโดยไมลังเลรีรอ ทําใหพวกเขาไดรับการยอมรับเขา
เปนสวนหนึง่ของสังคมเขมรยิ่งกวาชนกลุมนอยชาติอ่ืนๆ (พวงนิล คําปงสุ 2544 : 216) 
 องครักษหญงิ การใชองครักษหญงินีม้ีทีม่าจากธรรมเนียมโบราณของภูมิภาคนี ้ ดังที่
แอนโทนี ่ร้ีด ผูเชี่ยวชาญดานเอเชียตะวนัออกเฉียงใตระบุเอาไววา กษัตริยแหงเมืองพระนครมีสนม
นางใน 5,000 นาง ขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรขอนี้วา “ไมปรากฏวาเคยมีองครักษหญิงคนใด ทรยศ 
ความไววางใจของเจานายดวยการหนัมาฆาเจานายเสยีเองเหมือนอยางที่องครักษที่เปนชายเคย
ทํามา” (พวงนลิ คาํปงสุ 2544 : 218) 
 โครงสรางของประชากร ชาติพนัธุและอาชีพของพลเมืองสังคมกัมพูชาไมมีลักษณะ
จําเพาะที่มีเงือ่นไขสงเสริมความจัดแยงที่รุนแรง แตมีเงื่อนไขระหวางประเทศและภาวะสงคราม
เย็นที่มีผลกระทบทางจิตวิทยาทําใหชาวกัมพูชาหวาดระแวงภัยคุกคามจากตางชาติเปนพิเศษ 
กัมพูชาประกอบดวยชุมชนขนาดเล็ก ความเชื่อและคานิยมของชาวกมัพูชาในกลางศตวรรษที่ 20 
เปนสวนผสมของวัฒนธรรมเขมรนครวัดที่ยิง่ใหญ ลัทธิทนุนยิมที่จกัรวรรดินิยมฝรั่งเศสนาํไปเพราะ
เชื้อไว ลัทธิชาตินิยม และอุดมการณประชาธิปไตยตะวนัตก หลังจากไดรับเอกราชไมนานกัมพชูา
เปนสังคมที่แตกแยกกนัมากในดานความเชื่อในลัทธิอุดมการณในการปกครอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ลัทธิคอมมวินสิตและประชาธิปไตย ในชวงป 1970 – 1990 กัมพูชากลายเปนสนามสังหารโหดทีม่ี
ผูนําเขมรและตางชาติรวมมอืกันทําใหคนชาวเขมรตายไมต่ํากวา 2 ลานคน และสรางเงื่อนไขให
คอมมิวนิสตเอเชียทาํลายกนัในคาบสมุทรอินโดจีน จนในที่สุด ตองอาศัยสหประชาชาติเขาไป
ฟนฟูสันติภาพและบูรณภาพแหงดนิแดน เหตุการณทีเ่กิดขึ้นมีผลกระทบตอระบบการศึกษา ซึ่ง
ขาดความตอเนื่อง ศิลปวัฒนธรรมตางๆ ก็ถูกกระทบดวย แตศิลปกรรมศิลปการแสดงและดนตรีซึ่ง
สะสมมาจากภูมิปญญาของชาวบานสวนหนึง่ยงัคงอยูไดอยางนาพิศวง เมื่อเร่ิมสหัสวรรษใหม 
วัฒนธรรมพืน้เมืองคงตองผสมกลมกลนืกบัคานิยมบริโภคนิยม (ธีระวิทย และ สุณีย ผาสุก 2543 : 
236) สังคมกมัพูชามิใชเฉพาะเรื่องสงครามและการทาํลายกนัเทานั้น แตยังมีกจิกรรมสรางสรรค
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ในดานอืน่ ๆ เหมือนกับประเทศอื่นดวย ในการพัฒนาทุก ๆ ดาน จะประสบความสําเร็จมากนอย
เพียงใดนัน้ นอกจากจะมีเงื่อนไขทางธรรมชาต ิ มรดกทางประวัติศาสตร ยังมีเงื่อนไขทางสังคม 
เปนปจจัยที่สําคัญดวย(ธีระวิทย และ สุณยี ผาสกุ 2543 : 45 - 46) 
 3. ศาสนาและความเชื่อในกมัพูชา 
 เขมรยอมรับนบัถือศาสนาฮนิดูจากอนิเดียตั้งแต 2,000 ปมาแลว โดยเทพสูงสุดคือ 
พระอิศวร (Shiva) และพระนารายณ (Vishnu) ตอมาราว 800 ปมาแลว ศาสนาพทุธเขามาสูเขมร 
ทั้งนิกายหินยาน และนิกายมหายาน มีโรงเรียนเผยแพรศาสนานกิายหนิยาน “Lesser Vehicle” 
(ยานเลก็) เรียก “Southern” ซึ่งเจริญและนับถือแพรหลายกนัในอนิเดยี ลังกา พมา ไทย และลาว 
และยังมีโรงเรยีนสอนศาสนานิกายมหายาน “Great Vehicle” (ยานใหญ) เรียก “Northern” เจริญ
และนับถือกนัในเนปาล ทิเบต จีน เกาหล ีมองโกเลยี เวยีดนามและญี่ปุน ปจจุบันศาสนาพทุธเปน
ศาสนาประจําชาติเขมร (ไพรัตน สูงกจิบูลย 2545 : 37) 
 คนเขมรโบราณมีความเชื่อในอํานาจเรนลับที่มีอยูกับธรรมชาติ (animism) โดยทัว่ไป
เกรงกลวัและบูชาดิน น้ํา ลม ไฟ หินประหลาด ตนไมใหญ ภูเขา ฯลฯ เมื่อชาวบานมีปฏิสัมพนัธกบั
คนตางถิน่กอ็าจไดรับอิทธิพลจากความเชื่ออ่ืนๆ เพิม่ข้ึนโดยไมจาํตองละทิ้งความเชือ่ถือดัง้เดิม ใน
ที่สุด ในเวลาและสถานที่ตางกนัคนกัมพูชาไดรับเอาความเชื่อในศาสนาและลทัธิตางแดนมากมายที่
สําคัญคือ ศาสนาพทุธ ศาสนาอิสลาม ลัทธิขงจือ้ และลทัธเิตา  
  3.1 ศาสนาพทุธเปนสวนสําคัญในวิถีชวีิตของชาวเขมรโดยทั่วไป คลายกับ
ในไทย คนเกดิ แตงงาน ตาย มักจะมีพธิีกรรมตามศาสนาพทุธ แมบางสวนของพิธกีรรมอาจจะมีของ
ลัทธิพราหมณคละกันไปบาง วัดและกิจกรรมสงฆเปนสวนประกอบที่สําคัญของสังคม ชาวบานพากัน
ไปทําบุญทีว่ัด 
  ศาสนจักรในกัมพูชามิไดแยกออกจากการเมืองชัดเจนเหมือนดังใน
ประเทศไทย ในยามที่มีความขัดแยงกนัในทางการเมือง พระสงฆในศาสนาพทุธบางครั้งก็รวมตวั
กันเรียกรองใหคูพพิาทหาทางปรองดองกนั สอดคลองกบัคําสอนของพระพทุธเจาที่ใหเดนิสาย
กลาง ไมเหมือนกับของไทย รัฐธรรมนูญของกัมพูชามิไดตัดสิทธพิระสงฆไปใชสิทธิเลือกตัง้และ
สมัครรับเลือกตั้ง(ธีระวทิย และ สุณีย ผาสกุ 2543 : 63 - 64) 
 พวกขอมจะนบัถือพญานาคมาก และมักจะทาํรูปสลักเฝาอยูสองขางทางเขาปราสาท
เสมอ ทั้งนี ้ เนือ่งมาจากความเชื่อของขอมโบราณวา เด็กที่เกิดมาเปนกษัตริยของขอมพระองคแรก
เกิดจากพญานาค และพญานาคไดดูดน้ําจนแหงสนิทสรางเปนบานเมืองใหหลานตาปกครอง 
ดังนัน้ ขอมจึงนับถือมากในฐานะเปนผูปกปกรักษาอาณาจักรขอม และศาสนสถานตางๆ จึงนยิม
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ทําเปนรูปพญานาคอยูสองขางทางเขาพญานาคยุคแรก ๆ มีรูปรางแบบง ู มีหลายหวั ยังไมมีรัศมี 
ไมมีฐานรองรับ พญานาคจึงเลื้อยยอยูบนดิน ดังเชนที่ปราสาทพระโคแหงนี ้ (ไพรัตน สูงกิจบูลย 
2545 : 92) 
 4.  วิถีการดําเนินชวีิต 
 ประชากรสวนใหญนับถือพทุธศาสนา ลัทธิเถรวาทและเคารพ ภูตผีปศาจ เชือ่วา
สามารถปดเปาโรคภัยไขเจ็บได ประชากรสวนใหญเปนชาวเขมร สูงผิวคล้ํากวาคนไทย ผมดํา 
หยิกหยกัศก สืบเชื้อสายมาจากชาวจนัลา มีอาชีพ ทํานา ทาํสวน คาขาย ชาวประมง และชางฝมือ 
มีบานเรียงรายอยูรอบๆ ถนนและทางน้ําไหลหรือรวมกันเปนกลุมแถบทุงนา บานคนจนมุงดวย
จาก ครัวมกัจะอยูหลงับาน ปลูกผักและผลไมรอบๆ บาน ทุกหมูบานมีวัด หองโถงใหญ และ
สถานที่อาบน้าํ 
 มีการทาํน้ําตาลโตนดกันมากมาย ชาวเขมรเลี้ยงวัวและความไวไถนา หมูและไกเลี้ยง
ไวขาย แมวและหมาเปนสตัวเลี้ยงชาวเขมรไมชอบรับประทานเนื้อไมชอบลาสัตว นยิมใชปลาเปน
อาหาร ทาํปลาเค็มและปลาราที่ชาวเขมรเรียกวา ปลาหก 
 ผูชายชาวเขมรบางคน เปนชางฝมือและเวลาวางก็จะทํางานฝมือ เปนตนวาเครื่อง
ดนตรี บางคนก็เขาไปหางานทาํในเมือง มกีารทอผาไหมและผาฝายสําหรับสตรีใชเปนเครื่อง
แตงตัว เมื่อหมดฤดูทํานาจะทําน้าํตาลจากตนมะพราวที่เรียกวา น้าํตาลโตนด 
 ชาวเขมรหามแตงงานในวงศญาติใกลชิด ผูหญิงและผูชายมีสิทธิในมรดกเทาเทยีมกัน 
การแตงงานผูใหญจะเปนผูจัด (ณัจฉลดา พิชิตบัญชาการ 2529 : 208 - 209) 
 การแบงชนชั้นในเขมร 
  1. ชนชัน้สงู ไดแก เชื้อพระวงศ ขุนนาง ขาราชการชั้นสูง นายทหาร 
ขาราชการ ผูบริหาร ชนชั้นปกครอง 
  2. ชนชั้นกลาง ไดแก ผูประกอบธุรกิจ – ขนาดเล็ก เสมียน ครู พระภิกษ ุ
  3. ชนชั้นต่ํา  ไดแก ชาวบาน ผูใชแรงงานทัว่ไป 
 ชาวจนี ชาวเวยีดนาม เปนผูกุมเศรษฐกิจในเขมร ชาวจนีมีสถานภาพทางสังคมสงูกวา
ชาวเวียดนาม (ณัจฉลดา พิชติบัญชาการ 2529 : 209) 
 ประเพณีการทําศพ จะกระทําในวนัรุงขึ้น หลังจากการตาย การเผาศพ มีการฉลองกนั
อยางสนุกสนานมมีหรสพสมโพธน พิธศีพของคนยากจนและคนร่ํารวยตางกนัทีค่วามสัน้ยาวของ
พิธี ถาเปนพธิีของคนมีฐานะ จะทาํพิธยีาวและมีมหรสพสมโพธนหลายอยาง (ณัจฉลดา พชิิต
บัญชาการ 2529 : 209) 
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 5.  วัฒนธรรมกัมพูชา  
 แมพวกเขมรแดงจะทาํลายงานศิลปะลํ้าคาไปเปนจาํนวนมาก แตอารยธรรมเขมรกย็ัง
หลงเหลือสืบทอดตอมาไดครบถวนทกุแขนง การใหนิยามคําวา “ศิลปวฒันธรรมกมัพชูา” ไมใชเร่ืองที่
ทําไดงายๆ เพราะเราไมอาจช้ีชัดลงไปวา “วัฒนธรรมกมัพูชา” มีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดอยูที่ใด จริง
อยูวัฒนธรรมเขมร มอญ และจามอาจเปนวัฒนธรรมที่เจริญสูงสุดและเกาแกที่สุดของภูมิภาคนี้ 
แตก็มีการรับเอาวัฒนธรรม ศาสนา และศิลปะจากอนิเดยีเขามาปะปนอยูตั้งแตตน อักษรเขมรเปน
ตนแบบใหกับอักษรไทย ภาษาและขนบธรรมเนียมในราชสํานกัไทยที่รับแบบอยางมาจากเขมรก็มี
ไมนอย จริงอยู การรับอารยธรรมอินเดียอาจมีมาตั้งแตสมัยอาณาจักรเขมร แตเมื่อใดที่กัมพูชา
ออนแอลง พรอมๆ กับที่สยามมีอํานาจกลาแข็งขึ้น ทิศทางการสงตออารยธรรมใหแกกนัจะพลิก
กลับสลับข้ัวทนัท ี ตัวอยางทีเ่ดนชัดที่สุดในเรื่องนี้คือมหากาพยรามายณะของฮินด ู ซึ่งมีอิทธิพลตอ
วัฒนธรรมเขมรและลาว (ดนตรีนาฏศิลป วรรณคดี จิตรกรรม) มากเสียจนตองนาํมาศึกษากันให
ถึงเบื้องลึก เนื่องจากมีเนื้อหาเหมือนกนัทั้งฉบับภาษาลาวและภาษาเขมร (เรียมแกร) จึงนํามา
ศึกษาเปนเรื่องเดียวกันได แตสวนใหญจะเอนเอียงมาทางดานเขมรมากกวา  
 สําหรับอินเดียและเอเชียอาคเนยแลว มหากาพยเร่ืองนี้ยนืยาวเกาแกเทียบเทากับ
กาลเวลา และไดรับความนิยมอยางยากจะหาที่เปรียบ ภาษาที่ใชเปนภาษาสนัสกฤตทั้งเรื่อง ชื่อรา
มายณะ แปลวา “การเดนิทางของพระราม” แมเนื้อหาจะสั้นกวามหาภารตะที่เปนมหากาพยอัน
ยิ่งใหญอีกเรื่องหนึ่งของอินเดีย แตรามายณะก็ยังถือเปนมหากาพยเร่ืองยาวอยางยิง่อยูด ี (พวงนลิ 
คําปงสุ 2544 : 223) 
  5.1 ศิลปะและการบนัเทงิ  
  ชาวเขมรไดพสูิจนใหชาวโลกเหน็ไดอยางหนึง่วา พวกเขามีอะไรดี มีภาษา 
ศิลปะ และวฒันธรรมการบันเทงิที่เปนเอกลักษณของตนเอง กมัพชูาปจจุบนัประกอบดวยชนเชื้อ
ชาติ ประมาณ 20 ชาติพันธุ มีภาษาพูดหลากหลาย แตอาจจะจําแนกไดเปนสามสายพนัธุคือ 
ภาษาในเครือเอเชียใตของชนเชื้อสายเขมร ภาษาจีน-ทิเบต ซึ่งมีถิน่กําเนิดจากจนี ไทยและพมา 
และภาษาในเครือหมูเกาะทะเลจนีใตของชนเชื้อชาติจัมปาและมาเลย 
 ชาวเขมรมีเลือดเปนศิลปนมาแตโบราณกาล สามารถสรางผลิตผลทางสถาปตยกรรม 
ศิลปกรรม และการแกะสลกัสั่งสมมาใหชนรุนหลังชืน่ชม ศิลปกรรมและการแกะสลัก มีสาระสวน
ใหญนิยมอิงเรือ่งในศาสนาพทุธผสมกับเทพนยิายตางๆ และชีวิตของคนวงั ซึ่งเตม็ไปดวยขาราช
บริพาร ศิลปวัตถุที่คนเขมรประดิษฐข้ึน มิใชจํากัดอยูจาํเพาะในวัดหรือวัง หรือส่ิงกอสรางของชน
ชั้นสูงเทานัน้ แตรวมถึงบานเรือนชาวบานที่ใชไมปลูกขึ้นดวย ปจจุบันเรายงัสามารถเหน็เรือนไม
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หลากหลายทีม่ีศิลปกรรมเปนลักษณะจําเพาะของชาวเขมร ตั้งตระหงานเคียงคูอยูกับธรรมชาติ
ตามริมถนนสายตางๆ ในตางจงัหวัด สวนในเมือง (เชน ในกรุงพนมเปญ) นั้นอาคารตางๆ มี
สถาปตยกรรมที่มีรูปทรงประยุกตเขากับส่ิงกอสรางแบบตะวันตก ซึ่งไดรับอิทธิพลจากจักรวรรดิ
นิยมฝรั่งเศส ภูมิปญญาทองถิน่ของชาวเขมรในดานนีดู้เหมือนเหลือใหเหน็รอยหรอลงทุกท ี
 ในดานวฒันธรรมการบันเทงิ กัมพูชามีชือ่เสียงในดานการดนตร ี และศิลปการแสดง 
ดนตรีและเพลงเขมรมีชื่อเสยีงในดานความไพเราะ ชาวเขมรสวนใหญรักดนตรีเปนชีวิตจิตใจ ใน
ยานพาหนะ ในงานรืน่เริงและมหรสพตางๆ จะขาดดนตรีไมได รายการโทรทัศนเขมรมีเวลาใหกับ
เพลงและดนตรีมากเปนพิเศษ เครื่องเลนดนตรีของเขมร ชนิดดีด-สี-ตี-เปา มีความหลากหลาย
คลายของไทยมาก ตั้งแตไดรับเอกราชเปนตนมา ภาวะสงครามที่ตามมาอยางยืดเยื้อ คงเบียดบัง
ภูมิปญญาของชาวเขมรในดานนี้ไปไมนอย แตโดยเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวเขมรที่รักดนตรี ชาว
เขมรมีศักยภาพมากในการรื้อฟนศิลปะดนตรีใหมีมาตรฐานสงูขึ้น ศิลปการแสดงเปนพรสวรรคอีก
ดานหนึง่ของชาวเขมร ศิลปะการฟอนรําของชาวเขมรที่มีชื่อเสียงมีสองแบบ คือการฟอนราํแบบ
คลาสิคและฟอนรําชาวบาน การฟอนราํแบบคลาสิกนัน้ ผูแสดงรอง-รําตามดนตร ี แยกคนรองกบั
คนรําออกจากกัน เพลงที่ใชขับรองมีความหมาย ซึ่งผูฟอนรําจะแสดงความหมายเปนอิริยาบถโดย
ใชสวนตางๆ ของเรือนรางแสดง ประกอบดวยเสียงของดนตรีที่ส่ือความหมาย ซึ่งไมแตกตางจาก
ของไทยพมา และลาวมากเทาไรนัก 
 ในดานวัฒนธรรม ชาวกมัพูชามีความออนไหวในดานอารมณ มีศักยภาพสงูในการ
เรียนรูภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมตางแดน และรูจักผสมผสานใหกลมกลนืกบัของเขมรดั้งเดิม 
ชาวเขมรรับเอาศาสนาพทุธมาเปนสวนสําคัญในการดําเนินชวีิตครอบครัว ประมาณ 90% นับถือ
ศาสนาพทุธ การปฏิวัติคอมมิวนิสตมผีลกระทบตอศาสนาเชนเดยีวกับดานอืน่ เมื่อบรรยากาศ
สันติภาพกลับคืนมาได ศาสนาพุทธและศาสนาอืน่ในกัมพูชาก็ไดรับการฟนฟูใหเขาสูระดับปรกติ 
(ธีระวิทย และ สุณัย ผาสุข  2543 : 67 - 71) 
   5.1.1 นาฏศลิป ความงามสงาของนาฏศิลปหลวงกัมพูชาเปน
ส่ิงที่ตองมาดูใหประจักษชัดแกตา ซอมเมอรเซ็ต มอหม นักเขียนผูเคยชมนาฏศิลปที่เมืองพระนคร
ในทศวรรษ 1920 ไดบันทึกเอาไววา “การรายรําอยูทามกลางความมดืสลัวเลือนรางในปราสาท ยิ่ง
ทําใหภาพที่เหน็งามเหมือนมิใชอยูในแดนดิน ชางคุมคากับที่ตองเดินทางมาหลายพนัไมลเสียนี่
กระไร” สําหรบัโอกุสต โรแต็งแลว นางราํที่มาแสดงนาฏศิลปในกรุงปารีสเมื่อป 1906 ยังสราง
ความประทับใจใหกับเขายิ่งกวา “สตรีกัมพูชาเหลานี้ใหทุกสิง่ทกุอยางที่มีอยูแตในยคุโบราณแกเรา 
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นอกจากชาวกรีกโบราณกับพวกเธอแลว คงหาชมทวงทํานองของมนุษยที่บรรลุถึงความสมบรูณ
แบบเชนนี้จากที่ไหนไมไดอีกแลว”  
   8.5.1.2 นาฏศิลปหลวงของกัมพูชา (Lamthon) นัน้ คลายคลึง
กับนาฏศิลปไทยในราชสํานกัมาก ความจริง นาฏศิลปของทัง้สองชาติตางสงตออิทธพิลใหกนัและ
กันมาโดยตลอดจนกอเกิดเปนศิลปะทีม่ีรูปแบบรวมกันขึ้น การฝกฝนตองใชเวลานานหลายป 
เครื่องแตงกายและเครื่องประดับศีรษะ ลวนทําขึน้อยางประณีต จึงเปนการแสดงที่ไมควรพลาดชม
อยางยิ่ง นอกจากนี้ยังมีการแสดงข็วลซึ่งคลายคลึงกับการแสดงโขนของไทยมาก นาฏศิลปเขมรมี
อยูหลายชุดทีน่ําเรื่องราวในพระชาติตางๆ ของพระพทุธเจา (ชาดก) มาเลาผานทางทารํา  นาฏศิลป
หลวงอันประณีตงดงามของกัมพูชา ถือเปนศิลปะอันเกาแกที่มีอายนุบัยอนไปถงึยุคเทวราชาในสมัย
พระนคร นาฏศิลปหลวงในกัมพูชามีอายุเกาแกกวา 1,000 ป จารึกหลายหลกัระบวุา กษัตริยแหง
เมืองพระนครทรงชุบเลีย้งนางรําไวในราชสํานักหลายรอยคน ศิลปะระบํารําฟอนของกัมพูชามีตน
กําเนิดมาจากอารยธรรมอินเดีย โดยเฉพาะมหากาพยรามายณะ แตพรอมกันนั้นก็มีการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางราชสํานักเขมรที่กรุงพนมเปญกับราชสํานักไทยที่กรุงเทพฯ ดวย 
นาฏศิลปกัมพชูาประสบภัยพิบัติคร้ังใหญในยุครัฐบาลเขมรแดง ปจจุบันนาฏศลิปโบราณนี้เร่ิม
ไดรับการฟนฟข้ึูนใหม โรงเรียนวิจิตรศิลปในกรุงพนมเปญมีครูราว 50 คน กําลังฝกสอนใหกับ
นักเรียน 300 ถึง 400 คน และไดวางแผนจะตั้งโรงเรียนขึ้นอีกแหงหนึ่งที่เสียมราฐใกล ๆ กับเมือง
พระนคร (พวงนิล คําปงสุ 2544 : 226 - 230) 
   5.1.3 ดนตร ี การดนตรีของกัมพูชาเฟองฟูอยูทัง้ในราชสํานกั
และตามหมูบาน มีทัง้ดนตรีที่ใชเพื่องานพิธีและเพื่อความบันเทงิเริงใจ เชน การเลนเพลงกอรใน
งานแตงงาน เพลงอาเรียะในการทรงเจาเขาผี การเลนเพลงอาไยตอบโตกัน และการเลาเรื่องผาน
เพลงเจรียงจับไปย ยิแกและบาชัก ก็จัดเปนการแสดงเพือ่ความบนัเทงิอีกประเภทหนึง่ สวนในราช
สํานัก การละเลนระบํารําฟอน โขน หนงัตะลุง และงานพธิีทางศาสนาจะใชวงพิณพาทย (ปนเปยต) 
และวงมโหร ี (โมเฮาร)ี เลนประกอบวัดตาง ๆ มักมีวงพิณพาทยและวงโกร็งซกุอรของตนเองเอาไว
เลนในงานศพ วงดนตรีแบบดั้งเดิมของกัมพูชามีอยูสองประเภทคือ วงปปฮัตของผูชายและวง
มโหรีของผูหญิง ซึ่งประกอบดวยเครื่องดนตรี 11 ชนิด เหมือน ๆ กัน อาท ิขลุย ฆองวง ระนาด และ
พิณสามสาย บางครั้งก็มกีารขับรองรวมดวยในรูปของลํานํากลอนสด หรือเพลงในราชสํานัก ใน
งานเทศกาลบางงานจะมกีารตั้งวงเพลงปนเปยตบรรเลงเพลงในราชสาํนักใหฟงกนัดวย ในขณะที่
วงเพลงแขมร จะนยิมเลนกนัในงานแตงงานสวนเพลงสมัยใหมนัน้จะรับมาจากไทยกับจีนเปนหลกั 
(พวงนิล คาํปงสุ 2544: 226 - 227) 
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  8.5.2 วฒันธรรมการแตงกาย ผากร็อมา(ผาขาวมา) เปนสิ่งจาํเปนสําหรับ
ชาวเขมรยิง่กวาเครื่องนุงหมในชีวิตประจาํวนัชิ้นอืน่ๆ และยังมีขอโตเถียงวา อาจเปนสัญลักษณที่
สะทอนถึงการที่กัมพูชาไดตดิตอสัมพันธกบัอินเดีย ซึง่เปนดนิแดนแหงผาโผกศีรษะมาต้ังแตคร้ัง
โบราณผากร็อมามทีั้งเปนผาฝายผาไหม สวนใหญทอเปนลายตาหมากรุกสีแดงสลับขาวหรือน้ํา
เงินสลับขาว ประโยชนใชสอยก็มหีลายอยางจนนับไมถวน 
 แตละจังหวัดของกัมพูชาจะผลิตผากร็อมาออกมาในรูปแบบของตนเองโดยเฉพาะ เชน
ผากร็อมาของกําปงจามเปนผากร็อมาไหมหลากส ี ทัง้สมีวงแดง สีแดงเลือดหม ู สีน้าํเงนิเขมและสี
เขียวมรกต ผากร็อมาบางแหงอาจมีลักษณะคลายหมากรุกของชาวสกอ็ต แตของอีกหลายๆ แหงก็
อาจจะเนนลวดลายที่เปนร้ิวยาวมากกวา คุณภาพก็แตกตางกันไป ไลจากผาฝายหยาบๆ ทอเปน
ตาหมากรุกอยางทีพ่วกชาวบานจนๆ ใชกัน ไปจนถึงผากร็อมาไหมทีท่อดวยฝมือปราณีต สอดริม
ดวยดิ้นทองดหูรูหรา สีของผากร็อมาราคาถูกที่ทอจากใยฝายมกัดูทึบๆ ทึมๆ กวา สวนใหญจะอยู
ในโทนสีสมอมแดง สีน้าํตาลแดงอมเหลือง และสีน้ําตาลหมน ซึ่งสวนใหญจะใชสียอมจาก
ธรรมชาติ สวนผากร็อมาไหมที่แพงกวานัน้ มักมีสีสันสดใสกวาอีกทัง้ในปจจุบนัยงัมีการนาํสีเคมี
เขามาใชในกระบวนการยอม จึงทําใหไดเฉดสีที่หลากหลายอยางยิ่ง  
 ชาวกมัพูชาอวดอางวาประโยชนของผากร็อมานัน้มีมากกวา 60 อยาง เพราะสามารถ
ใชกันแดด กนัฝุน กันลม หมกันหนาว กางกันฝน หรือใชพันแผลบริเวณศีรษะ คอ บา และสะโพกก็
ได ไมวาจะเปนที่ไหนในกัมพูชา ตองเห็นชาวกมัพูชาใชผากร็อมาอยูเสมอ บางก็ใชหม ใชคาดเอว
บางก็ใชพาดบา หรือใชโพกศีรษะแลวสวมงอบไปพรอมๆ กันดวย นอกจากนีย้ังนิยมนุงเปนโสรง 
ผากันเปอน หรือจะถกเขมรขึ้นแทนกางเกงขาสั้นก็ไดเชนกนั 
 ผากร็อมายังเหมาะจะใชหอของหิ้วไปไหนมาไหนไดสารพัด อยางเชนแมลูกออนใชผา
หอทารกอุมกระเตงไปดวย เด็กๆ ชอบใชหอหิ้วลูกแมวและลูกหมาหอบหิ้วตามกนัไป ผากร็อมายัง
ใชเปนถงุสําหรับออกชอปปงไดเปนอยางดี หรือจะใชเปนปลอกหมอน ผาคลุมเตยีง และผาคลุม
เกาอี้ก็ได 
 ชาวกัมพูชามักอวดอางวาธรรมเนียมการนุงผากร็อมานี้มีมาตั้งแตสมัยเมืองพระนคร 
ชาวจีนชื่อ โจวตากวาน ผูมาเยือนเมืองพระนครพรอมกับคณะฑูลในศตวรรษที่ 13 ไดบันทกึไววา “ชาย
หญิงทุกคน ตั้งแตกษัตริยลงมาถึงไพรฟาขาแผนดนิ ลวนมุนมวยผมปลอยสองบาเปลาเปลือย มี
ผาแถบคาดชวงอกลงมาถึงเอวและเมื่อออกจากบานกจ็ะใชผาผืนใหญอีกผืนหมทบั”  
 สําหรับชาวกัมพูชาหลายๆ หรือทั้งประเทศก็คงจะไดการนุงผากร็อมาถือเปนการยืนยันตอก
ย้ําเอกลักษณของชาติและเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา (พวงนลิ คําปงสุ 2544 : 219) 
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 6.  อาหารกัมพูชา  
 กัมพูชาเปนดินแดนที่อุดมสมบูรณไปดวยขาว พืชผัก ผลไม และปลานานาพันธุ นบัแต
โบราณนานมาจึงไมนาจะมใีครอดอยากอยูทีน่ี ่เร่ืองคนอดตายนัน้เพิง่จะมาเกิดขึ้นจริงๆ เมื่อปลาย
ศตวรรษที่ 20 ในยุค “ปศูนย” (ป 1975 ถึง 1978) ซึ่งรัฐบาลเขมรแดงขึ้นปกครองประเทศกัมพูชา
ประชาธิปไตย ในครั้งนั้นมีราษฎรกวาลานคนที่อดตายไป เพราะนโยบายของรัฐบาลและการาไรซึ่ง
ความสามารถในการบรหิารปกครองเปนเหตุ ตอนนั้นแทบจะไมมีใครเลยที่มีอาหารพอกิน (ยกเวน
ผูนํากลุมเขมรแดง) 
 อาหารประจําชาติ อาหารกมัพูชาหมายถงึเฉพาะอาหารเขมรแตเพียงอยางเดยีว และ
สวนใหญก็รับเอาอิทธพิลจากไทยและชาวจีนในประเทศเขามามาก กลาวกันวาอาหารกัมพูชานั้น
คลายคลึงกับอาหารไทย จะขาดก็แตเพยีงรสชาติเผ็ดรอนเทานัน้ อาหารหลักของชาวกัมพูชาคอื
ขาว แตอิทธิพลในยุคอาณานิคมของฝรั่งเศสทําใหชาวกมัพูชาหนัมากนิขนมปงบาแกต็แทนขาง
มากกวาชาติใดในเอเชียอาคเนยเนื่องจากกัมพูชามีแหลงน้าํอยูมากมาย ทั้งแมน้าํโขง แมน้ําซาป 
แมน้ําบาซัก และทะเลสาบหลวง จึงไมใชเร่ืองแปลกทีป่ลาน้าํจืดและกุงจะเปนอาหารที่ผูคนนยิม
กินกนัมาก 
 อาหารดั้งเดิม กัมพูชามตีําราอาหารชัน้สูงเชนเดียวกับลาว โดยจัดทําและตพีิมพ
จําหนายในสหรัฐฯ จึงนับเปนนิมิตหมายอันดีสําหรับอนาคตของธุรกิจรานอาหารในประเทศ
กัมพูชาปจจุบนั หนังสือ The Elephant Walk Cookbook เปนตําราอาหารกัมพชูาเลมแรกที่ตพีมิพ
เปนภาษาอังกฤษ นับเปนการเผยแพรวัฒนธรรมและศิลปะการครัวไปพรอมๆ กัน 
 สูตรอาหารทัง้หมดเปนการนาํอิทธพิลของเอเชียมาผสมผสานเขากับตะวันตก ทั้งจนี 
เวียดนาม ไทย อินเดีย สเปน และฝรั่งเศส เปนความกลมกลนืของสีสัน หนาตา และรสชาติซึ่งมี
พรอมทัง้เค็ม เปร้ียว หวาน เผ็ด ขม เครื่องปรุงสําคัญมีขาว ปลา (โดยเฉพาะปลาน้ําจืดจาก
ทะเลสาบ) ปลารา กะท ิ ตะไคร และเครื่องปรุงอื่นๆ ที่เร่ิมหาไดงายขึ้นนอกเขตเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต “อาหารกัมพูชาเปนการถักทอเอาอิทธพิลทางวฒันธรรมอันหลากหลายเขาดวยกนั สูตร
อาหารบางอยางเชน ปลาดุกกะทิพริกแดง เปนสูตรที่คดิคนขึ้นในโรงครัวของชนชัน้สูง สวนกะหล่ํา
ยัดไสใสตะไครเปนอาหารพืน้ๆ “(พวงนิล คําปงสุ 2544 : 233 - 235) 
 7.  สถาปตยกรรมกัมพูชา 
  สถาปตยกรรมของกัมพูชานับไดวาเปนปริศนาทีน่าทึง่นาพิศวงเปนอยางยิ่ง กัมพูชา
เปนที่ตัง้ของแหลงอารยธรรมที่ยิง่ใหญและเกาแกที่สุดในเอเชียอาคเนย จึงมีศาสนสถานในศาสนา
ฮินดูและพทุธที่งามเดนเปนเอกปรากฏใหเห็นอยูทัว่ไป โดยมีอายุอยูในชวงศตวรรษที ่ 6 ถงึ 15 แต
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สถาปตยกรรมทางศาสนาในยุคปจจุบนันัน้ดูแลวนาผิดหวงั สาเหตอุาจเปนเพราะของดีๆ งามๆ 
นั้นถูกพวกเขมรแดงทําลายไปจนหมดในชวงป 1975 ถึง 1979 จะเหลือรอดมาไดก็แตพระราชวงั
หลวงกับพระเจดียเงนิในกรงุพนมเปญ  วัดอื่นๆ ที่เหลอื พระพทุธรปูลวนถูกตัดเศียร ทุบทาํลาย
หรือนําไปทิ้งน้าํทัง้สิ้น โชคยังดีที่เมืองพระนครและแหลงอารยธรรมโบราณอื่นๆ ของเขมรยังไดรับ
การอนุรักษเอาไว หรืออยางมากก็เพียงทิง้รางปลอยใหตนไมใบหญาขึ้นปกคลุมเทานัน้ (พวงนลิ 
คําปงสุ 2544 : 227 - 228) 
 รูปแบบศาสนสถาน สถาปตยกรรมทางศาสนาของพวกเขมรโบราณ ทั้งฮนิดูและพทุธ 
ลวนประกอบดวยสวนฐานซึ่งกอดวยศิลาแลง รองรับปรางคปราสาทที่สลักเสลาขึน้จากหนิทราย 
หรือไมก็กอดวยอิฐแลวหุมดวยลายปูนปน ลวดลายที่จําหลักลงบนทับหลังมักเปนเรื่องราวใน
ศาสนาฮินด ู อาท ิ ภาพการกวนเกษียรสมุทรกับภาพนารายณบรรรทมสินธุ (วิษณุอนันตศายนิ-
ปทมนาภะ) ภาพเหตุการณในมหากาพยรามายณะ และภาพชาดกทางพุทธศาสนาที่เร่ิมแทรกเขา
มาหลงัป 1200 สวนภาพหลักที่มีใหเหน็อยูเสมอนั้น เปนรูปนางอปัสรสวมชฎา ประดับกายดวย
สรอยถนิมพิมพาภรณอยางสวยงาม รูปสลักทีพ่บอยูเสมอๆ นอกจากเทวรูปพระศิวะ พระวิษณุ 
และพระพรหมแลว ยังมีรูปโคนนทิพาหนะของพระอิศวร รูปพญาครุฑพาหนะของพระนารายณ รูป
นางบารพต ี (พระอุมา) ชายาพระศวิะ รูปสกันทะ เทพเจาแหงสงคราม และรูปพระพิฆเนศ เทพ
แหงสรรพวชิาทั้งปวง สวนรปูพระหรหิระนัน้เปนภาครวมของพระศิวะและพระวษิณุ 
 ชุมนุมมุสลิมชาวจามทีพ่บอยูตามเมืองตางๆ หลายแหงยอมมมีัสยิดกับหอสงูปรากฏ
เคียงคูอยูเสมอ สวนใหญสรางเลยีนแบบสถาปตยกรรมแบบอิสลามอยางเรียบงายดูไมโดดเดน แต
ทางตอนเหนือของกรุงพนมเปญมีมัสยิดทีน่าสนใจตั้งอยูหลายแหงโดยทาสนี้ําเงนิหมนตามแบบ
จามแทนสีเขียวแบบอิสลาม เพื่อเปนอนุสรณใหรําลึกถึงเหตุการณการฆาลางเผาพันธุในยุค
รัฐบาลเขมรแดง (พวงนิล คาํปงสุ 2544 : 228) 
 สถาปตยกรรมที่สําคัญของกัมพูชา คนสวนใหญมองกัมพูชาวาเปนประเทศเล็กๆ ไม
ตางจากลาว ซึ่งก็อาจจะจรงิเพราะกัมพูชามีเนื้อที่อยูเพยีง 181,036 ตารางกิโลเมตร กัมพูชามี
แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรตอตารางกิโลเมตรชุกชุมยิ่งกวาที่ใดในโลก ดวยวาชาวเขมรนัน้
เปนชางกอสรางฝมือเยี่ยม กัมพูชาจึงมีวหิารและเทวาลัยอันเกาแกอลังการกวาพนัแหง  
 แหลงทองเที่ยวที่สําคัญคือ ปราสาทนครวัด ปจจุบนัมีปราสาทอนัสงางามอีกหลาย
หลังที่เปดใหเขาไปชมได อาท ิ ปราสาทตาพรหมกับพนมจิสอรใกลๆ กับกรุงพนมเปญ และ
ปราสาทเขาพระวิหารซึ่งตั้งอยูบนยอดเขาสูง (ปจจุบันตองใชทางขึ้นฝงไทยเขาไปชม) ในแงภูมิ
ประเทศก็โดดเดนไปดวยทะเลสาบหลวงซึง่ตั้งอยูทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ทองน้าํ
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จะขยายตวัออกในฤดูฝน และหดตัวเขาในฤดูแลงจงึนบัเปนอางเก็บน้ําธรรมชาติสําหรับกกัเก็บน้าํ
ในแมน้าํโขงไดเปนอยางด ี 
  7.1 พระราชวังหลวง สรางขึ้นตามรูปแบบศิลปะเขมรโดยความชวยเหลือ
ของฝรั่งเศสในป 1866 และใชเปนที่ประทับของเจานโรดมสหีนนุับจากทีเ่สด็จกลับคืนสูกรุง
พนมเปญในป 1992 เปนตนมา สถานที่สวนใหญภายในเขตพระราชวงัเปดใหเขาชมได ยกเวนเขต
หวงหามบางเขต เชน เขตพระราชฐานที่ประทับ  
  7.2 พระเจดยีเงิน เขตพระราชวงัหลวงตอนบนมีประตูทางออกตัง้อยูทีมุ่ม
ตะวันออกเฉียงใต พระเจดียเงินเหตทุี่เรียกดังนี้ก็เพราะพื้นของอาคารดังกลาวปูลาดดวยแผนเงิน
กวา 5,000 แผน แตละแผนหนกัมากกวา 1 กิโลกรัม รวมน้ําหนักทั้งสิน้ 5 ตัน แตคนสวนใหญรูจกั
กันในนาม “วัดพระแกว” ภายในประดษิฐานพระพทุธรปูคูบานคูเมอืงของกัมพูชา จึงหามถายรูป
อยางเด็ดขาด (พวงนิล คาํปงสุ 2544: 243 - 250) 
  8.7.3 พพิิธภณัฑสถานแหงชาติ ตัวตึกเปนพลับพลาสีแดง สรางขึ้นในป 1918 
ภายในจัดแสดงงานศิลปะเขมรที่สวยงามมากมาย บางชิน้จัดเปนงานศิลปทีง่ามที่สุดเทาที่เคยมี
ปรากฏมาทีเดยีว นอกจากนี ้ที่นีย่ังมีคางคาวอาศัยอยูราว 2 ลานตวั (พวงนิล คําปงสุ 2544 : 250) 
 เมืองพระนครเปนเมืองหลวงเกาของอาณาจักรเขมรแหงนี ้ เปนศนูยกลางทางดาน
วัฒนธรรมและศรัทธาความเชื่อของกัมพูชา แมจะเปนเมืองใหญ แตก็สะทอนภาพวิถีชีวิตในอดีต
อันไกลโพนไดเปนอยางดีเมอืงพระนครเปนหนึ่งในสิ่งมหัศจรรยของโลก 
  8.7.4 นครวัด-นครธมเปนศาสนสถาน สรางโดยชนชัน้ปกครองในสมยันัน้ 
มีอาคารใหญโตวิจิตรพิสดารที่สุดและมีบริเวณกวางขวางที่สุดในโลก โบราณสถานแหงนี้สอใหเห็น
ถึงความเชื่อของชนชัน้ปกครองของชาวเขมรในสมัยนั้น อิทธิพลของลัทธิฮนิดู พราหมณ ศาสนา
พุทธ และความเชื่อในอํานาจเรนลับเหนือธรรมชาติ ลวนมีสวนผสมอยูในสิ่งกอสรางมหัศจรรยแหง
นี ้ การบูชาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชนพระศวิะ พระวิษณุและเทพเจาอืน่ๆ ตามความเชื่อของชาวอนิเดยี 
รวมทัง้การเทดิทูน เทพนิยาย เร่ืองรามเกียรติ์มหาภารตะ แสดงใหเห็นถึงอทิธพิลในดานความคิด
ของอินเดีย ทั้งหมดนัน้สะทอนใหเหน็ความเจริญรุงเรืองของศิลปะ วิชาการในดานภาษาศาสตร 
สถาปตยกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร และชางแกะสลักในระดับแนวหนาของโลกในสมัยนัน้ 
ความยิง่ใหญของอารยธรรมนครวัดเปนหลกัฐานที่ชาวเขมรทุกคนภาคภูมิใจมาจนถึงทุกวันนี ้นอกจาก
การมีรูปนครวดัเปนสวนหนึง่ของตราในธงประจําชาต ิ(ธีระวิทย และ สุณยี ผาสุก 2543 : 65) 
  7.5 นครธม (เมืองพระนครหลวง) มีแผนผังเปนรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสขนาด
ใหญภายในวงลอมของกาํแพงสงู 8 เมตร และคูน้ําที่กวางกวา 100 เมตร กําแพงแตละดานยาว
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ราว 3 กิโลเมตร ผูสรางและออกแบบเมืองนครธมคอืพระเจาชยัวรมันที ่ 7 (ป 1181 – 1220) 
กษัตริยองคนีอ้าจสรางโบราณสถานไวมากยิ่งกวากษัตริยองคอ่ืนๆ ในอาณาจักรเขมรก็เปนได 
ประตูเมืองมหีาประตู แตละประตูมีสะพานทอดขามคนู้ําเขามาเหมอืนๆ กัน ถาเขามาทางประตู
ทิศใตจะสวยกวาประตูทิศอืน่ๆ เพราะสะพานทางดานนี้มีรูปสลักหินสวยๆ ประดับอยูทั้งหมด 108 
รูป ดานซายเปนเทพเจา ดานขวาเปนอสรู ดานละ 54 รูป ไกลออกไปที่สุดปลายสะพานคือประตู
ทิศใตที่ทาํเปนซุมจัตุรมุข มีภาพสลักรูปหนาคนขนาดมหึมาหนัออกไปทั้งสีท่ิศ (พวงนิล คําปงสุ 
2544 : 267) 
  7.6 ปราสาทบายน ปราสาทบายนที่พระเจาชัยวรมันที ่ 7 ทรงสรางขึน้ใน
ปลายศตวรรษที ่ 12 นับเปนปราสาทหนิที่มชีื่อเสียงทีสุ่ดในเขตเมืองพระนครรองจากปราสาทนคร
วัด ตัวปราสาทสมมติใหเปนทพิยสถานของเทพเจาบนยอดเขาพระสเุมรุ จึงตั้งอยูบนฐานซอนสาม
ชั้น ชั้นแรกมซีุมโคปุระ รวมแปดแหง มรีะเบียบคดเชือ่มตอถึงกนัหมด ผนังระเบยีงแกะสลกัเปน
ภาพวถิีชีวิตแบบชาวบานและภาพการรบทัพจับศึก ภาพหนาคนขนาดมหึมาที่ดูล้ีลับดวยรอยแยม
เยื้อนนุมนวล ปราสาทองคกลางตั้งอยูบนฐานชัน้นี ้ยอดปรางคสรางเปนทรงกลม เชื่อกันวารูปสลัก
หนาคนเหลานั้นคอืพระพักตรพระโพธิสัตวอวโลกเิตศวร (พวงนิล คําปงสุ 2544 : 267 - 268) 
  7.7 นครวัด ปราสาทนครวดั ซึ่งเปนแหลงทองเทีย่วทีสํ่าคัญที่สุดในเมือง
พระนคร ความยิง่ใหญอลังการของเทวสถานแหงนี้หาเทวาลยัอืน่ใดมาเทียบเคียงรัศมีไมไดเลย 
เชื่อกันวาปราสาทนี้คงเริ่มสรางขึ้นในรัชสมัยพระเจาสูรยวรมันที ่ 2 (ป 1112 – 52) และเสร็จลง
หลังจากที่พระองคส้ินพระชนมไปไดไมนาน ปราสาทนครวัดเปนเทวสถานในศาสนาฮนิดูที่สราง
อุทิศถวายแดพระศิวะเทพ แตเชื่อวานาจะเปนสุสานของพระเจาสูรยวรมันที ่2 ดวย แผนผังทิศทาง
ของปราสาทนครวัดแตกตางจากเทวสถานสวนใหญในเมืองพระนคร เพราะโคปุระใหญหนัหนา
ไปสูทิศตะวันตกแทนที่จะเปนทิศตะวันออก ภาพจําหลกัหนิก็ตองดูไลจากซายไปขวาตามหลัก
ศาสนาฮินด ู(พวงนิล คําปงสุ 2544 : 269 - 270) 
  7.8 ปราสาทเขาพระวหิาร ปดลงเพราะสงครามนานกวา 20 ป แตปจจุบัน 
สามารถขึน้ไปชมไดโดยใชทางขึ้นในฝงประเทศไทย ปราสาทแหงนีน้บัเปนหนึง่ในแหลงโบราณคดี
เขมรที่นาประทับใจยิง่ เขาพระวหิารตั้งอยูบนชะเงื้อมผาสูงของเทือกเขาพนมดงรัก ตระหงานง้ําอยู
เหนือแผนดินกัมพูชา จึงโดดเดนทั้งในแงสถาปตยกรรมเขมรและชัยภูมิที่ตั้ง ไทยกับกัมพูชาตาง
อางสทิธิเหนือปราสาทแหงนีจ้นเกิดเปนกรณีพิพาทใหญโตมาแลว สุดทาย ศาลโลกตัดสินให
ปราสาทเขาพระวิหารตกเปนสมบัติของกมัพูชาเมื่อป 1963 ปราสาทเขาพระวหิารเปนโบราณ
สถานทีน่าประทับใจที่สุดของเขมร รองจากเมืองพระนคร และยังดูยิ่งใหญอลังการทัง้ๆ ที่อยูใน
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สภาพปรักหักพัง ตองการการบูรณปฏิสังขรณอยางจริงจัง ส่ิงทีน่าพิศวงคือ ชางในสมัยนัน้ขนยาย
ศิลากอนมหึมาเชนนัน้ขึ้นมาบนยอดผาที่สูงถึง 600 เมตร ไดอยางไร ปราสาทแหงนี้ใชเวลาสราง
ยาวนานถงึ 200 ป นับจากรัชกาลพระเจาราเชนทรวรมนัที ่2 ในกลางศตวรรษที่ 10 มาแลวเสร็จลง
ในตนศตวรรษที ่ 12 ในรัชสมัยของพระเจาสูรยวรมนัที ่ 2 ผูโปรดฯใหสรางปราสาทนครวัดขึ้นดวย 
เชื่อกันวาชาวเขมรนับถือบูชาชัยภูมทิี่ตั้งของปราสาทเขาพระวิหารวาเปนสถานที่ศักด์ิสิทธิ์มานาน
กอนหนาที่จะมีการสรางเทวาลัยหลงันี้ข้ึนอยางนอย 500 ป 
 ปราสาทเขาพระวิหารเปนเทวสถานในศาสนาฮนิด ู สรางขึ้นเพื่อถวายแดพระศิวะเจา 
ลักษณะเปนศลิปะแบบปาปวน คาบเกี่ยวกับสมัยเมืองพระนครตอนตน มีโคปุระใหญ (ซุมประตู
ทางเขา) ส่ีแหง สองแหงแรกนั้นทรุดพังลงมามากแลว แตก็ยังมีรูปสลักนางอัปสรและเทพเจางาม ๆ 
เหลือใหชมอยู โคปุระแหงทีส่ามไดรับการอนุรักษไวคอนขางด ี ทับหลังจําหลักเปนรูปอุมามเหศวร 
(รูปพระศิวะและพระอุมาประทับนั่งอยูบนหลังโคนนท)ิ 
ปจจุบัน ปราสาทเขาพระวิหารอยูภายใตการควบคุมของกองทัพกมัพูชาซึ่งจัดเจาหนาที่ทีย่ังเปน
เด็กรุน ๆ มาจับตาดูนักทองเทีย่วชาวไทยและชาวตางชาติที่ปนขึ้นมาเทีย่วกนัไมขาดสาย (พวงนิล 
คําปงสุ 2544 : 302 - 303) 
 8.  ประติมากรรมสัตวในศิลปะเขมร 
  8.1 นาค คือ ง ู เปนศัตรูของครุฑ ในศิลปะเขมรนิยมใชมากเพราะถือวา 
ปฐมกษัตริยของขอมเกิดจากนางนาคสมสูกับพราหมณอินเดีย ดวยเหตุนัน้ พญานาคผูเปนอัยกา 
(ตา) จึงเปนผูปกปกรักษาราชอาณาจักรขอม และศาสนสถานดวย 
นรสิงห รูปคร่ึงคนครึ่งสิงห ตัวเปนคน หัวเปนสิงห ตามเรื่องนรสิงหาตารในนารายณ 10 ปวง  
  8.2 นาคมจุลินท พญานาคที่อาศัยอยูในสระมุจลินท เมื่อพระพทุธเจาตรัส
รูได 45 วัน ไดทรงนัง่เสวยวิมุติสุขที่ตนมจุลินท (ตนจิก) ริมสระ เกิดฝนตกใหญ พญานาคมุจลินท
จึงขึ้นมาจากสระน้ํา แผพังพานคลุมไมใหฝนตองพระวรกายของพระพทุธเจา เปนที่มาของ
พระพทุธรูปนาคปรกปางสมาธ ิม ี5 เศียร 
  8.3 นาควาสกุรี พญานาคที่ถูกนํามาใชพันรอบเขามันทระ ในระหวางการ
กวนเกษยีรสมทุร เปนนาคทีม่ีอิทธิฤทธิ์รายแรงมาก มี 7 เศียร 
  8.4 อนนัตนาคราช หรือเศษะนาค พญานาคทีน่อนขดเปนแทนใหพระ
นารายณบรรทมอยูดานบน มีเศียร 9 – 1,000 เศียรที่เรียกวา วิษณุอนันตศายิน-ปทมนาภะ 
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  8.5 นางอัปสร นางฟาที่เกดิระหวางการกวนน้าํอมฤต ในตอนที่เรียกวา 
“กวนเกษยีรสมุทร” มีจํานวน 35 ลานคู มีหนาที่คอยบาํเรอเทวดา และยักษในสวรรค เขมรเรียก 
“นางอัปสรา” 
  8.6 มกร สัตวในเทพนยิาย รูปรางคลายจระเข มีงวงเหมือนชาง พบมากใน
ศิลปะเขมรที่มอิีทธิพลศิลปะอินเดีย 
  8.7 หนากาล หรือเกียรติมขุ สัตวในเทพนิยาย เชื่อวาปองกนัสิ่งชัว่รายได 
มักพบตามศาสนสถานแบบเขมร โดยเฉพาะจะสลกัเปนลวดลายบนทบัหลัง  (ไพรัตน สูงกิจบูลย 
2545 : 209 - 211) 
 นครวัดเปนสญัลักษณหลักของเขมร ปรากฏอยูในธงชาติของเขมรทกุๆ ฝายมาทกุยุค
ทุกสมยั หากเปนคนชางสงัเกตจะเหน็วา ปราสาทนครวดัแหงนี้เปนปราสาทแหงเดียวทีห่ันหนาไป
ทางทิศตะวันตก ปราสาทอืน่ ๆ หันไปทางทิศตะวันออก และทิศเหนอื ภาพสลักที่ระเบียงโดยรอบก็
เร่ิมเรียงลําดับทวนเข็มนาฬกิา คือวาจะตองเดินชมวนจากซายไปขวา อันเปนการเดนิวนแบบอุตรา
วรรต คือเวียนซาย ใชเดินเวยีนเฉพาะรอบเมรุเผาศพเทานัน้ ซึ่งถือเปนงานอัปมงคล และเปน
สัญลักษณแหงความตายในความเชื่อของทุกศาสนา (ไพรัตน สูงกิจบูลย 2545 : 268) 
 
วัฒนธรรมพมา 
  
 ชื่อเกาที่วา “สหภาพพมา” (Union of Burma) บงนัยวาประเทศนี้เปนสหภาพหรือที่รวม
ของคนหลายเชื้อชาติ แตความเปนสหภาพก็ไมกลมกลนืกนันกั “สวนที่เปนพมาแท” (ตามที่ชาว
อังกฤษเรียก) เปนชื่อเรียกเขตที่อยูอาศัยของชนสวนใหญ คอื ชาวบะมาร (Bamar) ลอมรอบโดยรัฐของ
ชนกลุมนอยคอื ชาวชนิ (Chin) กะฉิ่น (Kachin) ชาวไตในรัฐฉาน (Shan) กะยนิ (Kayin) กะยา ([kayah] 
หรือกะเหรี่ยงแดง) มอญ (Mon) และระไคน (Rakhine) ตลอดเวลาหลายศตวรรษที่ผานมามีสงคราม
ระหวางเชื้อชาติเกิดขึ้นอยูบอย ๆ จวบจนทุกวันนี้สถานการณไมตางไปจากเดิม 
 ประเทศพมาทาํใหผูมาเยือนหลงใหลไปกับวิถีชีวิตและอารยธรรมอันนาพิศวงไดอยางไมมี
วันจบสิน้ จากภาพคนแจวเรือที่ใชขาแจวแทนใบพายในทะเลสาบอินเล ไปจนถงึบะกัน (พุกาม) 
ดินแดนแหงเจดียนับพนั หรอืภาพของนักฟอนรําตวัเทวดาแหงตองบิยง (Taungbyon) อันเปนชนกลุม
เล็กๆ ไปจนถึง “ผูหญิงคอยาว” แหงเผาปะเดาน (ปาดอง-Padaung) 
 พมาก็ยงัคงความเปนธรรมชาติอยูมาก พระสงฆครองผาจีวรสีตางๆ ตั้งแตสีเหลอืงไป
จนถงึสีมวง พวกผูหญิงทาแปงตะนะคาสเีหลือง สูบบุหรี่พมาสีเขียวหรือขาวสะทอนถงึสภาพวิถีชวีิต
ของผูคนในศตวรรษที่แลว ผูมาเยือนจึงจินตนาการถึงเมืองพมาในอดีตไดไมยาก แมจินตนาการ
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บางอยางจะไมถูกตองตรงกบัความเปนจริงเลยก็ตาม ส่ิงเหลานี้นี่เองที่ทาํใหพมากลายเปนประเทศทีม่ี
เสนหชวนใหหลงใหล 
 ความเปลีย่นแปลงที่สําคัญทีสุ่ดก็คือช่ือใหมของประเทศ ซึ่งไดเปลี่ยนจากชื่อ “Union of 
Burma” เปน “Union of Myanmar” เชนเดยีวกับคําวา “รางกุง” ก็ใชเปน “ยางกุง” ตามที่ใชเรียกกันมา
ตั้งแตป 1755 (พ.ศ. 2298)  
 ชื่อประเทศสําหรับคนไทยจะเรียกพมา สวนคนพมาเรียกประเทศตนวาสหภาพเมยีนมาร 
สวนภาษาที่ใชก็จะใชภาษาพมา คําพื้นเมืองที่ใชกม็าจากภาษาพมา นอกจากนี้ยงัมีคําภาษาบาลีที่ใช
ในเรื่องทีเ่กี่ยวกับศาสนา 
 มีผูมาเยือนพมาไมนอยที่รูจักพมาแตเพียงเรื่องของการเมืองเทานัน้ แทจริงแลวสิง่ทีน่า
จดจําคือประเทศและผูคน ตลอดจนความมีศักด์ิศรแีละความเครงครัดในพุทธศาสนาอยางยิ่งยวด 
พมาจงึเปนประเทศที่มีเสนหแบบโบราณทีย่ังไมแปดเปอนไปดวยคานิยมตะวันตก  
นับพนัปมาแลวที่ชื่อ “พมา” (Burma) และเอยาวดี (Ayeyawady) ถูกเรียกขานควบคูกันมานาน จน
แทบจะใชแทนกันไดในความหมายที่รูกนัวา หมายถึง สหภาพเมยีนมาร (พมา) ในปจจุบัน 
 แมน้ําเอยาวดีเปนศนูยกลางการปลกูขาวซึง่เปนพืชเศรษฐกจิหลกัของพมา จงึเปรียบเสมอืน
เสนโลหิตที่คอยหลอเลีย้งชวีติของดนิแดนแหงนี ้
 ผูที่เดินทางตามแมน้ําเอยาวดีมาตลอดสายจะไดสัมผัสกับลมฟาอากาศทัง้หมดของพมา 
เร่ิมตนจากภาคเหนือ แมน้ําสายนี้ไหลผานเนินเขากะฉิน่อันขรุขระ ซึ่งเปนเชิงเขาของเทอืกเขาหมิาลัยที่
เมืองบะหมอ (Bhamo) อันเปนจุดไกลสุดที่เรือกลไฟจะสามารถเดนิเรือไปถึงได แมน้าํเอยาวดีจะไหล
เขาสูเขตที่ราบฉานและไหลลงไปจนถงึที่ราบอันกวางขวางและแหงแลงของพมาภาคกลาง อันเปน
ศูนยกลางของอารยธรรมโบราณของพมา ไหลผานสันดอนทรายไปจนถงึซากปรักหกัพงัของเมืองบะกนั 
(Bagan) และศรีเกษตรา (Sri Ksetra) แลวเขาไปสูผืนดินภาคใตัอันชุมฉํ่า บริเวณลุมน้าํสามเหลี่ยมเกา
แฉกนี้เต็มไปดวยทุงนามีความกวางถงึ 240 กิโลเมตร และยาว 290 กิโลเมตร 
อันที่จริงนัน้แมน้ําเอยาวดีก็คอืสายปานที่คอยควบคุม “ตัววาว” ซึ่งกค็ือประเทศพมานัน่เอง วิธีวาด
ภาพใหแลเห็นประเทศนี้ไดดกี็คือเปรียบกับตัววาวซึ่งมีโครงเปนรูปสี่เหลีย่มขนมเปยกปนู อันมี
ลักษณะแคบและยาวเปนหางวาว ทาํใหพมาเปนประเทศที่มีผืนแผนดินใหญที่สุดของเอเชียในแถบนี ้
โดยตั้งอยูทางตะวันออกของอินเดียและภาคใตของจีนทัง้ๆ ที่ ในสมัยอาณานิคมมักจะถูกจัดเปนกลุม
เดียวกนักับอินเดียแตทางภูมิศาสตรแลวพมากลับอยูในกลุมเดยีวกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(กิติมา อมรทตั 2543 : 19 - 27) 
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 1.  ประชากร 
 ประชากรในประเทศพมามีประมาณ 43.1 ลานคน (เมื่อป 1994 หรือ พ.ศ. 2537) รอย
ละ 75 อาศัยอยูในชนบทนอกจากเมืองยางกุง (Yangon) ซึ่งมีประชากรมากกวา 3 ลานคนแลว 
เมืองทีม่ีประชากรหนาแนนเปนอันดับรองลงมา ไดแก มัณฑะเลย (Mandalay-มีประชากรราว 
600,000 คน) ปะเดง (Pathein) ซึ่งมีประชากรในราว 350,000 คน และมอลัมไยน (Mawlamyine) 
มีประชากรราว 220,000 คน (กิติมา อมรทัต 2543 : 27) 
  1.1 ชาวพมา เดิมเปนพวกเชื้อสายชาวทิเบต ไดอพยพลงมาอยูแถบรัฐกะ
ฉ่ินหรือคะชนิเมื่อราวศตวรรษที่ 9 กอนคริสตศักราช แลวภายหลังไดอพยพลงมาทางลุมน้าํอิรวดี ซึ่ง
เปนแมน้าํใหญของพมาไหลผานพมาจากทิศเหนือตลอดถึงทิศใต ชาวพมาสวนใหญนับถือศาสนา
พุทธนิกายเถรวาท 
  1.2 ชาวอารากนั ก็คือชนเชื้อชาติพมาทีเ่ราเรียกกันวา ยะไข ในสมัยกอนพมา
แบงออกเปนพมาเหนือ พมาใต แบงเปนภาคละสี่มณฑล ยะไข (Arakan) เปนมณฑลรวมอยูในพมาได 
พวกชาวอารากันนี้ไดผสมกบัชาวอนิเดีย เพราะอยูติดตอกับปากีสถานและนับถือศาสนาอิสลาม 
  1.3 ชาวกะเหรีย่ง มีอยูกระจดักระจายทั่ว ๆ ไปแถวตะนาวศรี แถวลุมน้ําอิรวดี 
และแถวรัฐกะยาหรือกายา (Kayah) ซึ่งอยูทางใตที่ราบสูงแควนฉาน ชาวกะเหรี่ยงแบงออกเปนสาม
พวกดวยกนัคอื พวกโป พวกสกอและพวกกะเหรี่ยงแดง สวนใหญนับถือศาสนาคริสต 
  1.4 ชาวฉาน หรือชาน (Shan) เปนพวกไทยที่อพยพจากทางใตของจีน เขามา
อยูในบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สวนมากนับถือศาสนาพุทธนกิายเถรวาท 
  1.5 ชาวมอญ เดิมเปนชนชาติใหญอยูในลุมน้ําอิรวดี แลวภายหลังถูกพมา
รุกราน ตองอพยพกระจัดกระจายไปทางตะวันออก มีอยูที่จงัหวัดทาทอนหรือเมืองตะโถง (Thaton) 
เมืองเมาะลาํเลิง (Moulmein) ตลอดจนในเมืองไทย 
  1.6 ชาวซิน (Chin) เปนพวกชาวเขากลุมใหญทางดานตะวันตก 
  1.7 ชาวคะซิน หรือกะฉิน่ (Kachin) เปนชนชาติหนึ่งที่อพยพมาจากจนี มถีิ่นที่
อยูตอนเหนือสุดของพมา ในหนงัสือเกา ๆ เรียกวา ขาจนี และมีบางทานสันนษิฐานวา คือพวกกระแซ
ตามที่ปรากฏอยูในหนงัสือพงศาวดารของไทย (ส. พรายนอย 2544 : 17 - 19) 
พมาไดรับเอกราชหลุดพนจากการปกครองของอังกฤษภายหลงัสงครามโลกครั้งที่ 2 และไดจัดการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ 
 ประเทศพมามพีลเมืองหลายพวกหลายเผาดังไดกลาวมาแลว ฉะนัน้ ภาษาที่ใชกนัอยูใน
สหภาพพมาในเวลานี้จงึมีอยูมากมายหลายภาษาตามหลักฐานบางแหงวามีถงึ 100 ภาษา ไดตกลง
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กันวาใหใชภาษาพมาเปนภาษาราชการ สวนภาษาอังกฤษนัน้ยังคงใชสอยอยูในมหาวทิยาลยั เพราะมี
ความจาํเปนเกีย่วกับวิชาการสมัยใหม (ส. พรายนอย 2544 : 22 - 23)  
 2.  ความหลากหลายทางชาตพิันธุของพมา  
 พมามีกลุมเชื้อชาติตาง ๆ ทีแ่ยกกันอยูไมนอยกวา 67 เชือ้ชาติ โดยไมรวมถงึชาวอินเดีย 
จีน และยโุรป ซึ่งไดไปต้ังถิน่ฐานอยูในพมาดวย การสาํรวจซึ่งทําในปลายสมัยอาณานิคมของอังกฤษ
ทําใหทราบวามีภาษาทองถิน่ที่แตกตางกนัอยูถึง 242 ภาษา 
 ตามรอยของมนุษยกอนประวัติศาสตร นานมาแลวเชื่อกันวาบรรพบุรุษชาวพมาอพยพสู
ทิศตะวนัออกจากเอเชยีกลาง หรือสูใตจากทเิบต โดยอาศัยอยูตามถ้าํและเพิงในภูเขา อันเปนบานของ
มนุษยออสตราลอยดดั้งเดิม (proto-Australoid) ซึ่งมีชวีติอยูไดดวยการลาสัตว และการเก็บผลไมกิน 
มีผูพบเศษหินและรองรอยของวัฒนธรรมดึกดําบรรพของพวกเขาในภาคตะวันตกของรัฐฉาน 
  2.1 ชาวบะมาร ในฐานะที่เปนกลุมเชื้อชาติของคนสวนใหญและเปนผูมทีี่ดิน
มากที่สุด บริเวณที่ตั้งหลักแหลงของชาวบะมารอยูในบางสวนของยางกุง เอยาวดี ปะเตง บะโก มะ
เกวย มัณฑะเลย และสกายน เชนเดียวกบัในรัฐระไคน รัฐมอญ และตะนิ้นตายี ในบริเวณเหลานีม้ี
ชาวบะมารอาศัยอยู 70% 
รูปแบบวัฒนธรรม ชาวบะมารซึ่งอาศัยอยูในกระทอมมุงแฝกและทํานาในแถบที่ลุม ลักษณะเดนของ
การใชเครื่องสาํอางของหญงิชาวบะมารก็คอื แปงผงสเีหลืองออนๆ ทีท่ําจากเปลือกไมตะนะคา 
(thanaka) ซึ่งใชทาแกมและหนาผากเพื่อปองกนัแสงแดดในถิ่นรอน เครื่องแตงกายตามประเพณคีือ
ผาถุงใชพนัตัว หรือโลงจี (longyi) ซึ่งคลาย ๆ กับโสรงของชาวมาเลเซยี 
  2.2 ชาวมอญ ประชากรสวนใหญทีอ่าศยัอยูรอบ  ๆ เมอืงมอลมัไยน 
(Mawlamyine) และบะโก (Bago) เปนชาวมอญ กอนหนาชาวบะมารจะมาถึงชาวมอญเปนพวกทีม่ี
อํานาจมากที่สุดในพมา 
ในปจจุบันนี้ ชาวมอญมจีํานวนเพยีงกวา 1 ลานคน สวนใหญจะถูกกลนืเขาไปในกระแสหลกัของ
วัฒนธรรมพมา 
 ชาวมอญในพมาเปนเพยีงชนกลุมนอยของพวกเชื้อสายมอญ-เขมร “วงศาคณาญาต”ิ สวน
ใหญอาศัยอยูไกลออกไปทางภาคตะวันออกของคาบสมุทรอินโดจีน คือในประเทศไทย กัมพูชา และ
เวียดนาม 
  2.3 ผูหญงิชาวปะเดาน “คอยาว” ในบรรดาชนกลุมเล็กๆ ทีพู่ดภาษาตระกูล
มอญ-เขมรก็คือเผาปะเดาน (Padaung) และเผาวะ (Wa) ผูหญิงชาวปะเดานคอยาวขึ้นดวยการสวมใส
วงแหวนทองแดงหรือทองเหลืองหนัก 9 กิโลกรัมไวรอบๆ ลําคอ เด็กผูหญิงเล็กๆ ไดรับหวงสวมรอบคอ 
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รอบแขนและรอบขอเทาตั้งแตอายุหาหรือหกขวบ เมื่อหลายปเขาก็จะเพิ่มวงแหวนใหมๆ เขาไปอีก 
จนกระทั่งถึงเวลาแตงงาน คอของพวกเธอจะยาวถงึ 25 เซนติเมตร (10 นิ้ว) ความจรงิคอของพวกเธอ
ไมไดยาวขึ้นเลย แทจริงแลวกระดูกไหปลาราและซี่โครงของพวกเธอถูกกดใหต่ําลงไป สันนิษฐานวา
ประเพณีที่ผิดประหลาดนี้มมีาตั้งแตสมัยที่ชาวปะเดานมักจะตกเปนทาสของเผาที่ใหญกวาที่เขามา
ปลนสะดมเอา การทาํใหพวกผูหญิงมีรูปรางผิดปกติไปเชนนี้ผูที่จะมาจับจะไดเปลี่ยนใจ บางคนถงึกับ
สันนษิฐานวาหวงเหลานั้นชวยปกปองกนัไมใหเสือกัดได 
  2.4 ชาววะ เชื้อชาติมอญ-เขมรอีกเผาหนึง่ซึ่งนาสนใจเปนพิเศษคือ เผาวะ 
(Wa) ซึ่งอาศัยอยูแถบชายแดนดานตะวนัออกเฉียงเหนือของพมา มีชาวเผาวะประมาณ 300,000 คน 
อาศัยอยูบริเวณทั้งสองฟากของเขตแดนติดกับจีน ไมมีใครรูจักพวกเขา รูแตวาพวกนี้ลาหัวคนเพือ่
นําไปบูชายัญเทพเจา จนกระทั่งชวงทศวรรษ 1940 เดิมชาววะเปนผูปลูกขาวนาดอนโดยใชวธิีถาง
แลวเผาแบบเกา เพื่อจะปลูกตนขาวลงไปแทน แตตอมาพวกเขามจีํานวนมากขึน้จนปลกูขาวไม
เพียงพอเลีย้งชีพ ดังนัน้ จงึหันมายึดอาชพีปลูกฝนแทน ตั้งแตนัน้มาฝนจึงกลายเปนพืชเศรษฐกิจที่
สําคัญของชาววะ 
  2.5 ชาวกะยนิ กลุมชาวกะยิน (Kayin) เปนกลุมชนที่พูดภาษาตระกูล
ทิเบต-พมา ซึง่ประชากรสวนใหญในพมาใชพูดจากนั ในปจจุบนันี้ชาวกะยินอาศัยอยูในพมา 2.7 
ลานคน มีกลุมชาวกะยนิซึง่เปนที่รูจกักันทัว่ไปนั้นมีอยู 3 กลุมคือ กลุมพู (Pwo) ซึ่งชอบอยูตามที่ลุม
หรือดินดอนสามเหลี่ยมแถบปากน้าํ กลุมซอ (Sgaw) กลุมนี้รวมถงึชาวปะกู (Paku) หรือพวกกะเหรี่ยง
ขาว กลุมที่สามคือกลุมบะว ี (Bwe) ไดแก ชาวกะยา (กะเหรี่ยงแดง) กะเรนเน็ต (กะเหรี่ยงดํา) และ
ชาวเขาหางไกลบางเผา 
 สําหรับกะยนิทีเ่ปนชาวไรชาวนาบนยอดเขาซึ่งยงัคงใชวธิีถางแลวเผา ตอสูกับเร่ืองฝนแลง
และการขาดแคลนอาหารอยางตอเนื่อง เนือ้ดินในไรนาของพวกเขาชกัจะจืดลงและขาดธาตุอาหาร ใน
เวลานี้ชาวกะยนิหลายคนจึงตองหางานใหมโดยไปเปนควาญชางอยูกับคนตัดไม หรอืไปเปนคนงาน
เหมือง โดยเหตุที่ในอาณาบริเวณนัน้มีอุตสาหกรรมอยูเพียงไมกี่แหง จึงมทีางเลือกเพียงนอยนิด 
คณะมิชชันนารีพบวาชาวกะยินมีความกระตือรือรนที่จะรบัคริสตศาสนา ในปจจุบันนีช้าว กะยนิเปน
กลุมชาวคริสตที่ใหญที่สุดในพมา 
  2.6 ชาวกะเหรีย่งแดง ชาวกะยาหรือกะเหรี่ยงแดงมีรัฐเล็กที่สุดในพมา ทั้งใน
ดานเนื้อที่และจํานวนประชากร 
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 แตเดิมนั้นชาวกะยาเปนชาวเขา เลี้ยงชพีโดยการทําไรนาดอน ปลกูขาวเจา ขาวฟางและ
ผัก บางทีการเรียกพวกเขาวา “กะเหรี่ยงแดง” อาจเปนเพราะคนเหลานีท้ั้งชายและหญิงชอบแตงแตม
เสื้อผาดวยสีแดงก็ได 
 แตเร่ืองที่นาแปลกใจที่สุดในเรื่องการแตงกายของพวกเขาคือพวกผูหญิงจะมัดนองของ
ตนเองดวยเชือกหรือหวายหลาย ๆ เสน มัดใหใหญจนถงึขนาดสองนิ้ว แลวเชือกหรือหวายเหลานี้จะถูก
ประดับประดาดวยลูกปดและเมล็ดพืช ถึงแมวาจะทาํใหนั่งหรือเดินไดลําบาก แตก็ถอืกันวาเปนแฟชั่น
ที่สวยงามอยางยิ่ง 
 ชาวกะฉิ่นและชาวเขาเผาอืน่ ๆ รัฐกะฉ่ินนัน้เปนที่ปะปนกันของชาวเขาเผาตาง ๆ ในพมา
ทั่วบริเวณภูเขาอันกวางใหญ ซึ่งอยูทางเหนอืของประเทศนั้นมทีัง้ชาวจิงพอ (Jinghpaw) 
กลุมชาวกะฉิน่สวนมากปลกูขาวนาดอนเปนแบบหมนุเวียนคือหลงัจากปลูกขาวบัควที 
 ศาสนาของชาวจิงพอคือการนับถือภูตผีปศาจเชนเดียวกับชาวเขาเกือบทัง้หมดในพมา 
แนวความเชื่อแบบเหนือธรรมชาติของเขาเกี่ยวของกับวงศวานของเทพเจาซึ่งมีอํานาจเหนือชวีิตมนษุย 
พมาเปนที่อยูของหลายชนเผาที่แตงกายอยางมีสีสันที่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
  2.7 ชาวหนากะผูมีชื่อเสียงในทางราย ผูคนอีกกลุมหนึง่ที่ชอบสรางบานอยู
บนภูเขาสูงคือ เผา หนากะ มาตุภูมิของพวกเขาไมไดอยูในพมาเทานั้น เพราะพวกเขามีรัฐของตนเอง
ในหนากะแลนด ทางทิศตะวนัออกของอนิเดีย สรางบานเรือนอยูในบริเวณแมน้ําซนิดวนินตอนบนของ
เมืองสกายน รวมทัง้ในรัฐกะฉิ่น และรัฐชิน (Chin) แถบใกลเคียงนัน้ดวย 
 ชาวเขาเผาชนิของพมา ชาวชินเปนกลุมชาติพันธุของพมาซึ่งมีผูรูจักนอยที่สุดและไดรับ
อิทธิพลจากตะวันตกนอยที่สุด  
  2.8 ชาวชิน ในพมาจํานวนกวา 60% อาศัยอยูในรัฐชิน ที่เหลือสวนใหญ
อาศัยอยูบนภูเขาระไคนและสวนที่แยกออกบริเวณภูเขามะเกวย เนื่องจากแยกตวัออกไปหางไกล พวก
ชาวชนิเปนเกษตรกรที่เชี่ยวชาญเชนเดียวกับชาวเขาเผาอื่น 
  2.9 ชาวระไคน ถงึแมจะเปนเชื้อสายทิเบต-พมาเหมือนกัน แตชาวระไคนก็มี
ผิวคล้ํากวาชาวบะมาร การคาขายในประวัติศาสตรกับพอคาและกะลาสีชาวอินเดีย รวมทั้งพวก
พราหมณผูตั้งหลักแหลงเปนเวลา 2,000 ปไดทิ้งรองรอยตกทอดไวในรูปลักษณทางกายภาพของชาว
เผาระไคน 
 นอกจากนี ้ ยงัมีความแตกตางกนัที่สําคัญหลายอยางระหวางวิถีชวีิตของชาวระไคนผูอยู
ตามฝงทะเลกบัชาวบะมารทีอ่ยูตามลุมน้ําเอยาวด ี
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ชาวระไคนสวนใหญเปนพทุธศาสนกิชนที่เครงครัด แตมีผูคนจํานวนมากพอสมควรในเมืองหลวงคอื
ซิตตเว และตามฝงทะเลทางเหนือเปนมุสลิมซึ่งสืบเชื้อสายมาจากชาวเบงกอล บรรพบรุุษของผูคนสวน
ใหญมาตั้งหลกัแหลงอยูในรัฐระไคนในยุคที่เปนอาณานคิมของอังกฤษ 
  2.10 ชาวจนีชนบทและในเมอืง ชาวจีนที่อพยพมาอยูพมามีอยูสองกลุม โดย
ที่มีประวัติศาสตรและแบบแผนชีวิตแตกตางกันอยางมาก กลุมแรกประกอบดวย ชาวจนีซานตายก 
(Shan Tayok) และโกกาน (Kokang) ชาวจนีกลุมนี้มายังเขตแดนมณฑลยนูนานในชวงที่รัฐฉานอยู
ภายใตการปกครองของอังกฤษ 
  2.11 ชาวอนิเดียผูขยันหมั่นเพียร ชาวอนิเดียและวัฒนธรรมของพวกเขามี
ประวัติอยูในพมาถงึ 2,000 ป คือมีมากอนชนสวนใหญของชาวบะมารเสียอกี สวนใหญชาว
อินเดียเปนผูมกีารศึกษา  จงึอยูในตาํแหนงผูบริหารทั้งระดับกลางและระดับสูง รวมทั้งธุรกิจตาง ๆ 
มีผูอพยพสวนใหญมาจากอนิเดียตอนใต นําเอาความเชื่อและโครงสรางสังคมในทองถิน่มาดวย 
ซึ่งรวมทั้งระบบชั้นวรรณะ เทพเจาของชาวฮินดู และการออกเงินใหกู ในปจจุบันมีชาวอินเดียที่ยังอยูใน
พมาไมถึงครึ่งลานคน สวนมากเปนชาวฮินดูทําธุรกิจคาขาย และประกอบวิชาชีพตางๆ (กิติมา อมรทัต 
2543 : 65 - 76) 
 ภาษาพมาอุดมไปดวยชื่อตาง ๆ ซึง่ลวนแลวแตดี ๆ และนาํมาพิมพไดเชนเดียวกับเร่ืองอื่น 
ๆ เรามีวธิีเรียกบุคคลไดหลากหลายรูปแบบ หรือการเรียกชือ่โดยอาศัยการแปลจากถอยคําภาษาพมา 
ชาวพมานัน้ไมมีนามสกุลและชื่อตนดังเชนโดยทั่วไป คํานาํหนาชื่อสําหรบัผูใหญ ถาเปนชายใช “อู” 
และหญิงใช “ดอ” ผูที่ออนกวา ถาเปนชายใช “โก” หรือ “หมอง” ถาเปนหญิงใช “มะ” ไมมีใครบอกได
วา ออน หรือแกเทาไรมันขึ้นอยูที่วาใครเรียกใคร 
 คําวา “โก” หรือ “หมอง” และ “มะ” นั้นมกัใชเรียกกนัในระหวางเพื่อนฝงู และคําวา “อู” 
และ “ดอ” ปกติคนที่ออนกวา ใชเรียกคนทีแ่กกวา คําวา “โก” “หมอง” และ “มะ” ใชในสถานการณ
ลําลองไมเปนพิธีรีตอง ในบางทองถิน่ใช โก หมอง กับผูชายที่มีชื่อพยางคเดียว เชน โก หมอง ทนิ เปน
ตน  
 เมื่อไรคนจึงถกูเรียกวา “สะยา” ในเมื่อเจาหนาที่ชัน้ผูใหญถกูเรียกวา “สะยา” นั้น แสดงวา 
ทานผูนัน้เปนที่เคารพรัก เพราะครูนัน้เปนบุคคลหนึ่งในหาประเภททีไ่ดรับการยกยองนับถือตลอดไป 
(หอม คลายานนท มปป : 142 - 143) 
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 3.  ศาสนา 
 พมาเปนประเทศที่มพีุทธศาสนิกชนเครงครัดในพระศาสนาที่สุดในโลก คํากลาวนีอ้าจมี
เคาความจริงอยูบาง แตพทุธศาสนาในแผนดินพมาก็มแีบบฉบับที่แตกตางจากที่อ่ืนใดในโลกอยาง
เดนชัดดวยเชนกนั  
  3.1 ชาวพมานับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทหรือหินยาน ซึ่งใกลเคียง
กับหลักธรรมคําสอนของพระพทุธองคที่สุด และเปนนิกายที่แพรหลายที่สุดในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใตดวย 
  3.2 คติการบูชานัต (ผีหลวง) ทั้ง 37 คน บรรดาชนพื้นเมืองในพมาก็ไดมีคติใน
การบูชาภูตผีปศาจเปนของตนเองอยูกอนแลว แมกระทั่งทุกวนันี้ นัตทัง้ 37 ตนก็ยงัดํารงอยูในความ
เชื่อทางศาสนาของชาวพมาอยู โดยสวนใหญจะเปนภูตผีปศาจที่ชัว่รายและมักสรางความเดือดรอน
ใหกับผูที่ไมใหความเคารพนับถือ ชาวพมาจึงตองบวงสรวงบูชานัตเหลานี้ดวยการถวายขาวตอก
ดอกไมและทรัพยศฤงคารอยูเปนเนืองนิจ 
  นัตหรือผีหลวงที่มีอํานาจและไดรับการนับถอืบูชาจากชาวพมาทั่วประเทศอยู
มากถงึ 37 ตน และความเชื่อนี้ก็มีสืบทอดกนัมานานกวา 1,500 ปแลว 
การนับถือพทุธศาสนาตามวถิทีางของชาวพมา แมพทุธศาสนาเถรวาทจะมีขอบัญญัติและแนวทางใน
การประพฤติปฏิบัติปรากฏเปนหลกัใหอยางชัดเจนอยูแลว แตพุทธศาสนิกชนชาวพมาก็ไมไดถือเอา
การบรรลุถึงพระนิพพานเปนเปาหมายสงูสุดของชีวิตในชาติภพนี้ สําหรบัพวกเขาแลวการ “ดับส้ินซึ่ง
กิเลสและความทุกข” เปนสิ่งซึ่งกระทาํไดยาก ตางกับการสั่งสมบุญและละเวนการทําบาปเพื่อใหไป
เกิดใหมในชาติภพที่ดีกวา 
 การลวงละเมิดขอบัญญัติของศีลหา ตลอดจนการกระทาํอันกระตุนใหเกิดกิเลส โลภะ 
โทสะ และโมหะลวนถือเปนการกระทาํบาปทั้งสิน้ พทุธมามกะที่ดีพึงรกัษาศีลและยึดมั่นในหลักพรหม
วิหารสี่เพื่อสรางปญญาใหกอเกิดการสั่งสมบุญกุศลนั้นมีอยูหลายวิธี วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งคือการ
อุปถัมภการสรางสถูป-เจดียสําหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพราะเหตุนี้ ในพมาจึงมีเจดียอยู
มากมาย และเนื่องจากมีความเชื่อกันวาพระบรมสารีริกธาตุของพระพทุธเจาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สามารถ
คุมครองผูกระทําการสักการบูชาได บรรดาผูสรางเจดียจึงปรารถนาที่จะไดมาบรรจุไวในเจดียทีต่น
สรางขึ้นดวยกนัทัง้สิ้น (กิติมา อมรทัต 2543 : 81 - 88) 
 4.  ประเพณีความเชื่อถือ  
 มีผูถามวาประเพณีพมาไดรับอิทธิพลมาจากชาติไหนบาง ประเพณีบางอยางพมารับ
ความคิดมาจากอินเดีย จากมอญ ทีรั่บมาจากอินเดียก็มีประเพณีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและ
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ไสยศาสตร มีการนบัถือเทพเจาตางๆ สวนที่ไดรับมาจากมอญนั้นกม็ีหลายเรื่อง ที่เดนที่สุดก็คือ
ประเพณีเกีย่วกับการทําศพ 
 ฝร่ังคนหนึ่งชื่อมิสเตอรวูด ไดเขียนเรื่องเมอืงไทยไวหลายเลม และเลมหนึง่เขาใหชือ่วา 
Land of Smile หมายความวาเมืองคนยิ้ม หรือแผนดินแหงความยิ้มแยม ที่เขาตัง้ชื่อเชนนีก้็เพราะคน
ไทยเรามนีิสัยราเริงยิม้แยมแจมใสอยูเสมอ ทางพมาก็เคยอานพบวาเขามฉีายาเรียกกนัวา แผนดินแหง
คนหวัเราะ เขาวาไมวาจะไปทางไหนจะไดยนิแตเสียงหัวเราะกนัเฮฮา ไมวาจะเปนในบาน ใตรมไม เมือ่
คนพมารวมกลุมคุยกันแลวเปนตองหัวเรากนั นอกจากนีเ้ขาวาพมาในปจจุบันติดน้าํชาเหมือนคนจีน
เวลานั่งพักก็มกัจะจิบน้ําชาคุยกันไปดวย ถอืเปนลักษณะนิสัยอีกอยางหนึ่งของพมา 
 อีกเรื่องหนึ่ง คือเร่ืองราวสักตามรางกาย เร่ืองนี้ ปรากฏวาพมาชอบสักเหมือนกนั ใน
หนงัสือฝร่ังเลมหนึง่ไดกลาวไววา เด็กผูชายพมาจะยงัไมเรียกวาเปนหนุมจนกวาจะไดสักตามรางกาย
แลว รูปที่สักสวนมากเปนรูปสัตวตางๆ เชน เสือ แมว ลิง ชาง นอกจากนี้ก็มยีันตตางๆ ซึ่งเชื่อกนัวาจะ
ทําใหคงกะพนั 
 ไทยเรามีสํานานพูดกนัอยูสํานวนหนึ่งวา “ใหญโตราวกะพมารามัญ” ทําไมจงึเอาสิ่งที่
ใหญโตไปเปรียบเทยีบกับพมา ขอนีม้ีคําอธิบายวาพมาชอบทําอะไรใหญๆ จะสรางเจดียก็ทาํใหญๆ  
จะทาํระฆังก็ทาํใบโตๆ ไมตองดูอะไรอ่ืนไกล บุหร่ีพมาชนดิชาวบานมวนสูบกันเองนัน้ แตละมวนยาว
ตั้งคืบและมวนโตราวกะไตทีเ่ราใชจุดไฟ ชาวพมาเปนนกัสูบบุหรี่ทีห่าตัวจับยากทีเดียว ไมวาผูหญงิ
ผูชายเด็กเลก็สูบบุหรี่กันทัง้นัน้ ไปไหนกนัทกี็ตองพกบุหรีก่ันไปเปนหอบๆ  
 ประเพณีของพมานัน้มีอะไรแปลกๆ แมแตการใชรมก็มแีบบแผนคนธรรมดาสามัญจะใช
รมสีขาวไมไดเปนอันขาด เพราะถอืกนัวาทาํเทยีมกษัตริย คือฉัตรของพระเจาแผนดนิใชสีขาว เรียกกนั
วา เศวตฉัตร การใชสีรมมีหามอยูอีกประการหนึง่คือประเทศมาเลเซีย รมสําหรับพระราชาธิบดีเขาใชสี
เหลือง และที่บรูไนก็ถือวาสีเหลืองเปนสีของสุลตานเชนเดยีวกนั (ส. พรายนอย 2544 : 137 - 144) 
  4.1 โหราศาสตร พมาเชื่อถือเร่ืองโหราศาสตรมาก เร่ืองโหราศาสตรเปนเรือ่งที่
นิยมกันในพมามาแตโบราณเชนเดียวกนักบัไทย ตําราโหราศาสตรของพมามีลักษณะคลายกับของ
ไทยมาก นอกจากจะเชื่อในเรื่องโหราศาสตรแลว พมายังเชื่อถืออะไรแปลกๆ อีกมากมาย เชน ใน
ระหวางสงคราม หรือเมื่อเกดิคดีฟองรองกนัข้ึน เขาจะมกีารเสี่ยงทายวาการสงครามหรือคดีนั้นจะแพ
หรือชนะ วิธกีารเสี่ยงทายก็คือ เอาขาวสุกมาปนเปนรูปสิงห รูปววั และรูปชาง เอารูปทัง้สามนี้วางใหกา
กิน ถากากินรปูไหนกท็ํานายไปตามตํารา เชน กากินรูปสงิหก็ทาํนายวาจะไดรับชัยชนะ ถากนิรูปววัก็
ทํานายวาจะมกีารปรองดองกัน ถากินรูปชางทํานายวาจะแพ 
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 ความเชื่อในเรื่องโชคลางของพมากม็ีแปลก  ๆ เปนเรื่องทีน่ารูเพื่อเปรียบเทียบกับของชาติอ่ืน 
 ๆเชน เขากลาววา เมื่อมีสุนัขคาบเอาของสกปรกขึน้มาบนบาน กเ็ปนเครื่องทาํนายวา เจาบานจะรุมรวย
เปนเศรษฐ ีถาแมไกมาไขบนนุนกห็มายความวา เจาบานจะยากจน (ส. พรายนอย 2544  : 150 - 153) 
  9.4.2 เครื่องของกษัตริย สัญลักษณของพมาสัตวตางๆ ทีพ่มานับถอืตาม
ประเพณีไทย เมื่อพระมหากษัตริยข้ึนครองราชสมบัติใหม ก็มกัจะเปลีย่นผาหุมเศวตฉตัรพรอมกับพระ
ราชพิธีบรมราชภิเษก เร่ืองนี้ทางพมากถ็ือแบบเดียวกับไทย คือเมื่อมีพิธีราชาภิเษกก็จะตองเปลี่ยนหนัง
หุมกลอง (อินทเภรี) ทุกใบ เปลี่ยนผาขาวหุมเศวตฉัตร และทําเครื่องตนเครื่องทรงใหมมีมงกุฎ เปนตน 
 คติความเชื่อถอือีกอยางหนึ่งของพมา ตามจดหมายเหตกุลาววา ในราชมณเฑียรสถาน มี
ราชบัลลังกรวมแปดแหงดวยกันคือ 
 สีหาสนบัลลังก อยูในมหาปราสาทเปนราชบัลลังกที่ใหญและสําคัญที่สุด ราชบัลลังก
จําหลกัรูปราชสีห มีเศวตฉัตร (ชั้นเดียว) ปกขางละสี่คนั การที่มีรูปราชสีหมีตํานานอธิบายวา “ที่ราช
บัลลังกนั้นมรูีปโลกเทวบุตร มีรูปราชสีหซายขวาทาํรองไวที่ราชบัลลังกนั้น มีใจความสี่ประการนั้นวา 
ราชสีหออกจากรัตนคูหาพบกันกับชางเหาะอยูบนอากาศ เกิดวิวาทกันดวยหวงกลบีเมฆเปนอาหาร 
ราชสีหนั้นข้ึนเหยียบบนศีรษะชางแลวดูดเอาสมองตามงวงชาง โลกเทวบุตรเห็นชางกับราชสีหอริกนั
อยู จึงเอาเทาหนีบแลวรองขับเพลงเตนรํา ดวยวาฟงเสยีงนั้นเพราะ ราชสีหกับชางจึงเลิกวิวาทกนั 
เพราะเหตุนมิติดั่งนี้จึงไดทํารูปโลกเทวบุตร เอาเทาหนบีเปนทีทาเตนรบกันกับราชสหีข่ีบนศีรษะชาง
ทําทีดูดงวงชาง จงึไดทํารองไวที่ราชบัลลังก” นี่กเ็ปนเรื่องแสดงถึงอาํนาจของราชสีหนั่นเอง 
 หังสาสนบัลลังก (Henthathana Palin) ไดชื่อเพราะจาํหลกัรูปหงสไว หงสเปนสัตวสําคัญ
ของมอญ ใชเปนที่ประทับเสด็จออกเวลามพีิธีสงฆและรับทูตตางประเทศ 
 คชสนบัลลังก (Gagyathana Palin) เรียกตามรูปชางทีจ่ําหลกัประดับไว เปนที่ประทับ
เวลาเสด็จออกมุขมนตรี 
 สังขาสนบัลลังก (Thinkathana Palin) เรียกตามรูปสังขทีจ่ําหลกัประดับไว เปนที่ประทับ
เวลาพระราชทานยศขนุนางและเสด็จออกขุนนางดวย 
 ภมราสนบัลลังก (Bamayathana Palin) เรียกชื่อตามรปูผึ้งที่จาํหลกัไว บัลลังกนี้อยูใน
มหามณเฑยีรแกว เปนทีป่ระทับเวลางานพธิีฝายใน 
 มิคาสนบัลลังก (Migathana Palin) เรียกชือ่ตามรูปกวางที่จําหลักประดบัไว เปนที่สําหรับ
ประทับอวยพร 
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 มยุราสนบัลลังก (Mayanyathana Palin) เรียกตามรูปนกยงูที่ประดับ เปนที่ประทบั
ทอดพระเนตรชางเผือก มอีธิบายในที่แหงหนึ่งวาทีท่ํารูปนกยงูไว เพราะถือตามเรือ่งชาดกที่วาพระ
โพธิสัตวพระชาติเปนนกยงู 
 ปทุมาสนบัลลังก (Padommathana Palin) เรียกตามที่จาํหลักเปนรูปดอกบัว และเปนที่
พระอัครมเหสีเสด็จออกรับแขกเมืองผูหญิง 
 การทีน่ําเรื่องราวราชบัลลังกมาเลารวมไวดวยนี ้ กเ็พราะเห็นวาพมานิยมเอารูปสัตวมา
จําหลกัประดับราชบัลลังก ทาํใหแลเหน็ชัดขึ้นอีกวา พมามีความเชื่อถือเกี่ยวกับสัตวตางๆ อยางไรบาง 
(ส. พรายนอย  2544 : 155 - 159) 
  4.3 ผีสางเทวดา เร่ืองเกีย่วของกับความเชื่อถือในเรื่องฝสางเทวดาของพมา 
คือเชื่อกันวาเทวดานางฟามักอยูบนภูเขา เทวดาของพมามมีากมาย มี 37 องค ที่เปนใหญอยูในอันดับ
ที่ 1 ก็คือ สักยามิน หรือพระอินทร  
  การบูชาบวงสรวงผีนัต ตามปรกติเขาแขวนมะพราวออนเซนที่เรือนทั่วๆ ไป 
ผลมะพราวออนนัน้มักเฉาะฝาเปดแบะออกแบบเดียวกับที่เราใชแกบนเจานัน่เอง ผลมะพราวออนนี้
เขาจะวางไวบนแผงหรือซ่ีฟากไมไผส่ีเหลีย่ม ซึ่งมีสาเหตุผูกสี่มุมแขวนไวที่ชายคาเรือน บนผล
มะพราวนัน้วางทอนผาแดงตางวาโพกเศยีรของเจาพอ สีแดงของพมาคงจะถือเปนสีสําคัญ การใช
ผาแดงในการเซนสรวงผีนี้คลายๆ กับความเชื่อถือของมอญ ชาวพมานับถือผีนัตเปนผีสําคัญ 
เพราะเขาใจกนัวาผีนัตสามารถชวยเหลือคุมครองภัยอันตรายตางๆ ได การที่ใชมะพราวเชนสรวง
นั้น ในตํานานบางแหงกว็าหมายเอามะพราวแทนศีรษะของงะตินเดหรือเจาพอมหาคีรีนั่นเอง สวน
การทาํนายความเปลี่ยนแปลงจากผลมะพราวนัน้ เหน็จะเปนเรื่องที่มาคิดเชื่อถือกันภายหลงัเปน
การเปลี่ยนแปลงของประเพณี 
  การบูชาผนีัตของพมานัน้เปนการนับถือบูชาในสมยัที่ชาวพมายงัไมไดนับ
ถือพุทธศาสนาเปนลทัธทิี่มีมาแตโบราณ ความเชื่อถือของชาวพมาไดฝงแนนในเรื่องผีนัตมาเสีย
นาน เร่ืองที่จะใหเลิกก็เปนการยาก จําตองปลอยไปตามเดิม แตไดเพิ่มเทวดาเขาไปอีกองคหนึง่ 
คือเดิมทีมีเพียง 36 องค เจาพอมหาคีรีเปนที ่ 1 พระเจาอโนระธามีรับส่ังใหเพิ่มสักยามิน หรือพระ
อินทรเขาไปอกีองคหนึ่งเปน 37 จัดอันดับใหสักยามนิเปนใหญ เจาพอมหาคีรีมาเปนที่ 2 การที่เพิ่ม
สักยามนิหรือพระอินทรเขาไปนี้ กเ็พราะพระอินทรเปนเทพทีพ่ิทกัษรักษาพระพทุธศาสนา อันเปน
ความเขาใจเชนเดียวกนักับจนี 
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 ธรรมเนียมการเซนผีแบบนี้ดูคลายๆ กับที่ไทยเราเรียกวา เสียกะบาล คือทําแพหยวกกลวย
ใสเครื่องพลาปลายําหรืออาหารตางๆ แลวเอาไปวางไวตามทางสามแพรง หรือแขวนไวตามกิง่ไมขาง
ทาง บาทมีีรูปปนดวยดนิเหนยีวใสลงไปดวย  
 นอกจากจะเซนสรวงบชูาผีสางเทวดาใหชวยคุมครองรักษาไขเจ็บแลว ก็ยังมีการทําพธิีขอ
ความคุมครองและใหบันดาลความสุขอยางอื่นๆ อีกดวย (ส. พรายนอย  2544 : 96 - 105) 
 การนับถือเทวดาของพมานัน้ นับถือรวมๆ กันกบัพระพทุธศาสนาคือนบัถือทัง้พทุธและ
ไสยศาสตรไปดวยกนั กเ็หน็จะแบบเดียวกบัคนไทยเราทีน่ับถือพระพทุธศาสนาแลว ยังมีใจเผื่อแผนับ
ถือเทวดาตางๆ อีกดวย เพราะถือวาถาดีมคีุณแลวก็นับถอื แตของพมาดูจะเดนชัดมากกวาของไทย 
เพราะเทวดาของเขาก็เอาเขาไปปนอยูในวัดดวย มีเทวดาแทรกอยูเปนเงาตามตัว ตามพระเจดียของ
พมาเขาจะกาํหนดทิศที่เทวดาประจําไวทีเดยีว เรียกวาเอาชื่อเทวดาเปนชื่อทิศ อยางเชนเรียกวามุม
พระอาทิตยกห็มายความวาทางดานตะวันออกเฉียงเหนือของพระเจดยี มุมพระจนัทนก็หมายถงึดาน
ตะวันออก มุมพระอังคาร กห็มายถงึทิศตะวนัออกเฉียงใต มุมพระพุธ กห็มายถงึทิศใต มุมพระเสาร ก็
หมายถงึทิศตะวันตกเฉยีงใต มุมพระพฤหสับดี ก็หมายถึงทิศตะวนัตก มุมพระราห ู ก็หมายถึงทศิ
ตะวันตกเฉียงเหนือ มุมพระศุกร ก็หมายถงึทิศเหนือ ทีก่าํหนดมุมหรือทิศทางของเทวดาประจําวนัไว
เชนนี้ก็เกีย่วไปในทางโหราศาสตร ผูที่เกิดในวนัตางๆ จะไดไปนั่งบูชาใหตรงกับทิศที่เปนวนัเกิดของตน 
คือตามประเพณีพมาเมื่อเขาขึ้นไปบูชาพระเจดีย (ส. พรายนอย 2544 : 111 - 112) 
 5.  วิธีการดาํเนินชวีิต 
  5.1 วถิีชีวิต ขนบธรรมเนยีมประเพณีผลอยางมากตอชีวิตประจําวันในพมา
ยุคอาณานิคมไดสงผลกระทบตอพมาในเรื่องของความมีเหตุผลวทิยาศาสตรและการยอมรับความจรงิ 
นอกจากนี้ยังทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานการพาณิชยและการติดตอระหวางประเทศ แต
ชีวิตประจําวันยังอยูใตคานิยมเกาๆ และวิถีชวีิตของชาวพมาก็เปลี่ยนไปเพยีงเลก็นอยแมเวลาจะ
ผานไปหลายชัว่อายุคนแลวกต็าม 
  ชีวิตวัยเดก็หลงัจากเกิดไดเจด็วัน พอแมของเด็กจะเชญิเพื่อนฝงูมาในพิธีตัง้
ชื่อ เด็กจะไดชื่อตามการหลักทางโหราศาสตร ไมจําเปนตองคลายกับชื่อพอแม พออายไุดหาขวบเด็กก็
ถูกสงไปโรงเรียน ถงึแมวาจะมีการศึกษาภาคบังคับ และรัฐบาลจะมีความพยายามอยางหนักที่จะให
การศึกษาแกทกุคนนับแตพมาไดรับเอกราชเปนตนมา 
  เมื่อเด็กผูชายอายุได 9 ขวบก็จะบวชเณร (เรียกวาฉิน่ปว Shin-Pyu) นี่คือ
พิธีกรรมแรกทีแ่สดงวาวัยเด็กของเขาสิ้นสุดลงแลว และเริ่มเขาสูศาสนาภายใตรมเงาของกาสาวพัตร   
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สวนเด็กหญิงอายุเทากนันี้จะเขารวมในพิธีเจาะห ูซึ่งเรยีกวานาทวิน (Nahtwin) เปนเครื่องหมายถึงการ
ส้ินสุดของชีวิตวัยเด็กที่ไมมีภาระอะไรเชนกนั 
 เนื่องจากประชากรสองในสามยังคงทาํอาชพีดานการกสกิรรมการเปลี่ยนจากชวีิตใน
โรงเรียนไปสูชวีิตผูใหญเชนนีเ้ปนการงายสําหรับเด็กๆ สวนมาก เพราะในวัยเรียนพวกเขาก็ชวยพอแม
ทํานาอยูแลว 
 ชาวพมามักจะแตงงานตั้งแตอายุยงันอย การแตงงานก็ไมจาํเปนตองทาํพิธทีางศาสนา
หรือพิธทีางโลกแตอยางใด แตมีการจดทะเบียนเพื่อผลประโยชนของการแบงสนิสมรส สตรีพมา
ถึงแมวาจะดอยสถานภาพกวาผูชาย แตสิทธิของพวกเธอจะเทาเทยีมกับของบุรุษและไดรับการ
ปกปองสทิธิโดยกฎหมายหยาที่ไมยุงยากอะไร (กิติมา อมรทัต 2543 : 69) 
 เนื่องจากการนับถือพุทธศาสนา ทําใหมวีิถีการดําเนินชีวิตคลายคลงึกับคนไทย ชาว
พมาเชื่อในเรื่องเวยีนวายตายเกิดและนพิพาน ชาวพมาจะเชื่อเร่ือง “กัน” คือบุญกุศลในชาติกอน 
ใครที่เกิดมาสบาย อุดมดวย ลาภ ยศ เงินทองทรัพยสมบัติ แสดงวา ผูนั้น ทาํ “กัน” มาดี ชาวพมา 
ชอบทําบุญ กศุล เพื่อจะสะสม “กัน” ไวมากๆ (ณัจฉลดา พชิิตบัญชาการ 2529 : 178) 
  5.2 การแตงกายตามประเพณี-โลงจี (longyi) และกาวนบาวน (gaung-
baung) ชาวพมาเนนความเปนเอกลักษณของชาติดวยเสื้อผาที่เขาสวม ที่เหน็ไดชัดที่สุดก็คือ โลงจี ซึ่ง
คลายคลึงกับโสรสของชาวมาเลเซีย ประกอบดวยชิ้นผาที่มีลายสก็อต ยาวตัง้แตเอวมาถึงขอเทา สวม
คูกับเองจ ี (eingyi) คือเสื้อที่สวมทับดวยเสื้อคลุมคอกลมแขนยาวอีกทหีนึง่ โลงจยีังคงใชกันมากกวา
เสื้อผาแบบตะวันตก 
  เครื่องสวมศีรษะของผูชายตามประเพณีคือ กาวนบาวน (gaung-baung) ทุก
วันนี้จะเหน็ไดในบางโอกาสเทานัน้ กาวนบาวนถูกพนัไวรอบศีรษะเหมอืนผาโพกศีรษะมีวิธพีนัและ
สีสันตาง ๆ ปจจุบันไดมีหมวกสําเร็จรูปเขามาแทนที ่
  ผูหญิงพมาใหความสนใจเรือ่งอัญมณีเปนอยางมาก เนือ่งจากทับทิม แซฟ
ไฟร หยก และไขมุกมีอยูเปนจํานวนมากในพมา ดังนั้น ในงานฉลองตาง ๆ เปนเร่ืองปกติหากหญงิ
ชาวชนบทใสเครื่องประดับกันอยางเต็มที ่ นอกจากนี้ชาวพมายงัคงถือวาการซือ้อัญมณีเปนการ
ลงทนุที่ปลอดภัยอีกดวย 
 ทับทมิและหยก เมื่อชาวตะวันตกจํานวนมากคิดถงึพมา ก็มกัจะคิดถึงอัญมณีจําพวก
เพชรพลอยที่สองประกายแวววาวสเีขียว แดง และมวง ชือ่เสียงที่วานีก้็เหมาะสมอยู เพราะวาเหมือง
ทางภาคเหนือที่เมืองโมกก และโมกาวนนัน้สามารถอวดไดวามทีับทมิ หยก แซฟไฟรตางๆ และอัญมณี
ชนิดอื่นๆ อยูมากมาย  
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 ตลอดหลายสบิปที่ผานมา ในเดือนกมุภาพันธของทกุๆ ปจะมีพวกพอคาอัญมณีจากทั่ว
โลกมารวมตัวกันที่กรุงยางกุงเพื่อรวมงานออกรานจัดแสดงในงาน “ศูนยการคาอัญมณแีละไขมุก” ซึ่ง
จัดขึ้นที่อินยาเลคโฮเต็ล 
 อัญมณีพมาทีม่ีราคมแพงที่สุดคือ ทับทิม ซึง่พมาเปนผูขายเพียงแหงเดียวในโลก ทับทมิสี
เลือดนกซึง่มีอยูในพมาเพียงแหงเดียวนัน้มรีาคาสูงลิบลิว่ทีเดียว 
สวนทับทมิปลอมนั้นทาํไดดวยกระบวนการหลอมสารแอมโมเนยีบริสุทธิก์ับสารสมสีจํานวนนอยเขา
ดวยกนัในเปลวไฟ โดยหยดออกไซดสีเขาไปนิดหนอยเพือ่ใหมีเขมข้ึน พลอยสังเคราะหเหลานี้ไดมกีาร
หลอกขายวาเปนของแทตามแหลงทองเที่ยวตางๆ  
 เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติอันมีคาสวนมากของพมามักจะอยูในถิ่นที่ชนกลุมนอยอาศัย
อยู ปญหาการแบงปนทรัยพยากรเหลานี้ระหวางรัฐบาลกลางกับรัฐตางๆ ปจจุบันกลายเปนปญหาที่
สําคัญมากตออนาคตของประเทศพมา ในหลายสิบปที่ผานมาทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้เคยเปนแหลง
รายไดสําคัญของชนเผาที่แข็งขอตอรัฐบาล 
 แมทับทมิและหยกจะสะทอนความอุดมสมบูรณของแรธาตุในพมาไดชัดเจนที่สุด แต
ความจริงยังมแีซฟไฟรชนิดสตารแซฟไฟร บลูแซฟไฟร (ไพลิน) และแซฟไฟรขาว อีกทัง้ยังมีอะควา
มา  รีน มรกต บุษราคัม หนิเขี้ยวหนุมานและไพฑูรย รวมทั้งพลอยชนดิอื่นๆ ที่ทาํใหผูคนตางพากนั
ไปซื้อที่ศูนยการคาอัญมณีอีกดวย (กิติมา อมรทัต 2543 : 32) 
 “ขามสายธาร” สูวัยชราและความตาย ความตายมีความหมายแกชาวพทุธแตกตางไป
จากชาวคริสต เมื่อชาวพมาสิ้นชีวิตลงเขาจะถูกฝงหรือมฉิะนัน้ก็จะถูกเผา มีการเอาเงนิเหรียญใสไวใน
ปากเพื่อเขาจะไดนําไปจายใหแก “คนแจวเรอื” ที่สงเขา “ขามสายธาร” ไปถึงชาติหนาได และเชื่อกันวา
วิญญาณจะยงัคงวนเวียนอยูในบานหลงัจากนัน้เปนเวลาหนึง่สัปดาห  (กิติมา อมรทัต 2543 :  72) 
 ผูหญิงพมา การแตงเนื้อแตงตัวของผูหญิงพมา เดก็ผูหญิงของพมาสวนมากไดรับการ
อบรมใหอยูแตในบานชวยแมทํางานบานเลก็ๆ นอยๆ เทาที่กาํลังของเด็กจะทาํ ธรรมเนียมพมานัน้
แปลกไปกวาธรรมไทย คนไทยเรานยิมหิ้ว เชน ตักน้ําก็ใชถังหิ้ว แตผูหญิงพมาใชทนูบนศีรษะไมวาจะ
เปนของหนกัของเบาใชทูนทัง้นั้น แมแตขนดนิก็ใชบุงกีทู๋นศีรษะ ยงัใชกนัอยูจนทุกวนันี ้งานตักน้าํออก
จะเปนของชอบของพวกผูหญิงสาวๆ เพราะจะไดมีโอกาสไดพูดคุยกับพวกหนุมๆ ที่บอน้ํา 
 ธรรมเนียมที่สําคัญของพวกผูหญิงพมาในสมัยโบราณกค็ือการเจาะห ู ผูหญงิที่เปนราช
ตระกูลในสมัยโบราณจะตองเจาะหูเพื่อใสตุมหูทัง้นั้น เพราะถือเปนเรื่องสําคัญมาก ในสมัยกอนการ
ทําพิธีเจาะหู อนุญาตใหทําเฉพาะลกูขาราชการและพวกผูดีมีเงินเทานัน้ 
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 เร่ืองการแตงเนือ้แตงตัวของผูหญิงพมา ทีใ่ชคําวาแตงเนือ้แตงตัวนัน้เปนคําพูดที่เหมาะ
กับสาวพมามาก เพราะเขาแตงทัง้เนื้อแตงทั้งตัวจริงๆ สาวพมาเคยมีคนออกปากวาสวยมามากแลว 
พวกหนุมรุนเกาเขาเลาลือกันวา “ผิวพมา ตาแขก” เปนยอดของความสวย นี่ก็แสดงวาผิวของสาวพมา
สวยนัน่เอง คนที่เคยไปอยูเมืองพมาและไดกล่ินเนื้อสาวพมามาแลวเขาเลาใหฟงวา กล่ินเนื้อนวลนาง
หอมชืน่ใจจริงๆ สาวพมาใชอะไรกันอาจจะเดาวาคงเปนน้าํอบน้าํปรุงหรือไมก็แปงพมา ความจริง
เครื่องประทิ่นลูบไลผิวที่วานีเ้ปนไมทัง้แทง เปนไมเนื้อหอมเหมือนอยางที่เราเรียกวาไมจันทนนั่นเอง 
 คําวา กระแจะจันทน เปนคําที่ใชเรียกควบกันมาแตโบราณ คนโบราณไมวาหนุมหรือสาว
ชินกับกลิ่นกระแจะจันทนอยางเดียวก็ไมรูสึกอะไร ความจริงนัน้กระแจะเปนคํารวม ในพจนานุกรม
อธิบายวา กระแจะเปนผงเครื่องหอมตางๆ ที่ประสมกนัสําหรับทาหรือเจมิ โดยปรกติมีเครื่องประสมคือ 
ไมจันทน เนื้อไม ชะมดเชยีง หญาฝร่ัน ฉะนัน้ จงึเรียกวากระแจะจนัทนรวมกนัไป เพราะมีไมจนัทน
ผสมอยูดวยนัน่เอง 
 กระแจะจันทนตามทีก่ลาวมานั้นจะเหน็วาเปนผง เมื่อจะใชก็เอามาละลายน้าํทาตามหนา
ตามแขนตามตวั ลักษณะของกระแจะจันทนตามทีก่ลาวมานั้นก็ดูจะคลายกับการใชไมจันทนของพมา 
แตกระแจะจันทนเปนของสาํเร็จรูปแลว สวนของพมายังเปนดุนๆ อยู ไมจันทนอยางที่วานี้มีขายใน
ตลาดเมืองพมา เขาเอาผงไมจันทนนี่แหละลูบไลใบหนาและตามรางกาย ไมจันทนเปนเครื่องประทิน่ที่
เกามาก ซึ่งยังคงเปนที่นยิมกนัมาจนถงึปจจุบันนี ้และชาวพมาเองก็ออกจะภาคภูมิใจมาก ไมมีใครหัน
ไปใชของฝรั่ง อาจเนื่องจากปญหาทางเศรษฐกิจ และเพราะใชกันมาจนชิน ถาเปนอยาง
ประการหลังก็นาสรรเสริญ เพราะการไมยอมทิ้งของที่เปนของประจําชาตินั้นเปนการกระทําที่
ถูกตองที่สุด (ส. พรายนอย 2544 : 69 - 79) 
 ทานาคา เครือ่งสําอางตามธรรมชาติ ครีมทานาคาปายบนใบหนาสามแหงดวยกนั ที่
หนาผากและทีแ่กมทัง้สองขาง แลวจึงละเลงจนทั่วใบหนา มันทําใหเยน็ซา ความสาํคัญของการทา
ครีมทานาคาบนใบหนาทุกเชา ถายากสวยเมื่อโตเปนสาว (หอม คลายานนท มปป : 66) 
  5.3 ความเชือ่ในเมืองพมาจะมีเจดียมากมาย เนื่องจากชาวพมามคีวาม
เชื่อวาการสรางเจดียถือวาไดผลบุญและเกียรติยศมากมาย กอนเขาโบสถชาวพมาจะถอดรองเทา
และเวลาสวดมนตจะสวดเสยีงดังๆ  
 พระสงฆในพมาจะออกบิณฑบาตในเวลา 9 โมงเชา มกีารฉันทเพลและฉันทเยน็ ชาว
พมานับถือพรอินทรและพระพรหม เชื่อในโหราศาสตรมากถือดาวฤกษเปนหลัก ในการทํานาย
โชคชะตาเชนไทย ในการเสี่ยงทายวาจะโชคดีมีชัยหรือจะชนะหรือแพ ชาวพมาจะนําขาวสุกมาปนเปน
รูปสิงหจะไดชัยชนะถากินรูปชางก็จะแพ ถากินรูปววัจะมีการรอมชอมกันหรือมีการอะลุมอลวยกัน 
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พมามีการเชื่อถือโชคลาง เชน ถามีสุนขัตายหรือของเนาเหมน็อยูบนบาน เจาของพบจะโชคดี 
รํ่ารวยเปนเศรษฐี 
   5.3.1 ชาวพมาถือวาถาใครมีฝามือแดง จะประสบแตความสุข 
ถาใครมีนิว้กอยสั้นกวาเสนจะเปนคนคบไมได นิยมประกอบกรรมชั่ว มีแตกิเลสโลภ เต็มไปดวย
ปญหาราคะ ถานิว้กอยยาวกวาเสนจะมีลูกสาวมาก 
    5.3.2 ชาวพมาเชื่อถือพญานาคเจาแหงงู เนื่องจากใน
สมัยกอนใครถูกงูกัดจะตายในทันที มีการสวดออนวอน ไมใหงูทํารายแตงนทิานใหดูศักดิสิ์ทธ ิ
ชาวพมายกยองกระตายและนกยูง กระตายคือเครื่องหมายของดวงจนัทร กษัตริยพมาสืบเชื่อสาย
มาจากดวงจันทร นกยงูหมายถึงดวงอาทิตย ชาตพิมากําเนิดจากดวงอาทิตย 
 ชาวพมาไมมนีามสกุล ดังนั้นจงึไมจําเปนตองมีลูกชายไวสืบสกุล ชาวพมาจะมีลูกชาย
ไวบวชพระ เพือ่สะสมกันไวมากๆ ถาไมมบีุตรชายจะขอเปนเจาภาพบวชใหคนอืน่ 
 การตั้งชื่อของพมา จะตองพยายามหาชื่อใหมแทนชื่อเกา เวลาเด็กเกิดจะมีการ
คํานวณวันเดือนป ถืออักษรเปนมงคลที่สุด ชื่อของชาวพมา ที่เราไดยินมักมคีําวา “อู” และ 
“หมอง” เปนคํานาํหนา อูทัน่ อูนุ คาํวา “อู” จะใชเรียกเฉพาะผูชาย 
 คําวา “หมอง” ที่คนไทยเราใชเรียกพมา ถาจะเทียบกับคําในภาษาไทยก็คือ “นาย” 
นั่นเอง เชน “หมองลาย” นายลาย คลายกบัเปนคํานําหนาบอกเพศชาย 
 ผูหญิงจะใหคาํนาํหนาวา “มะ” เปนคําบอกกลาวหมายถึง แมนัน่แมนี่ ไมไดแยกวา 
นางสาวหรือนาง 
   5.3.3 ชาวพมาเชื่อในเรื่องผสีางเทวดา เชือ่วามวีิญาณสงิสถิต
อยูในทกุทีห่รือ คนไทยเรยีกวา เจา หรือเทพเจาพมา “นตั” สามารถบนัดาลความโชคดีหรือรายก็ได 
เชื่อวาการเตนระบําฟอนเปนสิ่งที่ชืน่ชอบของเจาหรือ “นัต” และจะไดรับคําแนะนาํหรือปลอบโยน
จากเจาเหลานั้นเปนการตอบแทนใหสิ่งทีต่องการ 
 พมาเรยีกคนทรงผูชายวา “นัตจอ” เรียกคนทรงผูหญงิวา “นัตหวุน” ผูหญิงเวลาเขาทรง
จะโพกผาสีแดง มกีารเตนรําดวยทาทางแปลกๆ แสดงวาผีมาเขาทรงแลว มีนัตทัง้หมดประมาณ 
100 องค มีเทพเจา 37 องค รวมทัง้เทวะของอนิเดียที่ใหความคุมครองผืนที่ดนิทํากนิ นับถือผี
วีรบุรุษของชาติ ศาลพระภูมิสําหรับเจาของพมาจะมทีั้งตัง้พืน้แบบของไทย หอยจากตนไมหรือ
ชายคาบาน คลายกับของไทยเรา มีการเซนสรวงบูชาผีสางเทวดา เพื่อขอใหประสบแตโชคดี 
ปลอดภัยจากโรคภัยโรคเจ็บและสิ่งรายๆ ทั้งปวงในพมาดวย มีผูสูงอายุ เปนหัวหนาประกอบพิธี ผู
ไปรวมพิธีจะนาํ “ไก” และ “ไก-ที่กาํลังตัง้” ไปดวย มีขาวสุก เหลา อาหาร ขันน้ํามนต เพื่อเซนสรวง
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บูชาและประพรหมน้ํามนตตามศาลและตามตนไม กลาวคาถาบูชาเทพเจา ผีสางเทวดา เจากรรม
นายเวรและขอพร เพื่ออธฐิานขอพรแลวพรของเทวดาหรือเทพเจาตางๆ จะไปสงิอยูในตัวไก ใช
ดาบผาทองไกดูไส ผูทําพิธีจะทราบเหตุการณภายหนาและหลังจากนัน้ก็แยกยายกนักลับบาน 
 สถานภาพทางสังคมของผูหญิงในพมาจะคลายกับคนไทย ผูชายจะไดรับการยอมรับ
มากกวา และถือวาผูหญิงควรเปนแมบานแมเรือน 
 ชาวพมาไมมนีามสกุล แตก็รูวาใครเปนพี่นองกนั ไมนิยมแตงงานในวงศญาติใกลชิด 
แตไมรังเกียจที่จะสมรสกับญาติหางๆ หนุมสาวจะเลือกคูของตนเอง แตจะปรึกษาพอแมดูกอน ใน
การแตงงานจะนําดวงทั้งสองฝายมาตรวจดูจะเขากนัไดหรือไม หรือเรียกเฉพาะวา ดวงจะสมพงศ
กันหรือไม ถาดวงเขากันไมได จะไมใหชายหญิงนัน้สมรสกัน (ในพมาจะมีแตกตางไปจากของไทย
คือ ถาชายหญิงทัง้สองฝายตองการจะสมรสกันจริงๆ ก็จะเปลี่ยนวนัเดือนปใหเหมาะสมแกกัน) 
 การคลุมถงุชน หรือบังคับใหแตงงานกนั มอียูทั่วไปในครอบครัวผูมั่งคั่งจะมีอํานาจ 
แมส่ือหรือที่ชาวพมาเรยีกวา “อองสแว” จะเปนผูทําหนาที่ชักนํา ฝายชายจะมอบของหมัน่ใหฝาย
หญิงและจัดพธิีเลี้ยงกัน พิธแีตงงานจะใหญโตตามความมั่งคั่งของครอบครัวของคูสมรส บุตรสาว 
บุตรชาย มสิีทธิไดรับมรดกเทากนัเมื่อพอแมตาย หากมีการหยาขาดจากกันก็จะไปบอกญาติ
ผูใหญของทัง้สองฝายหรือทาํการองรองกนั 
   5.3.4 ชาวพมาจะใหเกียรติ นับถือผูสูงอายุ ซึ่งบางครั้งมักชอบ
ทําอะไร ตามใจตนเอง  
   5.3.5 ชาวพมาชอบจิบน้าํชาเหมือนคนจนี เวลานั่งคยุกันจะจิบ
น้ําชาและสูบบุหร่ี ทัง้ผูชายผูหญิงนิยมสบูบุหร่ี บุหร่ีของพมาทัง้มวนโตและมวนเลก็ ชาวพมาราเริง
ชอบหัวเราะ สวนใหญยังเชื่อถือโชคลาง ไสยศาสตรและหมอด ู
 ในพมามีการพรรณนาความดีของคนเจ็บใกลตาย โดยคนในครอบครัวและญาติมิตร
เปนผูบรรยาย มีการรดน้าํศพผูตายและฝง สวดบอกวญิญาณผูตายใหอยูตามสบาย วิญญาณที่
ชาวพมาถือวาเหมือนผีเสื้อ ชอบลองลอยไปในที่ตางๆ มกีารสวดฉลอง 
   5.3.6 ชาวพมานับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาท เปนพุทธศาสนิกชนที่
ดี นบัถือและเซนสรวงบูชาภูตผีปศาจ ในรอบปมีพิธีเลนน้ําสงกรานต สรงน้าํพระในวนัเพ็ญเดือน 4 วัน
เพ็ญเดือนเจ็ด วันประสูติ ตรสัรู ปรินิพานของพระพุทธเจา วนัเกี่ยวขาว วันพระ 
 ชาวพมาอยูกนัในหมูบานทีสื่บตอกันมาชัว่ลูกหลาน ทุกหมูบานมวีัด มีที่พกัคนเดนิทาง 
รานคาของเบด็เตล็ด 
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 การสรางบานจะสรางแบบยกพืน้ขึ้นดวยเสาเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา มีหลงัคาเปนจั่ว  
พื้นปูดวยกระดาน หลงัคามงุจาก มีสวนพชืผัก ดอกไมและสวนสมรอบๆ ดาน 
 ชาวพมานิยมทํานาลุม ไมชอบรับประทานขาวเหนยีวกับอาหารแตนิยมใชขาวเหนียว
เปนขนม ใกลๆ  เมืองจะเหน็สวนโดยทั่วไป ชาวเมืองมอีาชีพทําสวน ในฤดูรอนแหงแลง ในภาค
กลางของพมามีการปลูกฝาย ขาวโพด ขาวฟาง นุน มะพราว ทเุรียน ไมชอบเลี้ยงสตัว รับประทาน
ปลาเปนอาหารหลัก ใชควายในการทาํนา ชาวนาหาปลามาใชในการทํากบัขาวแตไมคอยพอเลี้ยง
กันในครอบครวั ตองซื้อปลาจากตลาดมาเพิ่ม ชาวพมาไมชอบลาสัตว เวลาวางจากงานอาชีพ
ผูชายมกัทาํงานชางฝมือ ผูหญิงไปคาขายในตลาด (ณัจฉลดา พิชิตบัญชาการ 2529 : 178 - 182)  
 6.  ชวีิตความเปนอยูและขนบธรรมเนียมประเพณี  
  6.1 ศิลปะการเคี้ยวหมาก สําหรับผูที่พิถพีิถนัในการจัดเตรียมหมากนัน้ จะ
จัดเตรียมของเขาเองเพื่อใหไดรสนิยม และเอาไวเคี้ยวในเวลาที่มีอารมณสุนทรีย แตในปจจุบันนีท้ํา
เชนนั้นไดยากเพราะชวีิตมีแตความเรงรีบ ศลิปะในการเคี้ยวหมากนี้ในที่สุดก็จะสูญหายไป 
  6.2 ใบพลูและเชี่ยนหมาก การตระเตรียมใบพลูและเชี่ยนหมากเปนการแสดง
ความเปนเจาบานและการตอนรับ ของชาวพมา การกินหมากยงัเปนทีน่ิยมมาก พอๆ กับการสูบยา 
โดยเฉพาะบานที่อยูในเมืองเล็กๆ ในหองนั่งเลนนั้น เชีย่นหมากถือวาเปนสวนหนึง่ของเครื่องเรือนไป
เลย เชน กรุงยางกุงนัน้ จะเห็นเชี่ยนหมาก เปนของตกแตงบานไปแลว ในโอกาสที่มกีารจัดงานที่บาน 
ในเชี่ยนหมากจะใสใบพลูสดไว พรอมดวยเครื่องที่ใชกนิกบัหมาก จัดวางไวบนโตะ รวมกับยาสูบและ
จานใสเมีย่ง “หมาก ยา และเมี่ยง” เปนคํากลาวกันติดปากในภาษาพมา สําหรับการเปนเจาบาน และ
การตอนรับแขกผูมาเยือน เมื่อเพื่อนฝงูหรือแขกเขามาบนเรือนชานของชาวพมา จะไดรับการตอนรับ
ดวยเชี่ยนหมาก ยาสูบใสถาดเล็ก ๆ และจานใสเมี่ยง  
 หมาก สัญลักษณของความเสนหา หญงิสาวมีเวลาเต็มทีใ่นการพิจารณาตัดสินใจ เมือ่
ชอบหนุมคนใดเปนพิเศษจะแสดงใหรูโดยการใหหมากที่จบีดวยมือตนเอง พฤตกิรรมเชนนี้เปนการ
บอกใบใหหนุมคนอื่นรูและหลบไปบานอื่น (หอม คลายานนท มปป : 108 - 112) 
  6.3 ซิการและเชอรูท  ทุกคนรูจักซิการพมาดี วิธทีาํจะนําเอายาสูบมามวนให
แนน ปลายขางหนึง่แหลมเพื่อเอาไวสูบแตมีบุหรี่อีกอยางหนึง่เรียกวา “เซ-บอ-เละ” หรือซิการที่มรีส
ออนตามชื่อเราเรียกวา เชอรทู แตมนัไมเหมือนกับที่บรรยายไวในพจนานุกรมทีเดียว ที่กลาววา “ซิการ
ที่ตัดปลายทั้งสองขาง” ความจริงปลายขางหนึง่สําหรับจุดไฟ และปลายอีกขางหนึง่นาํฝอยขาวโพด
ตากแหงมวนเปนกอนเล็ก ๆ ใสไวเปนไสกรอง เชอรทูมีหลายขนาด เลก็ทีสุ่ด มีขนาดใหญกวาซกิาแรต
เล็กนอย ถาขนาดใหญยาวประมาณหกถงึแปดนิ้ว วัดโดยรอบราวครึ่งนิ้ว ความฉุนนัน้อาจแตกตางกัน
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ไปตามอัตราสวนของยาสูบทีใ่สไวขางใน ตะกรายาสูบนีเ้ปนของสาํคัญอยางหนึ่งในครัวเรือน คลาย
กับเซี่ยนหมาก การทีห่ญิงสาวใหเซอรูทที่เธอมวนเปนของขวัญนัน้ หมายถงึความเสนหา มีแนวโนม
อยางมากกวาชายหนุมผูนัน้มีโอกาสชนะใจเธอ (หอม คลายานนท มปป : 116 - 117) 
  6.4 ผาโพกผมและเครื่องสวมบนศีรษะ เมือ่ยอนไปยุคอาณานิคม ชาวพมา
จํานวนมากยังมีภาพเหลานั้นอยูทําใหเราระลึกถึงชวงเวลาที่พมายงัเปนรัฐอิสระซ่ึงมีกษตัริยปกครอง 
ในบรรดาสิ่งทีม่ีคาควรแกการจดจําเหลานัน้ มีอยูอยางหนึ่งซึง่เปนภาพของสุภาพบุรุษสามคน ดูแปลก
ตาอยูในชุดแตงกายแบบชาวยุโรป ศีรษะโพกผาไหมหรือกองบองแบบพมา เปนภาพของเจาชายมยิน
กุนและบุตรชายเจาชายนั้นเปนพระโอรสของพระเจามนิดง พระองคตองเสด็จหนีออกนอกประเทศ 
และไปประทับล้ีภัยอยูกับชาวฝรั่งเศส หลังจากประสบความลมเหลวในการแยงชงิราชบัลลังก 
  การที่เจาชายพมายงัคงรักษาผาโพกศีรษะไว แมวาจะแตงกายดวยเสื้อผา
แบบยุโรป นบัเปนเรื่องที่นากลาวขวัญถงึอยางยิง่ ผาโพกศีรษะไหมที่เรียกวา กองบองนัน้ ใน
ปจจุบันยงัมีสวมกนัแตในพธิีที่เปนทางการ แตเปนทีน่าเสียดายวามนัเปนเพยีงการเอาแบบอยาง
ส่ิงที่เคยปฏิบัติมาในอดีตเทานัน้ กองบองในปจจุบนัผลิตเปนแบบอุตสาหกรรม ซึ่งไมควรจะเปน
เชนนั้น เพราะวาการโพกผา เปนรูปแบบเฉพาะของแตละคน กองบองของพมาไมไดมีความหมาย
เพียงแคสวมเขาไปเหมือนสวมหมวกเทานั้น แตตองเปนฝมือการออกแบบเองเพื่อใหเหมาะกับ
รสนิยมของผูสวมใสโดยเฉพาะดวย 
  ผูชายชาวพมาสมัยกอนเขาจะไมออกไปไหนโดยไมมีกองบอง ซึ่งถือวาเปน
สวนหนึง่ของบุคลิกของเขา ในการพบประสังสรรคตางๆ จะเห็นชายชาวพมาทีอ่ายุยี่สิบปข้ึนไป 
สวมกองบองหลากสี มีลวดลายและรูปแบบตาง ๆ กนั เกี่ยวกับลักษณะของชาวพมานัน้ มีอะไรอยู
อยางหนึ่งคือไมชอบรูปแบบตายตัว โดยเฉพาะเรื่องการแตงกาย เวลาที่ผูชายแตงกายแบบยุโรป
มารวมกันเขามักจะถกูเปรียบเทียบวา เปนฝูงนกเพนกวนิที่สวมเสื้อเชิต้และมีหาง ชายชาวพมาใน
ปจจุบันไมวาจะสวมกองบองหรือไมก็ตามก็ยงัแสดงออกถึงความเปนตัวของตัวเองโดยการเลือก
โสรงนุง กองบองพมานัน้ ไมใชเพื่อประโยชนใชสอยเทานัน้ แตยงัเปนเครื่องประดบั เปนศักดิ์ศรี 
และที่สําคัญมากที่สุด กเ็พื่อเปนการผดงุไวซึ่งความสงางามและความสามารถอนันาทึ่งของบุรุษ
อีกดวย (หอม คลายานนท มปป : 118 - 121) 
 7.  สัญลักษณของพมา 
 สัญลักษณหรอืเครื่องหมายของประเทศตางๆ นั้น มักจะถอืเอาของทีน่ับถือกันในประเทศ
บาง ของที่หายากไมมมีีในประเทศอื่นบาง ของที่เกี่ยวกบัตํานานของประเทศบาง อยางเครื่องหมาย
ของชาติพมานัน้เหน็มีใชอยูหลายอยาง บางทีก็ใชรูปนกยูงรําแพน แตดูเหมือนวาจะอยูในวงจาํกดั
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สัตวสําคัญของพมามีอยูสองอยางที่ถือกนัวาสูง คือกระตายกับนกยงู กระตายนัน้เปนเครื่องหมายของดวง
จันทร และตามความเชื่อของพมานั้นเขาวาพระจนัทนเปนตนวงศของพระมหากษัตริยที่ครองประเทศ
พมา สวนนกยูงรําแพนนั้นเปนเครื่องหมายของดวงอาทติย ตามความเขาใจและเชือ่ถือของพมาเขาก็
วาพระอาทิตยเปนผูใหกําเนดิแกชาติพมา พระราชบัลลังกของกษตัริยพมาจะมีรูปกระตายและรูป
นกยงูรําแพนอยูคูกัน และนี่เองที่ถือกันวารูปนกยงูรําแพนเปนสัญลักษณอยางหนึง่ขอพมา 
 อันที่จริงรูปกระตายและรูปนกยูงรําแพนนาจะเปนสัญลักษณของราชวงศพมามากกวา
อยางอืน่ แตตอมาในสมยัทีพ่มามีตราแผนดิน ผูผูกดวงตราก็ไมไดเอารูปกระตายและรูปนกยงูมาใช 
แตเอารูปสิงหสามตัวมาใชแทน ตราแผนดินของพมาออกจะแปลกที่เอารูปแผนที่ประเทศพมาบรรจุไว
ดวย มวีงกลมทําเปนกรอบลอมแผนที่ไว ทีข่อบวงกลมจารึกคําภาษาบาลีไววา “สมคคานํ ตโป สุโข” 
แปลวา ความเพียรของผูพรอมเพรียงกนันาํมาซึ่งความสุข ที่ขอบวงกลมดานบน มีรูปสงิหหนัหนาตรงๆ 
อยูตัวหนึ่ง ทางดานซายและดานขวาของวงกลมมีรูปสิงหหันหนาออกขางๆ อยูตัวหนึง่ ทางดานซาย
และดานขวาของวงกลมมีรูปสิงหหันหนาออกขางๆ ดานละตัว ดานลางของตรามีแถบจารึกวา สหภาพ
พมา การที่เขาใชรูปสิงหกม็ีความหมายวา เปนผูคุมครองรักษาประเทศพมา 
 พมาจะไดมีความคิดนับถือสัตวมาตั้งแตเมือ่ใด ยังไมสามารถจะทราบไดแนนอน เร่ืองราว
ตางๆ ที่เกี่ยวกบัสัตวจึงมกัจะเปนทาํนองนิทาน แตเขาก็อางยนืยนัเปนหลกัฐานวาเปนเรื่องจริงเกิดขึน้
ครั้งนั้นครั้งนี้ อยางมีเร่ืองอางถึงสาเหตุที่ในเมืองพมามีรูปสิงหมากมายอยูตามวัดวาอาราม จนถือเอา
รูปสิงหเปนสญัลักษณอยางหนึง่ของพมา ตนเหตทุี่จะมีรูปสิงหตัง้ตามเชิงกระไดหรือตามปากทางปาก
ประตูก็มีเร่ืองเลากันมาวา 
 เร่ืองการเอารูปสิงหตั้งไวตามประตูหรือปากทางเขาวัดนี้ เปนเรื่องที่มีความเชื่อแตกตางกนั
ไปบาง อยางเชนจีนเขากน็ิยมสรางรูปสิงหหรือสิงโตไวตามประตูโบสถวหิาร เขาอางวาราชสีหหรือสิงห
เปนเครื่องหมายของพระพุทธเจา เมื่อไดเลาถึงกระตายนกยูงรําแพน และสิงห วาเกี่ยวของกับตํานาน
ของพมามาแลว ก็จะกลาวถงึสัตวตางๆ ตอไปอีก เพราะเรื่องเกีย่วกับสัตวเปนเรื่องแปลกที่ประเทศ
ตางๆ ทางภาคเอเชียนับถือกันมาแตโบราณแทบทุกประเทศมักจะมีเร่ืองงหูรอืพญานาค หรือมังกร ใน
พงศาวดารสมยัเกาจะมีเร่ืองเขาไปเกี่ยวของดวยเสมอ ในพงศาวดารของพมาก็มีเรื่องงูเขาไปเกี่ยวของ
หลายเรื่องหลายตอน ชาวพมาสมัยกอนทีจ่ะนับถือพระพุทธศาสนากน็ับถือบูชาพญานาค เพิ่งจะมา
คลายความนับถือในระหวางพุทธศกัราช 1400 พระเจาอโนรธามงัฉอไมทรงนยิมเรื่องผีสางและสัตว 
เชน พญานาค จึงมพีระบรมราชโองการใหยกเลิกเสีย แตถึงกระนัน้ในทกุวนันีก้็ยงัมีหลงเหลือคนที่
เชื่อถืออยูบาง แตอยางไรกต็ามรูปพญานาคก็ยงัเขามาปะปนอยูตามวัด แจะเปนเพราะวาเคยนบัถือ
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มากอนก็เลยผสมรวมเขาไวดวย หรือจะเปนเพราะพวกชางเห็นเปนสิง่ทีส่วยงามกเ็ลยสรางขึ้นไว แต
อยางไรก็ตามพญานาคก็เคยมีเร่ืองเกีย่วของอยูในตาํนานพทุธศาสนาเหมือนกัน 
 ตํานานการสรางบานเมืองตางๆ กม็ักจะมีพญานาคเขามาเกีย่วของ ทางพมาเขามีเร่ือง
เลาวา พวกพญานาคไดมาชวยสรางพระราชวังเมืองตะโกง เมื่อสรางเสร็จแลว กษัตรยิของพวกนาค
ทั้งหลายไดมาอภิเษกพระเจาแผนดินพมาดวย เร่ืองพญานาคที่เกีย่วของกับราชวงศพมามมีากมาย 
เชน พญานาคยกธิดาใหเปนมเหสีฝายซายของพระเจาทตุตะบอง ตอมาเกิดผิดใจกนัพระเจาทุตตะบ
องลงเรือพระทีน่ั่งเสด็จไปทางทะเล พญานาคมาหนุนเรือพระที่นัง่ลม พระเจาทุตตะบองจมน้ําสวรรคต  
ในเมืองพมาชกุชุมไปดวยรูปพญานาค เชนที่ชเวชิคุณเจดียเหนือกรุงพุกามมีศิลารูปพญานาคไวที่ฐาน
เจดีย พญานาคเปนสัตวทีย่ากจะลืมเลือนไปจากความทรงจําของชาวพมาได พญานาคตามความ
เชื่อถือของพมาเขาใจวาจะไดรับอิทธิพลมาจากวรรณคดีหรือชาดกของอินเดียเปนสวนมาก ความคิด
เร่ืองพญานาคของไทยเราเองก็เปนไปในทาํนองที่กลาวมานั้นเชนเดียวกนั เร่ืองของพญานาคกับ
พระพทุธศาสนาดูจะแยกออกจากกนัไดยาก 
 พญานาคของพมานัน้กลาวกันวาไดรับอิทธิพลมาจากอินเดียบางจากมงักรของจนีบาง 
เพราะอยูในเขตกลางของวัฒนธรรมทัง้สองฝาย ขางจนีก็นับถือมังกร ขางอินเดียก็นับถือง ู นบัถือ
พญานาค เมื่อถายเทศิลปวฒันธรรมหรือขนบธรรมเนยีมใหกนั ส่ิงตางๆ เหลานี้กพ็ลอยติดมาดวย แต
พอสรุปไดวาเกิดขึ้นเพราะความกลัวงูเปนสําคัญ เมื่อเกิดกลัวขึน้มาก็ตองมีการออนวอนขอไมใหทํา
ราย แลวก็เลยเกิดนับถือบูชางูกนัขึ้น 
 พมาไดรับวัฒนธรรมจากอินเดีย ไดรูเร่ืองเกี่ยวกับงูและพญานาคมากขึ้น ผสมกบั
ความเชื่อถือเกาๆ จึงทาํใหลัทธิความเชื่อหรือการนับถือพญานาคเจริญกวางขวางมากขึ้น 
หลักฐานที่แสดงใหเห็นอีกอยางหนึ่งก็คือ ภาษาที่ใชเรียกงหูรือพญานาค ก็ใชคาํวา นาคา เหมือน
อยางที่ใชในอนิเดีย (ส. พรายนอย 2544 : 113 - 121) 
  7.1 สัญลักษณของความโชคดี ตามหมูบานถือวาการเกบ็เห็ดเปนงานอดิเรก 
มีคําพงัเพยของชาวพมาวา “หนาแดงสดใส ปานผูที่ไดเห็ดมาสักหอบหนึง่ทีเดียว” 
 เห็ดยังถือเปนสัญลักษณของการไดรับของกํานัลมีคาและเงินทอง ถาทานฝนเหน็เห็ด 
หมายถงึวาโชคดีรออยูขางหนา มีเห็ดข้ึนในสวนของทานก็หมายความวาทานโชคดี ชาวพมาไดชื่อวา
เปนนกัรับประทานเห็ดตัวยง  
 ภาชนะไมไผ กระบอกไมไผทีก่ลวงสามารถนํามาทาํเปนภาชนะใสอาหารได ใบชาออนเมื่อ
เก็บมาอัดใสไวในกระบอกไมไผ กระบอกไมไผขนาดใหญใชบรรจุหนอไมดองสงไปได นาํขาวเหนียวใส
ในกระบอกไมไผกระบอกหนึง่ ใสน้ําอีกกระบอกหนึ่ง มัดติดรวมกันขายในตลาด นับวากระบอกไมไผ
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เปนภาชนะใสอาหารที่สะอาดและถูกสุขลักษณะที่สุดชนิดหนึง่เทาที่ประดิษฐกันมา เมือ่เอาขาวเหนียว
ใสในกระบอกไมไผ ตอนที่เอาออกมาจะมกีล่ินหอมเปนพิเศษ และเยื่อจากกระบอกไมไผจะลอกติด
ออกมาเปนรูปทรงกระบอกดวย 
 มรดกตกทอดของครอบครัวแถบพมาตอนกลาง แตละบานจะมีแครซึ่งสามารถยกเคลือ่นที่
ไดเรียกวา กทุ-ปยิ วางไวที่สนามหลงับาน แครดังกลาวนีข้อบทําดวยไมจริง (ไมเนื้อแข็ง) และพื้นเปน
ไมไผ คืนที่มีอากาศรอน สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนบานจะใชเปนทีพ่บปะนั่งสนทนากนั แคไมไผ 
กุท-ปยิ เหลานี้ เปนมรดกอยางหนึ่ง ที่อยูในความทรงจําของสมาชิกในครอบครัว พื้นไมไผนี้จะลื่นเปน
มัน ตามอายขุองการใชเนื่องจากมีคนนั่งสมัผัสอยูเปนประจํา จนกระทัง่ลื่นเปนมนัตามกาลเวลาและ
เปนไปตามธรรมชาต ิ
 ไมเคยมีส่ิงสรางสรรคใดนาสนใจเทาตนมะขาม ตนมะขาม มีความสําคญัตอชีวิตของชาว
พมาพอสมควร ใบออนใชทาํสลัดและซุปได ฝกออนนํามาโขลกใหละเอียดปรุงเปนอาหาร โดยใส
กระเทยีม พริก และหวัหอม ฝกที่แกนํามาทําเครื่องดื่มเยน็ๆ เม็ดมะขามสามารถนาํมาเลนเกมตางๆ ที่
นาสนใจไดอีกดวย 
  7.2 ส่ิงสําคัญอยางหนึ่งในชวีิตของชาวพมา ตนมะขามเปนสิ่งที่สําคัญอยาง
หนึง่ในชวีิตของชาวพมา บางทีตรงงามกิง่ตนแกๆ เหมาะที่จะทําบานบนตนไม ชาวพมาสามารถนําฝก
มะขามทุกขนาดมาใชรับประทานได ฝกออนนาํมาโขลกใหละเอียด ใสกบัพริก กระเทียม หัวหอม และ
เนื้อปลาบด การปรุงตองใสน้ํามันมากหนอยเพื่อใหรสชาติด ี 
  9.7.3 เทพีแหงทองทุงที่แหงแลง เธอคือตนตาลโตนดนั่นเอง ตามธรรมดาทาน
จะเหน็เปนฉากหลงัของการจัดภูมิทัศนโดยทั่วไปของพมา ดงตาลโตนดที่ข้ึนอยูในทองทุงอนัแหงแลง
ในภาคกลางของพมานัน้ เปนเสมือนทีพ่ักในทะเลทราย ประหนึง่เปนแดนสวรรคของบรรดาผูเดินทางที่
ออนลาทั้งหลายไดพักเหนื่อย และแสวงหาความวิเวกได ขางใตตนตาลจะมีกระทอมขนาดเล็กใช
ใบตาลมุงหลังคาและทําฝาดานขางเพื่อใหเย็นสบาย ไวสําหรับตอนรับผูมาพกัหลบแดดอันแรงกลา 
ภายในกระทอมมีมานั่งพืน้ทาํดวยกานตาล  
  9.7.4 กลวย สัญลกัษณ พธิีกรรม และงานศิลปะ ดงกลายจะเปนแหลงที่
สวยงามแหงหนึ่งในสวน ตอนกลางวนัจะเย็นสบายและนาพักผอน ใบกลวยยาวใหญโบกสะบัด
ตอนรับเรา คืนเดือนหงายแสงสีสาดสองระยิบระยับบนในทีก่วดัแกวงไปมาดวยสายลามออนๆ 
เปนภาพที่โรแมนติกมาก 
 ในคืนเดือนมืด มีแสงสลัวจากดวงดาว กม็ส่ิีงมหัศจรรยซอนตัวอยูในดงกลวย เมื่อใบกลวย
สะบัดพลิ้ว สรางบรรยากาศอนันาสะพรึงกลวัไดมากทีเดียว 
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 หวีกลวยเปนสิง่ที่มีความงามและมีความสนกุตอนกนิดวย ผลกลวยมีสวนโคงนอยๆ ทําให
หวีกลวยมีรูปคร่ึงวงกลมอยางสวยงาม สีเหลืองทองของผลกลวยมจีุกสดีําตรงสวนยอด เปนการใหสี
ตามธรรมชาตทิี่ถือวาเขากันไดดีสุดยอดทีเดียว กลวยที่เปนหวีไมใชเปนเพยีงมีไวรับประทานเทานัน้ 
แตมันเปนของชิ้นหนึง่ที่มีความสําคัญมาก ในการเตรียมขาวของประกอบพิธีตางๆ ของครอบครัว 
พิธีกรรมที่จําเปนอยางหนึง่ของครอบครัวชาวพุทธพมา ไดแก พิธีบชูา เชน ไหวส่ิงทีเ่คารพบูชาทั้งหา 
ไดแก พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ บิดามารดา ครูอาจารย การบูชาเซนไหวดงักลาวนี้ เร่ิมตนตัง้แต
เขาพรรษา ตอนออกพรรษาและขึ้นปใหม พธิีดังกลาวนี้เรียกวา พธิีกะเดาะ 
 ในการบูชาเซนไหวจําเปนตองมีกะเดาะปวยดวย กะเดาะปวย ไดแก การจัดเตรียมผลไม 
และดอกไมใสในถาดหรือโถ ในภาชนะดงักลาวจะมีกลวยสักสองหรือสามหวีวางเรียงกนั ปลายผล
กลวยชี้ข้ึน มมีะพราวออนผลหนึง่มีข้ัวยาววางตรงกลาง 
 กลวยและมะพราวออน ถือวาเปนผลไมหลักของกะเดาะปวย กระทงใบตองวางไวตรง
กลาง มีดอกไมและใบเฟรนใสไว สีเหลืองสดของผลกลวยเขากับสีเขียวออนของผลมะพราวออน และ
ยิ่งเดนชัดขึ้นอกี เมื่อตัดกับพืน้ถาด เครื่องเขนิ สีแดงเขม 
 พิธีกรรมตาง ๆ ของครอบครัวนั้น ถาไมม ี กะเดาะปวย ถือวาไมสมบูรณ อันไดแก พธิี
แตงงาน หมัน้ ทําบุญบาน บวชเณรและเจาะใบห ู ตักบาตร ตลอดจนพธิีสวดศพ (หอม คลายานนท 
มปป : 164 - 184) 
 8.  ศิลปะและชางฝมือ  
  8.1 งานหัตถกรรมพืน้บานที่สวยงามชนิดตางๆ จากตลาดโบซกอองซาน 
(Bogyoke Aung San) ในกรุงยางกุงไปจนถงึตลาดเซโฉ (Zegyo) ที่เพิง่ปรับปรุงใหมในเมือง
มัณฑะเลย และตามตลาดทองถิน่ทกุแหงที่อยูถัดไปหรืออยูในบริเวณนัน้ 
 ตามรานแผงลอยมีเครื่องเขิน เครื่องโลหะ เครื่องทองเหลือง และรูปสลักหนิออน ไม
แกะสลัก ผาปก และอื่น ๆ อีกมาก ทักษะของชางฝมือพมานัน้ไมไดดอยไปกวาใครในดานหัตถกรรม 
เครื่องเขิน ในอดีตภาชนะเครื่องเขินชนิดเนือ้ละเอียดเปนพิเศษนัน้ผลิตโดยการฉาบรักบนภาชนะที่ข้ึน
รูปแลว ภาชนะนีท้ําจากหางมากับไมไผถักรวมกัน หรือหางมาถงัเพยีงอยางเดียว ซึ่งมีความยืดหยุน
เปนอยางมากจนสามารถบีบปากถวยชามเขาหากันไดโดยไมแตกและรักไมกะเทาะออก 
 ในปจจุบันนี้มกีารใชเทคนิคอยางอืน่อีกสองอยางคือ ผลิตภัณฑที่คุณภาพไมดีนกัจะทาํ
โดยการลงรักบนภาชนะทีก่ลึงดวยไมแลวเขียนลวดลาย สวนชนิดทีม่ีคุณภาพดีจะใชภาชนะขึ้นรูปทํา
ดวยไมไผสานน้ําหนกัเบาทาํใหมีความยืดหยุนและคงทน ไมวาจะทาํจากวัสดุใด ภาชนะขึ้นรูปจะถกู
ทาทับดวยรกัและดินเหนียวเปนชั้นๆ แลวเอาไปตากใหแหงในที่เย็นๆ หลังจากนัน้สามสี่วันกท็าดวยรกั
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กับข้ีเถา ความละเอียดของขี้เถาจะกําหนดคุณภาพของงาน เมื่อฉาบเสร็จจึงปลอยทิ้งจนแหงแลวขัด
ใหเรียบรอย 
 ตอมาก็ทารักไปอีกหลายชัน้เพื่อกลบรอยที่เกิดข้ึน ถงึชัน้นี้ภาชนะจะเปนสีดําแตงานกย็ัง
ไมเสร็จ จะตองเพิม่ลวดลายหรือการตกแตงลงไปอีก 
  8.2 งานฝมือจากโลหะ ประจกัษพยานทีพ่บอยูบอยๆ เหน็จะเปนทองคาํเปลว 
ซึ่งพทุธมามกะใชติดองคเจดียและพระพุทธรูปทั่วประเทศ งานอุตสาหกรรมชนิดนี้มีแพรหลาย
โดยเฉพาะในเมืองมัณฑะเลย 
  8.3 เครื่องเงนิของพมามีมาตั้งแตศตวรรษที่ 13 โดยใชเครื่องเงินผลิตถวย 
จาน แจกนั และหีบหมากที่ใชในวังรวมทั้งกริชและปลอก ปจจุบันงานฝมือทีท่ําจากหมูบานยวา
เตาน (Ywataung) ใกลเมืองสกายนมีคุณภาพใกลเคียงกับงานเครื่องเงินสมยักอน 
 ขณะที่เครื่องเงนิชื่อเสียงไมโดงดังเชนอดีต แตงานที่ประดิษฐจากทองแดงและทองเหลือง
กลับไมเคยลดความสาํคัญลงเลย ยังคงเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือนทีสํ่าคัญของคนประมาณ 300 
ครอบครัวในเมืองมัณฑะเลย เมืองบะโก (หงสาวดี) ก็เปนศูนยกลางอีกแหงหนึง่ ทีน่ี่พระพุทธรูป ฆอง
สําหรับวงดนตรี ระฆังสําหรับเจดียและวัด และกระดึงเลก็ๆ ผูกคอววั เปนที่ตองการอยูเสมอ 
  8.4 งานสลักไมเปนงานฝมือที่เกาแกทีสุ่ดอยางหนึง่ของพมา ถึงแมวา
หลักฐานของชางฝมือโบราณจะถูกทําลายกต็าม แตยงัมีงานชิน้สําคัญๆ ของศตวรรษที่ 19 หลงเหลอื
อยูในมัณฑะเลยโดยเฉพาะที่เปนงานตกแตงวัดวาอาราม มักจะทาํเปนรูปเทวดา นายชางจะใชชอลก
และถานไมเขียนรูปคราวๆ ลงบนทอนไมเปนรูปที่เขาตองการสลักใชส่ิวและเลื่อยตัดโครงรูปคราวๆ 
ออกกอน แลวจึงใชมีดและเครื่องมืออยางอืน่เก็บรายละเอยีดของงาน 
 สวนงานเยบ็ปกถกัรอยเปนงานที่ไดรับการยอมรับในฝมอืและยกยองใหเปนงานศิลปะ ตาม
ธรรมเนยีมมกัใชดายทองเลื่อมเงนิกระจกส ี (เพชรปลอม) เย็บติดกับเสือ้ผาที่ทาํดวยผาฝาย หรือผาขน
สัตวสําหรบัพวกเจาหรือขุนนางอืน่  ๆปจจุบนันี้ผาโลงจีไหมปกประดับดวยรูปนกยงู หรือลายดอกไม และ
งานปะผาสทีี่ตดัเปนเหลีย่มแลวปะลงบนผากํามะหยี่ดําไดขายเปนภาพประดับผนงั สวนผาคลุมไหลและ
ยามทีบ่างเผาใชก็เปนของที่ระลึกที่ไดรับความนยิมเชนกนั  (กิติมา อมรทัต 2543  : 90 - 91) 
 9.  ศิลปการแสดง  
 งานฉลองหรืองานเทศกาลชนิดใดๆ ก็ตามของชาวพมายอมหมายความถึง ปแว 
(pwe) ซึ่งเปนเวลาที่ทุกคนในครอบครัวจะมารวมกันและไปดูงานฉลองที่ประกอบดวยการรายรํา
ดนตรี สุขนาฏกรรม และละครมหากาพย 
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 โรงละครของพมามีคนดูสงเสยีงกรี๊ดกราด สะอึกสะอื้น และหัวเราะงอหาย ตัวละครที่
ปราศจากความกังวลและมีชวีิตชีวา วงดนตรีที่ประกอบดวยฆองและกลองตีเปนเสยีงเพลงแปลกๆ 
ขณะที่เวทีกลายเปน “ดินแดนแหงเทพนยิายซึง่เต็มไปดวยเจาชายรูปงามและเจาหญิงผูราเริง” คุณ
สามารถจนิตนาการถงึบรรยากาศของโรงละครพมาไดจากคําบรรยายของแบรนดอน 
 ประวัติของนาฏศิลปพมายอนไปถงึป 1767 (พ.ศ. 2310) เมื่อพระเจาซนิพวิซิน (Hsinbyushin) 
เสด็จกลับมายงัอนินวะ หลงัจากทรงพิชิตกรุงศรีอยุธยาเมืองหลวงของไทยได ในบรรดาเชลยศึกของ
พระองค มีคณะนาฏศิลปหลวงชาวไทยอยูดวย คนเหลานี้ไดทําการสอนนาฏศิลป ทาํใหพมาสามารถ
พัฒนาทารําดงัที่แพรหลายบนเวทีในปจจุบนั และไดมพีัฒนาการทางดานนี้มาจากนาฏศิลปไทยอัน
ละเมียดละไมรวมกนักับอิทธพิลของนาฏลีลาพมาซึ่งมีเอกลักษณของตัวเอง 
  9.1 การแสดงนาฏศิลป นักแสดงจะรายรําดวยลีลาทีเ่ชื่องชาโดยใชขอมือ 
ขอศอก หัวเขา ขอเทา นิว้มือ และนิ้วเทาพริว้ไหว กลมกลนืไปตามจงัหวะ จนแลดูเหมอืนทาํไดไมยาก 
 ส่ิงที่เราใหเกิดอารมณก็คือวงดนตรีซึ่งเรียกวา ซายง (saing) ซึ่งคลายคลึงกับกะเมลนั 
(gamelan) ของชาว เครื่องดนตรีสวนใหญเปนเครื่องตี ชิน้สําคัญคือ กลองวง ซึง่มีกลอง 21 ใบ หรือที่
เรียกวา ปตวายง (วงดนตรีเลก็ ๆจะมีเพยีงกลอง 9 ใบเทานัน้) รอบกลองวงนี้เปนสวนของฆอง (เจวายง) 
กลองเดี่ยวอันใหญ (ปตมะ) ฉ่ิง (ล่ินกวิน) และกรับไมไผ (หวาเล็ตคก) ขลุยไมไผ (ปลแว) และระนาดไม
ไผ (ปตตะลา) 
 บางครั้งวงดนตรีจะใชเครื่องดนตรีพมาที่เรียกกนัวา พณิสิบสามสาย อันงดงามประณีต
ที่สุด มีรูปรางคลายเรือตุกตาหุมดวยหนงัควาย มีเสนสายติดอยูกับ “หวัเรือ” ไมโคง เปนเครื่องดนตรี
สําหรับรรเลงเดี่ยว โดยมากจะเลนโดยสตรีซึ่งไมเหมือนกับเครื่องดนตรีอ่ืนๆ เมื่อใชในการแสดงปแว
พิณนี้จะใชดีดคูกับการรองเพลงเดี่ยว 
  9.2 ดนตรีพมานั้นขาดเสียงสูงต่าํและไมมีการใหจังหวะคอรด แต
เสียงดนตรีที่เกิดขึ้นจากลองและฆองจะถูกนาํไปประกอบกับดนตรีอ่ืนใหจังหวะลงตัว 
 การแสดงนาฏศิลปตามตํานาน นาฏศิลปเกือบทัง้หมดจะอาศัยเรื่องราวมหากาพยของ
ฮินดู (โดยเฉพาะเรื่องรามเกียรติ์) หรือนิทานชาดก (Jataka) อันไดแกการจุติใน 550 ชาติของ
พระพทุธเจา 
 การแสดงทีม่ีรูปแบบเปนพิเศษกวาแบบอื่นๆ ก็คือ ยกเตปแว หรือละครหุนกระบอก นักเชิด
หุนคนหนึ่งๆ จะตองคอยควบคุมหุนถึง 28 ตัว บางคนตองถือเชือกชักถงึ 60 เสน เพือ่ชักใหมทีาทาง
ตางๆ (แตสวนใหญถือเพียง 20 เสน) ในขณะออกทาออกทางหุนนั้นเขาจะพากยไปดวย โดยมีผูชวย
บนเวทีอีกสองคน 
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  9.3 ละครหุนกระบอกในพมาถือกาํเนิดข้ึนเมื่อพระเจาซินพิวซนิเสด็จกลบัมา
จาการตีกรุงศรีอยุธยาพรอมดวยคณะละครไทย พระราชบุตรซิงกูแมผูเปนองครัชทายาทจงึทรงจัดตั้ง
กรมนาฏศิลปหลวงขึ้นในราชสํานกัของพระองคและทรงมอบหมายใหอูถอ ผูเปนเจากรมฯ รับผิดชอบ
ดูแลการพัฒนาศิลปะรูปแบบใหมข้ึนมา (กติิมา อมรทัต 2543  : 93 - 94) 
  9.4 ศิลปการแสดง ศิลปะของ ชะ-ปวย พมา ชะคือ เร่ืองราว ปวยคือ การแสดง 
ชะ-ปวย จงึหมายถงึละครเพลง เมงตา คือ ผูแสดงหนาฝายชาย เมงตะมี หมายถงึผูแสดงนาํฝายหญงิ 
คงไมมีชนชาตใิดที่ชอบสนุกสนานสรวลเสเฮฮา และมีการบันเทงิทางดานการละคร เชน ชาวพมาอีก
แลว เพราะวาชาวพมานัน้ตั้งแตวินาทีแรกทีเ่กิดมา พอรอง วา-วา ก็มีชายอิงรับแลว (เปนดนตรีของวง
ดนตรีที่เลนเพือ่ฉลองเหตุการณตาง ๆ) ตลอดชวงชีวิตของเขา ทกุอยางที่เกิดข้ึนแกเขา ทุกอยางที่เขา
กระทาํลวนมีชายอิงประกอบทั้งสิน้ จะเปนไปดังนี้จนกระทัง่เขาลาโลกนี้ไป 
  ศิลปะของ ชะ-ปวย พมานัน้ มีความประณตียากที่จะบรรยาย และเปนศิลปะ
ที่คอนขางเขาใจยากพอสมควร ชะ-ปวย นัน้ หยั่งรากลึกลงไปในขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติและ
มีการปรับปรุงหลายอยาง (เนื้อเรื่องหรือเคาโครงเรื่อง) นาํมาจากชาดกในพทุธศาสนา ศิลปนของชะได
สรางจินตนาการ และถอดความออกมาตามความรูสึกนกึคิดและวิถีชีวติของชาวพุทธที่เปนสามัญชน 
เนื่องจากพมาไดนําเอาสิง่ละอันพนัละนอยของโอเปรา บลัเลย และดนตรี มาผสมผสานกนัใน ชะ-ปวย 
เมื่อรวมกนัเขาแลวจึงเปนผลงานอันมหัศจรรยของทีมศิลปน ชะ-ปวย เปนลักษณะการแสดงเฉพาะตัว
ซึ่งเปนแบบฉบบัของพมา ชะ-ปวย นัน้ ถือวาเปนของพมาโดยแท เปนการรักษาบุคลิกลักษณะของชาติ
ไวอยางมากทีเดียว ชะ-ปวย พมานั้นไมไดสูญหายไปจากวัฒนธรรม จดุประสงคของ ชะ-ปวย ก็เพือ่
สรางความบันเทิง และนาํเสนอสัจธรรมเพือ่ชีวิตบางประการแกเรา เร่ืองราวตางๆ ที่นาํมาแสดงเปน
เร่ืองเกี่ยวกับพทุธประวัติบางตอน ซึ่งคณุธรรมของพระองคทานยอมเปนทีย่อมรับนบัถือเปนสากล 
(หอม คลายานนท มปป : 255 - 260) 
 ชาวพมาลวนรักดนตรี การรายรําและละคร ความจริงแลวก็รักความบันเทงิทุกประเภท 
ละครเพลงพมานัน้แสดงตลอดทั้งคืน สําหรบัชาวพมาแลว ถางานใดไมมีเสียงกลองและดนตรี ถือวา
งานนัน้ไมสมบูรณ วงดนตรีพมาใชแสดงในแทบทุกโอกาส งานทาํบุญเลีย้งพระ พธิีบวช นาค และงาน
เลี้ยงฉลองตาง ๆ ของครอบครัวในงานศพตามหวัเมืองตาง ๆ ยงัมวีงดนตรีบรรเลงดวย ในพมามกีาร
ปลูกฝงความรกัดนตรี และการฟอนรําตั้งแตเล็กทีเดียว (หอม คลายานนท มปป : 277 - 278) 
  9.5 ละครหุนกระบอก สวนมากทัว่ทั้งโลก โดยเฉพาะในพมานัน้ มีความรูสึก
วาการที่จะพยามยามชักจงูใหผูชมเห็นวาหุนเปนอยางอื่นซึ่งแตกตางไปจากหุนมนีอยเต็มที จึงเหน็ได
วาเวทหีุนกระบอกพมา มเีพยีงฉากหลงัสีขาวสงูระดับเอวและนักเชิดหุนก็โผลข้ึนมาใหผูชมเหน็ดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

98

บางทีดวยทาทางที่แสดงถงึความรักความเมตตา ที่ผูเชิดหุนนาํไปใสกับหุนที่เปนสัตวตางๆ นัน้ ชวยทาํ
ใหผูชมลืมไปวามีเขารวมแสดงอยูดวย อํานาจลึกลับไดดลบันดาลใหบรรดาเด็กและผูใหญถูกมนต
สะกดใหเห็นสตัวตางๆ นัน้ มีชวีิตและเลือดเนื้อไปได ผูชมนั้นเขาเห็นเฉพาะสิ่งที่เขาตองการจะดู
เทานัน้ และเมือ่เขามีจินตนาการเกิดขึ้นแลว เขายอมเห็นไดมากขึ้นไปอีก 
 นักเชิดหุนเขาจะทุมเทกาย อารมณและทกุส่ิงทุกอยางใหแกหุน และเขาจะเปนดัง่กบัผูที่
ถูกละมายสงิราง ดังที่ศิลปนนักแสดงทั้งหลายเชื่อกนั มนัเปนศิลปะของเขา (หอม คลายานนท มปป : 
290) 
 ไมมีงานเทศกาลนมัสการเจดียของพมางานใดเลยที่ขาดการแสดงหุนกระบอก งาน
เทศกาลตางๆ มีข้ึนหลังฤดกูารเก็บเกี่ยวขาวในนา และบรรดาชาวนาทัง้หลายก็อยากหาเวลาพกั
ชวงสัน้ๆ  
 เวทหีุนกระบอก เปนเวทีโลง กะเดาะ – ปวย นั้น ตามชื่อหมายถงึ การเซนไหวบูชา เปนสิ่ง
ที่มีความสําคญัอยางหนึง่ของการฉลองตาง ๆ ของพมา ทั้งในครอบครัวและในสงัคมทั่วไป  
 อีกประการหนึง่เกี่ยวกับการแสดงหุนกระบอกของพมานั้น พลงัของการแสดงขึ้นอยูกับ
ความไพเราะของเนื้อเพลง และความยิ่งใหญของเนื้อเร่ืองที่เปนบทเจรจา ซึ่งถายทอดออกมาดวยเนื้อ
เพลง ทวงทาํนองของเพลง คํากลอนและการบรรยายเปนรอยแกวที่คลองจองกนั และมีดนตรีบรรเลง
ประกอบ 
 การเชิดหุนกระบอกแตละตัวบนเวที ปกติตองใชสองคน คนหนึ่งวาคํากลอนหรือรองเพลง
ในขณะที่อีกคนหนึ่งเชิดโดยดึงสายตางๆ ใหหุนเคลื่อนไหวสัมพนัธกันไป 
 การแสดงตลอดคืน ผูที่ไมใชชาวพมามกัจะตั้งคําถามดวยความประหลาดใจอยูบอยๆ 
เกี่ยวกับเร่ืองทีว่าการแสดงหุนกระบอก แสดงกันตลอดคนืเปนไปไดอยางไร ทําไมตองแสดงกนัตลอด
คืนดวย ชาวพมาก็กลับแปลกใจวาทําไมจึงตองถามแบบนั้น เทาที่จําความไดก็เห็นมีการแสดงตลอด
คืนแบบนี้มาเรือ่ย 
 มนตเสนหของหุนกระบอก หลายคนมักมีความแปลกใจตอการทีป่ระชาชนเฝานั้งดหูุน
กระบอกทาํทาทางแปลกๆ นาขบขันไดทั้งคนื ในเมืองเล็กๆ และตามหมูบานตางๆ เขายังถือปฏิบัติกนั
อยูเปนของธรรมดา การที่ชาวพมาไปยัง ปวย หรือโรงละครและพักผอนนั้น เขามุงไปหาความบนัเทงิ
โดยแท (หอม คลายานนท มปป : 279 - 284) 
 ละครหุนกระบอกมีกฎที่เขมงวดวางไวเปนธรรมเนียมถือปฏิบัติ ตุกตาที่เปนตัวละคร
สําคัญตองทาํจากไม ยะ-มะ-นาย (ไมเนื้อออน) และแตละตัวตองเหมือนคนทกุประการ โดยมี
รายละเอียดมากที่สุด แมแตตวัละครที่เปนสตัวก็ตองทําแบบเดียวกนั 
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ไมมีการเปลี่ยนบทบาทของหุนแตละตัวเลย เมื่อกาํหนดบทบาทของหุนตัวใดเปนอะไรแลวจะเปน
เชนนั้นตลอดไป พระราชา วญิญาณ ยักษ หรือ ซอ-จี เวลาถือหุนแตละตัวตองใหความเคารพดวย 
 หุนกระบอกนัน้ทาํขึ้นมาแทนคนหรือวิญาณ จึงตองใกลชิดกับคนเชิดหุนตัวนั้นๆ เปนเวลา
หลายชั่วโมงกอนการแสดงจะเริ่มข้ึน ศิลปนจะนั่งลงโดยเอาหุนเชิดไวบนตัก แตงตวัใหและบางครั้งก็
พูดคุยกับหุนดวย 
 บรรดาศิลปนเชิดหุนกระบอกมีสํานวนอยูวา “มีวิญาณละมายเขาสิง” ซึ่งเปนผูอุปถัมภ
ศิลปนนักแสดง “เขาเชื่อวาเขาสามารถแสดงไดดีที่สุดก็ตอเมื่อวิญาณละมายเขาสิงเขา” 
เร่ืองนี้ยิง่มีความสําคัญมากระหวางผูเชิดหุนกระบอกกับตัวหุนเพราะวาผูเชิดหุนตองมวีิญาณของหุน
เขามาสงิ ทั้งสองรางตองรวมกันเปนหนึง่วญิญาณ ศิลปนตองอุทิศบางสิ่งบางอยาง 
ความลึกลับของละครหุนกระบอก มาจากรากเหงาของวฒันธรรมที่เขมแข็ง ละครหุนกระบอกพมามี
อํานาจลึกลับที่สิงอยู มีขอหามธรรมเนยีมทีถ่ือปฏิบัติและอํานาจลึกลับ ทัง้นี้อาจเปนศิลปะที่ถอื
กําเนิดมาจากวัฒนธรรมที่เขมแข็งเปนรากเหงาก็ได (หอม คลายานนท มปป : 285 - 287) 
  9.6 โขน เปนการแสดงเรื่องรามเกียรติ์สําหรับในราชสาํนกั แตสามัญชนนัน้มี
การแสดงดนตรี และการฟอนรําพื้นเมืองไมคอยมีโอกาสไดชมละครนักบางทีละครหุนกระบอกนี้อาจจะ
เปนการนาํเอาศิลปะการละคร ซึ่งเปนศิลปะที่งดงามกวาการแสดงพืน้บานมาใหสามญัชนชมเปนครั้ง
แรกก็ได (หอม คลายานนท มปป : 287) 
 10.  สถาปตยกรรมที่สําคัญของพมา  
 เปนเวลายาวนานกวารอยปมาแลวเมื่อเมืองหลวงของพมา สถูปทองคําที่สองแสงแวววาว
ของเจดียชเวดากองยังคงเดนตระหงานเหนอืทิวทัศนของเมืองยางกุง เจดียนี้ไมเพยีงแตจะมีความโดด
เดนทางดานสถาปตยกรรมเทานั้น แตยังเปนสัญลักษณของประเทศพมาอีกดวยเหตทุี่เจดียชเวดากอง
เปนจุดเดนของเมืองยางกุงเนื่องจากตั้งอยูบนเนนิเขาเชียงกุตตระ (Singuttara Hill) ทางเหนือของจุด
ศูนยกลางเมือง และอยูหางจากแหลงทองเที่ยวอืน่ (กิติมา อมรทัต 2543 : 107) 
  10.1 เจดียชเวดากอง เจดยีชเวดากองเปนสถานที่บรรจุพระเกศธาตุทัง้แปด
เสนของพระพทุธเจา และพระบิรโภคเจดียของพระอดีตพทุธเจาทัง้สามองค องคสถปูหุมดวยทองคํา
ทั้งหมด 8,688 แทง แตละแทงมีคามาก ปลายยอดสถูปประดับดวยเพชร ทับทิม นิล และบุษราคัม 
มรกตเม็ดเขื่องจัดไวตรงกลางเพื่อรับลําแสงแรกและลําแสงสุดทายของดวงอาทิตย ทั้งหมดนีป้ระดับ
อยูดานบนเหนอืฉัตรขนาด 10 เมตร ซึ่งสรางขึ้นบนไมหุมทองเจ็ดเสน ประดับดวยกระดิ่งทองคาํ และ
กระดิ่งเงนิ รอบองคสถูปรายลอมไปดวยสิ่งปลูกสรางกวา 100 หลงั มทีั้งสถูปบริวาร วหิารทิศ วิหาร
ราย และศาลาอํานายการ 
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 ประชาชนชาวพมาตางก็มั่นใจวาไมมกีารทาํลายลางใดจะทําใหเจดียชเวดากองหักโคนลง
มาได เมื่อใดก็ตามที่เจดียแหงนี้ชํารุดเสียหายก็จะไดรับการบูรณะใหงดงามรุงโรจนกวาเดิม (กิติมา 
อมรทัต 2543 : 125-126) พมามีคติความเชื่อทางโหราศาสตรในสวนของดาวพระเคราะหและวันทัง้
แปดคลายคลึงกับไทย รอบพระเจดียประธานจงึมีการสรางเสาศิลาเปนเรือนสถิตของดาวพระเคราะห
ทั้งสิน้ 8 จุด และมีพระพทุธรูปปูนปนปดทองประดิษฐานอยูขางเสาแตละตน ประชาชนจะมาทาํบุญ 
บูชาดวยการถวายดอกไม ประดับธงและสรงน้าํพระ (กิติมา อมรทัต 2543 : 129) 
  10.2 เจดียชเวมอดอ ความภาคภูมิใจของเมืองบะโก หากเจดียชเวดากองเปน
สัญลักษณสะทอนความรุงโรจนของเมืองยางกุงแลว เจดียที่แสดงถงึความรุงเรืองของเมืองบะโกก็
ไดแก เจดียชเวมอ ดอ (Shwemawdaw Pagoda-หรือ Great Golden God Pagoda) ซึ่งแลเหน็ไดแต
ไกลถึงราว 10 กิโลเมตรจากนอกเมืองทีเดียว องคพระธาตุนัน้ตั้งอยูนอกเมืองทางทศิตะวันออก มี
ลักษณะหลายอยางคลายกับเจดียชเวดากอง อันที่จริงนั้นเจดียองคนีสู้งกวาเจดียชเวดากองดวยซ้าํ 
ปจจุบันมีความสูงถงึ 114 เมตร เชนเดียวกับเจดียชเวดากอง จะพบกับฐานทักษิณขนาดใหญ มีบนัได
อยูส่ีมุมเจดียไมมีวหิารสีสันสดใสอยางเจดยีชเวดากอง แตมีพิพิธภัณฑเล็ก ๆ ประดิษฐานพระพทุธรปู
ไมและพระพทุธรูปสําริดที่เหลือรอดมาจากภัยแผนดินไหวในป 1930 (พ.ศ. 2473) ตามลานระเบียงมี
เสาพระเคราะหประจําอยูทัง้แปดทิศ รวมทั้งรูปปนของนตั (ผีหลวง) ซึ่งเปนผูกลาในประวัติศาสตร
เมืองบะโกเชนกัน (กิติมา อมรทัต 2543 : 144-145) 
  10.3 เจดียไจฮ็อก ซากปรักหักพังของโปรตุเกสและเจดียบนเนินเขา ซาก
สถาปตยกรรมของพวกโปรตุเกสและเจดียไจฮ็อก (Kyaik Khauk Pagoda) ซึ่งตั้งอยูบนยอดเขาเตีย้ๆ 
สามารถมองเหน็สถูปทองไดจากที่ราบลุมปากแมน้ําที่อยูไกลออกไปหลายไมล เจดียไจฮอ็กนี้มีรูปแบบ
สถาปตยกรรม บรรยากาศและที่ตั้งคลายคลงึกับเจดียชเวดากองและเจดียชเวมอดอ ขางหนาองคสถูป
มีหลุมศพของนักเขียนมีชื่อสองทาน คอืนะฉิ่นเหนาน (Nashinnaung) และปะเดตะยะซา 
(Padethayaza) (กิติมา อมรทัต 2543: 151 - 152) 
  9.10.4 เมืองมัณฑะเลย มณัฑะเลยเมืองหลวงของพมาเหนือนั้นเปนเมอืงที่
เพิ่งสรางใหมไดไมถึง 150 ป แตชื่ออันไพเราะนาํมาซึ่งมโนภาพที่เกาแกโบราณ ไมวาจะเปนแมน้าํเอ
ยาวดทีี่ไหลเอือ่ยผานเมืองไป เตือนใหรําลึกถงึเมืองหลวงเมืองสุดทายของพมาซึง่งดงามเต็มไปดวย
เจดียนับพันนบัหมืน่กระจัดกระจายอยูตามทุกซอกทกุมมุของภูมิประเทศในอาณาบิรเวณนัน้ เปน
เมืองที่แฝงไวดวยเสนหของความเปนมิตรและความมีชีวิตชีวาของชาวเมอืง 
 ตามความคิดของชาวพมาแลว เมืองที่เปนตัวแทนที่แทจริงของอดีตและปจจุบันของพมา 
และมัณฑะเลยนับไดวาเปนศูนยกลางแหงวัฒนธรรมพมาและความรูดานพุทธศาสนา ภาพของ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

101

โศกนาฏกรรมในประวัติศาสตรระคนปะปนไปกับความงามทางภูมิศาสตรของเนินเขามัณฑะเลย
และเจดียทีง่ดงามนาทึง่ เบือ้งลางคือซากปรักหักพังของพระบรมมหาราชวงัใน “เมืองทอง” อันเปน
ศูนยการคาของพมาเหนือ ซึ่งทกุคนจะมาทีน่ั้นในเครื่องแตงกายประจําชาติสีตางๆ ชางฝมือและ
ชางประเภทตางๆ ก็จะพบไดที่นี่เหมือนกนั พวกเขาทาํงานฝมือแบบโบราณดวยกรรมวิธอัีนนาอัศจรรย
ดวยทอง เงิน หินออน กับส่ิว เสนไหม และเครื่องทอผา  
 มัณฑะเลยเปนศูนยกลางของพุทธศาสนาแบบพมา และความเปนชาตินิยมของ
ชาวบะมาร คือเปนศูนยกลางสาํคัญทางวัฒนธรรมของพมา เสนหอยางหนึ่งของมณัฑะเลยมาจาก
ทําเลที่ตั้งซึง่ตั้งอยูริมฝงแมน้ําเอยาวดี ส่ิงที่นาหลงใหลยิ่งกวานั้นก็คือ ทิวทัศนอันงดงามนา
มหัศจรรยอันเปนภาพของแมน้ําที่ทอดยาวไปยังเนินเขาสกายน และมินกุนทางฝงตะวันตกของ
แมน้ําเอยาวดี ซึ่งเต็มไปดวยเจดียและวัดวาอาราม  
 ถิ่นชางฝมือ ทางใตของมัณฑะเลย โดยเฉพาะแถบเจดียมหามุนีจะไดพบงานของ
ศิลปนและชางฝมือในถิ่นนี ้ พวกชางหนิจะจําหลักพระพุทธรูปดวยหนิปูนและหนิออน ชาวพมาใช
ทักษะความชาํนาญและกรรมวิธีที่สืบตอจากบรรพบุรุษสรางองคพระพุทธรูปในบางตางๆ รวมทั้ง
รอยพระพทุธบาทและฐานปทมหรือแมกระทั่งรูปของพระแมมารีผูบริสุทธิ์ในบางครัง้ ชางสลักไมซึ่ง
สรางพระพทุธรูป รวมทัง้โตะหมูบูชาสําหรับต้ังในบานและที่องคพระเจดีย งานชางหลอกห็ลอรูป
จําลองของพระพุทธรูปโบราณรวมไปถึงเครื่องดนตรี 
 ทองคําเปลว งานฝมือชนิดนี้เปนงานเกาแกที่สุด และกระบวนการผลติก็ดาํเนนิไปตามที่
เคยเปนมา งานฝมือประเภทอื่น ๆ อันไดแก งานทอผาไหมและผาฝายแหงอมรปุระ เครื่องเงนิแหง
หมูบานยวาตาวน (Ywataung) รวมทั้งงานสําริดและทองเหลือง (กิติมา อมรทัต 2543 : 163 - 172) 
  10.5 บะกนั ดินแดนแหงเจดียนับพัน บะกันคือเมืองศาสนาที่ไดรับการ
กลาวขวัญถึงอยางนาทึง่ในบรรดาเมืองที่เกี่ยวของกับศาสนาในโลก ไมมีเมืองใดที่จะมีวัดวาอาราม
อยูมากมายจนเปนที่เชิดหนาชูตาของเมือง ซึง่มีทัง้ความหลากหลายของการออกแบบและตกแตง
ใหสวยงามนาพิศวงของเมืองที่รกรางอยูริมแมน้ําเอยาวดี พื้นที่ทั้งหมดเรียงรายไปดวยเจดียทกุ
ขนาดทกุรูปราง พืน้ดินถกูปกคลุมอยางหนาแนนดวยซากปรักหักพงัของศาสนสถาน จนเปนที่
กลาวขานวาคณุไมสามรถขยับมือหรือเทาโดยไมสัมผัสส่ิงศักดิ์สิทธิ์ส่ิงใดสิ่งหนึ่งได ชเวโย (เซอร
เจมส สก็อตต) The Burman : His life and Notions 1882 (กิติมา อมรทัต 2543 : 199) 
 11.  อาหารการกินชาวพมา 
 ทางดานภูมิศาสตรและวัฒนธรรมที่สันโดษไดทําใหเกิดศิลปะการประกอบอาหารของพมา
เองขึ้น เนื่องจากชาวพมาไมใชนักเลี้ยงปศสัุตว สวนประกอบในอาหารจึงไมใชเนื้อวัวมาก นมก็ใชนอย
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เชนกนั แตเพราะอาศัยอยูแถบลุมแมน้ําและแนวชายฝงทะเล ทําใหมีปลาเปนอาหารหลักที่สําคัญที่สุด
ในบรรดาเนื้อสัตว ทกุ ๆ มื้อ อาหารพมาจะประกอบไปดวยขาว สวนกับขาวมักจะปรุงดวยผงกะหรี ่แต
จะใสน้ําปลา (ngan-payay) เพื่อปรุงรสอาหาร จนเปนสวนหนึง่ของอาหารประจําชาติ  
  11.1 อาหารพืน้เมืองอกีอยางหนึ่งคือ โมงฮิงคา (mohinga) คือขนมจนีพมา 
ทําจากขาวเจา สวนใหญจะรับประทานในตอนเชาและกลางวัน ที่รูจักกนัมากกวานั้นคือ ฮิงโย (hingyo) 
แกงจืดใสผักหรือหมู อาหารสวนใหญจะมปีลา กุง หรือไกเปนสวนประกอบสําคัญพรอมดวยขาว ที่
นิยมเปนพิเศษคือ ขาวซอยพมาหรือกกสเว (kaukswe) ในพมามีผลไมรสอรอยอยูมาก กลวย สม 
มะนาว มะมวง มะละกอและสมโอ 
 นอกจากนี ้ยังมีหมากใหเคี้ยวอีกดวย ในเมอืงยางกุง ถึงแมวาการขายหมากจะถูกหามไป
เมื่อเร็วๆ นี ้ แตก็ยังมีรองรอยน้ําหมากสีแดงๆ อยูตามถนนและกําแพงบาน เปนสญัญาณวาหมาก
ยังคงเปนที่นยิมอยู หมากในอดีตเปนสิง่แสดงฐานะของราชวงศ เซีย่นหมากภาชนะและถาดใสเครื่อง
หมากพลกู็เปนเครื่องประดับยศของพวกเจา พระมหากษัตริยจะมีคนถือเซี่ยนหมากตามหลงัไปเสมอ
ไมวาจะไปไหน แมแตทุกวนันี ้ เซีย่นหมากเงิน หรือเครื่องเขินยังเปนเครื่องแสดงความมัน่คั่งของ
ครอบครัว ไมวาครอบครัวจะยากจนเพียงไรก็ตาม เวลามีแขกเหรื่อมาหาเปนตองยกเซี่ยนหมากมา
ตอนรับเสมอ สตรีพมามักใชหมากในเครื่องทําใหริมฝปากแดง แตฟนและถนนที่เปนสีแดงไปเพราะน้าํ
หมากนัน้กลับเปนภาพที่ไมนาดูในปจจุบนั (กิติมา อมรทัต 2543  :  73) 
 ปกติชาวพมารับประทานขาววันละสองมื้อ ทัง้นี้ไมนับอาหารเชาที่เขารับประทานขาวกับ
ถั่วตมราดน้ํามนังา ที่ไมนับมือเชาเพราะวา เขาไมไดรับประทานกับแกงเผ็ด 
ศิลปะการรับประทานขางของชาวพมานัน้ เปนศิลปะในตวัของมนัทีเดยีว เพราะถือวาเปนกิจกรรมที่ไม
รีบรอนและทําใจใหสบาย ชาวพมานําเอากับขาวทุกอยางวางบนโตะ โตะอาหารพมาเปนรูปกลมสงู
จากพื้นราวสิบถึงสิบสองนิว้ ผูรับประทานอาหารนั่งบนเสือ่เล็กๆ รอบโตะ 
 พมามีอาหารนานาชนิดเชนเดยีวกับประเทศอื่นๆ พืชผักตางๆ ปลูกงาย มีดาษดื่น และมี
พืชผักบางชนดิ ที่หาไดเฉพาะบางทองถิ่นเทานั้น (หอม คลายานนท มปป : 188  - 191) 
 ส่ิงที่บงบอกถงึวัฒนธรรม มีอยูส่ิงหนึง่ที่ไมอาจละทิ้งไดคือ ลาเพะ ซึง่เปนใบชาออน ๆ ที่
นํามาอัดใสในกระบอกไมไผ ถือวาเปนสิง่ทีบ่งบอกถงึวฒันธรรมของชาวพมา สํานวนของพมาวา “ให
หมาก ยาและลาเพะ” หมายความถงึการแสดงความเปนเจาของบานและยินดีตอนรับ (หอม คลายานนท 
มปป  : 196) 
 ขาวเหนียว ไมไดรับประทานเปนอาหารมือ้หลักเลย เปนอาหารวางทีข้ึ่นชื่ออยางหนึ่ง 
ขาวเหนียวนึ่งสักจานหนึ่ง รับประทานกบักาแฟรอนเปนอาหารเชา ชาวพมาไมไดรับประทานขาว
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เหนยีวเปนอาหารมื้อหลัก หากแตรับประทานเปนของวางอันโปรดปราน โดยเฉพาะมื้อเชา 
รับประทานขาวเหนียวนึง่จานหนึ่งกับกาแฟรอน (หอม คลายานนท มปป: 205) 
 ส่ิงที่บอกลักษณะของเทศกาลไหวพระเจดียอีกอยางหนึ่ง ไดแก โมะ – เล – โปย ขาว
เกรียบแผนกลมขนาดใหญทาํจากแปงขาวเหนียว บางเหมือนแผนกระดาษ เบาเหมือนอากาศ 
โมะ – เพะ – โทะ ขนมทีท่ําจากแปงขาวเหนียว รูปคลายประมิดขนาดเล็ก ใชใบตองหอแลวนึ่ง 
(เปนราไวโอล ิ (ravioli) ชนิดหนึง่) เปนของหวานที่อรอยอยางหนึ่ง มไีสเปนมะพราวขูดและน้ําตาล
กอน ส่ิงที่นาสนใจควรทราบไวก็คือ ขนมชนิดเดียวกันนี้ ใชในพธิีมงคงสมรสของชาวมาเลเซยีดวย 
ซึ่งจัดแสดงโดยกลุมวฒันธรรมนานาชาติ (หอม คลายานนท มปป : 206) 
 
วัฒนธรรมเวยีดนาม 
  
 ประเทศเวยีดนามถูกรุกรานจากประเทศเพื่อนบาน แตกลับกลายเปนสวนสําคัญใน
การหลอหลอมจิตใจชาวเวยีดนาม อันเนื่องมาจากความพยายามปกปองประเทศของตนจากจีน
มาเปนเวลาหลายศตวรรษ ทําใหชาวเวียดนามเปนนักปฏิบัติที่มีความอดทนและมีสํานึกใน
เอกลักษณของชาติอยางเหนียวแนน ตามความเปนจริงนัน้ ชาวเวยีดนามมีความรูสึกอยางลกึซึง้
ในเอกลักษณของชาติและการสรางชาติอยางมากเปนพเิศษ 
 ชาวเวียดนามมักชอบทองคาํขวัญสมัยใหมที่กลาววา เวียดนามเปนชื่อประเทศ มิใช
สงคราม (Vietnam is a country not a war) แตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมาจนกระทั่งถึงป 
1975 คําวาเวียดนามเกือบจะมีความหมายเดียวกับคําวาสงครามเลยทีเดียว เร่ิมแรกกับฝร่ังเศส 
ตอมาก็กับอเมริกา รองรอยของสงครามยงัปรากฏอยูในหลุมระเบิด รถจิ๊ปเกาๆ และสนามเพลาะที่
ทั้งหมูบานใชซอนตัวจากการตอสู ปจจุบันหลมุระเบดิถูกเปลี่ยนเปนบอปลา และสนามเพลาะก็
กลายไปเปนแหลงทองเที่ยว ความทรงจาํเกี่ยวกบัสงครามกําลงัเลือนหายไป เกือบ 60% ของชาว
เวียดนามทุกวนันี้มีอายุต่าํกวา 25 ป พวกเขาเกิดในชวงปลายสงครามหรือหลงัสงครามเวียดนาม 
และนับเปนคนรุนแรกที่ไมรูจักสงครามในแผนดินแมของตนเอง 
 ชาวเวียดนามสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับดี (อัตราการรูหนังสือสูงกวา 90%) และ
พวกเขายงัตองการที่จะเรียนรูจากคนอื่นและยอมรับขอผิดพลาดตาง ๆ  
 หลังจากการตอสูกับกองทัพของตางชาติและอํานาจของพวกจักรวรรดินิยมมาเปน
เวลานับศตวรรษ เวยีดนามในขณะนีก้ลบัตองรับมือกบัเงินทนุ เทคโนโลย ี รวมทั้งความคิดจาก
ตางประเทศทีเ่ขามาตามคําเชิญชวน หลายทศวรรษมาแลวที่เวยีดนามตองเผชิญกบัความซบเซา
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ทางเศรษฐกิจอันเปนผลมาจากระบบสงัคมนิยม แตทุกวนันี้เวยีดนามเบนความสนใจออกสูโลก
ภายนอก ไมวาจะเปนการแสวงหาคําแนะนําหรือเงนิตราที่จะใชในการสรางสังคมสมัยใหม 
 ประวัติศาสตรที่เต็มไปดวยความขัดแยงเปนเวลานาน ทําใหผูคนทีน่ี่มีแนวโนมจะ
ระมัดระวังคนตางชาติอยูมาก ตลอดจนใหคุณคาตอการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งทําสิง่ตาง ๆ ตาม
วิถีทางของตน ประสบการณจากการสูรบทําใหคนเวียดนามมทีิฐิมานะโดยกําเนิด และตระหนกั
รวมกันในชาติวาดินแดนแหงนี้สามารถเอาชนะมหาอํานาจที่ยิง่ใหญและมีเทคโนโลยีที่เหนือกวา
ได และยังเชื่อวาตลอดประวัติศาสตรของเวยีดนามเปนเรื่องราวของการตกเปนเหยื่อและ
ชาวตางชาตินัน่เองที่เปนผูสรางปญหาทัง้หมดแกเวยีดนาม (เดือนเพญ็ ทองนวม 2543 :19 - 20) 
 เวียดนามวันนี ้ อนาคตอันสดใสดูเหมือนจะรออยูตรงหนาเวียดนามทีก่ลายเปนสงัคม
นิยมหลังป 1975 เนื่องจากผูนําคอมมิวนสิตของเวยีดนามไดวางแผนการอันยิ่งใหญที่จะฟนฟู
ประเทศและสงครามทีย่ืดเยือ้มานานปก็ส้ินสุดลงแลว 
 ความสัมพันธระหวางประเทศนั้น เพียงแคป 1977 เวยีดนามก็สรางความขัดแยงกบั
ประเทศเพื่อนบานอยางกัมพูชา และปะทะกับยักษใหญอยางจนี-อีกครั้ง 
 ป 1978 เวียดนามลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพ หรืออันที่จริงคือ สนธิสัญญาเพื่อ
ความปลอดภยักับอดีตสหภาพโซเวียต อีกครั้งหนึ่งที่เวยีดนามเขาไปพัวพันในการเมืองระบบกลุม
ของมหาอํานาจคอมมิวนิสต การรุกรานกมัพูชาโดยกองทัพเวียดนามในปลายป 1978 
 ตลอดชวงทศวรรษถัดมา การที่กองทหารเวียดนามยงัคงปกหลักอยูในกัมพูชากลายเปน
ประเด็นหลกัในแวดวงตางประเทศ การรวมมือกันของประเทศตางๆ อยางจีน สหรัฐอเมริกา และ
สมาชิกสมาคมอาเซียน (ASEAN-สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต) ดําเนนิไปเพื่อ
แสวงหาการสนับสนนุจากนานาประเทศในการโดดเดี่ยวเวยีดนาม 
 สงครามในกัมพูชากลายเปนทางตันที่ตองเสียทรัพยากรไปอยางมากมาย เมื่อเวียดนาม
ยอมถอนกําลงัออกจากกัมพชูา ดูเหมือนวาการหามติดตอทางการคาทีอ่เมริกากระทาํตอฮานอยมา
นานถงึสามทศวรรษคงจะถกูยกเลกิเสียท ี
 ในขณะเดียวกนับริษัทของเอเชียและยุโรปตางพากนัหลัง่ไหลเขาไปในเวียดนามเพื่อ
แสวงหาโอกาสในการลงทนุ ทัง้ฮานอยและโฮจิมนิห ซิตีก้ลายเปนเมืองที่เจริญข้ึนอยางรวดเร็ว 
 เศรษฐกจิของประเทศกาํลงัเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนอยางมีเสถียรภาพ และประชาชน
ทั่วประเทศตางก็รูสึกราวกับวาชีวิตของตนกําลังไดรับการปรับปรุงใหดีข้ึน อัตราการเติบโตของประเทศ
เพิม่ข้ึนประมาณ 8% ตอป แตระดับรายไดยังต่าํอยู แมวาคนที่อยูตามศูนยกลางของเมืองจะมัง่คัง่ขึ้น
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ทุกทีก็ตาม และเนื่องจากราคาของสิ่งจําเปนพื้นฐานอยาง อาหาร ที่อยูอาศัย และการศึกษายัง
คอนขางต่ํา ผูคนจึงเริ่มที่จะมีความสุขกับวิถีชีวิตที่ดีกวาเดิม 
 เกือบ 80% ของประชากรอาศัยอยูนอกเขตเมือง และคนจํานวนมากมีชีวิตอยูโดยไมมี
ทั้งน้ําประปาและไฟฟา คนสวนใหญไมมีโทรศัพท ในขณะที่โฮจิมินห ซิตี้และฮานอยดูจะอีกทึกไป
ดวยเสียงรถจักรยานยนตและรถยนตที่ทันสมัย คนจากชนบทกําลังหลั่งไหลเขาสูเมืองเพื่อหางาน
ทํา (เดือนเพ็ญ ทองนวม 2543 : 51 -  54 ) 
 1.  สภาพภูมิศาสตร   
 เวียดนามมีรูปรางคลายอักษร “S” ขนาดใหญที่ยาวเหยียดโดยกินบริเวณไปตามความ
ยาของคาบสมุทรอินโดจีน พื้นที่ประมาณ 3 ใน 4 ของเวียดนามประกอบดวยภูเขาและปาไม 
บริเวณแผนดินทั้งหมดของเวียดนามมีพื้นที่ราว 327,500 ตารางกิโลเมตร (126,500 ตารางไมล) 
นอกจากนั้นอาณาเขตของประเทศยังรวมไปถึงพื้นที่ในทะเลอันกวางใหญไพศาล ไมวาจะเปนไหล
ทวีปขนาดใหญหรือหมูเกาะนับพันที่วางตัวตั้งแตอาวตังเกี๋ยไปจนถึงอาวไทย ประเทศนี้เปน
ดินแดนที่เต็มไปดวยความงดงามทางภูมิศาสตรและทัศนียภาพที่หลากหลาย 
 หุบเขาสําคัญที่สุดคือ หุบเขาของแมน้ําแดง ซึ่ง ฟาน สี ปน (Fan Si Pan) อันเปนยอด
เขาที่สูงที่สุดนั้นมีความสูงถึง 3,160 เมตร (10,370 ฟุต) เหนือเทือกเขาฮวาง เลียน เซิน (Hoang 
Lien Son) (เดือนเพ็ญ ทองนวม 2543 : 61) 
 สภาพอากาศ ที่ตั้งของเวียดนามในเขตมรสุมตะวันออกเฉียงใตของเอเชีย ระหวางเสน
ทรอปคออฟแคนเซอรกันเสนศูนยสูตร กอใหเกิดสภาพอากาศชุมช้ืนซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามภูมิภาค
ตาง ๆ จะเปลี่ยนแปลงเล็กนอยจากฤดูหนึ่งไปอีกฤดูหนึ่ง แตก็มีแนวโนมที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
อยางฉับพลันเชนกัน 
 สภาพอากาศของเวียดนามเหนือไดรับอิทธิพลจากระแสลมของเอเชียตอนกลาง สงผล
ใหมีอากาศคลายกับในจีนโดยทั่ว ๆ ไปแลวมีฤดูที่เดน ๆ อยู 2 ฤดู ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
เมษายน เปนฤดูหนาวที่อากาศคอนขางเย็นและชุมข้ึน ประกอบกับมีกระแสอากาศจนขั้วโลกที่พัด
ผานไซบีเรียและจีนเขามายังเวียดนาม จนทําใหอุณหภูมิลดลงมาต่ําประมาณ 0°C (32°F) สวนฤดู
รอนซึ่งอยูในชวงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมนั้นมีอุณหภูมิสูง มีฝนตกหนัก และมักมีพายุไตฝุน
เกิดขึ้นเสมอ (เดือนเพ็ญ ทองนวม 2543 : 64 ) 
 2.  ประชาชน 
 มีประชากรอาศัยอยูประมาณ 57 ลานคน (2529) ประชากรวัยหนุมสาวไมนิยมการ
คุมกําเนิด มีอัตราการเพิ่ม 2.5% ตอป ตําแหนงงานมีนอยกวาจํานวนคน (ณัจฉลดา พิชิตบัญชาการ 
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2529 : 218 ) แมวา 90% ของประชากรจะระบุเชื้อชาติของตนวา กิงห (Kinh) อันเปนคําที่ยอมรับ
กันวาเปนเผาพันธุพื้นเมืองก็ตาม ชาวเวียดนามมีวิวัฒนาการมาจากการผสมผสานของเผาพันธุ
ตางๆ มากมายมาเปนเวลานับพันป การปนเปกันนั้นเปนผลตามธรรมชาติของการรุกรานจาก
ภายนอกเวียดนามที่เกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําเลา โดยเฉพาะอยางยิ่งจากจีน และการอพยพยายถิ่นภายใน
เวียดนามที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง สวนใหญแลวเปนการอพยพจากเหนือลงใต 
 เวียดนามทุกวันนี้แมจะมีพวกกิงหมากกวาพวกอื่น แตก็ยังมีชนกลุมนอยที่มีความแตกตาง
กันอยูมากมาย รวมทั้งพวกจาม (Cham) และเขมรทางภาคใต อันเปน 2 กลุมที่เคยมีอาณาจักรของ
ตนเอง และตองพายแพแกชาวเวียดนามจากทางเหนือที่เขามารุกรานเมื่อนานมาแลว 
 ชาวเวียดนาม การศึกษาเพลงพื้นบานจากเขตภูเขาของเวียดนามเหนือ และจากเขต
ชายฝงตอนเหนือของเวียดนามกลาง เปนเครื่องยืนยันวาชาวเวียดนามมีถิ่นกําเนิดอยูบริเวณดิน
ดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําแดงทางภาคเหนือ 
 ผูคนที่ทําอาชีพกสิกรรม หาปลา และลาสัตวเหลานี้อาจเปนพวกที่บูชาเสาไมรูปสัตว 
การแตงกายที่แปลกก็เปนสิ่งที่เห็นกันในหมูเกาะบางแหง ภาพเกี่ยวกับการเดินเรือ การเตนรํา และ
การทําสงครามที่ปรากฏอยูบนกลองสําริดสมัยโบราณของพวกเขา เผยใหเห็นถึงความคลายคลึง
กันอยางชัดเจนกับประเพณีลึกลับของพวกยัค (Dayaks) บนเกาะบอรเนียว และพวกบาทัค 
(Batak) บนเกาะสุมาตรา 
 ตลอดแนวเขตมรสุมของเอเชีย ซึ่งรวมถึงตอนเหนือของเวียดนามดวยนั้น มีการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันมาตั้งแตสมัยโบราณ ดังจะเห็นไดจากเครื่องมือเครื่องใช คําศัพท ประเพณี
และพิธีกรรมที่จําเปนบางอยาง เชน การทําฟนใหเปนสีดํา เทศกาลเกี่ยวกับน้ํา กลองสําริด วาว การ
สักรางกาย หมากและตนน้ํามันเขียว ลักษณะที่อยูอาศัย การชนไก และการปลูกหมอน มีการพบ
รองรองของ  ชาติพันธุในเวียดนามคือ เมลานีเซียน อินโดนีเซียน เนกรีโตส ออสตราลอยดและ
มองโกลอยด 
 ส่ิงเหลานี้บอกเลาถึงประเพณีอันยาวนาน พิธีกรรม และวิถีชีวิตของคนกลุมนี้ รวมถึง
การทํากลองสําริดและการเดินเรือข้ึนไปตามแมน้ําแดงทุกป การลองเรือนี้เตือนใหระลึกถึงสงคราม
ระหวางเทพแหงเทือกเขากับเทพแหงแมน้ําในการติดตามหาเจาหญิงเวียดนามองคเดียวกัน อัน
เปนเครื่องหมายแสดงถึงการสิ้นสุดรัชสมัยหนึ่ง การลมสลายของที่มั่นสุดทาย และการเริ่มตนของ
อิทธิพลจีน เปนไปไดอยางมากวาชาวพื้นเมืองพวกแรกของเวียดนามมีกําเนิดมาจากลุมชนหลาย
กลุม ในบรรดากลุมเหลานี้ กลุมที่สําคัญที่สุดคือ ชาวทุง (Hung) หรือหลาก (Lac) ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญในการเพาะปลูกขาวในที่ลุมและประดิษฐกลองสําริด 
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  2.1 ชนกลุมนอย เวียด หรือ กิงห เปนชนกลุมใหญของประเทศ           มี
จํานวนราว 90% ของประชากรทั้งหมด ชนกลุมนอยกวา 50 กลุม อาศัยอยูในเขตเทือกเขาที่กิน
บริเวณเกือบ 2 ใน 3 ของเวียดนาม ชาวจีนซึ่งมีอยูประมาณ 1 ลานคนนับเปนชนกลุมนอยที่มี
ความสําคัญอีกพวกหนึ่งของเวียดนาม 
  2.2 ชาวจีนสวนมากยังคงยึดมั่นอยูกับเคร่ืองแตงกายและประเพณีของ
ประเทศตนกําเนิดของพวกตน คนเหลานี้ตั้งถิ่นฐานอยูในเจอ เลิน (Cho Lon) ซึ่งปจจุบันนี้เจริญ
ข้ึนในฐานะเปนศูนยกลางทางการคาของชุมชนชาวจีนในเวียดนามใตและอยูหางจากศูนยกลาง
ของโฮจิมินห ซิตี้ไปเพียงแค 10 กิโลเมตร ชาวจีนนี้มักรวมตัวกันในชุมชนตาง ๆ มีการรวมมือกัน
เปนอยางดีในการประกอบการคา 
  2.3 ชนกลุมนอยที่อาศัยอยูตามเขตเทือกเขาในแถบเวียดนามกลางและ
ใตนั้นเปนกลุมที่มีความสําคัญอีกกลุมหนึ่ง ไดแก พวกชาวเขา ที่ประกอบไปดวยเผาเมือง 
(Muong) รา เด (Ra De) ยาราย (Jarai) บันนาร (Banhar) และเซดัง (Sedang) มีจํานวนทั้งหมด
ราว 700,000 คน และเริ่มปรับตัวเขากับวิถีชีวิตปจจุบัน 
  2.4 จามและเขมรมีจํานวนราว 400,000 คน ชาวจามอาศัยอยูในแถบ
ฟาน รัง และฟาน เทียด ในขณะที่ชาวเขมรอยูบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําโขง จามมี
วัฒนธรรมที่มีอายุอยูเพียงระยะสั้นๆ แตเราสามารถพบรองรองของชาวจามไดที่ซากวัดโพธิ์นคร 
(Poh Nagar) ศาลเจาตางๆ วัดในศาสนาพุทธที่ดง เดือง (Dong Duong) และในระบบชลประทาน
ขนาดใหญ วิหารและหอคอยของเวียดนามใต ส่ิงที่หลงเหลืออยูในดานสถาปตยกรรมและ
ประติมากรรมของพวกเขานั้นสวนใหญเกี่ยวของกับความเชื่อทางศาสนาที่ถูกนําไปเชื่อมโยงกับ
ตํานานปรัมปรา และระบบพหุเทวนิยมในงานปน รูปปนที่แพรหลายของชาวจามคือ รูปปนของ
ผูหญิงคนหนึ่งที่นับถือกันวาเปนมารดาของประเทศซึ่งใหกําเนิดผูปกครององคตาง ๆ ของราชวงศ 
 แผนหินตั้งขนาดใหญหรือ Menhir อันเปนสัญลักษณของเทพแหงแผนดิน บงบอกถึง
ความเชื่อทางศาสนา ในสมัยตอมาศาสนาฮินดูและวัฒนธรรมอินเดียไดเขามามีอิทธิพลตอพวก
เขา ดังจะเห็นไดจากรูปปนศิวลึงก ศาสนาพุทธแบบมหายานก็เปนอีกความเชื่อหนึ่งที่เขามามี
อิทธิพลในแถบนี้ ปจจุบันชาวจามยังคงอนุรักษเครื่องแตงกาย ภาษาและตัวอักษรไวกับศาสนา
ฮินดูที่ไดรับการดัดแปลงใหม (เดือนเพ็ญ ทองนวม 2543 : 69 - 71) 
 3.  ศาสนา 
 เมื่อหลายพันปมาแลว ชนเผาเวียดนามอพยพออกจากจีนลงมาทางทิศใต (Nam) สูดิน
ดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําซง โหง (Song Hong-แมน้ําแดง) พวกเขาตั้งถิ่นฐานอยูบนแผนดินที่
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งดงาม รายลอมดวยทิวเขาสูง สายน้ําลึก ปาไมหนาทึบ และทีร่าบแคบๆ ดวยแรงบนัดาลใจจากความ
มหัศจรรยของธรรมชาติ ไมนานนักชาวเวียดจึงไดตระหนักวาการจะปกปกรักษา ดั๊ด (Dat-แผนดิน) 
และเนื้อก (Nuoc-สายน้ํา) ไวใหไดนั้นตองแลกดวยเลือด หยาดเหงื่อ น้ําตา และความไมประมาท 
 เพื่อความอยูรอดชาวเวียดนามจําเปนตองตระหนักถึงอํานาจที่อยูรายรอบตน ตองเขาใจ
ถึงธรรมชาติ ตลอดจนเจตจํานงของสิ่งนั้น ทําการตอสูถามีความจําเปน และอยูรวมดวยหากเปนไป
ได เพื่อที่จะเขาถึงอิทธิพลและบอเกิดแหงอํานาจ ชาวเวียดนามไดมองไปที่ส่ิงที่อยูบนสวรรค บนโลก
และทามกลางผูคนดวยกัน เพื่อที่จะไขความลึกลับของสวรรคเพื่อจะเขาใจถึงการทํางานและการ
เคลื่อนไหวของโลก และเพื่อสรางความสัมพันธกับมนุษย ชาวเวียดนามจึงมักแสวงหารูปแบบสูงสุด
ของความรู นั่นคือสาเหตุที่ส่ิงตาง ๆ เกิดขึ้นดํารงอยู กาวหนา ดับสูญ และเกิดใหมอีกครั้ง 
 ส่ิงที่พวกเขาแสวงหาคือศาสนา ในหมูชาวเวียดนามสิ่งนี้คือ โตน ยาว (Ton Giao) 
ความรูที่จรรโลงใจที่สุดและสูงสุด หรือ ดาว ยาว (Dao Giao) ความรูเกี่ยวกับหนทาง หรือพูดงาย 
ๆ ก็คือ มรรควิธี (Dao the Way) คําเหลานี้ก็เชนเดียวกับคําอีกมากมายในวัฒนธรรมเวียดนาม 
ซึ่งในความเปนจริงแลวยืมมาจากจีน พวกเขานําเอาศาสนา ปรัชญา ทักษะในการจัดการ และ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง จื๋อ ฮั่น (Chu Han) หรือภาษาเขียนของตนมาดวย 
 ประสบการณที่ผสมผเสกันโดยชาวบานผูตองตอสูกับความผันแปรของธรรมชาติมานาน
นับศตวรรษ ชวยสรางใหเกิดแบบแผนการทํางานและความคิด การอาศัยอยูรวมกันในชุมชนที่ทํา
กสิกรรมทําใหชาวนาเหลานี้คอยๆ พัฒนากฎทางศีลธรรมของสวนรวมซึ่งเกี่ยวของกับการมีสวน
รวมและความรับผิดชอบขึ้นมา 
 เสถียรภาพทางสังคมเพียงอยางเดียวไมอาจใหคําตอบแกชาวบานตอความกงัวลในภยั
คุกคามจากสิ่งที่มองไมเห็นไดเสมอไป 
 ส่ิงแรกในลําดับความเชื่อทางศาสนาของพวกเขาคือสวรรคเบื้องบน ซึ่งชาวเวียดนาม 
(ผูมีแนวโนมที่จะทําใหทุกสิ่งมีลักษณะเหมือนมนุษยเพื่อใหงายแกการของเกี่ยวดวย) เรียกวา อง 
เตรย (Ong Tri) อันเปนสวรรคที่สูงสง มีรูปเปนผูชาย พิธีกรรมประกอบดวยการถวายอาหาร 
ขอรอง พรํ่าภาวนา และบนบาน ตามหลักแลว อง เตรย จะเปนผูควบคุมชะตากรรมของมนุษย 
และรับผิดชอบตออํานาจที่มองไมเห็นทั้งหมด รวมทั้งปริศนาอันลึกลับของจักรวาลดวย เชนกันกับ
ความเชื่อด้ังเดิมที่วาเทพแหงแผนดินน้ําและภูเขาจะกําหนดและเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางภูมิ
ประเทศที่ตัดสินทิศทางการตั้งบานเรือน เมือง สุสาน และวัด และกําหนดโชคดีและรายของ
ครอบครัว ชุมชน และประเทศ 
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 นอกเหนือจากวัดและศาลาประชาคมที่จะพบไดในหมูบานแบบดั้งเดิมแลวยงัมสีถานที่
บูชาเล็กๆ ที่บูชาเทพเจาและวิญญาณทั้งดีและราย สถานที่เหลานี้รวมไปถึง เดน (Den) ซึ่งสราง
ข้ึนเพื่อระลึกถึงจักรพรรดิที่ไดรับยกยองใหเปนเทพเจาผูใหความชวยเหลือหมูบานเปนอยางยิ่ง 
หรือวีรบุรุษของชาติ เหมียว (Mieu) ซึ่งมักตั้งอยูบนเนินดินใชเปนที่เซนไหววิญญาณและเทพเจาทัง้
ที่ใหคุณและใหโทษและบาน (ban) อันเปนสถานที่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไมไดรับการบูชาในที่อ่ืนๆ 
ลัทธิขงจื๊อ ในฐานะความคิดแบบอุดมคตินิยม ลัทธิขงจื๊อมีอายุยืนยาวมากกวาระบบความเชื่ออ่ืน
ใดทั้งในโลกตะวันออกและตะวันตก และสามารถขามพรมแดนของประเทศตางๆ มากมายเขาไป
ในทุกสวนของโลก 
  3.1 ขงจื๊อ นั้นไดชื่อวาเปนผูชี้นําทางจริยธรรมและศีลธรรมมากกวาที่จะ
เปนผูนําทางจิตวิญญาณ ลัทธิขงจื๊อเขามาสูเวียดนามโดยผานชาวจีนเมื่อกวา 2,000 ปมาแลว 
และกลายเปนลัทธิทางการที่ใชในการสอบเขารับราชการที่ไดจัดขึ้นเปนครั้งแรกในป 1076 และ
คร้ังสุดทายในป 1919 เปนเวลากวา 2,000 ปที่ลัทธิขงจื๊อเปนเสาหลักทางจิตวิญญาณและ
ศีลธรรมของชาวเวียดนาม เมื่อถึงคราวที่เวียดนามไดรับอิสรภาพจากจีน 
  3.2 ศาสนาพุทธ ไดรับการเผยแพรขามทะเลมาจากอินเดียและขาม
แผนดินมาจากจีน ศาสนานี้ชวยตอบคําถามเกี่ยวกับความรูจากเรื่องระเบียบสังคมไปสูสภาพของ
มนุษยโดยทั่วไป โดยพยายามวิเคราะหปญหาของชีวิตและวิธีที่จะแกปญหาอยางมีเหตุผล 
กวาหนึ่งพันปมาแลว ผูเชี่ยวชาญในศาสนาพุทธชาวเวียดนามคนหนึ่งถูกสงตัวไปยังราชสํานัก
ญี่ปุนเพื่อสอนบทเพลงทางศาสนา ซึ่งปรากฏวาลัทธิสําคัญ 2 ลัทธิคือ อา ฮาม (A-Ham, Agama) 
และเทียน (Thien-ธยาน ในภาษาสันสกฤต, เซนในภาษาญี่ปุน) ตางแขงขันกันอยางสันติดในหมูผู
เลื่อมใสศรัทธาชาวเวียดนาม 
 ลัทธิเทียนคอยๆ มีความเดนมากกวา แมวาการปฏิบัติจะคอนขางเขมงวดเนื่องจาก
ตองอาศัยการฝกวินัยตัวเอง และตองชํานาญใน “กลวิธี” ของการหายใจ การทําสมาธิ และการ
ปฏิบัติกรรมฐานก็ตาม 
  3.3 ลัทธิเทียนเปนหนึ่งในหลายลัทธิของศาสนาพุทธนิกายมหายานที่นับ
ถือกันแพรหลายในจีน ญี่ปุน เกาหลี และเวียดนาม นิกายนี้เปนที่นับถือกันมากในสภาพสังคมและ
วัฒนธรรมที่หลากหลายในประเทศที่แตกตางกัน 
 อีกสาขาหนึ่งของศาสนาพุทธคือ นิกายหินยานหรือเถรวาท (พบในศรีลังกา พมา ไทย 
ลาว กัมพูชา และบางสวนของเวียดนามใต) เปนนิกายที่เครงครัดมากกวา แมวาจะอยูรวมกันกับ
นิกายมหายานก็ตาม 
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  3.4 ลัทธิเตา เตา เต็ก เก็ง (Tao Te Ching) ในหมูบานที่มีศาสนาพุทธ 
ลัทธิขงจื๊อ วิญญาณนิยม และความเชื่ออ่ืนๆ อยูรวมกัน นักบวชของลัทธิเตาก็ยังไดรับการตอนรับ
เชนกัน ในหมูบานเหลานี้จะมีการสรางสถานที่สําหรับบูชาที่เรียกกันวา เดี่ยน (dien) หรือด๋ิงห 
(tinh) ลัทธินี้ในระดับปรัชญาถูกแสดงออกมาในความคิดและกวีนิพนธของนักปราชญของศาสนา
พุทธและขงจื๊อ แตนักบวชและสถานที่บูชาของลัทธิเตาก็ยังสามารถพบไดตามหมูบานตางๆ ในหมู
ประชาชนทั่วไปในระดับชาวบานนั้น เตากลายเปนเรื่องของความเชื่อในอํานาจเหนือธรรมชาติ เวท
มนตคาถา และการรักษาโรคภัยไขเจ็บดวยอาคม 
  3.5 การบูชาบรรพบุรุษ ภายในบานของชาวเวียดนามจํานวนมาก และ
ภายในวัดทุกแหงเราสามารถพบแทนบูชาบรรพบุรุษได แมวาความเชื่อแบบเกาๆ และความเชื่อ
เร่ืองภูตผีปศาจสวนมาจะเสื่อมลงไป แตการบูชาบรรพบุรุษยังคงมีความสําคัญทางสังคมและ
ศีลธรรมอยางสูงในสังคมเวียดนาม ในวันครบรอบการตายและวันเทศกาลตามประเพณีตางๆ 
ญาติของผูตายจะมาชุมนุมกัน โดยลูกชายคนโตของผูตายจะเปนผูนําในการเซนไหวดวยอาหาร
และธูป 
  3.6 ศาสนาคริสต การเผยแพรศาสนากอใหเกิดความขัดแยงอยางไมอาจ
หลีกเลี่ยงได แมกระนั้นคาทอลิกก็ยังมีสวนชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวง 2 ดานตอ
วัฒนธรรมของเวียดนาม อยางแรกคือการประดิษฐภาษาเขียนแบบโรมันและอยางที่สองคือการ
นําเอาวิธีการทางวิทยาศาสตรสมัยใหมของตามแบบตะวันตกเขามา 
 ชาวเวียดนามจํานวนมากจากทุกชนชั้นของสังคมเปลี่ยนมานับถือคาทอลิก กอใหเกิด
ความวิตกกังวลขึ้นในหมูขุนนางและชนชั้นปกครอง ผูมองวาศาสนาใหมนี้จะเปนสิ่งคุกคาม
ระเบียบสังคมแตดั้งเดิมและพิธีกรรมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความเชื่อเร่ืองสวรรค (namgiao) 
และการบูชาบรรพบุรุษ 
  3.7 ศาสนาอิสลาม ชุมชนอิสลามเล็กๆ ของเวียดนามมีสมาชิกสวนใหญ
เปนเขมรและจาม แมชาวจามจะถือวาตนเองเปนมุสลิม แตการปฏิบัติกิจทางศาสนาของพวกเขา
กลับไมไดเปนอิสลามอยางเต็มที่ คนเหลานี้ไมไดเดินทางไปแสวงบุญที่เมกกะ และแมจะไม
รับประทานเนื้อหมูและไมดื่มแอลกอฮอล แตก็จะสวดมนตเฉพาะวันศุกร ถือศีลอดในเดือน
รอมฏอน เพียง 3 วัน และพิธีกรรมยังมีการบูชาแบบฮินดูและยังถือลัทธิวิญญาณนิยม 
  3.8 ศาสนาฮินดู มีชาวฮินดูในเวียดนามเพียงไมกี่เปอรเซ็นตของประชากร
ทั้งหมด อาณาจักรจามปาไดรับอิทธิพลอยางมากจากศาสนาฮินดูที่ยังคงนับถือกันในชุมชนของ
ชาวจามมาจนทุกวันนี้ 
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 ศาสนาฮินดูที่นับถือกันทุกวันนี้เปนการดัดแปลงจากรูปแบบดั้งเดิมที่เขามาจากอินเดีย
สูเวียดนามตั้งแตคร้ังโบราณกาล (เดือนเพ็ญ ทองนวม 2543:79-86) 
 การเฉลิมฉลองในเทศกาลเตด (Tet) เตด เปนเทศกาลที่มีความสําคัญที่สุดของ
เวียดนาม เพราะชาวเวียดนามจะมารวมพลังกันเพื่อเตรียมการจัดงานในวาระโอกาสนี้ 
“เตด” เปนคําที่เพี้ยนมาจาก Tiet หมายถึง เทศกาล คําวา เตด เหวียน ดาน (Tet Nguyen Dan) 
ซึ่งเปนคําเต็มนั้น แปลวา เทศกาลแหงรุงอรุณแรกของป หมายถึง การเริ่มตนของปตามจันทรคติ 
 เสียงแรกที่ไดยินในวันปใหมจะมีความสําคัญมากที่สุด (ไมนับเสียงประทัดจากเทป) 
เสียงไกข้ันเปนสัญญาณของงานหนักและการเก็บเกี่ยวที่ไมไดผล เสียงรองของควายแสดงวาปนั้น
เปนปของความเหนื่อยยากและการอาบเหงื่อตางน้ํา และเสียงสุนัขเหาเปนสัญญาณของปแหง
ความไววางใจและซื่อสัตยที่รายกวาเสียงอื่นใดคือเสียงรองของนกเคาแมว อันเปนการเตือนถึงโรค
ระบาดและความหายนะที่กําลังมาเยือน ซึ่งนับเปนเคราะหรายของทั้งชุมชน แขกคนแรกที่มาเยือน
บานตองเปนคนที่มีคุณความดี ซึ่งเรื่องนี้สามารถเตรียมการไดกอนเทศกาลเตด อยางรอบคอบ 
 ส่ิงสําคัญที่สุดอีกอยางหนึ่งในการเฉลิมฉลองเทศกาลนี้คือ เกา โตย (Cau Doi) ซึ่งเปน
ขอความคลองจองที่เขียนดวยอักษรจีนโบราณสีดําบนกระดาษแดงในอักษรโนม (Nom) ของ
เวียดนาม หรืออักษรเวียดนามแบบโรมัน โดยจัดใหดูเหมือนอักษรจีน ตัวอักษรนี้จะแขวนไว
กลางบาน (เดือนเพ็ญ ทองนวม 2543 : 90 - 92 ) 
  3.9 พิธีกรรมบูชาบรรพบุรุษ มี 3 ระดับ คือ ระดับชาติ หมายถึง ผีวีรบุรุษ 
นอกจากนี้พุทธศาสนาลัทธิมหายานในเวียดนาม มีพระโพธิสัตวหลายองค จุดเริ่มตนของพระ
โพธิสัตวคือคน เกิด ดับขันธ มีพระโพธิสัตวองคใหมมาแทน พระโพธิสัตวจะเขาถึงจิตใจคนและ
สามารถใหคําแนะนําที่เปนประโยชน ได เชื่อในนรก สวรรค ใครจะไปนรกสวรรค ข้ึนอยูกับการ
กระทําในโลกนี้ สวรรค นรกเปนที่พักชั่วคราวของการไปสูนิพพาน 
  ระดับหมูบาน ในเวียดนามมีพระนอย ผูที่ออกบวชจะบวชตลอดชีวิต พระ
เปนผูประกอบพิธีกรรมตางๆ แตไมออกบิณฑบาต จากความเชื่อในลัทธิขงจื๊อและประเพณีเกาแก 
แหงระบบการศึกษา ทําใหพระเวียดนามหมั่นศึกษาธรรมะ เพื่อที่จะไดรับการเคารพนับถือจาก
ประชาชน และทําใหมาตรฐานการเรียนของพระอยูในชั้นสูง 
  ชาวเวียดนามนับถือ ผีหมูบาน ผีอุบัติเหตุ ผีคนตายที่ทําใหเจ็บไขไดปวย มี
การเชนไหวและปดเปาในการทําการคา งานชางฝมือ มีผีหรือเทพประจํา ชาวนาตองมีการเซน
สรวงบูชาเทพตลอดป เพื่อความเปนศิริมงคลและผลิตผลในไรนา การเซนไหวเปนการชี้ใหเห็นวา
ไดรับอิทธิพลมาจากจีน  
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 ระดับครอบครัวมีการทําพิธีในวงศญาติใกลชิดเทานั้น (ณัจฉลดา พิชิตบัญชาการ 2529 : 
223 - 224) 
 4.  วัฒนธรรมสังคม 
 เดิมประเทศเวียดนามไดรับวัฒนธรรมจากประเทศจีน ฝร่ังเศส และสหรัฐอเมริกา หลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ไดรับอิทธิพล ของรัสเซียและประเทศทางยุโรปตะวันออก ชาวเวียดนาม มี
อุปนิสัยชอบแผขยายอาณาเขตและอิทธิพลของตน ไดมีการปฏิบัติการตอเนื่องมาเปนเวลากวา 
2,000 ปมาแลว มีความรูสึกรักชาติและภาคภูมิใจในชาติของตน เชื่อวาตนเองมีวัฒนธรรมอัน
ยาวนานและสูงกวาวัฒนธรรมอื่น ภูมิใจในเอกลักษณของชาติตน เปนตนวาประเพณีการแตงกาย 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมทางสังคมของตน แมแตในสมัยที่เปนอาณานิคมของฝรั่งเศส 
(ณัจฉลดา พิชิตบัญชาการ 2529 : 219) 
  4.1 วิถีการดําเนินชีวิต ภูมิหลังชาวเวียดนามอพยพมาจากธิเบต กอน
คริสตกาล จนถึงศตวรรษที่ 2 สมัยคริสตกาล เรียกกันวาชาวอันนัม (Annamites) เวียดนามเคยถูก
จีนรุกราน และถูกรวมเขาไวในจักรวรรดิจีนเปนเวลาประมาณ 1,000 ปเศษ ตอมาในป พ.ศ. 1482 
จักรวรรดิจีนในสมัยราชวงศถัง เสื่อมอํานาจลง ทําใหเวียดนามเปนอิสระ เร่ิมแผอาณาเขตลงมา
ทางใต รบชนะอาณาเขตจัมปา เขาครอบครองดินแดนสามเหลี่ยมปากแมน้ําโขง ที่เรียกวาแควน 
โคชิน-ไชนา (Cochin Chana) 
 แมวาชาวเวียดนามจะไดรับอิสรภาพ แตอิทธิพลของจีนก็ยังมีอยู โดยเฉพาะเรื่องวิถี
การดําเนินชีวิต ระบบการปกครองปรัชญา 
  เวียดนามมีความสับสนในเรื่อง วัฒนธรรม การเมือง ตลอดจนศาสนา ศาสนาพทุธนกิาย
มหายาน เขาไปแทนที่ลัทธิขงจื้อ ซึ่งเปนหลักใหญทางสังคมและการเมืองในสมัยประธานาธิบดี โงดนิ
เดียน ไดทําการอนุเคราะหศาสนาคาทอลิค ทําใหผูนับถือพุทธศาสนากอการประทวง โดยการเผา
ตัวเอง นอกจากนั้นยังมีลัทธิความเชื่ออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการเมือง เชน ยัว-ฮัว (Yoa-Hoa) เคา-ได 
(Cao-Dai) ปนซูเยน (Binh Xugen) ลัทธิความเชื่อเหลานี้ ถูกทําลายลงในป พ.ศ. 2498 
 มีชาวจีน อยูประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรเวียดนามทั้งหมด อยูในเขตเมืองโปลองใน
ไซงอน ในป พ.ศ. 2499 เวียดนามมีการออกกฎบังคับการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมระหวางคน
จีนและเวียดนาม ใหสิทธิการเปนพลเมืองแกชาวจีนที่เกิดในเวียดนาม มีการเนรเทศผูที่ไมยินยอม
และมีการสงวนอาชีพสําหรับพลเมืองเวียดนาม (ณัจฉลดา พิชิตบัญชาการ 2529 : 220 - 221) 
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  4.2 วิถีการดําเนินชีวิตของชาวเวียดนามในชนบท จะรวมกันอยูเปน
หมูบาน มีความสมัครสมาน สามัคคีและผูกพันธุกันฉันทพี่นอง ชาวเวียดนามที่ตองจากหมูบาน
ของตน จะไมรูสึกมีความสุขคิดอยูตลอดเวลาวาเมื่อไรจะไดกลับบาน 
  ชาวเวียดนาม ไมชอบอยูบนที่สูงเพราะปลูกขาวไดนอย และลําบากที่จะ
รวบรวมผูคนมาอยูในหมูบานเดียวกัน ทุกหมูบานจะมีศูนยพิธีการที่เรียกวา ดินห (dinh) ภายใน
ดินห มีศาลเจาอยูมาก เพื่อเปนสิงสถิตของภูผีปศาจ ทุกหมูบานจะมีเทพารักษคุมครอง ชาวบาน
เปนผูเลือกเทพารักษจากประวัติศาสตรหรือตํานาน ชาวบานจะมาทําพิธีเชน ไหว นอกจากนี้ ใน
ดินห ยังมีศาลสําหรับเจาแม 5 องค คือเจาแมแหงแรธาตุ ดิน น้ํา ลม ไฟ  
  นอกจากนี้ ยังมีศาลเจาของคนตาย ถาลูกหลานไมสรางให ผีนั้นก็จะเพนพ
ลานทําใหลูกหลานอับโชค ทุกหมูบานจะเลือกเทพเจาประจําดินห ของตนแตกตางกันไป ในดินห
ไมมีพระอยูอาศัย 
  ชาวชนบทในเวียดนาม จะรวมมือกันรักษา ถนน คลอง ชวยกันซอมแซม
เพราะถือวาใชรวมกัน เดิมชาวเวียดนามรวมกันทํานา ในที่นารวม เรียกวา Communal land เก็บ
สะสมไวใชยามคลาดแคลน มีการแจกจายเปนครั้งคราวระหวางชาวบานและคนยากจน ชาวนาใน
เวียดนามสวนใหญมีกรรมสิทธิ์ในที่นาของตน เมื่อมีประชากรมากขึ้นที่ดินจะถูกแบงเปนสวนยอย
มากขึ้น มีการใหเชา ขายและจํานอง 
  ชาวเวียดนามสวนใหญเปนชาวนา หมูบานในเวียดนาม จํามีความชาํนาญ
แตกตางกันไป ตามแตละหมูบาน เชน งานโลหะ การทอผาไหม ผลิตกระดาษ มีการแลกเปลี่ยน
ผลผลิตกับอาหารและผลผลิตทางดานฝมือกับหมูบานอื่น 
  ความสําคัญที่นาสังเกตอันหนึ่งคือ ผูคนจะสอนคนในหมูบานเดียวกันถึง
กรรมวิธีและความลับของสินคาที่ผลิต แตจะไมเต็มใจสอนคนตางหมูบาน ตามชายฝงทะเลจะมี
หมูบานชาวประมงบางบานมีเรือจับปลาเอง เกียรติภูมิของชาวประมงจะสูเจาของที่ดินไมได และ
การที่แตละหมูบานมีความสามารถพิเศษจึงจําเปนจะตองมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาระหวาง
กัน ในเวียดนามมีการปลูกขาวปละ 2 คร้ัง ตามแถบลุมแมน้ําแดงและมีการปลูกพืชสํารองดวย ซึ่ง
ไดแก ถั่ว มัน เผือก มันสําปะหลัง ยาสูบและขา (ณัจฉลดา พิชิตบัญชาการ 2529 : 221 - 222) 
  4.3 วิถีการดําเนินชีวิตของประชากรในเมืองหลวง ซึ่งมีลักษณะเปนเมือง
สําคัญเมืองเดียว (Primate City) ถนนทุกสายมุงสู โฮจิมินต ซิตี้ หรือ เอกนครโฮจิมิน ไดรับอิทธิพล 
ของฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา มีตึกรามบานชองใหญโต และมีสลัมควบคูกันไป มีสนามบิน 
สถานที่ทําการของรัฐบาล ศูนยการคา คอฟฟชอป ไนตคลับ บาร 
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 ในปจจุบันแมจะเปนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามไปแลว ส่ิงเหลานี้ก็ยังคงมีแทรก
อยูไมไดหมดไปเลยทีเดียว (ณัจฉลดา พิชิตบัญชาการ 2529 : 222) 
 วิถีการดําเนินชีวิต ของชาวเวียดนามโดยทั่วไปจะมีระบบ “ชราคาราวะ” จะมีการ
เคารพผูมีอาวุโส โดยไมตองรูจักหรือเปนญาติกัน ในทํานองเดียวกันผูสูงอายุจะคอยแนะนาํสัง่สอน
เด็ก ๆ ชาวเวียดนามจะรักเด็กชายมากกวาเด็กหญิง เพราะผูชายเปนผูสืบวงศตระกูล ผูหญิงจะ
คอยรับใชและอํานวยความสุข เมื่อถึงยามชราก็มีอํานาจสั่งสอนวากลาวบุตรหลาน รองมาจาก
หัวหนาครอบครัว ลูกหลานจะตองเชื่อฟงแมมากกวาภรรยา ในกรณีที่สามีตายภรรยาตอง
ปรนนิบัติรับใชครอบครัวสามีตอไป สาเหตุที่ชาวเวียดนามเคารพผูอาวุโสเนื่องจากจารีตประเพณี 
เคารพบูชาดวงวิญญาณบรรพบุรุษ ถาผูตายไมไดรับการสวดสงวิญญาณกอนตาย เชื่อกันวาดวง
วิญญาณนั้นจะกลายเปนภูตผีปศาจ ทํารายคนในครอบครัว 
 ในบานของชาวเวียดนามทุกหมูบาน จะมีแทนบูชาบรรพบุรุษ มีสุภาษิตเขียนไวเปน
ภาษาจีน ซึ่งเปนภาษาเดิมของเวียดนามเปนตนวา “คนตายปกครองคนเปน” ซึ่งหมายความวา 
ลูกหลานจะตองเชื่อฟงคําแนะนําสั่งสอนของบรรพบุรุษ ซึ่งมีแตความปรารถนาดี อยากใหคน
ประสบความสุขและความสมหวัง ทุกปจะมีการไหวดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ ทําบุญทําความ
สะอาดฮวงซุย ลูกหลานคนใดหลีกเลี่ยงจะถูกลงโทษอยางแรง ถือวาไมรูจักบุญคุณญาติผูใหญ การ
เซนสรวงบูชาทําแบบที่เราเคยเห็นกันในเมืองไทย คือ มีหมู เห็ด เปด ไก เหลา คอยเติมเหลาใสจอก
จุดธูปบูชา เชิญบรรพบุรุษมากินเลี้ยงกับการกราบไหวเคารพ ของความเปนศิริมงคลแกลูกหลาน 
 เมื่อลูกหลานเห็นคนปวยใกลตายมักจะเอาโลงมาไวใกลๆ เพื่อความสบายใจวาตาย
แลว จะไดมีที่อยู ความสวยงามของโลงจะแตงตางกันออกไปตามฐานะ คนปวยบางคนพอเห็นโลง
ที่ประดับประดาไวสวยงามสําหรับตน แทนที่จะตายกลับหายเปนปกติ กอนตายมีพิธีดักวิญญาณ 
เพื่อไมใหวิญญาณลองลอยไปไหน โดยเอาเสนดายเล็กๆ วางไวที่หนาอก ทุกครอบครัวจะมีกลอง
และปายเก็บวิญญาณ เวลายายไปไหนเรามักจะเห็นกลองเก็บวิญญาณเสมอ 
 ขบวนแหศพของชาวเวียดนามจํามีรถวิญญาณนําหนา เมื่อถึงที่ฝงจะปกปาย และเอา
ดายพันรอบปายชื่อและหลังจากนั้นจะนําไปฝงที่อ่ืน ปายวิญญาณจะถูกนําไปบรรจุยังกลองเครื่อง
เขิน ทําดวยสีแดงสดและนํากลองนั้นไปเก็บบูชาแทนบูชาในบาน 
 เดิมในเมืองใหญๆ มักนิยมใชรถแหศพแตในชนบทยังนิยมแบบเดิม บนหีบศพมักวาง
แกวใสน้ําไว เพื่อใหคนหามระมัดระวัง ชาวเวียดนามนิยมใชสีขาวแทนสีดําในการไวทุกข ผูมีฐานะ
จะมีผูรับจางรองไห เพื่อพรํ่าพรรณนาความดีของผูตาย แตในชนบทญาติพี่นองจะแสดงเอง การไว
ทุกขตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด ถาใครไมปฏิบัติตามจะไดรับการลงโทษอยางแรง เชน หามมิให
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บุตรของผูตายแตงงานกอน 3 ป เส้ือผาของผูตายจะสวมชุดที่ดีที่สุดตามฐานะ นอกจากนี้ยังมีการ
เผากระดาษเงินกระดาษทอง รถยนต ตึกจําลอง เพื่อใหผูตายไวใช เปนการแสดงความกตัญู      
ลูกชายคนโตจะไดรับมรดกและจะเปนผูประกอบพิธีเซนสรวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษตนตระกูลสืบ
แทน ถาครอบครัวนั้นไมมีมรดกญาติพี่นองจะรวบรวมเงินให และเปนผูรับผิดชอบครอบครัว ในกรณี
ที่ในครอบครัวไมมีลูกชายสืบสกุล หัวหนาครอบครัวมีสิทธิมีภรรยาใหมได โดยใหภรรยานอยอยูใต
ภรรยาคนแรก แตยังมักมีเร่ืองวุนวายเกิดข้ึนเสมอ 
 หญิงชาวเวียดนามไดชื่อวาสวยทีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต นิยมสวมกางเกงแพร
ขายาวแบบกางเกงจีน ในชนบทนิยมสีดํามากกวาสีขาวเพราะตองทํางาน สีขาวนิยมแตงในงานรื่น
เริงหรือในโอกาสพิเศษ มีเส้ือช้ันในยาวสีขาว สวมเสื้อช้ันนอกทับ ถาสาวๆ มักชอบลวดลายแต
ลักษณะของแบบเสื้อจะเปนแบบเดียวกัน มีเส้ือยาวมาถึงกลางนอง ใตเขาแขนยาวรัดตัว จากตรง
กลางคอผาขางมาถึงใตรักแร แลวผาตรงกลางถึงเหนือขอเทาติดกระดุมแคเอวปลอยลงมาแหวก
ขางทําใหเห็นกางเกงดานขาง มีหมากเย็บสานเปนรูปฝาชี เรียกวา กุบ มีผารัดคางเพื่อกันปลวิ ชาว
เวียดนามภาคกลางและภาคเหนือจะชอบสีดํา เวียดนามใตชอบสีออน 
 ปจจุบัน วัฒนธรรมแบบตะวันตกแพรเขามาทําใหผูสวมใสถือความสะดวกเปนเกณฑ 
แตสตรีชาวเวียดนามก็สามารถรักษาเครื่องแตงกายอันเปนสัญลักษณประจําชาติไวนานกวาชาติ
อ่ืนๆ ผูชายชาวชรามักชอบไวเครายาวๆ เวลาใชความคิดจะเอามือลูบเลน การแตงกายสวนใหญ
จะนุงกางเกงแบบจีน เสื้อแขนยาว 
 การแตงงานของชาวเวียดนามมักเปนการชักนําจากผูใหญๆ จะจัดการหมั้นใหเมื่อ
ผูชายอายุได 16 ป หญิง 14-16 ป ถาฝายใดผิดสัญญาตองคืนของหมั้นหรือมอบใหฝายหญิงใน
กรณีที่ฝายชายผิดสัญญา ในปจจุบันอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก ทําใหหนุมสาวนิยมเลือกคู
กันเองแลวของความเห็นชอบ บางทีก็มีพอส่ือแมส่ือ เมื่อทั้งสองฝายสมัครใจตอกันพอส่ือแมส่ือก็
จะเอากระดาษสีแดงเขียนชื่อ สกุล วันเดือนปเกิดลงไป เพื่อผูกดวงตามหลักโหราศาสตร ตอมาจะ
นําเถาแกไปคารวะญาติพี่นองของฝายหญิง โดยนํา ผลไม หมากพลู ผา ของมีคาตางๆ ไปดวย วัน
หมั้นชายจะแตงกายชุดที่วางามที่สุด ถือรมนะขบวน โดยมีเครื่องทอง ผาไหม หมากพลู ธูปเทียน 
หมูยาง สุรา คลอไปกับเสียงดนตรี  เมื่อถึงบานจะนําเอาของไปไวตรงแทนบูชา จุดธูปรินสุราใน
จอก ตอหนาบิดาฝายหญิง การเคารพบูชาบรรพบุรุษคลายกับเปนการประกาศวาทั้งสองไดหมั้น
กันแลว เวลาแตงงานจะมีของขวัญวางอยูหนาแทนบูชา เจาบาวจะเอาหมากยื่นใหบิดาเจาสาว 
บิดามารดาเจาสาวจะแจงใหใครๆ ทราบวา มีอะไรที่เจาบาวจัดมาให และจุดธูปสักการะดวง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

116

วิญญาณของบรรพบุรุษ ฝายเจาสาวจะมีผาคุมหนาบางๆ เปดหนาใหเจาสาวเห็นและทําการ
คารวะเจาบาว 4 คร้ัง เจาบาวรับไหว 1 คร้ัง รับสุราแลกเปลี่ยนกับด่ืมตอหนาแขก 
 สตรีชาวเวียดนามตองเชื่อฟงสามี ไดสิทธิในการทํานิติกรรมทุกอยางเต็มที่ ถาฝายชาย
จะขายบาน ซื้อบาน ฯลฯ ตองใหภรรยาเห็นชอบกอน กฎหมายจะหามไมใหสามีภรรยาที่กอราง
สรางตัวมาดวยกันแลวมีฐานะร่ํารวยหยาขาดกัน หรือถาภรรยาเปนหญิงที่ไรญาติขาดมิตรจะหาม
หยาขาดจากกัน (ณัจฉลดา พิชิตบัญชาการ 2529 : 225 - 227) 
  10.4.4 สถาบันครอบครัว อิทธิพลของจีนที่มีตอวิถีการดําเนินชีวิตของชาว
เวียดนาม จะปรากฏออกมาในรูปของสถาบันครอบครัว ชาวเวียดนามมีนามสกุลหรือแซ ประมาณ 
100 แซจากบรรพบุรุษชาวเวียดนามไมหามการแตงงานระหวางคนแซเดียวกัน 
  ระบบครอบครัว เวียดนามเปนระบบครอบครัวใหญ เปนแบบครอบครัวขยาย 
(Extended Family) มี ปู ยา ตา ยาย ลูก หลาน เหลน โหลน อยูในบานเดียวกัน 
  ผูหญิงชาวเวียดนามมีสิทธิครอบครองที่ดิน มีสิทธิเทาเทียมสามี ซึ่ง
แตกตางจากสังคมจีน แบงงานกันทําในไรนา พูดจาหยอกลอกันได ชาวเวียดนามนิยมการมี
บุตรชายเพื่อประกอบศาสนากิจ ในเวลาที่ถึงแตกรรม คนชรานิยมพึ่งบุตรหลาน ถาใครไมมีบุตรถือ
วาชีวิตไมสมบูรณ ถามีแตลูกสาวอาจรับลูกเขยเขาบาน แตตองเปนลูกเขยที่ยากจนจึงจะยอมเขามา
อยูในบาน ครอบครัวนั้นก็จะอุปการะเหมือนลูกชาย แตมีส่ิงเดียวที่ลูกเขยทําไมไดคือ การทําพิธีกรรม
ใหเคารพบูชาบรรพบุรุษ เขาจะตองกลับไปทําพิธีกรรมในกลุมญาติของเขาเอง (ณจัฉลดา พชิติบญัชาการ 
2529 : 223) 
 5.  ศิลปการแสดง  
 กอนที่อิทธิพลตะวันตกจะรุกเขามาในเอเชียนั้น ดนตรีมีบทบาทหลักอยูในการเฉลิม
ฉลองทางศาสนามาเปนเวลานานแตจะไมใชเพื่อความบันเทิงสาธารณะ ดนตรีของเวียดนามไดรับ
อิทธิพลมาจากจีนมาตั้งแตคร้ังโบราณ นอกจากจีนแลวยังไดรับอิทธิพลมาจากอาณาจักรฮินดูแหง
จามปาทางภาคใต 
 ดนตรีเพื่อศาสนาและการเฉลิมฉลอง ในจังหวัดชายฝงของเวียดนามกลาง เพลงที่รูจัก
กันในชื่อ ฮัด บา ตราว (Hat Ba Trao) เพลงเพื่อบูชาวิญญาณแหงมหาสมุทร เปนประเพณีที่ไดรับ
ความนิยมมาก เพลงๆ หนึ่งที่ชื่อ ฮัด โจว วัน (hat Chau Van) เปนการใชเวทมนตรเสกเปาเพื่อ
สะกดจิตคนโดยใชทวงทํานองของดนตรี จังหวะ และโคลงสั้นๆ  
 ดนตรีในศาสนาพุทธแบงออกเปน 2 ประเภท คือ เติน (Tan) หรือบทสวดที่ใชหลายตัว
โนตในการรองพยางคเดียวและ ตุง (Tung) หรือบทสวดพระสูตร เตินนั้นจะตามดวยวงเครื่องสาย
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และเครื่องตีใชลัดจังหวะดนตรี ในขณะที่ตุงเปนบทสวดของพระเกี่ยวกับความรูและการตรัสรู และ
ใหจังหวะดวยกลองไม 
 อันที่จริงแลวแตละภูมิภาคของเวียดนามตางมีดนตรีในแบบฉบับของตัวเอง 
เชนเดียวกับที่ประเทศมีชนกลุมนอยถึงกวา 50 กลุม แตโดยทั่วไปแลวดนตรีของเวียดนามแบง
ออกเปนกลุมพื้นฐาน 2 กลุม คือ เดี่ยว กั๊ก (dieu kach) หรือสําเนียงเหนือ ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจาก
จีน และเดี่ยว นาม (dieu nam) หรือสําเนียงใต ซึ่งมีทํานองชากวา 
 ดนตรีพื้นเมืองจะยึดรูปแบบตามสําเนียงตาง ๆ บรรยายถึงชีวิตในชนบทของชาวบาน 
การละคร ในเวียดนามนั้นการละครมีหลากรูปแบบ รูปแบบของการแสดงเกาแกที่สุดที่ไดรับการ
บันทึกไวคือ โตร เฮ (Tro He) ซึ่งเปนละครตลกที่คิดขึ้นโดยเลียว ทู ตาม (Lieu Thu Tam) ในสมัย
ราชวงศเตี่ยน เล (Tien Le ค.ศ. 980 – 1009) 
 ในชวงราชวงศตรัน (ค.ศ. 1225 – 1400) ละครใหมอีก 2 ชนิด ไดถือกําเนิดขึ้น นั่นคือ 
ฮัด เยา มัด (hat Giau mat) หรือละครหนากากและ ฮัด เกย เตริน (Hat Coi Tran) หรือละครที่ทา
หนานอยกวา 
 สําหรับละครในปจจุบันนี้เปนการผสมผสานระหวางละครราชสํานัก การแสดงพื้นเมือง 
และอิทธิพลของตางชาติ ตามปกติการแสดงมักจัดขึ้นบริเวณหนาบานที่เปนศูนยกลางของหมูบาน
หรือเจดียของชาวพุทธ 
  5.1 การแสดงฮัด เตือง (Hat Tuong) ตางจาก ฮัด แจว (Hat Cheo) ซึ่งเปน
เอกลักษณของชาวเวียดนาม ฮัด เตือง เขามาจากจีนในศตวรรษที่ 13 ภายใตราชวงศตรันหลังการ
ปราชัยของผูรุกรานในราชวงศมองโกล ในบรรดาเชลยสงครามที่ถูกจับไดนั้นมี หลี เหวียน กั๊ด (Ly 
Nguyen Cat) ผูเชี่ยวชาญการละครของจีนรวมอยูดวย บุคคลผูนี้ตอมาไดกลายเปนพลเมือง
เวียดนามและสอนศิลปะการละครจีนใหแกราชสํานักเวียดนาม 
  อิทธิพลของจีนทําใหการแตงหนาดวยสีดํา แดง และชมพูมีการแตงกายตาม
แบบแผน หนากาก ทาทาง และคําพูด ดนตรีที่ใชเครื่องเปาและเคาะ เนนที่วีรกรรมและศีลธรรม 
  ฮัด เตือง (Hat Tuong) จะเริ่มดวยเพลงที่เปนการแนะนําเรื่องราวของละคร 
ผูเลนแตละคนจะบรรยายถึงบุคลิกและบทบาทของตน การแสดงทาทางไดรับอิทธิพลจากแนวคิด
และคุณคาทางศีลธรรมของขงจื๊อ เชน ความจงรักภักดีตอกษัตริย และความกตัญูตอบิดามารดา 
  ฮัด เตือง ไดรับการดัดแปลงใหเขากับลักษณะนิสัยของชาวเวียดนาม มี
การใชผูหญิงแทนผูชายในการแสดงบทบาทผูหญิง และวงดนตรีก็จะใหญข้ึน ปจจุบันนี้วงดนตรี
ของฮัด เตือง จะมีฉ่ิง ฆอง กลอง รํามะนา ขลุย และกลุมเครื่องสายอันประกอบดวย ดาน เหวียด 
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(dan nguyet) ซึ่งเปนพิณรูปรางคลายพระจันทร ดาน หยิ (dan nhi) เปนไวโอลินที่มีเสียงสูง เลน
โดยการดึงสาย 2 สายที่ขึงอยูเหนือหนังกลอง ทาพ หลก (thap luc) เครื่องดนตรีที่รูปรางคลายขิม 
มี 16 สายใชดีด และดาน บาว (dan bau) ซึ่งมีสายเดียวขึงเหนือกลองเสียงยาวเคลือบน้ํามันชัก
เงา ทั้งใชดีดและสีเพื่อใหเสียงสั่นระรัวตาง ๆ อยางไพเราะไดจังหวะ ฮัด เตือง เร่ิมข้ึนในฐานะละคร
สําหรับชนชั้นสูง แตในที่สุดแลวก็ยังเปนละครที่แสดงถึงสถานภาพทางสังคมแกละศีลธรรมอยูดี 
(เดือนเพ็ญ ทองนวม 2543 : 99 - 103) 
  5.2 หุนกระบอกน้ํา การแสดงหุนกระบอกน้ํา เปนการเชื่อมโยงระหวาง
ความรักในเทพนิยายของชาวเวียดนามกับความภาคภูมิใจในความเปนชาติอยางรุนแรง ที่ถูกปลูก
ฝงขึ้นในชาติ ผูแสดงหุนกระบอกน้ําจะยืนอยูหลังฉากในน้ําที่สูงถึงเอวเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหว
ของหุนกระบอกดวยไมไผลํายาว เมื่อหลายรอยปที่ผานมา ทุกๆ หมูบานจะมีคณะหุนกระบอกที่จะ
แสดงในสระน้ําหนาดิงห (Dinh) หรือศาลาประชาคมของหมูบาน เทคนิคของพวกเขาจะถูกเก็บ
รักษาไวเปนความลับ แตความกลัววาศิลปะแขนงนี้จะตายไปโดยสิ้นเชิง ไดมีการชักนําให
ผูเชี่ยวชาญบางคนถายทอดวิชาใหคนรุนใหมไดฝกหัดบางแลว 
 ทุกวันนี้มีคณะหุนกระบอกเหลืออยูเพียงไมกี่คณะในเวียดนาม โดยมี 2 คณะอยูในฮานอย 
ในหลายจังหวัดในภาคเหนือมีคณะละครอยูคณะหนึ่งที่ออกตระเวนแสดงไปตามหมูบานตางๆ 
 ตามปกติแลวการแสดงจะประกอบดวย 12 องก แตละองกจะเลาถึงเรื่องราวที่เปนเทพ
นิยายเกี่ยวกับเวียดนามและประวัติของประเทศนี้ นักดนตรีพื้นเมืองจะเลนดนตรีประกอบ เชน 
เร่ืองราวของเตาซึ่งอาศัยอยูในทะเลสาบ ฮวาน เกี๋ยม (Hoan Kiem) ของฮานอย ปรากฏตัวขึ้นมา
ถวายดาบตอพระเจา หลี ไท โต (Ly Thai Tho) เพื่อใชในการตอสูกับจีน เร่ืองอื่นๆ มักเปนเรื่อง
เกี่ยวกับชีวิตในหมูบาน เชนการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวพืชผล การตกปลา และการแขงเรือ
คณะละครจะไมเปลี่ยนแปลงแกไขใดๆ ตอเนื้อเร่ืองดั้งเดิมเหลานี้ บางคนไดแนะนําใหพวกเขา
เปลี่ยนไปใชหุนกระบอกที่เปนเครื่องยนต เนื่องจากเหตุผลประการแรกคือ หุนเหลานี้หนักมาก บาง
ตัวหนักถึง 20 กิโลกรัม และตองอาศัยคนถึง 4 คนในการเคลื่อนไหวหุน อีกประการหนึ่งคือ 
ตามปกติแลวหุนกระบอกสามารถเคลื่อนไหวไดเพียงทาเดียวในเวลาหนึ่ง  
 อนาคตของหุนกระบอกน้ํานั้นขึ้นอยูกับกระแสของความไมแนนอน ทามกลางความ
บันเทิงที่หลั่งไหลเขามาในหมูคนรุนใหม (เดือนเพ็ญ ทองนวม 2543 : 100) 
  5.3  วรรณกรรม นักประพันธและกวีมักไดรับเกียรติอยางสูงในสังคม
เวียดนาม ดวยความคุนเคยกับการตอสูและความยากลําบากมาเปนเวลานานนับศตวรรษ 
ชาวเวียดนามจึงไดคนพบขุมทรัพยทางวรรณกรรมของตน ซึ่งเผยใหเห็นถึงจิตวิญญาณของชาว
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เวียดนามทั้งในฐานะของประเทศและปจเจกชนเพื่อเปนเครื่องปลอบประโลม ใหความหวัง และ
สรางแรงบันดาลใจ 
 ไมวาจะเปนนิยาย บทเพลง ตํานาน นิทานพื้นเมืองและเทพนิยายเปนสวนสําคัญที่สุด
ในงานประพันธโบราณของเวียดนาม ตอมาในยุคที่สังคมกําลังพัฒนา บรรดานักปราชญ พระสงฆ
ในพุทธศาสนา กษัตริย และขาราชสํานัก ซึ่งสวนมากเปนนักประพันธและกวีที่มีความสามารถตาง
จดบันทึกเรื่องราวและความคิดของตนไว โดยใชตัวอักษรที่ไดรับมาจาจีน วรรณกรรมเหลานี้ไดรับ
อิทธิพลจากลัทธิขงจื๊อและศาสนาพุทธอยางมาก(เดือนเพ็ญ ทองนวม 2543 :104) 
 6.  งานฝมือและศิลปะ  
 “ศิลปะ” ตรงกับคําวา มี ทวด (My Thuat) ในภาษาเวียดนาม ซึ่งแปลตามศัพทวา 
“ความชํานาญในสุนทรียศาสตร” ศิลปนของเวียดนามใชศิลปะพื้นเมืองในการสื่อสารความคิดของ
ตน  โดยผานดนตรี  บทกวี  การฟอนรํา  ละคร  จิตรกรรม  ประติมากรรม  และแมแตงาน
สถาปตยกรรม 
  ศิลปะพื้นบานของเวียดนาม จะเห็นไดจากความรุงเรืองทางศิลปะ 2 แขนง 
ไดแก งานพิมพไมและเครื่องเขิน 
  6.1 งานพิมพไม รูปแบบของศิลปะชนิดนี้ที่เรียกกันสั้นๆ วา จิตรกรรม
หมูบานโฮ งานในชวงแรกจํากัดอยูเฉพาะงานพิมพไมแบบชาวดําเทานั้น ตอมาไดมีการเพิ่มสีสัน
ข้ึน จนแทบกลาวไดวาศิลปะแขนงนี้เปนประเพณีของหมูบานนี้เสียแลว ชางฝมือของหมูบานจะทํา
กระดาษและสีธรรมชาติดวยตัวเอง และเตรียมไมในสไตลคลาสสิก ไมวาจะเปนภาพสัญลักษณ
ของความโชคดี บุคคลในประวัติศาสตร การสูรบในอดีต ภูตผีปศาจ นิทานอุปมาอุปไมยที่ไดรับ
ความนิยมและเรื่องราวทางสังคม 
  6.2 เครื่องเขิน งานฝมือที่ทําดวยไมเคลือบน้ํามันสามารถหาชมไดตาม
สุสานตางๆ ปจจุบันนี้สินคาประเภทเครื่องเขิน อันไดแก ภาพเขียน ฉากไม กลอง แจกัน ถาด และ
กระดานหมากรุก กําลังเปนสินคาสงออกที่สําคัญ คุณภาพของสินคาเหลานี้เปนผลมาจากความ
พิถีพิถันในการเตรียมน้ํามันครั่ง และการออกแบบที่สืบทอดกันเปนประเพณีมานับพันๆ ป 
 ศิลปนที่ทําเครื่องเขินจะเลือกสรรและตระเตรียมไมกระดานสําหรับภาพเขียนอยาง
ประณีต ไมเหลานี้ตองเรียบ แหงและไมมีรองรอยขูดขีดหรือรอยอื่นใดแมแตเล็กนอย กอนที่จะถูก
เคลือบดวยน้ํามันครั่งหลายชั้น จากนั้นจะตามดวยผาฝายหรือผาไหมบางๆ แลวจึงลงน้าํมนัครัง่อกี
ชั้นหนึ่ง ตอจากนั้นจะทิ้งไมนี้ไวในที่ชื้นเปนเวลา 2-3 วันจนกวาจะแหงแลวจึงเคลือบดวยน้ํามันครั่ง
อีกชั้น รวมทั้งปูนผสมน้ํามันลินสีด ข้ีเลื่อยหรือดินขาว ซึ่งจะทําใหไมกระดานเรียบเปนเนื้อเดียวกัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

120

ผิวหนาที่แหงแลวจะถูกขัดดวยน้ํามันพัมมิชเปยกกอนที่จะทาน้ํามันครั่งอีก 2-4 ครั้ง แลวทิ้งไวให
แหงหลายๆ วัน จากนั้นจึงขัดอีกหลายชั่วโมง หลังขั้นตอนทั้งหมดนี้จึงจะถือไดวาพรอมที่จะเขียน
ภาพลงไมกระดาน 
 ถาชางฝมือใชเปลือกไขหรือเปลือกหอย เขาจะแกะรูปในชั้นบนของน้ํามันครั่งที่หุมดวย
ผา แลวเกลี่ยหลุมดวยน้ํามันครั่งดํา ซึ่งจะทําหนาที่เชนเดียวกับกาว แลวเคาะเปลือกเหลานี้ลงไป
ในตําแหนงตางๆ ดวยคอนเล็กๆ จากนั้นจึงทาน้ํามันอีก แลวแตมดวยสีที่ตองการ 
เมื่อรูปภาพคอนขางแหงแลว จะไดรับการขัดอยางหมดจดเพื่อเผยใหเห็นลวดลายของเปลือกหอย
หรือเปลือกไขที่มีรองเล็กๆ มากมาย ชางจะใชฝามือขัดภาพนี้จนกวาลายเสนจะปรากฏชัดเจนและ
ขัดใหข้ึนเงาดวยน้ํามันครั่ง (เดือนเพ็ญ ทองนวม 2543 :108 - 109) 
 7.  สถาปตยกรรม 
 ชาวเวียดนามมักใหความสําคัญตอการออกแบบและตกแตงอาคารและสถานที่ฝงศพ
เสมอ ไมเพียงแตส่ิงกอสรางตางๆ จะมีพื้นฐานอยูบนความงดงามทางศิลปะเทานั้น แตการตัดสินใจ
ในการกอสรางยังจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําของหมอดูอีกดวย ผูเชี่ยวชาญเหลานี้ยังคงเปนที่
เชื่อถือกันมาจนถึงปจจุบัน พวกเขาจะพิจารณาเกี่ยวกับดวงดาว ลักษณะพื้นที่และฮวงจุยของจีน
โบราณ 
 แนวคิดสําคัญก็คือการทําใหตัวอาคารมีความกลมกลืนกับธรรมชาติ ทําใหเปน
สถาปตยกรรมของเอเชียที่มีความเปนพื้นเมืองมากที่สุด อีกทั้งยังมีเอกลักษณและแฝงไวดวย
ความลึกลับอีกดวย สถาปตยกรรมที่นาประทับใจมากที่สุดของเวียดนามสามารถหาดูไดตาม
พระราชวัง สุสานของจักรพรรดิ วัด เจดีย และศาลาประชาคมของหมูบาน สถาปตยกรรมเหลานี้
สรางดวยไม หิน และอิฐ มักประดับประดาอยางงดงามดวยรูปปนและไมแกะสลัก 
 สถาปตยกรรมเวียดนามก็ไดหลอมรวมเอาศิลปะแบบเวียดนาม อิทธิพลของจีน และ
แรงบันดาลใจจากพุทธศาสนาเขาไวดวยกัน 
 ในงานแกะสลักและงานปกมักจะมีมังกรปรากฏอยูเสมอ ลักษณะของตัวมังกรจะคด
เคี้ยวไปรอบแนวเสนโคงที่กลมกลืน รูปรางของมังกรมีความบางลงอยางเห็นไดชัดเพื่อเปดเผยถึง
พลังภายใน 
 ในยุคตอมา การแสดงออกทางศิลปะดานการกอสรางเริ่มมีความจริงจังและเชื่อมั่นใน
ตัวเองมากขึ้น มีการเนนถึงความมั่นคงและความเรียบงาย ใหความสนใจในเรื่องความคงที่และ
ความสมดุลมากขึ้น  
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 ชวงศตวรรษที่ 16 – 18 ศิลปะจะสะทอนความคิดสรางสรรค และความกลาริเร่ิมมากขึ้น 
มีความพยายามอยางจริงจังที่จะใชหลักการดูฮวงจุยมาสรางความกลมกลืนระหวางการกอสราง
กับธรรมชาติ แนวคิดเหลานี้รวมทั้งการออกแบบและการตกแตงถูกนําไปผสมผสานกับอิทธิพลของ
ตางชาติ 
 เมื่อไมนานมานี้ งานแกะสลักสวนใหญของเวียดนามมักเกี่ยวของกับศาสนาดงัทีจ่ะพบ
ไดในงานแกะสลักหินและไมที่ตกแตงดวยลวดลายสัญลักษณทางศาสนา ตัวอยางทีด่ทีีสุ่ดของงาน
แกะสลักแบบพื้นเมืองสามารถหาดูไดตามวัดวาอารามและเจดียตางๆ ซึ่งมักประดับประดาแทน
บูชาแกะสลักดวยรูปปนคนและสัตวที่ประดิษฐข้ึนจากไม อันสะทอนถึงความเชื่อทางศาสนาและ
ความเปนมาทางประวัติศาสตร ดิงห (Dinh) หรือศาลาประชาคมในหมูบานแตละแหงไมเพียงแต
เปนที่พบปะของชาวบานเทานั้น แตยังเปนที่แสดงฝมือทางศิลปะของชางฝมือในทองถิ่นอีกดวย 
ชื่อและเสาไมแกะสลักของศาลาประชาคมในหมูบาน เจดีย และวัดวาอารามเปนประจกัษพยานซึง่
แสดงใหเห็นถึงทักษะของชางฝมือนิรนามที่ยืนยงผานกาลเวลาไดเปนอยางดี (เดือนเพ็ญ ทองนวม 
2543 : 110 - 112) 
 8.  อาหาร  
 สัญลักษณในการตอนรับของชาวเวียดนามผูมีความเปนมิตร ตอแขกผูไปเยือน ไมวา
จะเปนบานใด จะเห็นไดจากอาหารอยางดีที่ถูกตระเตรียมไวบนโตะ นับต้ังแตเกิ่น เธอ (Can Tho) 
บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําโขงจนถึงฮานอยในภาคเหนือ จะไดรับการเลี้ยงอาหารอยาง
มีไมตรีจิต แมแตในหมูบานที่ยากจนที่สุด พวกเขาจะเก็บเล็กผสมนอยสิ่งที่มีเพื่อนํามาตอนรับแขก 
 ชนิดของอาหารเองก็มีความแตกตางกันอยางมากตามภูมิภาคตางๆ ขาว (เวียดนาม
เรียกวาCom) เปนอาหารหลักและเปนพื้นฐานของเกษตรกรรมของประเทศเวียดนามกลายเปน
ประเทศผูสงออกขาวรายใหญเปนอันดับ 3 ของโลก  
 อิทธิพลและการยึดครองของจีนที่ดําเนินไปเปนเวลาหลายรอยป สงผลใหเหน็ไดชดัเจน
ในการใชตะเกียบและการแยกรับประทานระหวางขาวและกับขาว 
 เวียดนามใชผักสวนครัวจากพืชสมุนไพรหลายชนิด เชน ตะไคร ใบแมงลัก ผักชี 
สะระแหน และผักชีฝร่ังอีกทั้งยังปรุงดวยกระเทียม มะนาว และขิง เครื่องปรุงเหลานี้ทําใหอาหารมี
รสชาติละเมียด และแตกตางจากเพื่อนบานในเอเชียประเทศอื่น (เดือนเพ็ญ ทองนวม 2543 : 115) 
เฝอ (Pho) อาหารที่เปรียบเหมือนชูรัก หากจะมีอาหารจานใดที่เหมาะจะใชนิยามความเปน
เวียดนามแลวละก็อาหารจานนั้นนาจะเปนกวยเตี๋ยวที่เรียกวา เฝอ ซึ่งบางครั้งมักถูกเปรียบเปนชู
รักของอาหารเวียดนาม 
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 ชาวเวียดนามมักรับประทานขาวและกับขาวที่บาน 3 มื้อตอวัน แตเมื่อออกไปนอก
บาน พวกเขามักรับประทานเฝอ คนเวียดนามชอบใชอาหารเปนตัวเปรียบเทียบความสัมพันธของ
พวกตน เมื่อคุณเบื่อขาว (สามีหรือภรรยาของตัวเอง) คุณก็มักหันไปหาเฝอ (ชูรัก) คําอุปมานี้แสดง
ใหเห็นถึงความหมายโดยนั้ยที่คอนขางเฉียบคมในการบงบอกถึงอาหารงายๆ ชนิดนี้ 
 “เฝอ” สวนใหญแลวจะรับประทานเปนอาหารเชาหรือไมก็เปนอาหารวางยามดึก แต
คนจํานวนไมนอยก็รับประทานเปนมื้อกลางวันหรือมื้อเย็น 
 ในรานขายเฝอ นักธุรกิจที่รํ่ารวยจะนั่งเคียงบาเคียงไหลกับตํารวจในเครื่องแบบ คนถีบ
สามลอ กรรมกร พนักงาน บริษัทและนักศึกษา “ขณะที่รับประทานเฝอ ทุกคนเทาเทียมไมแตกตาง
กันเลย” (เดือนเพ็ญ ทองนวม 2543 :117 - 118) 
 9.  สถานที่สําคัญในเวียดนาม  
 ความสวยงามของผูคนและวัฒนธรรมก็เปนสิ่งดึงดูดใจผูมาเยือน ส่ิงที่เหลือจากสงคราม
นี่แหละที่กลายเปนสวนหนึ่งของสิ่งดึงดูดทางการทองเที่ยวของประเทศในขณะนี้ ไมวาจะเปนอุโมงค
ใตเสนขนานที่ 17 ที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีชื่ออันนาเศราวา DMZ หรือเขตปลอดทหาร หรือกองเศษเหล็ก
สนิมเขรอะที่พิพิธภัณฑสงคราม แตสงครามไดกลายเปนอดีตไปแลว และนอกเหนือจากความทรง
จําถึงสงคราม พระอาทิตยเมืองรอนที่สดใสสองแสงกระจางราวกับเปนแดนสวรรค ชายฝงทะเลมี
หาดทรายสีขาวสะอาดและน้ําสีฟาใสแจว ขุนเขาที่เต็มไปดวยปาไมมีสัตวชนิดแปลกๆ ในขณะที่
ความรอนแทบไมเคยบรรเทาลงเลยในดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําโขงทางภาคใต แตฤดูหนาว
ของดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําแดงในภาคเหนือกลับหนาวเย็นชวนหดหูไดอยางนาประหลาดใจ 
เวียดนามเหนือมีฮานอยเปนเมืองหลัก เมืองนี้เปนเมืองโบราณที่ตั้งมาเปนเวลาเกือบพันปแลว 
บานที่ทรุดโทรมและดานหนาของตึกในสมัยอาณานิคมฝร่ังเศสทําใหเมืองนี้มีบรรยากาศที่จะหา
ไมไดอีกแลวในที่อ่ืนในเอเชีย นอกจากฮานอยแลว จังหวัดตางๆ บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปาก
แมน้ําแดงอันกวางขวางยังสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมซึ่งเปนพืน้ฐานของ 
  9.1 ฮานอย จะไดพบกับวัฒนธรรมทั้งตะวันตกและตะวันออก โดยมรดก
จากประวัติศาสตรตางยุคสมัยจะสะทอนออกมาในสถาปตยกรรมที่เกี่ยวกับวัดวาอารามและเจดีย 
ในสิ่งยังเหลืออยูจากอดีตสมัยเปนอาณานิคมของฝรั่งเศส และในเสียงกระหึ่มของเครื่องจักรที่
กําลังกอสรางตึกสูงสมัยใหมของเมืองที่กําลังผุดขึ้นเปนดอกเห็ด 
 หากเดินทางออกจากฮานอยและเขตชานเมืองที่มีคนอยูหนาแนน จะเขาสูเขตชนบทที่
งดงามราวกับภาพวาด มีทุงนาขาวที่เปนรูปตาหมากรุก ขาวนับเปนสินคาออกและอาหารหลักของ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

123

ประเทศ จะพบกับบานของชุมชน เจดีย และวัดวาอารามที่ซุกซอนไวจากสายตาทามกลางหมูไม
เขียวขจีและกอไผรายรอบหมูบาน 
  นอกจากนี้ยังมีเมืองทาไฮ ฟอง ที่แสนวุนวาย ตั้งอยูบนชายฝงทะเล
ตะวันออกบริเวณติดกับอาวตังเกี๋ย เมืองนี้เปนเมืองใหญอันดับสามของประเทศ มีชื่อเสียงในการ
เปนแหลงคาสิโนเพียงแหงเดียวของเวียดนาม ใกลๆ กันนั้นเรือสําเภาจะลอยลําสงาอยูทามกลาง
ทัศนียภาพอันนาตื่นตาของอาวฮา ลอง ที่บรรดาถ้ํานอยใหญและโขดหินมักถูกปกคลุมไวดวยสาย
หมอกที่ดูลึกลับและชวนใหหลงใหล 
  ตลอดภาคเหนือ วัดวาอารามและเจดียตางๆ จะมีชีวิตชีวาขึ้นมาในยาม
เทศกาล – ทั้งทางศาสนา และที่เกี่ยวกับชาติ - อีกทั้งยังมีการสักการะวิญญาณ เทพเจา และ
วีรบุรุษสงครามที่มีมานับศตวรรษ เสนทางภูเขาและชางฝมือตามหมูบานที่แกะสลักไม ทํา
เครื่องปนดินเผา ปกผา และทําเครื่องเขิน ในภาคเหนือนี้เองที่ความทันสมัยแบบเวียดนาม
ปจจุบันจําตองหลีกทางใหกับความรักในวรรณกรรมศิลปะ และดนตรีแบบดั้งเดิมที่ยังคงเปน
เกราะปองกันการรุกรานจากความบันเทิงสมัยใหมอยางโทรทัศน คาราโอเกะ และโทรศัพทมือถือ 
(เดือนเพ็ญ ทองนวม 2543 :147) 
 นาเสียดายที่ผลของสงคราม สภาพอากาศ ความขัดสนทางการเงิน และการขาดแคลน
วัสดุกอสรางที่มีคุณภาพ กระทบตออาคารประวัติศาสตรของฮานอย นอกเหนือจากตึกสมัยอาณา
นิคมที่ถูกใชสอยโดยรัฐบาลหรือหนวยงานตางชาติแลว อาคารสวนใหญตางตกอยูในสภาพทรุด
โทรม เมื่อไมนานมานี้ผูบริหารของเมืองเพิ่งตระหนักวาสถาปตยกรรมสมัยอาณานิคมทําใหฮานอย
มีเอกลักษณที่แตกตางจากเมืองหลวงแหงอื่นๆ ในเอเชีย (เดือนเพ็ญ ทองนวม 2543:150) 
  9.2 เว นครของกษัตริยราชวงศเหวียน ในอดีตนั้นตั้งอยูหางจากชายฝง 12 
กิโลเมตร (7 ไมล) บนแนวแผนดินแคบ ๆ ของจังหวัด เถื่อ เทียน เหว (Thua Thien Hue) ซึ่งมี
พรมแดนติดลาวทางดานตะวันตก เปนนครแหงประวัติศาสตร วัฒนธรรมและวิทยาการที่สําคัญที่สุด 
เวจึงเปนแหลงดึงดูดสําคัญของเวียดนามเสนหของเมืองเกาที่ไรกาลเวลาแหงนี้ไมไดมีคาเฉพาะในดาน
ประวัติศาสตรและสถาปตยกรรมเทานั้น แตยังมีคุณคาทางดานความงามตามธรรมชาติของที่ตั้ง
บนชายฝงแมน้ําหอมอีกดวย 
  เว นครที่ตองเรงอนุรักษ แมประเทศเวียดนามจะมีประวัติศาสตรอันมั่งคั่ง
และยาวนาน แตกลับมีสถานที่เดนๆ ทางสถาปตยกรรมอยูคอนขางนอย ที่ใดก็ตามที่รอดพนจาก
สงครามนานนับศตวรรษ จากไตฝุน และจากสภาพอากาศที่รุนแรง กลับตองมาเผชิญกับการ
ละเลยของมนุษย 
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 ในปจจุบันเวียดนามเริ่มแสดงความสนใจในการรักษาสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร
มากขึ้น เหตุที่เปนเชนนี้สวนหนึ่งเปนผลมาจากสภาพเศรษฐกิจดวย เพราะเศรษฐกิจของเวียดนาม
กําลังฟนตัว ดังนั้นประเทศนี้จึงเริ่มคิดถึงอะไรที่นอกเหนือไปจากการตอบสนองความตองการพื้นฐาน
ของประชาชน 
 สาเหตุอีกประการหนึ่งของการเคลื่อนไหวในครั้งนี้เกี่ยวของกับการที่รัฐบาลพยายามเนน
ความสําคัญของความเปนชาตินิยม ทั้งในทางการเมือง วัฒนธรรม และความบันเทิง การบูรณะซาก
ปรักหักพังนับเปนวิธีการหนึ่งที่จะสรางความภาคภูมิใจในชาติข้ึนมา แตที่สําคัญยิ่งกวานั้นก็คือ การ
บูรณะจะกอใหเกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจตามมา แตจนกระทั่งบัดนี้อัญมณีแหงสถาปตยกรรมของ
เวียดนามก็ยังขาดความแวววาวทางประวัติศาสตร 
 นักอนุรักษมีงานมากมายที่ตองทํา เสาหินและรูปปนจํานวนมากอยูในสภาพบุบสลาย 
โบราณสถานที่สรางจากไมถูกทําลายเสียหายอยางหนักจากปลวกและน้ําความเสียหายจากสงคราม
เวียดนามเปนสิ่งที่รุนแรงมากตามกําแพงหินยังมองเห็นรอยกระสุนปนอยูเต็มไปหมด ตามปอม
ปราการตางๆ รูปปนและโบราณวัตถุหลายชิ้นถูกทําลาย แมจนบัดนี้ก็ยังคงมีส่ิงที่เตือนถึงสงครามจน
ดูคลายกับวาการตอสูเพิ่งสิ้นสุดลง  
 เว ไมไดเปนเพียงที่เดียวที่ดึงดูดความสนใจของนักอนุรักษที่อ่ืน  ยังรวมถึงโฮย อัน 
(Hoi An) หมูบานชายทะเลที่มีสถาปตยกรรมแบบจีนและญี่ปุนที่เดนๆ อยูหลายแหง หอคอยของ
พวกจามตามชายฝงภาคกลางตอนใตใกลเมืองยา ตรัง เจดียที่กระจัดกระจายอยูทั่วประเทศ 
อนุสาวรียของหมี เซิน (My Son) ในจังหวัดกวาง นาม ดา นัง (ซึ่งเสียหายจากสงคราม) 
 นักประวัติศาสตรยังปรารถนาจะอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นที่กําลังจะดับสูญไป 
เนื่องจากผูรูที่แกชราตางพากันเสียชีวิตลงหรือมิฉะนั้นก็ไมยอมถายทอดความรูใหคนรุนหลงั ดงันัน้
จึงมีความพยายามที่จะทําการวิจัยและอนุรักษดนตรีพื้นบาน งานประเพณีตามทองถิ่น งานฝมือ 
และแมแตอาหารตํารับชาววังของราชสํานัก ประเพณีเหลานี้สวนมากมีความเกี่ยวของกับราชวงศเกา
ของเวียดนามและเปนประเพณีของราชสํานักที่ฝายคอมมิวนิสตเคยตอสูกันมา แตการรื้อฟนความ
สนใจในประเพณีของราชสํานักขึ้นมาดูเหมือนจะไมทําใหรัฐบาลขุนของแตอยางใด (เดือนเพ็ญ ทองนวม 
2543  : 207 -  215) 
  9.3 อุโมงคกู จี (Cu Chi) ชาวตางชาติบางคนเรียกอุโมงคเหลานีว้าโลกของ
กง อุโมงคนี้ชวยใหพวกคอมมิวนิสตไดชัยชนะสงคราม ในขณะที่เวียดนามบอกวาตนเองตองการ
ลืมเร่ืองสงคราม แตในเวลาเดียวกันพวกเขากับขะมักเขมนตกแตงสมรภูมิรบในสงครามใหอยูใน
สภาพดี ราว 75 กิโลเมตร (45 ไมล) ทางตะวันตกเฉียงเหนือของโฮจิมินห ซิตี้ อุโมงคกู จีเปน
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ประจักษพยานอยางเดนชัดถึงความทรหดอดทนและความเฉลียวฉลาดที่ชวยใหเวียดนามชนะใน
การทําสงครามกับประเทศมหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกา สวนแรกของอุโมงคถูกขุดขึ้นชวง
ทศวรรษ 1940 โดยทหารคอมมิวนิสตที่กําลังตอสูกับผูครองอาณานิคมชาวฝรั่งเศส ระบบอุโมงคนี้
ถูกขุดเพิ่มข้ึนชวงตนทศวรรษ 1960 จากนั้นจึงคอยๆ แตกกิ่งกานสาขาจนมีความยาวถึง 200 
กิโลเมตร (125 ไมล) ตัวอุโมงคสรางเปน 3 ระดับ  มีทหารและบางครั้งก็ชาวบานอาศัยอยูดวย มี
หองทําครัวซึ่งระบายอากาศผานชองและรูเล็กๆ เพื่อพรางที่มาของควัน มีกับดักเชนพื้นที่จะใหผู
บุกรุกตกลงไปในลุมที่มีไมไผแหลมปกรออยู นอกจากนี้ยังมีเสนทางหลบหนี รวมทั้งอุโมงคที่
ออกไปยังแมน้ําซึ่งกองโจรสามารถวายไปสูที่ปลอดภัยได  
 คายใตดินแหงนี้ทําใหคอมมิวนิสตมีแหลงซุมซอนตัวที่อยูหางจากไซงอนเพียง 20 ไมล 
เทานั้น อุโมงคบางสวนซอนอยูใตสํานักงานใหญของหนวยที่ 25 ของกองทัพบกสหรัฐดวยซ้ํา 
 ปจจุบันมีเพียงบางสวนของอุโมงคเทานั้นที่เปดใหนักทองเที่ยวเขาชมอุโมงคเหลานี้ถูก
ขยายใหใหญข้ึน 8 นิ้วทั้งความสูงและความกวาง เพื่อใหความสะดวกแกนักทองเที่ยวชาวตะวันตกที่มี
โครงรางสูงใหญกวา มีไฟเล็กๆ เปนแนวไปตามพื้นเพื่อชวยใหนักทองเที่ยวมองเห็นทาง แตไกดจะดับ
ไฟเสียเพื่อใหเขาใจถึงความรูสึกวาการอยูในความมืดเหมือนเชนที่ทหารเคยอยูนั้นเปนเชนไร 
  นาแปลกที่เสียงปนยังคงกึกกองอยูในบรรยากาศที่กูจี นักทองเที่ยวสามารถ
ลองยิงปน AK-47 หรือ M-16 โดยมีเปากระดาษรูปเสือและจระเข ที่รานขายของที่ระลึกสมัยสงครามมี
ของกระจุกกระจิกแบบแปลกๆ เชน รถถังของเลนที่ทําจากปลอกกระสุนปน ด็อกแท็กของจีไอ (บาง
ทีเปนของปลอม) และหมวกเหล็ก ดานนอกอุโมงค รัฐบาลกําลังสรางเจดียขนาดมหึมาเพื่อเปน
เกียรติแกเหยื่อของสงคราม (เดือนเพ็ญ ทองนวม 2543 : 324) 
 
วัฒนธรรมสิงคโปร 
 
 สิงคโปร หรือมีชื่อเรียกอยางเปนทางการวา “สาธารณรัฐสิงคโปร” สําหรับคําวา 
“สิงคโปร” มาจากคําวา “สิงกาปูรา” แปลวาเมืองสิงโต เมื่อเรากลาวถึงประเทศสิงคโปรนั้น มีบาง
ส่ิงบางอยางนาดึงดูดมากกวาโรงแรมหรูหรา ศูนยกลางการจับจายสินคาอันนาตื่นตาตื่นใจและ
อาคารสํานักงานไฮ-เทค มากมายนัก นั้นเพราะจารีตประเพณีและวิถีแหงสมัยไดปรากฏอยูรวมกัน
ในทุกหนทุกแหง ซึ่งบางครั้งก็เห็นไดชัดวาขัดแยงกันเสียจนอดไมไดที่จะตองยอมรับสิงคโปรใน
ฉายาของ  “นครแหงความพิศวง” ส่ิงที่เบียดเสียดกันอยู ณ เบื้องลางของตึกสูงระฟาสุดหรูอันเปน
สถานที่เจรจาและตกลงชื้อขายสินคากันก็คือหลังคาบานมุงดวยกระเบื้องแดงอยางไมเปนระเบียบ  
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ภายในบานเหลานี้เองที่เหลาบรรพบุรุษจะไดรับการกราบไหวบูชาอยู ณ มุมใดมุมหนึ่งของบาน
และในขณะที่มีการใชคอมพิวเตอรอยางแพรหลายในการประกอบธุรกิจการคา แตคนขายเครื่อง
ยาจีน  คนทรงเจา และบรรดาเจาของรานขายของชํา ที่มีใบหนาอันเต็มไปดวยริ้วรอยแหงชีวิต คือ
ผูรักษาชีวิตและขนบธรรมเนียมที่มีมาแตดั้งเดิมใหคงอยูตอไป 
 เกาะสิงคโปรบนแผนที่โลกนั้นเปนเพียงจุดๆ หนึ่ง ปลายคาบสมุทรมลายู มีเนื้อที่ 625 
ตารางกิโลเมตร (250 ตารางไมล) แหงนี้ไดเติบโตขึ้นเปนหนึ่งในบรรดามังกรเศรษฐกิจแหงเอเซีย 
ความสําเร็จที่เกิดขึ้นนั้นไดกาวไปไกลเกินกวา เซอร สแตมฟอรด  ราฟเฟลส  (Sir Stamtord 
Raffles)  ผูบุกเบิกไดคาดการณไวมาก  เมื่อเขาซื้อเกาะนี้จากเจาผูครองมาเลยในป ค.ศ. 1819  
และจัดตั้งสถานีการคาขึ้น ราฟเฟลสไดวางผังเมืองและสถาปนิกเมืองทาเสรี ซึ่งคาดวาจะเปน
เมืองทาที่สําคัญและขยายตัวขึ้นอยางรวดเร็วในเวลาตอมา เนื่องจากยุทธศาสตรทั้งความนิยม
ยางพาราสงผลใหเกิดความมั่งคั่งรํ่ารวยยิ่งกวาเดิมในชวงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 และชวง
ตนของศตวรรษที่ 20 จากหมูบานมาเลยที่อยูในสภาพกึ่งหลับใหล สิงคโปรเติบโตขึ้นอยาง
มากมายชักนําใหผูอพยพเขามาเปนจํานวนมากจากจีน อินเดียและประเทศเพื่อนบานใกลเคียง 
เชน  มาเลเชียและอินโดนีเชีย 
 ภาพของสิงคโปรที่เขาวาดไวนั้นมิไดตางจากภาพที่ราฟเฟลสจินตนาการไวเมื่อประมาณ 
170 ป กอนเลยแมแตนอย ภาพดังกลาวไดแกภาพของสังคมที่เปนระเบียบเรียบรอย มั่งคั่งมีความ
ประนีประนอมทางเชื้อชาติและศาสนา รวมทั้งทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกัน นอกจากนีป้จจยัพืน้ฐาน
ทางเศรษฐกิจอันดีเยี่ยมยังทําใหสิงคโปรเปนประเทศเนื้อหอมในหมูนักลงทุนชาวตางชาติซึ่งทายที่สุด 
ไดสงผลถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางนาทึ่งดังที่เห็นๆ กันอยู 
 ในขณะที่โลกกําลังคีบคลานเขาสูศตวรรษที่ 21 สิงคโปรภายใตการปกครองของผูนํา
ประเทศรุนที่ 2 กําลังสรางภาพลักษณของตนใหเปนเกาะแหง “ภูมิปญญา” มีการใชเทคโนโลยี
ระดับสูงอยางแพรหลายและสามารถติดตอส่ือสารกับทั่วโลกไดอยางฉับไว 
 พรอมกับความมั่งคั่งที่เกิดขึ้น ผูคนเริ่มตระหนึกถึงความสําคัญของประวัติศาสตร คํา
วา  “อนุรักษ” กลายเปนกุญแจสําคัญเนื่องจากมีความตองการที่จะรักษาความสมดุลของมรดก
ทางวัฒนธรรมไว ตึกรามบานชองและอาคารใหมๆ ยังคงผุดขึ้นเรื่อยๆ แตการสรางสิ่งใหมมิได
หมายความถึงการทําลายสิ่งเกาอีกตอไปแลว ความพยายามลาสุดในการอนุรักษส่ิงมีชีวิตที่กําลัง
จะสูญพันธุและกฎหมายตอตานมลสภาวะอันเขมงวด ไดทําใหสิงคโปรเปนประเทศผูนําที่ตระหนัก
และหวงใยในสภาพสิ่งแวดลอมของโลก ที่สําคัญไดเนรมิตสิงคโปรใหกลายเปนเมืองแหงสวนสวรรคดวย
วัฒนธรรมและคานิยมเอเชียและตะวันตกไดมาผสมผสานกันที่นครหลวงแหงนี้มีบังเหียนควบคุม
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สังคมที่เขมงวด เชนการปรับเงินสําหรับผูที่ไมกดชักโครกชะลางสิ่งสกปรกหลังใชหองน้ําสาธารณะ 
นอกจากนี้ยังมีระบบขนสงมวลชนที่สะดวกรวดเร็วและสะอาดสะอานจนถึงกับทําใหรถไฟใตดิน
ของนครลอนดอนไดอายเลยทีเดียว ประชากรราว 3 ลานคนของสิงคโปรนั้นเปรียบประดุจเบา
หลอมทางวัฒนธรรม โดยประกอบดวยชาวจีนรอยละ 78 ชาวมาเลยรอยละ 14 ชาวอินเดียรอยละ 
7 และกลุมชาติพันธุอ่ืนมารวมกันอีกรอยละ 1 คนรุนใหมลวนแลวแตถือกําเนิดในประเทศสิงคโปร  
และมีความภาคภูมิใจที่จะเรียกตนเองวา  “คนสิงคโปร”  ความรูสึกชาตินิยมนี้ไดรับการเพาะบม
ข้ึนโดยรัฐบาลและไดรับการเนนย้ําดวยการเฉลิมฉลองวันชาติอันยิ่งใหญ  แลวดวยความเคารพตอ
ผูตั้งถิ่นฐานเดิม  ภาษามาเลยจึงเปนภาษาประจําชาติ  แตทวาภาษาที่ใชควบคูกันไปดวย  
(Lingua Franca)  ไดแกภาษาอังกฤษ  สําหรับภาษาจีนนั้นเปนภาษาแมนดารินหรือจีนกลางที่
ไดรับการสนับสนุนใหเปนภาษากลางใชในการสื่อสารพูดจา  สวนภาษาราชการคือภาษาจีนและ
ภาษาทมิฬ (วิภาวรรณ พงศทรางกรู 2539 : 23 - 24) 
 ธงชาติของสิงคโปร แบงเปน 2 สวนเทาๆ กันตามแนวนอน สวนบนเปนสีแดง สวนลาง
เปนสีขาว ขางๆ มีกลุมดาวสีขาว 5 ดวง เรียงเปนวงกลม 
 สีแดง เปนสัญลักษณของความสัมพันธฉันทพี่นองและความเสมอภาคของมนุษย 
 สีขาว เปนสัญลักษณของความดี และความบริสุทธิ์ที่งอกงามไมมีที่ส้ินสุด 
 พระจันทเสี้ยว เปนสัญลักษณของประเทศใหมที่กําลังเจริญกาวหนา 
 กลุมดาวทั้ง 5 เปนสัญลักษณของประชาธิปไตยสันติภาพ ความเจริญกาวหนา ความ
ยุติธรรม และความเสมอภาค 
 ตราแผนดิน โลสีแดงประดับพระจันทรเสี้ยวและกลุมดาว 5 ดวง ขางซายเปนสิงโต
แทนสิงคโปร ขางขวาเปนเสือโครงแทนความสัมพันธทางประวัติศาสตรของเกาะมาเลเซีย ขางใตมี
คําขวัญ “Majulah Singapura” ซึ่งมีความหมายวา “สิงคโปรจงเจริญ” 
 1.  สัญลักษณประจําชาติ 
 สิงคโปรมีสัญลักษณประจําชาติคือ สิงโต ซึ่งเปนที่มาของชื่อประเทศ สัญลักษณนี้เปน
ตัวแทนของความกลาหาญ ความแข็งแกรงและความดีเลิศ สิงโตจะเปนสีแดงทั้งหมดซึ่งตัดกับพื้น
สีขาว 2 สีนี้เปนสีของธรรมชาติ แผงคอเปนสิงโตมี 5 แฉก มีความหมายเชนเดียวกับกลุมดาวทั้ง 5 
ลักษณะทาทางที่มุงมั่นของสิงโต แสดงถึงจิตใจที่เปนหนึ่งเดียวของประเทศที่พรอมจะเผชิญกับ
อุปสรรคทั้งหลายและชนะอุปสรรคเหลานั้น 
  1.1 ดอกไมประจําชาติ ดอกไมประจําชาติของประเทศสิงคโปร คือดอก
กลอยไม พันธุแวนดา มิส จัวคิม (Vanda Miss Joaquim) คนพบครั้งแรกในสวนของ Miss Agnes 
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Joaquim ในป ค.ศ. 1893 และไดจดทะเบียนรับรองในปเดียวกัน แวนดา มิส จัวคิมนั้นมีมากมาย
หลายพันธุ โดยเฉพาะพันธุ Agnes ไดรับเลือกใหเปนดอกไมประจําชาติสิงคโปรในป ค.ศ. 1981 
(นิศารัตน สีตุวรรณ  2544 : 17 -1 8) 
 2.  ภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
 ภูมิประเทศ ประเทศสิงคโปรตั้งอยูระหวางเสนรุง 1.09 ถึง 1.29 องศาเหนือ และเสน
แวง 103.38 ถึง104.06 องศาตะวันออกประกอบดวยเกาะใหญซึ่งมีพื้นที่ 616 ตารางกิโลเมตร 
(246 ตารางไมล) และเกาะเล็กเกาะนอยอีก 58 เกาะ คิดแลวมีพื้นที่รวมทั้งหมด 626.4 ตาราง
กิโลเมตร  (250 ตารางไมล) ประเทศสิงคโปรตั้งอยูปลายสุดดานใตของแหลมมลายูพื้นที่ตางๆ 
เชื่อมตอถึงกันดวยถนนและทางรถไฟที่ทอดขามทะเลภูมิประเทศ สิงคโปรตั้งอยูเหนือเสนศูนย มี
พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 641.1 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยเกาะตางๆ มากมาย โดยมีเกาะใหญ
คือ เกาะสิงคโปร มีพื้นที่ 586.5 ตารางกิโลเมตร นอกจากเกาะสิงคโปรแลว ยังมีเกาะเล็กๆ อีก
ประมาณ 60 เกาะ 
 ภูมิอากาศ สภาพอากาศโดยทั่วไป มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งป เนื่องจากอิทธิพลทาง
ทะเลและที่ตั้งของประเทศที่ใกลเสนศูนยสูตรอุณหภูมิเฉลี่ย 26.7 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ
เฉล่ีย 84.4 เปอรเซ็นต เดือนที่ฝนตกมากที่สุดคือเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม โดยฝนจะตกแบบ
กะทันหัน แมในวันที่แดดออก สวนเดือนที่ฝนตกนอยที่สุดและอากาศรอนที่สุดคือเดือนกรกฎาคม
และสิงหาคม (นิศารัตน สีตุวรรณ 2544 : 14 - 15) 
 3.  ประชากร  
 ในปจจุบันสิงคโปรมีประชากร 3.1 ลานคน (The Government of singapore, 
Culture [Online], accessed 23 September 2002. Available from http://www.pic.gov/asean-
infoculture/singapore.html) เปนประเทศที่มีประชาการหลายเชื้อชาติหลากศาสนาอาศัยอยู มี
ประชากรประมาณสามลานคน แยกเปนชาวจีนรอยละ78 ชาวมาเลยรอยละ 14 ชาวอินเดียรอยละ 
7 ที่เหลืออีกรอยละ 1 เปนชนชาติอ่ืนๆ  
 แมจะมียานอินเดีย เมืองชาวจีนเขตมาเลย ซึ่งยังรักษาประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม
ไวแตกลาวโดยทั่วๆ ไปแลวสิงคโปรใหมเปนเมืองของชาวจีนที่ไดรับอิทธิพลตะวันตกอยางปฏิเสธ
ไมไดทุกครั้งที่อาคารเกาถูกทลายเพื่อสรางตึกระฟาหรืออาคารที่อยูอาศัยหลังใหม ก็หมายถึง
ขนบธรรมเนียมเกาๆ ถูกทําลายไปดวย 
 รัฐบาลสิงคโปรเร่ิมตระหนักในปญหานี้ และไดเร่ิมพยายามแกไขโดยรณรงคตอตาน
คานิยมตะวันตกดวย คุณคาแบบถอยทีถอยอาศัยกัน ลัทธิขงจื้อเชน ชาตินําหนาประชาคม  สังคม
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มากอนสวนตัว  ผสานผลประโยชนแทนการเผชิญหนาตั้งแงเปนปฏิปกษกัน  และความสามัคคี
กลมเกลียวในหมูคนตางชาติตางศาสนา  ไดรับการปลูกฝงในปจจุบัน 
  3.1 ชาวจีน มาตั้งรกรากในสิงคโปรตั้งแตศตวรรษที่ 4 ซึ่งตรงกับสมัยสุโขทัย
ของเรา แตเพิ่งจะอพยพกันมาเปนจํานวนมากในศตวรรษที่ 19 และ 20 หรือยุครัตนโกสินทรนี่เอง โดย
มาทํางานเปนกรรมกร 
  ชาวจีนที่มาสิงคโปรสวนใหญมาจากทางตอนใตของจีน เชนชาวฮกเกี้ยน
จากมณฑลฟุเกียน ชาวแตจิ๋วจากซัวเถาจีนแคะจากกวางตุง และจีนกวางตุง  แยกยายกันตั้งถิ่น
ฐานในยานตางๆ ของสิงคโปร  ซึ่งยังคงทิ้งรองรอยไวจนถึงปจจุบันตามยานเกาๆ ของเมือง 
  ในปจจุบันชาวจีนสวนใหญเกิดในสิงคโปรแมรัฐบาลจะพยายามสงเสริมการ
ใชภาษาจีนกลาง แตภาษาอังกฤษก็ยังเปนภาษาหลัก  ใชในการศึกษาธุรกิจและชีวิตประจําวัน  
โดยทั่ว ๆ ไปแลวชาวจีนที่นี่นับถือลัทธิเตา ลัทธิขงจื้อและศาสนาพุทธรวมๆ  กันไปเปนสามกษัตริย  
ดังจะเห็นไดจากในวัดจีนในสิงคโปรมักจะรวมความเชื่อทั้งสามนี้ไวดวยกัน 
  ชาวจีนในสิงคโปรเชื่อเร่ืองฮวงซุยเชนเดียวกัน วาแมลีกวนยูก็ตองปรึกษา
ซินแสเปนประจําการสรางตึกอาคารที่อยูอาศัยของรัฐบาลก็ตองดูทิศทางกอนวางแผนโชคลางและ
หมอดูคงเปนของคูกับชาวจีนไมวาที่ใดและตรุษจีนในสิงคโปรก็ถือปฏิทินทางจันทรคติเชนเดียวกับ
ชาวจีนทั่วไป 
  3.2 ชาวมาเลย เปนชนชาติพื้นเมืองในดินแดนรอบๆ  สิงคโปร ชาวมาเลย
สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม การถือศีลอดในเดือนระมะฏอนเปนงานใหญสําหรับชาวมาเลย  
และงานออกบวชก็เปนงานใหญประจําปเชนกัน 
  พอคาชาวอาหรับและอินเดีย เปนผูนําศาสนาอิสลามมาเผยแพรในศตวรรษที่  
15 ซึ่งตรงกับอยุธยายุคตนของไทยเรา แมชาวมาเลยจะเปนมุสลิมเต็มตัว แตรองรอยความเชื่อเดิม
ในศาสนาฮินดูยังคงหลงเหลืออยู เชนใน “วายัง'” (หนังตลุง) ก็ยังเปนเรื่องรามเกียรติ์และมหาภา
รตะ ตามความเชื่อของฮินดู 
  ในสังคมมาเลยหลักการที่สําคัญคือ ความสงบและกลมกลืนกลมเกลียวกัน
ทุกคนจะพยายามรักษาความสงบสุขและหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาทาทายกัน  ตางคนตางชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน  ชาวมาเลยมีสํานึกในเรื่องชุมชนและการตอนรับขับสูผูมาเยือนสูง  
  ภาษามาเลยยังเปนภาษาหลักสําหรับชาวมาเลยในสิงคโปร วัฒนธรรม
ของมาเลยในสิงคโปรไมปรากฏใหเห็นเดนชัดนัก  ชาวมาเลยสวนใหญข้ึนไปอยูกันตามตึกสูงๆ  ถา
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จะสัมผัสกับขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของมาเลยคงจะตองไปตามเกาะทางตอนเหนือของสิงคโปรจึง
จะพอพบหมูบานมาเลยหลงเหลืออยูบาง 
  3.3 ชาวอินเดีย เขามาในสิงคโปรตอนกลางศตวรรษที่  19  หรือราวๆ  
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  (ร.4)  ซึ่งเปนตอนที่อังกฤษเกณฑมาเปนคนงานใน
สวนยางในมาลายา  ผานทางสิงคโปร  ประมาณรอยละ  60  ของคนอินเดียในสิงคโปรเปนชาว
ทมิฬ  และอีกรอยละ  20  เปนชาวมายาลาลิสจากรัฐเคราลาทางตอนใตของอินเดีย  นอกนั้น
กระจายกันไปจากสวนตาง ๆ ของอินเดีย  เชน  เบงกอล  ปนจาป  แคชเมียร  แมสวนใหญจะนับ
ถือฮินดู  แตก็มีผูนับถืออิสลามเปนจํานวนไมนอยทั้งยังมีชาวอินเดียนับถือ  ซิคก  พารซีส  (บูชา
ไฟ)  ริสต  และพุทธรวมอยูดวย 
 ชาวอินเดียยังคงเกาะกลุมอยูรวมกันและวัฒนธรรมอินเดียยังคงปรากฏเห็นเดนชัดอยู 
เทศกาลฉลองใหญของชาวอินเดียคือ ไทพุซัม  (Thaipusam) และทีปวาลี (Deepavali) (ธัญญา 
ผลอนันต 2537 : 52 - 54) 
 4.  ภาษา 
 ภาษาทางการของสิงคโปรมีส่ีภาษาคือจีนกลาง มาเลย ทมิฬและอังกฤษ  ภาษามาเลย
เปนภาษาประจําชาติ  ภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักในการบริหารและธุรกิจและเปนภาษากลาง
สําหรับคนตางเชื้อชาติในการสื่อสารกัน  ภาษาอังกฤษเปนภาษาแรกที่สอนในโรงเรียนมาตั้งแต  
พ.ศ. 2530 (สวนภาษาแมก็จะไดรับการสอนตอมา) ดังนั้นเกือบจะกลาวไดวาทุกคนในสิงคโปรใช
ภาษาอังกฤษได จะยกเวนก็แตผูเฒาผูแกที่ไมไดเขาโรงเรียน 
 มีหมูชาวจีนภาษาจีน ฮกเกี้ยน แตจิ๋วและกวางตุงยังคงใชกันอยู  แมรัฐบาลจะ
พยายามใหหันมาใชจีนกลางก็ตาม (ธัญญา ผลอนันต 2537 : 54) 
 5.  ศาสนาและความเชื่อ 
 สิงคโปรใหประชากรเลือกนับถือศาสนาไดอยางเสรี ไมเลือกศาสนาใดเปนศาสนาประจํา
ชาติ โดยมีศาสนา อิสลาม พุทธ ฮินดู คริสต เตา ซิกข ยิว 
 เทศกาลประจําป เทศกาลตางๆ ในสิงคโปรจะจัดขึ้นตามวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบ
ทอดกันตามแตละเชื้อชาติ 
  5.1 เทศกาลของชาวมุสลิม โดยมากจะเปนวันที่สําคัญทางศาสนา ไดแก 
วันประสูติของทาน นบีมูฮัมหมัด วันหริ รายา ฮาจิ (Hari Raya Hall) และวันหริ รายา ปูอาซา 
(Hari Raya Puasa) ตลอดชวงเดือนรอมดอน ชาวมุสลิมจะตองถือศีลอด ตั้งแตหลังพระอาทิตย
ข้ึนจนถึงพระอาทิตยตก และเมื่อถึงวันสุดทายของเดือนรอมดอน จึงมีการจัดงานเฉลิมฉลองใน
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แกรนดแฟชั่น โดยชาวมุสลิมถือวาชวงเวลานี้เปนชวงเวลาสําคัญที่จะกระชับความสัมพันธใน
ครอบครัวใหแนนแฟนมากขึ้น ภายในงานเฉลิมฉลองนั้นก็มี “Pasar Malam” หรือตลาดตอน
กลางคืน โดยจัดที่เกลัง เซอไร (Geylang Serai) ซึ่งของที่ขายนั้นมีทั้งอาหารมาเลย สินคาใน
ครัวเรือน เสื้อผา และส่ิงของที่ใหในงานรื่นเริง 
  5.2 เทศกาลของชาวจีน ประเพณีปฏิบัติในแตละเทศกาลของชาวจีน 
โดยมากในชวงเชาจะมีการกราบไหวเทพเจาและบรรพบุรุษ เพื่อใหเกิดความเปนสิริมงคลแก
ตนเองและครอบครัว เทศกาลที่สําคัญของชาวจีน ไดแก วันตรุษจีน วันซับ โกะ เมะ (Chap Goh 
Meh) หรือคืนวันที่ 15 วันปลอยวิญญาณและงานทําบุญใหแกวิญญาณเรรอน งานทําบุญใหแก
วิญญาณเรรอนนี้ ตามความเชื่อของลัทธิเตาเชื่อวาประตูนรกจะเปดในเดือน 7 ตามปจันทรคติ ซึ่ง
วิญญาณทั้งหลายจะพเนจรเรรอนในโลกมนุษย ดังนั้น เพื่อไมใหพวกวิญญาณเหลานี้มารบกวนและ
ทําอันตราย จึงมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองและเซนไหวใหอาหารอยางเอิกเกริก นอกจากนี้ ยัง
มีการแสดงงิ้วดวย 
  5.3 เทศกาลของชาวฮินดู เทศกาลไทปูซัม (Thaipusam) เปนเทศกาลที่
แสดงใหเห็นถึงความเขมแข็งของจิตใจที่อยูเหนือวัตถุ ผูที่ศรัทธาและอุทิศตนเพื่อศาสนา จะนํา
เหล็กแหลม ไมหรือโลหะมาแทงหรือเสียบตามรางกาย 
  5.4 เทศกาลดีปาวาลี (Deepavali) เปนเทศกาลเฉลิมฉลองที่ความดีอยู
เหนือความชั่วภายในงานจะมีการประดับประดาแสงไฟจํานวนมากมาย โดยเฉพาะบริเวณถนน 
Serangoon ในลิตเติลอินเดีย มีการประดับประดาแสงไฟ และพวงมาลัย อยางงดงามตลอดทาง 
เทศกาลของชาวคริสต สวนมากจะเปนวันที่สําคัญทางศาสนาไดแก วันคริสตมาส วันอีสเตอร และ 
Good Friday โดยเฉพาะในวันคริสตมาสจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองอยางยิ่งใหญ 
  5.5 เทศกาลของชาวพุทธ เทศกาลที่สําคัญไดแก วันวิสาขบูชา ชาวพุทธใน
สิงคโปรจะไปรวมกันทําพิธีกรรมทางศาสนาที่วัด เชนเดียวกับชาวพุทธทั่วไป นอกจากเทศกาลทีจ่ดั
ข้ึนตามประเพณีในแตละศาสนาแลว สิงคโปรยังมีเทศกาลแหงความบันเทิง ศิลปะ วัฒนธรรม 
กีฬา รวมถึงงานแสดงตางๆ (นิศารัตน สีตุวรรณ 2544 :19 - 21) 
 6.  วิธีการดําเนินชีวิต 
  6.1 คนจีนในสิงคโปร คนจีนรุนเกา ที่เปนบรรพบุรุษของนักธุรกจิ ชาวจนีใน
ปจจุบัน อพยพมาจากทางตะวันออกเฉียงใตของจีน ตกทอดมาถึงลูกหลานในปจจุบัน ชอบคาขาย
ขยันขันแข็งในการทํามาหาเลี้ยงชีพ มีอิทธิพล ทางดานการคา เปนนายธนาคาร นักธุรกิจ เจาของ
โรงงานอุตสาหกรรม เจาของโรงงาน ตลอดจนคาขายทั่วไป และทํางานในสํานักงาน พูดภาษา
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ฮกเกี้ยน ไหหลํา กวางตุง และ ฯลฯ เปนสวนใหญ ซึ่งภาษาถิ่นเหลานี้วางรูปแบบสังคมในสิงคโปร 
แบงกลุมการรวมตัวกันในกลุมสังคม การแตงงาน การไปวัด และการเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัด
ของตน คนจีนที่อพยพเขามาสวนใหญเปนคนธรรมดาสามัญ เชน ชาวนา คนขายของชํา ชางฝมือ 
ชาวประมง ที่เขาในสิงคโปรเพื่อทําการคาขายในอาชีพตางๆ เร่ิมต้ังแตการคาขายเล็กๆ นอยๆ จน
การพัฒนามาเปนเจาของกิจการขนาดใหญๆ ตามกาลเวลาที่ผานไป เมื่ออพยพเขามาคนจน
เหลานี้ก็ยังคงยึดมั่นในวัฒนธรรมเดิมของตน เชนการนับถือผีสางเทวดา การเฉลิมฉลองตางๆ การ
รับประทานอาหาร เทพเจา การแบงชนชั้นตางๆ เมื่อเขามาแลวก็มารวมพวกตามทองถิน่และภาษา
เดิมของตน เมื่อมาไดรับอิทธิพลของยุโรป อเมริกา ญี่ปุน ทําใหวัฒนธรรมของคนจีนในสิงคโปร
แตกตางจากคนจีนบนผืนแผนดินใหญไปทุกที 
  คนจีนในสิงคโปรก็เหมือนกับคนจีนในถิ่นอื่นจะอยูกันแบบครอบครัวขยาย
และครอบครัวเดี่ยวแลวแตโอกาสในการทํามาหาเลี้ยงชีพ นับถือผูอาวุโส ชอบลูกผูชายมากกวา
ลูกผูหญิง สวนใหญมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ หัวหนาครอบครัวจะเปนผูรับผิดชอบในหนี้สินและการ
กระทําทุกอยาง ของสมาชิก การทําบุญกุศลมักทํากันในนามของหัวหนาครอบครัว และถามีงานมงคล 
เชน การแตงงาน งานวันเกิด วันแซยิด (ครบรอบ 60 ป) มักนิยมสงลูกชายไปเปนตัวแทน 
  ชาวจีนที่ รํ่ารวยในสิงคโปร มักจะปลูกบานเปนแบบยุโรป ผูที่มีฐานะ
ยากจนจะอาศัยอยูในแฟลต รานคาและหองเชา ชีวิตในตอนเชาของผูหญิงผูอาวุโสจะตื่นกอนแต
เชา จุดธูปที่หิ้งสักการบูชา เช็ดบานชองและเตรียมอาหาร คนรุนหนุมสาวอาจจะดื่มกาแฟ ขนมปง 
ไขดาว เปนอาหารเชาแบบตะวันตก หรือ ขาวตม ตามที่ญาติผูใหญในบานเตรียมไวให บางคนอาจ
เตรียมอาหารงายๆ ไวรับประทานที่ทํางานเวลากลางวัน หรือบางคนอาจนิยมอาหารประเภทฟาสฟูด
ในครอบครัวเศรษฐกิจชนชั้นกลางและชนชั้นต่ํา ผูหญิงมักทํางานนอกบานดวย ผูหญิงบางคนจะ
อยูทํางานบาน บางคนก็ทําสวนปลูกผัก เลี้ยงไก เลี้ยงเปด เลี้ยงหมู ปลา ปลาทอง ปลาคราฟ 
จระเข กุง ประชากรทุกคนที่ประกอบอาชีพเพาะปลูก เลี้ยงสัตว ไมวาจะเปนงานอาชีพหรืองาน
อดิเรก จะตองขอจดทะเบียนตอทางการกอน (ในขณะนี้มีการขอจดทะเบียนทําไร ปลูกพืชและทํา
ฟารมเลี้ยงสัตว ประมาณ 20,000 แหง) เนื่องจากมีเนื้อที่เพาะปลูกประมาณ 25% ของพื้นที่
ทั้งหมด สิงคโปรจึงตองสั่งซื้อ สินคาเกษตรกรรม เชน พืช ผัก ผลไม ขาว กุง ฯลฯ จากประเทศอื่น 
  ตอนเย็นๆ จะเปนเวลาที่สมาชิกในบานจะชุมนุมกัน มีการพูดคุยสังสรรคถึง
ส่ิงที่ไดพบเห็น ความคับอกคับใจ ความชื่นชม ความประทับใจที่ไดรับ มีการพักผอนตามอารมณ
แลวแตวาใครตองการทําสิ่งใด 
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  ชาวจีนเชื่อกันวา ผูหญิงและผูชายมีความสนใจคนละอยาง ดังนั้นจึงมีการ
ผอนคลายความตึงเครียดไปคนละแบบ ผูหญิงจะพูดคุยกันตามภาษาผูหญิงและผูชายอยูในกลุม
ผูชาย เวลามีรายการทีวีที่นา สนใจจะมารวมกลุมกันใหม 
  งานฉลองตางๆ สวนใหญจะเกี่ยวเนื่องกับศาสนา เพื่อสักการะดวงวิญญาณ
ของบรรพบุรุษ เพื่อความสําเร็จในชีวิต คนจีนถือความกตัญูเปนสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิต หญิงผูอาวุโส
ในบานจะเปน ผูเตรียมเครื่องสักการบูชา ใหกับผีบานผีเรือน ผีบรรพบุรุษ และผีที่ตอง ๆ โทษอยูในนรก 
วันตรุษจีนจะมีการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ 
  6.2 ชาวมาเลย ในสิงคโปร คนมาเลยในสิงคโปร สวนใหญจะมีอาชีพเปน
ชาวประมง ชาวเรือ ชาวนา ทําการเกษตรกรรม เปนลูกจาง เจาหนาที่ ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน เปน
ตํารวจ ขายของเบ็ดเตล็ด พูดภาษามาเลย 
   6.2.1 ธรรมเนียมที่นารูของชาวมาเลย การทักทาย ชาวมาเลย
และมุสลิมทักกันเองวา  “วาอะเลอิกุม ซาลาม” ระหวางทักทายดวยคําพูดก็จะสัมผัสมือขวากัน
เบาๆ (ไมใชจับมือแบบตะวันตก) แลวจึงผายมือไปทางหัวใจ  ชาวมาเลยจะไมสัมผัสมือกับคนตาง
เพศไมวาจะนับถือศาสนาใดก็ตาม  สําหรับผูที่ไมไดนับถืออิสลามไมควรทักชาวมาเลยดวยคํา
ดังกลาวเพราะคําทักนี้มีนับทางศาสนาอยูดวยควรทักวา  ซาลามัต  ปาฆี  (อรุณสวัสด์ิ)  ซาลามัต  
เต็งงาฮะรี  (สายัณหสวัสด์ิ)  หรือ  ซาลามัด  มะสัน  (ราตรีสวัสด์ิ) 
   รองเทา เชนเดียวกับบานคนไทยกอนขึ้นบานตองถอดรองเทา
วางไวดานซายหรือขวาของประตู ทั้งนี้เพราะชาวมาเลยอาจจะใชพื้นที่สวนใดสวนหนึ่งของบานทํา
พิธีละหมาด ก็ได 
   มือขวา/มือซาย ชาวมาเลยถือวาการรับของดวยมือซายเปน
เร่ืองไมสุภาพเชน เดียวกับคนไทยที่เชื่อวามือซายใชทํางานสกปรก ดังนั้นมือขวาจึงใชรับของทีผู่อ่ืน
ใหและใชเปบขาวเขาปากดวย 
   ของขวัญงานแตงงาน ปกติเงินสดถือเปนของขวัญที่ใหกับ
เจาภาพที่คุนเคยกับผูให แตตองมอบกันอยางกระมิดกระเมี้ยนเล็กนอย เชนใสซองเล็ก ๆ ใหกับ
บิดาหรือญาติผูชายของเจาสาวที่แสดงคนเปนเจาภาพ แตถาผูใหเปนหญิงก็จะใหแมหรือญาติที่
เปนหญิงของเจาสาวแทนคุณอาจจะใหของขวัญแกพอของเจาบาวไดเหมือนกันในหมูญาติและ
เพื่อนสนิทมักใหของขวัญแทนเงินแกเจาภาพ 
   ของชํารวยงานแตงงาน สมัยกอนเจาภาพงานแตงงานจะ
เตรียม  “บุหงาตือลอ” (ตามศัพทแปลวาดอกไมไขตม) ไวใหแขกที่มาอวยพรเปนของชํารวย
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บุหงาตือลอคือ ไขตมวางบนขางเหนียวใสกลองกระดาษรูปถวยแกว ไขตมเปนสัญลักษณวาการ
แตงงานจะประสบผลไดลูกหลายคน ปจจุบันนี้บางครั้งเจาภาพก็จัดขนม หรือของหวานอื่นๆ เปน
ของชํารวยแทนไขตม 
   ขบวนกลอง ในงานแตงงานมักจะมีหนุมต้ังขบวนตีกลองรอง
บทสวดสรรเสริญพระผูเปนเจา นอกจากงานแตงงานแลวยังพบไดในเทศกาลอื่นๆ รวมทั้งการ
ตอนรับแขกสําคัญดวย 
   เคนดูริ เปนการรวมรับประทานอาหารเพื่อเฉลิมฉลองทาง
ศาสนาหรืองานสังคมอื่นๆ กอนหรือหลังเคนดูริจะมีการสวดงานนี้จะจัดในโอกาสใดก็ได เพื่อ
เสริมสรางความสัมพันธในหมูญาติมิตรและเพื่อนบาน แตมีขอกําหนดวาตองไมสุรุยสุราย
จนเกินไป 
   อาหาร อาหารที่ชาวมาเลยรับประทานไดคือผัก ปลาและเนื้อ 
สําหรับเนื้อสัตวตองผานกรรมวิธีการฆาแบบอิสลามชาวมุสลิมหามรับประทานเนื้อหมูและสวน
ตางๆ ของหมู สัตวเลื้อยคลาน เชน กบ งู จระเขและนกลาเหยื่อ เชน เหยี่ยว นกอินทรีย 
   สุรา ตามหลักแลวนอกจากจะหามชาวมุสลิมด่ืมเครื่องดื่มที่ทํา
ใหมึนเมาทุกชนิดแลว ยังหามอยูในแวดวงของผูดื่มสุรายาเมาอีกดวย แตในทางปฏิบัติก็มีการ
ยกเวนบาง หากคุณเปนเจาภาพและเชิญชาวมาเลยอิสลามมาก็ควรจัดแยกที่จายอาหารเปนสอง
ชุด ชุดสําหรับมุสลิมจะไมมีเหลายาวางปนอยู 
   สุนัข ศาสนาอิสลามหามผูนับถือสัมผัสกับจมูกและขนเปยกๆ 
ของสุนัขและหามสุนัขเลียตัว ดังนั้นจึงไมควรนําสุนัขไปบานชาวมาเลย และเมื่อเพื่อนมุสลมิมา
บานก็ตองจัดเก็บสุนัขไวไมใหออกมาเพนพาน 
   สุเหรา คนตางศาสนาที่สนใจอาจเขาชมสุเหราได แตตองขอ
อนุญาติกอน และถอดรองเทากอนเขาเชนเดียวกับการเขาโบสถ สตรีตองปดแขนขาใหมิดชิดและ
ไมเขาไปในมัสยิดขณะที่มีการสวดหามเดินขวางหนาผูที่สวดอยู หามจับคัมภีรกุรอานและหาม
ถายรูปโดยไมไดรับอนุญาต (ธัญญา ผลอนันต 2537 : 54 - 55) 
  6.3 ชาวอินเดียในสิงคโปร คนอินเดีย อพยพเขามาทํางานในสิงคโปร ใน
สมัยที่อังกฤษเขาครอบครองเนื่องจากอังกฤษตองการแรงงาน ชาวอินเดียจะเขามาเปนคนรับใชใน
บาน กรรมกร ตํารวจ พอคา ยามรักษาการ พอคาเร พอคาขายของชํา ทํางานในไร ชาวทมิฬ เขา
มาทําสวนยาง เปนยาม เนื่องจากมีรูปรางสูงใหญ พวกซิก ที่อพยพจากแควนปญจาป เขามาเปน
คนขายของ ตํารวจ ยาม 
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  ชาวอินเดียที่อพยพเขามาอยูในสิงคโปร สวนใหญจะอพยพมาจากทางใต
ของอินเดีย ใชภาษาพูดจากถิ่นเดิมของตน ไดแกภาษา ทมิฬ เทเลกู ฮินดี เบงกาลี ฯลฯ 
  นับถือศาสนาฮินดูและพราหมณ พิธีกรรมทางศาสนาของคนอินเดียสวน
ใหญ จะเกี่ยวของกับการอยูดีกินดีของตนเอง การกสิกรรม โดยมอบความไววางใจใหกับพระเจา มี
ความพอใจในสภาพความเปนอยูของตนเอง มุงแสวงหาความสุขในโลกหนานอกจากศาสนา
พราหมณ ฮินดูแลว ยังนับถือ เจาแมกาลี พระวิษณุ พระศิวะ ซึ่งถือวาเปนเทพสูงสุด 
  6.4 ชาวยุโรป สวนใหญเปนเจาของสวนยาง ไรยาสูบและ กิจการ
อุตสาหกรรมตางๆ (ณัจฉลดา พิชิตบัญชาการ 2529 : 67 - 71) 
 7.  วัฒนธรรมสิงคโปร 
 ประเทศสิงคโปร ไดชื่อวาเปนประเทศแหงวัฒนธรรมตะวันออกที่สมบูรณแบบเปน
วัฒนธรรมผสมระหวาง จีน มาเลย อินเดีย และยังไดรับวัฒนธรรมของประเทศอังกฤษ และ
อเมริกา ซึ่งสิงคโปรเคยตกอยูภายใตการปกครองของอังกฤษ 140 ป อังกฤษใชนโยบาย “แบงแยก
แลวปกครอง” ใหคนเขาเมืองโดยเสรี วัฒนธรรมเดิมยังคงมีอยูในกลุมผูสูงอายุ ที่มีวัย40 ปข้ึนไป 
สวนชาวหนุมสาว มีวิถีการดําเนินชีวิต และชีวิตประจําวันเปนแบบชาวตะวันตกมากขึ้น (ณัจฉลดา 
พิชิตบัญชาการ 2529 : 62) 
 8.  จุดเดนของวัฒนธรรมสิงคโปร  
 หลังจากสถาปนาเปนรัฐอิสระ ปกครองตนเองในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2508โดยมี 
นายสี กวนยู เปนนายกรัฐมนตรี ใชเวลาสรางชาติ 20 ป สรางวัฒนธรรมสิงคโปร ใหเปนวัฒนธรรม
รวมของคน 3 ชาติ คือ จีน มาเลย และอินเดีย เรียกวา วัฒนธรรมสิงคโปร (Singaporean culture) 
 อุปนิสัยโดยทั่วไปของชาวสิงคโปร เปนคนขยันขันแข็ง รักความกาวหนา อดทน รัก
ความสะอาด สวยงามเปนระเบียบ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ กฎระเบียบ และกฎหมายบานเมืองอยาง
เครงครัด 
 ผูนํามีความจริงใจที่จะแกไขปญหาของชาติบานเมือง มีแผนงานและเปาหมายในการ
บริหาร งาน และปฏิบัติตามแผนงานและเปาหมายนั้น 
 สิงคโปรในปจจุบันเปนศูนยกลางการคา การคมนาคมทั้งทางเรือและทางอากาศ ที่ทา
เทียบเรือ ที่ทันสมัย มีเรือสินคาทั้งใหญและเล็กเขาออกรับสงสินคาอยูตลอดเวลา มีอูสรางและ
ซอมเรือ ทาอากาศยาน สิงคโปร สามารถรับเคร่ืองบินขนาดใหญ (โบวอ้ิง 747) เขาและออกได
พรอมกันประมาณ 50 ลํา เปน ศูนยกลางการทองเที่ยวใหความสะดวกปลอดภัย มีบรรยากาศ
เหมาะสมที่จะมาพักผอน เปนแหลงผลิตและ จําหนายผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา เครื่องคอมพิวเตอร 
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ซึ่งเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป เปนศูนยกลางธนาคาร ที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งในเอเชีย มีธนาคารทั่วโลก
ประมาณ 100 กวาสาขามาเปดที่ทําการ 
 ชีวิตความเปนอยูในปจจุบัน คนหนุมสาวดําเนินชีวิตตามแบบตะวันตกมากขึ้น สตรีที่
จบปริญญาตรี สามารถทําการหาเลี้ยงชีพดวยตนเองได มักไมคอยนิยมสมรส ผูนําของประเทศ
กําลังรณรงคในเร่ืองนี้ ดวยการเสริมสรางขวัญและกําลังใจหากมีการสมรสของบุคคลในระดับนี้
เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อที่จะได บุคคลที่มีคุณภาพมาเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป 
 เดิมสิงคโปรเคยมีปญหาสลัมในชุมชน แตผูนําไดจัดผังเมืองใหมสรางแฟลตให
ประชาชนเชาซื้อราคาถูก ประชาชนที่มีฐานะนิยมไปปลูกบานแถบชานเมืองในประเทศสิงคโปรนั้น
บานเมืองสะอาด มี สวนสาธารณะและสวนพักผอนพอเพียงกับจํานวนประชากร ทีไ่มนยิมใหแตละ
ครอบครัวมีบุตรเกิน 2 คน รัฐจะจัดสวัสดิการในดานการศึกษา การรักษาพยาบาลใหพรอมหากมีบุตร
ในจํานวนที่กําหนดการทิ้ง กระดาษ ในที่สาธารณะจะตองเสียคาปรับสูงและทําการปรับอยางจริงจัง 
 การศึกษาในเกณฑบังคับเริ่มข้ึนเมื่อ เด็กอายุได 6 ขวบ ตองเรียนจนจบหลักสูตร
มัธยมศึกษา ตอนปลายเปนเวลา 9 ป ในระยะเวลา 3 ปแรก ทางโรงเรียนจะเสริมทักษะเด็กในเรื่อง
การเรียนภาษา ทั้งภาษา อังกฤษ แมนดาริน มาเลย ทมิฬ โดยเด็กจะตองศึกษาใหคลอง 2 ภาษา 
ในระยะ 9 ปนี้ ควบคูกันไป กับการเสริมความรูทางดานวิทยาศาสตร เพื่อการเตรียมตัวสําหรับ
ประเทศอุตสาหกรรมเด็กๆ จะไดรับการอบรมใหมีระเบียบวินัย รักชาติ 
 นอกจากนี้ มีการสงเสริมทางดานดนตรี ศิลปะ วรรณคดี ในประเทศสิงคโปรนั้น 
บานเมือง สะอาด ประชาชนมีระเบียบวินัย ภาคภูมิใจตอการเปนคนสิงคโปร รานคา บานชอง 
สะอาดตา เหมาะเปนเมืองทองเที่ยว ซึ่งปหนึ่งๆ สิงคโปรมีรายไดจากการทองเที่ยวเปนจํานวนมาก 
จากสาเหตุขางตน และในสิงคโปรจะไมอนุญาตให รถยนตหรือรถรับจางที่ไมมีผูโดยสารเขาในที่
ชุมชน เพราะจะเปนเหตุให การจราจรติดขัด รถยนตสวนตัวตองมีผูโดยสารเต็มคันรถประมาณ 4 
คน จึงจะเขาออกเขตเมืองในชั่วโมง เรงดวนไดในสิงคโปรมีหองสมุด และสื่อการสอนที่ทันสมัย 
สงเสริมใหมีการคนควาดวยตนเองเพิ่มเติม (ณัจฉลดา พิชิตบัญชาการ 2529 : 64 - 65 ) 
 9.  สถาปตยกรรมที่สําคัญ 
 สิงคโปรจะมีชื่อเสียงมากในเรื่องตึกสูงระฟา แตสิงคโปรก็มีพื้นที่สีเขียวมากกวาเมือง
ใหญอ่ืนๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต การเติบโตของขบวนการรณรงคเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
ทําใหมั่นใจไดวาสวนสาธารณะและอุทยานจะยังคงอยูจนถึงคนรุนตอๆ ไป มาตรฐานการดํารงชีวิตที่
สูงขึ้นมีสวนชวยสนับสนุนในเรื่องจิตสํานึกเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ดังเชน ชาวสิงคโปรเชื่อวา “ธรรมชาติ
เปนสวนหนึ่งของมาตรฐานชีวิตที่ดีข้ึน” 
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 หลังจากไดรับเอกราช สิงคโปรลงมือดําเนินการพัฒนาประเทศใหทันสมัย มีการจัดตั้ง
สวนพฤกษศาสตร มีการรณรงคเร่ืองความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยใหสมกับความ
ทันสมัย มีการจัดการพื้นที่เสื่อมโทรม และพื้นที่ขางถนนใหเรียบรอยโดยการกําจัดวัชพืชใหหมดไป 
พรอมกับปลูกหญา ตน Rain trees (Samanea saman) และตนปาลมจากตางประเทศทดแทนดู
สวยงามเปนระเบียบเรียบรอย พื้นที่รอบริมทะเลสาบหลักๆ จึงถูกตกแตงดวยตนกก ตนออ และไม
พุม มุมชื้นแฉะทางดานเหนือสุดไดรับการจัดแตงใหเรียบรอย โดยยึดนโยบายความสะอาดและ
ความเปนระเบียบ มีการปลูกตนไมเปนพุมๆ ตามขางถนน พื้นที่หนองบึงลดจํานวนลง ขณะเดียวกัน
ทะเลสาบจําลองไดรับการกอสรางขึ้นอยางมีแบบแผน (วิภาวรรณ พงศทรางกรู  2539 :158  - 160)   
 10.  อาหาร  
 บางทีอาจจะไมมีที่แหงใดในโลกที่ชีวิตคนเราจะเกี่ยวของกับเร่ือง “อาหาร” มากเทาที่
สิงคโปร คนสิงคโปรชอบสนทนาเกี่ยวกับเร่ืองอาหารเหมือนกับคนอังกฤษชอบสนทนาเกี่ยวกับ
เร่ืองอากาศ 
การผสมผสานกันระหวางชนตางเชื้อชาติ เชน จีน มาเลยและอินเดีย รวมทั้งประชากรกลุมอ่ืนๆ ที่
อพยพโยกยายถิ่นฐานจากที่ตางๆ ทั่วโลกมายังสิงคโปรนับไดวาเปนที่มาของอาหารการกินที่มีให
เลือกมากมายหลายชนิด ทั้งตามแผงขายอาหารริมทางและในภัตตาคารราคาแพง 
 อาหารจานเด็ดของสิงคโปร ความแตกตางหลากหลายของผูคนมีอิทธิพลตอรูปแบบ
ของอาหารการกินในสิงคโปร นอกจากการผนวกเครื่องเทศของคนอินเดียเขากับความชํานิชํานาญ
ของคนจีน แกงรสกลมกลอมของคนมาเลย วิธีการปรุงอาหารแบบคนอินโดนีเซีย และอาหารทะเล
สดใหมแลวคุณจะไดล้ิมรสอาหารประจําทองถิ่นซึ่งแสนจะเปนสิ่งโปรดปรานของคนที่นี่ 
นอนยา (Nonya) ผลิตผลที่เกิดจากการผสมผสาน ทวากลับมีลักษณะบางอยางเปนเอกลักษณ
เฉพาะตนก็คืออาหารนอนยา อันเปนผลพวงมาจากความรักของหนุมชาวจีนผูอพยพและสาวชาว
มาเลย จากมะละกา ปนังและสิงคโปรซึ่งแตงงานขามชาติกัน และนําไปสูการกอตัวของวัฒนธรรม
แบบเพรานากัน (Peranakan)  
 พวกผูหญิงหรือที่เรียกวา Bibis เลี้ยงดู Babas หรือพวกผูชายดวยอาหารที่เปน
สวนผสมของรสชาติความเอร็ดอรอยทั้งแบบจีนและแบบมาเลย 
มีการใชสากและครกหินเพื่อบด Rempah ซึ่งทําจากเครื่องเทศมากมายหลายชนิด สวนผสมพวกนี้
เองทําใหอาหารนอนยามีรสชาติไมเหมือนอาหารชนิดใดๆ  
 อาหารทะเล เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่ลอมรอบดวยทองทะเลในเขตรอน สิงคโปร
เปนแหลงอุดมสมบูรณดวยปลาสด ๆ และอาหารทะเลจํานวนมาก 
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 กุงสารพัดทั้งเล็กและใหญ ปู ปลาจะละเม็ด lkan merah Tenggiri ปรากฏใหเห็นใน
อาหารทองถิ่นหลายชนิด เครื่องเทศและวิธีการปรุงอาหารแบบจีนถูกแปรสภาพเปนอาหารจาน
เด็ด เชน ปูผัดพริกไทย กุงทอด และ Sotong (ปลาหมึกขนาดเล็ก) ทอดกรอบและแกงหัวปลา
มักจะไดรับการขนานนามวาเปนอาหารประจําชาติของสิงคโปรอยูบอยๆ นั้นมีสวนผสมของเครื่องเทศ
อินเดีย มาเลยและนอนยา (Nonya) อาหารประจําชาติอีกอยางหนึ่งของสิงคโปรก็คือ ปูผัดพริก 
 คนสิงคโปรชื่นชอบอาหารทะเลมาก คงจะเปนเพราะเหตุนี้ดวยกระมังจึงทําใหผูคนที่
โยกยายไปตั้งหลักแหลงแถบชายฝงพากันเปดภัตตาคารอาหารทะเลดีๆ ข้ึนเปนแถว 
 อาหารจีน ชาวจีนเปนชาติที่มีฝมือในการทําอาหารอยางยิ่ง ไมวาจะเปนปลาสด
ธรรมดาๆ หอยเปาฮื้อ หรือรังนก คนจีนสามารถนํามาดัดแปลงเปนอาหารไดหมด 
ชาวจีนจํานวนไมนอยในสิงคโปรยังคงพึงพอใจจะรักษารูปแบบดั้งเดิมของการปรุงอาหารไว สวน
การกินอาหารจีนนั้นถาจะใหอรอยที่สุด ตองกินโดยใชตะเกียบ 
 การปรับเปลี่ยนเพื่อความสอดคลองตอความตองการภายในทองถิ่นและตอขอจํากัด
ดานภูมิอากาศ รวมทั้งการรับอิทธิพลจากตางชาติ ทําใหเกิดอาหารรสชาติแปลกๆ ใหมๆ แตกตาง
จากที่เคยมีมาบนแผนดินใหญ 
 อาหารมาเลย Rendang หรือสตูวเสริฟกับขาว “Nasi minyak” (ซึ่งผสมเครื่องเทศ เชน 
ลูกกระวานและอบเชย) กับแกงเผ็ดผักและ Sambal  
 อาหารมาเลยนั้นถาจะกินใหถูกวิธีตองกินดวยมือ หรือไมก็ดวยชอนสอม และเนื่องจาก
ความเชื่อทางศาสนาอิสลามจะไมมีการเอาหมูมาปรุงอาหารเด็ดขาด อาหารมาเลยจะปรุงดวย
รสชาติใบมะกรูด ขิง กระเทียม และมักไมคอยเผ็ดรอนหรือที่เรียกวา Pedas มากเทาใดนัก อาหาร
จานเด็ดสุดโปรดตลอดกาลของคนสิงคโปรคือ สเตะทําจากเนื้อวัว เนื้อแกะ หรือเนื้อไกเสียบไมไผ
เหลาเล็กยางใหสุก เสริฟกับหอม แตงกวา Cketupat (ขาวอัด) และน้ําจิ้มทําจากถั่ว 
 อาหารอินเดีย การรุกรานของพวกโมกุล (Moghul) ซึ่งสงผลกระทบตอวิธีการปรุง
อาหารของชาวจีน ก็มีอิทธิพลตออินเดียทางตอนเหนือเชนกัน โดยสงผลออกมาในรูปของอาหารโม
กุลมากมายหลายชนิด ในอินเดียขาวสาลีคืออาหารหลัก และเตา tandoor ก็ถูกใชสําหรับอบแปงที่
ตีเปนแผนบางเรียกวา Naan นอกจากนี้ยังใชปรุงอาหารประเภทปลาและไก ไมวาจะใชทั้งตัวแบบ 
Tandoori หรือปรุงเปนชิ้นเล็กๆ แบบ Tikka ก็ตาม จะเสิรฟมาพรอมกับซอสครีมขนที่ไดรับการ
ถายทอดกรรมวิธีการทําจากเปอรเซีย 
 ศาสนามีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในเรื่องอาหารการกินของคนอินเดีย ชาวมุสลิมไมกิน
เนื้อหมู ชาวฮินดูไมกินเนื้อวัว ในขณะที่ชาวพุทธจะไมยอมฆาสิ่งมีชีวิตใดๆ และไมยอมกินแมแตไข 
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ผลที่เกิดขึ้นก็คือ อาหารมังสวิรัติของที่นี่กลายเปนทางออกที่ดีและไดรับความนิยมอยางไมมีที่ใด
ในโลกจะเทียบได อาหารอินเดียมักจะเสิรฟมาบนใบตองหรือบน Thali เปนถาดขนาดใหญสําหรับ
ใสอาหาราพรอมถวยขนาดเล็กที่เรียกวา Katori ภายในบรรจุขาวและเครื่องเคียงอยางอื่น ๆ 
อาหารอินเดียหนึ่งมื้อประกอบไปดวยรสชาติเปร้ียว หวาน เค็ม และเผ็ดที่ผสมผสานกันอยางลงตัว 
ถาจะกินใหถูกตามประเพณีแลวตองกินดวยมือจึงจะดี 
 อาหารอินโดนีเซีย หมูเกาะที่รูจักกันในนามหมูเกาะเครื่องเทศ (The Spice Islands) 
เปนอีกแหงหนึ่งที่เปนแหลงกําเนิดของอาหารอรอยๆ มากมาย ปรุงขึ้นอยางนารับประทาน จาก
ผลไมนานาชนิด ถั่วและผัก นอกจากนี้การปรุงอาหารโดยใชถั่ว เครื่องเทศและน้ํากะทิมาเปน
สวนประกอบ ลวนมีอิทธิพลอยางสูงตอการปรุงอาหารของคนสิงคโปร Nasi Padang ซึง่มทีีม่าจาก
แถว Padang เปนอาหารประจําทองถิ่นปรุงจากเนื้อและผัก โดยรับประทานกับขาวสวย 
 อาหารไทย สวนมากมักจะมีรสชาติจางๆ ของมะนาวและสะระแหนปะปนอยู ซึ่ง
มักจะรับประทานพรอมกับน้ําพริกเผา อาหารที่วาเปนอาหารเหมาะสําหรับคนรักความเผ็ด
รอนจริงๆ เชนเดียวกับตมยํากุงอันลือชื่อ 
 อาหารญี่ปุน อาหารที่ถือวามีรูปลักษณงดงามที่สุดก็คืออาหารญี่ปุน ทั้งนี้เนื่องมาจาก
การประดับตกแตงและการจัดวางเครื่องปรุงตางๆ อยางวิจิตรบรรจงบนจานชามกระเบื้องเนื้อใส 
อาหารจึงกลายเปนเรื่องของศิลปะ 
 ผลไมประจําทองถิ่น ในสิงคโปรนั้นบางครั้งแทนที่เราจะบอกเวลาดวยลักษณะของ
ภูมิอากาศ เราอาจจะระบุเวลาดวยการบอกชื่อผลไมประจําฤดูกาลแทน ผลไมประจําทองถิ่นที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ เจาผลไมหนามแหลมและกลิ่นรุนแรง ที่เรียกกันวา ทุเรียน (Durian)  
 เครื่องดื่ม เบียรที่ผลิตขึ้นในสิงคโปร เชน Tiger Anchor และยี่หอใหมคือ Raffles Light 
เปนเครื่องดื่มชั้นยอดคูกับอาหาร ไวนและเครื่องดื่มชนิดอื่น ๆ อีกมากมาย 
ไมควรอําลาจากสิงคโปรไปโดยยังมิไดล้ิมลองสิงคโปร สลิง ค็อคเทล (Singapore Sling Cocktail) 
หรือจะใชสูตรนี้ลองทําเองที่บานก็ได (วิภาวรรณ พงศทรางกรู 2539 :138 -153) 
 
วัฒนธรรมมาเลเซีย 
       
 เมื่อหมื่นกวาปมาแลวชาวพื้นเมืองมาเลยอพยพมาจากทางตะวันตกเฉียงใตของจีน 
เขามาตั้งถิ่นฐานอยูบนแหลมมลายู แตกอนนั้นแหลมมลายูตกอยูใตการปกครองของพวกฟูนัน ซึ่ง
มีศูนยกลางอยูใตดินแดนกัมพูชา พวกศรีวิชัยซึ่งมีศูนยกลางอยูในสุมาตรา และอาณาจักรมัชปา
หิต (Majapahit) ซึ่งมีศูนยกลางอยูที่หมูาเกาะชวากอนที่ชาวจีนจะอพยพเขามาอยูในมะละกา
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ตอนตนศตวรรษที่ 14 พรอม ๆ กับการเขามาของศาสนาอิสลามที่ไดรับการยอมรับนับถือในหมูคน
พื้นเมืองอยางรวดเร็ว และความเจริญรุงเรืองของมะละกานี่เองที่ชักนําใหชาวยุโรปเกิดความสนใจ
ดินแดนสวนนี้ และเริ่มตนเสนทางการคาเครื่องเทศกับมะละกา 
 ในศตวรรษที่ 15 เสนทางเดินเรือไปคาเครื่องเทศกับประเทศตะวันออกตองผานอียิปต
ซึ่งไมยินยอมใหเรือของคนที่ไมไดนับถือศาสนาอิสลามเขามาจอดแวะ สรางความยุงยากลําบาก
ใหกับเรือของพวกยุโรปมาก ดังนั้นชาวยุโรปจึงแสวงหาเสนทางเดินเรือใหม ชาวโปรตุเกสเปนชาว
ยุโรปพวกแรกที่เขามาถึงและเขาครอบครองดินแดนบนแหลมมลายูในป ค.ศ. 1511 ตอมาชาว
ดัตชไดติดตามมายึดครองพื้นที่บางสวนบนแหลมมลายูในตอนตนศตวรรษที่ 16 ตามมาดวย
อังกฤษที่แผอิทธิพลมาถึงซีกโลกนี้ดวยการมาตั้งเมืองทาที่ปนัง เมื่อป ค.ศ. 1786 และเขายึดครอง
มะละกาในเวลาอีก 10 ปตอมา อังกฤษยึดเอาดินแดนบนแหลมมลายูเปนอาณานิคมเมื่อมีการพบ
แรดีบุก หลังจากนั้นมาเลเซียตะวันออกก็ตกเปนเมืองขึ้นของอังกฤษ โดยนักเผชิญโชคชื่อ ชารล 
บรูค ผูซึ่งภายหลังไดรับการสถาปนาเปนราชาแหงซาราวัก (Rajah of Sarawek) ไดทําการแยงชิง
การปกครองดินแดนมาจากสุลตานแหงบรูไน และนําดินแดนนี้กับบริษัทนอรทบอรเนียว (North 
Borneo Company) ซึ่งปกครองดูแลรัฐซาบาหอยูในขณะนั้น มามอบใหเปนดินแดนที่อยูภายใต
การปกครองของอังกฤษ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อังกฤษก็เขามามีอํานาจปกครองเหนือซาบาห
กับซาราวักโดยเด็ดขาด 
 เมื่อเกิดความตองการแรงงานมาทําสวนยางกับอุตสาหกรรมดีบุกที่มลายู อังกฤษได
นําชาวอินเดียจํานวนมากเขามาอยูบนแหลมมลายูทําใหประชาชนที่อาศัยอยูบนแหลมมลายูเปน
ประชากรที่มีหลากหลายเชื้อชาติ 
 เมื่อญ่ีปุนเขาครองแหลมมลายู ชาวพื้นเมืองไดรวมตัวกันตั้งกองทหารปา (Communists 
Guerrillas) ตอตานการรุกรานของญี่ปุน แตเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง กองทหารปาติดอาวุธของ
มาเลเซียไมไดสลายตัวไป กลับรวมตัวกันหันมาทําการปกครองของอังกฤษเมื่อ ค.ศ. 1948 และ
ไดรับชัยชนะในที่สุด มลายูไดรับเอกราชจากอังกฤษในป ค.ศ. 1957 ประเทศมาเลเซียจึงถือกําเนิด
ข้ึนจากการรวมตัวกันของ ซาบาห ซาราวัก และสิงคโปรในป ค.ศ. 1963 โดยมี ตวนกู อับดุล ราห
มาน (Tunku Abdul Rahman) เปนนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศมาเลเซีย แตในเวลาอีก 2 ป
ตอมา สิงคโปรก็ถอนตัวออกจากการเปนหนึ่งในสหพันธรัฐมาเลเซียไปตั้งประเทศใหม การตั้งตัว
เปนประเทศมาเลเซียไดรับการคัดคานอยางมากจากประเทศอินโดนิเซียและฟลิปปนส เพราะทั้ง 2 
ประเทศนี้อางสิทธิ์ในการปกครองดินแดนบางสวนทางตะวันออกของมาเลเซีย 
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 ตอมาสถานการณตึงเครียดขึ้น เมื่อมาเลเซียตองเผชิญหนากับอินโดนีเซีย และอินโดนีเซีย
ยกกองกําลังบุกรุกขามเขามาในพรมแดนมาเลเซียแตถูกตอตานอยางเขมแข็งจากกองทัพมาเลเซียและ
กองกําลังผสมของประเทศในเครือจักรภพจนอินโดนีเซียตองถอนกําลังกลับไป ตอมาเกิดสถานการณ
ไมสงบขึ้นในมาเลเซียมีการจลาจรกลางเมืองเพราะมีการปะทะกันระหวางประชาชนตางเชื้อชาติ
ของมาเลเซีย คือชาวมาเลยและชาวจีน โดยชาวจีนถูกฆาตายไปหลายรอยคนแตรัฐบาลก็สามารถ
จัดการแกปญหาไดสําเร็จ พลเมืองตางเชื้อชาติของมาเลเซียจึงสามารถอยูรวมกันไดอยางปกติสุข 
(ศุภลักษณ สนธิชัย 2546 : 25 - 27) 
 ประเทศมาเลเซีย มีชื่อเปนทางการวา สหพันธรัฐมาเลเซีย (Federation of Malaysia) 
ตั้งอยูในเอเชียตะวันนออกเฉียงใต พื้นที่สวนหนึ่งอยูบนแหลมมลายู (Peninsular Malaysia) และ
พื้นที่ประเทศอีกสวนหนึ่งอยูบนเกาะบอรเนียว (The Island of Borneo) มาเลเซียมีพรมแดน
ประเทศทางบกติดกับประเทศอินโดนิเซีย ทางทะเลติดกับทะเลจีนใต (South China Sea) ทาง
ตอนใตของเวียดนาม ทิศเหนือมีอาณาเขตติดกับประเทศไทย ทะเลจีนใต และประเทศบรูไน ทิศตะ
วะนออกจรดทะเลซูลู (Sulu Sea) กับทะเลเซเลเบส (Celebase Sea) ทิศใตติดกับประเทศอินโดนิเซีย
และชองแคบยะโฮร(สิงคโปร) ทิศตะวันตกติดกับชองแคบมะละกาและทะเลอันดามัน มาเลเซียเปน
ดินแดนแหงเทศกาล รูปรางลักษณะคลายพระจันทรเสี้ยว แบงออกเปน 2 สวนคือ มาเลเซีย
ตะวันตกและมาเลเซียตะวันออก หางจากกันประมาณ 650 กิโลเมตร โดยมีทะเลจีนใต แบง
ดินแดนออกจากกัน (ศุภลักษณ สนธิชัย 2546 :17) 
 มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยูบนคาบสมุทรมลายู ภูมิประเทศเปนเนินเขาและภูเขา จาก
ทางเหนือถึงทางใต ทางตะวันตก และตะวันออก เปนที่ราบ มี 9 รัฐ ซึ่งมีสุลตานหรือพระราชาธิบดี
เปนผูปกครอง ไดแก รัฐ กลันตัน ตรังกานู ประลิส เคดาห (4 รัฐ นี้ ประชากรสวนใหญเปนชาว
มาเลย นับถือศาสนาอิสลามมีความเจริญนอยกวาสวนอื่น) รัฐ เปรัค ปาหัง สลังงอ ยะโฮว เนกรี
เซมบิลัน มะละกา ปนัง มีความเจริญทางดาน เศรษฐกิจ มีคนจีนทําการคาขายประกอบธุรกิจ 
 มาเลเซียตะวันออก ตั้งอยูทางตอนเหนือของเกาะบอรเนียว ภูมิประเทศเปน
เทือกเขาและมีที่ราบแคบ ๆ แถบชายฝง มี 2 รัฐ ไดแก รัฐ ซาบาหและซาราวัก สุลตานเปนผูแตงตั้ง 
ผูวาราชการรัฐ มีการขุดเจาะน้ํามันและสงเปนสินคาสงออก แถบนี้มีเศรษฐกิจดี กวาทางดานกลันตัน 
(ณัจฉลดา พิชิตบัญชาการ 2529 : 81 - 82) 
 มาเลเซียเปนประเทศที่ตั้งอยูในภูมิประเทศที่สวยงาม มีฐานะเปนประเทศมาเลเซีย
เมื่อป ค.ศ. 1963 โดยเกิดจากการรวมตัวของมลายูกับสิงคโปร ซึ่งเคยเปนดินแดนในอาณานิคม
ของอังกฤษมากอน ในอดีตมาเลเซียตองตอสูกีบอินโดนิเซีย ที่ตองการเขามามีอิทธิพลเหนือ
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มาเลเซีย และฟลิปปนส ที่เรียกรองเอารัฐซาบาหไปเปนของตน ตอมาสิงคโปรแยกตัวไปเปน
ประเทศใหมเมื่อป ค.ศ. 1965 
 เศรษฐกิจของประเทศที่แข็งแกรงมาหลายสิบป ทําใหมาเลเซียเปนประเทศที่มีฐานะที่
รํ่ารวยประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต การเมืองที่มั่นคงในประเทศมีชาวมาเลยเปนผูนําการ
ปกครอง สวนเศรษฐกิจการคาอยูในมือของชาวจีนกับชาวอินเดีย เปนการแบงแยกที่ชัดเจนมานานแลว 
 กัวลาลัมเปอร เมืองหลวงของมาเลเซีย สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1890 สถาปตยกรรมตางๆ 
ในกัวลาลัมเปอรเปนศิลปะผสมของชาวมาเลย ชาวจีน ชาวอินเดีย และชาวยุโรป ถึงแมวา
มาเลเซียจะไมใชรัฐอิสลามอยางเปนทางการ แตจํานวนประชากรสวนใหญของประเทศนั้นเปน
ชาวมุสลิม จึงทําใหมาเลเซียมีศาสนาอิสลามเปนศาสนาประจําชาติ กัวลาลัมเปอรเปนเมืองมุสลิม
ที่ทันสมัย เต็มไปดวยอาคารที่ออกแบบสมัยใหม มีศูนยการคาขนาดใหญ นอกจากนั้นเมืองหลวง
ของมาเลเซียยังมีส่ิงกอสรางที่เชิดหนาชูตาอวดชาวโลกดวยคือ ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก ที่ชื่อวา 
เปโตรนาส ทาวเวอร (Petronas Towers) ซึ่งเปนสัญลักษณของมาเลเซียยุคใหม 
 ตึกแฝดเปโตรนาสสูง 451.9 เมตร สรางเสร็จเมื่อป ค.ศ. 1998 ดวนเงินงบประมาณ
กอสราง 1.9 พันลานยูเอสดอลลาร ตึกแฝดนี้มี 88 ชั้น (ตามความเชื่อของชาวจีนที่เชื่อวาเลข 8 
เปนเลขนําโชค) สรางบนฐานรูปดาว 8 แฉก ตามลักษณะสถาปตยกรรมศิลปะของอิสลาม 
เมืองมะละกาที่เคยรุงเรืองในอดีตกอนที่จะมีมาเลเซียในวันนี้ อยูหางจากกัวลาลัมเปอรเพียงขับรถ 
2 ชั่วโมง มะละกาเปนเมืองของชาวจีนที่มาตั้งรกรากอยูที่นี่ตั้งแตศตวรรษที่ 15 ความรุงเรืองของมะ
ละกาในเวลานั้นเปนสิ่งลอใจใหบรรดาประเทศนักลาอาณานอคมอยากเขามาครอบครอง     มะละกา
จึงตกอยูใตการปกครองของตางชาติที่ผลัดเปลี่ยนกันเขามาครอบครอง คือ โปรตุเกส ดัตช และ
อังกฤษ ส่ิงที่เหลืออยูในมะละกาวันนี้คือ รองรอยความเจริญในครั้งนั้นที่ยังมีเสนหผูกมัดใจ
นักทองเที่ยวทุกคนที่ไดมาเยือนมะละกา 
 เมืองตางๆ ที่อยูทางตะวันออกของมาเลเซียมีภูมิประเทศที่สวยงามดวนเนินเขาสูงๆ 
ต่ําๆ เปนรีสอรทตากอากาศที่นักทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศไปเที่ยวอยางมากมาย มาเลเซยีมี
สนามกอลฟทันสมัยที่สรางทามกลางธรรมชาติที่ไดชื่อวาสวยงามบริสุทธิ์แหงหนึ่งในเอเชียอาคเนย 
นอกจากนี้ทองทะเลของมาเลเซียยังมีโลกใตน้ําที่ยังไมถูกทําลาย และไดชื่อวาเปนทะเลที่สวยงาม
แหงหนึ่งของโลก ( ศุภลักษณ สนธิชัย 2546 :18 – 20) 
 1.  ภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
  1.1 ภูมิประเทศ ประเทศมาเลเซียตั้งอยูบนแหลมมลายู (Peninsular 
Malaysia) พื้นที่ประเทศสวนหนึ่งอยูบนแหลมมลายู พื้นที่ประเทศอีกสวนหนึ่งครอบคลุมพื้นที่ 1 
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ใน 3 ทางตอนเหนือของเกาะบอรเนียว (The Island of Borneo) เรียกวา มาเลเซีย บอรเนียว 
(Malaysia Borneo) ประเทศมาเลเซียประกอบดวย 13 รัฐ กับ 1 เขตการปกครองพิเศษ 2 รัฐอยู
บนเกาะบอรเนียว คือ รัฐซาบาหและรัฐซาราวัก เปนประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีพื้นที่
ประเทศทั้งแผนดินใหญและหมูเกาะ สวนที่เปนแผนดินใหญคือแหลมมลายู มีพื้นที่รวมปนังและเกาะ
เล็กเกาะนอยที่รอบๆ สวนเกาะบอรเนียวอยูหางออกไปทางทิศตะวันออก ที่ตั้งของรัฐซาราวักกับซาบาห 
  แหลมมลายูเปนที่ตั้งของรัฐ 11 รัฐ กับกรุงกัวลาลัมเปอร พื้นที่รวมกัน
ประมาณ 465,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเปนที่ตั้งของรัฐเกดะห
หรือไทรบุรี(Kedah) ปะลิส (Perlis) ปนังหรือเกาะหมาก (Penang) และเประ (Perak) ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือเปนที่ตั้งของรัฐกลันตันกับตรังกานู(Kelantan and Terengganu) รัฐสลังงอร 
(Selangor) เนเกรีเซมบีลัน (Negeri Sembilan) และมะละกา (Melaka) อยูต่ําลงไปทางตอนกลาง
ของแหลมมลายูดานทิศตะวันตก รัฐปะหัง (Pahang) อยูฝงทะเลตัวันออก มีพื้นที่สวนใหญเปนปา
ทึบซึ่งเปนวนอุทยานแหงชาติครอบคลุมไปถึงตอนกลางของประเทศ รัฐยะโฮรหรือโจโฮร (Yahor 
หรือ Johor) มีอาณาเขตครอบคลุมแหลมดานทิศใตทั้งหมดตั้งแตตะวันออกจรดตะวันตก 
  มาเลเซียมีเสนทางรถยนต 2 สาย เชื่อมตอกับประเทศสิงคโปร สวนกรุง
กัวลาลัมเปอรนั้นในแผนที่จะเห็นวาตั้งอยูตรงกลาของรัฐสลังงอร แตกัวลาลัมเปอรมีฐานะเปนเขต
การปกครองพิเศษไมข้ึนอยูกับรัฐใด 
  บนเกาะบอรเนียว รัฐซาราวักกับรัฐซาบาหมีอาณาเขตติดตอกับกลิมันตัน
ของอินโดนีเซีย (Indonesia’s Kalimantan) สวนที่อยูบนเกาะบอรเนียวและอีกดานหนึ่งแถวชานฝง
ซาราวักคือประเทศบรูไน (Brunei Darussalam) รัฐสุลตานที่รํ่ารวยน้ํามัน 
  พื้นที่ประมาณ 70 % ของประเทศมาเลเซียเปนปาสมบูรณ ซึ่งสันนิษฐาน
วาเปนปาดึกดําบรรพที่เกาแกที่สุดในโลก ภูมิประเทศของมาเลเซียประกอบดวยปาชนิดตางๆ กัน
ไปตามความแตกตางทางภูมิประเทศ เชน ปาชานเลน (Mangrove) ตามพื้นที่ชายฝงทะเลและปา
ดงดิบเขตรอน (Tropical Jungle) บนแหลมมลายูมีปาสงวนแหงชาติ 3 แหง คือ Taman Negara 
และ Kenong Rimba Park ปาสงวนทั้งสองแหงนี้ตั้งอยูตอนในของประเทศ สวนอีกแหงหนึ่งชื่อ 
Rompin National Park ตั้งอยูตอนใตสุดของแหลมมลายู ปาในรัฐซาราวักและรัฐซาบาหเปนปา
ดงดิบที่ยังเปนที่อยูอาศัยของชาวปาที่ดําเนินชีวิตและเลี้ยงชีพดวยการลาสัตว  
  1.2 ภูมิอากาศ ภูมิอากาศของมาเลเซียเปนแบบเขตรอน อุณหภูมิเฉลี่ย
ประมาณ 27 องศาเซลเซียส อากาศในมาเลเซียขึ้นอยูกับภูมิประเทศและอิทธิพลของมรสุมดานฝง
ทะเลตะวันออก เมื่ออยูในชวงลมมรสุมพัดผานซึ่งคือระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม 
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อากาศแปรปรวน ทะเลมีคลื่นลมมาก ไมเหมาะสมกับการทองเที่ยวพักผอนและการเลนกีฬาทาง
น้ําดานชายฝงทะเลตะวันตกฤดูฝนเริ่มต้ังแตเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม และมีฝนตกชุกอีกชวงหนึ่ง
ในระหวางเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน อุณหภูมิเฉลี่ยอยูระหวาง 21-32 องศาเซลเซียส ตามภูเขา
อากาศจะเย็นกวาพื้นราบตอนกลางวันอุณหภูมิประมาณ 10 องศาเซลเซียส สวนตอนกลาวงคืน
ประมาณ 10 องศาเซลเซียส 
  ตามปกติแลว ภูมิอากาศในมาเลเซียอยูในเกณฑดี ไมรอนมากเหมือนใน
บางประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ตอนกลางวันอากาศอบอุน กลางคืนอากาศเย็นสบาย ฤดูฝนทาง
ฝงตะวันออกของประเทศเริ่มตนเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ เดือนสิงหาคมเปนเดือนที่ฝนตก
ชุกมากที่สุดทางฝงตะวันตกของประเทศในรัฐซาบาหและซาราวัก มีฝนตกชุกมากในหนารอน 
ภูมิอากาศทางฝงตะวันตกและฝงตะวันออกของมาเลเซียไมเหมือนกัน ข้ึนอยูกับทิศทางที่ลมสรสุม
พัดผาน (ศุภลักษณ สนธิชัย 2546 : 29 - 31) 
 2.  ประชากร  
 ประเทศมาเลเซียมีประชากรหลายเชื้อชาติประมาณ 22.8 ลานคน (มีนาคม ค.ศ. 
2003) ประชาชนเปนชาวมาเลย 58% เปนชาว 24% อินเดีย 8% นอกนั้นเปนชนกลุมนอย (ศุภ
ลักษณ สนธิชัย 2546 : 17) มาเลเซียมีชาวจีนอาศัยอยูประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด 
ชาวจีนในมาเลเซียนับถือศาสนาพุทธและลัทธิเตา ภาษาพูดของชาวจีนที่ใชกันในมาเลเซียมีอยู
หลายภาษา เชน ฮกเกี้ยน ฮักกา และกวางตุง ชาวจีนในมาเลเซียเปนประชากรที่มีบทบาทมากใน
ดานธุรกิจการคา  
 ชาวอินเดียในมาเลเซียมีอยูประมาณ 10 % ของจํานวนประชากรทั้งประเทศ พวกนี้
พูดภาษทมิฬ ภาษามาเลย และภาษาฮินดี ชาวอินเดียสวนใหญตั้งถิ่นฐานอยูในเมืองใหญตาม
ชายฝงทะเลตะวันตกของแหลมมลายู นอกจากนี้เปนชนกลุมนอยที่ประกอบดวยชาวยุโรปและชาว
เอเชียอ่ืนๆ ที่มาตั้งถิ่นฐานอยูในมาเลเซีย ชนแตละกลุมมีภาษาพูดสื่อสารกันเปนของตัวเอง เชน 
พวกดายัก ที่อาศัยอยูในรัฐซาราวักและซาบาห ก็มีภาษาถิ่นเปนภาษาพูดกันในรัฐนั้น สวนภาษา
ราชการเปนภาษามาเลย แตประชากรตางเชื้อชาติใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางในการตดิตอกบัคน
ที่พูดภาษาตางกัน 
 ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ใชกันแพรหลายในมาเลเซีย คนชั้นสูงที่ไดชื่อวามีการศึกษา
ของมาเลเซียมักใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ 2 ในชีวิตประจําวัน 
 มีชาวมาเลเซียอีกพวกหนึ่งเรียกวา บาบา นองยา (Baba Nyougya หรือ Nonya) เปน
ชาวมาเลยที่สืบเชื้อสายมาจากชาวจีนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยูในดินแดนแถบชองแคบมะละกา 
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(ปนัง มะละกา และสิงคโปร) ตอมาไดแตงงานกับชาวมาเลยและไดรับเอาวัฒนธรรมมาเลยมาเปน
วัฒนธรรมแบบผสมกับของจีน เกิดเปนวัฒนธรรมใหมข้ึน และเรียกลูกหลานชาวมาเลย-จีนนี้วา 
บาบา-นองยา หรือเประนาคาน (Peranakan) หรือ Straits Chinese  
 ชาวพื้นเมืองดั้งเดิมของมาเลเซียมีอยูประมาณ 5 % ของประชาชนทั้งประเทศ เปน
พลเมืองกลุมใหญของรัฐซาราวักกับซาบาหบนเกาะบอรเนียว ชาวมาเลยบนแหลมมลายูเรียกชาว
พื้นเมืองที่มีหลายเผาเหลานี้วา โอรัง อัสลิ (Orang Asli) เผาที่มีชื่อเสียงที่สุดในรัฐซาราวัก คือ เผา
ดายัก (Dayak) ซึ่งมีวัฒนธรรมการอยูอาศัยภายใตหลังคาเดียวกัน หรือ Longhousa ชาวพื้นเมือง
ดายักแบงออกเปนเผาอิบัง (Iban) หรือ Sea Dayak กับเผาบีดาหยู (Bidayu) หรือ Land Dayak 
(ศุภลักษณ สนธิชัย 2546 : 46 - 48) 
 3.  ศาสนา 
  ประชากรมาเลเซียซึ่งมีหลายเชื้อชาติหลายภาษาปะปนกันอยูนั้น แตละชาติแตละ
ภาษาสวนใหญก็ยังคงนับถือศาสนาและยึดถือขนบธรรมเนียมของตน มาเลเซียจึงนับไดวาเปน
ประเทศที่มีหลายศาสนาตามชาติกําเนิด แมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบาง เพื่อจะใหเขาตาม
สถานการณก็เปนเพียงสวนนอย ศาสนาและประเพณีดั้งเดิมของชาติตนก็ยังคงยึดถือกันอยู เพราะ
กฎหมายรัฐธรรมนูญของมาเลเซียยอมรับรู และใหสิทธิแกพลเมืองในการนับถือศาสนา การ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและรวมทั้งการเผยแพรลัทธิศาสนาไดโดยเสรีภาพ  
  3.1 ศาสนาอิสลาม มาเลเซียมีพลเมืองเปนชาวมลายูเสียสวนใหญ ชาว
มลายูเหลานี้นับถือศาสนาอิสลาม ศาสนาอิสลามจึงถือไดวาเปนศาสนาประจําชาติ แตประเพณีของ
ศาสนาอื ่นๆ  ก็ยังคงมีอยู มาก  คนมาเลเซียที ่เปนอิสลามเอง  ขณะนี ้การปฏิบัติพิธีกรรม
บางอยางก็ยังคงใชพิธีของศาสนาอื่นเขาปะปนอยู เชนพิธีแตงงานก็มีพิธีกรรมของศาสนาฮินดู
เขาไปปะปนอยูดวย เปนตน 
  3.2 ศาสนาพุทธ สําหรับศาสนาพุทธนั้น แมจะไมมีอิทธิพลเหนือพลเมือง
มาเลเซียก็ตาม แตโดยเหตุที่ ปจจุบันมีคนไทยตกคางและไปตั้งถิ่นฐานอยูในมาเลเซียเปนหมื่น ๆ 
คน ประกอบกับสมัยหนึ่งดินแดนมาเลเซียเคยตกเปนเมืองขึ้นของประเทศไทย ซึ่งนับถือศาสนา
พุทธกับมีชาวจีนซึ่งมีลัทธิธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาพุทธอีกเปนจํานวนมาก จึงปรากฏวาใน
มาเลเซียมีวัดวาอารามสําหรับพุทธศาสนิกชน และมีสถานประกอบพิธีกรรมตามแบบจีนอยูหลาย
แหง นอกจากนั้นประเทศไทยไดใหความอุปถัมภแกศาสนาอิสลามเปนอยางดี รัฐบาลมาเลเซียจึง
เห็นบุญคุณในขอนี้ จึงไดใหความอุปถัมภในการสรางวัดทางพุทธศาสนาเปนการตอบ 
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  3.3 ศาสนาคริสตและศาสนาฮินดู ก็เชนเดียวกับศาสนาพุทธ แมจะไมมี
อิทธิพลเหนือพลเมืองของมาเลเซีย แตเนื่องจากทั้งสองศาสนาไดมีอิทธิพลตอชาวมาเลเซียมาชา
นาน และรัฐบาลมาเลเซียไมมีนโยบายกีดกันเรื่องศาสนา ฉะนั้นศาสนาดังกลาวจึงยังคงมีอยูตอไป 
จะเห็นไดวาปจจุบันนี้ชาวมาเลเซียนับถือศาสนาที่สําคัญ ไดแก ศาสนาอิสลาม พุทธ ฮินดู และ
ศาสนาคริสต (พันธุทิพย พันธุคํา 2524 : 12) 
 4.  ภาษา 
 มาเลเซียก็เหมือนประเทศอื่นๆ ที่เปนอาณานิคมมาเปนเวลานาน ประสบความ
ยุงยากในเรื่องภาษา กลาวคือ เมื่อไดรับเอกราชแลว ไมสามารถตกลงกันไดวาจะคงใชภาษาของผู
เขาครอง คือภาษาอังกฤษ เปนภาษาราชการตอไป หรือจะใชภาษาใดภาษาหนึ่งซึ่งเปนภาษาพูด
ในประเทศของตนในระหวางที่อังกฤษปกครองมาเลเซียอยูนั ้น ในวงราชการและกิจการคา
ใหญๆ ทั่วไปก็ตองใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ อีกฝายหนึ่งเห็นควรใชภาษามลายูเปน
ภาษาราชการ เปนปญหาถกเถียงกันมาก ในที่สุดก็ตกลงกันใหใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ
ตอไป และพยายามพัฒนาภาษามลายูข้ึนใหทันกาล ปจจุบันไดใชภาษามาเลเซียเปนภาษาราชการ 
สวนภาษาอังกฤษใชเปนภาษาที่สอง 
 5.  ดอกไมประจําชาติ   
 ไดแก บุหงารายา หรือเทียบไดกับ ดอกชบาของไทย (ณัจฉลดา พิชิตบัญชาการ 2529 : 82) 
 6.  วิถีการดําเนินชีวิต 
  6.1 ชาวมาเลย มีจํานวนมากที่สุด อยูทางมาเลเชียตะวันออกและอยูใน
เมืองประมาณ 20% หมูบานของชาวมาเลยจะเปนรูปสีเหลี่ยมมุมฉาก บานในชนบทตามแบบเดิม
จะยกพื้นสูงจากพื้นดินประมาณ 3 - 6 ฟุต มีระเบียงอยูหนาบานและมีหองใหญ มีหองนอนอยูหลาย
หองทางดานหลัง ภายในบานจะมีหองสําหรับสวดมนตอยูหองหนึ่ง ถือเปนหองศักดิ์สิทธิ์ มีครัวอยู
ทางดานหลังติดกับพื้น 
  บานในชนบทของชาวมาเลย จะอยูเปนครอบครัวเดียว มีลูก หลาน เหลน 
โหลน ปู ยา ตา ยาย มีสุเหราอยูทุกหมูบาน เวลาเขาสุเหราจะไมสวมรองเทา หัวหนาหมูบานจะ
ไดรับเลือกจากผูมีความสามารถ มีความซื่อสัตยและจริงใจตอหมูบานเปนผูนําการประกอบ
พิธีกรรมตางๆ เก็บภาษี จัดเตรียมงานศพของลูกบาน มีการเลือกผูเชี่ยวชาญทางศาสนาเปน
ผูดูแลสุเหรา ดูแลความเรียบรอยของพิธีตางๆ ผูที่ไดไปแสวงบุญมาแลวที่เมกกะ มักจะไดรับการ
เคารพยกยองนับถือหนาตา เดิมชาวชนบทในมาเลเซียจะมีอาชีพปลูกขาวแตปลูกไดไมเพยีงพอกบั
ความตองการตองสั่งซื้อจากอินโดนีเซียและไทย ชาวนาปลูกขาวปละครั้ง เฉล่ียประมาณ 5 เอเคอร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

147

ปจจุบันมีการปลูกขาวปละ 2 คร้ัง เพื่อเพิ่มพูนผลผลิต ชาวมาเลยเชื่อวามีเทพเจาอยูในทองทุงตอง
บวงสรวงบูชาและสวดมนตออนวอน เพื่อขอความอุดมสมบูรณและเชื้อเชิญใหเทพแหงความชั่ว
รายออกไปเสียจากทองนาของตน ผูอาวุโสจะเตรียมมุมหนึ่งของนาเปนที่สักการบูชา ทําการไถนา 
เมื่อขาวสุกจะมีการทําพิธีสวดอีกเพื่อขอใหเทพแหงความชั่วรายอยามาแผวพาล เมื่อถึงเวลาเกี่ยว
ขาวจะมีพี่นองจากที่ไกลๆ เขามาชวย เดิมชาวมาเลยบางกลุมเชาที่นาจากเจาของที่ ปจจุบันรัฐเขา
ชวยเหลือเพื่อใหชาวนามีสิทธิเปนเจาของที่ดิน 
  ชาวนาบางคนพอหมดหนานาจะไปกรีดยางพารา เด็กๆ ชอบกรีดยางพารา
มากกวาทํานา ผูสูงอายุชอบทํานามากกวาการกรีดยางพารา การกรีดยางพาราจะเริ่มใชในตอนเชา
เพราะในตอนเที่ยง เมื่อยางถูกความรอนจะไมไหล ชาวมาเลยบางคนนอกจากปลูกขาวจะมีอาชีพทํา
เนื้อมะพราวตากแหง น้ํามันมะกอก สับปะรด กาแฟ ไรขิง ไรยาสูบ ผลไมที่สําคัญมีทุเรียน ขนุน เงาะ 
มะมวง มีการบรรจุ เงาะและมะมวงใสกระปองสงขาย ชาวมาเลยบางคนมีอาชีพเปนชาวประมง ชาว
ชนบทมาเลยนิยมเขามาทํางานในเมือง ผูที่ไดงานทําก็หาที่ทางตั้งหลักแหลง คนที่หางานไมไดก็กลับ
บานของตน ญาติพี่นองในเมืองตระเตรียมบานที่อยูอาศัยราคาถูกให ชาวชนบทในรอบเมืองโดยปกติ
จะมีการศึกษาในเกณฑบังคับ และไมสามารถเขาทํางานในภาครัฐได มักเขาทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรม คนในเมืองที่มีการศึกษาสูงกวาเกณฑบังคับ จะมีอาชีพเปนเสมือน ครู ผูที่มีการศึกษา
สูงกวานี้ก็มีโอกาสทํางานในอาชีพกาวหนา 
  ชาวมาเลย เชนเดียวกับชาวอิสลามทั่วไปจะนับถือศาสนาอยางเครงครัด 
มีการทําพิธีทางฮินดูผสมผสานกับชีวิตความเปนอยู พิธีแตงงานของชาวมาเลยมีการทําพิธีหลาย
อยาง เชน การสวด ขอพรจากเทพเจาของศาสนาฮินดู เจาบาวและเจาสาวจะไดรับการยกยองมาก
ในวันนั้นถือวาเปนวันของเขาทั้งสอง ในงานเลี้ยงมีการนําแกะ ไก วัว ควาย เนื้อ มาเลี้ยงกัน 
พิธีตาง ๆ เกี่ยวกับการเกิด การโกนผมไฟ ตั้งครรภ แตงงาน จะมีคติชีวิตทางฮินดูเขามา เกี่ยวของ
ดวยกับพิธีของอิสลามและความเชื่อถือของชาวพื้นเมือง 
พิธีสําคัญพิธีหนึ่งของชาวมาเลย คือ เคนดูริ ซึ่งจะคลายกับพิธีสลามาตัน ชาวมาเลยจะ ประกอบ
พิธีนี้ เมื่อไดรับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอยางกะทันหันที่ระลึกวันครบรอบวันตาย การเปลี่ยน
สถานภาพทางสังคม เพื่อนฝูง ญาติพี่นอง เพื่อนบานจะไดรับเชิญมา ผูหญิงจะชวยตระเตรียม
อาหารและงานแตไมไดเขารวมพิธี 
  6.2 ชาวจีน มีชาวจีนกระจายอยูตามรัฐตางๆ ในมาเลเซีย ยังคงสภาพ
ทางดานวัฒนธรรมแหงความเปนจีนไว ชาวมาเลยคิดวาชาวจีนเปนชาวตางชาติที่เขามาทํามาหา
กินในประเทศของตน ชาวจีนสวนใหญจะทําการคาขายอยูในเมือง คนจีนที่รํ่ารวยก็เหมือนกับชาว
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มาเลยจะปลูกบานแบบ ตะวันตก แบบยุโรป มีคนรับใช คนสวน คนชั้นกลาง จะอยูบานหลังยอม
ลงมาและบางคนก็จะทํา การคาขายแบบตึกแถวโดยมีชั้นลางคาขายและชั้นบนเปนที่พักอาศัย คน
ยากจนในเมืองจะอยูในตึกแถวที่เกาๆ หรือแฟลตที่สรางใหสําหรับคนจนพัก 
  ชาวจีนสวนใหญ จะพูดภาษา ฮกเกี้ยน ไหหลํา กวางตุง แตจิ๋ว ชาวจีนที่
พูดภาษาฮกเกี้ยน จะมีอาชีพคาขายตามรานคาในเมือง มะละกา ปนัง ทําไรสับปะรด ในยะโฮว เป
รัก สลังงอ คนกวางตุง ทําแรดีบุกเปนสวนใหญ คนแตจิ๋วจะคาขายในเมือง คนไหหลําจะอยูใน
เมืองเล็กๆ คาขายของ ทํายาง รับจางเล็กๆ นอยๆ ทั่วไป สินคาออกที่สําคัญคือ แรตาง ๆ และ
สับปะรด ก็อยูในมือคนจีน สงไปขายยัง อังกฤษ ยุโรปและอเมริกา 
  นอกจากนี้ ชาวจีนยังทําสวนผัก ปลูกผักขาย บางกลุมเปนชาวประมงมี
ทั้งการจับปลาดวยวิธีธรรมดาและใชเรือลากอวน 
  ชาวจีนใหความสําคัญกับแซ (นามสกุล) คนแซเดียวกันถือวามีเชื้อสาย
เดียวกัน มีการเซน บวงสรวงบรรพบุรุษรวมกัน ชวยเหลือกันเพื่อความอุดมสมบูรณของคนสกุล
เดียวกัน มีการตั้งสมาคมเรี่ยไรเงินเพื่อชวยชาวจีนแซเดียวกันที่มีฐานะยากจนผูนําชาวจีนสวน
ใหญจะสูงอายุและรํ่ารวย 
  คนจีนในมาเลเซียอยูกันอยางครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย คนใน
ครอบครัวชวยกันทํางานและชวยกันออกคาใชจาย ผูอาวุโสไดรับการเคารพยกยอง ผูหญิงจีนตอง
เชื่อฟงสามีมีสิทธิควบคุมเศรษฐกิจภายในบานบางคนเปนเจาของรานคาเล็กๆ ลูกตองเชื่อฟงพอ 
สะใภตองเชื่อฟงแมสามี 
  ผูหญิงชาวมาเลยตองการลูกคนหัวปเปนผูหญิงเพื่อจะไดชวยดูแลบาน 
แตผูหญิงจีนตองการ ลูกชายเพื่อไวสืบสกุลและจะไดมีอํานาจควบคุมลูกสะใภ คนจีนรักและ
ตองการลูกชายเพื่อไวสืบสกุลถาไมมีมักขอบุตรบุญธรรม ในสมัยกอนคนจีนจะขายลูกสาวหรือยก
ใหคนอื่นไปเลี้ยง ชาวมาเลยที่ไมมีลูกสาวและไมรังเกียจเด็กผิวขาวแบบจีนจะไปขอมาเลี้ยงเปน
บุตรบุญธรรม 
  ประเพณีการแตงงานและการทําศพมีอิทธิพลตอชีวิตของชาวจีน พิธี
แตงงานในตอนเชา เจาบาวจะไปรับเจาสาวมาที่บานมีการเลี้ยงใหญโตตามฐานะของเจาภาพ การทํา
ศพมีการทําพิธีหรูหรา พิธีสวด มโหฬาร ถาใครไมมีเงินทําศพใหพอแมใหญโตถือเปนการขายหนามาก
มีการตั้งสมาคมเพื่อเร่ียไรเงิน ชวยงานศพโดยะเฉพาะโดยการแชรกันระหวางสมาชิก เพื่อใหลูกหลาน
ของผูตายไวใชจายในงานศพ มีการบอกขาวถึงการตายตอคนในทองถิ่นมีการรองไห พรรณนาคุณ
ความดีของผูตาย โดยพระสงฆจาก พุทธศาสนา และลัทธิเตาทําการตรวจศพ มีการประโคมดวยดนตรี
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ตลอดวัน มีการจุดประทัด เพื่อทําให ผีชั่วรายตกใจกลัวจะไดหนีไปไมมาทําอันตรายแกลูกหลาน การ
ไวทุกขใชสีขาว มีการฉลองการทําศพ อยางนอยหนึ่งวันหรือมากกวา แลวแตฐานะของเจาภาพ บางที
มีการตั้งศพในรานคา ปดรานกับเลย โลงศพจะขึ้นอยูกับฐานะ บางโลงแกะสลักอยางสวยงาม มีคน
หาม 16 คน เพื่อไปใสบนรถมีขบวนแห ไปที่ฝง มีการประโคมกลองและดนตรี 
  สังคมในหมูชาวจีน อิทธิพลของศาสนาโดยขงจื๊อ มีบทบาทควบคุมสังคม 
เนนการเคารพผูมีอาวุโส กตัญูตอผูมีคุณ รักเพื่อนมนุษย ใจบุญ ชาวจีนบางคนนับถือลัทธิเตา
และพุทธศาสนานิกายมหายานเวลาเขาโบสถไมตองถอดรองเทา ในวัดจีนมีพระอยูนอยมาก
หรือไมมีเลย ไมคอยมีใครเปนพระ ถาตั้งใจเปนพระแลวจะเปนตลอดชีวิตโดยใชเงินผลประโยชน
ของวัดเปนเครื่องเลี้ยงชีพ เชนการสวดศพและการ ทํานายโชคชะตา 
  วัดจีนไมใชวัดทางพุทธศาสนาทั้งหมดบางวัดจะเปนวัดแหงศูนยรวม
อาชีพและภาษาถิ่นของชาวจีน 
  การรักษาโรคและการใชยามีทั้งทางเวทมนต การรักษาแผนโบราณควบคู
ไปกับยาแผนปจจุบัน ชาวจีนเชื่อใน หยิน-หยาง สุขกับทุกข หนาวกับรอน กลางวันกับกลางคืนเปน
ของคูกันชีวิตจะมีทั้งสุขและทุกขไมมีใครที่สุขตลอดและทุกขตลอด คนจีนในมาเลเซียมีการรักษา
โรคดวยเวทมนตคาถามากกวาจีนบนผืนแผนดินใหญ ชาวจีนบางทีก็ใหหมอแผนโบราณของมาเลย
รักษา ชาวมาเลยบางทีก็ใหหมอจีนแผนโบราณรักษา  
  ชาวจีนในมาเลเซียกอใหเกิดปญหากับรัฐบาลมาเลเซียคือ ความสนใจ
ทางดานการเมือง ความสําเร็จในดานธุรกิจการคา คนจีนสวนใหญรํ่ารวย ขณะที่คนมาเลยยงัไมไป
ถึงจุดนั้น ความมั่นคงทาง การเมืองขึ้นอยูกับความสัมพันธอันดีของทั้งสองฝาย 
  6.3 ชาวอินเดียในมาเลเซีย ชาวอินเดียอพยพเขามาเมื่อตนศตวรรษที่ 20 
เมื่อมีการพัฒนาการทําสวนยางทางชายฝงตะวันตกของมาเลเซีย สวนใหญอพยพมาจากทางใต
ของอินเดีย แควนทมิฬ เทเลกูฏ มายาลี ทํางานเปนกรรมกรสวนยาง สวนปาลม มะกอก มะพราว 
  ผูที่อพยพมาจากตอนเหนือจะอยูในเมืองเปนชาวสิงหามีจํานวนนอย 
บานที่อยูอาศัยสวนใหญ เปนหองแถวแยกเปนสัดสวนโดยใชฝากนหอง บางบานจะปลูกแบบยก
พื้นสูง มีการทําครัวใตถุนบานตามสวนมีการปลูกบานงายๆ เปนหลังๆ สําหรับครอบครัวแตละ
ครอบครัว บางหมูบานมีลักษณะคลายหมูบานอินเดีย มีวัดฮินดูนอกจากนี้ ที่ขาดไมไดคือน้ําตาล
เมา สวนใหญเปนรานที่ชาวทมิฬเปนเจาของ มีการทักทายพบปะสนทนาระหวางพอบานและ
แมบาน ชาวทมิฬซึ่งมีจํานวนมากที่สุด มักทําการกสิกรรม คาขายผา เปนกรรมกร ขายของ
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เบ็ดเตล็ด พอคาของเร ผูใหกูยืมเงินเจาของภัตตาคาร เสมียน คนงานรถไฟ ครู ทนายความ แพทย 
ชาวเทลิกูฎมีมากเปนอันดับ 2 ทําการกสิกรรม บางพวกก็เขามาเปนตํารวจ 
  ชาวอินเดียในมาเลเซียยังคงรักษาวัฒนธรรมเดิมของตน ไมมีการถือช้ัน
วรรณะ เนื่องจาก สวนใหญมาจากชนชั้นต่ํา นับถือศาสนาฮินดู คาทอลิค มีการแตงงานในกลุม 
  ชาวทมิฬที่นับถือศาสนาอิสลามไดรับการยอมรับจากสังคมมาเลเซีย
เนื่องจากนับถือศาสนาเดียวกัน มีการแตงงานกับชาวมาเลเซีย ชาวอินเดียเมื่อเขามานานๆ ก็
รํ่ารวยขึ้น มีความสนใจทางดานการเมือง เชนเดียวกับชาวจีน ทั้งคนชั้นสูง ชั้นกลางและชั้นต่ํา 
  ชาวอินเดียสวนใหญจะนับถือศาสนาพราหมณ ฮินดู ในการติดตอกับ
พระเจามีพราหมณ เปนผูประกอบพิธี วัดเปนที่สําหรับสวดออนวอน ชาวอินเดียจะถอดรองเทา
กอนเขาโบสถ พระวิษณุ พระศิวะ เจาแมกาลี มีการเปลี่ยนความนับถือ ความนิยมของสังคมนั้น 
พราหมณในมาเลเซีย ไมคอยมีความสําคัญและมีจํานวนนอย 
  ชาวมาเลเซียบางครั้ง จะมาขอรับการรักษาจากหมอทางเวทมนตของ
ชาวอินเดีย การขับไลผี ความชั่วรายตางๆ ส่ิงเหลานี้ยังคงมีอิทธิพลในชนบทมาเลเซีย หมอเวท
มนตไดรับการศึกษา ในศรีลังกา อินเดีย ปากีสถาน มีหลักสูตร 3 ป ถาจะเรียนผาตัดตองตออีก 2 
ป แตหมอเวทมนต ไมจําเปนตองผาตัด สมุนไพรเปนยารักษาโรคที่ไดรับความนิยมมากที่สุด 
  ชาวอินเดียในมาเลเซีย ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมชาติของตน มีประชากรไม
มาก ไมมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ แตจะมีอิทธิพลพอสมควร เมื่อจะเลือกอยูกับชาวมาเลยหรือชาวจีน 
นอกจากชนชาติจีน อินเดีย มาเลยแลว ในประเทศมาเลเซีย ยังมีชนพื้นเมืองหลายสบิเผา เชน พวก 
ไฮมัน กาดาซัน ซาไก เซนอยอยูในรัฐ เปรัก และสลังงอ เปนสวนใหญ (ณัจฉลดา พิชิตบัญชาการ 
2529 : 84 - 91) 
 7.  วัฒนธรรมของชาวมาเลเซีย 
  วัฒนธรรมตางๆ ของมาเลเซียมีรากฐานมาจากวัฒนธรรมที่มีมาแตเดิมนอกจากนั้นมี
วัฒนธรรมตามชนบทตางๆ ที่อพยพเขามาตั้งรกรากอยูที่มาเลเซีย เชนวัฒนธรรมของชาวฮินดู ซึ่ง
มาจากชาวอินเดีย วัฒนธรรมของอิสลามมาจากอาหรับ ศาสนาอิสลามเปนศาสนาทีม่ผูีนบัถอืมาก
ที่สุด ประเพณีตางๆ ที่เปนของอิสลามไดถูกนํามาใชในงานพิธี ตลอดจนมีแทรกอยูในศิลปะและ
วรรณคดีของชาติดวย สวนชาวจีนนั้นก็มีวัฒนธรรมเปนของตนเอง ซึ่งเปนปรัชญาที่ไดรับมาจาก
ลัทธิขงจื๊อ ลัทธิเตา และศาสนาพุทธลัทธิมหายานผสมกันอยู สําหรับวัฒนธรรมของชาวตะวันตกซึ่งได
ครอบครองประเทศนี้อยูเปนเวลานาน ก็มีอิทธิพลเหนือประชากรของประเทศเชนกัน จะเห็นไดจาก
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ความเปนอยูของประชากรซึ่งอาศัยอยูในเมือง ในสังคมปจจุบัน สวนชาวอินเดีย ปากีสถาน และลังกา 
นับถือศาสนาฮินดู อิสลาม และศาสนาพุทธ นิกายมหายาน (พันธุทิพย พันธุคํา 2524 : 11) 
 มาเลเซียเปนเมืองที่มีสังคมและวัฒนธรรมแบบผสมผสานดวยหลายเชื้อชาติ คือชาว
มาเลย จีน และอินเดีย ที่อยูรวมสังคมเดียวกันมาเปนเวลานาน ชาวมาเลยเปนชนกลุมใหญที่สุด
นับถือศาสนาอิสลาม ภาษาประจําชาติคือภาษามาเลย หรือ บาฮาซา มาเลเซีย (Bahasa 
Malaysia) หรือ บาฮาซา มลายู (Bahasa Melayu) ซึ่งแปลวา ภาษาของชาวมาเลย ประชาชนโดย
สวนใหญเปนชาวมาเลย พูดภาษาพื้นเมืองมาเลยและเปนชนกลุมที่มีบทบาทสําคัญในการบริหาร
บานเมืองในปจจุบัน (ณัจฉลดา พิชิตบัญชาการ 2529 : 92) 
 ในมาเลเซีย ยังมีการรับวัฒนธรรมตะวันตกเขามาดวย ในมาเลเซียจะมีทั้งยาแผน
ปจจุบัน เชน แอสไพริน วัคซีน ยาแผนใหมตางๆ ควบคูกันไปกับยาแผนโบราณสมุนไพรตางๆ ชาว
มาเลย ชอบดู ภาพยนตรตะวันตก ควบคูกันไปกับหนังมาเลยและหุนกระบอกที่ชาววังเลน มีความ
สนใจคําประพันธ กาพย กลอน และนวนิยายสมัยใหม มนุษยอวกาศ ดาวเทียม เครื่องบิน รถยนต 
จักรยาน มอเตอรไซค รถไฟ ส่ิงตางๆ เหลานี้เขามาเปนสวนหนึ่งของชาวมาเลเซีย เรือพาย ควาย 
ยังคงมีอยูและใชประโยชน ไดมากในหมูชาวชนบท 
 เวลาธุรกิจติดตอการคา งานพิธี ชาวมาเลเซีย รับวัฒนธรรมการสวมเสื้อนอกจาก
อังกฤษ ทั้งในที่ทํางานและสถานที่ราชการ ชาวมาเลยสวมโสรงเวลาไปสุเหราและอยูบาน 
วัฒนธรรมเกายังคงมีอยู ควบคูกันไปกับวัฒนธรรมใหมเปนสิ่งที่ชาวมาเลยตองการรักษาไว 
ในประเทศมาเลเซีย ประชากรมีความแตกตางกันทางดานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
ภาษา (เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันคนที่พูดภาษาเดียวกันจะรูสึกผูกพันกันทางการจึงให
ภาษา บาฮาซา มาเลเซียเปนภาษาประจําชาติ) อาหาร การเฉลิมฉลองตางๆ งานฝมือ ศิลปะการ
ละคร ดนตรี สถาปตยกรรม ความแตกตางทางวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซีย ซึ่งในพิธีเฉลิม
ฉลองทางศาสนา ผูหญิงอินเดียสวมสาหรี ผูหญิงจีน สวมกี่เพา ตามลักษณะทางวัฒนธรรมของแต
ละชนชาติ (ณัจฉลดา พิชิตบัญชาการ 2529 : 92 - 93) 
 8.  การแตงกาย 
 ชาวมลายูซึ่งเปนชนสวนใหญในประเทศมาเลเซีย มีขนบธรรมเนียมที่คลายคลึงกันกับ
ชาวชวา หรืออินโดนีเซียมาก และเนื่องจากชาวมลายูนับถือศาสนาอิสลาม การแตงกายจึง เอา
สวนหนึ่งของศาสนามาเปนวัฒนธรรมดวย ผูชายจะนุงโสรงเปนตาๆ สวมเสื้อแขนยาว สวมหมวกหนบี
หรือโพกหัว คนแกมักจะมีผาหอยไหลอีกผืนหนึ่ง บุคคลชั้นสูงในงานพิธีจะนุงกางเกงขายาวและนุง
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โสรงตาๆ ทับกางเกง ใสเส้ือไหมแขนยาว คาดเข็มขัด และเหน็บกริชเปนอาวุธ สวมหมวกหรือโพก
ผาประดับอยางสวยงาม 
 ผูหญิงนุงผาโสรงปาเตะสีสด มีลายดอกโตๆ สวยงามมาก ยาวกรอมเทา สวมเสื้อคอ
แหลมเขารูปแขนยาว ปลอยชายเสื้อนอกผาโสรง มีผาคลุมบางๆ คลุมศีรษะหรือพาดคลุมไหลไวทัง้
สองขาง มีเครื่องทองและเพชรประดับ ตามแตฐานะของบุคคล 
 สวนชาวจีนผูชาย แตงกายแบบคนจีนทั่วไป แตในงานพิธีแตงกายสากลนิยมผูหญิง
จีน โดยทั่วไปนุงกางเกงปลายขาบานเล็กนอย สวมเสื้อคอตั้ง ชุดงานพิธีมักเปนเสื้อยาวผาขางแบบ
ที่จีนเรียกวา “กี่เพา” หรือ “ฉงซํา” แตชาวจีนรุนหนุมสาวที่ไดรับการศึกษาในปจจุบันมักนิยมแตง
กายแบบตะวันตกเปนสวนใหญสําหรับชาวอินเดียแตงกายตามแบบชาวอินเดีย สวนชาวปากีสถาน
และลังกา ก็แตงกายตามแบบเชื้อชาติเดิมของตน และแตงกายสากลในงานพิธี แตในงานพิธีทาง
ศาสนาและประเพณีเดิมคงทําตามแบบที่ตนไดรับจากบรรพบุรุษ (พันธุทิพย พันธุคํา2524 : 10 - 12) 
 9.  ศิลปการแสดงของมาเลเซีย 
 ชาวมาเลเซียมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมคลายกับชาวอินโดนิเซียทั้งเปนชนจากชาติพันธุ
เดียวกัน คือแขกมาเลย รับอารยธรรมอินเดียและมุสลิมเหมือนกัน แตในดานการสรางสรรคทาง
ศิลปการแสดงนับวาแตกตางกันมาก ศิลปการแสดงในมาเลเซียเห็นไดชัดวาเปนลักษณะ
ลอกเลียนแบบและหยิบยืมมาจากชาติอ่ืนเสียสวนมาก การแสดงที่เดนๆ มี 3 ประเภทคือ วายัง 
อุปรากรจีน และบังซาวัน (Bangsawan) รูปแบบสุดทายนี้เปนการสรางสรรคของมาเลเซียเอง 
วายังหรือการแสดงเชิดหุนในมาเลซัย มี 3 ชนิดดวยกัน คือ วายัง จาวา (Wayang Djawa), วายัง 
เมลายู (Wayang Melayu), วายัง เวียม (Wayang Siam) 
  9.1 วายัง จาวา (Wayang Djawa) และวายัง เมลายู ไดรับการถายทอด
จากวายังกูลิตของอินโดนิเซีย ชาวมาเลยนิยมการแสดงแบบของอินโดนิเซียมาก จึงไมตองสงสยัวา 
วายังกูลิตไดมาเผยแพรอยางกวางขวางบนแหลมมาลายูนี้ และเรื่องราวที่นิยมกันเปนเรื่องจากรา
มายณะ ผูแสดงใชภาษามาเลย เทคนิคการแสดงเลียนแบบวายัง กูลิต ทั้งรูปรางลักษณะของตัว
หนังก็คลายคลึงแมแบบ แตวายัง มาลายู ขยับแขนไดสวนเดียว 
  9.2 วายัง เซียม ใชเทคนิคการตัดและฉลุตัวหุนแบบวายัง กูลิต แต
ลักษณะหนาตาและเครื่องแตงตัวเห็นเดนชัดวาลอกแบบมาจากตัวละครโขนของไทย วายังเซียม เลน
เร่ืองรามเกียรติ์ ตามเนื้อเร่ืองของไทย แตพูดเปนภาษามาเลย ศิลปะการละครของไทยเขามา
ผสมผสานอยูมาก เชน เครื่องดนตรีใชฉ่ิงไทย และกลองยาว แทนที่จะเปนวงกาเมลนัอยางอนิโดนเิซยี 
การไหวครูและบูชาเทพกอนแสดงก็จะมีทั้งบทสวดของมาเลเซียและไทย 
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  9.3 อุปรากรจีน ดวยเหตุที่ประชากรของมาเลเซียและสิงคโปรมีชาวจีน
อพยพมาอยูเปนจํานวนมาก ชุมชุนจีนเหลานี้เปนกลุมที่พูดภาษาแตจิ๋ว ฮกเกี้ยนและกวางตุง การ
ละครที่นิยมกันในหมูชุมชนจีนไดแก งิ้ว หรืออุปรากรจีน ซึ่งมีการแสดงภาษาทองถิ่นตางๆ ใน
ปจจุบันการแสดงของจีนไมไดรับความนิยมจากเยาวชนจีนซึ่งเกิดและเติบโตในสิ่งแวดลอม
สมัยใหม ชาวมาเลยเองก็ไมรับการแสดงของจีน ดังจะเห็นวา ชาวมาเลยนั้นไมสนใจที่จะแปลบท
อุปรากรจีนเปนภาษามาเลยอยางที่ทํากับวายัง กูลิตและโขนของไทย 
  9.4 บังซาวัน เปนการแสดงที่สรางขึ้นใหม ในคริสตววรรษที่ 20 นี้เอง 
เปนละครที่ไดรับความนิยมมากกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื้อเร่ืองแสดงนํามาจากประวัติศาสตร
ของมาเลเซียบาง นิทานอาหรับ วรรณคดีอิสลามบาง และจากสื่อบันเทิงดานอื่นๆ ในยุคสมัยใหม 
เชน เนื้อเร่ืองจากภาพยนตรที่ไดรับความนิยมสูง เปนตน ในชวง ค.ศ. 1920-1930 ละครบังซาวัน
ออกแสดงอยางแพรหลายทั้งในประเทศและนอกประเทศ ไดแก สุมาตรา บอรเนียว เกาะชวา ใน
ปจจุบันละครชนิดนี้ยังคงแสดงอยูซึ่งมักนําเรื่องที่ใกลตัว ปญหาสังคมและชีวิตในยุคปจจุบัน เชน 
เร่ืองอิสรภาพในการเลือกคู ความเสมอภาคในสังคม ปญหาของชะตากรรม ชองวางและความ
ขัดแยงของคนรุนเกากับรุนใหมเปนตน (มาลินี ดิลกวณิช 2543 : 281-284) 
  ทั้งดานศิลปการแสดงและดนตรี เปนที่คุนเคยของคนไทยมานานแลว 
เนื่องจากเปนประเทศเพื่อนบานที่ใกลชิดกันและมีการไหลเวียนของวัฒนธรรมระหวางชาวไทยกับ
ชาวมาเลยตลอดมา ศิลปะที่เดนของมาเลเซียคือ Wayang Djawa ลักษณะเหมือนการเชิดหุนของ
อินโดนิเซียและการเลนหนังใหญของไทยนั่นเอง มีอยู 2 แบบคือ หนังใหญแบบไทย (Wayang 
Siam) และหนังใหญแบบมลายู (Wayang Melayu) 
  9.5  การละเลนพื้นบาน การละเลนยามวางที่กลายเปนประเพณีนิยม คือ
การเลนวายักษและลูกขางยังคงยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมจนบัดนี้ รัฐที่ไดสมยา
นามวาเปน “แหลงวัฒนธรรมมาเลย” คือเมืองโกตาบาหรู เมืองหลวงของรัฐกลันตัน วิถีชีวิตของ
ชาวกลันตันเต็มไปดวยสีสันมีชีวิตชีวา ความมั่นคงทางวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอัน
เปนมรดกตกทอดสืบเนื่องกันมา การเลนวาวยักษ ลูกขางยักษที่สวนบนเปนรูปกลมเหมือนจานที่
สามารถหมุนไดรอบไมหยุดเปนเวลานานหลายชั่วโมง และยังมีเสียงกลอง “รีบานา อูบี” เปนกลอง
ขนาดยักษ ที่ตกแตงเปนสีฉูดฉาดสําหรับความบันเทิงยามค่ําคืน มีดนตรีชาวมาเลยและการแสดง
หนังตะลุง หรือที่เราเรียกกันตามภาษาพื้นเมืองคือ “วายัง กูลิต” การแสดงหนังตะลุง ที่ตองใช
ความชํานาญผสมกับแสงและการเลนเงา การแสดง “สิรัต“ ซึ่งเปนศิลปะการปองกันตัวตามประเพณี
มาเลย (การสงเสริมการทองเที่ยวมาเลเซีย 2544 :19) 
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  9.6 ศีลัตหรือปญจะศีลัต (Silat or Bersilat) คือศิลปะการตอสูดวยมอืเปลา
ของชาวมาเลย มีตนกําเนิดในแหลมมลายูตั้งแตศตวรรษที่ 15 เปนการตอสูที่ใชแสดงในงานพิธีที่
สําคัญ เชน การแตงงาน ระหวางการตอสูมีการตีกลองและกลองทองเหลืองเปนดนตรีประกอบ 
 10.  ศิลปหัตถกรรม  
  10.1 ผาบาติก ศิลปะการทําผาบาติกของมาเลเซียนั้น เปนหัตถกรรมที่มี
รากเดียวกับการทําผาบาติกของอินโดนิเซีย 
  10.2 ศิลปะการทอผาสอดดิ้นเงินดิ้นทอง เปนศิลปะการทอผาชนิดพิเศษ
ของชาวมาเลเซีย ผาชนิดนี้ใชสวมใสเฉพาะในงานพิธีการสําคัญๆ เรียกวา Kain Songket มีความ
มันวาวของโลหะที่สอดสลับอยูในเนื้อผา สวยงามมาก ราคาแพงตามเนื้อโลหะมีคา เชน ทองหรือ
เงิน ที่มีอยูในเนื้อผา (ศุภลักษณ สนธิชัย  2546 : 45-46)  
 11.  อาหารจานเดนของมาเลเซีย  
 “สะเตะ” (Satay) ซึ่งปรุงจากเนื้อสัตวหลายชนิด เชนเนื้อวัวและเนื้อไก หมักเครื่องเทศ
เสียบไมยาง กินกับน้ําจิ้มสะเตะที่มีรสชาติและการปรุงเหมือนน้ําจิ้มสะเตะของไทย แนมดวยพริก
น้ําสมใสแตงกวากับหัวหอมซอย 
 อาหารมาเลยในมาเลเซียนั้นจริงๆ แลวคอนขางหากินยาก  เพราะมักเจอแต
รานอาหารจีนและอาหารอินเดีย อาหารมาเลยที่รูจักกันแพรหลายคือ ผัดเตาหูกับถั่วงอกปรุงรส
ดวยซอสถั่วลิสง (Peanut Sauce) ที่รสชาติเหมือนน้ําจิ้มสะเตะ เรียกภาษาพื้นเมืองวา “ตาฮู โก
เร็ง” (Tahu Goreng) อีกจานหนึ่งเปนขาวผัดเรีกวา นาซี่ โกเร็ง (Nasi Goreng) อาจานจานอรอยที่
มีรสชาติคลายอาหารไทย คือพะแนงเนื้อแบบมาเลยเรียกวา เรนดัง (Rendang) ปรุงดวยเนื้อวัวผัด
เครื่องแกงกับกะทิ นอกนั้นก็มีปลาทอดราดน้ําแกงที่ปรุงรสดวยน้ํามะขาม เรียกวา อิกัน อัสสัม 
(Ikan Assam) กับกุงคลุกเครื่องแกงทอด เรียกวา ซัมบัล อูดัง (Sambal Udang) อีกจานหนึ่งคือ 
Laksa หรือกวยเตี๋ยวแกงของไทย แต “ลักสา” ของมาเลเซียปรุงดวยเสนหมี่ ใสน้ําปรุงที่ทําดวย
กะทิเครื่องแกงกะหรี่ใสถั่วงอก ไขนกกระทาตม เนื้อไก กับเตาหู 
 เพราะมาเลเซียเปนประเทศที่ประกอบดวยประชากรหลายเชื้อชาติ อาหารในมาเลเซีย
จึงมีความหลากหลายใหเลือกชิมไดตามใจชอบ อาหารมาเลยมักปรุงดวยกะทิ เครื่องเทศ ขิงและ
ถั่ว มีเครื่องจิ้มคลายน้ําพริกกะป เรียกวา ซัมบัล(Sambal) ทําจากพริกปนใสหอมใสมะขาม เปน
สวนหนึ่งในสํารับของชาวมาเลยทุกมื้อ ชาวมาเลยใชกะปในการปรุงอาหารแทบทุกชนิด ไมวาจะ
เปนผัดหรือแกง และชอบกินปลาเค็มแหง (Dried Anchovies) ดวย 
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 ของหวานที่มักกินกันเสิรฟในภัตตาคารแทบทุกแหงในมาเลเซียคือ สาคูเปยกใส
น้ําตาลมะพราว เรียกวา กูลา มะละกา (Gula Malacca) นอกจากนั้นมีขนมกลวยทอดหนาคลาย
กับกลวยแขกของไทยและลอดชองน้ํากะทิ 
 อาหารจีนในมาเลเซียมีหลาหลายรสชาติทั้งอาหารจีนฮกเกี้ยน กวางตุง ปกกิ่ง เสฉวน
และจีนไตหวัน อาหารที่นยิมและแพรหลายในมาเลเซียคือ อาหารอินเดียที่ใสเครื่องเทศและมีกลิ่น
รสต้ังแตนุมนวลไปจนถึงรอนแรง อาหารมังสวิรัตินั้นก็เปนที่นิยมกันมาก อาหารอินโดนิเซียที่มัก
ปรุงจากอาหารทะเลแหงกับพืชผักสมุนไพรในทองถิ่น อาหารญี่ปุนเปนที่นิยมไมนอยในมาเลเซีย 
และการปรุงอาหารแบบญี่ปุนโดยถือหลักการรักษารสชาติธรรมชาติของอาหารก็เปนทีน่ยิมกนัมาก
ในปจจุบัน อาหารญี่ปุนหลายชนิด เชน เทมปุระ อาหารยางบนโตะ และปลาดิบก็แพรหลายมาก
ในมาเลเซีย นอกจากนั้นยังมีภัตตาคารอาหารเกาหลีและอาหารไทยใหเลือกหลายแหง แตอาหาร
ฝร่ังสวนใหญมักเสิรฟตามภัตตาคารในโรงแรมใหญๆ 
 มาเลเซียมีผลไมอรอยๆ หลากหลายชนิดเหมือนเมืองไทย เชน มะเฟอง ขนุน ทุเรียน 
นอยหนา ฝร่ัง มะละกอ มะมวง มังคุด สมโอ และสมชนิดตางๆ 
 ถึงแมมาเลเซียจะเปนประเทศที่เครงครัดในการปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาอิสลาม 
แตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลก็หากินไมยาก เบียรที่ผลิตในมาเลเซียก็มีหลายยี่หอที่มีชื่อเสียงและ
เปนที่นิยมดื่มกัน คือ เบียรตราเสือ (Tiger Beer) เบียรตราสมอ (Anchor Beer) เครื่องดื่มผสม
ประเภทค็อกเทล คือ Singapore Gin Sling (ศุภลักษณ สนธิชัย 2546 : 49 - 51) 
 ประเทศสหพันธมาเลเซียเปนประเทศที่มีความมั่นคงทางดานการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม มีพระราชาธิบดีเปนประมุขภายใตรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้ง ทหารไมมี
บทบาททางการเมือง ไมเสียเปรียบดุลการคา สงน้ํามัน ยางพารา ดีบุก เปนสินคาออก มีศาสนา
อิสลามเปนศาสนาประจําชาติและภาษามาเลย เปนภาษาประจําชาติ 
 เปนดินแดนแหงความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม ประกอบดวยชน 3 เชื้อ
ชาติคือ มาเลย จีน อินเดีย ชาวมาเลยเปนเจาของประเทศ ชาวจีนเขามาทําการคาขายและมี
อิทธิพลทางเศรษฐกิจ และเชนกัน ชาวอินเดียสวนใหญประสบความสําเร็จทางดานเศรษฐกิจและ
ตองการสิทธิเทาเทียมกับชาวมาเลย ทางการไดทําการปองกันและแกไขปญหาความไมเขาใจกัน
อันเนื่องจากความหลากหลายทางดานวัฒนธรรม การแบงแยกระหวางเจาของประเทศชนพืน้เมอืง
เดิมหรือที่เรียกวา ภูมิบุตร กับชาวจีน อินเดียที่ไมใชภูมิบุตร ทั้งชาวมาเลย ชาวจีน และชาวอินเดีย 
ยังคงรักษาวัฒนธรรมและขนบประเพณีของตนอยู มีพิธีเฉลิมฉลองในวันสําคัญตางๆ บางครั้งชาว
ตางประเทศจะเรียกมาเลเซียวาเปน “ดินแดนแหงเทศกาล” 
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วัฒนธรรมอินโดนีเซีย 
  
 อินโดนิเซียเปนประเทศหมูเกาะที่ใหญที่สุดในโลก ประกอบดวยเกาะตางๆ ประมาณ 
17,508 เกาะ อินโดนิเซียตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีชื่อประเทศอยางเปนทางการ
วา สาธารณรัฐอินโดนิซีย (Republic of Indonesia) เมืองหลวงคือ กรุงจาการตา (Jakarta) ตั้งอยู
บนเกาะชวา พื้นที่ประเทศแบงออกเปน 4 สวนคือ หมูเกาซุนดาใหญ (Great Sunda Island 
ประกอบดวยเกาะสุมาตรา ชวา บอรเนียว และสุลาเวลี) หมูเกาะซุนดานอย (Lesser Sunda 
Island ประกอบดวยบาหลี ไปทางตะวันออกจนถึงติมอร) หมูเกาะโมลุกะ (Moluka เดิมชื่อ 
Molucca) และอิเรียนจายา (Irian Jaya) 
 อินโดนีเซียมีจํานวนประชากรประมาณ 234,893,453 คน (กรกฎาคา ค.ศ. 2003) 
เปนประเทศที่มีพลเมืองมากเปนอันดับ 4 ของโลก รองจากจีน อินเดีย และสหรัฐอเมริกา มีชนกลุม
นอยกวา 500 เผามีภาษาพื้นเมืองมากกวา 538 ภาษา 
 ประชากร 87% นับถือศาสนาอิสลาม นับถือศาสนาคริสต 10% และนับถือศาสนา
อ่ืนๆ เชน ศาสนาพุทธ ฮินดู และอ่ืนๆ อีก 3 % 
 ภาษาราชการและภาษาประจําชาติ คือ ภาษาบาฮาชา อินโดนิเซีย (Bahasa 
Indonesia)  
 อินโดนิเซียประกาศอิสรภาพจากการเปนเมืองอาณานิคมของเนเธอรแลนด เมื่อวันที่ 
17 สิงหาคม ค.ศ. 1945 แตเนเธอรแลนมอบเอกราชใหอินโดนิเซียในป ค.ศ. 1949 อินโดนิเซียจึง
ถือเอาวันที่ 17 สิงหาคมของทุกปเปนวันชาติ 
 อินโดนีเซียเปนประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ มีดินภูเขาไฟที่
เหมาะสมกับการเพาะปลูก โดยเฉพาะบนเกาะชวามีการปลูกพืชสําคัญไดแก ขาว ชา กาแฟ ออย 
มันสําปะหลัง ขาวโพด ถั่วเหลือง เครื่องเทศ สวนพืชสําคัญที่ปลูกบนเกาะสุมาตราไดแก ยางพารา 
ยาสูบ ชา กาแฟ ปาลม มะพราวพริกไทย ออย ฯลฯและหมูเกาะโมลุกะของอินโดนีเซียเปนแหลง
ผลิตเครื่องเทศที่สําคัญของโลก นอกจากนั้นอินโดนีเซียยังมีพื้นที่ปาไม 60% ของประเทศและมี
ทรัพยากรสัตวน้ําเปนจํานวนมาก มีทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ เชน น้ํามัน กาซธรรมชาติ ดีบุก ถาน
หิน นิเกล เหล็ก ฟอสเฟต ทองแดง เปนตน 
 อินโดนีเซียมีชนกลุมนอยอยูในประเทศนับรอยๆ เผา จึงมีความหลากหลายดานภาษา 
วิถีชีวิต การแตงงาน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซียพยายามสงเสริมให
คนในชาติมีความรักและสามัคคีระหวางชนตางเชื่อชาติ โดยมุงใหประชาชนชาวอินโดนีเซียอยูรวมกัน
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อยางสันติบนพื้นฐานหลักการ “บินกินา ตุงกัล อิกา” หรือ “Unity in Diversity” หรือ “ความเปน
เอกภาพในความหลากหลาย” 
 เมืองสําคัญของอินโดนิเซียคือเมืองหลวง กรุงจาการตา เมืองที่ใหญที่สุดในอินโดนิ
เซีย มีประชากรอาศัยอยูประมาณ 10 ลานคน เมืองสุราบายา เปนเมืองใหญอันดับสอง มี
ประชากรประมาณ 2.5 ลานคน เมืองบันดุง  เปนเมืองใหญอันดับที่3 อยูหางจากกรุงจาการตาไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต 200 กิโลเมตร มีประชากรราว 2.5 ลานคน เมืองบันดุงเปนเมืองหลวงของ
ชาวชวาตะวันตก อยูในกรอบความรวมมือทาง 
เศรษฐกิจ อินโดนิเซีย – มาเลเซีย - ไทย นอกจากนั้นบันดุงเปนศูนยกลางการคาและทาเรือสินคาที่
สําคัญของประเทศ 
 ในดานการทองเที่ยว อินโดนีเซียเปนประเทศหนึ่งในเอเชียที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย 
เพราะประกอบดวยประชาชนหลายเชื้อชาติและเผาพันธุ มีความไดเปรียบทางภูมิศาสตรของ
ประเทศที่เปนหมูเกาะ ทําใหอินโดนีเซียมีหาดทรายที่สวยงาม มีเสนหของภูเขาไฟที่มีทั้งที่ดับสนิท
แลวและยังคุกรุนอยู ดินแดนที่ยังเปนปาดงดิบของอินโดนีเซีย หลายพื้นที่ยังเปนปาพรหมจรรยที่
ยังรอคอยการเขาไปสํารวจ เปนที่อยูอาศัยของคนปาชาวพื้นเมืองดั้งเดิมหลายเผา กับสัตวแปลกๆ 
พันธุหายากหลายชนิดอาศัยอยู ที่มีชื่อเสียงคือ แรดชวา และเสือดาวลายเมฆ เปนตน นอกจากนี้
อินโดนิเซียยังมีศูนยอนุรักษอุลังอุตังและเปนถิ่นที่อยูของโคโมโด (Komodo Dragon) 
 ดานวัฒนธรรม อินโดนีเซียขึ้นชื่อในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวบาหลี 
ดานการคา หมูเกาะโมลุกะของอินโดนีเซียไดชื่อวา หมูเกาะเครื่องเทศซึ่งสงสินคาเครื่องเทศออกไป
ขายทั่วโลก และงานดานศิลปหัตถกรรมประเภทเครื่องจักสานและไมแกะสลักศิลปะพื้นเมืองของ
อินโดนีเซียเปนสินคาที่สรางชื่อเสียงใหกับประเทศมาก 
 ถึงแมวาในปจจุบัน สถานการณการเมืองของอินโดนีเซียจะไมคอยสงบและปลอดภัย
นัก เพราะความไมกลมเกลียวของประชาชนในประเทศที่มีหลายเชื้อชาติ และความขัดแยงทาง
ความเชื่อของประชาชนที่นับถือศาสนาตางกัน แต  
 1.  ภูมิอากาศและภูมิประเทศ 
 อินโดนีเซียเปนหมูเกาะ ภูมิอากาศจึงเปนลักษณะผสมผสาน และเปลี่ยนแปลงไปตาม
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป ทั่วประเทศมีอากาศรอนชื้นแบบประเทศในเขตรอน อุณหภูมิเฉลี่ย
ระหวาง 21-33 องศาเซลเซียส อากาศตามพื้นที่แบบภูเขาสูงจะเย็นกวาอากาศในเมือง ฤดูกาลของ
อินโดนิเซียมี 2 ฤดู คือฤดูรอนและฤดูฝน มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 706 มิลลิเมตร (ศุภลักษณ สนธิชัย 
2547 : 13) 
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 อินโดนีเซียมีเทือกเขา และภูเขาไฟที่กําลังคุอยู ประมาณ 450 ลูก เกาะที่มีประชากร
อยูแนนหนาที่สุด คือ เกาะชวาและบาหลี ประชากรกวาครึ่งหนึ่งอาศัยอยูใน 2 เกาะนี้ สวนใหญ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมง เฉล่ียประชากรตอครอบครัวมีพื้นที่ทํากินประมาณ 3 ไร ทํา
ใหไมเพียงพอตอสภาพชีวิตความเปนอยูตองเชาที่นาจากเจาของที่ดิน และเจาของที่ดินก็นิยมใช
แรงงานคนมากกวาแรงงานเครื่องจักร เนื่องจากมีจํานวนประชากรมากกวาพื้นที่ รัฐบาล พยายาม
ใหการชวยเหลือโดยการขยายที่พัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิต แตประชากรชอบที่เดิมมากกวา นอกจาก
จะใหอพยพทั้งหมูบานและคิดวาถาอพยพไปอยูที่อ่ืนอาจจะตองเปลี่ยนอาชีพ ประชากรจึงไมให
ความสนใจเทาที่ควร 
 ประเทศอินโดนีเซีย มีทรัพยากรธรรมชาติ คือน้ํามัน สงเปนสินคาสงออกและชวยลด
ดุลการคาไดบาง แตเนื่องจากเปนประเทศ ที่เพิ่งไดรับเอกราชเมื่อ 17 สิงหาคม 2488 ตกอยูใตการ
ปกครองของ ฮอลันดา อยูถึง 350 ป มีประชากรมาก ตองการการพัฒนาประเทศทางดาน
เทคโนโลยี และวิทยาการใหมระดับสูง เหมือนกับประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลาย ทําใหมีหนี้สิน
ตางประเทศในระดับสูง (ณัจฉลดา พิชิตบัญชาการ 2529 :122) 
 13.2 ธงชาติอินโดนีเซีย  
 ซังเดอวีวารนา หรือ ซังเมระหปูตี มีสีแดงและขาวขนานตามผืนผา สีแดง-สีของเลือด
เปนสัญลักษณแหงความกลาหาญ สวนสีขาวเปนสัญลักษณแหงความบริสุทธิ์ ดังนั้น ธงชาติ
อินโดนีเซียหมายถึงความกลาหาญรวมกับความบริสุทธิ์ เปนแนวทางในการบริหารงานของชาติ  
ในฐานะเปนเครื่องหมายประจําชาติ ธงชาตินี้มีความเกาแกมากกวาที่ประชาชนจะคาดถึง ชาว
อินโดนีเซียไดใชธงชาตินี้มาเปนเวลาหลายศตวรรษ สาธารณรัฐอินโดนีเซียไดประกาศใชเปนธง
ชาติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2488 นับต้ังแตนั้นเปนตนมา ธงชาติแดงขาวเปนสัญลักษณแหงความ
เปนเอกราชของอินโดนีเซีย (สถานเอกอัครราชฑูลแผนกแถลงขาว มปป : 1) 
 3.  ตราประจําชาติ  
 รูปครุฑ ตามเทพนิยายอินโดนีเซีย เปนเครื่องหมายแหงอํานาจที่คอครุฑมีโลแขวน
คลายรูปหัวใจ หมายถึงการตอสูปองกันดินแดนและชาวเมือง ปกขางหนึ่งมีขน 17 ขน ที่หางมี 8 
ขน เพื่อเปนที่ระลึกวันสําคัญในประวัติศาสตรของอินโดนีเซีย คือ วันที่ 17 แหงเดือนที่ 8 สิงหาคม 
ค.ศ. 1945 อักษรที่ครุฑเหยียบเปนภาษาอินโดนีเซียโบราณ (ภาษาคาวี) แปลวา “ความสามัคคี
ระหวางตางเหลา” แสดงเจตนาของชนในแควนทั้งหลายในอินโดนีเซียวาไดรวมสามัคคีกัน  
 สีเหลืองทองคําอันเปนสีตัวครุฑ แสดงถึงความรุงเรืองแหงประชาชาติและเกียรติแหง
รัฐ สีแดงขาว บนพื้นโลไดมาจากสีธงชาติเดิม เสนนอนบนโลหมายถึงเสนอิเควเตอรผานเกาะสุ
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มาตรา คาลิมันตัน (บอรเนียว) ซูลาเวสิ (ซีลีบีส) และอีเรียนตะวันตก เสนนี้เปนเครื่องหมายสําคัญ
เตือนวา อินโดนีเซียเปนรัฐเดียวเทานั้น  
 ภาพทั้ง 5 บนโล  หมายถึง หลักสําคัญ 5 ประการแหงรัฐที่เรียกวาปญจศีลา  
 ดาว    หมายถึง  ยึดมั่นในพระเจา  
 หัวกระบือปา  หมายถึง  อํานาจอธิปไตยยอมมาจากปวงชน  
 ตนไม    หมายถึง  ชาตินิยม 
 กิ่งฝายและรวงขาว  หมายถึง  ความยุติธรรมในสังคม 
 โซ    หมายถึง  มนุษยธรรมและหลักสมภาพในระหวางมนุษย
ดวยกัน(สถานเอกอัครราชฑูลแผนกแถลงขาว มปป : 2) 
  4.  ศาสนาและความเชื่อในอินโดนีเซีย  
 ชาวอินโดนีเซียโดยทั่วๆ ไป มีความเชื่อถือในพระผูเปนเจาองคหนึ่ง ผูซึ่งทรงไวซึ่งความ
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งมวล แมวาจะไดแสดงออกโดยวิธีตางๆ กัน ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม คริสเตียน 
พุทธและฮินดูและขงจื้อ ซึ่งชาวจีนสวนมากนับถือ ในบางสวนของอินโดนีเซียลึกเขาไปในกาลิมัน
ตันและอิเรียนตะวันตก พลเมืองมีความเชื่อถือในเรื่องวิญญาณ 
 ในวันศุกรชาวมุสลิมไปสุเหรา ในวันอาทิตยชาวคริสเตียนไปโบสถไมมีการขัดแยงกัน
ทุกสิ่งไดดําเนินไปโดยสงบสุขเกี่ยวกับการเคารพสักการะในทางศาสนา มีหลายเมืองในอินโดนีเซีย 
โบสถและสุเหราตั้งอยูใกลกัน ความใจกวางในเรื่องศาสนาเปนขนบประเพณีของอนิโดนเีซยีมาเปน
เวลาชานานแลว 
 รัฐธรรมนูญอินโดนีเซียใหสิทธิแกทุกคนที่จะทําการเคารพ สักการะทางศาสนาของตน 
ทุกคนมีเสรีภาพในทางศาสนา ความรูสึกทางจิตใจและความคิด เสรีภาพในทางศาสนานั้นหมายความ
วา ทุกคนมีสิทธิที่จะเผยแพรศาสนาของตน เมื่อการกระทํานั้นไมเปนการละเมิดตอกฎหมายและ
ความเรียบรอย 
 ในอินโดนีเซียผูแทนทางศาสนาคาทอลิคและโปรเตสแตนตไดดําเนินงานอยาง
เขมแข็งในทองที่ตางๆ นอกจากการดําเนินงานทางศาสนาแลว ผูแทนทางศาสนาไดทํางานในดาน
สังคมและการศึกษา 
 บาหลีเปนเกาะที่มีพลเมืองนับถือศาสนาฮินดู ในสวนอื่นๆ ของอินโดนีเซียจะพบโบสถ
และสุเหรา ในบาหลีเราจะพบแตวัดเปนจํานวนมาก ในชนบททุกแหงจะมีวัดอยางนอย 3 วัด ซึ่ง
ประชาชนจะพากันนําเครื่องสักการะไปบูชาพระเจาเปนประจํา หลายรอยปมาแลวชาวบาหลีไดใช
ชีวิตอยางชาวฮินดู ปจจุบันก็มีสภาพคลายกันมากลัทธิฮินดูยังมีชีวิตชีวาอยูในบาหลี 
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 เสรีภาพในการนับถือศาสนานั้นไดใหสิทธิแกทุกคน ที่จะรับการศึกษาตามหลกัศาสนา
ของเขา ใหสิทธิแกทุกคนที่จะแสดงความคิดเห็นประพฤติหรือปฏิบัติในงานดานตางๆ ในการดําเนิน
ชีวิตทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมตามหลักความเชื่อถือของเขา หมายความวามีสิทธิที่
จะตั้งสมาคมโดยอาศัยความเชื่อถือในทางศาสนา (สถานเอกอัครราชฑูลแผนกแถลงขาว มปป : 58 - 59) 
 คนอินโดนีเซีย จะผูกพันกันดวยกฎหมายประเพณี เอแดท (adat) ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบ
มา โดยอาศัยความเชื่อตามศาสนาอิสลามและประเพณีตะวันตก เอแดท นี้จะแตกตางหรือ
คลายคลึงกันในหมูบานแตละแหง เปนความผูกพันระหวางประชาชนกับสังคมของตน ครอบครัว
พอแมลูก สามีภรรยา เนนการชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการใชที่ดินรวมกันโดยมีขอตกลงหรือ
ขอแมบางอยาง มีการพึงพาอาศัยกันในพิธีตางๆ เชน การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การสราง
บานเรือน ฯลฯ การ ตกลงใจหรือตัดสินใจอะไรบางอยาง จะเนนความเสมอภาคเปนหลัก มีการ
ประนีประนอมกัน แบบแผนการดําเนินชีวิตอันนี้ ชาว อินโดนีเซียเรียกวา “โกตอง โรยอง” 
 ชาวอินโดนีเซียสวนใหญจะเปนคนโอบออมอารี รับแขกเกง มีใจกวางในเรื่องการนับ
ถือศาสนา ศาสนามีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของชาวอินโดนีเซีย มีการปฏิบัติตามประเพณีตาง ๆ 
ของศาสนา ถือวามีพระเจาองคหนึ่งที่มีอํานาจสูงสุดตามลัทธิศาสนาของตน มีการรวมมือซ่ึงกัน
และกันเพื่อความพอใจของทั้งสองฝาย เรามักจะพบเห็นโบสถทางคริสตศาสนา สุเหรา และวัด
พุทธศาสนา ตั้งอยูใกลกัน วันอาทิตยชาวคริสตไปโบสถ วันศุกรชาวมุสลิมไปสุเหรา วันพระชาว
พุทธไปวัด มีพุทธสถานที่ใหญที่สุดในอินโดนีเซีย ชื่อโบโร บูดูร องคพุทธสถานถือเปน สัญลักษณ
ของจักรวาลมีการแกะสลักนูน เร่ืองราวเกี่ยวกับ ปรัชญาชีวิตในพระพุทธศาสนา และพุทธประวัติ 
และพระเจดียองคใหญ ซึ่งเปนสัญลักษณแหงความหลุดพนของชั้นบนสุด สรางอยูบนเนินกลางทุง 
มีเจดีย 3 ชั้น ชั้นบนสมมติเปนสวรรค ชั้นกลางเปนโลก ชั้นลางเปนนรก แตละชั้นมีเจดียบรรจุ
พระพุทธรูป ขนาดลดหลั่นลอมรอบเหมือนกับ พระพุทธบาทของไทยที่วา ใครไปตีระฆังครบ 7 คร้ัง 
จะไดไปสวรรค ชาวอินโดนีเซียเชื่อวา “ถาใครไดแตะองคพระที่บรรจุในเจดียจะไดบุญสูง” คนจีนใน
อินโดนีเซีย บางสวน นับถือขงจื๊อ และพุทธศาสนาควบคูกันไป 
 ในสังคมชนบทของอินโดนีเซียประชาชนถือปฏิบัติอยางเครงครัดในเรื่องขนบธรรมเนียม
ประเพณีและพิธีการทางศาสนา และใหความเชื่อมั่นเลื่อมใส มากกวาปรัชญาหรือทฤษฎีตางๆ มี
จุดประสงคเพื่อการสังเวยบูชาเซนสรวงเทพเจา เพื่อไดรับการบันดาลแตในสิ่งที่เปนมงคลและคงไว
ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยและความสมัครสมานสามัคคี 
 คนอินโดนีเซียเชื่อวา คนเราถูกหอมลอมดวยเทพเจาและผีสางตาง ๆ ทั้งที่มีตัวตนและ
ไมมีตัวตน ซึ่งมีอํานาจที่จะบันดาลความสําเร็จและความพินาศได การประพฤติปฏิบัติ ตาม
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แนวทางของศาสนาทําใหบุคคลและสังคม มีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันและอยูรวมกันอยางมี
ความสุข มีทั้งการนับถือเทพเจาและสิ่งศักดิ์สิทธิ 
 ในตนศตวรรษที่ 20 ชนชั้นกลางและชนชั้นสูงไดรับอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก แต
เดิมแถบนี้ไดรับอิทธิพลของศาสนาอิสลาม 
 เทพเจาที่ชาวอินโดนีเซียนับถือไดแก เทพเจาบนสวรรค เจาแหงโลก เจาในอากาศ ใน
น้ํา และผีวีรบุรุษ เด็กๆ ชาวอินโดนีเซีย จะเติบโตภายใตอํานาจของเจาที่จะบันดาลความสุข ความ
มั่งมี ความอุดมสมบูรณของชีวิต ปดเปาผีราย ที่จะนําความทุกขยากทรมาน ความเจ็บปวยและ
ความหายนะมาให มีการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาทําใหเจาแหงความดีและความชั่วรายมีความ
สมัครสมานสามัคคีและทําใหพนภัยจากอํานาจผีราย พิธีกรรมตางๆ ขนบธรรมเนียมที่ยึดถือ
ปฏิบัติจะอันเชิญเทพเจา เขามาพิทักษความอุดมสมบูรณให 
 เทพเจาตางๆ ซึ่งทั้งเทวดาและเทพแหงความชั่วรายจะสิงสถิตอยูทั่วๆ ไป ทั้งในภูเขา
ไฟ ภูเขา ลม แมน้ํา เชื่อกันวาสามารถนําความชื่นชมยินดี และปกปองคุมครองภัยได ถามีการเซน
สรวงอยางถูกวิธี เสียง ฆอง กลอง จะเปนเครื่องเชื้อเชิญเทพเจาตางๆ เชื่อวาคัมภีรโบราณมีอํานาจ
ลึกลับในตัว พฤกษชาติ ตลอดจนพืชผลตางๆ จะมีเทพเจาสิงสถิตอยู จึงควรมีการเคารพบูชา เวลา
ชาวนาตัดรวงขาวจะตัดเบาๆ ดวยมีดเล็กๆ ที่ซอนอยูในฝามือ แมแตในการตัดลูกมะพราว ผูนับถือ
ศรัทธาจะบอกไดวาจะมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้น โดยติดตอกับเทพเจาที่สถิตในมะพราวนั้น ชาวบา
ตักแหงเกาะสุมาตรามีความเชื่อวา จะมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นโดยการติดตอกับเจาที่สิงสถิตใน
มะพราวนั้น ชาวบาตักแหงเกาะสุมาตรามีความเชื่อวา เขาสามารถเชิญเทพเจามาสิงสถิต อยูใน
รูปแกะสลักหรือหินได และเขาจะนํารูปแกะสลักหรือหินได และเขาจะนํารูปแกะสลักหรือหินนี้ ไว
หนาบานเพื่อใหชาวบานแถบนั้นปลอดภัยจากการทําลายของผีราย 
 สัตวตางๆ ที่ไดรับการเลี้ยงดูหรือขจัดหรือทําลาย เพราะอิทธิพลของเจาทีสิ่งสถติอยูใน
ตัว ชาวชวาถือวานกพิราบมีเทพเจาสิงสถิตอยู จึงมักเลี้ยงนกพิราบไวในกรงไมไผ แขวนไวบนเสา
ยาวหนาบาน เพื่อความสวัสด์ิมงคลจากเทพเจาองคนั้น 
 ในอินโดนีเซีย บางแหงมีการปดชื่อจริงกันเพราะมีความเชื่อวาถาใหใครรูจักชื่อจริง
แลว จะทําใหมีอํานาจเหนือคนนั้น (ณัจฉลดา พิชิตบัญชาการ 2529 :126 - 130) 
  4.1 หลักปญจศิลา กระแสแหงประวัติศาสตรแสดงใหเห็นแนชัดอยูวา ประเทศ
ทุกประเทศจะตองมีความคิดและอุดมคติ อินโดนีเซียมีปญจศิลา หรือหลักหาประการนี้เปนหลักนํา
ของรัฐและประเทศ 
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 ความคิดและอุดมคติซึ่งมีอยูในหลัก 5 ประการ นี้มีอยูมาเปนเวลานานหลายศตวรรษ
แลวในอินโดนีเซียไมเปนที่นาประหลาดอะไรเลยที่ความคิดแหงกําลังอันมหาศาลและความแข็งขัน
ตาง ๆ จะไดเกิดขึ้นในอินโดนีเซียมาในระยะเวลา 2,000 ปแหงความเจริญ 
ปญจศิลาหรือหลัก 5 ประการมีดังนี้ 
 1.  เชื่อถือในพระผูเปนเจา 
 2.  ชาตินิยม 
 3.  สากลนิยม (มีสัมพันธไมตรีกับชนทุกชาติ) 
 4.  อธิปไตย 
 5.  ความยุติธรรมแหงสังคม 
 อินโดนีเซียไดวางความเชื่อถือในพระผูเปนเจาไวหนาสุดแหงหลักปรัชญาแหงชีวิต 
ประชาชนของอินโดนีเซียนับถือศาสนาตางๆ กัน มีอิสลาม คริสเตียน พุทธและมีบางคนที่ไมมี
ศาสนาและแมแตพวกที่ไมนับถือในพระเจาในสวนลึกของความรูสึกของเขาเหลานั้นเขาจึงยอมรับ
วาการเชื่อถือในพระผูเปนเจา เปนคุณลักษณะของชาติของเขาและดังนั้นเขาจึงยอมรับในศิลาขอ
แรกนี้ ชาตินิยม สําหรับอินโดนีเซียเปนการเคลื่อนไหวในดานปลดปลอย เปนการเคลื่อนไหวที่
ประทวงตอจักรวรรดินิยมและอาณานิคมนิยมเปนการแสดงผลตอบตอการกดขี่ของชาตินิยมของ
โซวินิสต (ผูแสดงอาการรักชาติอยางรุนแรง) สากลนิยม จะเติบโตและงอกงามไปไมได ถาไมไดอยู
ในพื้นดินอันสมบูรณของชาตินิยม อธิปไตย ไมไดเปนสิ่งผูกขาดหรือส่ิงที่ประดิษฐข้ึนโดยสังคม
ตะวันตก แตอธิปไตยเปรียบเสมือนสภาวะธรรมชาติของมนุษยถึงแมวาจะถูกตบแตงใหเขากับ
สภาวะของบางสังคมโดยเฉพาะ อธิปไตยของอินโดนีเซียตั้งอยูบนโกตง โรยง (ความชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน) และมุชาวาระห อธิปไตยซึ่งมีการนําโดยสุขุมดวยการติดตออยางใกลชิดกับประชาชน
ดวยการปรึกษาหารือ มุชาวาระหหมายถึงการตรึกตรองเพื่อความเปนน้ําหนึ่งอันเดียวกับความ
เจริญรุงเรืองของสังคม ความยุติธรรมแหงสังคม เพราะอินโดนีเซียถือวาทั้งสองสิ่งนี้แยกกันไมได 
สังคมที่เจริญรุงเรืองแลวเทานั้นที่จะเปนสังคมแหงความยุติธรรมได ถึงแมวาความเจริญรุงเรืองแต
ส่ิงเดียวอาจมีอยูไดในความไมยุติธรรมของสังคม  
 หลักทั้งหมดนี้เปนหลักอินโดนีเซียยอมรับและนํามาใชในการดําเนินงานในดาน
การเมืองเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนั้นแลวยังเปนความเชื่อแนของอินโดนีเซียวาปญจศิลานี้สํา
คัยยิ่งกวาที่จะเปนเพียงความสําคัญของชาติ เพราะปญจศิลามีความสําคัญสําหรับสากลโลกและ
ใชไดโดยนานาชาติ (สถานเอกอัครราชฑูลแผนกแถลงขาว มปป : 35 - 36) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

163

 ประเพณีเผาศพ ในสุมาตรา พิธีศพจะมีทั้งการเผา การฝงทิ้งน้ํา ฝงใตตนไม ซึ่งจะ
แตกตางกันไป ตามอายุ ตําแหนง เพศ บางพวกซักระยะหนึ่ง จะมีการนํากระดูกมาชําระลาง สวด
ขอพร และเก็บไว วิญญาณของผูตายจะมาพิทักษคุมครอง ญาติ พี่นอง ผูใกลชิดและลองลอยอยู 
ดังนั้นจึงมีการเซนสรวงดวงวิญญาณ บูชา เยี่ยมหลุมฝงศพ มีการตกแตงอยางงดงาม เพื่อ
ความสุขสมบูรณและความโชคดีมีชัยของลูกหลาน (ณัจฉลดา พิชิตบัญชาการ 2529 :130) 
 5.  ศิลปะและวัฒนธรรม 
 เมื่อไดทราบศิลปะและวัฒนธรรมของอินโดนีเซียแลว ทานจะเขาใจดีในเรื่องวิญญาณ
แหงการปฏิวัติของชาติ มีบางคนกลาววา “ศิลปะเปนการโฆษณา” แตในอินโดนีเซีย ปรากฏวา 
ศิลปะเปนการบังคับจิตใจ เปนการแสดงออกของวัฒนธรรมที่มาเปนละลอก แทนที่จะเปนสื่อใน
การแสดงออกของความคิดบางอยาง 
 ในอินโดนีเซียส่ิงแรกที่เรียกความสนใจทันทีคือความสนใจอยางใหญหลวงและความรูสึก
ในอารมณที่แพรหลายไปทั่วในดานศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเปนของควบคูกันไปกับการปฏิวัติศิลปะ
และวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของการปฏิวัติและไดเปนเชนนี้นับต้ังแตเร่ิมแรก 
 สภาพความเปนอาณานิคมสงเสริมวัฒนธรรมและศิลปะอันเกาแกสมาคมคณะ
ชาตินิยมแหงแรก บูดี อูโตโม (ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2453) มุงที่จะสรางชาติใหมีความหมายอยาง
กวางขวางความจริงสมาคมและวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ตั้งขึ้นกอนสมาคมการเมืองที่แทจริงใน
คณะชาตินิยม แตเมื่อสมาคมการเมืองอุบัติข้ึนซึ่งมีเปาหมายทางวัฒนธรรมจึงไดจัดตั้งสมาคม
วัฒนธรรม ซึ่งมีความมุงหมายทางการเมืองอยางกวางขวาง 
 ทุกวันนี้ กรีโดเบกโซ วิโรโม เปนโรงเรียนฟอนรําที่มีชื่อเสียงของประเทศตั้งขึ้นใน พ.ศ. 
2461 เพื่อเผยแพรความรูในวัฒนธรรมอันเกาแกใหสามัญชน และสถาบันตามันซิสวา ตั้งขึ้น พ.ศ. 
2465 เปนสถานศึกษาสําหรับชาวอินโดนีเซียซึ่งสอนวิธีการ บุคลิก ลักษณะและสัญลักษณแหงชาติ 
 นักประพันธอินโดนีเซียไดบรรยายชีวิตสังคม แสดงถึงความยุงยากตาง ๆ และความ
ตองการทางมารยาทของมนุษย บทประพันธไดสรางอารมณเกี่ยวกับนิสัย แทนที่จะเปนการสราง
สถานการณข้ึน ความฟุมเฟอยของภาษาอินโดนีเซียในการบรรยายความรูสึกนั้นไดเปนประโยชน
อยางมาก การแสดงความรูสึกของมนุษยนั้นมีคุณคาในทางวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย  
 คุณสมบัติของภาพเขียนสมัยปจจุบัน มักจะเกิดจากสิ่งที่ไดรวมกัน คือ เร่ืองราวและ
เบื้องหลังแสดงถึงความเชื่อถือในสมัยโบราณวา ชีวิตเปนสวนรวมทุกสิ่งจะแยกจากกันไมได ชน
เผาตางๆ นั้น มีความสามัคคีกัน (สถานเอกอัครราชฑูลแผนกแถลงขาว มปป : 38 - 39) 
 6.   วัฒนธรรมของชาติ 
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  ในอินโดนีเซีย นักปรัชญาโบราณกลาวย้ําถึงศีลธรรมอันสูงของมนุษยและเรียกรองให
ยึดมั่นในมารยาทนี้ ทุกวันนี้ไดรวมอยูในหลัก 5 ประการของปญจศีล ซึ่งเปนหลักการของประเทศ 
สุภาษิตที่ปรากฏอยูบนเครื่องหมายประจําชาติ คือ บินเนกาตุงกาล อิกะ แปลวาสามัคคีในตางเผา 
ไดมาจากบทกลอนในสมัยศตวรรษที่ 13 แสดงถึงทาทีของชาติในสมัยอาณาจักรมายาปาฮิต 
 อินโดนีเซียประกอบดวยชนตางๆ กัน มีขนบประเพณีตางกันและบางทีมีภาษาผิด
แปลกกันไป แตเปนชาติเดียวกัน รวมกันในทางการเมือง เชน การยึดหลักปญจศีลมีหลักการอยู 2 
อยางในวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย ความแตกตางหรือเผาตางๆ ทําใหมีขนบประเพณีตางกัน มี
ความสามัคคีในการรณรงคเพื่ออิสรภาพของชาติและมีการสรางชุมนุมชนใหม 
 ที่ตั้งทางภูมิศาสตรของอินโดนีเซีย สายาการเดินเรือทางทะเลของพอคาชาวเอเชีย
จากตะวันออกไปตะวันตก ไดมีการติดตอในทางวัฒนธรรมของชาติอ่ืน ชาวเอเชียและชาวยุโรป
และชาติอ่ืนจะเห็นไดวา วัฒนธรรมของอินโดนีเซียเขาเทียบกับวัฒนธรรมของชาติอ่ืนเพื่อปรุงแตง
ใหดีข้ึน ลักษณะพิเศษซึ่งนโยบายทางวัฒนธรรมในปจจุบันพยายามรักษาไวเพื่อวัฒนธรรมของ
ชาติ อาจมีการพัฒนาการตอไป 
 จะเห็นไดวา วัฒนธรรมของชาติในอนาคตมีความหมายอยางกวางขวางรวมทั้งความ
พยายามและดําเนินงานทั้งหมดของชาติ ไมเฉพาะแตศิลปะและทาทางจะประกอบดวยการรวมตวั
ของรากฐานตางๆ ซึ่งสอดคลองกับรสนิยมของอินโดนีเซีย และตรงกับหลักปรัชญาของชาติปญจ
ศีล ขณะนี้เมื่อวัฒนธรรมในอนาคตของอินโดนีเซียเริ่มปรากฏขึ้นอยางชัดแจงเปนการยากที่จะ
บอกไดวาการรวมตัวจะเปนอยางไร อีกประการหนึ่งยอมเปนไดที่วัฒนธรรมของชาติประกอบดวย
วัฒนธรรมของทองถิ่นรวมกันโดยอุดมการณและปรัชญาของชาติ หรือเราอาจจะกลาวไดวาความ
สามัคคีในเผาตางๆ รากฐานของความสามัคคีนี้อาจเขมแข็งโดยการรวมวัฒนธรรมของทองถิ่นเพื่อให
เปนแบบเดียวเหมือนกันทุกทองถิ่นทั่งทั้งประเทศ 
 ในระยะหลังวัฒนธรรมตางชาติไดเขาแทรกแซงในหมูสามัญชน ถึงแมอินโดนีเซีย
ความตองการที่จะรวมกับนานาชาติ แตก็ตองระมัดระวังในการปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจาก
การแทรกแซงของวัฒนธรรมบางอยางของตางชาติ จึงเปนการจําเปนที่จะตองจํากัดการแทรกแซงของ
วัฒนธรรมเหลานี้ การกระทํานี้ไดถูกวงการตางประเทศบางแหงติเตียนและแสดงความไมพอใจ โดย
มิไดพิจารณาวา วัฒนธรรมเหลานี้มิใชจุดสําคัญในการสรางมิตรภาพระหวางชาติอยางแทจริง 
ในปจจุบันไดรีบเรงใหมีการสงเสริม และยังไวซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามซึ่งเปนสัญลักษณสําคัญแหง
ประเทศอินโดนีเซีย พรอมดวยการระแวดระวังในการแทรกแซงของวัฒนธรรมตางประเทศขั้นต่ํา
และไมดีงาม (สถานเอกอัครราชฑูลแผนกแถลงขาว มปป : 39 - 40) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

165

  5.1 วรรณคดี ถึงแมจะไมเปนความจริงที่วา ในทุกวันนี้ไมมีใครเขียนเรื่อง
โดยใชภาษาของทองถิ่น แตเมื่อกลาวถึงวรรณคดียุคปจจุบันของอินโดนีเซียก็คือการกลาวถึง
วรรณคดีในภาษาอินโดนีเซีย สวนวรรณคดียุคเกายังคงพิมพตามภาษาของทองถิ่นเดิม และใช
ภาษาทองถิ่นสําหรับหนังสือ แมกกาซิน หนังสือพิมพและตําราเรียนบางเลมอินโดนีเซียเปนภาษา
ของนักเรียนยุคปจจุบัน 
  ภาษาอินโดนีเซียมิใชภาษาที่ตกแตงขึ้น เชน เอสเปอรันโต หรือ “ปาซาร 
มาเลย” ซึ่งรูจักกันในสมัยอาณานิคม ภาษาอินโดนีเซียและมลายู ปจจุบันมาจากรากภาษาเดียวกันซึ่ง
รูจักกันในสมัยความรุงเรืองของมาลากาเปนบอเกิดของวรรณคดี ซึ่งเปนหลักของภาษาอินโดนีเซียปจจุบัน  
  ในสมัยนี้ ความมุงหมายอันเขมแข็งของบรรดานักเขียนไดปรากฏอยูใน 
“อุดมการณ” ซึ่งประกาศวา “เราเปนทายาที่ถูกตองของวัฒนธรรมของโลก และเราจะดําเนิน
วัฒนธรรมของเรานี้ตอไปตามทางของเรา วัฒนธรรมของอินโดนีเซียไดถูกจํากัดลงไปจากเสียงที่มา
จากสวนตาง ๆ ของโลก และพูดออกมาโดยเสียงของเราตามภาษาและตามแบบของเรา”  
  นักเขียนปจจุบันของอินโดนีเซียไดอาศัยวรรณคดีของประเทศตะวันตก
เพราะสนใจในเสรีภาพของความคิดวรรณคดีใหมของอินโดนีเซียในศตวรรษที่ 20 มิไดลอกแบบมา
จากใคร อีกประการหนึ่งในสมัยลัทธิอาณานิคม นักเขียนอินโดนีเซียแตละคนไดถูกจํากัดขอบเขต 
ทาทีของเขาไดพัฒนาการจากวัฒนธรรมอันรุงเรืองซึ่งเปนมรดกตกทอดมาตั้งแตศตวรรษกอน และ
ไดแสดงถึงความรูเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วในสมัยการปฏิวัติ 
  สํานักงานการพิมพซึ่งกระทรวงศึกษาและวัฒนธรรมเปนผูดําเนินการได
ชวยเหลือนักเขียนหลายคนสวนดานอื่นไดแกแมกกาซีน วรรณคดีและวัฒนธรรม 
 องคการระหวางประเทศ เชน สมาคมเพ็น ไดมีสวนชวยในการจัดพิมพ ไดมีการพิมพ
บทความและมีการปรึกษาหารือกันในขั้นการศึกษา งานของนักเขียนอินโดนีเซียไดเร่ิมเปนที่รูจัก
กันในตางประเทศ เร่ืองสั้นและกาพยกลอนบางเรื่องไดแปลเปนภาษาอังกฤษเปนสวนใหญ (สถาน
เอกอัครราชฑูลแผนกแถลงขาว มปป : 41 - 43) 
  5.2 ดนตรี เปนความจริงที่วงดนตรีกามิลันของชวาและบาหลีเปนวงดนตรี
พื้นเมือง ที่ไดมีการวิวัฒนาการอยางสูงของประเทศ แตบางทีไมมีศิลปะใดที่ยกกวาดนตรี ในการที่จะ
แยกความแตกตางของเพลงคลาสสิกกับเพลงซึ่งอยูในความนิยมอัน “ไพเราะ” ของประชาชน 
  มีการแตงเพลงมากกวาที่จะฟง ผูรักแตงเพลงมีจํานวนมากกวาผูฟง เพราะ
ประชาชนคุนกับเพลงมาตั้งแตเด็ก เครื่องดนตรีมักจะทําจากวัตถุที่หาไดโดยงายและไดใชไมไผกัน
มาก ประชาชนเปนจํานวนมากไดทําเครื่องดนตรีใชเอง เครื่องดนตรีที่เปนที่นิยมมากที่สุดไดแก
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ขลุยชนิดตางๆ ฆองและกลอง เครื่องดีดสีเปนสวนหนึ่งของวงดนตรีพื้นเมืองแตดนตรีมิไดมีการ
วิวัฒนาการไปมากมาย 
  อังกะลุง ซึ่งบรรเลงโดยการใชส่ันนั้น เปนตัวอยางที่ดีของเครื่องดนตรีที่ทํา
ไดในราคาถูกและเปนที่นิยม เครื่องดนตรีนี้ทําดวยไมไผ 4 ปลองตัดเหนือปลองมีขนาดตาง ๆ เจาะ
รูติดกับในกรอบ เวลาเลนใชจับขางสั้น ความสั้นยาวของไมไผทําใหเกิดเสียงตาง ๆ ในการบรรเลง
เพลงจะตองใชอังกะลุงขนาดตาง ๆ เครื่องดนตรีนี้ซึ่งใชบรรเลงเพลงสมัยปจจุบันและเพลงพื้นเมือง 
  เครื่องดนตรีอีกชนิดหนึ่งไดแกกามิลานเปนชนิดเดียวกับระนาด เรียกวา 
เกินแดรตัวเสียงแขวนอยูเหนือหลอดที่บรรจุน้ํา เพื่อทําใหเกิดเปนเสียงตาง ๆ ตามที่ตองการดนตรี
กามิลานมิใชมีเสียงคูแปดอยางที่ประเทศตะวันตกใชอยู แตมีระบบชองคลื่นเสียงไมเทากัน 
  เพลงบางเพลงคลายกับเพลงของอาหรับ อิทธิพลของเพลงและดนตรีของ
ตะวันตกไดมีอยูมาเปนเวลาหลายศตวรรษแลว และปรากฏวาไดมีอยูในบางสวนของประเทศ ซึ่ง
มักจะไมคอยไดฟงเพลงพื้นเมืองในแบบของตน 
  ดนตรีกาเมอลันเปนวงดนตรีซึ่งประกอบดวยเครื่องดนตรีคลาสสิกตางๆ ใน
จําพวก ฆอง กลอง ระนาด ขลุยและซอสองสาย (ลักษณะเดียวกับซอสามสายของไทย) 
  วงดนตรีกาเมอลันเปรียบเสมือนวงดนตรีไทยเดิม ในสมัยโบราณเปนวงดนตรี
ประจําราชสํานักของสุลตานตางๆ ในชวา ราวศตวรรษที่ 14 ดนตรีกาเมอลันมีบทบาทมากในการ
เผยแพรศาสนาอิสลามโดยใชเลนในงานพิธีทางศาสนาตางๆ ปจจุบันเปนวงดนตรีและวงมโหรีสําหรับ
การฟอนรํา การแสดงนาฏศิลปตาง ๆ รวมทั้งการแสดงหนังตะลุง ฯลฯ (สถานเอกอัครราชฑูลแผนก
แถลงขาว มปป : 45 - 47) 
 6.  ศิลปการแสดงของอินโดนีเซีย  
 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หากมองเรื่องของนาฏศิลปและศิลปการแสดง
แลว อินโดนีเซียเปนประเทศหนึ่งที่มีวัฒนธรรมทางการแสดงอันเกาแกและมีลักษณะโดดเดน
เปนเอกลักษณของตน โดยมีพื้นฐานของวัฒนธรรมมุสลิมและฮินดูปรากฏอยูเดนชัดในศิลปการแสดง
ของอินโดนีเซีย 
 ศิลปการแสดงที่เปนเอกลักษณเดนชัดของอินโดนีเซียและยังคงเปนศิลปะประจําชาติ
ที่เกาแกที่สุดก็คือ ศิลปะการเชิดหนังหรือเชิดหุนภาษาชวา เรียกวา “วายัง” (Wayang) หรือเรียก
เต็มช่ือวา “วายัง ปูรวา” (Wayang Purwa) “วายัง” แปลวา “เงา” สวน “ปูรวา” แปลวา “ความ
เกาแก” รวมกันจึงหมายถึง ความเกาแกแหงศิลปะการเชิดตัวหุนที่ทําจากหนังใหเกิดเปนภาพเงา
บนจอผา ในปจจุบันคําวา วายังมีความหมายทั่วไปวา “การแสดง” 
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 การแสดงละครเชิดหุนเงาหรือวายัง ปูรวาฉบับด้ังเดิมใชหุนเชิดที่ทําดวยหนังสัตว จึง
เรียกอีกชื่อวา “วายัง กูลิต” (Wayang Gulit) ซึ่งหมายถึง การเชิดหนังเพราะกูลิตแปลวาหนังสัตว 
วายัง กูลิตนี้เปนศิลปการแสดงที่งดงามและวิจิตรกวาการแสดงชนิดอ่ืนทั้งหมด การแสดงนี้รวม
ศิลปะหลายดานไวดวยกัน อาทิ ดานการประพันธบทละคร การดนตรี นาฏกรรม ศิลปกรรม ทั้งยัง
สะทอนความลึกซึ้งในเชิงประวัติศาสตร การศึกษา ปรัชญาศาสนาความลักลับและสัญลักษณใน
การตีความหมาย 
  6.1 วายัง โกเล็ก (Wayang Golek) จัดแสดงไดในเวลากลางวันโดยไมตอง
อาศัยความมืดกับตะเกียง ตัวหุนของวายัง โกเล็กจึงมีลักษณะเปนหุนตุกตา 3 มิติ ทําจากไม
แกะสลัก สวนศีรษะของหุนทาสีสดใสสวยงาม ลําตัวหุนซึ่งทําจากไมเชนเดียวกันมีแคเอว จากเอว
ลงไปใชผาบาติกคลุมลงใหยาวเสมือนสวมเครื่องแตงกายหรือกระโปรงกรอมเทา ภายในผานี้มีที่
จับตัวหุน ดังนั้นเวลาเชิดจะไมเห็นมือผูเชิด ไหลและขอศอกตัวหุนขยับได โดยใชวิธีเชื่อมกับกานไม
ยาวๆ สําหรับกระตุกใหเคลื่อนไหวได ผูที่คิดสรางวายัง โกเล็ก คนแรกเปนนักบุญมุสลิม ปจจุบัน
การแสดงวายัง โกเล็ก ไดรับความนิยมในภาคกลางและภาคตะวันตกของเกาะชวา 
 นอกจากนี้ การแสดงวายังชนิดที่ตองเชิดตัวหนังและหุนแบบตางๆ ดังกลาว ยังมี
ศิลปการแสดงที่นาสนใจที่เลียนแบบการเชิดหนังหรือเชิดหุนกระบอกซึ่งใชคนแสดงจริง ไดแก  
 วายัง โตเปง (Wayang Topeng) เรียกสั้นๆ วา “โตเปง” เปนระบําหนากาก ผูชาย
แสดงลวน หนากากแกะสลักจากไมมีลักษณะหนาปูดนูนดูผิดธรรมชาติ การแสดงนี้เชื่อวามีความ
เปนมาจากพิธีกรรมบวงสรวงบูชาภูตผีปศาจในสมัยโบราณ ลีลาการเตนคลายตัวหุนจึงใชชื่อ “วา
ยัง” เร่ืองราวที่นิยมแสดงคือการผจญภัยของเจาชายปนหยี กษัตริยและนักรบที่มีชื่อเสียงของชวา
ในศตวรรษที่ 12 เปนการแสดงที่นิยมในภาคตะวันออกของชวาและในบาหลี เปนที่โปรดปรานทั้ง
ในราชวังและในระดับชาวบาน การแสดงชนิดนี้มีขอบังคับอยางหนึ่ง คือ ถาแสดงตอหนาพระ
พักตรกษัตริย ผูแสดงจะตองถอดหนากากออก ดังนั้น ผูแสดงตองแสดงบทบาทและอารมณ
มากกวาปกติ 
 วายัง โอรัง (Wayang Orang) แปลวา “หุนที่เปนมนุษย” เปนนาฏศิลปอินโดนีเซียที่
เปนแบบฉบับสมบูรณโดยมาตรฐานของศิลปะราชสํานัก ไดรับอิทธิพลจากนาฏลีลาของชาวชวา
ตะวันออกเปนระบําที่ไมสวมหนากาก นํามาเผยแพรในชวาตะวันตกและภาคกลาง แสดงเรื่องราว
ที่นํามาจากรามายณะและมหาภารตะ วายัง โอรัง จึงกลายเปนวายัง กูลิต ฉบับที่ใชคนแสดงแทน
การเชิดหนัง ในระยะแรกเครื่องแตงกายเปนลักษณะเครื่องแตงกายทั่วไปในราชวัง ตอมาใน
คริสตศตวรรษที่ 19 มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องแตงกายใหคลายกับที่ปรากฏบนหุนวายัง กูลิต การ
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แสดงที่พิเศษนั้น ผูแสดงเปนเจานายและเชื้อพระวงศในราชสํานักทั้งสิ้น อาจกลาวไดวาเปนศิลปะ
ที่แทจริงของราชสํานักชวา ตอมาในปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ไดรับความสนใจจากประชาชนเปน
อยางมาก จนทุกวันนี้มีคณะละครประเภทนี้ 20 กวาคณะ สวนในราชสํานัก หลังจากที่เศรษฐกิจ
ตกต่ําลงในชวงสงครามโลกทําใหไมสามารถทํานุบํารุงเลี้ยงดูคณะละครในวังไดอีกตอไป ในที่สุด
การแสดงวายัง โอรังก็ตองถึงแกการสิ้นสุดลง เหลือแตคณะละครของศิลปนนักธุรกิจเทานั้น 
 การแสดงวายังในอินโดนีเซียมากมายหลายชนิด หากแตวายัง กูลิตและวายัง โกเล็ก
เทานั้น ที่ไดรับความสนใจมากที่สุด โดยเฉพาะวายัง กูลิตหรือวายัง ปูรวา เปนที่รูจักแพรหลายใน
ระดับนานาชาติ ถือเปนสัญลักษณประจําชาติและศิลปการแสดงอันเปนเอกลักษณของอินโดนีเซีย
ก็วาได (มาลินี  ดิลกวณิช 2543 : 231 - 252) 
  6.2 การฟอนรํา ตามประเพณีอันเกาแกไดมีชีวิตยิ่งกวาศิลปะอยางอื่นของ
ประเทศ แบบการฟอนรําอันสวยงามตางๆ ในพระราชวังไดกลายเปนสมบัติของประชาชนโดย
แทจริง การฟอนรําแบบพื้นเมืองของทองถิ่นหนึ่งไดกลายเปนที่รูจักกันดีในทองถิ่นอื่น 
  การฟอนรํายอมมีความสําคัญ เมื่อมีงานที่ตองทําอยางมากมาย เกี่ยวกับ
การวิวัฒนาการศิลปะนี้ มีการพัฒนาเกี่ยวกับการฟอนรําแบบเกาแกที่ดีที่สุดในพระราชวัง และ
ไดรับความนิยมอยูตลอดมา ในสายตาของชาวอินโดนีเซีย ปจจุบันความกาวหนาของการฟอนรํา
แบบประเพณีนิยมหลายแบบไดดําเนินไปอยางลาชา โรงเรียนการฟอนรําหลายแหงไดพยายาม
ปรับปรุงการแสดง โดยรักษาคุณภาพที่สําคัญของการฟอนรําไว การฝกการฟอนรําของชาติตางๆ 
นั้น ทําใหไดไมเฉพาะแตความรูใหม แตไดความคิดใหมดวย เมื่อไดรับความรูอยางอื่นสําหรับ
นํามาเปรียบเทียบแลวเทากับเปนทางใหเห็นคุณคาในวัฒนธรรมของตน 
  ในอินโดนีเซีย นักฟอนรําเหลานี้บางคนไดสรางแบบการฟอนรําขึ้นใหมหลาย
แบบ มิใชเพื่อประโยชนของการสอนเทานั้น แตเปนการรวมการฟอนรําตางๆ ไดสรางการฟอนรําบาง
แบบที่งดงามซึ่งดัดแปลงมาจากหลักการอันสวยงามของตะวันตก แตยังคงรักษาบทบาทที่สําคัญ
ของอินโดนีเซียไว (สถานเอกอัครราชฑูลแผนกแถลงขาว มปป : 49 - 50) 
 นาฏศิลปอินโดนีเซีย ศิลปการแสดงที่สําคัญของอินโดนีเซียยังมีประเภทที่เปน
นาฏศิลปดังนี้ 
  6.3 ยอกยาการตา (Yogyagarta) คือ นาฏศิลปลีลาของชวากลาง ศิลปะนี้
แตเดิมสอนในวังของสุลตาน สมัยที่สุลตานมีอํานาจ ผูที่เรียนเปนราชนิกุลในราชวังและบุตรธิดา
ของขุนนาง จะเริ่มตนจากการสอนใหรูจักนาฏยศัพทของชวาเสียกอน เชน การรูจักใชหนาตา การ
เดิน การกลอมคอ ทํามือ ใชผา การนั่ง การไหว การวางลักษณะของนิ้วมือทาตาง ๆ เปนตน 
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หลังจากนั้นก็จะสอนรําโดยเริ่มจากชุดที่งายไปหายาก เชน ชุดระบําโกเล็ก (Golex) รายรําเดี่ยว
หรือเปนหมูก็ได แสดงทาแตงตัวของหญิงสาว 
  6.4 ซุราการตา (Surakarta) เปนลีลาของชวากลางเชนเดียวกับยอกยาการ
ตา การเรียนรูนาฏศิลปแบบซุราการตามีลักษณะเหมือนกับย็อกยาการตา แตทวงทํานองการราย
รําผิดแปลกไปบางเล็กนอย เชน การวางเทา การไหว การแตงตัว ทวงทํานองของดนตรี เปนตน แม
จะมีความแตกตางกันบาง แตลีลาทั้งสองรูปแบบก็สะทอนความเปนชวา ดูจากทาทางการ
เคลื่อนไหวมือ แขน และการแสดงออกทางสีหนา ในบรรดาตัวละครฝายธรรมะจะหลบตาลงเสมอ 
ผูแสดงจะรายรําอยางออนชอย ประสานกลมกลืนและสงางาม แสดงถึงจิตใจออนโยนบริสุทธิ์ 
 การรายรําของซุราการตามีหลายแบบตั้งแตงายไปหายากเชนกัน ดังตัวอยางเชน 
ระบํากัมจอง (Gambjong) เปนการรําของตัวนาง เปนการแสดงถึงหญิงสาวกําลังอวดความ
สวยงามแกคนทั่วไป ระบําเร็ตโน ตินอนติง (Retno tinonding) เปนการแสดงของนักรบหญิง 2 คน
ออกมารายรํารบกัน 
  6.5 ซุนดา (Sunda) เปนนาฏศิลปของเกาะ ๆ หนึ่งซึ่งตั้งอยูทางตะวันตก
ของประเทศอินโดนีเซีย มีขนบธรรมเนียมประเพณีคลายชวากลาง ประชาชนสวนใหญของเกาะนี้
นับถือศาสนาอิสลาม มีภาษาทองถิ่นเปนของตนเอง แตใชภาษาอินโดนีเซียเปนภาษากลาง 
ลักษณะผิวพรรณของชาวซุนดาออกไปทางขาวและเหลือง เนื่องจากภูมิอากาศแถบนี้คอนขางเย็น 
  ลีลานาฏศิลปของชาวซุนดามีเอกลักษณตรงที่หนักไปทางใชผาซึ่งเรียกวา 
“ซัมปน” (Sumpun) การเรียนการสอนนาฏศิลปแบบซุนดาเริ่มจากการรูจักนาฏศัพทตาง ๆ กอน 
และที่ขาดเสียมิไดคือการเรียนรูการใชผาซัมปนแลวจึงคอยเริ่มหัดรําจากงายไปหายาก ตวัอยางชดุ
ระบําของนาฏศิลปซุนดา ไดแก ระบําเทวี (Dewi) หรือเรียกเต็ม ๆ วา ซุนดา เทวี (Sunda dewi) เปน
การรําแบบอยางของชวาตะวันตก แสดงลีลารายรําอันออนชอยสวยงามของเทพธิดาหรือเจาหญิง 
  6.6 บาหลี (Bali) คือ นาฏศิลปของชาวบาหลีซึ่งอยูบนเกาะเล็ก ๆ ทาง
ตะวันออกของชวา ชาวบาหลีสวนมากนับถือศาสนาฮินดู มีภาษาทองถิ่นของตนเอง แตใชภาษา
อินโดนีเซียเปนภาษากลางเชนกัน สังคมของบาหลีไมเขมงวดและรุนแรงแบบชวา เพราะกษัตริยมี
ความใกลชิดและเขาถึงประชาชนมากกวาที่เกาะชวา ถึงแมพระราชวังจะเปนศูนยกลางการพัฒนา
ทางวัฒนธรรม แตวัฒนธรรมทางดานตาง ๆ โดยเฉพาะนาฏศิลปก็ปรากฏนอกกําแพงวังดวย 
เนื่องจากทั้งในราชสํานักและสังคมชาวบานตางตองการนาฏศิลปเปนสวนประกอบในพิธีกรรมทาง
ศาสนา จึงไดรับการพัฒนาและกาวหนาควบคูกันไป ในการดํารงชีวิตของชาวบาหลีจะพบวา การ
แสดงที่เกี่ยวกับศาสนามีบทบาทสําคัญ ศาสนาฮินดูของชาวบาหลีเปนสิ่งที่ไดรับการดัดแปลง
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ผสมผสานระหวางความเชื่อของฮินดูแบบอินเดียกับการนับถือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ของชวาพื้นเมืองบาหลี 
หลอหลอมข้ึนมาเปนศาสนาฮินดูแบบฉบับของบาหลี และทั้งนาฏศิลปซึ่งรับใชศาสนาก็ไดพัฒนา
ใหแตกตางไปจากแบบฉบับของชวาทั้ง 3 แบบ กลาวคือ มีลักษณะเราใจ มีชีวิตชีวามากกวา วง
มโหรีกาเมลันของบาหลีจะใหจังหวะดนตรีที่หนักแนน เสียงดังมากกวาของชวา ซึ่งมักมีทวงทาํนอง
ชาออนโยน การแสดงนาฏศิลปทุกชุดของบาหลีมีความเกี่ยวของกับศาสนาแทบทั้งสิ้น จะพบเห็น
วาเปนการแสดงในพิธีกรรมทางศาสนาเปนสวนใหญ 
  6.7 ระบําเปนเด็ต (Pendet) เปนการรําที่ใชในงานพิธีทางศาสนาของบาหล ี
ผูรายรําแสดงกลางลานวัด ในมือถือของบูชาเปนการสักการะบูชาพระเจา และเปนการเชิญชวนให
เทวดามาชุมนุมในพิธีทางศาสนานั้น ผูรําลวนเปนหญิงถือถาดดอกไม และโปรยกลีบดอกไมไป
รอบ ๆ เปนการสักการะบูชาตอเทวดาและตอนรับแขกผูมีเกียรติที่อยูในพิธีนั้น ๆ  
ศิลปะการแสดงของชาวบาหลีที่สมควรกลาวถึงอีกสองชุดคือ “อารดจา” (Ardja) และ “บารอง” 
(Barong) ซึ่งมีลักษณะแปลกไมเหมือนการแสดงใด ๆ บนเกาะชวา 
  6.8 อารดจา เปนการแสดงลักษณะ “อุปรากร” คือ เดนทั้งการรองและการ
รํา การดําเนินเรื่องจะสื่อดวยเนื้อเพลงบางและการรายรําบางสลับกันไป เกือบไมมีบทเจรจา เร่ือง
ที่แสดงนํามาจกามหากาพยทั้งสองของอินเดีย 
  6.9 บารอง (Barong) เปนการแสดงที่มีชื่อเรียกอีกอยางวา “ระบําเขาทรง” 
ความเปนมาของการเรียกวาระบําเขาทรงมาจากฉากสุดทายของการแสดงคือ ชาวบานที่รวม
แสดงมีอาการเหมือนเขาทรงและทุกคนทําทาเอากริชแทงอกของตน ผูเขาทรงเหลานี้จะตะโกนรอง
และกลิ้งเกลือกบนดิน การแสดงนี้สะทอนใหเห็นความเชื่อของชาวบาหลีที่วา ในโลกนี้มีพลัง
อํานาจที่ขัดแยงกันอยู 2 ข้ัวคือ ความชั่วที่ทําลายชีวิตกับความดีที่ปกปองชีวิต พลังอํานาจของ
ความดีกับความชั่วรายมีอยูในตัวมนุษย ดังนั้น การแสดงนี้จึงเปนเรื่องความเชื่อทางศาสนาโดยแท 
คําวา “บารอง” หมายถึง สิงโตซึ่งเปนตัวแทนของความดี เชื่อวาตัวละครที่เปนสัตวตัวนี้ไดรับ
อิทธิพลมาจากจีนตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรเสียอีก (มาลินี  ดิลกวณิช 2543 : 231-252) 
 7.  ศิลปะในอินโดนีเซีย 
  ศิลปะทั้งหมดที่ไดมีการพัฒนาการมากที่สุด ไดแก ภาพเขียนที่มีลักษณะและแบบ
สวยงามมาก ไดมีการปฏิวัติแบบภาพเขียนทั้งหมดโดยใชวิธีตางๆ และไดรับผลสําเร็จอยางงดงาม
ในผลงานที่มีอายุไมเกิน 30 ป ภาพเขียนของอินโดนีเซียไดดําเนินเคียงคูกับภาพเขียนบนผนังที่มี
ชื่อเสียงของการปฏิวัติในแม็กซิโก 
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 ในปลาย พ.ศ. 2470 ภาพเขียนเริ่มปรากฏเปนการแสดงออกของศิลป เหมาะสําหรับ
อารมณและการเรียกรองของศิลปนอินโดนีเซียสมัยปจจุบัน ศิลปะแหงชาติในดานการวาด จารึก
และสลักของอินโดนีเซียไดพัฒนาการไปเล็กนอยนอกจากบาหลี ซึ่งมีแบบสวนใหญเกี่ยวกับเร่ืองราว
ของบาหลีในนิยายและศาสนาฮินดูศิลปะการปน รูปปน การแกะสลักไมและโลหะไดมีการพัฒนาใน
แบบแตยังยึดแบบเกาสวยงามมาก 
 งานของศิลปะภาพเสนและการปน ความกาวหนาสวนใหญอยูที่รูปสลักในการ
แสดงภาพมักจะเห็นรูปไมและรูปหลอ รูปพิมพและรูปปลายเสนอยูบอยๆ สวนรูปแกะสลักที่
ทันสมัยจากบาหลีไดแสดงถึงความรูสึกที่มีมาชานานในงานดานนี้ ซึ่งจะไดกําหนดไวเปน
ขนบประเพณี (สถานเอกอัครราชฑูลแผนกแถลงขาว มปป : 43 - 45) 
 ศิลปกรรม ชาวอินโดนีเซียเปนผูมีความรูสึกรักสวยรักงาม ไมมีการแบงแยกอยาง
เด็ดขาดระหวางความงามกับศิลปะระหวางสิ่งที่รับรองวาดีถึงขนาดกับศิลปะของประชาชน 
ศิลปะนั้นมีอยูทุกแหงหนและไมมีใครสามารถบอกถึงความแตกตางระหวางหัตถกรรมกับศิลปะ
อันประณีตได 
 ตลาดเล็กๆ ในชนบทที่หางไกล เปนแหลงผลิตของที่ระลึกอันสวยงามมีกระปุกใส
สตางคของเด็ก เหยือกน้ํา เครื่องมือทําครัวธรรมดาตามปรกติส่ิงเหลานี้ดําเนินตามแบบประเพณี 
ถาความรูสึกรักสวยรักงามในนครมองไมเห็นศิลปะในดานนี้  แตในทางอื่นที่ตรงกันขามบรรดานคร
เหลานี้ มีศูนยกลางการฝกศิลปกรรมทุกชนิดหลายแหงและกําลังเผยแพรศิลปะที่นาชม ศิลปะ
บางอยางเชนหนังสืออานเลน ดนตรีทางวิทยุสําหรับความบันเทิง มิใชมาจากขนบประเพณ ีสวนสิง่
อ่ืนเชนศิลปะแหงการปน การฟอนรํา หนังตะลุง (วายัง) และการทอผาบางอยาง เชน บาตกิและผา
ทอที่สวยงามจากเกาะตางๆ เปนขนบประเพณีอันเกาแกที่ไดกระทํากัน (สถานเอกอัครราชฑูล
แผนกแถลงขาว มปป : 40 - 41) 
  7.1 ผาบาติก (ปาเตะ) ในอินโดนีเซียมีบรรดาจิตรกรหลายคนที่มีความเห็น
วา ผาบาติกแทๆ ในชวานั้นมีความเปนมาจากเติรกและอียิปตผานตอมายังเปอรเซียและนํามายัง
อินโดนีเซียพรอมๆ กับศิลปวัตถุดานเขียนสีทั้งหลายโดยชาวอินเดีย อาจเปนไปไดที่วาในเกลิงบน
ฝงทะเลของโคโรแมนเดิล (อินเดีย) นั้น ศิลปะทางบาติกไดเกิดมานานแลว 
  ศิลปะบาติกที่แทของอินโดนีเซียนั้นเปนมรดกตกทอดมาจากชาวอินเดียผู
เขามายึดครองชวา อิทธิพลของเขาเหลานี้ในอินโดนีเซียเห็นได โดยเฉพาะจากโบสถวิหารตางๆ ใน
ชวาและบาหลี 
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  คนชวาในอินโดนีเซียสามารถที่จะใชสีสันตางๆ ข้ึนไดในการผลิตผาบาติก 
ราวๆ ตนศตวรรษที่ 13 การผลิตผาบาติกเปนผลิตกรรมสงวนลิขสิทธิ์แตภายในครอบครัวของ
สุลตานเอง อยางไรก็ดีตอมาหลังจากที่ผาบาติกเปนที่นิยมแพรหลายมากขึ้นในหมูลูกคา การผลิต
จึงขยายวงกวางขึ้นจากการผลิตผาบาติกหาใชอยูแตภายใตลิขสิทธิ์ของครอบครัวสุลตานไม แต
สุภาพสตรีทั้งหลายในวังก็มีสวนรวมดวยมาจนกระทั่งปจจุบัน 
  การพัฒนาในดานนี้ติดตามมาดวยการพัฒนากาวหนาในศิลปะดานเขียน
ในชวาดวย ตอจากนั้นไมนานก็ไดมีการคิดคนสีอ่ืนๆ ข้ึนมาอีกมาก เชน สีซึ่งไดมาจากเปลือกไม
พันธุโมรินดา ซิทริโฟลิโอ (ปาเจของชวา) และสีเหลืองของเคอรคูบา โดเมสติคา (กุนยิตของชวา) 
และสีอ่ืนๆ ซึ่งผสมจากทั้งสองสีนี้ 
  การเขียนสีและการใชสีผสมเหลานี้ทํากันโดยวิธีงายๆ เพราะสีเหลานี้เปน
เพียงสีที่ไดมาจากตนไมและพันธุไมตางๆ ที่มีสีเทานั้น แตแลวก็มีการเปลี่ยนแปลงในศิลปะของ
การเขียนผาบาติกขึ้น  
  สูตรใหมตางๆ ถูกนํามาใชและลวดลายตางๆ กันในอินเดีย จีนและอาหรับ 
ไดทําใหศิลปะในการเขียนผาบาติกในชวาเปลี่ยนไปพอประมาณ ลวดลายในขณะนี้อยูภายใต
อิทธิพลของประเทศเพื่อนบานกลาวคือ อียิปต อาหรับ อินเดียและจีน โดยการใชผาลินินขาว 
ศิลปะการเขียนผาบาติกกาวหนาขึ้นอยางรวดเร็ว 
  ไมแตเพียงผาลินินขาวเทานั้นที่ทําใหความพยายามในการพัฒนาธุรกิจ
ดานบาติกและศิลปะของบาติกกาวหนาขึ้นอยางนาอัศจรรย แตสียอมทางเคมีก็ไดมีสวนชวยอยาง
มาก ดังนั้น ประชาชนจึงสามารถที่จะดําเนินงานไดอยางรวดเร็วขึ้นดวย(สถานเอกอัคราชทูต 
แผนกแถลงขาวอินโดนีเซีย มปป : 77 - 78) 
  7.2 ศิลปะประยุกต เปนการไมสมควรที่จะสรุปบทความเกี่ยวกับศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยไมกลาวถึงศิลปะชั้นสูงในศิลปะประยุกต และงานฝมือที่มีอยูทั่วไปในประเทศ งาน
โลหะนับต้ังแตสมัยทองแดง เครื่องเพชร ผา การฝมือและการทําตูทั้งหมดนี้ไดทํากันมาเปนประเพณี 
ซึ่งมีความสําคัญตอมาจนถึงทุกวันนี้ เครื่องเคลือบซึ่งแตกตางกับเครื่องดินเผา เร่ิมพัฒนาการคลาย
กับของใหมเมื่อหลังสงครามและยังอยูในระยะเริ่มตน การทอผาและการออกแบบตามประเพณี ซึ่ง
เหมาะสําหรับเปนเครื่องแตงกายของชาติและทองถิ่นยังคงทํากันอยูและมีความตองการมาก ผาบาติก
ที่มีชื่อเสียงซึ่งมีแบบและสีใหมไดทําขึ้นสําหรับพลเมืองในนครหลวงโดยเฉพาะในนครหลวงที่มี
ความสัมพันธกับตางประเทศ การทอผาดวยขนสัตวสีดําและดายสีเขมยังคงทํากันอยูและเพิ่ม
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จํานวนมากขึ้นโดยใชสีสด เครื่องเรือนที่ทันสมัยทําดวยหวายและไมสัก เครื่องเคลือบดีบุกสําหรับ
ใชในการชงใบชาและกาแฟและอื่นๆ  
  การดําเนินชีวิตของชาวอินโดนีเซียหลายลานคนยังอยูในระหวางการปฏิวัติ 
เปนโอกาสที่จะทําการพัฒนาการในสิ่งสําคัญ ซึ่งปจจุบันไดเปดทางใหแกศิลปประยุกต 
อินโดนีเซียมีความสามารถและความชํานาญในดานศิลปะอยูมากมาย จนกระทั่งบัดนี้อันตรายใน
ดานที่ศิลปะอันสูงสงจะสูญสิ้นไปนั้นมีนอย ในดานศิลปะใหม ๆ เชนการเขียนรูปนั้น การคนควายัง
มีตอไปและโอกาสงามอยางใหญหลวงไดเปดทางใหแกศิลปนเพื่อประดิษฐแบบแผนใหมๆ ข้ึนไม
วาจะเปนบนเวที ในวัตถุที่จะปนหรือในประยุกตเคาโครง (สถานเอกอัครราชฑูลแผนกแถลงขาว 
มปป : 41 - 43) 
 8.  เครื่องแตงกายสตรีอินโดนีเซีย  
 เครื่องแตงกายของสตรีอินโดนีเซียประกอบดวย “กาอิน” (ผานุงพันแนนรอบกาย) 
และ “คาบายา” (เสื้อตัวฟต แขนยาว) ผานุงและเสื้อนี้เปนเครื่องแตงกายของสตรีอินโดนีเซีย สวนสี
ของเสื้อแบบและวิธีนุงของสตรีนั้นเปนเครื่องแสดงวา ผูนุงมาจากสวนใดของเกาะ 
สตรีอินโดนีเซียมีอยูเหนือสตรีตะวันตก คือ เธอไมตองเปนหวงวาเครื่องแตงกายจะเหมาะสมนิยม
หรือไม ผูนุงมีอยูขนาดเดียว ปลายผานุงจะสูงจากพื้นดินเพียงไมกี่นิ้วฟุต ผานุงนี้ไมใชผาโสรง 
เพราะผาโสรงนั้นเย็บปลายติดกันและมักจะใชเปนผานุงอยูในบาน 
 สวนสตรีในชวากลางและตะวันออก เมื่อไปนอกบานชอบนุงผาจีบชายไวขางหนาและ
มีจีบเล็กๆ อยูทางขวา การจีบผานี้เปนแบบของสตรีชวาตะวันออกและกลาง เมื่อไปในงาน สตรี
ชวาตะวันตกไดเอาอยางวิธีนุงผาแบบนี้ ประชาชนที่รูจักจะสังเกตเห็นความแตกตางในแบบอยาง
ของสตรีตามทองถิ่นตางๆ ในชวา ไมใชแตเฉพาะผานุงหรือเสื้อแตอยูที่ทรงผมดวย มวยผมแบบ
เกาของสตรีอินโดนีเซียมีความแตกตางกันเพียงเล็กนอย ปจจุบันไดผิดแปลกไปตามสมัยอาจไดรับ
รสนิยมจากทรงผมของตะวันตก 
 อีกอยางหนึ่ง คือ ในชวาตะวันตกชอบใชเสื้อผาสีสดและประดับประดาอยางหรูหรา
เพื่อใหเขากับสีภูมิประเทศของทองที่ปริอางัน ส่ิงที่นิยมกัน คือ ผานุงสีตางๆ ซึ่งทําขึ้นในบันดุง
และเปอกาโลงัน (ชวากลาง) เรียกวา “เจอลัมปง” ซึ่งถือวาเปนผานุงอยูกับบาน เชน ผานุงสีแดง
และสีน้ําเงิน 
 สตรีสุมาตรา สวมเสื้อตัวยาวเกือบถึงเขาและหลวม คลายกับเสื้อของสตรีชวาเรียกวา 
“บะยูกุรุง” หมายถึง เสื้อที่หุมหอรางกาย สวมรองเทาแตะและสนสูงและใชผาหมพาดไหลขางหนึ่ง 
แทนที่จะใชรองเทาแตะไดหันมาใชรองเทาไมกันมากขึ้นตามสมัยนิยมของชวาตะวันตก รองเทาไม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

174

นี้มีสนสูงตั้งแต 1 ถึง 3 นิ้ว มีสีและรูปรางตางๆ กัน สนรองเทาทาสีแกะสลักและบางทีทําเปนรูป
มังกรอาปากแลบลิ้น หรือเปนรูปดอกไม สายคาดรองเทาทําดวยหนังสีเงินหรือสีทอง นอกจาก
ความสวยงามนาดูแลวรองเทาไมนี้มีราคาถูกและสวมสบาย 
 สตรีมุสลิมในอินโดนีเซียใชผาคลุมศีรษะ แตไมปดหนา ถาไมคลุมศีรษะก็ใชเปนผาหม 
ผาทุกชนิดที่สวยงามใชเปนผาหมได ผาหมที่ทําในประเทศสวยงามมาก ทําจากบาหลีและสุมาตรา
อยางเดียวกับที่รูจักกันดีในอินเดีย สตรีอินโดนีเซียนิยมเครื่องเพชรพลอยและเครื่องประดับที่แวววาว
เชนเดียวกับสตรีทั้งหลายในโลก แตไมไดตบแตงอยางหรูหราเหมือนอยางสตรีตะวันตก นอกจากเครื่อง
แตงกายประจําชาติแลว ใชเครื่องประดับเพียงอยางเดียว สตรีที่ยากจนถือวาตางหูเปนสิ่งจําเปนใน
การประดับกาย ถาเธอไมมีเครื่องเพชรพลอยอยางอื่น แมแตดอกไมดอกเดียวที่ประดับอยูบนมวย
ผม ก็เปนการเพียงพอแลว 
 แบบเสื้อสตรีตะวันตกไดอํานวยความสะดวกมากในการประกอบธุรกิจในปจจุบันและได
ใชกันในอินโดนีเซีย อยางไรก็ดีเครื่องแตงกายประจําชาติยังคงมีอยูตอไป สตรีอินโดนีเซียมีความภูมิใจ
ที่ไดใชเครื่องแตงกายประจําชาติ ผานุงและเสื้อในโอกาสสําคัญตางๆ (สถานเอกอัครราชฑูลแผนก
แถลงขาว มปป : 65 - 66) 
 9.  เครื่องจักสานของอินโดนีเซีย  
 เปนสิ่งที่มีประโยชนมากและเปนของที่ประดิษฐข้ึนจากวัตถุธรรมชาติ เปนอุตสาหกรรม
ภายในครอบครัวที่เกาแกของประเทศในแถบรอน เครื่องจักสานนี้มิไดมีอยูแตในบางสวนของหมูเกาะ 
แตมีอยูมากชนิดดวยกัน ความแตกตางอยูที่วัตถุสําหรับใชทํา สวนตะกรานั้น ไดมทีาํกนัอยูทัว่ประเทศ 
อาจกลาวไดวาเครื่องจักสานของอินโดนีเซียไดเจริญกาวหนาไปมาก 
 อินโดนีเซียมีวัตถุที่ใชทําอยูหลายชนิด คือ ไมไผ หวาย ใบปาลม ไม จําพวกกก ซึ่งมี
อยูมากในทองที่บางแหง-เกาะชวา-มาดูราและบาหลีใชไมไผในการจักสาน เกาะบอรเนียว (ชวา
เหนือ) ใชหวาย เกาะชวา สุมาตรา (ตะวันออกเฉียงเหนือของชวา) และบอรเนียวใชปนดัน ในเกาะ
ซีลีบีส (ตะวันตกเฉียงเหนือ) และทางทิศตะวันออกของเกาะใชใบปาลมเปนสวนมาก ในชวาและสุ
มาตราใชไมจําพวกกก 
 อินโดนีเซียมีวัตถุที่ใชทําเปนจํานวนมาก และมีสียอมอยูหลายชนิด สียอมบางชนิดทําใน
ประเทศ และบางชนิดสั่งจากตางประเทศ อยางไรก็ดีเรื่องสีนี้เปนสิ่งที่ไมจําเปนเสมอไป มีตะกราอยู
หลายชนิดที่ประดิษฐข้ึนอยางสวยงามโดยไมตองยอมสี 
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 ในชีวิตของชาวอินโดนีเซีย การจักสานนี้เปนเรื่องสําคัญอยางหนึ่งในสมัยโบราณสตรี
ที่มีอายุสมควรจะแตงงานจะตองมีความรูในเร่ืองจักสาน เพราะจะเปนประโยชนในเวลาที่มีเรือน
ไปแลว (สถานเอกอัครราชฑูลแผนกแถลงขาว มปป : 75)  
 10.  สถานที่สําคัญและสถาปตยกรรมในอินโดนีเซีย 
 ชาวเกาะบางเกาะ เชนเกาะซีลิบิส เวลาสรางบาน จะมีการทาเสาเอกดวยเลือดแกะ 
เพื่อปองกันบานเรือนจากผีรายเชื่อกันวาเศษเล็บที่ตัดแลวและเสนผมจะสามารถทําใหผู
ครอบครอง มีอํานาจเหนือเจาของเล็บและผม (ณัจฉลดา พิชิตบัญชาการ 2529 : 129) 
 ในดานสถาปตยกรรม อินโดนีเซียมีโบราณสถานที่สําคัญ คือ บุโรพุทโธ ซึ่งเปนพุทธศาสน
สถานอายุเกาแกมาก กลาวกันวาสรางมากอนนครวัดของเขมร (ศุภลักษณ สนธิชัย 2547 : 7 - 8) 
สถาปตยกรรมสวนใหญไดรับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ ฮินดู พุทธศาสนาและตามมาดวย
ศาสนาอิสลาม (ณัจฉลดา พิชิตบัญชาการ 2529 :128) 
  10.1 บุโรพุทโธ หรือโบโรบูดูร หรือบูโรบูโด (Borobudur) หรือที่ชาวชวา
เขียน Barabudur เปนภาษาสันสกฤต โดยคําวา Bara มาจากคําวา Biara มีความหมายถึงวิหาร 
(Vihara) หรือวัด สวนคําวา Budur มีความหมายวาภูเขาสูง เมื่รวมกันจึงหมายถึง วิหารที่สรางขึ้น
บนภูเขาสูง 
  บูโรพุทโธ คือสถาปตยกรรมที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของศาสนาพุทธลัทธิมหายาน
ที่มีเชื่องเสียงมากกวาพุทธสถานที่เกาแกแหงหนึ่งของโลก กษัตริยแหงราชวงศไศเลนทราแหงชวาเปน
ผูกําหนดใหกอสรางขึ้นดวยแรงศัรทธาตอพระพุทธเจา บุโรพุทโธจึงเปนศูนยรวมใจของชาวพุทธในชวา
รวมทั้งชาวเอเชียในซีกโลกตะวันออก และนับเปนสถาปตยกรรมที่เชิดหนาชูตาอินโดนิเซียมากที่สุด
มาทุกยุคทุกสมัย 
  บุโรพุทโธตั้งอยูในชวาภาคกลาง หางจากเมืองยอกยาหรือยอกยาการตาไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 40 กิโลเมตรเศษ เปนสิ่งกอสรางที่ทําดวยหินแอนดีไซต 
(Andesite) ซึ่งเปนหินภูเขาไฟขนาดใหญมหึมา บุโรพุทโธตั้งอยูบนเนินดินธรรมชาติที่อยูสูงกวา
ระดับพื้นดินประมาณ 15 เมตร รูปทรงภายนอกเปนรูปทรงดอกบัว อันเปนสัญลักษณของพุทธ
ศาสนา ดอกบัวมหึมานี้ลอยยูในบึงใหญ ตามหลักฐานในประวัติศาสตร โบราณสถานแหงนี้และ
บริเวณรอบๆ เปนที่ลุมและถูกลอมดวยน้ําที่ทวมมาจากแมน้ําโปรโก (Progo) ทําใหเจดียโบราณบุ
โรพุทโธเปนเสมือนดอกบัวลอยอยูกลางน้ํา 
  ลักษณะทางสถาปตยกรรมของบุโรพุทโธแสดงออกถึงความเปนอัจฉริยะ
สูงสุดทางศิลปะสมัยไศเลนทรา ที่ตางไปจากโบราณสถานทุกแหงในชวา ประวัติการกอสรางมีอยู
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วา ในป ค.ศ. 732 กษัตริยแหงราชวงศไศเลนทรา (Sailendra) ไดครอบครองดินแดนแถบเกาะชวา
ตอนกลางแทนกษัตริยแหงราชวงศสัญชัย (Sanjaya) ซึ่งนับถือศาสนาพรหมณ (ฮินดู) ที่มาจาก
อินเดียในยุคนั้น ราชวงศไศเลนทรานับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานจึงกอสรางโบสถ วิหาร และ
เจดียไวหลายแหงที่ใหญที่สุดคือเจดียบุโรพุทโธ ซึ่งกษัตริยวิษณุแหงราชวงศไศเลนทราทรางเริ่ม
สรางขึ้นในป ค.ศ. 775 จนกระทั่งมาเสร็จสมบูรณในสมัยของกษัตริยอินทราในป ค.ศ. 847 ใชเวลา
กอสรางนานถึง 70 ปเศษ 
  ความมหัศจรรยของบุโรพุทโธเกิดจากความคิดสรางสรรคดวยรูปแบบและ
รายละเอียดของศิลปะจากความคิดของชางในสมัยนั้น โดยสรางตามแบบศิลปะฮินดู-ชวา หรือ
ศิลปะชวาภาคกลาง ที่ผสมผสานศิลปะระหวางอินเดียกับอินโดนีเซียเขาไวดวยกันอยางกลมกลืน 
  บุโรพุทโธถูกทิ้งรางเปนปารกมาตั้งแตศตวรรษที่ 19 และถูกภัยธรรมชาติ 
คือแผนดินไหวจนจมอยูใตเถาถนฝุนของภูเขาไฟระเบิดอยาง 
ตอเนื่อง จนกระทั่งสตวรรษที่ 2 ยังเกิดน้ําทวมซ้ําจากเหตุการณฝนตกตอเนื่องจนจมอยูในน้ําลึกถึง 
3 เมตร เปนเหตุใหดินภูเขาที่ครอบสถูปบุโรพุทโธอยูชื้นแฉะจนทรุดตัว ทําใหโบราณสถานแหงนี้
ทรุดตัวตามไปดวย กระทั่งสแตมฟอรด แรฟเฟลส ผูถูกสงมาประจําการเปนผูสําเร็จราชการของ
อังกฤษ เพื่อปกครองอาณานิคมชวาในชวงนั้น ไดเห็นความสําคัญของบุโรพุทโธจึงเริ่บูรณะขึ้นเปน
คร้ังแรกเมื่อป ค.ศ. 1855 และสามารถเริ่มเปดใหผูคนจากทั่วโลกเขาเยี่ยมชม ตอมาอินโดนิเซียได
ขอความชวยเหลือจากองคการยูเนสโก ในการบูรณะอยางละเอียดอีกหลายครั้ง เพื่อแกปญหา
โครงสรางที่เปนโพรงเพราะภูเขาดินภายในทรุดถลมจากเหตุอุทกภัย การบูรณะแลวเสร็จเมื่อป 
ค.ศ. 1983  ดวยงบประมาณ 25 ลานเหรียญสหรัฐฯ ( ศุภลักษณ สนธิชัย 2547 : 103 – 107 ) 
  10.2 บาหลี(Bali) อยูทางทิศตะวันออกของชวา บาหลีเปนเกาะเล็กๆ ความ
ยาวจากหัวเกาะถึงทายเกาะประมาณ 150 กิโลเมตร บาลีเปนเกาะหอยอยูติดกับเกาะชวา มี
ประชากรประมาณ 3 ลานคน บาหลีไดฉายาวาเกาะมรกต เพราะมีตนไมเขียวขจีไปทั้งเกาะ 
เนื่องจากไดรับการอนุรักษสภาพแวดลอมไวดีเยี่ยม มีกฎหมายหามไมใหปลูกสิ่งกอสรางที่เปนสิ่ง
แปลกปลอมธรรมชาติ อาคารสมัยใหมตองสรางในเขตเมืองหรือเขตที่จัดไวเปนสถานที่ทองเที่ยว
เทานั้น โดยอาคารที่สรางจะสูงเกินกวา 15 เมตรไมได บาหลีเปนตัวอยางของแหลงทองเที่ยวที่
ไดรับการดูแลรักษาเอาไวใหคงอยูในสภาพเดิมมากที่สุด แมรายไดหลักจะมาจากการทองเที่ยวก็
ตาม ธรรมชาติที่บริสุทธิ์เปนเสนหของบาหลีที่ทําใหนักทองเที่ยวอยากไปชนกันทั้งนั้น ในเมือง
บาหลีมีส่ิงกอสรางที่เปนอาคารทันสมัย มีความสะดวกสบายเหมือนเมืองที่เจริญแลวทั้งหลาย แต
ชนบทของบาหลียังคงมีความงามตามธรรมชาติอยูมาก นอกจากภาพทุงเขียวขจีแลวและนา
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ข้ันบันไดที่ปลูกขาวกันตามไหลเขาแลว บาหลียังมีระบบคลองสงน้ําที่ใชกันมาตั้งแตศตวรรษที่ 9 
และยังใชไดดีจนถึงปจจุบัน 
 
วัฒนธรรมบรูไน 
  
 ประเทศบรูไนตั้งอยูบนชายฝงตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอรเนียว มีพื้นที่ทั้งหมด 
5,765 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,226 ตารางไมล (ขนาดเกือบเทากับจังหวัดจันทบุรีของไทยหรื
อประมาณ 12 เทา ของพื้นที่เกาะภูเก็ต) มีชายฝงทะเลยาว 161 กิโลเมตร 75 % ของพื้นที่ทั้งหมด 
เปนปาไมที่ยังอุดมสมบรูณ (ศิริพร สมัครสโมสร 2541 : 24 ) 
 ภาคเหนือจรดทะเลจีนใต อีก 3 ดานลอมรอบดวย ซาราวัก ซึ่งเปนรัฐหนึ่งของ
มาเลเซีย บนเกาะบอรเนียว ประเทศบรูไนแบงพื้นที่ออกเปน 2 สวน โดยรัฐซาราวัก คือดานภาค
ตะวันออกเรียกวา เขตเต็มบูรอง ( Temburomg District ) มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบบริเวณ
ชายฝงทะเล สวนที่ลึกเขาไปในแผนดินเปนเขตภูเขาสูง ทางดานภาคตะวันตกแบงออกเปน 3 เขต
ใหญๆ คือ เขตบรูไน-มัวรา ( Brunei-Muara ) เขตตูตอง ( Tutong ) เขตบีเลท ( Belait ) มีลักษณะ
ภูมิประเทศโดยทั่วไปนอกจากบริเวณชายฝงที่อยูติดทะเล ถัดจากบริเวณชายฝงเขาไปจะเปนเนิน
เขาเตี๊ยๆ ปนสวนมาก เขตนี้จะเปนเขตที่อยูอาศัยของประชากรสวนมากมาตั้งแตสมัยโบราณ ที่อยู
ของประชากรจะอยูรวมกันเปนหมูบาน บนพื้นที่ที่เปนน้ําเรียกวา กําบง อัยร ( Kampong Ayer )  
ในเขตของบรูไน-มัวรา และเปนที่ตั้งของเมืองหลวงคือ บันดาร เสรี เบกาวัน (Bandar Seri 
Begawan) ซีเรีย ( Seria ) กัวลา บีเลท ( Kuala  Belait )  ทั้ง 3 แหงนี้เปนบริเวณที่อุดมสมบูรณ 
จึงกลายเปนแหลงที่อยูอาศัยของประชากรจํานวนมาก สวนมากจะอาศัยอยูในบริเวณที่ที่มีที่ทํา
การของรัฐบาลในเขตที่เปนที่ตั้งของกองทหารและในบริเวณที่เปนแหลงการคา หรือไมก็แหลงที่มีการ
ผลิตน้ํามัน ประชากรในเมืองที่มีจํานวนมากกวาพวกอื่น คือพวกชาเผาอิบาน ( Ibans ) นอกนั้นเปน
ชาวยุโรปและชาวตางชาติอ่ืนๆ ซึ่งมีอยูเพียงเล็กนอย 
 พื้นที่ในประเทศบรูไน 75 % ปกคลุมไปดวยปาไมที่เปนปาฝนเขตรอน ตามแนวชายฝง
เปนปาไมชายเลน ประกอบดวย ปาไมกงกาง ปาจาก จํานวนมากกวาชนิดอื่น สวนพืชผลทาง
เกษตรหลักที่บรูไนสามารถผลิตได คือขาว กลอย มันสัมปะหลัง ทรัพยากรหลัก มีน้ํามันที่เปน
สินคาสงออกเปนอันดับ 1 ของประเทศ (ศิริพร สมัครสโมสร 2541 : 5 - 6) 
 1.  ความเปนมาทางประวัติศาสตร 
 ความเปนมาทางประวัติศาสตรของประเทศบรูไนยังไมปรากฏหลักฐานที่แนชัดเกี่ยวกับ
ระยะเวลาและตัวบุคคลโดยเฉพาะในสมัยเร่ิมแรกที่กอต้ังอาณาจักร เพราะฉะนั้นการกลาวถึงเรื่องราว
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ของประเทศบรูไนในชองเวลาดังกลาวของนักประวัติศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับประเทศบรูไน เชน ทอม 
แฮริสัน ( Tom Harrison ) ไนเจิล เฮเวิรด (Nigel Heyward) ซี. เอ็ม. เทิรนบุล ( C. M.Turnbull ) 
และ ดี.อี. บราวน (D.E. Brown) จึงมักจะกลาวถึงเรื่องราวตางๆ ของประเทศบรูไนในลักษณะการ
ตีความจากหลักฐานเทาที่ปรากกฎอยูไดแก หลักฐานที่เปนบันทึกของชาวจีน เชน บันทึกของ
ราชวงศซง ( Sung Dynasty ) หลักฐานที่เปนของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใตเอง เชน ซิลซีละฮ 
( Silsilah ) รวมทั้งจากนิทานพื้นเมือง สวนชื่อของประเทศบรูไนก็ยังไมมีการยืนยันแนชัดอีกเชนกัน 
เพราะชื่อของบรูไนที่ปรากฏอยูในหลักฐานตางๆ ดังที่กลาวมา มีอยูหลายชื่อซึ่งนักประวัติศาสตร
ไดสันนิษฐานวาเปนชื่อของประเทศบรูไนทั้งสิ้น เชน ในบันทึกของชาวจีนซึ่งกลาวถึงชื่อที่หมายถึง
ประเทศบรูไนอยูหลายแบบ คือ โปลิ โป-ลิ โป-นิ และปูนิ นักประวัติศาสตรที่ชื่อ เอ็น เจ ไรอัน วา
บรูไนเปนที่รูจักกันดีมานานสําหรับชาวจีนในชื่อวา โป-นิ โดยสรุปแลวในแตละชื่อที่กลาวมานั้น
ลวนแตหมายถึงดินแดนแหงเดียวกัน คือ อาณาจักรที่สงบรรณาการใหกับจักรพรรดิของจีน ซึ่ง
ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอรเนียว ( ศิริพร สมัครสโมสร 2541 :  4 - 7 ) 
 ประเทศบรูไนในปจจุบัน แมจะคงสภาพของการเปนประเทศเล็กๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต แตเนื่องดวยทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของบรูไนคือน้ํามันและกาซธรรมชาติ 
ทําใหบรูไนเปนประเทศเล็กที่มีศักยภาพสูงในสายตาของชาวโลก โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจ 
และนํามาซึ่งฐานะทางการเมือง ที่หลายๆประเทศในโลกไมปฏิเสธที่จะมีความสัมพันธดวย 
 องคสุลตาน เซอร มูดา หะซะนัล โบลกียะฮ (Sultan Sir Muda Hassanal Bolkiah) 
ซึ่งเปนองคสุลตานองคปจจุบันของบรูไน นอกจากจะทรงอยูในฐานะประมุขของประเทศแบบ
ประเทศที่มีพระมหากษัตริย โดยทั่วไปแลวทรงดํารงตําแหนงประมุขของประเทศ ทั้งทางการเมือง
และการศาสนาและพระองคทรงมีบทบาทมากในฐานะของผูนําประเทศทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนในดาน
การเมืองดานเศรษฐกิจและดานสังคมจนแทบจะเรียกไดวาประเทศบรูไนปจจุบันยังมีการปกครอง 
โดยระบอบสมบูรณายาสิธิราชยอยูทั้งนี้ก็คงจะเปนเพราะองคสุลตานทรงเปนผูจัดวานโยบายทรงบริหาร 
และทรงควบคุมดูแลบริหารบานเมืองของพระองคเองโดยทั้งสิ้น โดยทรงมีเชื้อพระวงศที่ใกลชิด
เปนผูชวย 
 ขอที่นาสังเกตของสุลตานผูปกครองของบรูไนคือ แมพระองคจะทรงใชพระราชอํานาจ
เต็มที่ในการปกครองประเทศตามรูปแบบของระบบการปกครองแบบสมบูรณายาสิธิราชยก็ตาม แตก็
ไมเคยเกิดปญหารายแรงในลักษณะที่จะไดรับการตอตานจากประชาชนชาวบรูไน คงเปนเพราะทรงมี
ความสามารถในการที่จะปกครองและบริหารประเทศที่ทําใหประชาชนเห็นวาทรงทําทุกอยางเพื่อให
ประชาชนมีการดํารงชีวิตที่ดีในทุกๆ ดาน แมพระองคจะทรงไดรับคําวิพากษวิจารณบางวา การดําเนิน
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นโยบายบางประการของพระองค โดยเฉพาะทางดานการเมืองและเศรษฐกิจทรงทําเพื่อพระองคเองก็
ตาม (ศิริพร สมัครสโมสร 2541 : 99 - 100 )  
 2. ประชากร และเชื้อชาติ  
 ประชากรของประเทศบรูไน ดารูซาลัม ในกลางป 1999 มีประมาณ 330,700 คน ซึ่งมี
อัตราการเจริญเติบโตของประชากร 2.4 % กลางป 1998 โดยแบงเปนเพศชาย 175,200 คน และ
เพศหญิง 155,500 คน ประกอบดวย ชาวมาเลย 223,500 คน (67.6%), ชนพื้นเมืองตาง ๆ 
19,600 คน (5.9%), ชาวจีน 49,300 คน (14.9%) และชาติอ่ืนๆ 38,300 คน (11.6%) โดย
ประชากรสวนใหญจะอาศัยตามเมืองใหญๆ ของประเทศ เชน Belait, Tutong และTemburong  ( The 
Government of Brunei Darussalam, Land&People [Online], accessed 17 September 
2002. Available from http://brunei.gov.bn/about_brunei/land.htm  ) 
  2.1 ชาวมลายู มีประมาณ 66 % เปนชนเจาของประเทศ มีฐานะและ
ตําแหนงสําคัญในวงราชการ สุลตานเปนผูมีอํานาจสูงสุด และอุทิศพระองคเพื่อชาวบรูไน 
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพประมงและเกษตรกรรมเปนหลัก  
  2.2 ชาวจีน ทําการคาขายและมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรมและ
ประเพณีของตนเอง และเพิ่มจํานวนประชากรอยางรวดเร็ว  
  2.3 ชาวอินเดีย ทําการคาขาย สวนใหญจะขายผาและสินคาเบ็ดเตล็ด  
  2.4 ชนพื้นเมืองเดิม เปนชาวดยัค แยกยอยออกเปน 3 เผา เผาอิบาน มี
บทบาททางการเมือง การปกครองในสังคมของตนใชภาษาพูด ขนบธรรมเนียมประเพณีเดิม เผา
แลนด – ดยัค มีการศึกษานอย ไมมีภาษาและวัฒนธรรมแนนอน เผาอ่ืน ๆ เชน ดาซุน มูรุต ดายัง 
ฯลฯ อยูในปาลึก ขาดการติดตอกับโลกภายนอก มีวัฒนธรรมและภาษาของตนเอง 
  2.5 ชาวยุโรปและอื่นๆ ประกอบอาชีพในเหมืองน้ํามันทาเรือการทาอากาศ
ยาน (ณัจฉลดา พิชิตบัญชาการ 2529 : 104) 
 ประชากรชาวบรูไนไดชื่อวาโชคดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรของประเทศตางๆ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต คือ ชาวบรูไนจะไดรับบริการและสวัสดิการในทุกๆ ดานจากรัฐ
อยางเต็มที่ ตั้งแตเกิดจนตายเลยทีเดียว คือทุกอยางรัฐบาลใหบริการฟรีทั้งหมด ตั้งแตเร่ือง
การศึกษา การรักษาพยาบาล ที่อยูอาศัยโดยรัฐจะบริการหาใหและคิดคาดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ํา
มาก บางกรณีถึงขั้นใหเขาอยูอาศัยฟรี (ศิริพร สมัครสโมสร 2541 : 103) 
 3.  ภาษา        
 ภาษามาเลยถือเปนภาษาประจําชาติของบรูไน แตจะใชภาษาอังกฤษสําหรับการ
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ติดตอทางธุรกิจการคา สวนประชาชนทั่วไปใชภาษาถิ่น ตามเชื้อชาติของตน ซึ่งมีทั้งภาษาจีน และ
ภาษาอิบาน  (The Government of Brunei Darussalam, Language&Culture [Online], accessed 17 
September 2002. Available from http://brunei.gov.bn/about_brunei/language.htm) 
 4.  ศาสนา 
 ศาสนาประจําชาติของบรูไนคือ ศาสนาอิสลาม เปนศูนยกลางของชาวมุสลิมทุกๆ คน
ในบรูไน ประชากรชาวบรูไนนับถือศาสนาอิสลามอยางเครงครัด ไมบริโภคเนื้อหมู เลนการพนัน 
การเตนรําที่ตองมีการจับมือถือแขน การหยารางยังไมไดรับการยอมรับในสังคมบรูไน สวนศาสนา
อ่ืนๆ ที่พบในประเทศ คือ ศาสนาคริสต และศาสนาพุทธ (The Government of Brunei Darussalam: 
Land & People, Available from http://brunei.gov.bn/about_brunei/language.htm: 2545) ประเทศ
บรูไน ใหความสําคัญกับศาสนาเปนอันดับหนึ่งสําหรับการบริหารประเทศ โดยจะไมเห็นดวยกับ
การที่จะใหชาวบรูไนรับเอาวัฒนธรรมของชาวตะวันตกเขามาในประเทศเพราะเห็นวา วัฒนธรรม
ตะวันตกสมัยใหมจะทําใหเกิดสิ่งไมดีตางๆ กับชาวบรูไน โดยเฉพาะวัยรุนที่ชอบคลั่งไคลส่ิงใหมๆ 
ที่เปนวัฒนธรรมของชาวตะวันตก เชน จะทําใหชาวบรูไนชอบการเที่ยวเตร ชอบการด่ืมสุราและ
นํามาซ่ึงการละเลยตอกิจวัตรที่ดีงามของศาสนาอิสลาม จึงใชวิธีที่เขมงวดและกวดขัน เพื่อจะทํา
ใหเยาวชนชาวบรูไนไดรับการปลูกฝงตามวัฒนธรรมที่ดีงามของศาสนาอิสลาม (ศิริพร สมัคร
สโมสร 2541 : 102 ) 
 5.   ภูมิอากาศ   
 ประเทศบรูไน มีอากาศรอนชื้นเขตศูนยสูตร (อากาศรอนในเวลากลางวันและเย็นใน
เวลากลางคืน) มีอุณหภูมิสูงและฝนตกหนักมาก อุณหภูมิอยูระหวาง 23 - 32 องศาเซลเซียล ในขณะที่
ปริมาณน้ําฝนแตกตางจากปกติ 2,500 มม. บริเวณชายฝง 7,500 มม. ( The Government of Brunei 
Darussalam, Land & People, [Online], accessed 17 September 2002. Available from 
http://brunei.gov.bn/about_brunei/language.htm ) 
 6.  ธงประจําชาติของประเทศบรูไน ดารูซาลาม 
 ธงชาติเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา ประกอบดวยสวนสําคัญ 4 สวนดวยกันคือ เสนคูขนาน 
2 เสน, รูปส่ีเหลี่ยมคางหมู 2 รูปซ่ึงถูกแบงโดยเสนคูขนานและ ตราสัญลักษณประจําประเทศ 
 เสนคูขนาน 2 เสน และรูปส่ีเหลี่ยมคางหมู  ซึ่งถูกแบงโดยเสนคูขนาน ส่ีเหลี่ยมทั้ง 2 
รูป มีขนานเทากัน เสนคูขนานทําหนาที่แบงสี่เหลียมคางหมูเปน 2 ฝงเทาๆ กัน ในจดุบนสุดและจดุ
ลางสุดของธงชาติ ซึ่งเปนรูปส่ีเหลียมคางหมูดานตรงกันขามกัน เสนคูขนานทั้ง 2 เสน ความกวาง
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ของเสนคูขนานนี้ ไมเทากันทั้ง 2 ขาง สวนบนมีความกวางมากกวาสวนลาง 2.54 ซม.โดยสวนลาง
จะมีความกวาง 19.05 ซม. 
 ตราสัญลักษณประจําประเทศสีแดง ซึ่งอยูตรงกลางของธงชาติ นิ้วมือและลําแขน ที่ชู
ข้ึนทั้งสองขาง ทําหนาที่สนับสนุนตราสัญลักษณประจําประเทศ มีการจัดวางตําแหนงทีม่รีะยะหาง
เทากันทั้งซายและขวา การนําตราสัญลักษณประจําประเทศรวมกับธงชาติอาหรับสีเหลือง คือหลัก
ประจําใจของประเทศ ที่วา “การใหบริการใดๆ ที่สม่ําเสมอ เกิดขึ้นโดยการแนะนําของพระเจา”  
 4 สีหลักที่ใชบนธงชาติ ประกอบไปดวยสีแดงของตราสัญลักษณประจําประเทศ สี
เหลืองของสี่เหลี่ยมคางหมู สีขาวและสีดําของเสนคูขนานทั้งสองเสน   
 7.  ตราสัญลักษณประจําชาติบรูไนดารรุสซาลาม  
 ไดพัฒนามาจากตราสัญลักษณของกษัตริยบรูไน หมายถึงการคงสภาพฐานะของ
พระมหากษัตริย ซึ่งตราสัญลักษณนี้เปรียบเสมือนสัญลักษณแทนองคพระมหากษัตริย ตรา
สัญลักษณประจําชาตินี้ ไดถูกนํามาใชรวมกับธงชาติบรูไนหลังจากมีการประกาศรัฐธรรมนูญ ในป 
ค.ศ. 1959 
 ตราสัญลักษณประจําชาติบรูไน ประกอบดวย 
 1. ธง (The flag) 
 2. ฉัตรของพระมหากษัตริย (The Royal umbrella) 
 3. ปก (The wing) 
 4. ดวงจันทรคร่ึงเสี้ยว (The Crescent) 
 ธงและฉัตรของพระมหากษัตริย เปนสวนที่หมายถึงพระมหากษัตริยของบรูไน ปกของ
นกทั้งสองขางที่ดูลํ่าสันนั้น เปรียบเสมือนสัญลักษณของการปกปองความยุติธรรม, ความเงียบ
สงบ, ความร่ํารวยมั่งคั่ง และสันติภาพ มือที่ชูข้ึนสองขางนั้น แสดงถึงเครื่องประกันของรัฐบาลใน
การสงเสริมสวัสดิ์ภาพ, เสรีภาพ และความมั่นคงของประเทศ ดวงจันทรครึ่งเสี้ยว คือสัญลักษณ
ของชาวมุสลิม ซึ่งเปนศาสนาประจําชาติบรูไน ตัวอักษรที่อยูบนดวงจันทรคร่ึงเสี้ยว คือหลักประจํา
ใจ หมายถึง “การใหบริการใดๆ ที่สม่ําเสมอ เกิดขึ้นโดยการแนะนําของพระเจา” สําหรับธงยาวที่
อยูดานลางสุด มีตัวอักษรที่อยูบนตัวธงนั้น อานวา “บรูไนดารรุสซาลาม หมายถึงประเทศบรูไน ยดึ
มั่นในสันติภาพ” (The Government of Brunei Darussalam, Nation Flag & Crest [Online], 
accessed 17 September 2002. Available from http://brunei.gov.bn/about brunei/ 
language.htm) 
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 8.  วัฒนธรรมและสังคมของประเทศบรูไน   
 วัฒนธรรมของบรูไน ไดรับอิทธิพลมาจากชาวมาเลยโบราณ ซึ่งรวมหมูเกาะของ
มาเลยเขาไว ตามความจริงทางประวัติศาสตร สวนประกอบตางๆ ของวัฒนธรรมและความรุงเรือง
ของชาวตางชาติ มีอิทธิพลในวัฒนธรรมตอประเทศบรูไน ซึ่งแบงออกเปน 4 ประการ ตามความ
เชื่อทางศาสนา ไดแกวัฒนธรรมที่ไดรับอิทธิพลจากศาสนา Animism, ศาสนาฮินดู, ศาสนาอสิลาม
และวัฒนธรรมของชาวตะวันตก อยางไรก็ตามศาสนาอิสลามสามารถฝงรากลึกเขาไปใน
วัฒนธรรมของบรูไน จนกลายเปนวิถีชีวิต ความคิดและปรัชญาของประเทศ 
 ประเทศบรูไน ดารูซาลาม กลายเปนประเทศที่มีความมั่นคงทางวัฒนธรรมมาจนถึง
ปจจุบัน การกอต้ังศูนยกลางศิลปะและหัตถกรรมในป ค.ศ. 1975 เปนการอนุรักษและสงเสริมงาน
ศิลปะและหัตถกรรมของประเทศบรูไนใหเปนที่รูจักของคนทั่วไป เชน การทําเรือ, เครื่องเงิน, 
ทองแดง, การทักทอเสื้อและเสื่อและการสานตะกรา ขนบธรรมเนียมและความมั่งคั่งทางศิลปะ
ดังที่กลาวมาแลวขางตน ประเทศบรูไนยังมีอาวุธของมาเลย, การละเลนโบราณ, การแกะสลักไม, 
เครื่องดนตรีโบราณ, ซิเลท เปนศิลปะปองกันตัวโบราณและเครื่องประดับสตรี ส่ิงของเหลานี้ไดถูก
จัดเก็บไวในพิพิธภัณฑบรูไนและพิพิธภัณฑเทคโนโลยีมาเลย ส่ิงเหลานี้ไมเพียงแตเก็บไวชื่นชม แต
ยังมีความสําคัญตอชนชาติ เปนความภาคภูมิใจ นํามาซึ่งความคิดริเร่ิมสรางสรรคตางๆ  เกิดเปน
วัฒนธรรมที่เกาแกมั่งคั่งตอไป (The Government of Brunei Darussalam, Language&Culture 
[Online], accessed 17 September 2002. Available from http://brunei.gov.bn/ about_ brunei/ 
language.htm) 
 สังคมและวัฒนธรรมไดรับอิทธิพลจาก อินเดีย จีน อังกฤษ เปอรเซีย อเรเบีย อินเดีย  
เปอรเซีย อเรเบีย นําศาสนาอิสลามมาเผยแพร เปนรากฐานทางการเมือง กฎหมายจารีตประเพณี 
ในศตวรรษที่ 13 ป พ. ศ. 2491 สุลตานมูฮัมหมัด สถาปนาศาสนาอิสลามเปนศาสนาประจําชาติ 
 วัฒนธรรมและสังคมในเมืองหลวง บันดารเสรีเบกาวัน คลายกับเวนิชในประเทศ
อิตาลี (ลอมรอบไปดวยน้ํา ประชาชนสวนใหญจะตั้งบานเรือนอยูสองฟากแมน้ํามีอาชีพทําการ
ประมง เกษตรกรรม กรรมกรในเหมืองน้ํามัน อุปนิสัยขยันขันแข็ง นิยม เลนเรือแคนนู ถามีแขก
เมืองมาจะมีการแขงขันเรือแคนูใหชม) 
 หมูบานในประเทศบรูไนมีประมาณ 35 หมูบาน แบงไดเปน 2 ลักษณะ หมูบานของ
ฝายราชวงศ ผูนําทางการฝายการเมืองและฝายบริหาร สวนธุรกิจการคา เปนที่อยูอาศัยของคนจีน 
ทําการคาขายไปดวย สถานภาพทางชนชั้น เนื่องจากเคยไดรับอิทธิพลจากอินเดีย ทําใหเกิดมี 
สถานภาพทางชนชั้น เกิดขึ้นใน 
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 ประเทศจีน มีอิทธิพลทางดานธุรกิจการคา มีอํานาจทางเศรษฐกิจสูง วัฒนธรรม
ตะวันตกจากอังกฤษ จะมี ตอรัฐภายใตอารักของอังกฤษ ไดรับอิทธิพลทางดานการเมือง 
 สังคมประเทศบรูไน ซึ่งมี 
  สุลตาน (เปนประมุขสูงสุด) และราชวงศ (นับทางบิดา) 
  ขุนนาง เชื้อสายราชวงศ 
  ขุนนาง มีเชื้อสายกึ่งราชวงศ 
  ราษฎรสามัญ 
  ชนพื้นเมืองเดิม 
 ลักษณะพิเศษในฐานะประชากรชาวบรูไน ไมตองเสียภาษีและสามารถสงบุตรหลาน
เขาเรียนในโรงเรียนของรัฐไดทุกคน หากวาเด็กคนใดมีความสามารถสูง จะไดรับทุนรัฐบาลไป
ศึกษาตอประเทศอังกฤษ 
 ความแตกตางทางชนชั้น จะเห็นไดชัดวา ในการใชภาษา พิธีการ หนาที่การงาน งาน
อาชีพ นอกจากนี้ยังสามารถสังเกตจากธงและรม สีเหลือเปนสีประจําพระองคสุลตาน ในฐานะ
ประมุขสูงสุด ในบรูไน จะไมมีใครใชสีเหลือง เนื่องจากถือวา เปนสีประจําพระองคไมควรลวง
ละเมิด ธงสีน้ําเงิน สําหรับขุนนางเชื้อสายราชวงศ ธงสีแดงขาว สําหรับขุนนางเชื้อสายธรรมดา ผูที่
สามารถใชธงไดจะตองเปนเชื้อสายราชวงศ หรือสืบเชื้อสายมาจากบุคคล สําคัญในวงราชการ (4 และ 3 
ชั่วอายุคน ตามลําดับ) รม จะใชเฉพาะ องคสุลตาน มเหสี โอรส ธิดา 
 9.  วิธีการดําเนินชีวิต   
  9.1 การเกิด มีพิธีโกนผมไฟใหเด็ก เมื่อเกิดครบ 7 วัน การตั้งชื่อเด็ก ใชชื่อ
เกี่ยวกับศาสนา หามนําชื่อสัตวมาตั้งเปนชื่อคน สวนใหญจะใชชื่อบุคคลสําคัญในประวัติศาสนา 
สาวกของศาสดา ผูนําทางศาสนาจะประกอบพิธีพลีเลือด ใหกับคนยากจนโดยการเชือดคอสัตวซึ่ง
เรียกวาพิธีอะกีเกาะย 
  9.2 การศึกษาเลาเรียน  ทุกคนไดรับการเรียนฟรี อุดหนุนโดยรัฐบาล ตั้งแต
ชั้นประถม มัธยม จนถึงมหาวิทยาลัย ถาใครสามารถเรียนได นักศึกษาที่เรียนดีถึงขั้นจะถูกสงไป
ศึกษาตอที่ประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ ชาวบรูไนทุกคนจะตองศึกษาศาสนาอิสลามและปฏิบัติตาม
โดยเครงครัด 
  9.3 การแตงกาย ในวันพิธีสําคัญฯ จะแตงกายแบบชาวอิสลามที่เครงครัด 
(แตไมบังคับในวันปกติ) ทั้งชายและหญิง 
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  9.4 การทักทาย  เมื่อพบกันจะทักทายกันวา สลาม การแสดงความรูสึก
ตางๆ  เชน ดีใจ เสียใจ เห็นอกเห็นใจ จะกลาวคําตางๆ ที่เกี่ยวพันกับพระเจาญาติพี่นองที่อยู
หางไกลจะมีการพบกันปละครั้งในวันสําคัญของครอบครัวนอกจากนี้ ในการทักทายยังมีการสัมผัส
มือผูที่ไดพบและนําไปสัมผัสหนาตาของตน หมายถึงความยินดีที่ไดพบอยางจริงใจ (การทักทาย
ที่มาจากใจ) การกระทําเชนนี้จะเปนการกระทําเฉพาะเพศเดียวกันเทานั้น 
  9.5 การขอพรจากพระผูเปนเจา จะกระทําทุกวันศุกร เพื่อแสดงความ
เคารพตอพระเจาทั้งรายกายและจิตใจ ชาวอิสลามทุกคนจะตองปฏิบัติตั้งแตบรรลุนิติภาวะไป
จนถึงวันสุดทายของชีวิต เปนการควบคุมพฤติกรรมของชาวมุสลิม ถากระทําจะถูกตําหนิติเตียน
จากญาติผูใหญ (หญิงหลังคลอด หรือขณะมีประจําเดือน จะยกเวนการทําละหมาด) 
  9.6 การถือบวช จะกระทําทุกป เพื่อแสดงถึงความอดทนทั้งรางกายและ
จิตใจ ในเดือนรอมฎอน โดยชาวิสลามทุกคนจะไมมีการบริโภคอะไรเลยตั้งแตพระอาทิตยขึ้น
จนถึงหลังพระอาทิตยตกดิน ไมมีการกลืนน้ําลาย ไมมีการบริโภคอาหาร จะบริโภคไดในเวลา
กอนพระอาทิตยข้ึน บุคคลที่ไดรับการยกเวนไมตองถือบวชในแตละปไดแก 
 คนชรา 
 คนปวยเรื้อรัง 
 หญิงแมลูกออน, หญิงมีครรภ 
 หญิงที่มีรอบเดือน 
 บุคคลที่ตองใชแรงงานหนัก เชน กรรมกร 
 การประกอบพิธีกรรมตางๆ ของชาวอิสลาม จะกระทําในมัสยิดหรือสุเหรา หมายถึง
ชุมชนหรือที่พัก สตรีบรูไนสวนใหญ เปนแมบาน และมีจํานวนไมนอยที่ประกอบอาชีพทอผา ทํา
เงิน ทําทอง สตรีที่อยูในมัสยิดจะตองมีผาคลุมผมปกปดศีรษะ เส้ือแขนยาวกระโปรงยาวคลุมเทา 
ผูชายบรูไนเปนหัวหนาครอบครัว มีสิทธิมีภรรยาได 4 คน ถาสามารถเลี้ยงดูได จะปฏิบัติหรือไม
ปฏิบัติก็ได ตามกฎศาสนาของสตรีบรูไนจะตองซื่อสัตยตอสามี หาเดินทางคนเดียว กอนแตงงาน
ไมอนุญาตใหหญิงและชายอยูใกลกันตามลําพัง หาเด็ดขาดในเรื่อง พฤติกรรมทางเพศแบบ ทอมดี้ 
เกย กระเทย 
 10.  ประเพณีสําคัญ 
 คือประเพณีการแขงเรือเนื่องจากภูมิประเทศเปนเกาะลอมรอบดวยแมน้ํา เรือที่นํามาแขง
จะมีฝพายประมาณ 21 คน สีของเรือนอกจากราชวงศชั้นสูงแลวจะไมมีใครทําสีเหลือง การแขงเรือจะ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

185

กระทําเมื่อมีบุคคลสําคัญๆ มาเยี่ยม หรือในวันสมภพของสุลตาน มีการแบงชั้นของทาเรือที่หมายตาม
ศักด์ิของเจาของเรือ ถาเรือที่นํามาแขงขันเปนเรือขุนนางราชวงศ ทาเรือเสนชัยจะเปนทาเรือช้ันสูง  
 เมื่อมีเด็กเกิดครบ 7 วัน ชาวบรูไนจะโกนผมไฟใหเด็ก มีการเชือดสัตว พิธีการแตงงาน 
ชาวบรูไนจะกระทําที่บานเจาสาว แหขันหมาก กั้นประตูปา (ประตูเงินประตูทอง) การตายชาว
บรูไนจะใชวิธีฝง ไมมีการไวทุกขถือวาเปนการผูกพันกับผูตาย มีการเคารพศพ 
 11.  ลัทธิความเชื่อ 
 ชาวบรูไนเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จิตวิญญาณ การบวงสรวงบูชายันต เพื่อความเปนศิริมงคล 
เมื่ออังกฤษเขามาครอบครองไดสรางความเจริญทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ประกอบกับมีชาว
จีนเขามาทําการคาขาย ทําใหชาวบรูไนยอมรับอุดมการณ แนวความคิด ทัศนคติใหมๆ ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสังคมขั้นปฐมภูมิที่คลายความเชื่อในส่ิงศักดิ์สิทธิ์ 
 ในประเทศบรูไนการบริหารงานทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม อยูภายใตองค
สุลตาน ผูซึ่งสละทุกอยางเพื่อ ความรุงเรืองของประชากรบรูไน 
 อาชีพสวนใหญเกี่ยวพันกับระบบชนชั้น ทําใหเกิดขอจํากัด ในการกระจายแรงงาน ผูที่
ทํางานในระดับสูงจะเปนบุคคลชั้นสูง 
 ชาวบรูไนถือวาศาสนาอิสลามเปนสิ่งกําหนดสูงสุดและถือปฏิบัติตาม โดยเครงครดัยก
ยององคสุลตานเปนประมุขสูงสุด เปนผูมีบุญญาธิการทั้งทางโลกธรรม เชียวชาญดานการคาขาย
และทางทหารสามรถปกปองบานเมืองไดเปนเยี่ยม 
 ประเทศบรูไน เปนประเทศนองใหมลาสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพิ่งไดรับเอกราช
จากอังกฤษ เมื่อ 1 มกราคม 2527 ภูมิประเทศเปนเกาะมีน้ําลอมรอบ มีเนื้อที่นอยที่สุดและมี
ประชากรนอยที่สุดในภูมิภาคแถบนี้ เปนประเทศร่ํารวยประชากรมีรายไดตอหัวสูง ประมาณ 
200,000 บาทตอคน ผลิตน้ํามันเปนสินคาออกเปนรัฐสวัสดิการรัฐใหบริการและความสะดวกแก
ประชาชนทุกอยาง ในดานการศึกษา การสาธารณสุข ที่อยูอาศัย เด็ก ๆ จะสามารถเขาเรียนใน
โรงเรียนรัฐบาลโดยไมตองเสียคาใชจาย ใครที่เรียนเกงจะไดรับการสงเสริมใหไปศึกษาตอประเทศ
อังกฤษ 
 ศาสนาอิสลาม เปนศาสนาประจําชาติ ปกครองโดยสุลตาน ซึ่งอุทิศพระองคเพื่อชาว
บรูไน มีชาวจีนอพยพเขามาทําการคาขายและมีอิทธิพลทางดานเศรษฐกิจ และเพิ่มจํานวน
พลเมืองอยางราดเร็ว (ณัจฉลดา พิชิตบัญชาการ 2529 : 103 - 110 ) 
 
วัฒนธรรมฟลิปปนส 
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 ชื่อประเทศฟลิปปนส  (Philippines) มาจาก ประเทศฟลิปปนสตั้งขึ้นตามชื่อของ
เจาชายฟลิปที่ 2 ของสเปน ซึ่งสืบทอดราชบัลลังกจากกษัตริยชาลสที่ 5 
 คําวาฟลิปโน  (Filipino) เกี่ยวโยงกับชาวสเปนและลูกครึ่งสเปน (Spanish Mestizo) 
ที่เกิดในฟลิปปนส พวกนี้จะเรียกตัวเองวา Espanoles – Filipinos ในระยะเวลาตอมาชาวพื้นเมือง
ที่เปนคริสเตียน (Indios) และลูกครึ่งจีนเรียกตัวเองวาฟลิปโนดวยเพื่อยกสถานภาพใหเทียบเทา
กับชาวสเปนและลูกครึ่งสเปน 
 คําวาปนอย  (Pinoy) หมายถึง ชาวฟลิปปนสสมัยแรก ๆ ที่ไปอเมริกา เพื่อแยกใหเห็น
ความแตกตางกับชาวฟลิปปนสที่อาศัยอยูในฟลิปปนส 
 1.  พื้นฐานสภาพแวดลอมทั่วไป 
 การเกิดของประเทศฟลิปปนสยังเปนที่ตกลงกันไมได นักวิชาการหลายทานใหความเห็น
ตางๆ กัน บางก็วาฟลิปปนสเปนสวนหนึ่งของหมูเกาะแปซิฟกซึ่งไดหลุดหายไป สวนนี้เรียกวา มู (Mu) 
เหมือนกับสวนอื่นๆ เชน หมูเกาะฮาวาย สุมาตรา ซีเลเบส ชวา และบอรเนียว บางก็วาฟลิปปนสเกิด
ข้ึนมาเพราะแรงระเบิดของภูเขาไฟ และบางก็วาฟลิปปนสเปนสวนหนึ่งของเอเชีย ซึ่งเปนที่ยอมรับ
ของคนโดยทั่วไปในปจจุบัน 
 ชื่อของประเทศฟลิปปนสถูกตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1543 โดยนักสํารวจชาวสเปนชื่อ รวย 
โลเปซ เดอ วิลยาโลบอส (Ruy Lopez de Villalobos) เปนผูตั้งขึ้นในนามของเจาชายฟลิป ผูซึ่งได
กลายเปนกษัตริยฟลิปที่ 2 ของประเทศสเปนในป ค.ศ. 1556 - 1598 ชื่อฟลิปปนสนั้นปรากฏในแผนที่
หายากซึ่งพิมพในป ค.ศ. 1554 โดยนักภูมิศาสตรชาวอิตาเลียนชื่อ กิโอวานนี รามูซิโอ (Giovanni 
Ramusio) 
 ถามาพิจารณาดูชาติพันธุดั้งเดิมของชาวฟลิปปนสแลว ผูเชี่ยวชาญทางโบราณคดี
สันนิษฐานวา ชาวฟลิปปนสมาจากการผสมผสานกันของพวกเอเชีย 3 พวกดวยกัน คือ นิกริโต อิน
โดเนเซียน และมาเลเซียน ในระหวางยุคกอนประวัติศาสตร การอพยพเขาไปตั้งถิ่นฐานใน
ฟลิปปนสที่นับวาเปนการอพยพครั้งใหญ ก็คือการอพยพของพวกมาเลยหรือมลายู ซึ่งอพยพไป
จากเกาะบอรเนียวเมื่อประมาณ 200 – 300 ป กอนคริสตศักราช ไปต้ังถิ่นฐานอยูบนแถบวิสายาส
ตอนกลาง (Central Visayan Islands) ไปจนถึงเกาะมินโดโร (Mindoro) และทางใตของเกาะลู
ซอนดานทิศตะวันตก เนื่องจากมีชนเผาตางๆ ไดอพยพไปอยูในฟลิปปนสหลายเผาจึงทําใหมี
ภาษาพูด (Dialects) แตกตางกันไป ถึงแมจะมีการติดตอคบหากันระหวางกลุมแตก็ยังรักษาภาษา
พูดของแตละเผาไว ปจจุบันฟลิปปนสมีภาษาพูดถึงรอยกวาภาษา ดวยเหตุนี้เองจึงตองใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อในการติดตอระหวางกัน ตอมาในศตวรรษที่ 14 - 15 ชาวอาหรับซึ่งเขามามี
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อิทธิพลทางการคา ในเอเชียไดเร่ิมขยายอิทธิพลไปทางตอนใตของฟลิปปนส โดยเขาไปตั้งถิ่นฐาน
ในบริเวณชายฝงทะเลในซูลูและมินดาเนา พรอมทั้งไดขยายอํานาจการปกครองเขาไปในแถบนี้
ดวย ชาวอาหรับที่เขามาตั้งถิ่นฐานในแถบนี้ ไดแกบรรพบุรุษของชาวฟลิปปนสที่นับถือศาสนา
อิสลามในปจจุบันนั่นเอง 
 ที่ตั้งของฟลิปปนสปจจุบันนั้นอยูทางใตของเกาะฟอรโมซา และทางเหนือของเกาะ
บอรเนียว ถูกเชื่อมโยงทางตะวันออกโดยมหาสมุทรแปซิฟก และทางตะวันตกโดยทะเลจีน หมู
เกาะฟลิปปนสประกอบดวย 7,100 เกาะ เกาะที่มีการตั้งชื่อแลวมี 2,773 เกาะ 
 พื้นที่ของฟลิปปนสมี 115,707 ตารางไมล ลูซอนเปนเกาะที่ใหญที่สุดมีพื้นที่ 40,814 
ตารางไมล สวนเกาะมินดาเนาใหญรองลงมามีพื้นที่ 36,906 ตารางไมล และเกาะซามารมีพื้นที่ 
5,124 ตารางไมล  
 ที่ราบที่ใหญที่สุดก็คือ ลูซอน ซึ่งเปนดินแดนที่ทําการปลูกขาวมาก หุบเขาคากายัน 
(Cagayan) ซึ่งอยูในเกาะลูซอนเปนแหลงที่ผลิตยาสูบไดมากที่สุดในเอเชีย นอกจากนี้ใกลๆ มะนิลา คือ 
ลากูนา (Laguna) เปนดินแดนแหงทะเลสาบของประเทศดวย 
 ฟลิปปนสเปนภูมิภาคเขตรอนเหมือนกับประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตแต
คอนขางจะรอนนอยกวา ประเทศมักไดรับภัยธรรมชาติอยูเนืองๆ เชน มีพายุใตฝุน และแผนดินไหว
อยูเปนประจํา 
 ทรัพยากรธรรมชาติของฟลิปปนสก็มีเชนเดียวกับประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต พื้นที่สวนใหญใชสําหรับทําการเกษตร สินคาสงออกที่สําคัญ คือ เนื้อมะพราวตากแหง 
นอกจากนี้พื้นที่สวนหนึ่งเปนปาไม 
 ดอกไมประจําชาติ เปนที่รูกันวา ดอกไมประจําชาติของฟลิปปนสคือ ซัมปากิตา 
(Sampa – Guita = ดอกมะลิ) และใชเปนสัญลักษณในการประดิษฐส่ิงตาง ๆ ของฟลิปปนส  
สวนตนไมประจําชาติก็คือ ตนนารรา (Narra) ตนไมนี้เปนสัญลักษณของลักษณะนิสัยและ
อุดมการณของชาวฟลิปปนส ลักษณะของตนไมยืนตนสูงตระหงานแข็งแรง เปรียบเสมือนความ
แข็งแกรงและเจตจํานงของชาวฟลิปปนสที่ยืนหยัดอยูดวยตัวของตัวเอง และจะไมยอมเปนอาณา
นิคมของผูใดอีกตอไป 
 ในปจจุบันชาวฟลิปปนสสวนใหญประกอบดวย พวกตากาล็อก (Tagalogs) บิซายัน 
(Bisayans) อิโลกาโน (Ilokanos) บีโคล (Bicols) ปมปงกัน (Pampangans) ปงกาซินัน 
(Pangasinanes) อิบานาเก (Ibanage) และซัมบัล (Zambals)  พวกเหลานี้สืบเชื้อสายมาจาก
เจาของเกาะตางๆ ซึ่งเคยตกเปนเมืองขึ้นของสเปน และสหรัฐอเมริกา ประชาชนสวนใหญนับถือ
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ศาสนาคริสตโรมันคาทอลิก นอกจากนี้ก็มีชนกลุมนอยที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งไดแก พวกมุสลิม
ในเกาะมินดาเนา และซูลู ซึ่งสเปนเรียกวาพวกมอโรส กับประชาชนที่เปนพวกชาวเขา ไดแก พวกอี
ฟูเกา  (Ifugaos) บอนตอก  (Bontoks) อาปาเยา  (Apayaos) เบงเกต  (Benguets) คาลิงกัส 
(Kalingas) มังยัน (Mangyans) ในเกาะมินโดโร มาโกบอส (Magobos) มาโนบอส (Manobos) อิ
ซามัล (Isamals) ซูบานัน (Subanuns) ในเกาะมินดาเนา พวกบัดเจา (Badjaos) ในเกาะซูลูและ
นิกริโตแถบตอนในของเกาะ  
 เนื่องจากมีประชาชนหลายเผานี้เองทําใหฟลิปปนสมีภาษาถิ่นเปนจํานวนมาก ภาษา
พื้นเมืองมี 55 ภาษา สวนภาษาถิ่นมี 142 ภาษา ภาษาที่ใชเปนทางการคือภาษาอังกฤษ ภาษาที่
ใชพูดกันทั่วไป คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาฟลิปปนโน (ตากาล็อก) และภาษาสเปน  
 สําหรับชนช้ันทางสังคมนั้นมี 3 ชนชั้นดวยกัน คือ ชนชั้นรํ่ารวย ชนชั้นปานกลาง และ
ประชาชนธรรมดา ชนชั้นรํ่ารวยประกอบดวยพวกขุนนางเกา เจาของที่ดิน พวกเจาของธุรกิจ และ
พวกร่ํารวยรุนใหม (nouveau riche) พวกร่ํารวยนี้มีประมาณรอยละ 10 ของประชากรทั้งหมดของ
ประเทศ แตเปนเจาของกิจการธุรกิจและมีความมั่งคั่งถึงรอยละ 90 ของประเทศ พวกขุนนางเกา
หรือเศรษฐีเกานี้สวนใหญจะเปนเจาของกิจการเพาะปลูกพืชผลตางๆ สวนพวกเจาของธุรกิจจะ
เปนพวกนายธนาคาร เจาของโรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานตางๆ พวกร่ํารวยรุนใหมจะเปนพวก
ที่รํ่ารวยขึ้นมาอยางฉับพลันดวยการทําการคาในตลาดมืด เลนการพนัน และการคาดอลลาร 
 ชนชั้นกลางของประเทศมีประมาณรอยละ 20 เปนพวกชนชั้นปญญาชนเปนระดับ
มันสมองของชาติ มีทั้งพวกที่รํ่ารวยและยากจน พวกนี้จะเปนนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร นัก
การศึกษา ทนายความ นายแพทย วิศวกร พระ นักเขียน ฯลฯ  
 สวนประชาชนธรรมดาเปนชนชั้นต่ําสุดของสังคม ประกอบดวยผูเชาที่นาชนบท 
กรรมกร พวกวณิพก ยาจก และพวกที่ไมมีงานทํา ประชากรสวนนี้มีประมาณรอยละ 70  
 ประชาชนชาวฟลิปปนสสวนมากจะเปนคนมีอารมณออนไหว  รักสันติ แตใน
ขณะเดียวกันก็จะตอสูเพื่อความยุติธรรมในสังคม พรอมที่จะสูและจะเสียสละชีวิตไดทุกเมื่อ 
 ชาวฟลิปปนสมีสัญลักษณเชนเดียวกับลุงแซมของอเมริกา และจอหนบูลของอังกฤษ 
นั่นก็คือ ฮวน เดอ ลา ครูซ มีความสูง 5 ฟุต เปนคนแข็งแกรง ตาดํา จมูกแบน สวมเสื้อบารองตา
กาล็อก และกางเกง มีผาโพกหัวแบบชาวนา สวมรองเทาแตะ เปนผูที่มีความซื่อสัตย ทํางานหนัก 
กลาหาญ สุภาพออนโยน และเปนกันเอง ( สุพรรณี กาญจนัษฐิติ 2523 : 2 - 37) 
 ฟลิปปนสเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญในเอเชียแปซิฟก ภูมิประเทศประกอบดวยเกาะ
ตางๆ มากมาย มีกลุมหมูเกาะใหญ 2 กลุม หมูเกาะ คือ หมูเกาะลูซอน หมูเกาะวิสายาส และหมู
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เกาะมันดาเนา มีภูเขาไฟและพายุใตฝุนตลอดทั้งป จึงเปนอุปสรรคในการพัฒนา จากการแยกหมู
เกาะใหญๆ ทําใหมีภาษาวัฒนธรรมแตกตางกันออกไป ฟลิปปนสจึงตองใชภาษาอังกฤษเปน
ภาษาติดตอราชการและทางการศึกษา แตภาษาฟลิปปนส (ตากาล็อก) ก็ยังใชเปนภาษาพูดกันทั่วไป 
 นอกจากนี้ประเทศฟลิปปนสยังประกอบไปดวยชาติพันธุตางๆ ตามที่อยูอาศัยและ
การอพยพเขามาของชาติพันธุเหลานั้นซึ่งไดแก กลุมชาวคริสเตรียนที่อยูในที่ราบต่ํา ชาวจีนที่เขา
มาทําการคาขายตั้งแตสมัยสเปนเขาครอบครอง ชาวมุสลิมที่อยูปะปนกับชาวคริสเตียนในเกาะ
มินดาเนาไดเขามาตั้งรกรากกอที่สเปนจะเขามาครอบครองและชาวเขาในที่ราบสูงซึ่งลวนแลวแตมี
วัฒนธรรมของตัวเอง 
 จากการพัฒนาของสังคมดั้งเดิมสูสังคมภายใตสเปนและสหรัฐอเมริกาทําใหสังคม
ชาวฟลิปปนสมีการผสมผสานกันระหวางสองวัฒนธรรม คือ มีลักษณะครอบครัวที่ใกลชิด แบบ
สเปน แตมีความทันสมัยแบบอเมริกา โดยเฉพาะในสังคมเมือง อีกทั้งสถานภาพของสตรีก็อยูใน
ระดับสูง การศึกษาและสุขภาพถือเปนสิ่งสําคัญที่ตองคํานึง ถาดูโดยภาพรวมแลวสังคมและ
ส่ิงแวดลอมในฟลิปปนสภายใตการครอบครองของสเปนและสหรัฐฯ เปนสิ่งกําหนดใหฟลิปปนสมี
ความเปนอยูเชนปจจุบัน ( สีดา สอนศรี 2545 : 65 - 67 ) 
 2.  ลักษณะทางกายภาพ 
 หมูเกาะฟลิปปนสตั้งอยูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนจุดตัดของวัฒนธรรมของมาเลย 
จีน สเปน อเมริกา และชนชาติอ่ืนๆ ประเทศประกอบไปดวย หมูเกาะ 7,100 เกาะ สวนที่เปนพื้นที่ดิน
เกือบ 300,000 ตารางกิโลเมตร แตมีเพียง 1,000 เกาะเทานั้นที่มีผูคนอาศัยอยู โดยเฉพาะเกาะลูซอน
และเกาะมินดาเนาที่มีขนาด 105,000 และ 95,000 ตารางกิโลเมตร สวนเกาะวิสายาสนั้น เปนหมู
เกาะที่อยูระหวางสองหมูเกาะดังกลาว ทั้งสามหมูเกาะนี้แสดงอยูในธงชาติของฟลิปปนสตามลักษณะ
ภูมิประเทศแลวฟลิปปนสแตกออกมาจากทะเลและอยูในหมูเกาะแปซิฟกลอมรอบไปดวยน้ํา 
ฟลิปปนสจึงเปนประเทศที่มีแนวชายฝงยาวที่สุดในโลก ชาวฟลิปปนสสวนใหญจึงอาศัยอยูตาม
ชายฝงทะเล ฟลิปปนสเปนสวนหนึ่งของแปซิฟกตะวันตกที่มีภูเขาไฟซึ่งคุกรุนอยูตลอดเวลา เชน
ภูเขาไฟมายอน(Mount Mayon) ภูเขาไฟตาอัล (Taal ) ภูเขาไฟอโป(Apo) และภูเขาไฟปนาตูโบ
(Pinatubo) ซึ่งเพิ่งระเบิดไปเมื่อไมนานมานี้ ทําใหเมืองจมไปดวยเถาถานทั่วมะนิลา 
 3.  ภูมิอากาศ 
 ฟลิปปนสตั้งอยูในเขตมรสุม มีฝนตกตลอดทั้งปและมีฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
มรสุมมีในฤดูรอนสงผลใหเกิดฝนตกตลอดตั้งแตเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม ในขณะที่
มรสุมในฤดูหนาวทําใหอากาศหนาวจัดและแหงระหวางเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ สําหรับ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

190

ในมะนิลาแลวเปนเมืองที่รอนที่สุดและฝุนละอองมากที่สุด ในระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมมี
อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 37 องศาเซลเซียส  
 เนื่องจากมีสรสุมตลอดทั้งปนี่เอง ทําใหฟลิปปนสไดรับความเสียหายในการเพาะปลูก
มากจากน้ําทวม ผลผลิตทางการเกษตรจึงลดลงในปที่มีมนสุมมาก ยังทําลายชีวิตมนุษยในแตละ
ปเปนจํานวนมาก ( สีดา สอนศรี 2545 : 67 - 68) 
 4.  ประชากร 
 ประเทศฟลิปปนสเปนประเทศคาทอลิกและขอหามทางศาสนาไมใหคุมกําเนิด จึงทํา
ใหประชากรเพิ่มมากขึ้นทุกป ปจจุบันมีประชากรถึง 75 ลานคน ในจํานวนนี้ 11 ลานคนอาศัยอยู
ในมะนิลา ประชากรประกอบไปดวยชาวพื้นเมืองที่ไมมีเลือดผสมซึ่งเรียกวาพวกมาเลย พวก
ลูกครึ่งสเปน(Spanish Mestizo) ลูกครึ่งจีน (Chinese- Mestizo) ลูกครึ่งอเมริกา (American- 
Mestizo) และยังมีลูกครึ่งอื่นๆ อีกแตมีนอยมาก (สีดา สอนศรี 2545 : 70) 
 กลุมชาติพันธุ กลุมภูมิภาคและภาษา 
 ฟลิปปนสเปนพหุสังคม นั่นคือมีประชากรหลายเชื้อชาติ หลายภาษาถิ่นในประเทศ
เดียวกัน ภาษาใหญๆ มี 11 ภา และ 87 ภาษาถิ่น เนื่องจากมีภาษาถิ่นมากมายนี้เอง ฟลิปปนสจึง
ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ และภาษาในการสื่อสารนอกเหนือจากภาษาฟลิปปนส (ตา
กาล็อก) 
  4.1 กลุมคริสเตียนในที่ราบต่ํา ชาวคริสเตียนที่อยูในที่ราบต่ําแบงไดเปน
หลายกลุม ประชากรที่เปนชาวคริสเตียน รอยละ 91.5 กระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ การอพยพ
ของชาวคริสเตียน ไดเขามาในจังหวัดโคตาบาโตและลาเนาในเกาะมินดาเนาในสมัยสเปนและ
อเมริกาเขาครอบครอง ซึ่งสรางความไมพอใจใหกับชาวมุสลิมกลุมนอยที่อาศัยอยูในมินดาเนา 
กอใหเกิดการตอสูระหวางพวกคริสเตียนและมุสลิมในทศวรรษที่ 1970 นอกจากนั้นยังมีพวกที่
อาศัยในสวนอื่นๆ อีก แตละกลุมมีภาษาถิ่นของตัวเอง แตอยางไรก็ตาม ก็ยังตองเรียนรูที่จะพูด
ภาษาของพวกตากาล็อกและภาษาอังกฤษดวย 
  4.2 มุสลิมภาคใต แมมุสลิมที่อยูทางภาคใตมีประมาณรอยละ 5 ของ
ประชากรทั้งหมด แตก็เปนชนกลุมนอยที่สําคัญมากในฟลิปปนส มุสลิมภาคใตนี้มีบทบาทมากใน
ป ค.ศ. 1969 ซึ่งเปนปที่มารกอสสิ้นสุดการเปนประธานาธิบดีสมัยแรก ในชวงนี้มีการสูรบกันใน
ภาคใตมาก สาเหตุที่ชาวมุสลิมมีความขัดแยงกับรัฐบาลฟลิปปนสนั้น สืบเนื่องมาตั้งแตสมัยสเปน
ครอบครองฟลิปปนส สเปนไดอพยพชาวคริสเตียนลงไปทํามาหากินในมินดาเนาและมีนโยบายนํา
ศาสนาคริสตเขาไปเผยแพรดวย ซึ่งชาวมุสลิมถือวาเปนการทําลายวัฒนธรรมทางศาสนาของ
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มุสลิม และเมื่อสหรัฐฯ เขามาครอบครองฟลิปปนสก็มิไดแกปญหาการทํากินของชาวมุสลิม
ดังกลาว แตกลับอพยพชาวคริสเตียนลงไปมากขึ้น กอใหเกิดความขัดแยงกันระหวางคนนับถือสอง
ศาสนา ซึ่งเปนรากฐานของความขัดแยงมาจนถึงปจจุบัน 
  4.3 ชาวจีนและลูกครึ่งจีน ชาวจีนไดอพยพเขามาอยูในฟลิปปนสตั้งแต
ศตวรรษที่ 17 ในขณะที่ฟลิปปนสอยูภายใตการครอบครองของสเปน ชาวจีนเหลานี้ไดอพยพเขา
มาในฟลิปปนสและทําการคาขายระหวางมะนิลากับเมืองฟูเจียนของจีน เมื่อมีการอพยพมากันมา
ข้ึน รัฐบาลสเปนไดสงเสริมใหชาวจีนเขามาทํางานในภาคเกษตรกรรมและคอยๆสรางตัวเองขึ้นมา
เปนพอคาขายปลีกและใหกูเงิน และเปนผูเก็บผลประโยชนและรายไดทั้งในระดับจังหวัดละทองถิ่น
ในศตวรรษที่ 19 ชาวจีนเหลานี้ไดแตงงานกับชาวฟลิปปนสและสเปนและไดกลายเปนชาวฟลิปปนส
นับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก ทําธุรกิจในฟลิปปนสมาจนถึงปจจุบัน 
  ชาวเขาเผาตางๆ ชนกลุมนอยชาวเขาในฟลิปปนสนั้นมีประมาณ 100 เผา 
คิดเปนรอยละ 3 ของประชากรทั้งหมด จะรวมกลุมกันอยูบนภูเขาเปนเวลาหลายศตวรรษกอนที่
มุสลิมและสเปนจะเขามาในฟลิปปนส มีวัฒนธรรมและคานิยมและวิถีชีวิตเปนของตัวเอง มีการทาํ
ศิลปะการแกะสลักที่แสดงถึงชีวิตความเปนอยู เชน แกะสลักเปนรูปหัวหนาเผาที่ทําพิธีทาง
ไสยศาสตร บานเรือนที่อยูอาศัย อุปกรณการทํามาหากิน เปนตน นอกจากนี้วัฒนธรรมการทํานา
บนไหลเขาของชาวเขาเผาบอนตอก (Bonto) และอีฟูกา (Ifugao) ในจังหวัดบานาเว (Banaue) ทํา
กันมาหลายพันปสืบทอดชั่วลูกชั่วหลาน ซึ่งถือเปนสิ่งมหัศจรรยอันดับ 7 ของโลก ชาวเขาเหลานี้
ไดรับอิทธิพลทางภาษาจากมิชชันนารีชาวอเมริกันมาหลายศตวรรษเชนกัน ทใหพูดภาษาอังกฤษ
ไดคลอง แตก็ไมเคยละทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิมของตัวเอง (สีดา สอนศรี 2545 : 65 - 77) 
 5.  ศาสนา 
 ประชาชนสวนใหญ 93% นับถือศาสนาคริสตพวกที่เปนคริสเตียน รอยละ 82.9 เปน
คาทอลิก รอยละ 7.6 เปนอะคลิปายัน (Aglipayans) รอยละ 2.3 เปนโปรเตสแตนท และรอยละ 
0.5 เปนอิกริเซีย นี คริสโต (Iglesia ni Cristo) อีกรอยละ 7 เปนศาสนาอื่น ๆ (สุพรรณี กาญจนัษ
ฐิติ  2523 : 2 - 37 ) 
 6.  วิถีชีวิตทางศาสนา 
 ศาสนาเปนจุดศูนยกลางของชาวฟลิปปนสสวนใหญ เนื่องจากชีวิตประจําวันเกี่ยวพัน
กับศาสนาตั้งแตเกิดจนเสียชีวิต องคกรศาสนาโดยเฉพาะศาสนาคริสตโรมันคาทอลิก ซึ่งมีผูนับถือ
อยู 82 เปอรเซ็นต เปนศาสนาประจําชาติ พิธีการทางศาสนาเมื่อมีเด็กเกิดขึ้นมาใหมนัน้จาํเปนตอง
มีพออุปถัมภแมอุปถัมภ (God parents) การมีพออุปถัมภแมอุปถัมภนี้เองไดสรางระบบเครือญาติ
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และระบบอุปถัมภค้ําจุนในสังคมฟลิปปนสอยางกวางขวางทีเดียว นอกจากศาสนาคริสตโรมันคาทอลิก
ซึ่งมีผูนับถือเปนสวนใหญของประเทศแลว ยังมีศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนท ศาสนามุสลิม 
ศาสนาพุทธ และลัทธิ ซึ่งมีผูนับถือเปนสวนนอยของประเทศ 
 พื้นฐานทางศาสนา ชาวพื้นเมืองดั้งเดิมนับถือส่ิงนอกเหนือธรรมชาติ เขาเชื่อวามี
วิญญาณตางๆ อยูรอบตัว คอยใหคุณใหโทษ เชน ชาวเขาที่ทํานาบนไหลเขามาหลายพันป ได
บวงสรวงวิญญาณกอนปลูกขาว เก็บเกี่ยวขาว การเกิด การตาย และการแตงงาน เมื่อสเปน
ครอบครองก็ไดนําศาสนาคริสตโรมันคาทอลิกเขามาเผยแพรเพื่อเปนเครื่องมือในการปกครอง แต
ชาวฟลิปปนสก็มิไดละทิ้งความเชื่อเดิม กลับเอาความเชื่อส่ิงนอกเหนือธรรมชาติเดิมผสมผสานกับ
ศาสนาใหมที่ไดรับมา ดวยเหตุนี้เองจึงมีวันของนักบุญตางๆ ในแตละทองถิ่น โดยนําเอาความเชื่อ
ดั้งเดิมผสมผสานกับความเชื่อของศาสนาคริสต และมีการฉลองกันแบบพื้นเมือง พระชาวสเปน
ตองลดอํานาจลงเมื่อพระชาวฟลิปปนสเรียกรองใหลดบทบาทลง 
ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก 
 สเปนไดเขามาครอบครองฟลิปปนสเกือบ 400 ป ตลอดระยะเวลานีเ้อง ทาํใหชาวฟลิปปนส
ไดซึมซับทั้งวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวของกับศาสนามานานมากทีเดียว พระบิดาเปนตัวแบบของพอ
ผูใหกําเนิด พระเยซูคือบุตรของพระธิดาซึ่งสละชีวิตเพื่อไถบาปแทนมนุษย พระแมมาเรีย คือพระแมผูมี
ความรักลูก จากความเชื่อดังกลาวจึงมีระบบพออุปถัมภแมอุปถัมภ และการชดใชหนี้บุญคุณ 
(Utang na loob) อยางไมมีที่ส้ินสุด ชาวฟลิปปนสตองเขาประกอบพิธีในโบสถ ทั้งในพิธีเกิด พิธี
แตงงาน และพิธีฝงศพ นอกจากนี้ยังมีพิธีร่ืนเริงเฉพาะทองถิ่นอีกดวย มีการเดินขบวน เตนรํา แขง
บาสเกตบอล ชนไก ฯลฯ สําหรับชวงคริสตมาสชาวฟลิปปนสจะฉลองกันยาวนานมาก มีการ
ตกแตงประดับประดาไฟอันสวยงามและรองเพลงรวมกัน ส่ิงที่สําคัญที่สุดในชวงคริสตมาสนี้ก็คือ
การรวมญาติพี่นองทั้งหมดปละครั้ง 
  6.1 ศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนท ศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนทมา
พรอมกับการเขามาครอบครองฟลิปปนสของสหรัฐฯ หลังจากไดมีการรวมสหพันธคริสตจักรแหง
ฟลิปปนสและสภาคริสตจักรแหงฟลิปปนสในทศวรรษที่ 1990 แลว ทําใหนิกายนี้ประสบความสําเร็จ
ในการชักชวนใหประชาชนมานับถือ ในอดีตมิชชันนารีไดนําเอาศาสนาเขามาเผยแพรโดยเฉพาะชาวเขา
และในเขตพื้นที่ราบต่ําที่นิกายคาทอลิกเขาไปไมถึง จะพบวาชาวเขาสวนใหญจะนับถือนิกาย
โปรเตสแตนทและพูดภาษาอังกฤษไดดีมาก 
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  6.2 ศาสนาอิสลามเปนศาสนาหนึ่งที่นับถือกันทางภาคใต ในชุมชนอิสลาม
ชุมชนหนึ่งจะมีสุเหราอยางนอยหนึ่งสุเหราในชุมชนนั้น การเขาไปสวดมนตหรือทําพิธีในสุเหรานี้
ตองถอดรองเทา ชาวมุสลิมภาคใตเรียกวาพวกโมโร 
  ในบางเมืองพวกโมโรจะไมเครงศาสนา แตทุกคนจะรวมกันฉลองในวัน
ส้ินสุดของรามาดอน วันเกิดของพระมูฮัมหมัด คืนที่พระมูฮัมหมัดขึ้นสวรรค วันเริ่มตนของปมุสลิม 
เปนตน ชาวโทโรสวนใหญจะปรับวิถีชีวิตใหเขากับทองถิ่น นั่นก็คือปรับความเชื่อที่เกี่ยวกับจิต
วิญญาณของชาวพื้นเมืองดั้งเดิมเขากับพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม เชน การเซนและบวงสรวง
วิญญาณ (ดีวาตัส – Diwatas) เพื่อวาวิญญาณเหลานั้นจะทําใหผูอยูมีสุขภาพและครอบครัวที่ดี 
รวมทั้งไดพืชผลอุดมสมบูรณ (สีดา สอนศรี 2545 : 87 - 90 ) 
 7.  วิถีการดําเนินชีวิต 
 วัฒนธรรมของฟลิปปนส เปนแบบผสมของเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะ
อเมริกา ไดปลูกฝงความเชื่อมั่นในตนเอง ใหกับชาวฟลิปปนส ทําใหกลาแสดงออกในความคิดเห็น
ของตนเอง กลาวิจารณไมวาเรื่องจะรุนแรงแคไหน จะแสดงความไมพอใจ ความดุดัน เมื่อไมชอบ
ใจในสิ่งใด ชอบเสี่ยงโชค เลื่อมใสในคริสตศาสนาที่สเปนนํามาเผยแพรอยางจริงจัง ทุกวันอาทิตยเมื่อ
มีโอกาสจะไปโบสถ เวลามีงานรื่นเริงทางศาสนา ทุกบานจะทําอาหารไวเลี้ยงแขก ใครจะรับประทานก็
ได มีการเดินตามเทียนแหรูปปนพระเยซู คลายเวียนเทียนในบานเรา มีแตรวงนําขบวน 
 ชาวฟลิปปนสมีความออนนอม นับถือผูสูงอายุ มีความผูกพันทางครอบครัวรักพี่รัก
นองอยางจริงจัง สมัครสมานสามัคคี โอบออมอารีตอคนแปลกหนา มักใหที่อยูอาศัยหรือเครื่อง
อํานวยความสะดวกอื่น ๆ ผูหญิงชาวฟลิปปนส เนื่องจากอิทธิพลของสเปน มักชอบปลูกดอกไม 
ทําขนมเคกและเลนเปยโน 
 ชาวฟลิปปนส มีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมบางอยางคลายคนไทยเปนตนวามี
ความเชื่อถือทางดานไสยศาสตร การเคารพผูสูงอายุในครอบครัว บิดามารดาสวนใหญ จะมี
อํานาจสิทธิขาดในตัวบุตร ลูกหลานตองเคารพเชื่อถือ ของปูยาตายาย ซึ่งยังคงมีอิทธิพลอยูมาก 
แมอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกจะแพรเขาไป ผูใดที่ไดรับการประณามจากญาติผูใหญวาเปน
คนอกตัญู จะไดรับการดูถูกเหยียดหยามจากสังคม ไมมีใครอยากคบหา ในกรณีที่บิดามารดา
เสียชีวิต พี่คนโตจะเปนผูปกครองนองๆ ตอไป ทําใหในครอบครัว มีความสัมพันธกันอยางดีและ
คอยชวยเหลือกันอยูเสมอ บางครั้งความเห็นแกญาติพี่นองมีมากจนกินเหตุ ชวยในเรื่องที่ไมควร
ชวย จึงเปนเหตุผล ผลักดัน ใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคม ปญหาการฉอราษฎรบังหลวง ชาว
ฟลิปปนสมีความผูกพันรักใคร ผูที่เปนมิตรสหายอยางแทจริง ถือวาคนที่มาจากตําบลเดียวกันเปน
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พวกเดียวกันมักจะใหความชวยเหลือเมื่อมีโอกาส (ผูรวมรัฐบาลของประธานาธิบดี มารกอส หลาย 
ๆ คน มาจาก “บารังไก” หรือชุมชนเดียวกับทานประธานาธิบดี) ซื่อตรงตอเพื่อนฝูงและยังเผื่อแผ
ไปถึงครอบครัวดวย 
 ชาวฟลิปปนส นับถือเทพเจาตางๆ มากมายหลายองค เนื่องจากมีความเชือ่วาเทพเจา
ทรงอํานาจสูงสุด เหนือมนุษยสามารถบันดาลโชคชะตาความเปนไปตางๆ ไดเปนตนวา นับถือเทพ
เจา ดียันมาซาลันตา ซึ่งเปนเทพเจาแหงความรัก เทพเจาอัคนี เทพเจาแหงพระเพลิง นอกจากนี้ยัง
มีความเชื่อวา วิญญาณเปนสิ่งไมตาย เปนสิ่งศักดิ์สิทธิที่จะลองลอยอยูทั่วไป สามารถบันดาล
ความเปนไปตาง ๆ ใหกับลูกหลาน ( ณัจฉลดา พิชิตบัญชาการ 252 :159 - 161) 
 8.  วัฒนธรรมในชีวิตประจําวัน  
 ชาวฟลิปปนสจะใชตา ริมฝปาก และมือ ในการสื่อสารใหรูถึงความรูสึก เชน ถาจะพูด 
“ทักทาย” เพื่อน หรือพูด “ตกลง” (Yes) กับเพื่อนก็จะแสดงการเลิกคิ้วแลละยิ้ม หรือการจองตาเขม็ง
ระหวางผูชายแสดงถึงอาการโกรธ เปนตน ชาวฟลิปปนสจะพูดดวยน้ําเสียงออนโยนออนหวานและ
ทอดเสียงพูดตอนทาย และจะไมถามคําถามตรงๆ จะเลี่ยงความขัดแยง การสนทนาสวนใหญจะพูด
เร่ืองเกี่ยวกับครอบครัวตัวเอง นอกจากนั้นยังชอบการมีสวนรวมในการกระทําสิ่งตางๆ ใหประสบ
ความสําเร็จ 
  8.1 การติดตอธุรกิจสวนตัว ชาวฟลิปปนสเปนชาติที่ใชภาษาอังกฤษมาก
เปนอันดับ 3 ของโลก จึงไมตองสงสัยเลยวาภาษาที่ใชกันในทางธุรกิจคือภาษาอังกฤษ การนัดทาง
ธุรกิจจะตรงเวลา แตการนัดรับประทานอาหารจะมาชากวาปกติ เขาจะทักทายกันดวยการจับมือ
แบบตะวันตก บทบาทของสตรีในทางธุรกิจเปนที่ยอมรับกันในสังคมอยางกวางขวาง ฟลิปปนสให
สตรีมีสิทธิเทาเทียมบุรุษเพศมากกวาชาติใดๆ ในเอเชีย 
  8.2 วัฒนธรรมการขับรถจิ๊ปนี่ รถจิ๊ปนี่เปนสัญลักษณอยางหนึ่งของ
ฟลิปปนสที่ใครไปฟลิปปนสแลวทุกคนควรรูจัก รถจิ๊ปนี่นี้เปนรถทหารอเมริกานําเขามาในฟลิปปนส
ชวงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งแตนั้นมาฟลิปปนสก็ดัดแปลงใชรถนี้เปนรถขนสงมวลชน รถคันหนึ่ง
นั่งไดประมาณ 10 คน ไมมีการหอยโหนกัน ส่ิงนี้เปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งที่เราเห็นคือการตกแตงรถอัน
สวยงามเหมือนรถเปนรถใชงานในงานรื่นเริง ภายในรถจะมีพระเยซูทุกคัน ครอบครัวฟลิปปนสเปน
ครอบครัวใหญจึงนิยมใชรถจิ๊ปนี่ในการทัศนาจรและรับประทานอาหารนอกบาน และที่สําคัญที่
มะนิลาเขาหามจอดรถขางถนนใหญๆ ทั้งสองดาน แตรถจิ๊ปนี่นี้สวามารถจอดกลางถนนได ถาหาก
รถชนกันหรือรถเสีย จะไมมีใครชวยเข็นไปขางถนนเพราะรถจอดขางถนนไมได ถือวากลางถนน
เปนของสาธารณะสามารถจอดได 
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  8.3 วัฒนธรรมการเขาคิว วัฒนธรรมการเขาคิวในฟลิปปนสไดเร่ิมจาก
อเมริกันเชนกัน ทุกหนทุกแหงจะเห็นการเขาคิวยาวเปนกิโลๆ พวกเขามีความอดทนและใจเย็นตอ
การเขาคิวเปนอยางมาก 
 9.  ลักษณะครอบครัวฟลิปปนสในปจจุบัน 
 ครอบครัวฟลิปปนสปจจุบัน เปนครอบครัวที่มีหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรรม แตถึง
อยางไรก็ตามประเพณีวัฒนธรรมที่ชาวฟลิปปนสรับมาต้ังแตกอนเปนอาณานิคมจนถึงชวงตกเปน
อาณานิคมก็ไดผสมผสานกันเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กลายเปนวัฒนธรรมของชาวฟลิปปนส
เองในปจจุบันซึ่งไดแก 
 ครอบครัวชาวฟลิปปนสมีลักษณะเปนครอบครัวใหญ ซึ่งหมายถึงมีบุตรมาก ทั้งนี้
เพราะการคุมกําเนินขัดกับหลักศาสนาคริสตโรมันคาทอลิก ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากสเปนนั้นเอง ซึง่
มีผลตอการชวยเหลือกันและกันในครอบครัว  สรางปญหาในการพัฒนาเศรษฐกิจ หากถูกผูกขาด
โดยครบครัวชนชั้นผูนําของประเทศ 
 ครอบครัวชาวฟลิปปนสมีลักษณะของอํานาจนิยม แตมีวัฒนธรรมการเมืองเปนแบบ
ประชาธิปไตย เปนเพราะไดรับวัฒนธรรมและคานิยมทางครอบครัวซึ่งเปนแบบประเพณีนิยม และ
ระบบเจาขุนมูลนายมาจากสเปน แตไดรับวัฒนธรรมทางการเมืองจากสหรัฐฯ สมาชิกในครอบครัว
จะถูกอบรมส่ังสอนใหเคารพเชื่อฟงผูอาวุโส 
 การเปนหนี้บุญคุณ (Utang na Loob-debt of gratitude internal debt) เปนคานิยม
ที่ถูกอบรมส่ังสอนในครอบครัวฟลิปปนสใหชวยเหลือกันและกันในระหวางญาติพี่นองเพื่อนฝูงและ
ใหสํานึกบุญคุณของผูที่ชวยเหลือตน สมาชิกในครอบครัวจะชวยเหลือกันทุกวิถีทาง โดยมีเงินและ
อํานาจเปนปจจัยสนับสนุน ทําใหความชวยเหลือไมจํากัดขอบเขตและเวลา ปราศจากการรองขอ
และไมหวังผลตอบแทนแตประการใด ทําใหอิทธิพลสวนตัว อิทธิพลครอบครัว และอิทธิพลทางการ
เมืองมีบทบาททําใหการปฏิบัติตามพันธกรณีบรรลุผลสําเร็จไดอยางงายดาย การเปนหนีบุญคุณที่
สําคัญมากในสังคมฟลิปปนส ทําใหเกิดการติดสินบนและการทุจริตในวงราชการ ซึ่งเปนผลมาจาก
การชวยเหลือซ่ึงกันและกันภายในเครือญาติและเพื่อนสนิท 
 ความละอาย (Shame หรือ Hiya) ไดแกความละอายอันเกิดจากการกระทําที่ฝาฝน
คานิยมและวัฒนธรรมทางสังคม ผูที่ฝาฝนคานิยมและวัฒนธรรมของสังคมเปนเสมือนการปฏิบัติ
ฝาฝนกฎหมาย ทําใหเกิดความละอาย ความไมสบายใจ สังคมไมยอมรับ แตถาหากการกระทําผิด
เกิดขึ้นก็จะมีการปกปดความผิดความไมดีนั้น เพราะกลัวสังคมลงโทษ ทําใหเกิดปญหาคอรรัปชั่นข้ึน 
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 ความสัมพันธในกลุมเดียวกันและสมาคมเดียวกัน ความสัมพันธที่อยูในสมาคม
เดียวกัน จะชวยโดยไมจํากัดอายุวาใครเขามาสมาคมนั้นกอนหลัง5. ความสัมพันธในกลุมเดียวกัน
และสมาคมเดียวกัน ความสัมพันธที่อยูในสมาคมเดียวกันในมหาวิทยาลัยก็เปนความสัมพันธที่
ตองชวยเหลือกันโดยไมจํากัดอายุวาใครเขามาในสมาคมนั้นกอนหลัง 
รูปแบบสังคมเมือง 
 ประเทศฟลิปปนสมีสังคมเมืองมากกวาประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต การ
เกิดสังคมเมืองนั้นมีในทุกๆ เกาะของฟลิปปนส ตั้งแตเกาะลูซอน วิสายาส และมินดาเนา สังคม
เมืองในที่นี้คือ สังคมที่มีวิถีชีวิตที่ครบครัน มีส่ิงอํานวยความสะดวกทุกอยาง ตั้งแตเครื่องอุปโภค
บริโภค การสื่อสาร โทรคมนาคม และมหาวิทยาลัย แตการเกิดสังคมเมืองมาก ๆ นี้เอง กอใหเกิด
ปญหาในฟลิปปนสนั่นก็คือ เกิดการหลั่งไหลของประชากรเขามาในเมืองใหญเปนจํานวนมากเพื่อ
หาโอกาสในการทํามาหากิน ประกอบกับการคุมกําเนิดไมไดผลในฟลิปปนส ประชากรจึงเกิดขึ้น
มากมายกอใหเกิดแหลงเสื่อมโทรมทั่วไป 
 ในมะนิลาซึ่งเปนเมืองหลวง ประชากรอพยพเขามาทํางานมากมาย เพราะที่นี่มีทุกสิ่ง
ทุกอยางแบบตะวันตก มีการแบงเขตเมืองเปนเขต เชน เขตตลาดก็มีทุกอยางรวมทั้งพวกหาบเร 
เขตที่ทําการรัฐบาลจะไมอนุญาตใหมีหาบเรอยูบริเวณนั้น เขตธุรกิจหรือเมืองธุรกิจก็จะมีคอนโดมี
เนียม โรงแรม สถาบันการเงิน สถานทูตตางๆ หางสรรพสินคา เขตเมืองจีนซึ่งเปนที่อยูของชาวจีน 
เปนตน 
 10.  รูปแบบสังคมชนบท 
 สังคมชนบทในฟลิปปนสนั้นเปนสังคมที่มีการใกลชิดกันมาก มีการชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน มีเครือญาติที่ตองดูแล มีผูใหญที่ตองเคารพนับถือ สังคมชนบทจะมีโบสถและโรงเรียนทุก
ชุมชน มีรานขายของชําหรือที่เรียกวา Sari Sari Store มีโรงภาพยนตร ธนาคาร และที่สําคัญมี
สถานีอนามัยทุกหมูบานสังคมชนบทเปนสังคมที่อยูรวมกันเปนเพื่อนบาน (Sitios) ที่ใกลชิดและ
ชวยเหลือกัน การเปนสมาชิกในชุมชนหนึ่งๆ นั้นเปนหนาที่ที่จะตองชวยเหลือกันทุกวิถีทาง สวน
การอุปถัมภค้ําชูกันเปนเรื่องปกติของเพื่อนบานและญาติพี่นองที่ถือปฏิบัติกัน ประเพณีรองรําทํา
เพลง เชนกอนการเก็บเกี่ยวขาว ระหวางเก็บเกี่ยวขาว หลังการเก็บเกี่ยวขาว ก็ยังถือปฏิบัติกัน
ทั่วไป การเตนรําตาง ๆ ไดรับอิทธิพลจากสเปนเสียเปนสวนใหญ นอกจากนี้ในแตละเมืองจะมีงาน
ฉลอง Saint’s day ที่ไมเหมือนกัน งานฉลองนี้ไดเอาความเชื่อของแตละชนบทรวมกับแนวคิดทาง
ศาสนา (สีดา สอนศรี 2545 : 78 - 85 ) 
 11.  พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม 
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 ประชากรในป ค.ศ. 1987 มี 58 ลานคน และเพิ่มข้ึนเปน 58.7 ลานคน ในป ค.ศ. 1988 
ปจจุบันมี 73 ลานคน ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก ประชาชนไดรับ
การศึกษากวารอยละ 90 ความเจริญสวนใหญอยูที่มะนิลา จึงมีผูอพยพเขาไปทํางานมาก ทําใหเกิด
แหลงเสื่อมโทรมและอาชญากรรมมาก ซึ่งรัฐบาลยังแกปญหานี้ไดนอยมากในปจจุบัน 
 วัฒนธรรมฟลิปปนสมีลักษณะผสมระหวางตะวันออกและตะวันตก โดยไดรับอิทธิพล
ทางครอบครัวและศาสนามาจากสเปนและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยมาจาก
สหรัฐอเมริกา ทําใหชาวฟลิปปนสกลาแสดงความคิดเห็น มีความเชื่อมั่นในตัวเอง รวมทั้งใหสิทธิ
แกสตรีเทาเทียมกับชายดวย สังคมฟลิปปนสจึงเปนสังคมที่มีความขัดแยงระหวางสองวัฒนธรรมนี้ 
ครอบครัวชาวฟลิปปนสมีความใกลชิดกันในหมูเครือญาติ มีความผูกพันในครอบครัวสูง นับถือผู
อาวุโสและยึดมั่นในศาสนา แตในขณะเดียวกันมีความคิดเปนประชาธิปไตย กลาแสดงออกและ
กลาวิจารณ 
 12.  การแตงกาย 
 ชาวฟลิปปนสแตงกายแบบสากลเหมือนยุโรปและอเมริกา แตถาเปนงานพิธีผูชายจะ
ใสเสื้อบารอง และผูหญิงจะแตงชุดประจําชาติมีแขนยกสูงที่เรียกวา บาลินตาวัก ทอดวยใย
สับปะรด ภาษาที่ใชพูดกันเปนภาษาอังกฤษ ภาษาฟลิปปนโนและภาษาสเปน สวนภาษาราชการ 
ไดแกภาษาอังกฤษ ( สุพรรณี กาญจนัษฐิติ 2523 : 2 - 37) 
 13.  ศิลปการแสดง 
  ฟลิปปนสไดรับมาจากสเปนเปนสวนใหญ เชน การเตนรําบายานิฮาน เปนตน นอกจากนี้
ยังมีการละเลนพื้นเมืองที่ไดรับอิทธิพลมาจากชาวมุสลิมทางภาคใต และการเตนรําของชนเผาดั้งเดิม  
การเตนรําแบบมายานิฮาน ของฟลิปปนส มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วโลก รําลาวกระทบไมไดสวยงาม 
การเตนรําแบบสเปนและแมคซิโก ไดรับวัฒนธรรมและการเตนรําของสเปน เพลง ลา พาโลมา (La 
Paloma) ซึ่งแสดงถึงความหวังและความเศราตามแบบสเปน นิยมรองกันมาก ตามชนบทไกล
ออกไป ฝายชายมักจะมายืนดีดกีตารและรองเพลง ใตหนาตางสาวคนรัก โดยใชเพลง ซาลาเนด 
อันลือชื่อของชาวสเปน ผูชายชาวฟลิปปนส มักนิยมใสเสื้อปลอยชาบสะเอว ไวขานอกเรียกวา เส้ือ
บารอง ในงานพิธีผูหญิงมักใสเสื้อที่เราเรียกวา แขนฟลิปปนส (ณัจฉลดา พิชิตบัญชาการ 
2529 :159 - 161) 
 วัฒนธรรมทางการศึกษาที่ฟลิปปนสไดรับมาจากสหรัฐฯ ก็คือ การปลูกฝงใหมีนิสัยรัก
การอาน และคนควาดวยตัวเองอยูเสมอ ประชาชนทุกระดับชั้นสนใจการศึกษาโดยไมจํากัดอายุ มี
มหาวิทยาลัยสนองความตองการของประชาชนเปนจํานวนมาก จึงสนองตอบตอการพัฒนากําลังคน
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ไดเปนอยางดี การศึกษาในฟลิปปนสมีสวนทําใหเกิดวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ซึ่งทํา
ใหประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองสูง ( สุพรรณี กาญจนัษฐิติ  2523 : 2 - 37) 
 ประเทศฟลิปปนส เปนอาณาบริเวณหนึ่ง ที่ถูกแรงกดดันจากอํานาจและอิทธิพล
ตะวันตกมาเปนเวลาหลายศตวรรษ และเปนประเทศเดียวในเอเชียอาคเนยที่วัฒนธรรมและ
แนวความคิดหลายรูปแบบไดมาบรรจบกัน คือ วัฒนธรรมเอเชีย ยุโรป และอเมริกา วัฒนธรรม
ตางชาติเหลานี้ไดเขามาผสมผสานกันจนเกิดเปนรูปแบบของฟลิปปนสโดยเฉพาะประสบการณ
ทางประวัติศาสตรของฟลิปปนส ในชวงที่อยูภายใตลัทธิอาณานิคมตะวันตก ไดมีอิทธิพลอยาง
ลึกซึ้ง ตอการกําหนดรูปแบบทางสังคม วัฒนธรรม ของประชากรชาวพื้นเมืองเปนสวนใหญ 
อิทธิพลตะวันตกไดหลอหลอมแบบแผนสถาบันทางสังคม วัฒนธรรมแนวกรดํารงชีวิต พฤติกรรม 
ความเชื่อถือ ตลอดจนคานิยมอันเปนรากฐานของสังคมชาวฟลิปปนสในปจจุบัน 
 ประเทศฟลิปปนส เปนเขตแดนหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่วัฒนธรรม
ตางชาติเขามามีอิทธิพลครอบงํามาเปนเวลาชานาน จนเปนที่ยอมรับในหมูประชากรชาวพื้นเมือง 
อยางกวางขวางแพรหลายที่สุดยิ่งกวาเขตแดนใด และเปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหประเทศฟลิปปนส มี
ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรมที่ผิดแผกแตกตางไปจาก ประชาชาติอ่ืนๆ ของภูมิภาคนี้ 
 จากการศึกษาสภาวะสังคมวัฒนธรรมในประเทศฟลิปปนสตามทองถิ่นตางๆ พบวา 
แมวาอํานาจทางการปกครองและวัฒนธรรมตะวันตก จะไดเขามามีอิทธิพลอยางสูงในหมูเกาะ
ฟลิปปนสติดตอกันมาหลายชั่วอายุคน แตโดยขอเท็จจริงแลว วัฒนธรรมและอิทธิพลตะวันตกไม
อาจทําลาย สถาบันสังคมดั้งเดิมใหสูญสลายไปโดยสิ้นเชิง เพราะปรากฏวาฟลิปปนส เปนประเทศ
หนึ่งในภูมิภาคนี้ ที่ยังคงสามารถรักษา สถาบันสังคม วัฒนธรรมดั้งเดิมของตนตามทองถิ่นตาง ๆ 
โดยปลอดจากอิทธิพลตางชาติทั้งหลายไวนาอัศจรรยยิ่ง (สุพรรณี กาญจนัษฐิติ 2523 : 2 - 3) 
 
การออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ 
  
 ส่ือที่เปนภาพสัญลักษณหรือเครื่องหมายเปนสื่อที่มีบทบาทอยางมากในชีวิตประจําวัน 
ถาเรามองไปรอบๆ ตัวจะเห็นสื่อที่เปนเครื่องหมายภาพปรากฏอยูทั่วไป 
 1.  การนําทฤษฎีมาประยุกตในการออกแบบสื่อสัญลักษณ 
 การออกแบบสัญลักษณ นักออกแบบจะตองใชความรูความสามารถอยางยิ่งในการ
วิเคราะหเนื้อหาของสารที่จะตองการสื่อความหมาย และสังเคราะหใหเปนรูปลักษณที่ใชเปนสิ่ง
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แทนอันสามารถจะบอกไดถึงความหมาย ทั้งยังตองใชความสามารถในการเขียนภาพ หรือผลิต
ภาพสัญลักษณใหประณีต คมชัด เพื่อส่ือความหมายไดถูกตองชัดเจน 
 ในการออกแบบสัญลักษณ นักออกแบบจะมีแหลงบันดาลใจสําคัญ 2 ประการคือ 
  1. จากธรรมชาติ (Natural Form) ไดแก ภาพดอกไม ใบไม ภูเขา ทะเล 
สัตว ดวงอาทิตย ดวงจันทร ฯลฯ จัดเปนสัญลักษณที่เกิดจากธรรมชาติ (Natural Symbol)  
  2. จากรูปแบบที่มนุษยสราง (Manmade Form) ไดแก อาคารบานเรือน 
เครื่องใช ส่ิงของตางๆ เรียกวาสัญลักษณที่มนุษยสรางขึ้น (Conventional Symbol)  
 นอกจากนี้การออกแบบสัญลักษณใหบรรลุเปาหมาย นักออกแบบควรคํานึงถึงหลัก
สําคัญ 3 ประการ คือ 
  1. ความหมายของสัญลักษณ จะตองเกี่ยวโยงกับสุนทรียภาพ (Aesthetic 
Form) คือความงดงามของรูปแบบของสัญลักษณไมวาจะเปน Representation หรือ Abstract ก็ตาม  
  2. ตองเหมาะสมกับกาลเวลาทุกยุคทุกสมัย ควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่เปนความ
นิยมชั่วคราว  
  3. ตองนําไปใชประโยชนไดหลายประการ สามารถลอกเลียนดวยวิธีตางๆ เชน 
การยอหรือขยายได 
 จากการพิจารณาถึงสื่อสัญลักษณที่มีอยูทั่วไปแลว เราพอจะแยกประเภทตาม
ลักษณะเฉพาะอาจแบงไดเปน 
 2.  แนวคิดในการออกแบบ 
 ในการออกแบบสัญลักษณ ควรจะยึดหลักกวางๆ เพื่อเปนแนวคิด ดังนี้ 

1.   แนวคิดเกี่ยวกับความงาม 
2.   แนวคิดเกี่ยวกับความหมาย 
3.   แนวคิดในการสรางความเดนและนาสนใจ 
4.   ความเหมาะสมในการออกแบบและการใชงาน 

 3.  วิธีการออกแบบสัญลักษณ 
 สัญลักษณในทุกลักษณะที่ทําการออกแบบ ผูออกแบบควรจะพิจารณาใหชัดเจนกอน
วางานออกแบบนั้นมีวัตถุประสงคอยางไร ทั้งนี้เพื่อใหผลงานออกแบบสามารถสื่อความหมายให
ผูอ่ืนเขาใจไดโดยงาย มีความชัดเจน สามารถดึงดูดความสนใจไดดี ภาพเครื่องหมายสามารถ
นําไปใชงานไดหลายลักษณะ มีรูปแบบที่นาเชื่อถือ เกิดจากความเชื่อมั่นและยอมรับ มีความเปน
เอกลักษณ ซึ่งปจจัยตางๆ ผูออกแบบจะละเลยไมได 
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 4.  ข้ันตอนการออกแบบ 
1.   ศึกษารวบรวมขอมูลเบื้องตนเพื่อเปนแนวคิดในการออกแบบ 
2.   กําหนดแนวคิดหลักโดยใชขอมูลเบื้องตนเปนบรรทัดฐาน 
3.   เลือกหาสิ่งดลใจในการออกแบบ อาจเปนรูปทรงทางเรขาคณิต รูปทรง
อิสระ หรือส่ิงในธรรมชาติ 

4.   กําหนดรูปรางภายนอก 
5.   ทางภาพเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสม โดยการรางไวหลายๆ แบบ 
6.   ลดทอนรายละเอียด 
7.   รางแบบเขียนสี 
8.   เขียนแบบจริง 

 ในความเปนจริง เราพบเห็นสัญลักษณที่มีผูออกแบบไวแลว และมีการนํามาใชอยู
โดยทั่วไป ซึ่งเราอาจนําภาพสัญลักษณเหลานั้นมาใชหรือประยุกต หรือเปนแนวทางในการ
ออกแบบสรางภาพสัญลักษณ เพื่อส่ือความหมายในการเรียนการสอนได สัญลักษณที่นํามาใชอาจ
เปนรูปภาพ ตัวหนังสือ ตัวเลข และเครื่องหมายตางๆ เรานํามาใชไดทุกเนื้อหาวิชาใหเหมาะสมและ
สามารถสื่อความหมายไดตรงจุดประสงคที่สุด ( พงษศักด์ิ ไชยทิพย 2544 : 77 – 81 ) 
 
 ความสําคัญของสัญลักษณ  
 
 1.  ความสําคัญตอประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
 สัญลักษณที่ออกแบบโดยนักออกแบบตางชาติ ตางวัฒนธรรม แมมุงหวังสื่อความหมาย
เปนสากล แตดวยลักษณะของงานศิลปะสามารถบงบอกถึงแบบอยางของสัญลักษณของแตละ
ประเทศได 
 การออกแบบสัญลักษณแมจะพยายามหลีกเลี่ยงการออกแบบตามสมัยนิยม แตผลงานใน
แตละชวงเวลาของประวัติศาสตรของโลกจะมีลักษณะที่แตกตางกัน สามารถใชอางอิงเชิงประวัติศาสตร
ได เห็นไดจากสัญลักษณในอดีตที่มีสังคม การเมือง การปกครอง วัตถุประสงคการใชระบบพิมพ
แตกตางจากปจจุบัน ยอมสงผลถึงรูปแบบสัญลักษณใหแตกตางกับสัญลักษณที่ออกแบบขึ้นใชใน
ปจจุบัน เชน เครื่องหมายโทรศัพทในอดีตกับเครื่องหมายโทรศัพทในปจจุบันแตกตางกัน 
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 สัญลักษณรูปเรือสมัยทวาราวดียอมบอกใหเรารูวา สมัยนั้นนาจะมีการเดินเรือ 
สัญลักษณรูปครุฑสมัยอยุธยาบงบอกใหเราทราบประวัติศาสตรวาคนไทยในสมัยนั้นนับถือ
กษัตริยในฐานะเทวราช 
 ลวดลายที่ปรากฏบนเหรียญเงินหรือโลหะตางๆ สัญลักษณรูปเรือดินเผาสมัยทวาราวดี 
แสดงใหเห็นถึงความเจริญของบานเมืองทางการคมนาคม 
 2.  สัญลักษณมีความสําคัญในฐานะที่เปนภาษาสากล 
 ในโลกนี้มีภาษาที่ใชในการสื่อสารมากมายกวา 100 ภาษา และที่เปนภาษาถิ่นอีก 
5,000 ภาษา ความยุงยากในการสื่อสารยอมเกิดขึ้น ดังนั้นขอมูลขาวสารที่จําเปนมักจะสื่อสารกัน
ดวยสัญลักษณ ที่สรางความเขาใจตอคนทั่วโลกได 
 Olgyay 1995 ( อางใน ทองเจือ เขียดทอง 2542 : 2 ) ไดแบงสัญลักษณในขอบเขต
ของภาษาไว 2 ประเภท คือ สัญลักษณแทนเสียง(Phonograms) กับสัญลักษณแทนคําหรือภาษา
เขียน(Logogram) สัญลักษณแทนเสียงหมายถึง สัญลักษณที่ใชแทนความเร็วของเสียง เชน 
ตัวอักษร สวนสัญลักษณแทนคําหรือภาษายังแบงไดอีก 3 ลักษณะ คือสัญลักษณที่เปนตัวแทน
ของภาพ (Image) สัญลักษณที่เปนตัวแทนของแนวความคิด (Concept) และสัญลักษณที่เปน
นามธรรม (Abstract) การใชสัญลักษณแทนเสียง คือ ภาษาที่เปนตัวอักษรยังมีขอจํากัดอยูมาก มี
ความผิดพลาด การเรียนรูภาษาในขณะที่โลกเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ตองอาศัย
ความสามารถในการแปลความขาใจ และหลักไวยกรณ จึงเปนขอจํากัดในการแลกเปลี่ยนขาวสาร 
สัญลักษณแทนเสียง (ภาษา) มีความจําเปนมาขึ้นเทาใด ความตองการในการใชภาษาสัญลักษณ
แทนภาษา (รูปสัญลักษณ) ซึ่งงายกวามีความจําเปนมากขึ้นกวาหลายเทา เปนขอยืนยัน
ความสําคัญของสัญลักษณฐานะภาษาสากล 
 3.  ความสําคัญตอสังคม 
 การออกแบบสัญลักษณเปนงานศิลปะ การออกแบบใหเกิดคุณคา เกิดความงาม เกิด
ความนาเชื่อถือ เปนการยกระดับทางสุนทรียะของสังคมไดวิธีหนึ่ง สวนปรักอบของสัญลักษณเปน
ความงาม แมวานักออกแบบจะทําตามความตองการของลูกคา แตจิตนาการเปนมรดกที่ไดบรรจุ
ไวในสวนหนึ่งของสัญลักษณ 
 การออกแบบสัญลักษณข้ึนใชในกิจกรรมตางๆ เร่ืองของการบอกกลาว ขาวสาร ชี้เตือน
ใหระวัง การปองกันภัย และมิใหกระทําผิดเหลานี้ เปนการจัดระเบียบของสังคมใหเรียบรอย 
 สังคมหมายถึงการรวมกลุมซึ่งมีพลังศรัทธราความเชื่ออุดมการณ ทําใหสังคมมีพลัง
สามัคคี แสดงความเปนพวกเดียวกันไดดวยการใชสัญลักษณ เชน ชาวพุทธนับถือดอกบัวหรือ
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ธรรมจักร ชาวคริสตนับถือรูปไมกางเขน สัญลักษณของสังคมประเทศคือธงชาติและสัญลักษณ
ประจําชาติแตละชาติ สัญลักษณของบริษัท หนวยงาน มูลนิธิ สถาบันการศึกษาบอกถึงอดุมการณ ทาํ
ใหบุคลากรมีกําลังใจในการปฏิบัติงานตามอุดมการณนั้น เหลานี้ข้ึนอยูกับการปลูกฝงทั้งโดยตรงและ
โดยออม เชน การนําสัญลักษณมาใชเปนธง เข็มติดเสื้อ หัวเข็มขัด ลวดลายของเครื่องแบบ เปนตน 
 4.  ความสําคัญทางศิลปะ 
 สัญลักษณเปนผลงานการสราสรรคของมนุษยที่ตองเพียรพยายามเสาะหาขอมูล แลว
ใชความคิด ความสามารถทางศิลปะสรางสรรคออกมาจากนามธรรมใหเปนรูปธรรม จึงไดผลงาน
ที่มีคุณคาทางเนื้อหามีความหมาย ทําใหผูพบเห็นเกิดจินตนาการ อารมณ ความรูสึก ไดทั้งความ
มั่นคง ความนุมนวล การเคลื่อนไหว ฯลฯ  ซึ่งเปนไปตามความตองการของเจาของและลักษณะ
สัญลักษณแตละประเภท ประกอบดวยความสามารถของนักออกแบบที่จะนําองคประกอบศิลปมา
ใชในการออกแบบอยางเหมาะสมลงตัว นอกจากนั้นการนําเสนอสัญลักษณสังคม โดยผานสื่อ 
โทรทัศน สื่อส่ิงพิมพ ปายโฆษณา ปายชื่อราน ซึ่งใชวัสดุตางๆ ดังที่กลาวมา สัญลักษณจะสะทอน
ถึงเอกลักษณของสังคมแตละยุคสมัย แตละแหง ดังนั้นสัญลักษณจึงมีคุณคาทางศิลปะพอที่
มนุษยทุกคนจะชื่นชมในความงาม 
 5.  สัญลักษณที่ควรรูจัก 
 สัญลักษณ (Symbols) มีความหมายครอบคลุมสัญลักษณทั้งหลายทั้งปวง ดังที่
หนังสือศัพทบัญญัติพรอมคําอธิบายจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได
อธิบายไววา “สัญลักษณ (Symbols) หมายถึง ลักษณะของสิ่งใดๆ ที่กําหนดนิยมกันขึ้นมาเองให
ใชหมายความแทนอีกสิ่งหนึ่ง”  
 Dreyfuss 1972 อธิบายไวในทํานองเดียวกันคือ Semiology หรือ Semiotic เปนศัพท
ที่ใชเรียกศาสตรของเครื่องหมายแสดงถึงความคิด หรือ สัญลักษณและ The Oxford English 
Dictionary ใหความหมายของคําวา Symbols ไว 2 ความหมายคือ ส่ิงซึ่งเปนตัวแทนของสิ่งอื่น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งวัตถุซึ่งเปนตัวแทนของสิ่งที่ไมใชวัตถุหรือส่ิงที่เปนนามธรรม ตัวอักษรที่เขียนขึ้น
หรือเครื่องหมาย (Mark) ที่ใชเปนตัวแทนบางสิ่งบางอยาง เชน ตัวอักษร รูปราง หรือเครื่องหมาย 
(Sign) แทนวัตถุกระบวนการบางอยาง เปนตน 
 วิรุณ  ตั้งเจริญ 2526  อธิบายไววา สัญลักษณ คือ ส่ือความหมายที่แสดงนัย หรือ
เงื่อนความคิด เพื่อเปนการบอกใหทราบถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งจะไมมีผลในทางปฏิบัติ แตมีผล
ทางดานการรับรู ความคิด หรือทัศนคติ เชน  ธงไตรรงค เปนสัญลักษณประจําชาติไทย ที่เนน
เอกภาพและอธิปไตยของเรา ธงไตรรงคไมไดบงบอกใหกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แตเปนสิ่งกระตุน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

203

ความคิดและทัศนคติที่พึ่งมีตอประเทศชาติของเรา หรือสัญลักษณของสมาคมใดสมาคมหนึง่ ยอม
เปนสิ่งที่บอกใหเราทราบวา สัญลักษณนั้นคือสมาคมนั้น เมื่อสัญลักษณไปอยูที่ใด หมายถึงวา ส่ิง
นั้นจะเกี่ยวของกับสมาคมซึ่งเปนเจาของสัญลักษณนั้นโดยตรง  
 ถาเราจะแบงสัญลักษณที่มีอยูมากมายหลายประเภทเปนกลุมใหญโดยอาศัยหลัก
ของ Dreyfuss (1972) 
 1. สัญลักษณที่เกิดจากการลอกเลียนแบบ (Representational Symbols) หมายถึง 
สัญลักษณที่เลียบแบบธรรมชาติ วัตถุ การกระทํา ทําใหเรียบงาย โดยทําเปนภาพเงาดํา เชน รูป
คนขี่จักรยาน หมายถึง ชองทางสําหรับจักรยาน 
 2. สัญลักษณที่เปนนามธรรม (Abstract Symbols) หมายถึงการนําสาระสําคัญมา
เปนรูปกราฟก ทําใหเขาใจงาย โดยการออกแบบหรือใชกันมานานหลายป เชน รูปเสนโคง 2 แฉก 
ในจักรราศี (Zodiac) เปนสัญลักษณแทนพระเจาหรือสัตวประจําราศี 
 3. สัญลักษณที่มนุษยคิดประดิษฐข้ึน (Arbitrary Symbols) มนุษยคิดขึ้น มีการเรียนรู
และยอมรับ ตัวอยางเชน เครื่องหมายทางดนตรีตองเรียนรู เครื่องหมายทางคณิตศาสตรตองมีการ
สอน และเครื่องหมายการคา ตองมีการโฆษณาการเผยแพร เปนตน 
 ดังนั้นอาจจะสรุปไดวาสัญลักษณ มีความหมายเปน 3 นัย คือ ส่ิงที่เราออกแบบขึ้นใช
เปนตัวแทนของสิ่งที่เปนนามธรรม เชน รูปปนพระพุทธรูปเปนตัวแทนของพระพุทธเจา รูปกําปน
แทนพลัง รูปกระตายแทนความเร็ว ในความหมายตรงกันขามกัน สัญลักษณคือ ส่ิงที่เปน
นามธรรมมากําหนดขึ้นแทนสิ่งที่เปนรูปธรรม เชน จุดเรียงกันในรูปสามเหลี่ยม นํามาใชแทนลูก
บิลเลียด วงกลม 5 หวง แทนทวีปทั้ง 5 ทวีป ในสัญลักษณโอลิมปก และสุดทาย สัญลักษณคือ 
การกําหนดสิ่งที่เปนรูปธรรมแทนสิ่งที่เปนรูปธรรม เชน รูปหอยเชลล แทนบริษัทหรือปมน้ํามัน 
 6.  สัญลักษณ (Symbols) 
 สัญลักษณมีความหมายเปน 2 แนวทาง ดวยกันคือ สัญลักษณบงบอกความเปน
เจาของ หมายถึง สัญลักษณทางธุรกิจที่เปนเครื่องหมายแทน บริษัท หางรานหรือไมเกี่ยวของกับ
ธุรกิจถาบันซึ่งมีความหมายคลายกับเคร่ืองหมายการคา (Trademark) และตรา (Logo) ดังที่ 
Berryman (1979) ไดอธิบายไววา Symbols หมายถึง เครื่องหมายที่ปราศจากตัวอักษรประกอบ 
ใชแสดงถึงบริษัทหรือสถาบัน และมีการคุมครองตามกฎหมายควรมีลักษณะเปนเอกภาพ เรียบ
งาย และสรางความจดจําไดงาย แตตองมีคาใชจายในการโฆษณาเพื่อแสดงไมใหเกิดการสับสน
กับสัญลักษณอ่ืนๆ 
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 สัญลักษณส่ือความหมาย หมายถึง สัญลักษณที่เปนรูปภาพซึ่งคนในสังคมเรียนรูมา
นาน และเขาใจความหมายโดยออมนั้น แมรูปนั้นจะไมสัมพันธกับความหมายโดยตรงก็ตามก็ตาม 
เชนรูปเครื่องหมายบวกสีแดง ไมใชการบวก แตเปนตัวแทนของพยาบาล หรือกาชาด รูปนกเคา
แมว บางกลุมอาจมองวาเปนตัวแทนของความชาญฉลาด   บางกลุมอาจบอกวาเปนที่อัปมงคล 
กลาวคือ การแปลความหมายของสัญลักษณจะเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมดวย ดังที่ 
Kuwayama  ( 1973 ) และ Follis  and Hammer  ( 1979 ) ไดใหความหมายตรงกัน พอสรุปไดวา 
“สัญลักษณเปนรูปที่มีความเปนนามธรรมเกี่ยวของกับความคิดของสาธารณชน” สัญลักษณ
สันติภาพออกแบบโดย ผูรักความสงบ  Lord Bertrand  1958 เมื่อเขาไดรวมเดินขบวนที่  
Aldermaston  เพื่อจุดประสงคการปลอดนิวเคลียร มาจากอักษร N คือ นิวเคลียร D คือการปลอด
อาวุธ แลวลอมรอบตัวยาวกลม แสดงถึงความเรียบรอยทั่วโลก 
 7.  คุณลักษณะของสัญลักษณที่ดี 
                   ในการพิจารณาคุณลักษณะของเครื่องหมายที่ดี ควรที่จะมีการกําหนดกฎเกณฑ ใหเปน
มาตรฐาน ดังที่ Kuwayama  ( 1973  )  เสนอไว 8 ขอคือ เนื้อหา ( Content ) ความเหมาะสมกับส่ือ 
(Suitability to media ) เอกลักษณ  ( Distinctiveness ) ความรวมสมัย ( Contemporaneity ) สรางความ
ทรงจํา ( Impression ) ความนาเชื่อถือ  ( Reliability ) ความเปนประโยชน ( Utility ) ความเปนสากล  
( Regionality ) เอกลักษณของสี  (Coloe individuality ) และทองเจือเขียดทอง (2535) อธิบายไวดังนี้ 
 1. ความหมาย (Mean) สัญลักษณควรมีความหมายหรือเนื้อหาและผูบริโภคเขาใจหรือ
รูสึกที่ไดจากภาพที่ปรากฏ สามารถสื่อถึงวัตถุประสงคหรือกิจการของบริษัท หนวยงาน หรือสินคาได 
 2. ความเหมาะสมกับส่ือ (Suitability to Media) หมายถึง ความงามความลงตัว 
ความเปนไปไดที่จะใชกับส่ือนั้นๆ เพราะสัญลักษณบางอยาง อาจดูดีเมื่ออยูบนสินคา แตไม
เหมาะสมกับการทําปายนีออน ดังนั้น จึงตองพิจารณาเครื่องหมายวาใชส่ือสําคัญที่สุดแบบไหน 
แลวเลือกใหเหมาะสม และขอสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ความเหมาะสมเมื่อใชในขนาดยอขยาย
ตางกัน และสุดทายตองพิจารณาถึงผลการนําไปใช และใชไดกับส่ือรองหลายสื่อ 
 3. ความรวมสมัย (Contemporanetiy) หมายความวา สามารถเขาถึงคนในสมัยนั้นๆ 
ไดคือ มีความทันสมัยอยูตลอดเวลา สัญลักษณที่ดีควรมีอายุการใชงานยาวนาน เชน 5-10 ป ก็ยัง
ดูทันสมัยอยู อาจกลาวไดวา เครื่องหมายเปนผลงานทางศิลปะชิ้นหนึ่งที่สามารถสะทอนถงึรสนยิม
ของสังคม 
 4. ความนาเชื่อถือ (Reliability) รูปแบบของสัญลักษณหรือเครื่อง หมายควรใหคน
มองแลวเกิดความศรัทธา นาเชื่อถือ เชน เครื่องหมายการคาของอาหาร เมื่อดูแลวไมกอใหเกิด
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ความรูสึกวาเมื่อรับประทานแลวอาจเกิดอันตราย เครื่องหมาย ธนาคาร หมูบาน บริษัทขนสง ฯลฯ 
จะตองสรางความนาเชื่อถือใหกับลูกคา เชน ตราธนาคารมักจะมีลักษณะของความมั่นคง จึงใช
ฐานสามเหลี่ยม เปนตน 
 5. ความเปนเอกลักษณ (Distinctivness) นั่นคือ นักออกแบบจะตองสรางสรรคที่
แปลกใหม ไมซ้ําแบบใคร คือมีความแตกตางไปจากเครื่องหมายของหนวยงาน/สินคา อ่ืน ในธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน การมีเอกลักษณพิเศษเฉพาะตัว จะทําใหเกิดความฉงนสนใจไดดีกวา และมี
ความชัดเจนในการที่จะสื่อสารถึงวัตถุประสงค หรือกิจการของบริษัทที่จะบอกกลาว 
 6. สี (Color) มีการใชส่ือที่เหมาะสมกับธุรกิจ/สินคา เชน สินคาที่ประเภทอาหารมักจะ
ใชสีที่สดใสนารับประทาน การกําหนดสีควรเปนเอกลักษณและตางไปจากธุรกิจประเภทเดียวกัน 
เชน ในธุรกิจฟลม สีเขียวคือ ฟูจิ สีเหลืองคือโกดัก  สีแดงคือมิตซูมิชิ สีสมซากุระ  สีฟาคอ นกิา เปน
ตน การกําหนดสีสีเดียว ถาซ้ํากันก็จะกําหนดเปนคูสี เชน ขาว- แดง คือโคก แดง-น้ําเงิน คือเปปซี่ 
ดังนั้น การกําหนดสีที่ดีที่จะประหยัดเวลาในการโฆษณาไปดวย  การใชสีที่เปนเอกลักษณ  
นอกจากนั้นยังตองคํานึงถึงความสวยงามของคูสีและความเดนชัดสะดุดความสนใจ 
 7. ความเรียบงาย (Simplification) หมายถึงการออกแบบตัดทอนใหเหลือนอย
เรียบรอยไมรกรุงรัง จะสามารถสรางความประทับใจ (Impression) และสรางความทรงจํา 
(Memorability) ไดดีในการออกแบบที่จะทําใหเรียบงายเปนระเบียบ ควรใชหลักจิตวิทยาของ
เกสตัลท  
 8. ความเปนสากล   หมายถึง ความสามารถในการออกแบบใหเครื่องหมายสื่อสาร 
ไดกับคนทั่วโลก เพราะธุรกิจการคาในปจจุบันมักจะเปนธุรกิจขามชาติดังนั้นเครื่องหมายหนึ่งแบบ
จะสามารถ ใชไดทุกประเทศแมจะแตกตางทางดานภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ก็ตามหรือแมใน
ประเทศเดียวกันคนละภาคก็สามารถสื่อสารกันเขา และที่สําคัญคือเคร่ืองหมายในที่สาธารณะ
จะตองมีความเปนสากลมากกวาเครื่องหมายอื่นๆ  
 9. การนําไปใชประโยชนงาย (Utility) คือสามารถนําไปใชประโยชนไดหลายทาง เชน 
เปน ตราประทับทําหัวจดหมาย ซองจดหมายนามบัตร ติดบนสินคา เสื้อ-ผาพนักงาน ฯลฯ หรือ
เปนประโยชนตอสาธารณะ สะดวกในการจัดวางคือเวลานําไปใชตองสังเกต ไดงายวาดานใดคือ
ดานบนดานลาง ดานซาย ดานขางขวา องศาที่เอียงมีแนวในการตรวจสอบ  
 10 เอกภาพ(Unity) หมายถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันที่กอใหเกิดความงามแก
เครื่องหมาย การจะเกิดเอกภาพไดตองอาศัยองคประกอบของการออกแบบและหลักการออกแบบ 
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เชนเครื่องหมายการคาของบริษัทขางลางนี้ เอกภาพเกิดจากรูปราง เสน นํามาจัดใหเกิดความ
กลมกลืนและสมดุลจนกอใหเกิดเอกภาพที่สวยงาม  
 11. ความเหมาะสมกับกลุมเปาหมายและบริษัท   ตองออกแบบใหเหมาะสมกับกลุม
ผูบริโภคเปาหมายทางธุรกิจ ทั้งแบบอยาง (Style) ระดับการสื่อความหมายเขาใจยากงายกับกลุมสูง
กลุมต่ําและตองคํานึงถึงสถานภาพของบริษัทดวย เคร่ืองหมายที่ดีจะเหมาะสมกับกลุมผูบริโภค คือ
จะตอง มีระดับความเปนนามธรรม ที่ตรงตามกลุมเปาหมายของสินคา เชนผูที่มีความคิด ความรู ฐานะ
ทั้งการเงินและสังคมสูงจะสามารถรับรูถึงเครื่องหมายที่เปนนามธรรมสูงสวนในทางตรงขามก็จะตอง
ขามใชเครื่องหมายที่มีระดับนามธรรมต่ํา (ทองเจือ เขียดทอง 2543 : 85 - 91 ) 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  
 บํารุง อิศรกุล (2545) ทําการวิจัยเรื่อง “ศึกษาอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลตอการ
ออกแบบตราสัญลักษณ” ผลการวิจัยพบวา พบวาสามารถแบงประเภทของอิทธิพลทางวัฒนธรรม
ที่มีผลตอการออกแบบตราสัญลักษณไดดังนี้ 
 1. อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับ ศาสนา-ความเชื่อ 
 รูปแบบตราสัญลักษณจะเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับศาสนา อาทิเชน ธรรมจักร โลกุตระ 
สวนความเชื่อเปนเรื่องของเทพเจา ส่ิงศักดิ์สิทธิ อาทิเชน พระนารายณ เปนตน ซึ่งการไดรับ
อิทธิพลดังกลาวนี้จะปรากฏในตราสัญลักษณของหนวยงานราชการเปนสวนใหญ 
 2. อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 รูปแบบของตราสัญลักษณที่เกี่ยวของกับขนบธรรมเนียมประเพณีสวนใหญจะเปน
เร่ืองราวที่เกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริย โดยสวนหนึ่งเปนหนวยงานในพระบรมราชูปถัมภ
ของพระมหากษัตริย นอกจากนี้ยังมีการนําขนบธรรมเนียมอื่นๆมาใชโดยการคลี่คลายเปนรูปแบบ
นามธรรม เชน การไหว พวงมาลัย เปนตน 
 3. อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับ การกินอยู 
 รูปแบบของตราสัญลักษณที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมการกินอยู สวนใหญจะนําเสนอใน
รูปแบบที่ลอกเลียนแบบจากธรรมชาติ คือ สวนประกอบของที่อยูอาศัยจะใช จั่ว ในการนําเสนอ 
นอกจากนี้ยังมีการนําลักษณะของสิ่งของเครื่องใชมานําเสนอ อาทิเชน ภาชนะใสอาหาร เปนตน 
 4. อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับ การแตงกาย 
 รูปแบบของตราสัญลักษณที่เกี่ยวของกับการแตงกาย พบวา ส่ิงที่มีการนําเสนอจะ
เปนลักษณะของทรงผมที่แสดงเอกลักษณ โดยสวนใหญจะเปนทรงผมในเด็กผูชาย คือ ผมจุก 
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 5. อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับ วิถีชีวิต 
 สําหรับรูปแบบของตราสัญลักษณที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิต ถูกนําเสนอในการลอกเลียนแบบ
ธรรมชาติ โดยเรื่องราวที่นําเสนอจะเกี่ยวของกับอาชีพของคนไทย ซึ่งอาชีพที่ถือวาเปนวิถีชีวิตคนไทยก็
คือ อาชีพเกษตรกรรม เร่ืองราวที่ถูกนําเสนอ อาทิเชน อุปกรณในอาชีพเกษตรกรรม การใชเรือสําเภาใน
การติดตอคาขายกับตางประเทศ เปนตน 
 6. อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับ  ศิลปกรรม 
 รูปแบบของการนําเสนอตราสัญลักษณที่เกี่ยวของกับ ศิลปกรรม สวนใหญจะใช
ลวดลายไทยในการนําเสนอ โดยลวดลายที่ใชคือ ลายกนกและลายประจํายาม 
 7. อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับ  ศิลปการแสดง การละเลน นาฏศิลปและดนตรี 
 รูปแบบของวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับ การแสดง การละเลน นาฏศิลป และดนตรีจะใช
ลักษณะของทาทางของการแสดง เชน การแสดงโขน การรํา เปนตน นอกจากนี้ยังมีการนํา
ลักษณะเครื่องดนตรีมานําเสนอ โดยรูปแบบไมคอยมีการตัดทอนมากนัก 
 8. อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับ กีฬา 
 เปนที่นาสังเกตวาการนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวของกับกีฬามีนอยมาก โดยตราสัญลักษณ
ที่พบจะมีเร่ืองราวโดยตรงที่เกี่ยวของกับกีฬา อาทิเชน ตะกรอ วาวจุฬา 
 สําหรับรูปแบบที่นําเสนอมีทั้งรูปแบบที่คอนขางเปนนามธรรมและลักษณะที่ใชการ
ลอกเลียนแบบจากธรรมชาติ โดยสวนใหญจะมีรายละเอียดคอนขางมาก แตเปนที่นาสังเกตวาเรือ่งราว
ที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมในตราสัญลักษณเร่ิมลดนอยลง และมีการนําเสนอเรื่องราวเดียวกันมากขึ้น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที ่3 
 

ระเบียบวิธกีารวิจยั 
 
 การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบศึกษาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางในการออกแบบ
สัญลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศในกลุมอาเซียน (ASEAN) ซึ่งในการทําวิจัยจะเปนการรวบรวม
และวิเคราะหขอมูล เพื่อนํามาออกแบบสรางสรรคงานออกแบบอยางมีระบบ โดยการศึกษาวิเคราะห
จากเนื้อหาตางๆ ดังนี้ 
 1.  การศึกษาภาคเอกสาร 
  1.1 การวิเคราะหขอมูลภาคเอกสาร 
  1.2 การวิเคราะหขอมูลภาคสนาม 
 2.  การศึกษาภาคออกแบบ 
  2.1 ผูประเมินการศึกษาภาคออกแบบ 
  2.2 ผลงานการออกแบบ 
 
1.  การศึกษาภาคเอกสาร 
  
 ในการศึกษาภาคเอกสาร จะเปนการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของในการวิจัย ทําการศึกษา
และวิเคราะหขอมูล โดยแบงการวิเคราะหออกเปน 2 ขอ คือ 
 1.1 การวิเคราะหขอมูลภาคเอกสาร  
 เปนการศึกษาวิเคราะหขอมูลดานวัฒนธรรมของประเทศในกลุมอาเซียนจํานวน 10 ประเทศ 
ซ่ึงไดแก ประเทศไทย ลาว กัมพูชา พมา เวียดนาม สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน และ
ฟลิปปนส ทั้งนี้จะไมรวมประเทศติมอรตะวันออก เนื่องจากเปนประเทศที่เกิดขึ้นใหมในระหวาง
การวิจัยนี ้ และในการศึกษาวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดจัดแบงประเภทของวัฒนธรรมออกเปน
หมวดหมู โดยไดจัดแบงประเภทของวัฒนธรรมฯ ตามเกณฑองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม
แหงสหประชาชาติ หรือองคการยูเนสโก (UNESCO) ไดแบงวัฒนธรรมออกเปน 5 สาขา ทั้งนี้ ผูวิจัยยัง
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ไดพบวาหลักเกณฑในการแบงวัฒนธรรมนี้ มีความสอดคลองกับหลักเกณฑของ สาโรจน บัวศรี 2532  
ซ่ึงไดแบงกลุมวัฒนธรรม 5 สาขา ดังนี้ 
 1.  สาขามนุษยศาสตร วาดวยเรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณี คุณธรรมและศีลธรรม 
จริยธรรม คานิยม ปรัชญา ประวัติศาสตร โบราณคดี มารยาทในสังคม การปกครอง กฎหมาย ฯลฯ 
 2 สาขาศิลปะ วาดวยเรื่อง ภาษา วรรณคดี ดนตรี ฟอนรํา วิจิตรศิลป สถาปตยกรรม 
ละคร ประติมากรรม ฯลฯ 
 3. สาขาชางฝมือ วาดวยเรื่อง การเย็บปกถักรอย การแกะสลัก การทอผา การจักสาน 
การทําเครื่องเขิน  เครื่องเงิน  เครื่องทอง  การจัดดอกไม  การทอเสื่อ  การประดิษฐ  การทํา
เครื่องปนดินเผา ฯลฯ 
 4. สาขากีฬาและนันทนาการ วาดวยเรื่อง การละเลน มวยไทย ฟนดาบสองมือ กระบี่ 
กระบอง ฯลฯ 
 5. สาขาคหกรรมศิลป วาดวยเรื่อง อาหาร เสื้อผา การแตงกาย บาน ยารักษาโรค การ
ดูแลเด็ก ครอบครัว มารยาทในการกินอยู การตอนรับแขก การรูจักการประกอบอาชีพชวยเศรษฐกิจใน
ครอบครัว ฯลฯ (ทบวงมหาวิทยาลัยรวมกับคณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2545 : 29 ) 
 1.2 การวิเคราะหขอมูลภาคสนาม 
 ในการวิเคราะหขอมูลภาคสนาม ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลตามเกณฑที่กําหนดขางตน และนํา
ขอมูลที่ไดเขาปรึกษาผูเชี่ยวชาญทางดานวัฒนธรรมฯ เพ่ือขอขอเสนอแนะในการหาสัญลักษณทาง
วัฒนธรรมไดอยางถูกตองและเหมาะสม โดยผานความเห็นชอบจากผูเชี่ยวชาญทางดานวัฒนธรรมดังมี
รายนามตอไปนี้ 
 1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุลีพร วิรุณหะ อาจารยภาควิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก
เฉียงใต คณะอักษรศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2.  ผูชวยศาสตราจารยปยะแสง จันทรวงศไพศาล หัวหนาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศ
ศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

3.  คุณสมบัติ  พรายนอย นักเขียนและนักวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม 
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2.  การศึกษาภาคออกแบบ 
 
 การศึกษาภาคออกแบบผูวิจัยจะทําการศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบ เพื่อใชใน
การออกแบบภาพสัญลักษณที่ไดจากการศึกษาเบ้ืองตนและผานความเห็นชอบจากผูเช่ียวชาญโดยได
การปรับปรุงตามขอเสนอแนะที่ไดรับ จากนั้น จึงนําผลงานการออกแบบเพื่อหาสรุปจากผูประเมิน
การศึกษาภาคออกแบบและดําเนินการปฏิบัติในขั้นตอนสุดทายตอไป 
 2.1 ผูประเมินการศึกษาภาคออกแบบ 
 การประเมินผลการออกแบบสัญลักษณทางวฒันธรรมฯ ซ่ึงผูวิจัยไดทําการออกแบบโดย
การศึกษาและปฏิบัติตามทฤษฎีการออกแบบ ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาลักษณะการออกแบบภาพสัญลักษณที่ดี 
ควรมีการกาํหนดกฎเกณฑใหเปนมาตรฐาน ดังที่ Kuwayama,1973 เสนอไว 8 ขอคือ เนื้อหา
(Content) ความเหมาะสมกบัส่ือ(Suitability to media) เอกลักษณ(Distinctiveness) ความรวมสมัย
(Contemporaneity) สรางความทรงจํา(Impression) ความนาเชื่อถอื(Reliability) ความเปนประโยชน
(Utility) ความเปนสากล (Regionality) เอกลักษณของสี(Color individuality)  
 สําหรับการประเมินผลงานการออกแบบนั้น ผูวิจัยไดใชหลักการประเมินสัญลักษณ
เครื่องหมายภาพของ Follis และ Hammer 1979 ไดนําเสนอวิธีการพัฒนาสัญลักษณเพื่อใหมี
ความเปนสากลใชไดในนานาประเทศ โดนสถาบนัการออกแบบกราฟกของสหรัฐอเมริกา (American 
Institute of Graphic Arts) หรือ AI GA ไดกําหนดเกณฑการประเมินสัญลักษณไว 3 ประการคือ 
 1.  ซีแมนติก (Semantic) เนนเรื่องความหมาย คือความสัมพันธระหวางภาพกับความหมาย 
สัญลักษณสามารถเปนตัวแทนหรือส่ือความหมายไดอยางชัดเจนตอคนในหลายวฒันธรรม 
 2.  ซีนเทคติก (Syntactic) หมายถึง ความสัมพันธระหวางสัญลักษณรูปหนึ่งกับรูปอ่ืนๆ ใน
ชุดเดียวกันหรอืเขาระบบเดียวกนั 
 3.  เพกเมติก (Pragmatic) หมายถึง ความสัมพันธระหวางรูปกับผูใชหรือผูดู และสามารถ
มองเห็นไดชัดในสภาพแวดลอมทีแ่ตกตางกันหรือขนาดที่ตางกัน 
  2.1.1 การวิเคราะหขอมูล 
  ในการออกแบบและประเมินผลงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําผลงานการออกแบบ
นําเสนอตอผูเช่ียวชาญดานการออกแบบสัญลักษณ ซ่ึงประกอบไปดวยนักออกแบบและนักวิชาการ
ทางดานการออกแบบ จํานวน 3 ทาน ดังตอไปนี้ 
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 1.  อาจารยทองเจือ เขียดทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฎธนบุรี 
 2.  ผูชวยศาสตราจารยปยะแสง จันทรวงศไพศาล หัวหนาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศ
ศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 3.  อาจารยสุจิรา ถนอมพร อาจารยประจํา สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 4.  คุณธีรพล งามสินจํารัส ตําแหนง Creative Group Head บริษัท Idea Avenue Co., Ltd.  
ซ่ึงผูเช่ียวชาญไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบตามเกณฑที่ผูวจัิยไดกาํหนดไว 
 เกณฑในการวเิคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ยโดยกําหนดคาไวดังนี ้
  4.00-5.00 หมายถึง เห็นดวยอยูในระดับมากที่สุด 
   3.00-3.99 หมายถึง เห็นดวยอยูในระดับมาก 
  2.00-2.99 หมายถึง เห็นดวยอยูในระดับปานกลาง 
  1.00-1.99 หมายถึง เห็นดวยอยูในระดับนอย 
  0.00-0.99 หมายถึง เห็นดวยอยูในระดับนอยที่สุด 
 ผูวิจัยไดใชเกณฑความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุดมาทําการ
ปรับปรุงและพัฒนาแบบ  
 2.2  ผลงานการออกแบบ 
 ผลจากการประเมินผลงานออกแบบจากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบสัญลักษณทั้ง 2 
สายงานที่ไดวิเคราะหและเสนอแนะขอบกพรองตางๆ นํามาปรับปรุงและออกแบบภาพสัญลักษณทาง
วัฒนธรรม มีมาตรฐานที่เปนสากล และไดภาพลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศในกลุมอาเชียน 
(ASEAN) ที่ผานการวิเคราะหและการออกแบบอยางมีระบบที่ไดมาตรฐานและนําเสนอผลงานการ
ออกแบบในภาคเอกสาร ดังรายละเอียดตามแผนภูมิ กระบวนการวิจัยและการประเมินผลการวิจัย 
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แผนภูมทิี่  1 กระบวนการวิจยัและการประเมินผลงานวิจัย 
 
 

การศึกษาขอมูลภาคเอกสารทางดานวฒันธรรม 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) 

นําขอมูลทางดานสัญลักษณทางวฒันธรรม 
นําเสนอแกผูเชี่ยวชาญดานวฒันธรรม 

เพื่อขอขอเสนอแนะกอนที่จะมาปรับปรุงใหเหมาะสม 

ศึกษากระบวนการออกแบบ /  
ออกแบบรางภาพสัญลักษณฯ 

ออกแบบภาพสัญลักษณ 
ทางวฒันธรรมฯ 

นําเสนอผลงานการออกแบบแกผูประเมินการศึกษา
ภาคออกแบบสัญลักษณ 

เพื่อขอขอเสนอแนะและขอบกพรองในการออกแบบ 

สรุปผลการวิจยัและนําเสนอแนวทางการออกแบบ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล และ การออกแบบ 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดมุงเนนที่จะศึกษาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต(ASEAN) ซึ่งจะประกอบดวยประเทศตางๆ จํานวน 10 ประเทศ ไดแก 
ประเทศไทย ลาว กัมพูชา พมา เวียดนาม สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนิเซีย บรูไน และฟลิปปนส โดยใน
ที่นี้ทางผูวิจัยมิไดรวมประเทศติมอรตะวันออกดวย เนื่องจากเปนประเทศที่เกิดขึ้นใหมในระหวางที่
ผูวิจัยไดทําการศึกษาอยู ในการศึกษาผูวิจัยไดศึกษาและวิเคราะหขอมูลตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของ
เพื่อใหไดผลการวิเคราะหสัญลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคนี้อยางเปนรูปธรรมและ
ชัดเจนที่ สุด ตรงตามวัตถุประสงคของงานวิจัยที่ไดกําหนดไวในขางตน การวิจัยนี้ ผูวิจัยได
ทําการศึกษาวิเคราะหขอมูลในดานตางๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการวิเคราะหออกเปน 4 ข้ันตอนดวยกัน 
ดังนี้ 
 ตอนที ่ 1 การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาสัญลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศตาง  ๆในอาเซียน 
 ตอนที ่2 การวิเคราะหเพื่อหาผลสรุปสัญลักษณทางวัฒนธรรมฯ จากผูเชี่ยวชาญดาน
วัฒนธรรม 
 ตอนที ่ 3 ศึกษาหลกัการออกแบบสัญลกัษณและทาํการออกแบบสัญลักษณทางวฒันธรรม
ฯ โดยผานกระบวนการประเมนิผลงานการออกแบบจากผูเชีย่วชาญดานงานออกแบบ 
 ตอนที ่4 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลและงานออกแบบ 
 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาสัญลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ในอาเซียน 
  
 จากขอมูลตางๆ ที่ผูวิจยัไดศึกษาพอจะสรุปไดวา ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตนี ้ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทัง้ในดานเชื้อชาติ ศาสนา วถิีชีวิตความเปนอยู ซึ่ง
ทั้งหมดไดหลอหลอมเกิดเปนวัฒนธรรมประจําชาตทิี่เปนแบบฉบับเฉพาะตวั เพือ่ใหเกิดกระจาง
และชัดเจนในสัญลักษณทางวัฒนธรรมฯ มากขึ้น ผูวิจัยจึงไดทําการศกึษาและจัดแบงประเภทของ
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วัฒนธรรมออกเปนหมวดหมู เพื่อการวิเคราะหสัญลักษณทางวัฒนธรรมฯ ในประเทศตางๆ ใหเกิดเปน
รูปธรรม โดยไดจัดแบงประเภทของวัฒนธรรมฯ ตามที่องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาต ิหรือองคการ Unesco ไดแบงวัฒนธรรมออกเปน 5 ดาน  ดังนี ้
 1.  สาขามนษุยศาสตร วาดวยเรื่อง ขนบธรรมเนยีมประเพณี คุณธรรมและศิลธรรม 
จริยธรรม คานยิม ปรัชญา ประวัติศาสตร โบราณคดี มารยาทในสังคม การปกครอง กฎหมาย ฯลฯ 
 2.  สาขาศลิปกรรม วาดวยเรื่อง ภาษา วรรณคดี ดนตรี ฟอนรํา วิจิตรศลิป 
สถาปตยกรรม ละคร ประติมากรรม ฯลฯ 
 3.  สาขาชางฝมือ วาดวยเรือ่ง การเยบ็ปกทักรอย การแกะสลัก การทอผา การจักสาน 
การทาํเครื่องเขิน เครื่องเงนิ เครื่องทอง การจัดดอกไม การทอเสื่อ การประดิษฐ การทาํ
เครื่องปนดินเผา ฯลฯ 
 4.  สาขากฬีาและนันทนาการ วาดวยเรื่อง การละเลน มวยไทย ฟนดาบสองมือ กระบี่ 
กระบอง ฯลฯ 
 5.  สาขาคหกรรมศิลป วาดวยเรื่อง อาหาร เสื้อผา การแตงกาย บาน ยารักษาโรค การ
ดูแลเด็ก ครอบครัว มารยาทในการกินอยู การตอนรับแขก การรูจักการประกอบอาชพีชวย
เศรษฐกิจในครอบครัว ฯลฯ 
 ทั้งนี้ผูวิจัยยังไดพบวาหลักเกณฑในการแบงวัฒนธรรมนี้ มีความสอดคลองกับ
หลักเกณฑของ สาโรจ บัวศรี 2523 และ ทบวงมหาวิทยาลัยและคณะศิลปกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูวิจัยจงึไดใชเกณฑดังกลาวใชในการวิเคราะหเพื่อจัดแบงวัฒนธรรมของ
แตละประเทศในอาเซียน เพื่อเปนการจัดกลุมวัฒนธรรมแตละประเทศใหเกิดเปนกลุมวัฒนธรรมที่
ชัดเจน นํามาซึ่งแนวทางการออกแบบสัญลักษณทางวัฒนธรรมฯ ที่สามารถสื่อความหมายอยางถูกตอง
และชัดเจนบงถึงเอกลักษณของแตละชาติในอาเซียน เปนการสรางภาพลักษณทางวัฒนธรรมในกลุม
อาเซียนไดอยางเปนระบบ 
 ผลการศึกษาวิเคราะหขอมูลตางๆ ไดผลการวิเคราะหสัญลักษณทางวฒันธรรมของ
ประเทศในกลุมอาเซียน ตามตารางตางๆ ดังนี้  
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ตารางที1่ สรุปสัญลักษณทางวฒันธรรมไทย 
 

ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม 
1.สาขามนุษยศาสตร   -ธงชาติไทย ธงชาติไทยมี 3 สี แดง ขาว และน้าํเงนิ ซึ่งหมายถึง 

ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย 
-ตราประจําชาติ เปนรูปครุฑ ในหนวยงานราชการมักนําครุฑเปน
สัญลักษณของหนวยงาน 
-ศาสนาพุทธ ประเทศไทยเปนเมืองพทุธศาสนา มีศาสนาพุทธเปน
ศาสนาประจําชาติ 
-ชางไทย ชางถือวาเปนสัตวคูบานคูเมืองมาแตคร้ังโบราณ และ
ปจจุบันไดจดทะเบยีนขึ้นเปนสัญลักษณของประเทศไทย 
-เรือสุพรรณหงส เปนเรือพระที่นัง่ในกระบวนพยหุยาตราทางชลมารค 
และเปนสัญลักษณในงานสาํคัญตางๆ ของประเทศ 
-ดอกราชพฤกษ (ดอกคนู) เปนดอกไมประจําชาติไทย ดอกมีสี
เหลืองสด พบเห็นโดยทัว่ไปในประเทศไทย 

- การไหว คือธรรมเนียมการเคารพและการทกัทายของคนไทย 
2.สาขาศิลปกรรม  -วัดพระแกว เปนพระราชวงัเกามีความวิจติรสวยงาม ปจจุบันใชใน

การประกอบพิธีทางศาสนาสําคัญๆ และเปนที่ประดิษฐสถานพระ
แกวมรกต ซึง่เปนพระคูบานคูเมืองของประเทศไทย 
-วัดอรุณราชวราราม เปนวัดที่มีชื่อเสียงและขึ้นชื่อวาสวยงามมาก 
-ศาลาไทย เปนสถาปตยกรรมทีส่ะทอนภูมปิญญาชางไทย และมคีวาม
สงางามที่โดดเดน จากสถาปตยกรรมของชาติอ่ืน  และคณะกรรมการ
เอกลกัษณของชาติไดระบุใหเปนสัญลกัษณประจาํชาติไทย 
-โขน คือนาฏศิลปที่วิจิตรงดงามเปนแบบฉบับของไทยโดยแท 
-หุนละครเล็ก เปนศิลปะการเชิดหุนของไทยที่ผสมผสานศิลปะหลาย
แขนง มเีอกลกัษณอยูที่ลีลาการเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิต หุนกระบอก
จะมีลักษณะคลายโขนโดยมคีนเชิดจะรายราํไปพรอมๆ กนั  

-ลายไทย ในโบสถหรือวัดตาง  ๆจะมีการเขียนจิตรกรรมฝาผนังไวอยาง
วิจิตรสวยงาม เปนเรื่องพุทธประวัติ วิถีชวีิตและวรรณคดี 
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ตารางที่1 สรุปสัญลักษณทางวฒันธรรมไทย (ตอ) 
 

ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม 
3.สาขาหัตถกรรม -การทอผา ผาไหมไทย เปนสินคาที่ข้ึนชื่อของประเทศ 

-เครื่องเบญจรงค เปนงานประณีตศิลปที่งดงามใชความประณีตใน
การวาดลวดลาย 
-เครื่องจักสาน ยานลิเภา มีลวดลายละเอียดสวยงาม ทีน่ยิมที่สุดคือ 
กระเปาสตรี  
-เครื่องทอง ศิลปะการทําเครื่องทองของไทยมีลวดลายที่ละเอียดวิจิตร
สวยงาม และมีเอกลักษณเฉพาะตัว 

4.สาขากีฬาและนันทนาการ -มวยไทย เปนศิลปะการปองกันตวัที่เอกลักษณของชาติและมีชือ่เสยีง 
-ตะกรอ เปนเกมกีฬาพืน้บานเกาแกของไทย 
-รํากระบี่กระบอง เปนศิลปะการปองกันตัวของไทยมาแตสมัยโบราณ 

5.สาขาคหกรรมศาสตร -ชุดประจําชาติ ผูหญิงนุงผาถงุหมสไบเฉียง สวนผูชายนุงโจม
กระเบน เสื้อราชประแตน 
-รอยยิ้ม การยิ้มคือมารยาทในการตอนรบัของชาวไทย แสดงถงึ
ความเปนมิตร 
-อาหารไทย ตมยํากุงเปนอาหารที่ข้ึนชื่อของคนไทย  
-การแกะสลักผัก ผลไม ชาวไทยนิยมประดิษฐประดอยและตกแตง
อาหารคาวหวานใหสวยงามนารับประทาน 

-พวงมาลัย เปนสัญลักษณในการตอนรับของชาวไทย และโดยทั่วไปจะใช
พวงมาลัยในการสักการบชูา 

-สามลอเครื่องหรือรถตุกตุก เปนพาหนะที่เปนที่รูจักไปทั่วโลกและเปน
เอกลักษณอยางหนึ่งของไทย 

  
 จากตารางที1่ ในการวิเคราะหสัญลกัษณทางวัฒนธรรมของประเทศไทยสามารถสรุป
สัญลักษณในดานตางๆ ไดดังนี ้ สาขามนุษยศาสตร ไดแกธงชาติไทย ตราประจาํชาต, ศาสนา
พุทธ ชางไทย เรือสุพรรณหงส  ดอกราชพฤกษและการไหว สาขาศิลปกรรม ไดแกวัดพระแกว วัด
อรุณราชวราราม ศาลาไทย  โขน หุนละครเล็กและลายไทย สาขาสาขาหัตถกรรม ไดแกการทอผา
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, เครื่องเบญจรงค เครื่องจักสานยานลิเภาและเครื่องทอง  สาขากีฬาและนันทนาการ ไดแกมวย
ไทย ตะกรอและรํากระบี่กระบอง สาขาคหกรรมศาสตรไดแกชุดประจําชาติ รอยยิ้ม อาหารไทย 
การแกะสลักผกั ผลไม พวงมาลัยและสามลอเครื่องหรือรถตุกตุก  
 
ตารางที2่ สรุปสัญลักษณทางวฒันธรรมลาว 
 

ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม 
1.สาขามนุษยศาสตร -ธงชาติลาว พื้นธงสีแดง คาดกลางดวยสีเ่หลี่ยมผนืผาสีน้ําเงินและ 

มีรูปพระจนัทรสีขาวซอนบนแทบสีน้าํเงนิ 
-ตราประจําชาติลาว ประกอบดวย ศาสนาคือเจดียพระธาตุหลวง 
อุตสาหกรรม คือลอเฟอง เกษตรกรรม คือนาขาว พลังงานคือ เขื่อน 
คมนาคมคือ ถนน และปาไมคือ ตนไม 
-ศาสนาพุทธ ชาวลาวนับถอืศาสนาพทุธและเปนศาสนาประจาํชาต ิ
-พญานาค ประเทศลาวถือวาพญานาคชวยปกปกรักษาและบันดาลใหอยู
กันอยางรมเย็นเปนสุข เปนความเชื่อทางศาสนา 
 -พิธีบายศรีสูขวัญ เปนระบบความเชื่อดั้งเดิมของชาวลาว เปนพธิีการ
เรียกขวัญใหมาอยูกับตัว  
-ประเพณีวนัขึน้ปใหมหลวงพระบาง มกีารฟอนสงิโตกบัเทวดาหลวง
เรียกวา "ปูเยอ ยาเยอ" ชาวบานจะสวมหนากาก เตนระบํารําฟอนใน
ขบวนแหกันอยางสนุกสนาน 

- ทุงไหหิน หินโบราณเหลานี้เปนอนุสรณสถานเกี่ยวกับพธิศีพ สกัดขึ้น
จากหินทราย ปจจุบันเปนแหลงทองเที่ยวสําคญัของลาว 

-ดอกจําปาหรือลั่นทม ประเทศลาวถือวาดอกลั่นทมเปนดอกไมประจําชาติ 
พบเห็นดอกไมชนิดนี้ไดทั่วไปในประเทศลาว 

2.สาขาศิลปกรรม  -พระธาตุหลวง เปนพระเจดียที่โดดเดนที่สุดของลาว เปนทั้งสญัลักษณ
ประจําชาติและศาสนสถานที่สําคัญของประเทศลาว 

-หลวงพระบาง เมืองหลวงพระบางเปนเมืองหลวงเกาแกของลาว บานเรือน
ของชาวหลวงพระบางสวยงาม และยังคงรักษารูปแบบของสถาปตยกรรม
แบบหลวงพระบางไดสมบูรณ 
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ตารางที่2 สรุปสัญลักษณทางวฒันธรรมลาว (ตอ) 
 

ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม 
2.สาขาศิลปกรรม -ประตูชัย คืออนุสรณใหระลึกถึงผูที่ลมตายในสงคราม เปนสถาปตยกรรม

ที่มีเอกลักษณแบบลาวอยางเดนชัด 
-แคน เปนเครื่องดนตรีประจําชาติ ทําจากไมไผ  วงดนตรพีื้นบานทกุวง

มักจะมแีคนเปนสวนประกอบเสมอ 
3.สาขาหัตถกรรม  -การทาํเครื่องเงิน เครื่องทอง ชางฝมือของลาวไดรับการกลาวขาน

วา มีคุณภาพดีเยีย่มที่สุด โดยเฉพาะเข็มขัดเงนิที่มีลวดลาย
ละเอียดประณีต ซึ่งสตรีชาวลาวนิยมใชรวมกับชุดประจําชาต ิ

-ผาทอลาว ลาวมีชื่อเสยีงในการทอผา ฝมือประณีต สวยงามเปน
หัตถกรรมโบราณที่ไดรับการยกยองอยางสงู 
-การจักสาน สวนใหญจะนิยมสานเปนภาชนะของใชภายในบาน 

4.สาขากีฬาและนันทนาการ  - การละเลนหมอลํา เปนการละเลนพื้นบานที่เดนที่สุดของประเทศลาวและ
เปนที่นิยมกันอยางแพรหลาย มีการขับรองประกอบเครื่องดนตรีที่เรียกวา 
“แคน” 

5.สาขาคหกรรมศาสตร  -ชุดประจาํชาตลิาว ผูหญงินุงผาซิน่ เกลาผม หมสไบเฉียง สวมเสื้อแขน
กระบอก  ผูชายชาวลาวจะสวมเสื้อคอกลม นุงโจงกระเบนและผกู
ผาขาวมาทีเ่อว การผกูผาขาวมาทีเ่อวเปนเอกลกัษณอยางหนึง่ทีห่นุม  ๆ 
ชาวลาวนิยมผกูกนัมาก 
-กระติบขาวเหนียว ขาวเหนยีวเปนอาหารหลักของคนลาว ชาวลาวจะ
นําขาวเหนียวใสภาชนะทีส่านดวยไมไผ เรียกวา “ติบหรือกระติบ 

-ตําสมลาว เปนอาหารหลักของชาวลาว ซึงมีลักษณะคลายสมตําของไทย 
  
 จากตารางที ่ 2 ในการวิเคราะหสัญลักษณทางวัฒนธรรมของลาวสามารถสรุป
สัญลักษณในดานตางๆ ไดดังนี้ สาขามนษุยศาสตร ไดแกธงชาติลาว ตราประจําชาติลาว ศาสนา
พุทธ พญานาค พิธีบายศรีสูขวัญ ประเพณีวันขึ้นปใหมหลวงพระบาง "ปูเยอ ยาเยอ" ทุงไหหนิและ
ดอกจําปาหรอืล่ันทม สาขาศิลปกรรม ไดแกพระธาตหุลวง หลวงพระบาง ประตูชยัและแคน สาขา
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หัตถกรรม ไดแกการทาํเครื่องเงนิเครื่องทอง ผาทอลาวและการจักสาน สาขากฬีาและนันทนาการ 
ไดแกการละเลนหมอลาํ สาขาคหกรรมศาสตร ไดแก ชุดประจําชาติลาวและกระติบขาวเหนยีว 
 
ตารางที3่ สรุปสัญลักษณทางวฒันธรรมกัมพูชา 
 

ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม 
1.  สาขามนุษยศาสตร -ธงชาติกมัพูชา มี 3 สี คือสีแดง ขาว และน้ําเงนิ ตรงกลางธงมีรูป 

นครวัดซึ่งเปนสัญลักษณของประเทศ 
-ตราประจําชาติ ประกอบดวยรูปสิงโตถอืฉัตร และชฎาวางบนพาน 
2 ชั้น ดานลางเขียนคําขวัญภาษาเขมรวา “ชาติ ศาสนา กษัตริย” 
-ศาสนาพุทธ กัมพูชามีศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ พระใน
ประเทศกัมพูชาตองทํางานเชนเดียวกันกบัคนทั่วไปพรอมกับการปฏิบัติ
กิจของสงฆ เพราะรัฐบาลถือวาเปนประชาชนสวนหนึง่ของประเทศ 
-พญานาค ตามความเชื่อของชาวขอมโบราณที่ความนับถือพญานาค
มาก มกัจะทํารูปสลักเฝาอยูสองขางทางเขาปราสาทเสมอ  
-ทุงสังหาร(Killing Fields) ประวัติศาสตรการเมืองของกัมพูชาที่ไมสามารถ
รบเล่ือนออกจากความทรงจําได ถึงความเหี้ยมโหดในการฆาลางเผาพันธุ
ของคนในชาติทําใหชาวเขมรตายไปกวา 2 ลานคน 

2.  สาขาศิลปกรรม  -ปราสาทนครวัดนครธม เปนศาสนสถานอันใหญโตวิจิตรพิสดารที่สุด 
โบราณสถานแหงนี้สะทอนใหเห็นถึงความเชื่อของชาวกัมพูชา ซึ่งเปน
ส่ิงกอสรางมหัศจรรย1ใน 7 ของโลก 

- รูปสลักนางอัปสร วิหาร ปราสาท และเทวลัย จะเห็นภาพจําหลักหินเปน
รูปนางอัปสรประดับอยูมากมาย 

- นาฏศิลปหลวง เปนการรายรําอันประณีตงดงามถือเปนศิลปะอันเกาแก
ตั้งแตสมัยพระนคร โดยเฉพาะการฟอนรํา “นางอัปสรา”  

3.  สาขาหัตถกรรม -การแกะสลักหิน ชาวกัมพชูามีฝมือในดานการแกะสลักหินมาตั้งแต
สมัยขอมโบราณ ชาวกัมพูชามีเลือดศิลปนมาแตคร้ังโบราณกาล 
สามารถสรางผลิตผลทางสถาปตยกรรม ศิลปกรรมสั่งสมมาชานาน 
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ตารางที่3 สรุปสัญลักษณทางวฒันธรรมกัมพูชา (ตอ) 
 

ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม 
3.  สาขาหัตถกรรม -การจักสาน สตรีชาวกัมพชูานยิมสานภาชนะตางๆ  ลวดลายการ

จักสานมีความสวยงามมาก 
-การแกะสลักไม  เปนประเพณีดั่งเดิมของชาวกัมพูชา สวนใหญจะ
เปนการสักไมเพื่อการตกแตงบานเรือนและเฟอรนิเจอร 

-การทอผา สตรชีาวเขมรนยิมทอผาฝายไวในงามในยามวาง 
4.  สาขากฬีาและนนัทนาการ  -การทําน้าํตาลสด ในยามวางชาวกัมพูชานิยมไปกรีดน้ําตาลสดจาก

ตนมะพราวมาทําน้าํตาลปกหรือน้ําตาลเมา 
5.  สาขาคหกรรมศาสตร -ชุดประจําชาติกัมพชูา มีความคลายคลงึชดุประจาํชาติไทยมาก 

-การโพกผากรอ็มา เปนเครื่องนุงหมในชีวิตประจาํวนัของชาวกัมพูชา 
เปนสญัลักษณที่แสดงใหเหน็วากมัพชูาไดชื่อวาเปนดนิแดนแหงผาโพก
ศีรษะมาต้ังแตคร้ังโบราณ 

  
 จากตารางที ่ 3 ในการวิเคราะหสัญลักษณทางวฒันธรรมของกมัพูชาสามารถสรุป
สัญลักษณในดานตางๆ ไดดังนี ้ สาขามนุษยศาสตร ไดแกธงชาต ิ ตราประจําชาติ ศาสนาพุทธ
พญานาคและทุงสงัหาร(Killing Fields) สาขาศิลปกรรม ไดแกปราสาทนครวัดนครธม รูปสลักนาง
อัปสรและนาฏศิลปหลวง สาขาหัตถกรรม ไดแกการแกะสลักหนิ การจักสานและการแกะสลักไม สาขา
กีฬาและนนัทนาการไดแกการทําน้ําตาลสด สาขาคหกรรมศาสตร ไดแก ชุดประจําชาติกัมพูชาและ
การโพกผากร็อมา 
 
ตารางที4่ สรุปสัญลักษณทางวฒันธรรมพมา 
 

ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม 
1.สาขามนุษยศาสตร -ธงชาตพิมา พื้นสีแดง มุมซายดานบนสนี้ําเงินภายในมีรูปรวงขาว

บนรูปเฟอง และลอมรอบดวยรูปดาว 
-ตราประจาํชาต ิประกอบดวยรูปสิงห 3 ตวั มรูีปแผนที่ประเทศตรงกลาง 
และมภีาษาบาลีเขียนวา ความเพียรของผูพรอมเพรยีงกนันํามาซึ่งความสุข 
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ตารางที่ 4 สรุปสัญลักษณทางวฒันธรรมพมา (ตอ) 
 

ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม 
1.สาขามนุษยศาสตร -ศาสนาพุทธ พมามีศาสนาพุทธเปนศาสนาประจาํชาต ิพระในพมา

ออกบิณฑบาตตอน 9 โมงเชา และทาํกับขาวเอง เพราะชาวพมา
นิยมตักบาตรดวยขาวสวยเทานั้น 
-นกยงู พมามคีวามเชื่อเกี่ยวกับสัตว และถอืกันวารูปนกยงูรําแพนเปน
สัญลักษณอยางหนึง่ขอพมา 
-นัต ชาวพมาเชื่อเร่ืองนัต หรือผี โดยชาวพมาเขาใจกันวาสามารถ
ชวยเหลอืคุมครองภัยอันตรายตาง ๆ ได 
-สตรีพมา นิยมประทินผิวดวย “ทานาคา” ซึ่งเปนแปงพมาชนดิหนึ่งใชทา
บริเวณ หนาผากและ แกม 

2.สาขาศิลปกรรม  - เจดียชเวดากอง เปนสถาปตยกรรมทางศาสนา และเปน
สัญลักษณของประเทศพมา 
-เมืองบะกนั เมอืงแหงเจดียพนัองค พืน้ที่ทัง้หมดเรยีงรายไปดวยเจดีย
ทุกขนาด ทุกพืน้ดนิถกูปกคลมุอยางหนาแนนดวยซากปรักหักพงัของ
เจดีย 
 -การแสดงหุนกระบอก การเชิดหุนกระบอกของพมาตองใชสองคน 
คนหนึ่งวาคํากลอนหรือรองเพลง อีกคนหนึง่เชิดโดยดึงสายตาง ๆ ให
หุนเคลื่อนไหว 

-การฟอนรํา “ปะแว” (Pwe) มีเอกลักษณเปนแบบฉบับของตัวเองมี
ความออนชอย ใชทกุสัดสวนในการฟอนรํา 

-พิณสิบสามสาย เปนเครื่องดนตรีพมาที่มีความงดงามประณีต มีรูปราง
คลายเรือตุกตาหุมดวยหนงัควาย มีเสนสายติดอยูกับ “หัวเรือ” ไมโคง 
เปนเครื่องดนตรีสําหรับบรรเลงเดี่ยวโดยสตรี 

3.สาขาหัตถกรรม -เครื่องเงิน เปนงานหัตถกรรมที่มีชื่อเสยีงมานานของชาวพมา มีความ
ประณีตคลายเครื่องเงินไทยทางภาคเหนือ 
-งานสลักไม งานสลักไมเปนงานฝมือทีเ่กาแกที่สุดอยางหนึง่ของ
พมา เปนงานตกแตงวัดวาอาราม 
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ตารางที่ 4 สรุปสัญลักษณทางวฒันธรรมพมา (ตอ) 
 

ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม 
3.สาขาหัตถกรรม -เครื่องเขิน ในอดีตภาชนะเครื่องเขินชนิดเนื้อละเอียดเปนพิเศษ ผลิตโดย

การฉาบรักบนภาชนะที่ข้ึนรูปแลว 
-ทับทมิพมา พมามีทับทิมสีเลือดนกซึง่มีอยูในพมาเพียงแหงเดียว
เทานั้น 

4.สาขากฬีาและนนัทนาการ  -ซินลองหรือตะกรอ เปนกีฬาประจําชาติของพมา กติกาการเลนคือ
ใหรักษาลูกตะกรอไวกลางอากาศใหนานที่สุด 
-มวยพมาหรือมวยคาดเชือก เปนกีฬาที่คอนขางรุนแรง การแขงขัน
จะสิ้นสุดก็ตอเมื่อคูแขงขันไดรับบาดเจ็บจนเลือดออก  

5.สาขาคหกรรมศาสตร  -ชุดประจําชาติพมา ชาวพมาเนนความเปนเอกลกัษณของชาติดวย
เสื้อผาที่เขาสวม การแตงกายตามประเพณ-ีโลงจี (Longyi) สวมคู
กับเองจี (eingyi) คือเสื้อคอกลมแขนยาว เครื่องสวมศีรษะของผูชาย 
กาวนบาวน (gaung-baung)  
-บุหร่ีพมาหรือเชอรูทและหมากพลู เปนสัญลักษณแสดงความเปนเจาบาน
และการตอนรับของชาวพมา 

-ผูหญิงชาวเผาปะเดาน มีคอยาวเนื่องจากการสวมใสแหวนทองเหลืองไวที่
คอ 

  
 จากตารางที่ 4 ในการวิเคราะหสัญลักษณทางวัฒนธรรมของพมาสามารถสรุป
สัญลักษณในดานตางๆ ไดดังนี้ สาขามนุษยศาสตร ไดแกธงชาติพมา ตราประจําชาติ ศาสนาพุทธ 
นกยูง นัตและสตรีพมา   สาขาศิลปกรรม ไดแกเจดียชเวดากอง เมืองบะกัน การแสดงหุนกระบอก 
การฟอนรํา “ปะแว” และพิณสิบสามสาย สาขาหัตถกรรม ไดแกเครื่องเงิน งานสลักไม เครื่องเขิน
และทับทิมพมา สาขากีฬาและนันทนาการ ไดแกซินลองและมวยพมา สาขาคหกรรมศาสตร ไดแก
ชุดประจําชาติพมา บุหร่ีพมาหรือเชอรูท หมากพลูและผูหญิงชาวเผาปะเดาน 
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ตารางที5่ สรุปสัญลักษณทางวฒันธรรมเวียดนาม 
 

ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม 
1.สาขามนุษยศาสตร -ธงชาติเวียดนาม พื้นธงเปนสีแดงหมายถงึความรุงเรือง รูปดาวสี

เหลืองอยูกลางธง หมายถึง พรรคคอมมิวนิสต 
-ตราประจําชาติ ประกอบดวยรูปดาว ลอเฟอง และมีรวงขาว
ลอมรอบดานลางเขียนวาเปนภาษาเวยีดนามวา “อิสรภาพ เสรีภาพ 
ความสุข" 
-ศาสนาพุทธ ชาวเวียดนามนับถือศาสนาพุทธและเปนศาสนา
ประจําชาต ิ
-ชาวประมง ชาวเวียดนามสวนใหญมีอาชพีกสิกรรม หาปลา จะเหน็
ภาพชาวเวยีดนามพายเรืออยูในแมน้าํลําคลองและทองทะเลอันกวาง
ใหญจนชนิตา 
-งานเทศกาล เตด (Tet) เปนเทศกาลที่สําคญัที่สุดของชาวเวียดนาม 
เปนเทศกาลของการเริ่มตนของปใหม 
-ดอกโฮโด (ดอกทอ) (Hoa doa) เปนดอกไมที่มีสีสันมากมาย สีที่
ชาวเวียดนามนิยมใชประดับและตกแตงในงานเทศกาลปใหมคือสี
แดง และดอกไมชนิดนี้ยงัเปนดอกไมประจําชาติของเวียดนาม 
-อุโมงคกู จี (Cu Chi) เปนประจักษพยานอยางเดนชัดถึงความเฉลียวฉลาด
ของชาวเวียดนามในการความพยายามในการปกปองประเทศ 

2.สาขาศิลปกรรม  -พระราชวังเมืองเว เปนสถาปตยกรรมเกาแกที่สุดของเวียดนาม เคยเปน
พระราชวังเสมัยราชวงศเหวียนเปนนครแหงประวัติศาสตร วัฒนธรรมและ
วิทยาการที่สําคัญที่สุดในเวียดนาม 

-ปราสาทศิลปะจาม เปนสถาปตยกรรมเกาแกของเวียดนาม มีผังเปนรูปส่ี
เหลี่ย สรางดวยอิฐ มีหลังคาลดหลั่นกันเปนชัน้  ๆ 

-ละครหุนกระบอกน้ํา เปนการละเลนที่มใีนเวียดนามแหงเดี่ยว ผูแสดง
หุนกระบอกน้าํจะยนือยูหลงัฉากในน้าํที่สูงถงึเอวเพือ่ควบคมุการ
เคลื่อนไหวของหุนกระบอกดวยไมไผลํายาว 
-การแสดง ฮัตเตือง เปนการแสดงที่เปนเอกลักษณของชาวเวียดนาม ม ี
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ตารางที่ 5 สรุปสัญลักษณทางวฒันธรรมเวียดนาม (ตอ) 
 

ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม 
2.สาขาศิลปกรรม การแตงกายตามแบบแผน แตงหนาดวยสีดํา แดง และชมพู บางก็สวม

หนากาก ดนตรีที่ใชเครื่องเปาและเคาะ เนนทีว่ีรกรรมและศีลธรรม 
- พิณสายเดียว “ตูม” (Tuong) เปนเครื่องดนตรีที่เปนสัญลักษณประจํา
ชาติของเวียดนาม มีเสียงไพเราะมาก 

3.สาขาหัตถกรรม -งานพิมพไม งานพิมพไมเปนงานที่มีชื่อเสยีงมานาน  มสีีสัน
สวยงาม ภาพพิมพจะเปนเรื่องราววิถีชวีิต บุคคลสําคัญ และ
สัญลักษณตางๆ 
-เครื่องเขิน เซนิไม (Son Mai) งานหัตกรรมที่ข้ึนชื่อของชาวเวียดนาม 
เปนงานฝมือทีท่ําดวยไมเคลอืบน้ํามนั เขียนภาพดวยความประณีต 
หรือเปนภาพทีท่ําจากเปลือกหอย  
-การปกผา เปนงานหัตกรรมของสตรีชาวเวียดนาม ลวดลายในการ
ปกสวนใหญจะเปนรูปมงักรมีความงดงามและประณีตมาก 
-เครื่องปนดินเผา เวียดนามขึ้นชื่อมาตั้งแตสมัยโบราณในการผลิตเครื่อง
เซรามิค ดวยวิธีการผลิตที่นําเอาจารีตประเพณีเขาไปผสมผสานในศิลปะ
ไดอยางสวยงาม 

4.สาขากีฬาและนันทนาการ - การชนไก ชาวเวียดนามนยิมเลี้ยงไก ในยามวางจึงนําไกมาชนกนัซึ่ง
ถือวาเปนเกมกีฬาพืน้เมืองของชาวเวยีดนาม 
-เกมขวางลูกขาง เปนการละเลนพื้นเมืองของชาวไทในเวียดนาม เด็ก  ๆนิยม
เลนกันตามงานเทศกาลของชาวไท 

5.สาขาคหกรรมศาสตร  -ชุดประจําชาติชาวเวียดนาม หญิงชาวเวียดนามนิยมสวมกางเกง
แพรขายาว มเีสื้อสวมชัน้ในยาวสีขาว สวมเสื้อชั้นนอกทบัยาวมาถงึ
กลางนอง สวมหมากเรียกวา กุบ หรือโนนลา มีผารัดคางเพื่อกนัปลิว 
นิยมใสทั้งหญงิและชาย 
-รถสามลอ ซกิโคล เปนรถรบัจางที่ชาวเวยีดนามนิยมใชบริการ ทีน่ั่ง
จะอยูดานหนาและคนถีบจะอยูดานหลงั 
- เฝอ กวยเตีย๋วเวยีดนามเปนอาหารที่ข้ึนชื่อในหลาย  ๆประเทศ 
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 จากตารางที่ 5 ในการวิเคราะหสัญลักษณทางวัฒนธรรมของเวียดนามสามารถสรุป
สัญลักษณในดานตางๆ ไดดังนี้ สาขามนุษยศาสตร ไดแกธงชาติเวียดนาม ตราประจําชาติ ศาสนาพุทธ 
ชาวประมง งานเทศกาล เตด (Tet) ดอกโฮโดหรือดอกทอ (Hoa doa) และอุโมงคกู จี (Cu Chi)    สาขา
ศิลปกรรม ไดแกพระราชวังเมืองเว ปราสาทศิลปะจาม ละครหุนกระบอกน้ํา การแสดงฮัตเตืองและพิณ
สายเดียว สาขาหัตถกรรมไดแกเครื่องเงิน งานสลักไมและเครื่องเขิน สาขากีฬาและนันทนาการ ไดแกการ
ชนไกและเกมขวางลูกขาง สาขาคหกรรมศาสตร ไดแกชุดประจําชาติชาวเวียดนาม, รถสามลอและเฝอ 
 
ตารางที6่ สรุปสัญลักษณทางวฒันธรรมสิงคโปร 
 

ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม 
1.สาขามนุษยศาสตร -ธงชาติสิงคโปร พื้นธงเปนสีขาวแดง บนพื้นแดงมีรูปดาว 5ดวงและ

พระจันทรเสี้ยว ดานบนซาย 
-ตราประจําชาติ ประกอบดวยรูปสิงโต 2ตัว ถือธงแดงมีรูปพระจันทรเสี้ยว
และดาว 5 ดวง ดานลางเขียนเปนภาษามาเลยวา “เดินไปขางหนา 
สิงคโปร” 

-เซอร สแตมฟอรด ราฟเฟล คือผูที่คนพบสิงคโปรเปนคนแรก โดยชาว
สิงคโปรไดสรางอนุสาวรียข้ึนเพือ่เปนที่ระลึก 

-ความหลากหลายทางเชื้อชาติ แมจะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ แต
ชาวสิงคโปรมีความภูมิใจที่ เรียกพวกเขาวา “คนสิงคโปร”  

-สิงโต ประเทศสิงคโปรมีสัญลกัษณประจาํชาติคือ สิงโต ซึ่งเปนที่มาของ
ชื่อประเทศ  
-เมืองทาทีสําคญัใน ASEAN สิงคโปรเปนประเทศที่เกิดขึ้นใหม จึงเปน
ประเทศที่มากมายดวยเทคโนโลยีตาง  ๆและเปนเมืองทาอุตสาหกรรมที่
ยิ่งใหญในอาเซียน 

- ดอก แวนดา มิส จัวคิม (Vanda Miss Joaquim) เปนดอกไมประจําชาติ
สิงคโปร 

2.สาขาศิลปกรรม  -Merlion ตัวสิงโตทะเล หรือที่รูจักในชื่อของ Merlion นี้ ถือวาเปน
สัญลักษณประจําประเทศสงิคโปรมีลักษณะลําตัวทอนบนเปนสิงโต
และทอนลางเปนปลา  
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ตารางที่ 6 สรุปสัญลักษณทางวฒันธรรมสิงคโปร (ตอ) 
 

ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม 
 - Suntec City เปนสถาปตยกรรมชั้นสงูผนวกกับปรัชญาชีวิต ไดรับ

การออกแบบใหมีลักษณะคลายๆ มือขนาดใหญ เปนการสรางตาม
คติความเชื่อของชาวจีนโบราณ 

3.สาขาหัตถกรรม -เครื่องปนดินเผา เปนหัตถกรรมที่ผลิตมาต้ังแตชนดังเดิมซึ่งจะเปน
พื้นฐานการทาํหัตกรรมเดิมของชาวสงิคโปร 
-เครื่องเงินและทองเหลือง ชาวสิงคโปร ตามยานวัฒนธรรมตางๆ จะ
มีการทาํเครื่องใชจาก เงินและทองเหลือง 
-การทอผา จะเปนลวดลายโบราณ ปจจุบนัจะแสดงโชวใน
พิพิธภัณฑตางๆ 

4.สาขากฬีาและนนัทนาการ  -การแขงขนันกรอง การเลีย้งนกเปนงานอดเิรกยามวางของชาวสงิคโปร 
ทําใหการแขงขนันกรองเปนทีน่ิยมกนัมากทีสุ่ด 
-เกมการเลมหมากกระดาน เปนเกมการวางหมากของชาวจีนใน
สิงคโปร นิยมเลนกนัในยามวาง 
-การเลนวาวยกัษ เปนการละเลนในยามวาง มีลักษณะคลายการเลน
วาวยักษของมาเลเซีย ซึง่ในเดือนกมุพาพันธจะมีการจดัเทศกาลการ
เลนวาวขึน้ 

5.สาขาคหกรรมศาสตร  -ชุดประจําชาติ ชุดประจําชาติของสิงคโปรมีความหลากหลายแยก
ตามกลุมประชากรในประเทศ 
-สิงคโปร สลิง ค็อกเทล (Singapore Sling Cocktail) เปนเครื่องดืม่
ประเภทคอ็กเทลที่ข้ึนชื่อของชาวสงิคโปร เนื่องจากเปนผูคิดคนสูตร
การผสมขึน้เองและเปนทีน่ิยมไปทั่วโลกเลยทเีดียว 

  
 จากตารางที่ 6 ในการวิเคราะหสัญลักษณทางวัฒนธรรมของเวียดนามสามารถสรุปสัญลักษณในดานตาง  ๆ
ไดดังนี้ สาขามนุษยศาสตร ไดแกธงชาติสิงคโปร  ตราประจําชาติ เซอร สแตมฟอรด ราฟเฟล ความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ สิงโต เมืองทาทีสําคญัใน ASEAN และดอก แวนดา มิส จัวคิม (Vanda Miss 
Joaquim) สาขาศิลปกรรม ไดแกMerlionและSuntec City สาขาหัตถกรรม ไดแกเครื่องปนดินเผา 
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เครื่องเงินและทองเหลืองและการทอผา สาขากีฬาและนันทนาการ ไดแกการแขงขันนกรอง เกมการเลม
หมากกระดานและการเลนวาวยักษ สาขาคหกรรมศาสตร ไดแก ชุดประจําชาติและสิงคโปร สลิง 
ค็อกเทล (Singapore Sling Cocktail) 
 
ตารางที ่7 สรุปสัญลักษณทางวฒันธรรมมาเลเซยี 
 

ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม 
1.สาขามนุษยศาสตร -ธงชาติมาเลเซยี พืน้ธงเปนสนี้ําเงนิ มีแถบสี่แดง 14 แถบ หมายถงึรัฐ

ตาง  ๆในกรอบสี่เหลีย่มมมุบน มีรูปดาวกบัเดอืนของอสิลาม 
-ตราสัญลักษณประจําชาต ิ ประกอบไปดวย รูปเสือ 2 ตัวถือธง
สัญลักษณ ดานบนมสัีญลักษณดาวกับเดือนของอิสลาม และ
ดานลางเขียนเปนภาษามาเลยวา ความเปนเอกภาพคอืพลัง 
-ศาสนาอิสลาม ประเทศมาเลเซียมศีาสนาอิสลามเปนศาสนา
ประจําชาต ิ
-เสือ เปนสัตวที่ชาวมาเลเซยีใชเปนสัญลกัษณประจําชาติ 
-งานเฉลิมฉลองเทศกาล ในวนัสําคัญๆ จะมีการจัดงานฉลองกนั
ยิ่งใหญ เปนศนูยรวมของวฒันธรรม จนไดรับฉายาวาเปน “ดินแดน
แหงสีสันและงานเทศกาล” 
-กริช (Kris) เปนอาวุธประจํากายของชาวมาเลเซียเชื่อกันวามี
อํานาจลึกลับแฝงอยูภายใน ทําใหผูชายชาวมาเลเซียนยิมหามาไวคู
กาย 
- ดอกไมประจําชาติ ดอกบุหงารายาหรือดอกชบาของไทย  

2.สาขาศิลปกรรม  -ตึกแฝด  “เปโตรนาส ทาวเวอร” (Petronas Towers) เปนสญัลักษณของ
มาเลเซยียุคใหม ซึง่เปนสิง่กอสรางทีเ่ชิดหนาชูตาของประเทศ สรางตาม
ความเชื่อของชาวจนีและศาสนาอิสลาม 
-เมนารา กวัลาลัมเปอร ทาวเวอร หรือเคแอล ทาวเวอร หอโทรมนาคมที่
สูงเปนอนัดับ 4 ของโลก ไดรับฉายาวา “อัญมณีกลางทองฟา ” 
 -โบสถเซนตปอล (St.paul Church) สรางโดยชาวโปรตุเกส เปนที่ฝงศพ
ของนักบุญ ฟรานซิล ซาเวยีร 
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ตารางที่ 7 สรุปสัญลักษณทางวฒันธรรมมาเลเซยี (ตอ) 
 

ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม 
2.สาขาศิลปกรรม -วายงั กูลิต (Wayang Kulit) ศิลปะที่เดนของมาเลเซีย ลักษณะ

เหมือนกับการเชิดหุนเงาของอินโดนีเซยีและการเลนหนังใหญของไทย 
-กุดา เกปง (Kuda Kepang) เปนศิลปะการเตนรําของชาวชวา โดยนัก
เตนจะเปนชายลวน ข่ีมาสาน แตงตัวแบบชนพืน้เมืองชวา เปนการ
เตนรําตามความเชื่อทางศาสนาอิสลาม 
-ซาป (Sape) เปนเครื่องดนตรีพื้นเมืองของชาวซาราวัก มลัีกษณะคลาย
พิณมี 4 สาย ทําจากไมฉลุลายและทาสีสันสวยงาม 

3.สาขาหัตถกรรม - ศิลปะการทอผาแบบสอดดิน้เงนิดิน้ทอง เปนศิลปะการทอผาชนิดพิเศษ
ของชาวมาเลเซยี เรียกวา  Kain Songket มีความมนัวาวของโลหะที่สอด
สลับอยูในเนื้อผา สวยงามมาก 
-ผาบาติก ศลิปะการทาํผาบาติกของมาเลเซีย เปนหัตถกรรมที่มีราก
เดียวกับการทาํผาบาติกของอินโดนเิซีย 
-เครื่องปนดินเผา ชาวพื้นเมืองของมาเลเซียนิยมทําเครื่องเซลามิก เปน
สินคาที่มีคุณภาพ มีสีสันและลวดลายสวยงาม 

4.สาขากีฬาและนันทนาการ  -การเลนวาวยกัษ การเลนวายักษยังคงยึดมัน่ในขนบธรรมเนียม
ประเพณีดั้งเดมิจนบัดนี้ ซึง่นับวาเปนสีสันที่ดูมีชวีิตชีวา  
-ศีลัตหรือปญจะศีลัต (Pencak silat) เปนศิลปะการปองกนัตวัเปน
การตอสูดวยมอืเปลา ของชาวมาเลเซีย 
-ลูกขางยักษ ทีส่วนบนลูกขางจะเปนรูปกลมเหมือนจานที่สามารถหมุนได
รอบไมหยุดเปนเวลานานหลายชั่วโมง 

5.สาขาคหกรรมศาสตร  -ชุดประจําชาติของมาเลเซีย ผูชายจะสวมหมวก โสรงที่นุงทบักางเกงอีก
ที่หนึง่และการพกกริช ผูหญิงจุนุงผาถงุทอแบบมาเลย สวมเสื้อแขนยาว
แบบพอดีตัว มีผาคลองคอ ดูหรูหราสวยงาม 
-พิธีการตอนรับ “ซีเราะห จุนจุง” เปนพธิีในการตอนรับแขกของชาว
มาเลเซีย 

-อาหารมาเลเซีย “สะเตะ” (Satay) เปนอาหารจานเดนของมาเลเซีย 
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 จากตารางที่ 7 ในการวิเคราะหสัญลักษณทางวัฒนธรรม มาเลเซีย สามารถสรุปสัญลักษณในดานตางๆ 
ไดดังนี้ สาขามนุษยศาสตร ไดแกธงชาติมาเลเซีย ตราสัญลักษณประจําชาติ ศาสนาอิสลาม เสือ งาน
เฉลิมฉลองเทศกาล กริช (Kris) และดอกบุหงารายา สาขาศิลปกรรม ไดแก ตึกแฝด  “เปโตรนาส ทาวเวอร” 
(Petronas Towers) เมนารา กัวลาลัมเปอร ทาวเวอร หรือเคแอล ทาวเวอร  โบสถเซนตปอล (St.paul Church) 
วายงั กูลิต (Wayang Kulit) กุดา เกปง (Kuda Kepang) และซาป (Sape) สาขาหตัถกรรม ไดแก
ศิลปะการทอผาแบบสอดดิ้นเงินดิ้นทอง  ผาบาตกิและเครื่องปนดินเผา สาขากีฬาและนันทนาการ ไดแก
การเลนวาวยักษ, ศีลัตหรือปญจะศีลัต (Pencak silat) และลูกขางยักษ สาขาคหกรรมศาสตร ไดแกชุด
ประจําชาติ, พิธีการตอนรับ “ซีเราะห จนุจุง” และอาหารมาเลเซีย “สะเตะ” (Satay) 
 
ตารางที8่ สรุปสัญลักษณทางวฒันธรรมอินโดนีเซยี 
 

ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม 
1.สาขามนษุยศาสตร 
 

-ธงชาติอินโดนิเซีย มีสีแดงและขาวขนานตามผืนผา สีแดงเปน
สัญลักษณแหงความกลาหาญ สวนสีขาวเปนสัญลักษณแหงความ
บริสุทธิ์  
-ตราประจําชาติ ประกอบดวยรูปครุฑเปนเครื่องหมายแหงอาํนาจ 
คอครุฑมีโลแขวนคลายรูปหัวใจหมายถงึการตอสูปองกนัดินแดน
และชาวเมือง ปกขางหนึง่มีขน 17 ขน ทีห่างม ี 8 ขน มีภาษา
อินโดนีเซยีโบราณ เขียนวา “ความสามัคคีระหวางตางเหลา”  
-ศาสนาอิสลาม ประเทศอินโดนิเซยีมศีาสนาอิสลามเปนศาสนา
ประจําชาต ิ
-หลักปญจศิลา 5 ประการ เปนหลกัปฏบิัติของชาวอนิโดนิเซีย ที่
ยอมรับและนาํมาใชในการดําเนนิงานในดานตางๆ 
 -ครุฑ เปนเครื่องหมายแหงอํานาจ ตามความเชื่อของเทพนิยายอิน
โดนิเซีย ซึ่งไดรับอิทธิพลของศาสนาฮนิดู 
-หมูเกาะบาหลี เปนแหลงวฒันธรรมและประเพณีทองถิ่น ยงัคงความ
สวยงามตามธรรมชาติและเปนศูนยรวมของศิลปะอินโดนิเซียทุกแขนง จน
ถูกขนานนามวา “เกาะมรกต” 
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ตารางที่ 8 สรุปสัญลักษณทางวฒันธรรมอินโดนีเซยี (ตอ) 
 

ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม 
2.สาขาศิลปกรรม  
 

-พุทธสถานบุโรพุทโธ(Borobudur) คือสถาปตยกรรมที่สําคัญของ
ศาสนาพทุธลทัธิมหายาน แสดงออกถึงความเปนอัจฉริยะสูงสุดทาง
ศิลปะสมัยไศเลนทรา สรางตามแบบศิลปะฮินด-ูชวา ทีผ่สมผสาน
ศิลปะอินเดียและอินโดนิเซยีเขาไวดวยกนัอยางกลมกลืน และบุโร
พุทโธยงัเปนพทุธสถานที่เกาแกแหงหนึง่ของโลก 
-สถาปตยกรรมบาหล ีมีความโดดเดนดวยหลังคาแบบเมรุหลายชัน้
ซอนลดหลัน่กนั 
-การแสดง “วายงั” (Wayang) ศิลปะการแสดงที่เปนเอกลักษณ
เดนชัดของอินโดนีเซียและเปนศิลปะประจําชาตทิี่เกาแกที่สุด 
-ระบํา “บารอง”(Barong) เปนศิลปการแสดงของชาวบาหลี มีชือ่เรียกอีก
อยางวา “ระบําเขาทรง” การแสดงนี้เปนความเชื่อทางศาสนา 

3.สาขาหัตถกรรม 
 

-การทอผาไหมยกเสนเงนิเสนทอง เปนศิลปะประจําชาติของชาวอนิ
โดนิเซีย ไดรับการยอยองวามีความสวยงามเปนเลิศการทอผาไหม
ยกเสนทองเปนศิลปหัตถกรรมที่มีชื่อเสยีงมากของเกาะบาหล ี
-ผาบาติก ศิลปะการทําผาบาติกของอินโดนิเซียเปนงานหัตกรรมที่สืบทอด
กันมานานหลายศตวรรษ 

4.สาขากีฬาและนันทนาการ  -ปนจกั ศีลัต Pencak silat เปนศิลปะการปองกันตวัเปนการตอสูดวย
มือเปลา ซึง่มคีวามคลายคลงึกนักบัประเทศมาเลเซยี 
-การชนไก เปนกิจกรรมยามวางของชาวอินโดนิเซีย ลักษณะคลายกับการ
ชนไกของไทย 

5.สาขาคหกรรมศาสตร -ชุดแตงกายประจําชาต ิ เครื่องแตงกายของสตรีอินโดนเีซยี
ประกอบดวย “กาอนิ” (ผานุงพันแนนรอบกาย) และ “คาบายา” (เสื้อตัว
ฟต แขนยาว) ผานุงและเสื้อนี้เปนเครื่องแตงกายของสตรีอินโดนเีซยี และ
ใชผาคลมุศีรษะ ตามธรรมเนียมทางศาสนาอสิลาม 
-เครื่องเทศ อินโดนิเซียไดรับฉายาวาเปน “หมูเกาะเครื่องเทศ” โดยเฉพาะที่
หมูเกาะ โมลุกะ อาหารของอินโดนิเซียสวนใหญจะมีเครื่องเทศ 
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 จากตารางที ่ 8 ในการวเิคราะหสัญลกัษณทางวัฒนธรรมอินโดนเีซีย สามารถสรุป
สัญลักษณในดานตางๆ ไดดังนี ้ สาขามนุษยศาสตร ไดแก ธงชาตอิินโดนีเซยี ตราประจําชาติ 
ศาสนาอิสลาม หลกัปญจศิลา 5 ประการ ครุฑ และหมูเกาะบาหล ี สาขาศิลปกรรม ไดแก พทุธ
สถานบโุรพทุโธ สถาปตยกรรมบาหล ีการแสดงวายงั และระบําบารอง สาขาหัตถกรรม ไดแก การ
ทอผาไหมยกเสนเงนิเสนทอง และผาบาตกิ สาขากฬีาและนนัทนาการ ไดแก ปนจกั ศีลัต Pencak silat 
และการชนไก สาขาคหกรรมศาสตร ไดแก ชุดประจาํชาติอินโดนีเซยี และเครือ่งเทศ 
 
ตารางที9่ สรุปสัญลักษณทางวฒันธรรมบรูไน  
 

ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม 
1.สาขามนุษยศาสตร 
 

-ธงชาติบรูไน เปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา ประกอบดวยสวนสําคัญ 4 สวน
ดวยกันคือ เสนคูขนาน 2 เสน, รูปส่ีเหลี่ยมคางหมู 2 รูปซ่ึงถูกแบงโดยเสน
คูขนานและ ตราสัญลักษณประจําชาติ 

-ตราสัญลักษณประจําชาต ิ ไดพัฒนามาจากตราสัญลักษณของ
กษัตริยบรูไน หมายถงึการคงสภาพฐานะของพระมหากษตัริย ซึ่งตรา
สัญลักษณนี้เปรียบเสมือนสญัลักษณแทนองคพระมหากษัตริย ตรา
สัญลักษณประจําชาตินี้ ไดถกูนํามาใชรวมกับธงชาติบรูไน 
-ศาสนาอิสลาม เปนศาสนาประจําชาติบรูไน 
- องคสุลตาน ฮัลซานัล โบลเกียห ซึ่งเปนบุรุษที่รํ่ารวยที่สุดในโลก 
-กริช ชาวบรไูนมีความเชื่อเร่ืองกริช เชนเดียวกับชาวมาเลเซียและ
อินโดนิเซยี 
-ประเทศอุตสาหกรรมน้ํามัน บรูไนเปนประเทศเล็กมีทรัพยากร ธรรมชาติที่
มีคา มีการสงออกน้ํามันเปนอนัดับ 1 ในอาเซียน  

2.สาขาศิลปกรรม  
 

-พระราชวงัอิสตานา นูรัล อีมาน (Istana Nural Iman) เปน
พระราชวงัที่ใหญโตมโหฬารมาก ถือวาเปนพระราชวงัแหงศตวรรษ 
-พระราชรถ Usongan Diraja คันยาวสดีําทอง สงางามมาก ใชใน
พระราชพธิีขององคสุลตานและเชื้อพระวงศ 
-เรือ Mahligai เปนเรือหลวงที่ใชในพิธีสําคัญทางศาสนาและพิธีที่เปน
ทางการตางๆ 
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ตารางที่ 9 สรุปสัญลักษณทางวฒันธรรมบรูไน (ตอ) 
 

ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม 
2.สาขาศิลปกรรม  
 

-มัสยิด โอมาร อาล ี ไซฟดดิน (The Omar Ali Saifuddien 
Mosque) เปนที่เปนศนูยรวมของชาวมสุลิม ความโดดเดนของ
มัสยิดอยูทีโ่ดมตรงกลางซึ่งสรางดวยทองคําสวยงามมากไดรับการ
เรียกขานวา “มินิทชัมาฮาล” 
-มัสยิด จาเม อาร ฮัลซานัล โบลเกียห (Jame’ Asr Hassanal 
Bolkiah Mosque) ถือวาเปนองคมัสยิดคูบานคูเมืองบรูไน มีความ
ใหญโตโอฬารมาก มีโดมซึง่เปนทองคําแทๆ  29 โดม 
-อี-ทรี (E-Tree) เปนวงดนตรีพืน้บานของชาวบรูไน มีเครื่องดนตรี 3 ช้ิน 
เครื่องดดี เครื่องตี และ เครื่องเปา 

3.สาขาหัตถกรรม 
 

-การตอเรือ บูรไนมีความเชีย่วชาญในการตอเรือมาตั้งแตสมยั
โบราณ และมชีื่อเสียงมาจนปจจุบัน 
-การจักสาน เปนหัตถกรรมพื้นเมืองซึง่เปนที่รูจักกันโดยทั่วไป มีการ
ออกแบบลวดลายและยอมสีอยางสวยงาม 
-การทําเครื่องปนดินเผา เปนการผลิตที่มีมานานตั้งแตโบราณ ปจจุบันที่
นิยมทําคือ เครื่องเซลามิค เปนสินคาที่มีคุณภาพและมีการออกแบบ
ลวดลายไดสวยงาม 

4.สาขากฬีาและนนัทนาการ  -ซิเลน (silat) เปนศิลปะการปองกันตวัสมยัโบราณของบรูไน คลายกบั 
“ศีลัต” ของมาเลเซยีและอนิโดนิเซยี 
-การเลนลกูดิง่ เปนการละเลนพื้นบานที่มมีาตั้งแตสมยัโบราณ 

5.สาขาคหกรรมศาสตร  -ชุดประจําชาติบรูไน  ลักษณะชุดประจําชาติของชาวบูรไนจะมี
ลักษณะคลายคลึงกับมาเลเซียและอินโดนเิซียแตมีความหรูหรา
สวยงาม มีซงกก(Songkok) หมวกสวมหัวของชาวมุสลิม 
-หมูบาน กมัปง เอเยอร(Kampong Ayer) หรือ Water Village เปน
หมูบานกลางน้ําที่เกาแก หรือ “เวนซิแหงตะวันออก” 
-สะเตะ (Satay) เปนอาหารยอดนิยมของชาวบรูไน มีลักษณะ
เชนเดียวกับของมาเลเซีย อินโดนิเซีย 
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 จากตารางที ่ 9 ในการวิเคราะหสัญลักษณทางวัฒนธรรมบรูไน สามารถสรุป
สัญลักษณในดานตางๆ ไดดังนี ้ สาขามนุษยศาสตร ไดแกธงชาติบรูไน ตราประจําชาต ิ ศาสนา
อิสลาม กริช องคสุลตานฮัลซานัล โบลเกียห และอุตสาหกรรมน้าํมัน สาขาศลิปกรรม ไดแก 
พระราชวงัอิสตานา นูรัล อีมาน (Istana Nural Iman), พระราชรถ Usongan Diraja เรือ Mahligai 
มัสยิด โอมาร อารี ไซฟดดิน (The Omar Ali Saifuddien Mosque) มัสยิด จามา อาร ฮัลซานนั 
โบลเกียห (Jame’ Asr Hassanal Bolkias Mosque) และวงดนตรีพืน้บาน อี-ทรี (E-Tree) สาขา
หัตถกรรม ไดแกการตอเรือ การจักสานและการทําเครื่องปนดินเผา สาขากีฬาและนันทนาการ 
ไดแกซิเลน (Silat) และการเลนลูกดิ่ง สาขาคหกรรมศาสตร ไดแกชดุประจําชาตบิรูไน หมูบาน
กลางน้ํา กาํปง เอเยอร (Kampomg Ayer) และสะเตะ (Satay)  
 
ตารางที1่0 สรุปสัญลักษณทางวฒันธรรมฟลิปปนส 
 

ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม 
1.สาขามนุษยศาสตร 
 

-ธงชาตฟิลิปปนส ธงชาติฟลิปปนส มีสีน้าํเงนิ แดง ขาว โดยมีรูป
พระอาทิตย และดาว 3ดวงบนพืน้สีขาว 
-ตราประจําชาติ ประกอบดวยรูปนกอนิทรีย สิงโต พระอาทิตย ดาว 3 
ดวง 
-ฮวน เดอ ลา ครูซ มีความสงู 5 ฟุต เปนคนแข็งแกรง ตาดาํ จมกูแบน 
สวมเสื้อบารองตากาลอ็ก และกางเกง มีผาโพกหัวแบบชาวนา สวม
รองเทาแตะ เปนชนเผาดังเดิมในฟลิปปนส 
-ศาสนาคริสต เปนศาสนาประจําชาติของฟลิปปนส 
-นกอินทรีย เปนนกประจําชาติของฟลิปปนส 

-ดอกซัมปากิตา (Sampa – Guita หรือ ดอกมะลิ) เปนดอกไมประจําชาติ
ของฟลิปปนส  

2.สาขาศิลปกรรม  
 

-ภาษาฟลิปปนโน (ตากาล็อก)  เปนภาษาประจําชาตฟิลิปปนส และ
ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ 
-การแสดง ทินิคลิง (Tinikling) เปนศิลปะการฟอนรําประจําชาติของ
ฟลิปปนส คลายคลึงกับ ลาวกระทบไมของไทย 
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ตารางที่ 10 สรุปสัญลักษณทางวัฒนธรรมฟลิปปนส (ตอ) 
 

ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม 
3.สาขาหัตถกรรม 
 

-การทาํเครื่องประดับตกแตง เปนงานหัตถกรรมที่มวีิธีการรอยลูกปดส ี
และการออกแบบลวดลายอยางสวยงาม  
-การจักสาน ชาวฟลิปปนสนยิมสานภาชนะไวใชงานและเปนสินคาที่ข้ึน
ชื่อ โดยเฉพาะลวดลายและสีสันของภาชนะ 
-ไขมุก เปนสินคาที่ข้ึนชื่อของฟลิปปนส ไดรับฉายาวา “ไขมุกตะวันออก” 

4.สาขากฬีาและนนัทนาการ  -การเตนรําบายานฮิาน มีชื่อเสียงเลื่องลอืไปทั่วโลก เปนการละเลน
พื้นเมืองที่ไดรับอิทธิพลมาจากชาวมุสลิมทางภาคใต และการเตนรําของ
ชนเผาดั้งเดิม  
-ซิปา (Sipa) หรือตะกรอ เปนกีฬาประจําชาติของฟลิปปนส 

5.สาขาคหกรรมศาสตร  -ชุดประจาํชาต ิ ชาวฟลิปปนสแตงกายแบบสากลเหมือนยโุรปและ
อเมริกา ถาเปนงานพิธีผูชายจะใสเส้ือบารอง และผูหญิงจะแตงชุด
ประจาํชาติมีแขนยกสงูที่เรียกวา บาลนิตาวัก 
-การทาํนาบนไหลเขา ชาวฟลิปปนสทาํสืบทอดกันมาหลายพนัป ซึง่
ถือเปนสิง่มหัศจรรยอันดับ 7 ของโลก 
-ควาย (Curabao) เปนสัตวที่ใชในการชีวติประจําวนัของชาวชนบท 
และยังเปนสัตวประจําชาติของฟลิปปนส 
-รถจิ๊ปนี ่ เปนสัญลกัษณอยางหนึ่งของฟลิปปนสที ่ เปนรถทหาร
อเมริกานาํเขามาในฟลิปปนสหลงัสิน้สุดสงครามโลก ฟลิปปนสได
ดัดแปลงเปนรถขนสงมวลชน ส่ิงนีเ้ปนวฒันธรรมอยางหนึ่งทีเ่ราเห็น
คือการตกแตงรถอนัสวยงามเหมือนรถเปนรถใชงานในงานรืน่เรงิ 
ภายในรถจะมพีระเยซูทกุคนั 

-หมูหัน (Lechon) เปนอาหารที่ข้ึนชื่อและถือวาเปนอาหารประจําชาติของ
ชาวฟลิปปนส 

  
 จากตารางที่ 10 ในการวิเคราะหสัญลักษณทางวัฒนธรรมของฟลิปปนส สามารถสรุป
สัญลักษณตางๆ ไดดังนี้ สาขามนุษยศาสตร ไดแกธงชาติฟลิปปนส ตราประจําชาติ ฮวน เดอ ลา 
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ครูช ศาสนาอสิลาม นกอนิทรีและดอกซัมปากิตารหรือดอกมะลิ สาขาศลิปกรรม ไดแกภาษาตากาล็อก
และการแสดงทินิคลิง (Tiniking) สาขาหัตถกรรม ไดแกการทาํเครื่องประดับตกแตง การจักสานและ
ไขมุก สาขากฬีาและนันทนาการ ไดแกการเตนรําบายานฮิานและซิปา (Sipa) หรือตะกรอ สาขาคหกร
รมศาสตร ไดแกชุดประจําชาติ การทาํนาบนไรเขา ควาย รถจิ๊ปนี่และหมหูัน (Lecton)  
 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหเพื่อหาผลสรุปสญัลักษณทางวฒันธรรมฯจากผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรม 
  
 จากการนาํผลการวิเคราะหสัญลักษณทางวัฒนธรรมฯ เบื้องตน ซึง่ผูวิจัยไดวเิคราะห
ขอมูลตามเกณฑที่กาํหนด และนําผลการวิเคราะหเขาพบผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมเพื่อปรึกษา
และขอขอเสนอแนะตลอดจนแนวคิดตางๆ นํามาแกไขปรับปรุงสัญลักษณทางวัฒนธรรมฯ ใหเกิด
ภาพสัญลักษณที่ชัดเจน โดยทานผูเชีย่วชาญไดใหความเหน็วาขอเสนอแนะที่ตรงกันในเรื่องของ
การนาํเสนอสญัลักษณที่สามารถแสดงออกหรือบงบอกเอกลักษณของแตละชาติที่ชดัเจนเทานั้น 
เนื่องจากวัฒนธรรมในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใตหรืออาเซียน(ASEAN)นี ้ มีความคลายคลึง
กันมาก ซึง่สวนใหญไดรับอิทธิพลจาก 3 วัฒนธรรมคือ วัฒนธรรมอินเดีย วัฒนธรรมจีน และ
วัฒนธรรมมาเลย ซึ่งลวนสงผลใหเกิดวฒันธรรมที่มีความคลายคลึงกันจนในบางครั้งไมสามารถ
แยกออกไดวาเปนของชาติใด วัฒนธรรมในแตละดานจะเปนการรับวัฒนธรรมซึ่งกนัและกนัทําให
เกิดวัฒนธรรมกลางหรือวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณรวมกันซึง่เกิดจากการรับอิทธพิลของ
วัฒนธรรมเดียวกัน เชน ประเทศที่ไดรับอิทธิพลจากอินเดยีหรือฮินดู จะมีความเชื่อในเรื่อง
พญานาค ประเทศที่ไดรับอิทธิพลจากมาเลยจะมีความเชื่อในเรื่องกริช (Kris)  
 ดังนัน้การศึกษาหาภาพสญัลักษณทางวัฒนธรรมฯ จึงควรเนนเฉพาะสัญลกัษณที่
สามารถแสดงถึงภาพลักษณของแตละประเทศและสามารถบงบอกเอกลักษณของชาติใหชัดเจน
ที่สุด ซึง่ไดผลสรุปสัญลักษณทางวัฒนธรรมฯ ดังนี ้
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ตารางที1่1 สรุปภาพสัญลักษณทางวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณในแบบของไทย 
 

ประเภท สัญลักษณทางวัฒนธรรม ภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมที่มีเอกลกัษณใน
แบบของไทย 

มนุษยศาสตร   -ธงชาติไทย  
-ตราประจําชาติ  
-ศาสนาพุทธ  
-ชางไทย  
- เรือสุพรรณหงส  
- ดอกราชพฤกษ 
 

ธงชาติไทย 

 
 

ตราประจําชาติ 

 
 

ชางไทย 

 
 

เรือสุพรรณหงส 
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ตารางที่ 11 สรุปภาพสัญลักษณทางวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณในแบบของไทย (ตอ) 
 

ประเภท สัญลักษณทางวัฒนธรรม ภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมที่มีเอกลกัษณใน
แบบของไทย 

มนุษยศาสตร  ดอกราชพฤกษ 

 
 

ศิลปกรรม  -วัดพระแกว 
-วัดอรุณราชวราราม  

-ศาลาไทย  
-โขน  
-หุนละครเล็ก  
-ลายไทย  

วัดอรุณราชวราราม 

 
 

พระทีน่ั่งไอยสวรรค 

 
การแสดงโขน 
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ตารางที่ 11 สรุปภาพสัญลักษณทางวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณในแบบของไทย (ตอ) 
 

ประเภท สัญลักษณทางวัฒนธรรม ภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมที่มีเอกลกัษณใน
แบบของไทย 

หัตถกรรม -การทอผา 
-เครื่องเบญจรงค 
-เครื่องจักสาน 
-เครื่องทอง 
 

เครื่องเบญจรงค 

 
 

กีฬาและ
นันทนาการ 

-มวยไทย 
-ตะกรอ 
-รํากระบี่กระบอง 

มวยไทย 

 
 

คหกรรมศาสตร -ชุดประจําชาติ 
-รอยยิ้ม 
- การไหว 
-อาหารไทย  
-การแกะสลักผัก ผลไม  
-พวงมาลยั  
-สามลอเคร่ืองหรือรถตุกตุก 

ชุดประจําชาต ิ

 
การไหว 
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ตารางที่ 11 สรุปภาพสัญลักษณทางวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณในแบบของไทย (ตอ) 
 

ประเภท สัญลักษณทางวัฒนธรรม ภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมที่มีเอกลกัษณใน
แบบของไทย 

คหกรรมศาสตร  พวงมาลยัดอกไม 

 
รถตุกตุก 

 
 

  
 จากตารางที่ 11 ผลจากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมสามารถสรุปภาพ
สัญลักษณทางวัฒนธรรมไทย ไดดังนี้ ธงชาติไทย ตราประจําชาติ ชางไทย เรือสุพรรณหงส ดอก
ราชพฤกษ วัดอรุณราชวรราม ศาลาไทย การแสดงโขน เคร่ืองเบญจรงค มวยไทย ชุดประจําชาติ
ไทย การไหว พวกมาลัย และรถตุกตุก  
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ตารางที1่2 สรุปภาพสัญลักษณทางวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณในแบบของลาว 
 
ประเภท สัญลักษณทางวัฒนธรรม ภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมที่มีเอกลกัษณใน

แบบของลาว 
มนุษยศาสตร   -ธงชาติลาว 

-ตราประจําชาติลาว  
-ศาสนาพุทธ  
-พญานาค 
 -พิธีบายศรีสูขวัญ 
-ประเพณีวนัขึน้ปใหมหลวง
พระบาง  
-ทุงไหหนิ 
-ดอกจําปาหรือลั่นทม  

ธงชาติลาว  

 
 

ตราประจําชาติลาว  

 
ประเพณวีนัขึ้นปใหมหลวงพระบาง  

 
 

ดอกจาํปาหรือล่ันทม 
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ตารางที่ 12 สรุปภาพสัญลักษณทางวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณในแบบของลาว (ตอ) 
 
ประเภท สัญลักษณทางวัฒนธรรม ภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมที่มีเอกลกัษณใน

แบบของลาว 
ศิลปกรรม  -พระธาตุหลวง 

-หลวงพระบาง 
-ประตูชัย 
-แคน 

พระธาตหุลวง  

 
 

ประตูชยั  

 
แคน  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
242

ตารางที่ 12 สรุปภาพสัญลักษณทางวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณในแบบของลาว(ตอ) 
 
ประเภท สัญลักษณทางวัฒนธรรม ภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมที่มีเอกลกัษณใน

แบบของลาว 
หัตถกรรม -เครื่องเงินเครือ่งทอง  

-ผาทอลาว  
-การจักสาน  

 
- 
 
 

กีฬาและ
นันทนาการ 

- การละเลนหมอลํา การละเลนหมอลํา  

 
 

คหกรรมศาสตร -ชุดประจาํชาตลิาว  
-กระติบขาวเหนียว 
-ตําสมลาว 

ชุดประจําชาติลาว  

 
 

กระตบิขาวเหนยีว 
 
 
 
 

  
 จากตารางที่ 12 ผลจากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมสามารถสรุปภาพ
สัญลักษณทางวัฒนธรรมลาว ไดดังนี้ ธงชาติลาว ตราประจําชาติลาว ประเพณีข้ึนปใหมหลวงพระบาง 
ดอกลั่นทม พระธาตุหลวง ประตูชัย แคน การระเลนหมอลํา ชุดประจําชาติลาว และกระติบขาวเหนียว  
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ตารางที1่3 สรุปภาพสัญลักษณทางวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณในแบบของกัมพูชา 
 

ประเภท สัญลักษณทางวัฒนธรรม ภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมที่มีเอกลกัษณใน
แบบของกัมพชูา 

มนุษยศาสตร   -ธงชาติกมัพูชา 
-ตราประจําชาติ 
-ศาสนาพุทธ 
-พญานาค 
-ทุงสังหาร(Killing Fields)  

ธงชาตกิัมพชูา 

 
 

 

ตราประจาํชาต ิ 

 
 

ศิลปกรรม  - ปราสาทนครวัดนครธม  
- รูปสลักนางอัปสร  
- นาฏศิลปหลวง  

ปราสาทนครวดันครธม  

 
 

ปราสาทนครธม 
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ตารางที่ 13 สรุปภาพสัญลักษณทางวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณในแบบของกัมพูชา (ตอ) 
 

ประเภท สัญลักษณทางวัฒนธรรม ภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมที่มีเอกลกัษณใน
แบบของกัมพชูา 

ศิลปกรรม  รูปสลักนางอัปสร  

 
 

หัตถกรรม -การแกะสลักหิน  
-การจักสาน 
-การแกะสลักไม  
-การทอผา 

การแกะสลักหนิ 

 
 

กีฬาและ
นันทนาการ 

-การทําน้ําตาลสด - 

คหกรรมศาสตร -ชุดประจําชาติกัมพูชา  
-การโพกผากรอ็มา  

การโพกผากรอ็มา 
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 จากตารางที่ 13 ผลจากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมสามารถสรุปภาพ
สัญลักษณทางวัฒนธรรมกัมพูชา ไดดังนี้ ธงชาติกัมพูชา ตราประจําชาติ ปราสาทนครวัดนครธม 
รูปสลักนางอัปสร การแกะสลักหิน และวัฒนธรรมการโพกผากร็อมา 
 
ตารางที1่4 สรุปภาพสัญลักษณทางวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณในแบบของพมา 
 
ประเภท สัญลักษณทางวัฒนธรรม ภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมที่มีเอกลกัษณใน

แบบของพมา 
มนุษยศาสตร   -ธงชาตพิมา  

-ตราประจําชาติ  
-ศาสนาพุทธ  
-นกยงุ  
-นัต  

ธงชาตพิมา  

 
 

ตราประจําชาติ  

 
 

ศิลปกรรม  - เจดียชเวดากอง  
-เมืองบะกนั เมืองแหงเจดีย
พันองค  
 -การแสดงหุนกระบอก 
-การฟอนรํา “ปะแว” (Pwe)  
-พิณ สิบสามสาย  

เจดียชเวดากอง  
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ตารางที่ 14 สรุปภาพสัญลักษณทางวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณในแบบของพมา (ตอ) 
 

ประเภท สัญลักษณทางวัฒนธรรม ภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมที่มีเอกลกัษณใน
แบบของพมา 

ศิลปกรรม  การแสดงหุนกระบอก  

 
การฟอนรํา “ปะแว” (Pwe)  

 
พิณสิบสามสาย  

 
 

หัตถกรรม -เครื่องเงิน  
-งานสลักไม  
 -เครื่องเขิน  
-ทับทิมพมา  

เครื่องเขิน  
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ตารางที่ 14 สรุปภาพสัญลักษณทางวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณในแบบของพมา (ตอ) 
 

ประเภท สัญลักษณทางวัฒนธรรม ภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมที่มีเอกลกัษณใน
แบบของพมา 

หัตถกรรม  งานสลักไม  

 
 

กีฬาและ
นันทนาการ 

-ซินลองหรือตะกรอ 
-มวยพมา  

- 

คหกรรมศาสตร -ชุดประจําชาติพมา  
-สตรีพมา 
-บุหร่ีพมาหรือเชอรูทและ
หมากพลู  

-ผูหญิงชาวเผาปะเดาน  

ชุดประจําชาตพิมา 

      
สตรีพมา  

 
 

บุหร่ีพมาหรือเชอรูท 
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 จากตารางที่ 14 ผลจากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมสามารถสรุปภาพ
สัญลักษณทางวัฒนธรรมพมา ไดดังนี้ ธงชาติพมา ตราประจําชาติ เจดียชเวดากอง การแสดงหุน
กระบอก การฟอนรําประแว (Pwe) พิณสิบสามสาย เครื่องเขิน งานสลักไม ชุดประจําชาติพมา 
สตรีพมา และบุหรี่พมา 
 
ตารางที1่5 สรุปภาพสัญลักษณทางวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณในแบบของเวียดนาม 
 
ประเภท สัญลักษณทางวัฒนธรรม ภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมที่มีเอกลกัษณใน

แบบของเวียดนาม 
มนุษยศาสตร   -ธงชาติเวียดนาม 

-ตราประจําชาติเวียดนาม  
-ศาสนาพุทธ  
-ชาวประมง  
-งานเทศกาล เตด (Tet) 
-ดอกโฮโด(Hoa doa) 
-อุโมงคกู จี (Cu Chi)  

ธงชาติเวียดนาม  

 
 

ตราประจําชาติ 

 
ชาวประมง  
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ตารางที่ 15 สรุปภาพสัญลักษณทางวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณในแบบของเวียดนาม (ตอ) 
 

ประเภท สัญลักษณทางวัฒนธรรม ภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมที่มีเอกลกัษณใน
แบบของเวียดนาม 

มนุษยศาสตร  ดอกโฮโด (ดอกทอ) (Hoa doa)  

 
 

ศิลปกรรม  -พระราชวังเมืองเว  
-ปราสาทศิลปะจาม  
-ละครหุนกระบอกน้ํา 
-การแสดง ฮัตเตือง  
- พิณสายเดียว (Tuong) 

พระราชวงัเมอืงเว  

 
ละครหุนกระบอกน้ํา 

 
 

พิณสายเดยีว “ตูม” (Tuong) 
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ตารางที่ 15 สรุปภาพสัญลักษณทางวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณในแบบของเวียดนาม (ตอ) 
 

ประเภท สัญลักษณทางวัฒนธรรม ภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมที่มีเอกลกัษณใน
แบบของเวียดนาม 

หัตถกรรม -งานพิมพไม  
-เครื่องเขิน (Son Mai)  
-การปกผา  
-เครื่องปนดินเผา  

การปกผา 

 
 

กีฬาและ
นันทนาการ 

- การชนไก  
-เกมขวางลูกขาง 

- 

คหกรรมศาสตร -ชุดประจําชาติเวียดนาม 
-รถสามลอ ซกิโคล  
- เฝอ  

ชุดประจําชาตชิาวเวียดนาม 

   
 

รถสามลอ ซกิโคล 
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 จากตารางที่ 15 ผลจากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมสามารถสรุปภาพ
สัญลักษณทางวัฒนธรรมเวียดนาม ไดดังนี้ ธงชาติเวียดนาม ตราประจําชาติ ชาวประมง ดอกโฮ
โดหรือดอกทอ พระราชวังเมืองเว ละครหุนกระบอกน้ํา พิณสายเดี่ยว การปกผา ชุดประจําชาติ
เวียดนาม และสามลอถีบ 
 
ตารางที1่6 สรุปภาพสัญลักษณทางวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณในแบบของสิงคโปร 
 
ประเภท สัญลักษณทางวัฒนธรรม ภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมที่มีเอกลกัษณใน

แบบของสิงคโปร 
มนุษยศาสตร   -ธงชาติสิงคโปร 

-ตราประจําชาติสิงคโปร  
-เซอร สแตมฟอรด ราฟเฟล  
-ความหลากหลายเชื้อชาติ  
-สิงโต  
-เมืองทาทีสําคญัใน ASEAN  
- ดอก แวนดา มิส จัวคิม 
(Vanda Miss Joaquim)  

ธงชาติสิงคโปร  

 
ตราประจําชาติ  

 
 

ความหลากหลายทางเชื้อชาติ  

 
สิงโต  
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ตารางที่ 16 สรุปภาพสัญลักษณทางวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณในแบบของสิงคโปร (ตอ) 
 

ประเภท สัญลักษณทางวัฒนธรรม ภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมที่มีเอกลกัษณใน
แบบของสิงคโปร 

มนุษยศาสตร    เมืองทาทีสําคญัใน ASEAN 

 
 
ดอก แวนดา มิส จัวคิม (Vanda Miss Joaquim)  

 
 

ศิลปกรรม  -Merlion สิงโตทะเล  
- Suntec City  

Merlion  

 
Suntec City  
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ตารางที่ 16 สรุปภาพสัญลักษณทางวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณในแบบของสิงคโปร (ตอ) 
 

ประเภท สัญลักษณทางวัฒนธรรม ภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมที่มีเอกลกัษณใน
แบบของสิงคโปร 

หัตถกรรม -เครื่องปนดินเผา  
-เครื่องเงินและทองเหลือง   

- 

กีฬาและ
นันทนาการ 

-การแขงขนันกรอง  
-เกมการเลมหมากกระดาน  
-การเลนวาว 

- 

คหกรรมศาสตร -ชุดประจําชาติสิงคโปร 
-สิงคโปร สลิง ค็อกเทล 
(Singapore Sling Cocktail)  

สิงคโปร สลิง ค็อกเทล (Singapore Sling Cocktail)  
 
 

  
 จากตารางที่ 16 ผลจากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมสามารถสรุปภาพ
สัญลักษณทางวัฒนธรรมสิงคโปร ไดดังนี้ ธงชาติสิงคโปร ตราประจําชาติ ความหลากหลายทาง
เชื้อชาติ สิงโต เมืองทาสําคัญในอาเชียน ดอกแวนดา มิส จัวคิม (Vanda Miss Joaquim) เมอรไล
ออน (Merlion) ซันเทค ซิตี้ (Suntec City) และเครื่องดื่ม สิงคโปรสลิง ค็อกเทล  
 
ตารางที1่7 สรุปภาพสัญลักษณทางวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณในแบบของมาเลเซีย 
 

ประเภท สัญลักษณทางวัฒนธรรม ภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมที่มีเอกลกัษณใน
แบบของมาเลเซีย 

มนุษยศาสตร   -ธงชาติมาเลเซยี 
-ตราสัญลักษณประจําชาติ 
-ศาสนาอิสลาม 
-เสือโครง(เสือเหลือง)  
-งานเฉลิมฉลองเทศกาล  
-กริช (Kris)  
- ดอกไมบุหงารายา  

ธงชาติมาเลเซยี 
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ตารางที่17 สรุปภาพสัญลักษณทางวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณในแบบของมาเลเซีย (ตอ) 
 

ประเภท สัญลักษณทางวัฒนธรรม ภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมที่มีเอกลกัษณใน
แบบของมาเลเซีย 

มนุษยศาสตร  ตราสัญลักษณประจําชาต ิ

 
เสือเหลือง(เสือโครง)  
ดอกบุหงารายา 

 
 

ศิลปกรรม  -ตึกแฝด  “เปโตรนาส ทาว
เวอร” (Petronas Towers)  
-เมนารา กวัลาลัมเปอร ทาว
เวอร หรือเคแอล ทาวเวอร  
-โบสถเซนตปอล (St.paul 
Church) 
-วายงั กูลิต (Wayang 
Kulit)  
-กุดา เกปง (Kuda Kepang)  
-ซาป (Sape) 

ตึกแฝด  “เปโตรนาส ทาวเวอร” (Petronas Towers) 
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ตารางที่ 17 สรุปภาพสัญลักษณทางวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณในแบบของมาเลเซีย (ตอ) 
 

ประเภท สัญลักษณทางวัฒนธรรม ภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมที่มีเอกลกัษณใน
แบบของมาเลเซีย 

  เมนารา กวัลาลมัเปอร ทาวเวอร  
ซาป (Sape)  

 
 

หัตถกรรม - ศลิปะการทอผาแบบสอดดิน้
เงนิดิน้ทอง  
-ผาบาติก 
-เครื่องปนดินเผา 

ศิลปะการทอผาแบบสอดดิน้เงินดิน้ทอง 
 

กีฬาและ
นันทนาการ 

-การเลนวาวยกัษ  
-ศีลัตหรือปญจะศีลัต 
(Pencak silat)  
-ลูกขางยักษ  

การเลนวาวยกัษ  

 
ศีลัตหรือปญจะศีลัต (Pencak silat)  

 
 

คหกรรมศาสตร -ชุดประจําชาติของมาเลเซยี  
-พิธีการตอนรับ “ซีเราะห  

-อาหารมาเลเซีย “สะเตะ” 
(Satay)  

ชุดประจําชาติของมาเลเซีย 
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 จากตารางที่ 17 ผลจากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมสามารถสรุปภาพ
สัญลักษณทางวัฒนธรรมมาเลเซีย ไดดังนี้ ธงชาติมาเลเซีย ตราประจําชาติ เสือโครง ดอกบุหงารา
ยา ตึกแฝด เปโตรนาส ทาวเวอร (Petronas Towers) เมนารา กัวลาลัมเปอร ทาวเวอร ซาป 
(Sape) ศิลปะการทอผาดิ้นเงินดิ้นทอง การเลนวาวยักษ ปญจะศีลัต และชุดประจําชาติมาเลเซีย  
 
ตารางที1่8 สรุปภาพสัญลักษณทางวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณในแบบของอินโดนีเซีย 
 

ประเภท สัญลักษณทางวัฒนธรรม ภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมที่มีเอกลกัษณใน
แบบของอินโดนิเซีย 

มนุษยศาสตร   -ธงชาติอินโดนิเซีย  
-ตราประจําชาติ  
-ศาสนาอิสลาม  
-ครุฑ  
-เกาะบาหลี  

ธงชาติอินโดนเิซีย  

 
 

ตราประจําชาติ  

 
ครุฑ  
เกาะบาหล ี 

ศิลปกรรม  -พุทธสถานบุโรพุทโธ
(Borobudur) 
-สถาปตยกรรมบาหล ี 
-การแสดง “วายัง” 
(Wayang)  
-ระบํา “บารอง”(Barong)  

พุทธสถานบุโรพุทโธ(Borobudur) 
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ตารางที่ 18 สรุปภาพสัญลักษณทางวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณในแบบของอินโดนีเซีย (ตอ) 
 

ประเภท สัญลักษณทางวัฒนธรรม ภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมที่มีเอกลกัษณใน
แบบของอินโดนิเซีย 

ศิลปกรรม  สถาปตยกรรมบาหล ี 

 
 
การแสดง “วายัง” (Wayang) 

 
ระบํา “บารอง”(Barong)  

 
 

หัตถกรรม -การทอผาไหมยกเสนเงนิ
เสนทอง  
-ผาบาติก  

ผาบาติก 
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ตารางที่ 18 สรุปภาพสัญลักษณทางวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณในแบบของอินโดนีเซีย (ตอ) 
 

ประเภท สัญลักษณทางวัฒนธรรม ภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมที่มีเอกลกัษณใน
แบบของอินโดนิเซีย 

กีฬาและ
นันทนาการ 

-ปนจัก ศีลัต (Pencak 
silat) 
-การชนไก  

- 

คหกรรมศาสตร -ชุดแตงกายประจําชาต ิ 
-เครื่องเทศ 

ชุดแตงกายชาวบาหลี  

 
 

  
 จากตารางที่ 18 ผลจากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมสามารถสรุปภาพ
สัญลักษณทางวัฒนธรรมอินโดนีเซีย ไดดังนี้ ธงชาติอินโดนีเซีย ตราประจําชาติ ครุฑ เกาะบาหลี 
พุทธสถานบุโรพุทโธ สถาปตยกรรมบาหลี การแสดงวายัง ระบําบารอง ผาบาติก และชุดแตงกาย
ชาวบาหลี  
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ตารางที1่9 สรุปภาพสัญลักษณทางวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณในแบบของบรูไน 
 
ประเภท สัญลักษณทางวัฒนธรรม ภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมที่มีเอกลกัษณใน

แบบของบรูไน 
มนุษยศาสตร   -ธงชาติบรูไน  

-ตราสัญลักษณประจําชาติ  
-ศาสนาอิสลาม  
-กริช  
-ประเทศอุตสาหกรรมน้ํามัน 

ธงชาติบรูไน  

 
ตราสัญลักษณประจําชาต ิ

 
องคสุลตาน ฮลัซานัล โบลเกียห  
ประเทศอุตสาหกรรมน้าํมนั 

ศิลปกรรม  -พระราชวงัอิสตานา นูรัล อี
มาน (Istana Nural Iman)  
-พระราชรถ Usongan 
Diraja 
-เรือ Mahligai  
-มัสยิด โอมาร อาลี ไซฟด
ดิน (The Omar Ali 
Saifuddien Mosque) 
-มัสยิด จาเม อาร ฮัลซานัล 
โบลเกียห (Jame’ Asr 
Hassanal Bolkiah 
Mosque) 
-ดนตรีพื้นบาน อี-ทรี (E-Tree) 

พระราชวงัอิสตานา นูรัล อีมาน (Istana Nural 
Iman)  

 
 

มัสยิด โอมาร อาลี ไซฟดดิน (The Omar Ali 
Saifuddien Mosque)  
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ตารางที่ 19 สรุปภาพสัญลักษณทางวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณในแบบของบรูไน (ตอ) 
 

ประเภท สัญลักษณทางวัฒนธรรม ภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมที่มีเอกลกัษณใน
แบบของอินโดนิเซีย 

หัตถกรรม -การตอเรือ 
-การจักสาน  
-การทําเครื่องปนดินเผา  

- 

กีฬาและ
นันทนาการ 

-ซิเลน (silat) 
-การเลนลกูดิง่  

- 

คหกรรมศาสตร -ชุดประจําชาติบรูไน  
-หมูบาน กัมปง เอเยอร
(Kampong Ayer) หรือ 
Water Village  
-สะเตะ (Satay)  

ชุดประจําชาติบรูไน   
 
 

  
 จากตารางที่ 19 ผลจากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมสามารถสรุปภาพ
สัญลักษณทางวัฒนธรรมบรูไน ไดดังนี้ ธงชาติบรูไน ตราประจําชาติ องคสุลตาน ฮัซซานัล โบล
เกียห ประเทศอุตสาหกรรมน้ํามัน พระราชวังอิส ตานา นูรัล อิมาน (Istana Nural Iman) มัสยิด โอ
มาร อาลี ไซฟด ดิน (The Omar Ali Saifuddien Mosque) และชุดประจําชาติบูรไน  
 
ตารางที2่0 สรุปภาพสัญลักษณทางวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณในแบบของฟลิปปนส 
 

ประเภท สัญลักษณทางวัฒนธรรม ภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมที่มีเอกลกัษณใน
แบบของฟลิปปนส 

มนุษยศาสตร   -ธงชาตฟิลิปปนส  
-ตราประจําชาติ  
-ฮวน เดอ ลา ครูซ  
-ศาสนาคริสต  

-ดอกซัมปากิตา หรือดอกมะลิ  

ธงชาตฟิลิปปนส  
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ตารางที่ 20 สรุปภาพสัญลักษณทางวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณในแบบของฟลิปปนส (ตอ) 
 

ประเภท สัญลักษณทางวัฒนธรรม ภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมที่มีเอกลกัษณใน
แบบของฟลิปปนส 

  ตราประจําชาติ  

 
ดอกซมัปากิตา (Sampa – Guita หรือ ดอกมะลิ)  

 
 

ศิลปกรรม  -ภาษาฟลิปปนโน (ตา
กาลอ็ก)   
-การแสดง ทินิคลิง (Tinikling) 

การแสดงทนิิคลิง(Tinikling)  

 
 

หัตถกรรม -การทาํเครื่องประดับตกแตง 
-การจกัสาน  
-ไขมุก  

- 

กีฬาและ
นันทนาการ 

-การเตนรําบายานฮิาน  
-ซิปา (Sipa) หรือตะกรอ  

การเตนรําบายานฮิาน  
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ตารางที่ 20 สรุปภาพสัญลักษณทางวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณในแบบของฟลิปปนส (ตอ) 
 

ประเภท สัญลักษณทางวัฒนธรรม ภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมที่มีเอกลกัษณใน
แบบของฟลิปปนส 

คหกรรมศาสตร -ชุดประจําชาติฟลิปปนส 
 -การทํานาบนไหลเขา 
-ควาย (Curabao) 
-รถจิ๊ปนี ่

-หมูหัน (Lechon) 

ชุดประจําชาติ 

    
การทาํนาบนไหลเขา 

 
 

ควาย (Curabao) 

 
 
รถจิ๊ปนี่  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

263

 จากตารางที่ 20 ผลจากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมสามารถสรุปภาพ
สัญลักษณทางวัฒนธรรมฟลิปปนส ไดดังนี้ ธงชาติฟลิปปนส ตราประจําชาติ ดอกซัมปากิตา (ดอก
มะลิ) การแสดงทินิลิง (Tinkling) การเตนรําบายานิฮาน ชุดประจําชาติ การทํานาบนไหลเขา ควาย 
และรถจิ๊ปนี่ 
 
ตอนที่ 3 ศึกษาหลกัการออกแบบสัญลกัษณและทําการทดลองออกแบบสัญลกัษณทาง
วัฒนธรรมฯ โดยผานกระบวนการประเมินผลงานการออกแบบจากผูเชีย่วชาญดานงาน
ออกแบบ 
  
 ในการออกแบบภาพสัญลักษณทางวฒันธรรมฯ ซงึผูวิจยัไดผลสรุปจากผูเชี่ยวชาญทาง
วัฒนธรรมมาแลวดังที่สรุปไวในตารางที่ 11-20 ผูวิจัยไดศึกษาลักษณะการออกแบบภาพสัญลักษณที่
ดีนั้นควรมกีารกําหนดกฎเกณฑ ใหเปนมาตรฐาน ดงัที ่ Kuwayama1973 เสนอไว 8 ขอคือ เนือ้หา
(Content) ความเหมาะสมกบัส่ือ(Suitability to media) เอกลักษณ(Distinctiveness) ความรวม
สมัย(Contemporaneity) สรางความทรงจํา(Impression) ความนาเชื่อถือ(Reliability) ความเปน
ประโยชน(Utility) ความเปนสากล (Rationality) เอกลักษณของสี(Color individuality)  
 สําหรับการประเมินผลงานการออกแบบนัน้ ผูวิจัยไดใชหลักการประเมินสัญลักษณ
เครื่องหมายภาพของ Follis และ Hammer 1979 ไดนาํเสนอวิธีการพัฒนาสัญลักษณเพื่อใหมีความ
เปนสากลใชไดในนานาประเทศ โดนสถาบนัการออกแบบกราฟกของสหรฐัอเมริกา (American Institute 
of Graphic Arts) หรือ AI GA ไดกําหนดเกณฑการประเมนิสัญลักษณไว 3 ประการคอื 
 1.  ซีแมนติก (Semantic) เนนเรื่องความหมาย คือความสัมพันธระหวางภาพกับความหมาย 
สัญลักษณสามารถเปนตัวแทนหรือส่ือความหมายไดอยางชัดเจนตอคนในหลายวัฒนธรรม 
 2.  ซีนเทคติก (Syntactic) หมายถงึ ความสัมพันธระหวางสัญลักษณรูปหนึง่กับรูปอ่ืนๆ 
ในชุดเดียวกันหรือเขาระบบเดียวกนั 
 3.  เพกเมตกิ (Pragmatic) หมายถึง ความสัมพันธระหวางรูปกับผูใชหรือผูดู และ
สามารถมองเห็นไดชัดในสภาพแวดลอมที่แตกตางกันหรือขนาดที่ตางกนั 
 จากหลักเกณฑในการออกแบบสัญลักษณของ Kuwayama และหลักการประเมิน
สัญลักษณเครื่องหมายภาพของ Follis และ Hammer ผูวิจยัไดใชหลักเกณฑดังกลาวในการออกแบบ
และประเมินผลงานวิจยัครั้งนี้ โดยไดผลสรุปการออกแบบสัญลักษณทางวฒันธรรมฯ ดังนี ้
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ตารางที ่21 สรุปขอเสนอแนะภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมไทย 
 
 

ซีแ
มน

ติก
 

ซีน
เท
คต

ิก 

แพ
กเม

ติก
  ภาพสัญลักษณ แนวความคิด 

X X X 

ขอเสนอแนะการออกแบบ 

 

 

ธงชาติไทยแสดง
เอกลักษณของ
ความเปนไทย 

- - - -เปนสัญลักษณที่กําหนดไว
ชัดเจนอยูแลว 

 

ตราครุฑเปนตรา
ประจําชาติไทย 

- - - -การนํามาใชในงาน Graphic 
ยากในการสื่อสารตอผูอื่น  

 

 
 

สัตวคูบานคูเมือง
มาแตครั้งโบราณ 

4.30 4.30 4.30 
 

-ควรเนนในรายละเอียดเพียง
บางสวน เพราะการนําไปใชอาจ
มีปญหาเรื่องขนาด 

 

 
 

ดอกไมประจําชาติ
ไทย 

3.60 3.60 
 

3.30 
 

-ควรเนนรายละเอียดที่ชัดเจน
เพียงจุดเดียว 

 
 

 
 

สถาปตยกรรมไทย 
บงบอกความเปน
ไทย 

4.60 3.00 3.60 
 

-การนําเสนอรูปวัด เปนการสื่อที่
ยาก เพราะวัดมีความคลายคลึง
กัน ใหเนนจุดเดนของวัด 

 

 
 

วิถีชีวิตความ
เปนอยูแบบไทย 

4.00 4.60 3.60 
 

-การเนนเพียงสวนหลังคาก็
เพียงพอแลว 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

265

ตารางที่ 21 สรุปขอเสนอแนะภาพสัญลักษณทางวฒันธรรมไทย (ตอ) 
 

ซีแ
มน

ติก
 

ซีน
เท
คต

ิก 

แพ
กเม

ติก
  ภาพสัญลักษณ แนวความคิด 

X X X 

ขอเสนอแนะการออกแบบ 

 

 
 

ลายไทยมี
เอกลักษณ
เฉพาะตัว 

5.00 3.00 3.60 
 

-เนนรายละเอียดมากไป ใหจับ
จุดสําคัญมาใชในงานออกแบบ 
-ควรใชตัวลายไทยมานําเสนอ
มากกวา เชนตัว กนก 

 

งานหัตถกรรมอัน
ประณีตงดงาม 

2.60 3.30 3.30 -ใชลวดลายก็นาจะเพียงพอ เชน
ลาย ”กนก” 
-ยังดูเปนรูปธรรมมากไป 

 

ศิลปะแมไมมวย
ไทย  

5.00 4.30 5.00 
 

-ภาพมวยไทยเพียงภาพเดียวก็
เพียงพอในการสื่อถึงประเทศไทย 
-การสวมกางเกงที่เขียนวามวย
ไทยจะเห็นภาพที่ชัดเจนมาก 

 

 
 

การไหวและ
รอยยิ้มเอกลักษณ
ของคนไทย 

4.60 4.10 4.60 
 

-เปนสัญลักษณที่เปนสากลใน
การสื่อถึงประเทศไทย 
-รูปมือแบบจิตกรรมไทยก็
สามารถสื่อถึงการไหวได 

 
 

 
 

วิถีชีวิต ประจําวัน 4.60 4.30 4.60 
 

-เปนสัญลักษณที่แสดงถึงการ
ทองเที่ยว 

  
 จากตารางที ่ 21 กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพสัญลักษณทางวฒันธรรม
ไทย โดยพิจารณาจากสัญลักษณยอยพบวา สัญลักษณที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ที่สุด ไดแก ชางไทย มวยไทย การไหวและรถตุกตุก 
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ตารางที ่22 สรุปขอเสนอแนะภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมลาว 
 

ซีแ
มน

ติก
 

ซีน
เท
คต

ิก 

แพ
กเม

ติก
 ภาพสัญลักษณ แนวความคิด 

X X X 

ขอเสนอแนะ การออกแบบ 

 

เอกลักษณที่บง
บอกความเปน
ชาติลาว 

- - - -เปนสัญลักษณที่ควรยกเวน 

 

สัญลักษณที่คน
ในชาติยอมรับ 

- - - -เปนสัญลักษณที่ควรยกเวน 

 

 
 

ดอกไมประจํา
ชาติ 

4.00 3.30 3.60 
 

-กรอบภายนอกควรพลิ้วไหว 

 
 

 
 

สถาปตยกรรมที่
เปนศูนยรวม
จิตใจ 

4.50 4.30 3.30 
 

-ชัดเจนดีแลว 

 

 
 

สถาปตยกรรมที่
สรางความ
ภาคภูมิใจของ
คนลาว 

4.30 4.30 4.30 
 

-ชัดเจนดี อาจจะปรับมุมมองเปน
ดานหนาจะดูดีกวา 

 

 
 

หลวงพระบาง
ดินแดนแหลง
วัฒนธรรม 

3.60 4.00 3.60 
 

-ควรเนนรายละเอียดของ
ลักษณะหนา 

 

เครื่องดนตรี
ประจําชาติ 

4.00 3.60 4.30 
 

-ชัดเจนดีแลว 
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ตารางที่ 22 สรุปขอเสนอแนะภาพสัญลักษณทางวฒันธรรมลาว (ตอ) 
 

ซีแ
มน

ติก
 

ซีน
เท
คต

ิก 

แพ
กเม

ติก
 ภาพสัญลักษณ แนวความคิด 

X X X 

ขอเสนอแนะ การออกแบบ 

 

วิถีชีวิตความ
เปนอยูของชาว
ลาว 

4.00 4.60 4.60 
 

-ชัดเจนดีแลว แตควรตัดทอน
รายละเอียด 

  
 จากตารางที ่ 22 กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพสัญลักษณทางวฒันธรรม
ลาว โดยพจิารณาจากสัญลักษณยอยพบวา สัญลักษณที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดบั
มากที่สุด ไดแก ประตูชัยและกระติบขาว 
 
ตารางที ่23 สรุปขอเสนอแนะภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมกัมพชูา 
 

ซีแ
มน

ติก
  

ซีน
เท
คต

ิก 

แพ
กเม

ติก
 ภาพสัญลักษณ แนวความคิด 

X X X 

ขอเสนอแนะการออกแบบ 

 

เอกลักษณ
แหงชาติกัมพูชา 

- - - -เปนสัญลักษณที่ควรยกเวน 

 

ตราสัญลักษณ
ของชาติกัมพูชา 

- - - -เปนสัญลักษณที่ควรยกเวน 

 

 
 

สถาปตยกรรม
อันยิ่งใหญของ
โลก 

4.60 4.60 4.60 
 

-ชัดเจนดี แตควรเนนดานหนา
ของปราสาทมากวา 
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ตารางที่ 23 สรุปขอเสนอแนะภาพสัญลักษณทางวฒันธรรมกัมพูชา (ตอ) 
 

ซีแ
มน

ติก
  

ซีน
เท
คต

ิก 

แพ
กเม

ติก
 ภาพสัญลักษณ แนวความคิด 

X X X 

ขอเสนอแนะการออกแบบ 

 

 
 

นางฟาใน
ปราสาทหิน 

5.00 4.60 4.00 
 

-ใชเฉพาะรูปครึ่งตัวก็ได 

 

 
 

ความชํานาญ
งานชางมาแต
ครั้งโบราณ 

2.00 
 

3.00 
 

2.00 
 

-ยังไมชัดเจนในรูป 

 

 
 

การโพกผาเปน
เอกลักษณของ
ชาวกัมพูชา 

2.60 3.60 4.30 
 

-ชัดเจนดี แตควรเนนที่จุดสําคัญ
มากกวา 

  
 จากตารางที่ 23 กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรม
กัมพูชา โดยพิจารณาจากสัญลักษณยอยพบวา สัญลักษณที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับ
มากที่สุด ไดแก นครและนางอัปสรา 
 
ตารางที ่24 สรุปขอเสนอแนะภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมพมา 
 

ซีแ
มน

ติก
  

ซีน
เท
คต

ิก 

แพ
กเม

ติก
 ภาพสัญลักษณ แนวความคิด 

X X X 

ขอเสนอแนะการออกแบบ 

 

เอกลักษณ
แหงชาติพมา 

- - - -เปนสัญลักษณที่ควรยกเวน 
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ตารางที่ 24 สรุปขอเสนอแนะภาพสัญลักษณทางวฒันธรรมพมา (ตอ) 
 

ซีแ
มน

ติก
  

ซีน
เท
คต

ิก 

แพ
กเม

ติก
 ภาพสัญลักษณ แนวความคิด 

X X X 

ขอเสนอแนะการออกแบบ 

 

ตราประจําชาติ
ที่เปนที่ยอมรับ
ในพมา 

- - - -เปนสัญลักษณที่ควรยกเวน 

 

 
 

สถาปตยกรรมที่
เปนศูนยรวม
จิตใจ 

2.60 2.60 3.00 
 

-มุมมองยังไมชัดเจน 

 
 

 
 

ศิลปการแสดงที่
นิยมในพมา 

4.00 4.00 4.30 
 

-รายละเอียดมากเกินไป แตขาใจ
ไดงาย เนนเฉพาะหุนกระบอกก็
เพียงพอแลว 

 

 
 

เครื่องดนตรี
ประจําชาติ 

4.60 4.60 4.60 
 

-ชัดเจนดี 

 

 
 

การแตงกายที่
เอกลักษณ
เฉพาะตัว 

4.60 4.60 4.60 
 

-ใชเพียงรูปผูหญิงก็เพียงพอแลว 

  
 จากตารางที่ 24 กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรม
พมา โดยพิจารณาจากสัญลักษณยอยพบวา สัญลักษณที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับ
มากที่สุด ไดแก หุนกระบอก, พิณสิบสามสายและชุดประจําชาติ 
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ตารางที ่25 สรุปขอเสนอแนะภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมเวยีดนาม 
 

ซีแ
มน

ติก
  

ซีน
เท
คต

ิก 

แพ
กเม

ติก
 ภาพสัญลักษณ แนวความคิด 

X X X 

ขอเสนอแนะการออกแบบ 

 

เอกลักษณ
แหงชาติ
เวียดนาม 

- - - -เปนสัญลักษณที่ควรยกเวน 

 

ตราประจําชาติ - - - -เปนสัญลักษณที่ควรยกเวน 

 

 
 

ดอกไมประจํา
ชาติ 

2.00 2.60 2.60 
 

-ดูคลายจีนมาก 

 

 
 

วิถีชีวิตของชาว
เวียดนาม 

4.30 4.60 4.30 
 

-ใชเพียงรูปชาวประมงก็ได 

 

 
 

สถาปตยกรรมที่
แสดงถึงความ
เปนชาติ 
 

2.60 3.00 3.00 
 

-ยากตอการสื่อความหมาย 

 

 
 

หุนกระบอกน้ํา 
การแสดงที่มี
แหงเดียวในโลก 

3.60 3.60 2.60 
 

-รูปลักษณของหุนกระบอกมีลาย
ละเอียดมากเกินไปจะดูคลายคน 

 

เวียดนามมี
ชื่อเสียงในการ
ปกผา 

2.00 2.30 2.30 
 

-ควรเนนที่ลวดลายการปก
มากกวา 

 

เอกลักษณ
เฉพาะตัวชาว
เวียดนาม 

4.60 4.60 4.60 
 

-ชัดเจนดี เนนเฉพาะหมวกก็
เขาใจแลว 
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 จากตารางที่ 25 กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรม
เวียดนาม โดยพิจารณาจากสัญลักษณยอยพบวา สัญลักษณที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากที่สุด ไดแก ชาวประมงและชุดประจําชาติ 
 
ตารางที ่26 สรุปขอเสนอแนะภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมสิงคโปร 
 

ซีแ
มน

ติก
  

ซีน
เท
คต

ิก 

แพ
กเม

ติก
 ภาพสัญลักษณ แนวความคิด 

X X X 

ขอเสนอแนะการออกแบบ 

 

เอกลักษณ
แหงชาติ 

- - - -เปนสัญลักษณที่ควรยกเวน 

 

ตราประจําชาติ
ที่เปนที่ยอมรับ 

- - - -เปนสัญลักษณที่ควรยกเวน 

 

 
 

ดอกไมประจจํา
ชาติ 

2.30 2.60 2.60 
 

-ลองใชรูปทรงเลขาคณิตเขาชวย
ในการออกแบบ 

 

 
 

เอกลักษณประจ
ชาติที่บงบอกถึง
ชาติสิงคโปร 

5.00 5.00 5.00 
 

-ชัดเจนดี มีแหงเดียวในโลกที่ทุก
คนรูจัก 

 

 
 

ความ
หลากหลายทาง
เชื้อชาติ 

3.60 3.00 2.60 
 

-รูปแบบยังไมชัดเจน 

  
 จากตารางที่ 26 กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรม
สิงคโปร โดยพิจารณาจากสัญลักษณยอยพบวา สัญลักษณที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดบั
มากที่สุด ไดแก เมอรไลออน (Merlion) 
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ตารางที ่27 สรุปขอเสนอแนะภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมมาเลเซยี 
 

ซีแ
มน

ติก
  

ซีน
เท
คต

ิก 

แพ
กเม

ติก
 ภาพสัญลักษณ แนวความคิด 

X X X 

ขอเสนอแนะการออกแบบ 

 

เอกลักษณ
แหงชาติ
มาเลเซีย 

- - - -เปนสัญลักษณที่ควรยกเวน 

 

ตราที่เปนที่
ยอมรับกัน 

- - - -เปนสัญลักษณที่ควรยกเวน 

 

 
 

ดอกไมประจํา
ชาติ 

2.00 2.60 2.60 
 

-ยากตอการเขาใจในการสื่อถึง
ประเทศ 

 

 
 

สัญลักษณแหง
ความทันสมัย 

4.60 4.30 4.30 
 

-ชัดเจนดี 
-รายละเอียดมากไป 

 

 
 

การละเลนที่เปน
ประเพณีนิยม 

3.30 3.30 3.60 
 

-ใชรูปรางภายนอกก็ได 
-ประเทศอื่น ก็มีการละเลนแบบนี้ 

\ 
 

 

ศิลปะการ
ปองกันตัว 

4.60 4.30 3.00 
 

-การวางทายังไมเหมือนปญจะศี
รัต 

 

 
 

ชุดประจําชาติที่
เปนเอกลักษณ 

4.30 4.60 4.00 
 

-คอนขางโดดเดน 

 
 จากตารางที่27 กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรม
มาเลเซีย โดยพิจารณาจากสัญลักษณยอยพบวา สัญลักษณที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูใน
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ระดับมากที่สุด ไดแก ตึกแฝด “เปโตรนาส ทาวเวอร” (Petronas Towers), เมนารา กัวลาลัมเปอร 
ทาวเวอร หอโทรมนาคมและการแตงกายประจําชาติ 
 
ตารางที ่28 สรุปขอเสนอแนะภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมอินโดนเิซีย 
 

ซีแ
มน

ติก
  

ซีน
เท
คต

ิก 

แพ
กเม

ติก
 ภาพสัญลักษณ แนวความคิด 

X X X 

ขอเสนอแนะการออกแบบ 

 

เอกลักษณ
แหงชาติอินโดนิ
เซีย 

- - - -เปนสัญลักษณที่ควรยกเวน 

 

ตราที่เปนที่
ยอมรับโดยทั่ว
กัน 

- - - -เปนสัญลักษณที่ควรยกเวน 

 

 
 

สถาปตยกรรม
เกาแกที่สุดใน
อินโดนิเซีย 

4.60 4.30 4.60 
 

-ชัดเจนดี ควรตัดทอน
รายละเอียด 

 

 
 

การแสดงที่มี
ตั้งแตโบราณ
เปนที่นิยมถึง
ปจจุบัน 

3.60 3.30 3.60 
 

-ตัดทอนรายละเอียดใหเหลือ
เพียงจุดเดนของตัวหนัง 

 

 
 

ระบําบาหลี 4.60 3.60 4.30 
 

-ชัดเจนดี 

 

 

ชุดแตกายชาว
บาหลีที่บงบอก
ความเปนอินโด
นิซีย 

4.30 4.00 4.00 
 

-มองเห็นแลวเขาใจไดดี 
-เนนเฉพาะผูหญิงก็ได 
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 จากตารางที่ 28 กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพสัญลักษณทาง
วัฒนธรรมอินโดนีเซีย โดยพิจารณาจากสัญลักษณยอยพบวา สัญลักษณที่ผูเชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ไดแก บุโรพุทโธและการแตงกายประจําชาติ 
 
ตารางที ่29 สรุปขอเสนอแนะภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมบรูไน 
 

ซีแ
มน

ติก
  

ซีน
เท
คต

ิก 

แพ
กเม

ติก
 ภาพสัญลักษณ แนวความคิด 

X X X 

ขอเสนอแนะการออกแบบ 

 

 
 

เอกลักษณ
แหงชาติบรูไน 

- - - -เปนสัญลักษณที่ควรยกเวน 

 

ตราประจําชาติ
ที่ดัดแปลง
มาตราสถาบัน
แหงองคสุลตาน 

- - - -เปนสัญลักษณที่ควรยกเวน 

 

 
 

สถาปตยกรรมที่
บงบอกความ
เปนชาติอิสลาม 

3.60 4.60 3.60 
 

-ตัดทอนรายละเอียดของภาพ 

 

 
 

การแตงกาย
ประจําชาติ
ภายใตหลักของ
ศาสนา 

3.60 4.30 2.60 
 

-ตัดทอนรายละเอียดใชเพียง
ผูหญิงก็เพียงพอ 

  
 จากตารางที่ 29 กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพสัญลักษณทาง
วัฒนธรรมบรูไน โดยพิจารณาจากสัญลักษณยอยพบวา สัญลักษณที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยู
ในระดับมากที่สุดไมปรากฏ 
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ตารางที ่30 สรุปขอเสนอแนะภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมฟลิปปนส 
 

ซีแ
มน

ติก
  

ซีน
เท
คต

ิก 

แพ
กเม

ติก
 ภาพสัญลักษณ แนวความคิด 

X X X 

ขอเสนอแนะการออกแบบ 

 

 

เอกลักษณ
แหงชาติ
ฟลิปปนส 

- - - -เปนสัญลักษณที่ควรยกเวน 

 

 
 

ตราสัญลักษณ
ที่ยอมรับของ
ชาติ 

- - - -เปนสัญลักษณที่ควรยกเวน 

 

 
 

ดอกไมประจํา
ชาติ 

1.00 1.60 1.60 
 

-ควรใชรูปทรงเลขาคณิตเขา
ชวย 

 

 
 

พิธีกรรมของ
ชาวพื้นเมือง
โบราณ 

3.60 4.00 2.00 
 

-ใชเพียงกิริยาภายนอกก็พียง
พอ ควรตัดทอนรายละเอียด
ภายใน 

 

 
 

วิถีชีวิตของชาว
ฟลิปปนส 

3.60 4.60 4.00 
 

-ควรเนนรายละเอียดดานหนา
มากกวา 

 

 
 

เอกลักษณใน
การแตงกายที่มี
แบบเฉพาะตัว 

4.60 4.30 4.60 
 

-ชัดเจนดี เนนเฉพาะผูหญิงก็
เพียงพอ 

  
 จากตารางที่ 30 กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพสัญลักษณทาง
วัฒนธรรมฟลิปปนส โดยพิจารณาจากสัญลักษณยอยพบวา สัญลักษณที่ผูเชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ชุดแตงกายประจําชาติของฟลิปปนส 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาวิจัยพบวา การศึกษาสัญลักษณทางวฒันธรรมของประเทศในกลุมประเทศ
อาเซียน มีความสําคัญอยางยิ่งในการนําเสนอภาพลกัษณของประเทศตางๆ การสรางสรรคสัญลักษณ
เพื่อการสื่อความหมายและแสดงภาพลักษณของแตละประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสื่อสารทาง
วัฒนธรรมของแตละชาติ มีความสําคัญตอการดํารงอยูของชนชาติที่สะทอนความเปนมาแสดงออกถึง
ความเจริญรุงเรืองและเปนแบบฉบับที่ดีงามประจําชาติ ซึ่งกอใหเกิดความนิยมยกยองและเกดิ
ความภาคภูมใิจของคนในแตละชนชาต ิ และยังเปนสิ่งแสดงใหเหน็ถึงความเอกลักษณของชาติที่
เปนแบบฉบับเฉพาะตวัแบงแยกออกไปตามลักษณะแตละวัฒนธรรม โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
 
สรุปผลการวจิัย 
 การวิจยัครั้งนี ้ เปนการศึกษาสัญลักษณทางวัฒนธรรมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต (ASEAN) 
เพื่อหาแนวทางการออกแบบสัญลักษณทางวัฒนธรรมฯ โดยผูวจิัยไดสรุปผลการวจิัยออกเปน 2 
ประเด็นหลกัๆ คือ 
 1. ผลสรุปการศึกษาสัญลักษณทางวัฒนธรรม โดยในการศึกษานี้ไดผานกระบวนการ
ศึกษาขอมูลภาคเอกสารและขอมูลภาคสนามจากผูเชี่ยวชาญทางดานวฒันธรรม ซึ่งไดใหขอเสนอแนะ
และขอมูลในเรื่องวัฒนธรรมในประเทศตางๆ ที่มีความชดัเจนถูกตองและการนาํเสนอภาพลักษณทาง
วัฒนธรรมฯ ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบซึ่งไดใหขอเสนอแนะในการนําเสนอภาพสัญลักษณทาง
วัฒนธรรมที่เปนสากล สามารถสื่อความหมายและแสดงภาพสัญลักษณฯ ไดอยางเหมาะสม และ
สามารถนําไปประยุกตใชในงานดานตางๆ ตอไป มากขึ้น ซึ่งผูวิจัยไดจัดแบงประเภทของวัฒนธรรม
ออกเปนหมวดหมู เพื่อการวิเคราะหสัญลักษณทางวัฒนธรรมฯ ในประเทศตางๆ ใหเกิดเปน
รูปธรรม โดยไดจัดแบงประเภทของวัฒนธรรมฯ ตามที่องคการศึกษาวทิยาศาสตรและวัฒนธรรม
แหงสหประชาชาติ หรือองคการ Unesco ไดแบงวัฒนธรรมออกเปน 5 ดาน ดังนี ้
 สาขามนุษยศาสตร  วาดวยเรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณี คุณธรรมและศิลธรรม จริยธรรม 
คานิยม ปรัชญา ประวัติศาสตร โบราณคดี มารยาทในสังคม การปกครอง กฎหมาย ฯลฯ 
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 สาขาศิลปกรรม วาดวยเรื่อง ภาษา วรรณคดี ดนตรี ฟอนรํา วิจิตรศิลป สถาปตยกรรม 
ละคร ประติมากรรม ฯลฯ 
 สาขาชางฝมือ วาดวยเรื่อง การเย็บปกทักรอย การแกะสลกั การทอผา การจักสาน การทํา
เครื่องเขิน เครือ่งเงนิ เครื่องทอง การจัดดอกไม การทอเสื่อ การประดิษฐ การทาํเครื่องปนดินเผา ฯลฯ 
 สาขากฬีาและนันทนาการ วาดวยเรื่อง การละเลน มวยไทย ฟนดาบสองมือ กระบี่ 
กระบอง ฯลฯ 
 สาขาคหกรรมศิลป วาดวยเรื่อง อาหาร เสื้อผา การแตงกาย บาน ยารักษาโรค การดูแลเด็ก 
ครอบครัว มารยาทในการกินอยู การตอนรับแขก การรูจักการประกอบอาชีพชวยเศรษฐกิจในครอบครัว ฯลฯ 
  โดยไดขอสรุปผลการวิจยัดังนี ้
  1.1 สัญลักษณทางวัฒนธรรมไทย ธงชาติไทย, ตราประจําชาติ, ชางไทย, 
เรือสุพรรณหงส, การไหว, ดอกราชพฤกษ (ดอกคูน), วัดอรุณราชวราม, ศาลาไทย, โขน, เครื่อง
เบญจรงค, มวยไทย, ชุดประจําชาติไทย, รอยยิ้ม, พวงมาลัยและสามลอเครื่องหรือรถตุกตุก  
  1.2 สัญลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศลาวประกอบดวย ธงชาตลิาว, 
ตราประจําชาติลาว, ประเพณีวันขึน้ปใหมหลวงพระบาง, ดอกจําปาหรือล่ันทม, พระธาตหุลวง, 
ประตูชัย, แคน, การละเลนหมอลํา, ชุดประจําชาติลาวและกระติบขาวเหนียว 
  1.3 สัญลักษณทางวฒันธรรมของประเทศกัมพูชาประกอบดวย ธงชาติ
กัมพูชา, ตราประจําชาต,ิ ปราสาทนครวดันครธม, รูปสลักนางอัปสร, การแกะสลักหนิ, การโพก
ผากร็อมา 
  1.4 สัญลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศพมา ประกอบดวย ธงชาตพิมา, 
ตราประจําชาติพมา, เจดียชเวดากอง, การแสดงหุนกระบอก, การฟอนรํา “ปะแว” (Pwe), พิณสบิ
สามสาย, งานสลักไม, เครื่องเขิน, ชุดประจําชาตพิมา, สตรีพมาและบุหร่ีพมาหรือเชอรูท 
  1.5 สัญลักษณทางวฒันธรรมของประเทศเวียดนามประกอบดวย ธงชาติ
เวียดนาม, ตราประจําชาติเวียดนาม, ชาวประมง, ดอกโฮโดหรือดอกทอ (Hoa doa), พระราชวัง
เมืองเว, ละครหุนกระบอกน้ํา, พิณสายเดียว “ตูม” (Tuong), การปกผา, ชุดประจําชาติชาว
เวียดนามและรถสามลอ “ซิกโคล”  
  1.6 สัญลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศสิงคโปร ประกอบดวย ธงชาติ
สิงคโปร, ตราประจําชาติสิงคโปร, เซอรโทมัส สแตมฟอรด แรฟเฟลส, ความหลากหลายทางเชื้อชาติ, 
สิงโต, เมืองทาทีสําคัญใน ASEAN, ดอก แวนดา มิส จวัคิม (Vanda Miss Joaquim), เมอรไลออน 
(Merlion), ซันเทค ซิตี้ (Suntec City) และสิงคโปร สลิง ค็อกเทล (Singapore Sling Cocktail) 
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  1.7 สัญลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซียประกอบดวย ธงชาติ
มาเลเซีย, ตราสัญลักษณประจําชาต,ิ เสือเหลือง (เสือโครง), ดอกไมประจําชาติดอกบุหงารายา, 
ตึกแฝด “เปโตรนาส ทาวเวอร” (Petronas Towers), เมนารา กัวลาลัมเปอร ทาวเวอร หอโทรมนา
คม, ซาป (Sape), ศิลปะการทอผาแบบสอดดิ้นเงินดิน้ทอง, การเลนวาวยักษ, ศีลัตหรือปญจะศีลัต 
(Pencak silat) และชุดประจาํชาติของมาเลเซีย 
  1.8 สัญลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศอินโดนิเซียประกอบดวย ธงชาติอิน
โดนิเซีย, ตราประจําชาต,ิ ครุฑ, หมูเกาะบาหล,ี พุทธสถานบุโรพุทโธ (Borobudur), สถาปตยกรรม
บาหล,ี การแสดงวายัง (Wayang), ระบําบารอง (Barong), ผาบาติกและชุดแตงกายชาวบาหล ี 
  1.9 สัญลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศบูรไนประกอบดวย ธงชาตบิรูไน
, ตราสัญลักษณประจําชาติ, องคสุลตาน ฮัลซานัล โบลเกียห, พระราชวงัอิสตานา นูรัล อีมาน 
(Istana Nural Iman), มัสยิด โอมาร อาล ีไซฟดดิน (The Omar Ali Saifuddien Mosque), มัสยิด 
จาเม อาร ฮัลซานัล โบลเกยีห (Jame’ Asr Hassanal Bolkiah Mosque) และชุดประจําชาติบรูไน 
  1.10 สัญลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศฟลิปปนสประกอบดวย ธงชาติ
ฟลิปปนส, ตราประจําชาต,ิ ฮวน เดอ ลา ครูซ, ดอกซัมปากิตา (Sampa – Guita หรือ ดอกมะล)ิ, 
การแสดงทนิิคลิง (Tinikling), การเตนรําบายานิฮาน, ชุดประจําชาต,ิ การทาํนาบนไหลเขา, ควาย 
(Curabao) และรถจิ๊ป 
 2.  ผลจากการทดลองออกแบบเพื่อหาแนวทางในการออกแบบภาพสัญลักษณทาง
วัฒนธรรมฯ ในการออกแบบผูวิจัยไดใชเกณฑในการออกแบบซึ่งไดศึกษาลักษณะการออกแบบ
ภาพสัญลักษณที่ดีนัน้ควรมกีารกําหนดกฎเกณฑ ใหเปนมาตรฐาน ดงัที ่ Kuwayama,1973 เสนอ
ไว 8 ขอคือ เนื้อหา(Content), ความเหมาะสมกับส่ือ(Suitability to media), เอกลักษณ
(Distinctiveness), ความรวมสมัย(Contemporaneity), สรางความทรงจาํ(Impression), ความ
นาเชื่อถือ(Reliability), ความเปนประโยชน(Utility), ความเปนสากล (Regionality) และ 
เอกลักษณของสี(Color individuality)  
 สําหรับการประเมินผลงานการออกแบบนัน้ ผูวิจัยไดใชหลักการประเมินสัญลักษณ
เครื่องหมายภาพของ Follis และ Hammer, 1979 ไดนําเสนอวิธกีารพฒันาสัญลักษณเพื่อใหมีความ
เปนสากลใชไดในนานาประเทศ โดยสถาบันการออกแบบกราฟกของสหรัฐอเมริกา (American 
Institute of Graphic Arts) หรือ AI GA ไดกําหนดเกณฑการประเมนิสญัลักษณไว 3 ประการคือ 
 ซีแมนติก (Semantic) เนนเรื่องความหมาย คือความสัมพันธระหวางภาพกับความหมาย 
สัญลักษณสามารถเปนตัวแทนหรือส่ือความหมายไดอยางชัดเจนตอคนในหลายวฒันธรรม 
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 ซีนเทคติก (Syntactic) หมายถึงความสมัพันธระหวางสญัลักษณรูปหนึ่งกบัรูปอ่ืนๆ ใน
ชุดเดียวกนัหรอืเขาระบบเดียวกนั 
 เพกเมตกิ (Pragmatic) หมายถงึ ความสมัพันธระหวางรูปกับผูใชหรือผูดู และสามารถ
มองเหน็ไดชัดในสภาพแวดลอมที่แตกตางกันหรือขนาดที่ตางกัน 
 จากหลักเกณฑในการออกแบบสัญลักษณของ Kuwayama และหลักการประเมิน
สัญลักษณเครื่องหมายภาพของ Follis และ Hammer ผูวจิัยไดใชหลักเกณฑดังกลาวในการออกแบบ
และประเมินผลงานวิจยัครั้งนี้ โดยไดผลสรุปแนวทางการออกแบบสัญลักษณทางวัฒนธรรมในอาเซยีน 
จากการวิเคราะหและสังเคราะหจากลักษณะวัฒนธรรมที่ไดศึกษามาในขางตน ซึ่งผูวิจัยไดทาํการ
ทดลองออกแบบภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมฯ โดยใชหลักการออกแบบและทฤษฎีตางๆ ใน
การออกแบบและประเมินผลการออกแบบ โดยไดขอสรุปแนวทางในการออกแบบสัญลักษณ
ทางวัฒนธรรมของประเทศในกลุมอาเซยีน ดังนี ้
  2.1 หลักในการออกแบบ การออกแบบภาพสัญลักษณทางวฒันธรรมที่
สามารถสื่อถึงภาพลักษณของแตละประเทศ ควรศึกษาและถายทอดลักษณะเฉพาะของแตละ
วัฒนธรรมใหเดนชัดที่สุด โดยเนนการนาํเสนอลักษณะเดนของวัฒนธรรมในแตละชนชาติ 
อยางถูกตองตามความเปนจริง เปนการแยกลักษณะของวัฒนธรรมเพื่อสรางภาพลักษณของ
ชาติที่มีแบบฉบับเฉพาะตัว โดยการออกแบบควรตัดทอนรายละเอียดตางๆ เนนเฉพาะจุดสาํคัญที่
คงไวซึ่งลกัษณะเดนในแตละวัฒนธรรม 
  2.2 หลักการใชสีสําหรับการออกแบบ หลักในการคัดเลือกสีที่จะนํามาใช
ในการออกแบบนั้น ควรคํานึงถงึสีสันของแตละวัฒนธรรมที่นยิมนาํมาใชหรือนาํเสนอในสวนตางๆ 
จนเปนเอกลักษณของสีในวฒันธรรมนั้นๆ เพราะการเลอืกสีสันตางๆ ในการออกแบบตองคํานงึถงึ
หลักความเปนจริงเพื่อใหไดสีที่เปนลกัษณะเฉพาะของวัฒนธรรม การเลือกใชสีที่เปนเอกลักษณ
ทางวัฒนธรรมยอมกอใหเกดิการสื่อความหมายที่ด ี และเปนการสงเสริมงานออกแบบใหสามารถ
ส่ือความหมายใหดียิง่ขึ้นและเปนสวนสาํคัญในการสื่อภาพลักษณของวัฒนธรรมไดอยางชัดเจน
และถูกตอง การใชสีสันในการออกแบบโดยไมคํานงึถึงหลักความเปนจริง ทําใหภาพสัญลักษณที่
ออกแบบ ไมสามารถสื่อความหมายไดอยางถกูตองหรือเกิดความเขาใจที่ไมตรงกนั 
  2.3 หลักการจัดวางองคประกอบ การออกแบบภาพสัญลักษณทาง
วัฒนธรรม ในการจัดวางองคประกอบของภาพมีความสําคัญอยางยิง่ การออกแบบควรนําเสนอใน
สวนที่สําคัญเพียงเรื่องเดียวหรือเนนจุดสนใจเพียงจุดเดียวเทานัน้ เพื่อการตีความหมายภาพที่ชัดเจน
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ถูกตองสามารถสื่อความหมายไดอยางตรงประเด็นที่สุด ทําใหผูพบเห็นภาพลักษณฯ สามารถสื่อ
ความหมายในเรื่องเดียวและงายตอการจดจํา ทําใหเกิดความนาสนใจในงานออกแบบมากขึ้น 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษาสัญลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศในกลุมอาเซียน
พบวาวัฒนธรรมในอาเซียนนี้มีความคลายคลึงกันมากในบางครั้งไมสามารแยกแยะออกวาเปนของ
วัฒนธรรมใดที่แทจริง เนื่องจากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตนี้ไดรับอิทธิพลจาก 3 วัฒนธรรม
หลักๆ คือ วัฒนธรรมอินเดีย วัฒนธรรมจีน และวัฒนธรรมมาเลเซีย ทั้ง 3 วัฒนธรรมนี้ ไดผสมผสาน
กันกลายเปนพื้นฐานทางวัฒนธรรม ซึ่งเราเรียกวาวัฒนธรรมกลาง วัฒนธรรมกลางนี้จะมีลักษณะที่
คลายคลึงกันมากในบางครั้งไมสามารถแยกออกไดวาเปนของชาติใด เชนการนับถือพญานาคของ
วัฒนธรรมไทย, ลาว, พมาและกัมพูชา ซึงเปนพื้นฐานในเรื่องของศาสนาและความเชื่อของศาสนา
พุทธซึ่งศาสนาหลักที่นับถือ ซึ่งมีความเชื่อในเรื่องพญานาคหรือการนับถือพญานาคนั้นเอง 
เชนเดียวกันกับความเชื่อเร่ืองกริชของชาวมาเลเซีย, อินโดนีเซีย, บูรไน ซึ่งลวนมาจากพื้นฐานในการ
นับถือศาสนาอิสลาม จะเห็นไดวาในการศึกษาสัญลักษณทางวัฒนธรรมฯ อยูในขอบเขตที่กวาง
จนเกินไป เนื่องจากตองทําการศึกษาวิเคราะหและหาแนวทางในการออกแบบภาพสัญลักษณทาง
วัฒนธรรมถึง 10 ประเทศในอาเซียนี้ จึงทําใหผูวิจัยไมสามารถศึกษาวัฒนธรรมของแตละประเทศได
อยางลึกซึ้ง โดยในการศึกษานี้ไดศึกษาวัฒนธรรมในลักษณะโดยรวมเพื่อจะแบงกลุมวัฒนธรรมและ
นําเสนอใหเห็นภาพลักษณที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมที่บงบอกเอกลักษณของประเทศนั้นๆ ได 
 การศึกษาสัญลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศในกลุมอาเซียนเพื่อหาแนวทางในการ
ออกแบบภาพสัญลักษณฯ ซึ่งผูวิจัยไดทําการทดลองออกแบบภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรม โดยมี
ขอเสนอแนะแบงออกเปน 3 ประเด็น ดังตอไปนี้ 
 1.  ประเด็นเกี่ยวกับการนําผลการวิจัยไปใช 
 ผลการศึกษาสัญลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศในกลุมอาเซียนนี้เปนการศึกษาเพื่อ
หาแนวทางการออกแบบภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมประเทศตางๆ ซึ่งนับวาเปนองคความรูใหมที่
เกิดขึ้นจากการวิเคราะหขอมูลทั้งทางภาคเอกสารและจากผูเชี่ยวชาญ ดังนั้น ผลการวิจัยที่ได
ทําการศึกษาจึงจะเปนประโยชนตอผูสนใจในการนําไปพัฒนาเพื่อสรางสรรคภาพสัญลักษณทาง
วัฒนธรรมเพื่อใชงานในดานตางๆ และพัฒนาใหเกิดความสมบูรณยิ่งขึ้น 
 2.  ประเด็นเกี่ยวกับวิธีวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยนี้ขอมูลในดานวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) ไม
ปรากฏขอมูลโดยตรง จะปรากฏเกี่ยวเนื่องกับสาขามนุษยวิทยา จึงจําเปนตองศึกษาขอมูลใน
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หลายๆ ดานมาประกอบและวิเคราะหจนสามารถมองเห็นลักษณะวัฒนธรรมแยกเอกลักษณที่
ชัดเจนของแตละชาติ เพื่อนํามาประยุกตใชในงานวิจัยในลักษณะตางๆ ตอไป 
 3.  ประเด็นเกี่ยวกับการวิจัยในครั้งตอไป 
 การนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในงานวิจัยครั้งตอไปนั้น ผูที่มีความสนใจในการศึกษา
สัญลักษณทางวัฒนธรรมหรือการออกแบบสัญลักษณทางวัฒนธรรมในภูมิภาคนี้ สามารถ
แบงแยกการศึกษาโดยเปนการเนนศึกษาแบบเจาะลึกไปยังเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง โดยผูวิจัยไดแบง
การศึกษาออกเปน 2 ลักษณะคือ 
  3.1 สําหรับผูที่มีความสนใจในการศึกษาสัญลักษณทางวัฒนธรรมในกลุม
อาเซียนที่เนนไปที่วัฒนธรรมของชาติใดชาติหนึ่ง เพื่อจะไดศึกษาลักษณะของวัฒนธรรมประเทศ
นั้นๆ ไดอยางลึกซึ้งและทราบถึงรายละเอียดปลีกยอยของแตละวัฒนธรรมไดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปน
ประโยชนและเปนขอมูลที่จะนํามาประยุกตใชในการออกแบบที่สมบูรณ และการศึกษาแบบ
เจาะลึกขึ้นไปจะทําใหผูที่สนใจศึกษา ทราบถึงโครงสรางและเอกลักษณอันชัดเจน นํามาซึ่งภาพ
สัญลักษณทางวัฒนธรรมที่สามารถบงถึงเอกลักษณทางวัฒนธรรมไดเปนรูปธรรมที่สามารถสื่อ
ความหมายไดอยางชัดเจนมากขึ้น 
  3.2 สําหรับผูที่ตองการการศึกษาลักษณะของสัญลักษณทางวัฒนธรรม
กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งจะเปนการศึกษาในลักษณะภาพรวมของวัฒนธรรมใน
อาเซียน ที่เปนวัฒนธรรมซึ่งมีความคลายคลึงกัน เกิดขึ้นจากรากฐานของวัฒนธรรมดังเดิม
เดียวกัน เปนรากฐานของวัฒนธรรมมาตั้งแตครั้งโบราณ จนเกิดเปนวัฒนธรรมรวมกันหรือที่
เรียกวาวัฒนธรรมกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียนนี้ ซึ่งเปนแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยอีกลักษณะหนึ่ง เมื่อศึกษาโดยละเอียดแลวจะทราบถึงลักษณะวัฒนธรรมกลางของ
อาเซียนนี้ไดเปนรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  
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แบบสอบถามความคิดเหน็ผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรม 
เรื่องสัญลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศในกลุมอาเซียน(ASEAN) 

 

ชื่อผูเชี่ยวชาญ..................................................................................................................................วันที่สอบถาม........................................................................................ 
อาชีพ/ตําแหนง........................................................................................................................................................................................................................................... 
ชื่อผูวิจัย  นางสาวธิญาดา  ยอดแกว             E-mail : krate23@hotmail.com     โทร. 0-6380-6585, 0-2376-0794 
 แบบสอบถามความคิดเห็นนี้ จัดทําขึ้นเพื่อชวยในการทําวิทยานิพนธเรื่อง การศึกษาสัญลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศในกลุมอาเซยีน ของนักศึกษาปริญญาโท 
ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป คณะมัณฑนศิลป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ความคิดเห็นของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งทางดานวิชาการ และเปนสวนสําคัญที่จะ
ทําใหวิทยานิพนธนี้สําเร็จโดยสมบูรณ  ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นที่ทานใหจะไมกอใหเกิดผลเสียหายแตอยางใด ทางผูวิจัยใครขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 

สัญลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน (ASEAN) 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดมุงเนนที่จะศึกษาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต(ASEAN) ซึ่งจะประกอบดวยประเทศตางๆ จํานวน 10 ประเทศ 
ไดแก ประเทศไทย ลาว กัมพูชา พมา เวียดนาม สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนิเซีย บรูไน และฟลิปปนส ผูวิจัยไดศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อใหไดผลการวิเคราะห
สัญลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคนี้อยางเปนรูปธรรมและชัดเจนที่สุด 
 เพื่อใหเกิดกระจางและชัดเจนในสัญลักษณทางวัฒนธรรมฯ มากขึ้น ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาและจัดแบงประเภทของวัฒนธรรมออกเปนหมวดหมู โดยไดจัดแบง
ประเภทของวัฒนธรรมฯ ตามที่องคการ Unesco ไดแบงวัฒนธรรมออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 
 1. สาขามนุษยศาสตร วาดวยเรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณี คุณธรรมและศิลธรรม จริยธรรม คานิยม ปรัชญา ประวัติศาสตร โบราณคดี มารยาทในสังคม การปกครอง กฎหมาย ฯลฯ 
 2. สาขาศิลปกรรม วาดวยเรื่อง ภาษา วรรณคดี ดนตรี ฟอนรํา วิจิตรศิลป สถาปตยกรรม ละคร ประติมากรรม ฯลฯ 
 3. สาขาชางฝมือ วาดวยเรื่อง การเย็บปกทักรอย การแกะสลัก การทอผา การจักสาน การทําเครื่องเขิน เครื่องเงิน เครื่องทอง การจัดดอกไม การทอเสื่อ การทําเครื่องปนดินเผา ฯลฯ 
 4. สาขากีฬาและนันทนาการ วาดวยเรื่อง การละเลน มวยไทย ฟนดาบสองมือ กระบี่ กระบอง ฯลฯ 
 5. สาขาคหกรรมศิลป วาดวยเรื่อง อาหาร เสื้อผา การแตงกาย บาน ยารักษาโรค การดูแลเด็ก ครอบครัว มารยาทในการกินอยู การตอนรับแขก การรูจักการประกอบอาชีพ ฯลฯ 
โดยไดผลสรุปสัญลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศในกลุมอาเซียน ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

สัญลกัษณทางวัฒนธรรมของประเทศไทย 
 

ตารางที่1 สรุปภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศไทย 
ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม ขอเสนอแนะ 

1.สาขามนุษยศาสตร   
ไดแก ขนบธรรมเนียม
ประเพณี คุณธรรมและศิล
ธรรม จริยธรรม คานิยม 
ปรัชญา ประวัติศาสตร 
โบราณคดี มารยาทในสังคม 
การปกครอง กฎหมาย ฯลฯ 

- ธงชาติไทย ธงชาติไทยมี 3 สี แดง ขาว และน้ําเงิน ซึ่งหมายถึง ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย 
- ตราประจําชาติ เปนรูปครุฑ ในหนวยงานราชการมักนําครุฑเปนสัญลักษณของหนวยงาน 
- ศาสนาพุทธ ประเทศไทยเปนเมืองพุทธศาสนา มีศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ 
-ชางไทย ชางถือวาเปนสัตวคูบานคูเมืองมาแตครั้งโบราณ และปจจุบันไดจดทะเบียนขึ้นเปน
สัญลักษณของประเทศไทย 
- เรือสุพรรณหงส เปนเรือพระที่นั่งในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค และเปนสัญลักษณในงาน
สําคัญตางๆ ของประเทศ 
- ดอกราชพฤกษ (ดอกคูน) เปนดอกไมประจําชาติไทย ดอกมีสีเหลืองสด พบเห็นโดยทั่วไปใน
ประเทศไทย 

- การไหว คือธรรมเนียมการเคารพและการทักทายของคนไทย 
- สามลอเครื่องหรือ รถตุกตุก เปนพาหนะที่เปนที่รูจักไปทั่วโลกและเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของ
ไทย 

 

2.สาขาศิลปกรรม ไดแก 
ภาษา วรรณคดี การละคร 
นาฏศิลป วิจิตรศิลป การ
ดนตรี สถาปตยกรรม ฯลฯ 

- วัดพระแกว เปนพระราชวังเกามีความวิจิตรสวยงาม ปจจุบันใชในการประกอบพิธีทางศาสนา
สําคัญๆ และเปนที่ประดิษฐสถานพระแกวมรกต ซึ่งเปนพระคูบานคูเมืองของประเทศไทย 
- วัดอรุณราชวราราม เปนวัดที่มีชื่อเสียงและขึ้นชื่อวาสวยงามมาก 
- ศาลาไทย เปนสถาปตยกรรมที่สะทอนภูมิปญญาชางไทย และมีความสงางามที่โดดเดน จาก 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม ขอเสนอแนะ 
 สถาปตยกรรมของชาติอื่น  และคณะกรรมการเอกลักษณของชาติไดระบุใหเปนสัญลักษณประจําชาติไทย 

- โขน คือนาฏศิลปที่วิจิตรงดงามเปนแบบฉบับของไทยโดยแท 
-หุนละครเล็ก เปนศิลปะการเชิดหุนของไทยที่ผสมผสานศิลปะหลายแขนง มีเอกลักษณอยูที่ลีลาการ
เคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิต หุนกระบอกจะมีลักษณะคลายโขนโดยมีคนเชิดจะรายรําไปพรอมๆ กัน  

- ลายไทย ในโบสถหรือวัดตางๆ จะมีการเขียนจิตรกรรมฝาผนังไวอยางวิจิตรสวยงาม เปนเรื่องพุทธ
ประวัติ วิถีชีวิตและวรรณคดี 

 

3.สาขาหัตถกรรม 
ไดแก การทอผา การแกะสลัก 
การเย็บปกถักรอย การทํา
เครื่องเขิน เครื่องเงิน เครื่อง
ทอง เครื่องปนดินเผา การจัก
สาน ชางเหล็กชางไม ฯลฯ 

- การทอผา ผาไหมไทย เปนสินคาที่ขึ้นชื่อของประเทศ 
- เครื่องเบญจรงค เปนงานประณีตศิลปที่งดงามใชความประณีตในการวาดลวดลาย 
- เครื่องจักสาน ยานลิเภา มีลวดลายละเอียดสวยงาม ที่นิยมที่สุดคือ กระเปาสตรี  
-เครื่องทอง ศลิปะการทําเครื่องทองของไทยมีลวดลายที่ละเอียดวิจิตรสวยงาม และมีเอกลักษณ
เฉพาะตัว 

 

4.สาขากีฬาและนันทนาการ 
ไดแก การกีฬาพื้นเมือง 
การละเลน  งานอดิเรก ฯลฯ 

- มวยไทย เปนศิลปะการปองกันตัวที่เอกลักษณของชาติและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก 
- ตะกรอ เปนเกมกีฬาพื้นบานเกาแกของไทย 
- รํากระบี่ กระบอง เปนศิลปะการปองกันตัวของไทยมาแตสมัยโบราณ 

 

5.สาขาคหกรรมศาสตร 
ไดแก อาหารการกิน เสื้อผา  

- ชุดประจําชาติ ผูหญิงนุงผาถุงหมสไบเฉียง สวนผูชายนุงโจมกระเบน เสื้อราชประแตน 
- รอยยิ้ม การยิ้มคือมารยาทในการตอนรับของชาวไทย แสดงถึงความเปนมิตร 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม ขอเสนอแนะ 
เครื่องแตงกาย การตกแตง
บานเรือน การเลี้ยงและอบรม
ลูก มารยาทตอนรับ การอยู
กันเปนครอบครัว ฯลฯ 

- อาหารไทย ตมยํากุงเปนอาหารที่ขึ้นชื่อของคนไทย  
-การแกะสลักผัก ผลไม ชาวไทยนิยมประดิษฐประดอยและตกแตงอาหารคาวหวานใหสวยงาม
นารับประทาน 

-พวงมาลัย เปนสัญลักษณในการตอนรับของชาวไทย และโดยทั่วไปจะใชพวงมาลัยในการ
สักการบูชา 

 

 
 
ขอเสนอแนะอื่นๆ 
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สัญลกัษณทางวัฒนธรรมของประเทศลาว 
 

ตารางที่2 สรุปภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศลาว 
ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม ขอเสนอแนะ 

1.สาขามนุษยศาสตร   
ไดแก ขนบธรรมเนียม
ประเพณี คุณธรรมและศิล
ธรรม จริยธรรม คานิยม 
ปรัชญา ประวัติศาสตร 
โบราณคดี มารยาทในสังคม 
การปกครอง กฎหมาย ฯลฯ 

- ธงชาติลาว พื้นธงสีแดง คาดกลางดวยสี่เหลี่ยมผืนผาสีน้ําเงินและ มีรูปพระจันทรสีขาวซอนบน
แทบสีน้ําเงิน 
- ตราประจําชาติลาว ประกอบดวย ศาสนาคือเจดียพระธาตุหลวง อุตสาหกรรม คือลอเฟอง 
เกษตรกรรม คือนาขาว พลังงานคือ เขื่อน คมนาคมคือ ถนน และปาไมคือ ตนไม 
- ศาสนาพุทธ ชาวลาวนับถือศาสนาพุทธและเปนศาสนาประจําชาติ 
- พญานาค ประเทศลาวถือวาพญานาคชวยปกปกรักษาและบันดาลใหอยูกันอยางรมเย็นเปนสุข เปนความ
เชื่อทางศาสนา 
 -พิธีบายศรีสูขวัญ เปนระบบความเชื่อดั้งเดิมของชาวลาว เปนพิธีการเรียกขวัญใหมาอยูกับตัว  
-ประเพณีวันขึน้ปใหมหลวงพระบาง มีการฟอนสิงโตกับเทวดาหลวงเรียกวา "ปูเยอ ยาเยอ" ชาวบานจะ
สวมหนากาก เตนระบํารําฟอนในขบวนแหกันอยางสนุกสนาน 

- ทุงไหหิน หินโบราณเหลานี้เปนอนุสรณสถานเกี่ยวกับพิธีศพ สกัดขึ้นจากหินทราย ปจจุบันเปน
แหลงทองเที่ยวสําคัญของลาว 
- ดอกจาํปาหรอืลั่นทม ประเทศลาวถือวาดอกลั่นทมเปนดอกไมประจําชาติ พบเหน็ดอกไมชนิดนีไ้ด
ทั่วไปในประเทศลาว 

 

2.สาขาศิลปกรรม  
ไดแก ภาษา วรรณคดี การ
ละคร นาฏศิลป วิจิตรศิลป  

- พระธาตุหลวง เปนพระเจดียที่โดดเดนที่สุดของลาว เปนทั้งสัญลักษณประจําชาติและศาสน
สถานที่สําคัญของประเทศลาว 
- หลวงพระบาง เมืองหลวงพระบางเปนเมืองหลวงเกาแกของลาว บานเรือนของชาวหลวงพระบาง 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม ขอเสนอแนะ 
การดนตรี สถาปตยกรรม 
ประติมากรรม ฯลฯ 

สวยงาม และยังคงรักษารูปแบบของสถาปตยกรรมแบบหลวงพระบางไดสมบูรณ 
- ประตูชัย คืออนุสรณใหระลึกถึงผูที่ลมตายในสงคราม เปนสถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณแบบลาว
อยางเดนชัด 
- แคน เปนเครื่องดนตรีประจําชาติ ทําจากไมไผ  วงดนตรีพื้นบานทุกวงมักจะมีแคนเปน
สวนประกอบเสมอ 

 

3.สาขาหัตถกรรม ไดแก การ
ทอผา การแกะสลัก การเย็บ
ปกถักรอย การทําเครื่องเขิน 
เครื่องเงิน-ทอง เครื่องถม 
เครื่องปนดินเผา การจักสาน 
ชางเหล็ก ฯลฯ 

- การทําเครื่องเงิน เครื่องทอง ชางฝมือของลาวไดรับการกลาวขานวา มีคุณภาพดีเยี่ยมที่สุด 
โดยเฉพาะเข็มขัดเงินที่มีลวดลายละเอียดประณีต ซึ่งสตรีชาวลาวนิยมใชรวมกับชุดประจําชาติ 

- ผาทอลาว ลาวมีชื่อเสียงในการทอผา ฝมือประณีต สวยงามเปนหัตถกรรมโบราณที่ไดรับการยกยอง
อยางสูง 
- การจักสาน สวนใหญจะนิยมสานเปนภาชนะของใชภายในบาน 

 

4.สาขากีฬาและนันทนาการ 
ไดแก การกีฬาพื้นเมือง 
การละเลน  งานอดิเรก ฯลฯ 

- การละเลนหมอลํา เปนการละเลนพื้นบานที่เดนที่สุดของประเทศลาวและเปนที่นิยมกันอยางแพรหลาย 
มีการขับรองประกอบเครื่องดนตรีที่เรียกวา “แคน” 

 

5.สาขาคหกรรมศาสตร 
ไดแก อาหารการกิน เสื้อผา 
เครื่องแตงกาย การตกแตง
บานเรือน การเลี้ยงและอบรม
ลูก มารยาทตอนรับ การอยู
กันเปนครอบครัว ฯลฯ 

- ชุดประจําชาตลิาว ผูหญิงนุงผาซิ่น เกลาผม หมสไบเฉียง สวมเสื้อแขนกระบอก  ผูชายชาวลาวจะสวม
เสื้อคอกลม นุงโจงกระเบนและผูกผาขาวมาที่เอว การผูกผาขาวมาที่เอวเปนเอกลักษณอยางหนึ่งที่หนุม  ๆ 
ชาวลาวนิยมผูกกันมาก 
- กระติบขาวเหนียว ขาวเหนียวเปนอาหารหลักของคนลาว ชาวลาวจะนําขาวเหนียวใสภาชนะที่สานดวย
ไมไผ เรียกวา “ติบหรือกระติบ 
- ตําสมลาว เปนอาหารหลักของชาวลาว ซึงมีลักษณะคลายสมตําของไทย 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
ขอเสนอแนะอื่นๆ 
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สัญลกัษณทางวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชา 
 

ตารางที่3 สรุปภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชา 
ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม ขอเสนอแนะ 

1.สาขามนุษยศาสตร   
ไดแก ขนบธรรมเนียม
ประเพณี คุณธรรมและศิล
ธรรม จริยธรรม คานิยม 
ปรัชญา ประวัติศาสตร 
โบราณคดี มารยาทในสังคม 
การปกครอง กฎหมาย ฯลฯ 

-ธงชาติกัมพูชา มี 3 สี คือสีแดง ขาว และน้ําเงิน ตรงกลางธงมีรูป นครวัดซึ่งเปนสัญลักษณของ
ประเทศ 
- ตราประจําชาติ ประกอบดวยรูปสิงโตถือฉัตร และชฎาวางบนพาน 2 ชั้น ดานลางเขียนคําขวัญ
ภาษาเขมรวา “ชาติ ศาสนา กษัตริย” 
-ศาสนาพุทธ กัมพูชามีศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ พระในประเทศกัมพูชาตองทํางาน
เชนเดียวกันกับคนทั่วไปพรอมกับการปฏิบัติกิจของสงฆ เพราะรัฐบาลถือวาเปนประชาชนสวนหนึ่ง
ของประเทศ 
- พญานาค ตามความเชือ่ของชาวขอมโบราณที่ความนับถือพญานาคมาก มักจะทาํรูปสลักเฝาอยูสอง
ขางทางเขาปราสาทเสมอ  
- ทุงสังหาร(Killing Fields) ประวัติศาสตรการเมืองของกัมพูชาที่ไมสามารถรบเลื่อนออกจากความ
ทรงจําได ถึงความเหี้ยมโหดในการฆาลางเผาพันธุของคนในชาติทําใหชาวเขมรตายไปกวา 2 ลานคน 

 

2.สาขาศิลปกรรม  
ไดแก ภาษา วรรณคดี การ
ละคร นาฏศิลป วิจิตรศิลป 
การดนตรี สถาปตยกรรม 
ประติมากรรม ฯลฯ 

- ปราสาทนครวัดนครธม เปนศาสนสถานอันใหญโตวิจิตรพิสดารที่สุด โบราณสถานแหงนี้
สะทอนใหเห็นถึงความเชื่อของชาวกัมพูชา ซึ่งเปนสิ่งกอสรางมหัศจรรย1ใน 7 ของโลก 
- รูปสลักนางอัปสร วิหาร ปราสาท และเทวลัย จะเห็นภาพจําหลักหินเปนรูปนางอัปสรประดบัอยู
มากมาย 
- นาฏศิลปหลวง เปนการรายรําอันประณีตงดงามถือเปนศิลปะอนัเกาแกตั้งแตสมัยพระนคร โดยเฉพาะ
การฟอนรํา “นางอัปสรา”  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม ขอเสนอแนะ 

3.สาขาหัตถกรรม 
ไดแก การทอผา การแกะสลัก 
การเย็บปกถักรอย การทํา
เครื่องเขิน เครื่องเงิน เครื่อง
ทอง เครื่องถม 
เครื่องปนดินเผา การจักสาน 
ชางเหล็กชางไม ฯลฯ 

- การแกะสลักหิน ชาวกัมพูชามีฝมือในดานการแกะสลักหินมาตั้งแตสมัยขอมโบราณ ชาวกัมพูชา
มีเลือดศิลปนมาแตครั้งโบราณกาล สามารถสรางผลิตผลทางสถาปตยกรรม ศิลปกรรมสั่งสมมาชานาน 
-การจักสาน สตรีชาวกัมพูชานิยมสานภาชนะตางๆ  ลวดลายการจักสานมีความสวยงามมาก 
-การแกะสลักไม  เปนประเพณีดั่งเดิมของชาวกัมพูชา สวนใหญจะเปนการสักไมเพื่อการตกแตง
บานเรือนและเฟอรนิเจอร 
-การทอผา สตรีชาวเขมรนิยมทอผาฝายไวในงามในยามวาง 

 

4.สาขากีฬาและนันทนาการ 
ไดแก การกีฬาพื้นเมือง 
การละเลน  งานอดิเรก ฯลฯ 

- การทําน้ําตาลสด ในยามวางชาวกัมพูชานิยมไปกรีดน้ําตาลสดจากตนมะพราวมาทําน้ําตาลปก
หรือน้ําตาลเมา 
 

 

5.สาขาคหกรรมศาสตร 
ไดแก อาหารการกิน เสื้อผา 
เครื่องแตงกาย การตกแตง
บานเรือน การเลี้ยงและอบรม
ลูก มารยาทตอนรับ การอยู
กันเปนครอบครัว ฯลฯ 

- ชุดประจําชาติกัมพูชา มีความคลายคลึงชุดประจําชาติไทยทัง้ชายและหญงิ 
- การโพกผากรอ็มา เปนเครื่องนุงหมในชีวิตประจําวันของชาวกัมพูชา เปนสัญลักษณที่แสดงใหเหน็วา
กัมพูชาไดชื่อวาเปนดินแดนแหงผาโพกศีรษะมาตั้งแตครั้งโบราณ 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ขอเสนอแนะอื่นๆ 
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สัญลกัษณทางวัฒนธรรมของประเทศพมา 
 

ตารางที่4 สรุปภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศพมา 
ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม ขอเสนอแนะ 

1.สาขามนุษยศาสตร   
ไดแก ขนบธรรมเนียม
ประเพณี คุณธรรมและศิล
ธรรม จริยธรรม คานิยม 
ปรัชญา ประวัติศาสตร 
โบราณคดี มารยาทในสังคม 
การปกครอง กฎหมาย ฯลฯ 

- ธงชาติ พื้นสีแดง มุมซายดานบนสีน้ําเงินภายในมีรูปรวงขาวบนรูปเฟอง และลอมรอบดวยรูปดาว 
- ตราประจําชาติ ประกอบดวยรูปสิงห 3 ตัว มีรูปแผนที่ประเทศอยูตรงกลาง และมีภาษาบาลี
เขียนวา  ความเพียรของผูพรอมเพรียงกันนํามาซึ่งความสุข 
- ศาสนาพุทธ พมามีศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ พระในพมาออกบิณฑบาตตอน 9 โมงเชา 
และทํากับขาวเอง เพราะชาวพมานิยมตักบาตรดวยขาวสวยเทานั้น 
- นกยุง พมามีความเชื่อเกี่ยวกับสัตว และถือกันวารูปนกยูงรําแพนเปนสัญลักษณอยางหนึ่งขอพมา 
- นัต ชาวพมาเชื่อเรื่องนัต หรือผี โดยชาวพมาเขาใจกันวาสามารถชวยเหลือคุมครองภัยอันตรายตาง 
ๆ ได 
- สตรีพมา นิยมประทินผิวดวย “ทานาคา” ซึ่งเปนแปงพมาชนิดหนึ่งใชทาบริเวณ หนาผากและ แกม 

 

2.สาขาศิลปกรรม  
ไดแก ภาษา วรรณคดี การ
ละคร นาฏศิลป วิจิตรศิลป 
การดนตรี สถาปตยกรรม 
ประติมากรรม ฯลฯ 

- เจดียชเวดากอง เปนสถาปตยกรรมทางศาสนา และเปนสัญลักษณของประเทศพมา 
-เมืองบะกัน เมืองแหงเจดียพันองค พื้นที่ทั้งหมดเรียงรายไปดวยเจดียทุกขนาด ทุกพื้นดินถูกปกคลุม
อยางหนาแนนดวยซากปรักหักพังของเจดีย 
 -การแสดงหุนกระบอก การเชิดหุนกระบอกของพมาตองใชสองคน คนหนึ่งวาคํากลอนหรือรอง
เพลง อีกคนหนึ่งเชิดโดยดึงสายตาง ๆ ใหหุนเคลื่อนไหว 

- การฟอนรํา “ปะแว” (Pwe) มีเอกลักษณเปนแบบฉบับของตัวเองมีความออนชอย ใชทุกสัดสวน
ในการฟอนรํา 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม ขอเสนอแนะ 
 - พิณ สิบสามสาย เปนเครื่องดนตรีพมาที่มีความงดงามประณีต มีรูปรางคลายเรือตุกตาหุมดวยหนัง

ควาย มีเสนสายติดอยูกับ “หัวเรือ” ไมโคง เปนเครื่องดนตรีสําหรับบรรเลงเดี่ยวโดยสตรี 
 

3.สาขาหัตถกรรมไดแก การ
ทอผา การแกะสลัก การเย็บปก
ถักรอย การทําเครื่องเขิน 
เครื่องเงินเครือ่งทอง เครื่องถม 
เครื่องปนดินเผา การจักสาน 
ชางเหล็กชางไม ฯลฯ 

- เครื่องเงนิ เปนงานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงมานานของชาวพมา มีความประณีตคลายเครื่องเงินไทยทาง
ภาคเหนือ 
- งานสลักไม งานสลักไมเปนงานฝมือที่เกาแกที่สุดอยางหนึ่งของพมา เปนงานตกแตงวัดวาอาราม 
 -เครื่องเขิน ในอดีตภาชนะเครื่องเขินชนิดเนื้อละเอียดเปนพิเศษ ผลิตโดยการฉาบรักบนภาชนะที่ขึ้น
รูปแลว 
- ทับทิมพมา พมามี ทับทิมสีเลือดนกซึ่งมีอยูในพมาเพียงแหงเดียวเทานั้น 

 

4.สาขากีฬาและนันทนาการ 
ไดแก การกีฬาพื้นเมือง 
การละเลน  งานอดิเรก ฯลฯ 
 
 

- ซินลองหรือตะกรอ เปนกีฬาประจําชาติพมา กติกาการเลนคือใหรักษาลูกตะกรอไวกลางอากาศ
ใหนานที่สุด 
-มวยพมาหรือมวยคาดเชือก เปนกีฬาที่คอนขางรุนแรง การแขงขันสิ้นสุดก็ตอเมื่อคูแขงขันไดรับ
บาดเจ็บจนเลือดออก 

 

5.สาขาคหกรรมศาสตร 
ไดแก อาหารการกิน เสื้อผา 
เครื่องแตงกาย การตกแตง
บานเรือน การเลี้ยงและอบรม
ลูก มารยาทตอนรับ การอยู
กันเปนครอบครัว ฯลฯ 

-ชุดประจําชาติพมา ชาวพมาเนนความเปนเอกลักษณของชาติดวยเสื้อผาที่เขาสวม การแตงกายตาม
ประเพณี-โลงจี (Longyi) สวมคูกับเองจี (eingyi) คือเสื้อคอกลมแขนยาว เครื่องสวมศีรษะของผูชาย 
กาวนบาวน (gaung-baung)  
- บุหรี่พมาหรอืเชอรทูและหมากพลู เปนสัญลักษณแสดงความเปนเจาบานและการตอนรับของชาว
พมา 
- ผูหญิงชาวเผาปะเดาน มีคอยาวเนื่องจากการสวมใสแหวนทองเหลืองไวที่คอ 
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สัญลกัษณทางวัฒนธรรมของประเทศเวียดนาม 
 

ตารางที่5 สรุปภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศเวียดนาม 
ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม ขอเสนอแนะ 

1.สาขามนุษยศาสตร   
ไดแก ขนบธรรมเนียม
ประเพณี คุณธรรมและศิล
ธรรม จริยธรรม คานิยม 
ปรัชญา ประวัติศาสตร 
โบราณคดี มารยาทในสังคม 
การปกครอง กฎหมาย ฯลฯ 

- ธงชาติเวียดนาม พื้นธงเปนสีแดงหมายถึงความรุงเรือง รูปดาวสีเหลืองอยูกลางธง หมายถึง 
พรรคคอมมิวนิสต 
- ตราประจําชาติ ประกอบดวยรูปดาว ลอเฟอง และมีรวงขาวลอมรอบดานลางเขียนวาเปนภาษา
เวียดนามวา “อิสรภาพ เสรภีาพ ความสุข" 
-ศาสนาพุทธ ชาวเวียดนามนับถือศาสนาพุทธและเปนศาสนาประจําชาติ 
-  ชาวประมง ชาวเวียดนามสวนใหญมีอาชีพกสิกรรม หาปลา จะเห็นภาพชาวเวียดนามพายเรืออยูใน
แมน้ําลําคลองและทองทะเลอันกวางใหญจนชินตา 
- งานเทศกาล เตด (Tet) เปนเทศกาลที่สําคัญที่สุดของชาวเวียดนาม เปนเทศกาลของการเริม่ตน
ของปใหม 
-ดอกโฮโด (ดอกทอ) (Hoa doa) เปนดอกไมที่มีสีสันมากมาย สีที่ชาวเวียดนามนิยมใชประดับ
และตกแตงในงานเทศกาลปใหมคือสีแดง และดอกไมชนิดนี้ยังเปนดอกไมประจําชาติของ
เวียดนาม 
- อุโมงคกู จ ี (Cu Chi) เปนประจักษพยานอยางเดนชัดถึงความเฉลียวฉลาดของชาวเวียดนามในการ
ความพยายามในการปกปองประเทศของตน 
- รถสามลอ ซิกโคล เปนรถรับจางที่ชาวเวียดนามนิยมใชบริการ ที่นั่งจะอยูดานหนาและคนถีบจะ
อยูดานหลัง 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม ขอเสนอแนะ 
2.สาขาศิลปกรรม  
ไดแก ภาษา วรรณคดี การ
ละคร นาฏศิลป วิจิตรศิลป 
การดนตรี สถาปตยกรรม 
ประติมากรรม ฯลฯ 

-พระราชวังเมืองเว เปนสถาปตยกรรมเกาแกที่สุดของเวียดนาม เคยเปนพระราชวังเสมัยราชวงศ
เหวียนเปนนครแหงประวัติศาสตร วัฒนธรรมและวิทยาการที่สําคัญที่สุดในเวียดนาม 
-ปราสาทศิลปะจาม เปนสถาปตยกรรมเกาแกของเวียดนาม มีผังเปนรูปสี่เหลี่ย สรางดวยอิฐ มี
หลังคาลดหลั่นกันเปนชั้นๆ  
-ละครหุนกระบอกน้ํา เปนการละเลนที่มีในเวียดนามแหงเดี่ยว ผูแสดงหุนกระบอกน้ําจะยืนอยูหลังฉาก
ในน้ําที่สูงถึงเอวเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของหุนกระบอกดวยไมไผลํายาว 
-การแสดง ฮัตเตือง เปนการแสดงที่เปนเอกลักษณของชาวเวียดนาม มีการแตงกายตามแบบแผน 
แตงหนาดวยสีดํา แดง และชมพู บางก็สวมหนากาก ดนตรีที่ใชเครื่องเปาและเคาะ เนนที่วีรกรรมและ
ศีลธรรม 
- พิณสายเดียว “ตูม” (Tuong) เปนเครื่องดนตรีที่เปนสัญลักษณประจําชาติของเวียดนาม มีเสียง
ไพเราะมาก 
 

 

3.สาขาหัตถกรรม 
ไดแก การทอผา การแกะสลัก 
การเย็บปกถักรอย การทํา
เครื่องเขิน เครื่องเงิน เครื่อง
ทอง เครื่องถม 
เครื่องปนดินเผา การจักสาน 
ชางเหล็กชางไม ฯลฯ 

- งานพิมพไม งานพิมพไมเปนงานที่มีชื่อเสียงมานาน  มีสีสันสวยงาม ภาพพิมพจะเปนเรื่องราววิถี
ชีวิต บุคคลสําคัญ และสัญลักษณตางๆ 
- เครื่องเขิน เซนิไม (Son Mai) งานหัตกรรมที่ขึ้นชื่อของชาวเวียดนาม เปนงานฝมือที่ทําดวยไม
เคลือบน้ํามัน เขียนภาพดวยความประณีต หรือเปนภาพที่ทําจากเปลือกหอย  
- การปกผา เปนงานหัตกรรมของสตรีชาวเวียดนาม ลวดลายในการปกสวนใหญจะเปนรูปมังกรมี
ความงดงามและประณีตมาก 
- เครื่องปนดินเผา เวียดนามขึ้นชื่อมาตั้งแตสมัยโบราณในการผลิตเครื่องเซรามิค ดวยวิธีการผลิต
ที่นําเอาจารตีประเพณีเขาไปผสมผสานในศิลปะไดอยางสวยงาม 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม ขอเสนอแนะ 

4.สาขากีฬาและนันทนาการ 
ไดแก การกีฬาพื้นเมือง 
การละเลน  งานอดิเรก ฯลฯ 

- การชนไก ชาวเวียดนามนิยมเลี้ยงไก ในยามวางจึงนําไกมาชนกันซึ่งถือวาเปนเกมกีฬาพื้นเมืองของ
ชาวเวียดนาม 
- เกมขวางลูกขาง เปนการละเลนพื้นเมืองของชาวไทในเวียดนาม เด็กๆ นิยมเลนกันตามงาน
เทศกาลของชาวไท 

 

5.สาขาคหกรรมศาสตร 
ไดแก อาหารการกิน เสื้อผา 
เครื่องแตงกาย การตกแตง
บานเรือน การเลี้ยงและอบรม
ลูก มารยาทตอนรับ การอยู
กันเปนครอบครัว ฯลฯ 

- ชุดประจําชาติชาวเวียดนาม หญิงชาวเวียดนามนิยมสวมกางเกงแพรขายาว มีเสื้อสวมชั้นใน
ยาวสีขาว สวมเสื้อชั้นนอกทับยาวมาถึงกลางนอง สวมหมากเรียกวา กุบ หรือโนนลา มีผารัดคางเพื่อกัน
ปลิว นิยมใสทั้งหญิงและชาย 
- เฝอ กวยเตี๋ยวเวียดนาม มีลักษณะคลายๆ กับกวยเตี๋ยว เปนอาหารที่ขึ้นชื่อในหลาย  ๆประเทศ 

 

 
ขอเสนอแนะอื่นๆ 
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สัญลกัษณทางวัฒนธรรมของประเทศสิงคโปร 
 

ตารางที่6 สรุปภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศสิงคโปร 
ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม ขอเสนอแนะ 

1.สาขามนุษยศาสตร   
ไดแก ขนบธรรมเนียม
ประเพณี คุณธรรมและศิล
ธรรม จริยธรรม คานิยม 
ปรัชญา ประวัติศาสตร 
โบราณคดี มารยาทในสังคม 
การปกครอง กฎหมาย ฯลฯ 

- ธงชาติสิงคโปร พื้นธงเปนสีขาวแดง บนพื้นแดงมีรูปดาว 5ดวงและพระจันทรเสี้ยว ดานบนซาย 
- ตราประจําชาติ ประกอบดวยรูปสิงโต 2ตัว ถือธงแดงมีรูปพระจันทรเสี้ยวและดาว 5 ดวง 
ดานลางเขียนเปนภาษามาเลยวา “เดินไปขางหนา สิงคโปร” 
- เซอร สแตมฟอรด ราฟเฟล คือผูที่คนพบสิงคโปรเปนคนแรก โดยชาวสิงคโปรไดสรางอนุสาวรียขึ้น
เพื่อเปนที่ระลึก 
- ความหลากหลายทางเชื้อชาติ แมจะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ แตชาวสิงคโปรมีความ
ภูมิใจที่ เรียกพวกเขาวา “คนสิงคโปร”  
- สิงโต ประเทศสงิคโปรมีสัญลักษณประจําชาติคือ สิงโต ซึ่งเปนที่มาของชือ่ประเทศ  
- เมืองทาทีสําคัญใน ASEAN สิงคโปรเปนประเทศที่เกิดขึ้นใหม จึงเปนประเทศที่มากมายดวย
เทคโนโลยีตางๆ และเปนเมืองทาอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญในอาเซียน 
- ดอก แวนดา มิส จัวคิม (Vanda Miss Joaquim) เปนดอกไมประจําชาติสิงคโปร 

 

2.สาขาศิลปกรรม  
ไดแก ภาษา วรรณคดี การ
ละคร นาฏศิลป วิจิตรศิลป 
การดนตรี สถาปตยกรรม 
ประติมากรรม ฯลฯ 

-Merlion ตัวสิงโตทะเล หรือที่รูจักในชื่อของ Merlion นี้ ถือวาเปนสัญลักษณประจําประเทศสิงคโปร
มีลักษณะลําตัวทอนบนเปนสิงโตและทอนลางเปนปลา  
- Suntec City เปนสถาปตยกรรมชั้นสูงผนวกกับปรัชญาชีวิต ไดรับการออกแบบใหมีลักษณะคลาย  ๆ มือ
ขนาดใหญ เปนการสรางตามคติความเชื่อของชาวจีนโบราณ 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม ขอเสนอแนะ 
3.สาขาหัตถกรรม 
ไดแก การทอผา การแกะสลัก 
การเย็บปกถักรอย การทํา
เครื่องเขิน เครื่องเงิน เครื่อง
ทอง เครื่องถม 
เครื่องปนดินเผา การจักสาน 
ชางเหล็กชางไม ฯลฯ 
 

-เครื่องปนดินเผา เปนหัตถกรรมที่ผลิตมาตั้งแตชนดังเดิมซึ่งจะเปนพื้นฐานการทําหัตกรรมเดิม
ของชาวสิงคโปร 
- เครื่องเงนิและทองเหลือง ชาวสิงคโปร ตามยานวัฒนธรรมตางๆ จะมีการทําเครื่องใชจาก เงิน
และทองเหลือง 
-การทอผา จะเปนลวดลายโบราณ ปจจุบันจะแสดงโชวในพิพิธภัณฑตางๆ 

 

4.สาขากีฬาและนันทนาการ 
ไดแก การกีฬาพื้นเมือง 
การละเลน งานอดิเรก ฯลฯ 
 

- การแขงขนันกรอง การเลี้ยงนกเปนงานอดิเรกยามวางของชาวสงิคโปร ทําใหการแขงขนันกรองเปนที่
นิยมกันมากที่สุด 
- เกมการเลมหมากกระดาน เปนเกมการวางหมากของชาวจีนในสิงคโปร นิยมเลนกันในยามวาง 
-การเลนวาวยักษ เปนการละเลนในยามวาง มีลักษณะคลายการเลนวาวยักษของมาเลเซีย ซึ่งในเดือน
กุมพาพันธจะมีการจัดเทศกาลการเลนวาวขึ้น 

 

5.สาขาคหกรรมศาสตร 
ไดแก อาหารการกิน เสื้อผา 
เครื่องแตงกาย การตกแตง
บานเรือน การเลี้ยงและอบรม
ลูก มารยาทตอนรับ การอยู
กันเปนครอบครัว ฯลฯ 

-ชุดประจําชาติ ชุดประจําชาติของสิงคโปรมีความหลากหลายแยกตามกลุมประชากรในประเทศ 
-สิงคโปร สลิง ค็อกเทล (Singapore Sling Cocktail) เปนเครื่องดื่มประเภทค็อกเทลที่ขึ้นชื่อของ
ชาวสิงคโปร เนื่องจากเปนผูคิดคนสูตรการผสมขึ้นเองและเปนที่นิยมไปทั่วโลกเลยทีเดียว 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ขอเสนอแนะอื่นๆ 
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................…...................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

สัญลกัษณทางวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซยี 
 

ตารางที่7 สรุปภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซีย 
ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม ขอเสนอแนะ 

1.สาขามนุษยศาสตร   
ไดแก ขนบธรรมเนียม
ประเพณี คุณธรรมและศิล
ธรรม จริยธรรม คานิยม 
ปรัชญา ประวัติศาสตร 
โบราณคดี มารยาทในสังคม 
การปกครอง กฎหมาย ฯลฯ 

- ธงชาติมาเลเซยี พื้นธงเปนสีน้ําเงิน มีแถบสี่แดง 14 แถบ หมายถึงรฐัตาง  ๆในกรอบสีเ่หลี่ยมมมุบน มีรูป
ดาวกับเดือนของอิสลาม 
-ตราสัญลักษณประจําชาติ ประกอบไปดวย รูปเสือ 2 ตัวถือธงสัญลักษณ ดานบนมีสัญลักษณ
ดาวกับเดือนของอิสลาม และดานลางเขียนเปนภาษามาเลยวา ความเปนเอกภาพคือพลัง 
- ศาสนาอิสลาม ประเทศมาเลเซียมีศาสนาอิสลามเปนศาสนาประจําชาติ 
-เสือ เปนสัตวที่ชาวมาเลเซียใชเปนสัญลักษณประจําชาติ 
- งานเฉลิมฉลองเทศกาล ในวันสําคัญๆ จะมีการจัดงานฉลองกันยิ่งใหญ เปนศูนยรวมของ
วัฒนธรรม จนไดรับฉายาวาเปน “ดินแดนแหงสีสันและงานเทศกาล” 
- กริช (Kris) เปนอาวุธประจํากายของชาวมาเลเซียเชื่อกันวามีอํานาจลึกลับแฝงอยูภายใน ทําให
ผูชายชาวมาเลเซียนิยมหามาไวคูกาย 
- ดอกไมประจําชาติ ดอกบุหงารายาหรือดอกชบาของไทย  

 

2.สาขาศิลปกรรม  
ไดแก ภาษา วรรณคดี การ
ละคร นาฏศิลป วิจิตรศิลป 
การดนตรี สถาปตยกรรม 
ประติมากรรม ฯลฯ 

-ตึกแฝด  “เปโตรนาส ทาวเวอร” (Petronas Towers) เปนสัญลักษณของมาเลเซียยุคใหม ซึ่งเปนสิ่งกอสราง
ที่เชิดหนาชูตาของประเทศ สรางตามความเชื่อของชาวจีนและศาสนาอสิลาม 
- เมนารา กวัลาลัมเปอร ทาวเวอร หรือเคแอล ทาวเวอร หอโทรมนาคมที่สูงเปนอันดับ 4 ของโลก ไดรับ
ฉายาวา “อัญมณีกลางทองฟา ” ในยามค่ําคืน 
- โบสถเซนตปอล (St.paul Church) สรางโดยชาวโปรตุเกส เปนที่ฝงศพของนักบุญ ฟรานซิล ซาเวียร 
- วายัง กูลิต (Wayang Kulit) ศิลปะที่เดนของมาเลเซีย ลักษณะเหมือนกับการเชิดหุนเงาของ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม ขอเสนอแนะ 

 อินโดนีเซียและการเลนหนังใหญของไทย 
- กุดา เกปง (Kuda Kepang) เปนศิลปะการเตนรําของชาวชวา โดยนักเตนจะเปนชายลวน ขี่มาสาน 
แตงตัวแบบชนพืน้เมืองชวา เปนการเตนรําตามความเชื่อทางศาสนาอิสลาม 
- ซาป (Sape) เปนเครื่องดนตรพีื้นเมืองของชาวซาราวัก มีลักษณะคลายพิณมี 4 สาย ทําจากไมฉลุ
ลายและทาสีสันสวยงาม 

 

3.สาขาหัตถกรรม 
ไดแก การทอผา การแกะสลัก 
การเย็บปกถักรอย การทํา
เครื่องเขิน เครื่องเงิน เครื่อง
ทอง เครื่องถม 
เครื่องปนดินเผา การจักสาน 
ชางเหล็กชางไม ฯลฯ 

- ศิลปะการทอผาแบบสอดดิ้นเงนิดิ้นทอง เปนศิลปะการทอผาชนิดพิเศษของชาวมาเลเซีย เรียกวา  
Kain Songket มีความมันวาวของโลหะที่สอดสลับอยูในเนื้อผา สวยงามมาก 
-ผาบาตกิ ศิลปะการทําผาบาตกิของมาเลเซีย เปนหัตถกรรมที่มีรากเดียวกับการทําผาบาติกของอิน
โดนิเซีย 
-เครื่องปนดินเผา ชาวพื้นเมืองของมาเลเซียนิยมทําเครื่องเซลามิก เปนสินคาที่มีคุณภาพ มีสีสันและ
ลวดลายสวยงาม 

 

4.สาขากีฬาและนันทนาการ 
ไดแก การกีฬาพื้นเมือง 
การละเลน  งานอดิเรก ฯลฯ 

- การเลนวาวยกัษ การเลนวายักษยังคงยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมจนบัดนี้ ซึ่งนับวา
เปนสีสันที่ดูมีชีวิตชีวา  
- ศีลัตหรือปญจะศีลัต (Pencak silat) เปนศิลปะการปองกันตัวเปนการตอสูดวยมือเปลา ของชาว
มาเลเซีย 
- ลูกขางยักษ ที่สวนบนลูกขางจะเปนรูปกลมเหมือนจานที่สามารถหมุนไดรอบไมหยุดเปนเวลานาน
หลายชั่วโมง 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม ขอเสนอแนะ 
5.สาขาคหกรรมศาสตร 
ไดแก อาหารการกิน เสื้อผา 
เครื่องแตงกาย การตกแตง
บานเรือน การเลี้ยงและอบรม
ลูก มารยาทตอนรับ การอยู
กันเปนครอบครัว ฯลฯ 

-  ชุดประจําชาติของมาเลเซยี ผูชายจะมีเอกลักษณที่การสวมหมวก โสรงที่นุงทับกางเกงอีกที่
หนึ่งและการพกกริช ผูหญิงจุนุงผาถุงทอแบบมาเลย สวมเสื้อแขนยาวแบบพอดีตัว มีผาคลองคอ ดู
หรูหราสวยงาม 
- พิธีการตอนรบั “ซีเราะห จุนจุง”  เปนพิธีในการตอนรับแขกผูมาเยือนของชาวมาเลเซีย 
- อาหารมาเลเซีย “สะเตะ” (Satay) เปนอาหารจานเดนของมาเลเซีย ปรุงจากเนื้อสัตวหมักเครื่องเทศ 
เสียบไมยาง 
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สัญลกัษณทางวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย 
 

ตารางที่8 สรุปภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศอนิโดนีเซีย 
ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม ขอเสนอแนะ 

1.สาขามนุษยศาสตร   
ไดแก ขนบธรรมเนียม
ประเพณี คุณธรรมและศิล
ธรรม จริยธรรม คานิยม 
ปรัชญา ประวัติศาสตร 
โบราณคดี มารยาทในสังคม 
การปกครอง กฎหมาย ฯลฯ 

- ธงชาติอินโดนีเซีย มีสีแดงและขาวขนานตามผืนผา สีแดงเปนสัญลักษณแหงความกลาหาญ 
สวนสีขาวเปนสัญลักษณแหงความบริสุทธิ์  
- ตราประจําชาติ ประกอบดวยรูปครุฑเปนเครื่องหมายแหงอํานาจ คอครุฑมีโลแขวนคลายรูป
หัวใจหมายถึงการตอสูปองกันดินแดนและชาวเมือง ปกขางหนึ่งมีขน 17 ขน ที่หางมี 8 ขน มีภาษา
อินโดนีเซียโบราณ เขียนวา “ความสามัคคีระหวางตางเหลา”  
- ศาสนาอิสลาม ประเทศอินโดนิเซียมีศาสนาอิสลามเปนศาสนาประจําชาติ 
- หลักปญจศิลา 5 ประการ เปนหลักปฏิบัติของชาวอินโดนิเซีย ที่ยอมรับและนํามาใชในการ
ดําเนินงานในดานการเมืองเศรษฐกิจและสังคม 
-ครุฑ ชาวอินโดนิเซียมีความเชื่อวา “ครุฑ” เปนเครื่องหมายแหงอํานาจ ตามความเชื่อของเทพ
นิยายอินโดนิเซีย ซึ่งไดรับอิทธิพลของศาสนาฮินดู 
-หมเูกาะบาหลี บาหลีเปนแหลงวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น ยังคงความสวยงามตามธรรมชาติและ
เปนศูนยรวมของศิลปะอินโดนิเซียทุกแขนง ทั้งทางดานศาสนาและความเชื่อ ศิลปกรรม หัตกรรม จนถูก
ขนานนามวา “เกาะมรกต” 

 

2.สาขาศิลปกรรม ไดแก 
ภาษา วรรณคดี การละคร 
นาฏศิลป วิจิตรศิลป การ
ดนตรี สถาปตยกรรม ฯลฯ 

-พุทธสถานบุโรพุทโธ(Borobudur) คือสถาปตยกรรมที่สําคัญของศาสนาพุทธลัทธิมหายาน 
แสดงออกถึงความเปนอัจฉริยะสูงสุดทางศิลปะสมัยไศเลนทรา สรางตามแบบศิลปะฮินดู-ชวา ที่
ผสมผสานศิลปะอินเดียและอินโดนิเซียเขาไวดวยกันอยางกลมกลืน และบุโรพุทโธยังเปนพุทธ
สถานที่เกาแกแหงหนึ่งของโลก 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม ขอเสนอแนะ 

 - สถาปตยกรรมบาหลี มีความโดดเดนดวยหลังคาแบบเมรุหลายชั้นซอนลดหลั่นกัน 
- การแสดง “วายัง” (Wayang) ศิลปะการแสดงที่เปนเอกลักษณเดนชัดของอินโดนีเซียและเปน
ศิลปะประจําชาติที่เกาแกที่สุด 
- ระบํา “บารอง”(Barong) เปนศิลปการแสดงของชาวบาหลี มีชื่อเรียกอีกอยางวา “ระบําเขาทรง” การ
แสดงนี้เปนความเชื่อทางศาสนา 

 

3.สาขาหัตถกรรม 
ไดแก การทอผา การเย็บปก
ถักรอย การทําเครื่องเขิน 
เครื่องเงิน เครื่องทอง เครื่องถม 
เครื่องปนดินเผา การจักสาน 
ชางเหล็กชางไม ฯลฯ 

-การทอผาไหมยกเสนเงินเสนทอง เปนศิลปะประจําชาติของชาวอินโดนิเซีย ไดรับการยอยองวา
มีความสวยงามเปนเลิศการทอผาไหมยกเสนทองเปนศิลปหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงมากของเกาะบาหลี 
- ผาบาติก ศิลปะการทําผาบาติกของอนิโดนิเซียเปนงานหัตกรรมที่สืบทอดกันมานานหลายศตวรรษ 

 

4.สาขากีฬาและนันทนาการ 
ไดแก การกีฬาพื้นเมือง 
การละเลน  งานอดิเรก ฯลฯ 

- ปนจัก ศีลัต Pencak silat เปนศิลปะการปองกันตัวเปนการตอสูดวยมือเปลา ซึ่งมีความคลายคลึงกัน
กับประเทศมาเลเซีย 
- การชนไก เปนกิจกรรมยามวางของชาวอินโดนิเซีย ลักษณะคลายกับการชนไกของไทย 

 

5.สาขาคหกรรมศาสตร 
ไดแก อาหารการกิน เสื้อผา 
เครื่องแตงกาย การตกแตง
บานเรือน การเลี้ยงและอบรม
ลูก มารยาทตอนรับ ฯลฯ 

- ชุดแตงกายประจําชาติ เครื่องแตงกายของสตรีอินโดนีเซียประกอบดวย “กาอิน” (ผานุงพันแนนรอบ
กาย) และ “คาบายา” (เสื้อตัวฟต แขนยาว) ผานุงและเสื้อนี้เปนเครื่องแตงกายของสตรอีินโดนีเซีย และใชผา
คลุมศีรษะ ตามธรรมเนียมทางศาสนาอิสลาม 
- เครื่องเทศ อินโดนิเซียไดรับฉายาวาเปน “หมูเกาะเครื่องเทศ” โดยเฉพาะที่หมูเกาะ โมลุกะ 
อาหารของอินโดนิเซียสวนใหญจะมีเครื่องเทศและกะทิเปนสวนประกอบเสมอ  
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สัญลกัษณทางวัฒนธรรมของประเทศบูรไน 
 

ตารางที่9 สรุปภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศบูรไน 
ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม ขอเสนอแนะ 

1.สาขามนุษยศาสตร   
ไดแก ขนบธรรมเนียม
ประเพณี คุณธรรมและศิล
ธรรม จริยธรรม คานิยม 
ปรัชญา ประวัติศาสตร 
โบราณคดี มารยาทในสังคม 
การปกครอง กฎหมาย ฯลฯ 

- ธงชาติบรูไน เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ประกอบดวยสวนสําคัญ 4 สวนดวยกันคือ เสนคูขนาน 2 
เสน, รูปสี่เหลี่ยมคางหมู 2 รูปซึ่งถูกแบงโดยเสนคูขนานและ ตราสัญลักษณประจําชาติ 
-ตราสัญลักษณประจําชาติ ไดพัฒนามาจากตราสัญลักษณของกษัตริยบรูไน หมายถึงการคงสภาพ
ฐานะของพระมหากษัตริย ซึ่งตราสัญลักษณนี้เปรียบเสมือนสัญลักษณแทนองคพระมหากษัตริย ตรา
สัญลักษณประจําชาตินี้ ไดถูกนํามาใชรวมกับธงชาติบรูไน 
-ศาสนาอิสลาม ชาวบรูไนนับถือศาสนาอิสลาม และเปนศาสนาประจําชาติ 
- องคสุลตาน ฮัลซานัล โบลเกียห ซึ่งเปนบุรุษที่ร่ํารวยที่สุดในโลก 
- กริช ชาวบรูไนมีความเชื่อเรื่องกริช เชนเดียวกับชาวมาเลเซียและอินโดนิเซีย 
-ประเทศอุตสาหกรรมน้ํามัน บรูไนเปนประเทศเล็กมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีคา มีการสงออก
น้ํามันเปนอันดับ 1 ในอาเซียน  

 

2.สาขาศิลปกรรม  
ไดแก ภาษา วรรณคดี การ
ละคร นาฏศิลป วิจิตรศิลป 
การดนตรี สถาปตยกรรม 
ประติมากรรม ฯลฯ 

- พระราชวังอิสตานา นูรัล อีมาน (Istana Nural Iman) เปนพระราชวังที่ใหญโตมโหฬารมาก ถือ
วาเปนพระราชวังแหงศตวรรษ 
- พระราชรถ Usongan Diraja คันยาวสีดําทอง สงางามมาก ใชในพระราชพิธีขององคสุลตานและ
เชื้อพระวงศ รถลากนี้มีลักษณะคลายหงส 
-เรือ Mahligai เปนเรือหลวงที่ใชในพิธีสําคัญทางศาสนาและพิธีที่เปนทางการตางๆ 
- มัสยิด โอมาร อาลี ไซฟดดิน (The Omar Ali Saifuddien Mosque) เปนที่เปนศูนยรวมของชาว 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม ขอเสนอแนะ 
 มุสลิม ความโดดเดนของมัสยิดอยูที่โดมตรงกลางซึ่งสรางดวยทองคําสวยงามมากไดรับการเรียก

ขานวา “มินิทัชมาฮาล” 
- มัสยิด จาเม อาร ฮัลซานัล โบลเกียห (Jame’ Asr Hassanal Bolkiah Mosque) ถือวาเปนองค
มัสยิดคูบานคูเมืองบรูไน มีความใหญโตโอฬารมาก มีโดมซึ่งเปนทองคําแทๆ 29 โดม 
- อี-ทรี (E-Tree) เปนวงดนตรีพื้นบานของชาวบรูไน มีเครื่องดนตรี 3 ชิ้น เครื่องดีด เครื่องตี และ 
เครื่องเปา 

 

3.สาขาหัตถกรรม 
ไดแก การทอผา การแกะสลัก 
การเย็บปกถักรอย การทํา
เครื่องเขิน เครื่องเงิน เครื่อง
ทอง เครื่องถม 
เครื่องปนดินเผา การจักสาน 
ชางเหล็กชางไม ฯลฯ 

-การตอเรือ บูรไนมีความเชี่ยวชาญในการตอเรือมาตั้งแตสมัยโบราณ และมีชื่อเสียงมาจนปจจุบัน 
- การจักสาน เปนหัตถกรรมพื้นเมืองซึ่งเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป มีการออกแบบลวดลายและยอมสี
อยางสวยงาม 
- การทําเครื่องปนดินเผา เปนการผลิตที่มีมานานตั้งแตโบราณ ปจจุบันที่นิยมทําคือ เครื่องเซลา
มิค เปนสินคาที่มีคุณภาพและมีการออกแบบลวดลายไดสวยงาม 

 

4.สาขากีฬาและนันทนาการ 
ไดแก การกีฬาพื้นเมือง 
การละเลน  งานอดิเรก ฯลฯ 

- ซิเลน (silat) เปนศิลปะการปองกันตัวสมัยโบราณของบรูไน คลายกับ “ศีลัต” ของมาเลเซียและอินโดนิ
เซีย 
- การเลนลูกดิ่ง เปนการละเลนพืน้บานที่มีมาตั้งแตสมัยโบราณและปจจุบันก็ยังนิยมเลนกันอยู 
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สัญลกัษณทางวัฒนธรรมของประเทศฟลิปปนส 
 

ตารางที่10 สรุปภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศฟลิปปนส 
ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม ขอเสนอแนะ 

1.สาขามนุษยศาสตร   
ไดแก ขนบธรรมเนียม
ประเพณี คุณธรรมและศิล
ธรรม จริยธรรม คานิยม 
ปรัชญา ประวัติศาสตร 
โบราณคดี มารยาทในสังคม 
การปกครอง กฎหมาย ฯลฯ 

- ธงชาติฟลิปปนส ธงชาติฟลิปปนส มีสีน้ําเงิน แดง ขาว โดยมีรูปพระอาทิตย และดาว 3ดวงบน
พื้นสีขาว 
- ตราประจําชาติ ประกอบดวยรูปนกอินทรีย สิงโต พระอาทิตย ดาว 3 ดวง 
- ฮวน เดอ ลา ครูซ มีความสูง 5 ฟุต เปนคนแขง็แกรง ตาดาํ จมูกแบน สวมเสื้อบารองตากาล็อก และ
กางเกง มีผาโพกหัวแบบชาวนา สวมรองเทาแตะ เปนชนเผาดังเดิมในฟลิปปนส 
- ศาสนาคริสต เปนศาสนาประจําชาติของฟลิปปนส 
-นกอินทรีย เปนนกประจําชาติของฟลิปปนส 

- ดอกซัมปากติา (Sampa – Guita หรือ ดอกมะลิ) เปนดอกไมประจําชาตขิองฟลิปปนส  

 

2.สาขาศิลปกรรม  
ไดแก ภาษา วรรณคดี การ
ละคร นาฏศิลป วิจิตรศิลป 
การดนตรี สถาปตยกรรม 
ประติมากรรม ฯลฯ 

-ภาษาฟลิปปนโน (ตากาล็อก)  เปนภาษาประจําชาติฟลิปปนส และใชภาษาอังกฤษเปน
ภาษาราชการ 
-การแสดง ทินิคลิง (Tinikling) เปนศิลปะการฟอนรําประจําชาติของฟลิปปนส คลายคลึงกับ 
ลาวกระทบไมของไทย 

 

3.สาขาหัตถกรรม 
ไดแก การทอผา การแกะสลัก 
การเย็บปกถักรอย การทํา
เครื่องเขิน เครื่องเงิน  

- การทาํเครื่องประดับตกแตง เปนงานหัตถกรรมที่มีวิธีการรอยลูกปดสี และการออกแบบลวดลาย
อยางสวยงาม  
- การจกัสาน ชาวฟลิปปนสนิยมสานภาชนะไวใชงานและเปนสินคาที่ขึ้นชื่อ โดยเฉพาะลวดลายและ
สีสันของภาชนะ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
ประเภทวัฒนธรรม สัญลักษณทางวัฒนธรรม ขอเสนอแนะ 

เครื่องทอง เครื่องถม 
เครื่องปนดินเผา การจักสาน 
ชางเหล็กชางไม ฯลฯ 

- ไขมุก เปนสินคาที่ขึ้นชื่อของฟลิปปนส โดยไดรับฉายาวา “ไขมุกตะวันออก”  

4.สาขากีฬาและนันทนาการ 
ไดแก การกีฬาพื้นเมือง 
การละเลน  งานอดิเรก ฯลฯ 
 

การเตนราํบายานิฮาน มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วโลก เปนการละเลนพื้นเมืองทีไ่ดรับอิทธิพลมาจากชาว
มุสลิมทางภาคใต และการเตนรําของชนเผาดั้งเดิม  
-ซิปา (Sipa) หรือตะกรอ เปนกีฬาประจําชาติของฟลิปปนส 

 

5.สาขาคหกรรมศาสตร 
ไดแก อาหารการกิน เสื้อผา 
เครื่องแตงกาย การตกแตง
บานเรือน การเลี้ยงและอบรม
ลูก มารยาทตอนรับ การอยู
กันเปนครอบครัว ฯลฯ 

-ชุดประจําชาติ ชาวฟลิปปนสแตงกายแบบสากลเหมือนยุโรปและอเมริกา ถาเปนงานพิธีผูชายจะใส
เสื้อบารอง และผูหญิงจะแตงชุดประจําชาติมีแขนยกสูงที่เรียกวา บาลินตาวัก 
-การทํานาบนไหลเขา ชาวฟลิปปนสทําสืบทอดกันมาหลายพันป ซึ่งถือเปนสิ่งมหัศจรรยอันดับ 7 ของ
โลก 
- ควาย (Curabao) เปนสัตวที่ใชในการชีวิตประจําวันของชาวชนบท และยังเปนสัตวประจําชาติ
ของฟลิปปนส 
- รถจิ๊ปนี่ เปนสัญลักษณอยางหนึ่งของฟลิปปนสที่ เปนรถทหารอเมริกานําเขามาในฟลิปปนสหลัง
สิ้นสุดสงครามโลก ฟลิปปนสไดดัดแปลงเปนรถขนสงมวลชน สิ่งนี้เปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งที่เราเหน็
คือการตกแตงรถอันสวยงามเหมือนรถเปนรถใชงานในงานรื่นเริง ภายในรถจะมีพระเยซูทุกคัน 
- หมูหัน (Lechon) เปนอาหารที่ขึ้นชื่อและถือวาเปนอาหารประจําชาติของชาวฟลิปปนส 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
ขอเสนอแนะอื่นๆ 
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................…...................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ค 
แบบประเมินผลการออกแบบ 
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แบบประเมินผลงานออกแบบภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมในอาเซียน  
เรื่อง การศึกษาสัญลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศในกลุมอาเซียน 

(The Study of Cultural Symbols In ASEAN Countries) 
โดย นางสาวธิญาดา  ยอดแกว บัณฑิตศึกษา ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป คณะมัณฑนศิลป มหาวทิยาลัยศิลปากร 

 

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ 
ชื่อผูประเมิน................................................................................................................................................ 
อาชีพ/ตําแหนง............................................................................................................................................ 
สถานที่ทํางาน............................................................................................................................................. 
วันที่ประเมิน................................................................................................................................................ 
 
 ในการออกแบบภาพสัญลักษณทางวัฒนธรรมฯ ซึงผูวิจัยไดผลสรุปจากผูเชี่ยวชาญทางวัฒนธรรม
มาแลวในขางตน ผูวิจัยไดศึกษาลักษณะการออกแบบภาพสัญลักษณที่ดีนั้นควรมีการกําหนดกฎเกณฑ ใหเปน
มาตรฐาน ดังที่ Kuwayama,1973 (อางถึงใน ทองเจือ เขียดทอง 2542 : 85)   เสนอไว 8 ขอคือ เนื้อหา(Content) 
ความเหมาะสมกับส่ือ(Suitability to media) เอกลักษณ(Distinctiveness) ความรวมสมัย(Contemporaneity) 
สรางความทรงจํา(Impression) ความนาเชื่อถือ(Reliability) ความเปนประโยชน(Utility) ความเปนสากล 
(Regionality) เอกลักษณของสี(Color individuality)  
 สําหรับการประเมินผลงานการออกแบบนั้น ผูวิจัยไดใชหลักการประเมินสัญลักษณเครื่องหมาย
ภาพของ Follis และ Hammer 1979 (อางถึงใน ทองเจือ เขียดทอง 2542 : 94 - 95) ไดนําเสนอวิธีการพัฒนา
สัญลักษณเพื่อใหมีความเปนสากลใชไดในนานาประเทศ โดนสถาบันการออกแบบกราฟกของสหรัฐอเมริกา 
(American Institute of Graphic Arts) หรือ AI GA ไดกําหนดเกณฑการประเมินสัญลักษณไว 3 ประการคือ 
 1. ซีแมนติก (Semantic) เนนเรื่องความหมาย คือความสัมพันธระหวางภาพกับความหมาย 
สัญลักษณสามารถเปนตัวแทนหรือส่ือความหมายไดอยางชัดเจนตอคนในหลายวัฒนธรรม 
 2. ซีนเทคติก (Syntactic) หมายถึง ความสัมพันธระหวางสัญลักษณรูปหนึ่งกับรูปอื่นๆ ในชุด
เดียวกันหรือเขาระบบเดียวกัน 
 3. เพกเมติก (Pragmatic) หมายถึง ความสัมพันธระหวางรูปกับผูใชหรือผูดู และสามารถมองเห็น
ไดชัดในสภาพแวดลอมที่แตกตางกันหรือขนาดที่ตางกัน 
 จากหลักเกณฑในการออกแบบสัญลักษณของ Kuwayama และหลักการประเมินสัญลักษณ
เครื่องหมายภาพของ Follis และ Hammer ผูวิจัยไดใชหลักเกณฑดังกลาวในการออกแบบและประเมินผล
งานวิจัยครั้งนี้ โดยไดผลสรุปการออกแบบสัญลักษณทางวัฒนธรรมฯ ดังนี้ 
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แบบประเมนิชุดที1่ ภาพสญัลักษณทางวัฒนธรรมไทย 
 

ภาพสัญลักษณ 
แนวความคิด 

ซีแ
มน

ติก
(5)

  

ซีน
เท
คต

ิก(5
) 

แพ
กเม

ติก
(5)

  ขอเสนอแนะ การออกแบบ 

 

 

ธงชาติไทยแสดง
เอกลักษณของ
ความเปนไทย 

    

 

ตราครุฑเปนตรา
ประจําชาติไทย 

    

 

 
 

สัตวคูบานคูเมือง
มาแตครั้งโบราณ 

    

 

 
 

ดอกไมประจํา
ชาติไทย 

    

 
 

 
 

สถาปตยกรรม
ไทย บงบอก
ความเปนไทย 

    

 

 
 

วิถีชิวิตความ
เปนอยูแบบไทย 

    

 

 
 

ลายไทยมี
เอกลักษณ
เฉพาะตัว 
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ภาพสัญลักษณ 
แนวความคิด 

ซีแ
มน

ติก
(5)

  

ซีน
เท
คต

ิก(5
) 

แพ
กเม

ติก
(5)

  ขอเสนอแนะ การออกแบบ 

 

การแสดงโขน 
เปนนาฏศิลปที่
วิจิตรงดงาม 

    

 

งานหัตถกรรมอัน
ประณีตงดงาม 

    

 

ศิลปะแมไมมวย
ไทย  

    

 

 
 

การไหวและ
รอยยิ้ม
เอกลักษณของ
คนไทย 

    

 
 

 
 

วิถีชีวิต 
ประจําวัน 

    

 
ขอเสนอแนะอื่นๆ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................  
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แบบประเมนิชุดที่2 ภาพสญัลักษณทางวัฒนธรรมลาว 
 

ภาพสัญลักษณ 
แนวความคิด 

ซีแ
มน

ติก
(5)

  

ซีน
เท
คต

ิก(5
) 

แพ
กเม

ติก
(5)

  ขอเสนอแนะ การออกแบบ 

 

เอกลักษณที่บง
บอกความเปน
ชาติลาว 

    

 

สัญลักษณที่คน
ในชาติยอมรับ 

    

 

 
 

ดอกไมประจํา
ชาติ 

    

 
 

 
 

สถาปตยกรรมที่
เปนสูนยรวม
จิตใจ 

    

 

 
 

สถาปตยกรรมที่
สรางความ
ภาคภูมิใจของ
คนลาว 

    

 

 
 

หลวงพระบาง
ดินแดนแหลง
วัฒนธรรม 

    

 

เครื่องดนตรี
ประจําชาติ 

    

 

วิถีชีวิตความ
เปนอยูของชาว
ลาว 
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ขอเสนอแนะอื่นๆ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมนิชุดที3่ ภาพสญัลักษณทางวัฒนธรรมกมัพูชา 
 

ภาพสัญลักษณ 
แนวความคิด 

ซีแ
มน

ติก
(5)

  

ซีน
เท
คต

ิก(5
) 

แพ
กเม

ติก
(5)

  ขอเสนอแนะ การออกแบบ 

 

เอกลักษณ
แหงชาติกัมพูชา 

    

 

ตราสัญลักษณ
ของชาติกัมพูชา 

    

 

 
 

สถาปตยกรรม
อันยิ่งใหญของ
โลก 

    

 

 
 

นางฟาใน
ปราสาทหิน 

    

 

 
 

ความชํานาญ
งานชางมาแต
ครั้งโบราณ 

    

 

 
 

การโพกผาเปน
เอกลักษณของ
ชาวกัมพูชา 

    

ขอเสนอแนะอืน่ๆ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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แบบประเมนิชุดที่4 ภาพสญัลักษณทางวัฒนธรรมพมา 
 

ภาพสัญลักษณ 
แนวความคิด 

ซีแ
มน

ติก
(5)

  

ซีน
เท
คต

ิก(5
) 

แพ
กเม

ติก
(5)

  ขอเสนอแนะ การออกแบบ 

 

เอกลักษณ
แหงชาติพมา 

    

 

ตราประจําชาติ
ที่เปนที่ยอมรับ
ในพมา 

    

 

 
 

สถาปตยกรรมที่
เปนศูนยรวม
จิตใจ 

    

 
 

 
 

ศิลปการแสดงที่
นิยมในพมา 

    

 

 
 

เครื่องดนตรี
ประจําชาติ 

    

 

 
 

การแตงกายที่
เอกลักษณ
เฉพาะตัว 

    

ขอเสนอแนะอื่นๆ 
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมนิชุดที่5 ภาพสญัลักษณทางวัฒนธรรมเวยีดนาม 
 

ภาพสัญลักษณ 
แนวความคิด 

ซีแ
มน

ติก
(5)

  

ซีน
เท
คต

ิก(5
) 

แพ
กเม

ติก
(5)

  ขอเสนอแนะ การออกแบบ 

 

เอกลักษณ
แหงชาติ
เวียดนาม 

    

 

ตราประจําชาติ     

 

 
 

ดอกไมประจํา
ชาติ 

    

 

 
 

วิถีชีวิตของชาว
เวียดนาม 

    

 

 
 

สถาปตยกรรมที่
แสดงถึงความ
เปนชาติ 

    

 

 
 

หุนกระบอกน้ํา 
การแสดงที่มี
แหงเดียวในโลก 

    

 

เวียดนามมี
ชื่อเสียงในการ
ปกผา 

    

 

เอกลักษณ
เฉพาะตัวชาว
เวียดนาม 

    

ขอเสนอแนะอื่นๆ 
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมนิชุดที6่ ภาพสญัลักษณทางวัฒนธรรมสงิคโปร 
 

ภาพสัญลักษณ 
แนวความคิด 

ซีแ
มน

ติก
(5)

  

ซีน
เท
คต

ิก(5
) 

แพ
กเม

ติก
(5)

  ขอเสนอแนะ การออกแบบ 

 

เอกลักษณ
แหงชาติ 

    

 

ตราประจําชาติ
ที่เปนที่ยอมรับ 

    

 

 
 

ดอกไมประจจํา
ชาติ 

    

 

 
 

เอกลักษณประจ
ชาติที่บงบอกถึง
ชาติสิงคโปร 

    

 

 
 

ความ
หลากหลายทาง
เชื้อชาติ 

    

ขอเสนอแนะอื่นๆ 
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมนิชุดที่7 ภาพสญัลักษณทางวัฒนธรรมมาเลเซีย 
 

ภาพสัญลักษณ 
แนวความคิด 

ซีแ
มน

ติก
(5)

  

ซีน
เท
คต

ิก(5
) 

แพ
กเม

ติก
(5)

  ขอเสนอแนะ การออกแบบ 

 

เอกลักษณ
แหงชาติ
มาเลเซีย 

    

 

ตราที่เปนที่
ยอมรับกัน 

    

 

 
 

ดอกไมประจํา
ชาติ 

    

 

 
 

สัญลักษณแหง
ความทันสมัย 

    

 

 
 

การละเลนที่เปน
ประเพณีนิยม 

    

 

 

ศิลปะการ
ปองกันตัว 

    

 

 
 

ชุดประจําชาติที่
เปนเอกลักษณ 

    

ขอเสนอแนะอื่นๆ 
............................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมนิชุดที8่ ภาพสญัลักษณทางวัฒนธรรมอินโดนิเซีย 
 

ภาพสัญลักษณ 
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  ขอเสนอแนะ การออกแบบ 

 

เอกลักษณ
แหงชาติอินโด
นิเซีย 

    

 

ตราที่เปนที่
ยอมรับโดยทั่ว
กัน 

    

 

 
 

สถาปตยกรรม
เกาแกที่สุดใน
อินโดนิเซีย 

    

 

 
 

การแสดงที่มี
ตั้งแตโบราณ
เปนที่นิยมถึง
ปจจุบัน 

    

 

 
 

ระบําบาหลี     

 

 

ชุดแตกายชาว
บาหลีที่บง
บอกความเปน
อินโดนิซีย 

    

ขอเสนอแนะอื่นๆ 
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

335

แบบประเมนิชุดที่9 ภาพสญัลักษณทางวัฒนธรรมบรูไน 
 

ภาพสัญลักษณ 
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  ขอเสนอแนะ การออกแบบ 

 

 
 

เอกลักษณ
แหงชาติบรูไน 

    

 

ตราประจําชาติ
ที่ดัดแปลง
มาตราสถาบัน
แหงองคสุลตาน 

    

 

 
 

สถาปตยกรรมที่
บงบอกความ
เปนชาติอิสลาม 

    

 

 
 

การแตงกาย
ประจําชาติ
ภายใตหลักของ
ศาสนา 

    

ขอเสนอแนะอื่นๆ 
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมนิชุดที่10 ภาพสัญลกัษณทางวัฒนธรรมฟลปิปนส 
 

ภาพสัญลักษณ 
แนวความคิด 

ซีแ
มน

ติก
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ซีน
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  ขอเสนอแนะ การออกแบบ 

 

 

เอกลักษณ
แหงชาติ
ฟลิปปนส 

    

 

 
 

ตราสัญลักษณที่
ยอมรับของชาติ 

    

 

 
 

ดอกไมประจํา
ชาติ 

    

 

 
 

พิธีกรรมของ
ชาวพื้นเมือง
โบราณ 

    

 

 
 

วิถีชีวิตของชาว
ฟลิปปนส 

    

 

 
 

เอกลักษณใน
การแตงกายที่มี
แบบเฉพาะตัว 

    

ขอเสนอแนะอื่นๆ 
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

337

 
ประวัติผูวิจยั 

 
ชื่อ-นามสกุล นางสาวธิญาดา  ยอดแกว 
เกิดวนัที ่  23 พฤษภาคม 2516 
ที่อยู  3736 หมู5 ซ.ลาดพราว101 ถ.ลาดพราว  คลองจัน่  บางกะป  กรุงเทพฯ  10240 
  โทรศัพท 0-2376-0794 
 
ประวัติการศึกษา  
พ.ศ.2537  สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการออกแบบนเิทศศิลป 
  คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเกษมบณัฑิต 
พ.ศ.2547  สําเร็จการศกึษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนเิทศศลิป 
  คณะมัณฑนศลิป บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร 
 
ประวัติการทํางาน 
พ.ศ.2536  ไทยทวีีสีชอง 3  หนองแขม / ฝกงานฝายศิลปกรรม 
พ.ศ.2538  บริษัท เซลลูลา เฮาส พระราม9 / Graphic Designer และ Computer Graphic 
พ.ศ.2540-ปจจบุัน มหาวทิยาลยัเกษมบัณฑิต / อาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix



