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บทคัดยอ 
 

บทความน้ีนําเสนอสวนหน่ึงของผลงานวิจัยเรื่อง ฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค คือ 1)  เพื่อศึกษาพัฒนาการดานการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
2) เพื่อศึกษาความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 3) เพื่อศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร และ 4) เพื่อศึกษาระบบโครงสรางขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร การศึกษาน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงมุงเนนไปที่การเรียบเรียง และรวมรวมขอมูลเอกสาร
จากแหลงตาง ๆ ใหมากที่สุดในทุกประเด็นใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อนํามาเปนฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร การเก็บขอมูลที่ใชในการวิจัยประกอบดวย การสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม ในบทความน้ีเปนการ
นําเสนอเก่ียวกับ “ขอมูลพื้นฐานของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร”  
 
คําสําคัญ: เมียนมาร, ประชาคมอาเซียน, ชาติพันธุ 

 
Abstract 

 
This article presents a part of research of the database of the Republic of the Union of Myanmar 

for supporting ASEAN community. The objectives of the study were 1) to study the politic development 
of the Republic of the Union of Myanmar; 2) to study the diverse ethnic groups of the Republic of the 
Union of Myanmar; 3) to study social and culture of the Republic of the Union of Myanmar; and 4) to 
study the infrastructures of the Republic of the Union of Myanmar for supporting the ASEAN economic 
community. This study was the qualitative research, focus on the content and document analysis includes 
information from various sources. Make the most of every issue provides comprehensive research objectives. 
The data used in this study included the in–depth interview and focus group, and this article focus on 
“The information of the Republic of the Union of Myanmar” 
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1. บทนํา 
 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตประกาศการรวมกลุมประเทศแบบภูมิภาคนิยมครั้งยิ่งใหญ คือ การจัดตั้งสมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน (Association of South East  Asian Nations: ASEAN) ซ่ึงในขณะน้ีมี
ประเทศสมาชิกรวมทั้งหมด 10 ประเทศ ซ่ึงมีประเทศผูรวมกอตั้งเม่ือวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ไดแก ไทย (Thai) 
อินโดนีเซีย (Indonesia) สิงคโปร (Singapore) ฟลิปปนส (Philippine) มาเลเซีย (Malaysia) สวนประเทศที่ไดทยอยเขารวม
เปนสมาชิก ไดแก บรูไน (Brunei) เวียดนาม (Vietnam) ลาว (Lao) เมียนมาร (Myanmar) และกัมพูชา (Cambodia) โดยมี
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ขอจํากัดที่ระบุไวชัดเจนในกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) วา การเขารวมเปนสมาชิกในการรวมกลุมครั้งน้ีวาจะตองเปน
ประเทศที่มีที่ตั้งและอาณาเขตอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเทาน้ันซ่ึงในความเปนจริงยังมีประเทศอีกหน่ึงประเทศที่
สามารถเขารวมเปนสมาชิกอาเซียนไดและไดทําการสมัครเปนสมาชิกอาเซียนแลวเม่ือป พ.ศ. 2554 แตในการประชุมสุดยอด
ผูนําอาเซียนยังไมมีฉันทามติในการพิจารณารับเขาเปนสมาชิกอยางเปนทางการ น่ันคือ ประเทศติมอ เลสเต จึงยังเปนเพียง
ประเทศผูสังเกตการณตอไป จากการเขารวมเปนสมาชิกอาเซียนเพื่อการพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในครั้งน้ี 
อาเซียนตองเผชิญกับความหลากหลายในบริบทตางๆ มากมายของแตละประเทศสมาชิกโดยเฉพาะกลุมประเทศดอยพัฒนา 
(Underdevelopment countries) ที่เรามักจะเรียกวา กลุมอาเซียนใหม “CLMV” คือ กัมพูชา (Cambodia) ลาว (Lao) 
เมียนมาร (Myanmar) และเวียดนาม (Vietnam) 

หน่ึงในประเทศกลุม “CLMV” หรือที่เรียกวา “กลุมอาเซียนใหม” เปนกลุมประเทศที่มีพัฒนาการการขับเคล่ือน
โครงสรางภายในประเทศทุกภาคสวนที่นา จับตามองและมีการกลาวถึงอยางมากในเรื่องความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และประเด็นในเรื่องการประกาศเลือกตั้งครั้งลาสุดเม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ที่ผานมา น่ันคือ 
ประเทศเมียนมาร ซ่ึงไดเขาสูการเปนสมาชิกอาเซียนเม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 (เขาพรอมลาว) พรอมกับการถูกจับ
ตามองเปนอยางมากในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทางการเมืองภายในประเทศ สืบเน่ืองจากเมียนมารปกครองโดยทหาร
ที่มาจากการลมลางระบอบประชาธิปไตย ดังน้ัน จึงถูกนานาชาตใินประเทศตะวันตกภายใตการนําของสหรัฐอเมริกาและยุโรป
กดดันอยางหนักโดยการลงโทษทางเศรษฐกิจดวยมาตรการตางๆ อยางตอเน่ืองนับสิบป กอปรกับที่เมียนมารเปนประเทศที่ที่มี
ความหลากหลายทางชาติพันธเปนจํานวนมากจนกอใหเกิดปญหาความม่ันคงมาอยางยาวนาน เมียนมารตั้งอยูในทิศตะวันตก
เฉียงใตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตระหวางที่ราบสูงธิเบตและคาบสมุทรมาลายู โดยมีพื้นที่ 678,500 ตารางกิโลเมตร 
(ขนาดใหญกวาประเทศไทยประมาณ 1.3 เทา) มีพื้นที่นํ้า 20,760 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ดิน 657,740 ตารางกิโลเมตร มี
อาณาเขตติดตอกับประเทศตาง ๆ คือ ทิศตะวันออกติดกับประเทศลาวและประเทศไทย ทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ติดตอกับเขตการปกครองตนเองธิเบต และแควนยูนนานของจีน สวนทิศใตติดกับอาวเบงกอล ทะเลอันดามัน และประเทศ

ไทย ทิศตะวันออกเฉียงใตติดกับประเทศอินเดียและประเทศบังกลาเทศ และทิศตะวันออกเฉียงใตติดกับประเทศไทย
44

 
เมียนมารเปนประเทศที่มีขนาดพื้นที่ใหญเปนอันดับที่ 2 ในประเทศสมาชิกอาเซียน จากภาพรวมการเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียนของเมียนมารยังมีปญหาเรื่องชาติพันธุประเด็นภูมิหลังทางศาสนาและเชื้อชาติที่แตกตางกันที่สงผลตอความ
ม่ันคงภายในประเทศซ่ึงในปจจุบันยังไมไดใหสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อซ่ึงจะจะเปนกุญแจสําคัญสูความ
สงบสุขในระยะยาว ปญหาที่เกิดขึ้นกับนโยบายของรัฐในปจจุบัน คือ การแยกจากกันของชาวพุทธ และชุมชน มุสลิม ในรัฐยะ
ไข ยังมีการทําลายไมกางเขนของชาวคริสเตียนในรัฐชิน องคการจากภายนอกภูมิภาคอาเซียนแสดงความกังวลเชิงลึกวาปญหา

การละเมิดสิทธิมนุษยชนและความขัดแยงกับกลุมชาติพันธุในเมียนมารยังคงเปนประเด็นที่สําคัญมาก
45

 ดังน้ัน งานวิจัยเลมน้ี
จึงมุงประเด็นการจัดทําฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (Database of 
republic of the Union of Myanmar for supporting ASEAN Community) ทั้งในดานพัฒนาการการเมืองการปกครอง
จากเผด็จการทางทหารสูประชาธิปไตย ภาพรวมดานความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงขอมูล
ระบบโครงสรางขั้นพื้นฐานจึงเปนประเด็นที่พลเมืองอาเซียนตองรับทราบขอมูลเพื่อรองรับการเปดประชาคมการเมืองและ
ความม่ันคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อสรางความเขาในในบริบท
ของเมียนมารและเพื่อเปนพื้นฐานขอมูลอยางรอบดานในการทําความรูจักกับเมียนมารในฐานะประเทศเพื่อนบานของไทย
ตอไป 

 
 
 

                                                        
44 กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย. คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร. (กรุงเทพฯ: สํานักขาว

พาณิชย กรมสงเสริมการสงออก, 2555). หนา 2-3. 
45 Chin Human Rights Organization.THEMATIC BRIEFING: The state of freedom of religion or belief for Chin in 

Burma/Myanmar. (Chiang Mai, Thailand: Phrasing Post Office, 2014). P. 16 
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ภาพที่ 00 แผนที่แสดงอาณาเขตเมียนมาร 
ที่มา https://www.ncafp.org/spotlight-myanmar/ 

 
2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

  
2.1 เพื่อศึกษาพัฒนาการดานการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
2.2 เพื่อศึกษาความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
2.3 เพื่อศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
2.4 เพื่อศึกษาระบบโครงสรางขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสาธารณรัฐแหงสหภาพ

เมียนมาร 
 
3. ขอบเขตการศึกษาวิจัยสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
 

การศึกษาประเด็นดานสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เปนวัตถุประสงคในขอที่ 3  
ในงานวิจัยเรื่อง ฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (Database of 
republic of the Union of Myanmar for supporting the ASEAN Community) โดยศึกษาจากกรอบแนวคิดการวิจัยที่
ผานกระบวนการสัมภาษณผูเชียวชาญและผูทรงคุณวุฒิรวมถึงการสนทนากลุมเพื่อนํามาเรียบเรียงสรุปประเด็นที ่ควรนํามา
เปน “ฐานขอมูลสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร” มีรายละเอียดซ่ึงเปนกรอบแนวคิดในการ
นําเสนอขอมูลดังตอไปน้ี  

3.1 ความเชื่อและศาสนา ศึกษาประเด็น การนับถือพระพุทธศาสนา การนับถือส่ิงเหนือธรรมชาติ รวมถึงขอมูล

ความเชื่ออ่ืน ๆ 

3.2 ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาประเด็น วัฒนธรรมทางภาษา วัฒนธรรมการแตงกาย วัฒนธรรมการกิน วัฒนธรรม

การกินหมาก และงานศิลปกรรมตาง ๆ 
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 3.2 ประเพณีที่สําคัญ ศึกษาประเด็น ประเพณีเก่ียวกับวิถีชีวิต ประเพณีเก่ียวกับพระพุทธศาสนา ประเพณี 12 เดือน

ประเพณีที่สําคัญอ่ืน ๆ งานทําบุญทอดกฐินของชาวเมียนมารในประเทศไทย กรณีศึกษา สํานักสงฆเขานอย อําเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ีภาพรวมประเพณีเมียนมารจากมุมมองของแรงงานเมียนมารในประเทศไทย  
 3.4 การจัดการศึกษา ศึกษาประเด็น ระบบการจัดการศึกษาของเมียนมาร องคกรนโยบายการศึกษาของเมียนมาร 

 3.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับฐานขอมูลสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  

 3.6 สรุปภาพรวมฐานขอมูลสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 

 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

4.1 การสัมภาษณเชิงลึก (in–depth interview) 
โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสรางเปนสวนบุคคล โดยการใชเทคนิควิธีการสัมภาษณกับกลุมผูใหขอมูล

สําคัญ (Key informants) และนําไปสูการสนทนากลุม (Focus Group)  
 

4.2 การสนทนากลุม (focus group) 
เพื่อใหตรงกับเรื่องและวัตถุประสงคของการศึกษา โดยกลุมตัวอยางหนวยงาน และบุคคลที่เก่ียวของ การใช

ศึกษาในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก เจาหนาที่จากหนวยงานราชการไทยที่เก่ียวของทางดานทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร  บริษัทเอกชนหรือนักธุรกิจไทยที่ทําธุรกิจในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เพื่อใหไดบริษัทหรือเอกชน 
ที่เปนผูรูและมีประสบการณการหรือที่เดินทางเขาศึกษาดูงานเพื่อการทําธุรกิจในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารอยางแทจริง  
ทั้ง น้ีเพื่อการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู วิจัยเลือกที่จะใชการตรวจสอบดานขอมูล  
ซ่ึงประกอบดวย การตรวจสอบดานขอมูล (data information) การตรวจสอบดานผูวิจัย (investigator) และการตรวจสอบ
ดานทฤษฎ ี(theory) โดยการตรวจสอบดานขอมูลทั้งหมดจะเปนไปตามที่ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ เสนอแนะ 
สรุป และเพิ่มเติมขอมูลทุกสวนใหมีคุณภาพที่จะนํามาเปนฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน (Database of republic of the Union of Myanmar for supporting ASEAN Community) ที่มีใน 
แตละดานอยางครบถวน ชัดเจน และมีประสิทธิภาพใหมากที่สุด 

 
5. ขอมูลทั่วไปของเมียนมาร 
  

5.1 ธงชาติเมียนมาร  “ศูนยพมาศึกษา” มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย วิรัช นิยมธรรม นักวิชาการที่ทําการศึกษาเรื่อง
ประเทศเมียนมาร ไหขอมูลวา บนเสาธงที่ตั้งอยูหนาโรงเรียน ธงชาติจะโบกสะบัดอยูทุกวันเม่ือเปนเวลาเปดเรียน ในตอนเชา 
ครูและนักเรียนทั้งหลายจะทําความเคารพธงชาติ พอไดยินเสียงตีระฆังขึ้นเรียน นักเรียนจะยืนเขาแถวอยางสงบอยูหนาเสาธง 
จากน้ันเม่ือครูใหญออกคําส่ังใหเคารพธงชาติ ทุกคนก็จะแสดงความเคารพอยางพรอมเพรียง ลักษณะของธงชาติมีสีพื้นเปนสี
แดง มุมบนดานซายของธงชาติเปนรูปส่ีเหล่ียมสีนํ้าเงิน ในพื้นที่ส่ีเหล่ียมน้ัน มีดาวขนาดเทากันจํานวน 14 ดวงลอมรอบรวง
ขาวและฟนเฟอง รวงขาวเปนสัญลักษณของชาวไรชาวนา ฟนเฟองเปนสัญลักษณของกรรมกร ชาวไรชาวนาและกรรมกรถือ
เปนชนชั้นรากฐานของการกอตั้งระบอบสังคมนิยม ดวงดาว 14 ดวงที่มีขนาดเทากัน ส่ือความหมายถึงความเสมอภาคและ
ความสามัคคีของรัฐและมณฑล 14 แหง สีขาวในธงชาติหมายถึงความสะอาดบริสุทธ์ิ สีแดงหมายถึงความกลาหาญเด็ดเดี่ยว สี
นํ้าเงินบนมุมบนดานซายของธงชาติหมายถึงสันติภาพและความสุขุม" รูปลักษณของธงชาติพมาสะทอนรูปแบบของการ
ปกครองและอุดมการณของชาติ กลาวคือ ธงชาติไดส่ือความหมาย "สาธารณรัฐสังคมนิยมแหงสหภาพเมียนมาร" โดยกําหนด
ดวงดาว 14 ดวงใหมีขนาดเทากันรวมตัวอยูบนผืนธง เพื่อแสดงถึงความเปนหน่ึงเดียวและความเทาเทียมกันของรัฐ 7 รัฐซ่ึง
เปนพื้นที่อาศัยดั้งเดิมของชนชาติสวนนอย และมณฑล 7 มณฑลซ่ึงเปนที่อาศัยของชนชาติพมาซ่ึงเปนประชากรสวนใหญของ
ประเทศ ธงชาติยังสะทอนภาพสังคมชาวนาและกรรมกรใหเปนชนชั้นรากฐานของสังคมในรูปของรวงขาวกับฟนเฟอง อยางไร
ก็ตาม ปจจุบันพมามิไดเนนความสําคัญของชนชั้นรากฐานดังกลาวอีกแลว เพราะระบอบสังคมนิยมกําลังถูกแทนที่ดวยระบอบ
ประชาธิปไตยในแนวทางที่รัฐบาลทหารจะกําหนด สวนที่มาของธงชาติใหมเริ่มระหวางการประชุมสมัชชารางรัฐธรรมนูญ โดย
เสนอเม่ือวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 เปนธงส่ีเหล่ียมผืนผาแบงพื้นธงเปน 3 สวนเทากัน แถบบนสุดสีเขียว หมายถึง
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สันติภาพ ความสงบและความเขียวชอุมของดินแดนพมา แถบกลางสีเหลือง หมายถึงความสามัคคี แถบลางสีแดง หมายถึง
ความกลาหาญและความเด็ดขาด มุมธงดานคันธงมีดาวสีขาว หมายถึงสหภาพพมาจะคงอยูชั่วกัลปาวสาน อยางไรก็ตาม ส่ือ
ของทางการพมากลาวในภายหลังวา ผูแทนในสภาแหงชาติพมาเลิกลมความคิดดังกลาว การเปล่ียนธงชาติพมาจึงยังไมเกิดขึ้น 

ตอมาในเดือนกันยายน พ.ศ.2550 มีการเสนอแบบธงชาติพมาใหมอีกครั้ง ซ่ึงไดกําหนดรวมอยูในรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมของสหภาพพมาดวย เม่ือมีการรับรองรางรัฐธรรมนูญดังกลาวโดยการลงประชามติในเดือนพฤษภาคม 2551 จึง
เทากับวาเปนการยอมรับธงชาติพมาใหมตามประชามติน้ีดวย ลักษณะเปนธง 3 สีรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ภายในแบงตามแนวนอน 
ความกวางเทากัน พื้นสีเหลือง สีเขียว และสีแดง เรียงตามลําดับจากบนลงลาง กลางธงมีรูปดาวหาแฉกสีขาวขนาดใหญ 
ความหมายของสัญลักษณในธงชาติประกอบดวย สีเหลืองหมายถึงความสามัคคี สีเขียวหมายถึงสันติภาพ ความสงบ และ
ความอุดมสมบูรณของพมา สีแดงหมายถึงความกลาหาญ ความเขมแข็ง เด็ดขาด ดาวสีขาวหมายถึงสหภาพอันม่ันคงเปน
เอกภาพ ธงชาติใหมของเมียนมารไดชักขึ้นสูเสาครั้งแรกเม่ือ 21 ตุลาคม 2553 เวลา 15.00 น. ที่กรุงเนปดอว และเวลา 15.33 

น. ที่นครยางกุง (เวลาทองถิ่น)
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ภาพที่ 00 ธงชาติเมียนมาร (Myanmar Flag) 
ที่มา http://forum.nationstates.net/viewtopic.php?f=23&t=25092 

 
 5.2 ตราแผนดิน ใชในเอกสารของทางราชการรวมทั้งการตีพิมพเผยแพรดวย ตราแผนดินประกอบไปดวยสิงโตสอง
ตัวหันหนาเขาหากัน และตรงกลางเปนแผนที่ของพมาวางอยูบนลอเฟอง ลอมรอบดวยลายดอกไมพื้นเมืองของพมา และมี
ดวงดาวอยูดานบน ตราแผนดินดั้งเดิมในสวนของผาแถบมีคําวาสหภาพเมียนมาร และมีสิงโตสามตัวโดยตัวที่สามอยูตรง
ตําแหนงของดาว ลอเฟองเปนรูปกลมลอมรอบดวยคําภาษาพมา (ta.pau; tha-baw) ในชวงที่นายพลเนวินมีอํานาจ ไดมีการ
ปรับปรุงโดยเพิ่มลอเฟอง และเปล่ียนคําในตราไป ตราแผนดินของพมามีอิทธิพลของสังคมนิยม เพราะมีรูปลอเฟองและดาว 
ถอยคําในตราที่เปนภาษาพมาคือ Pyidaungsu Socialist Thamada Myanmar-naing-gan-daw หมายถึงสหภาพสังคม
นิยมเมียนมาร 
 
 
 
 
 
 

                                                        
46 ธงชาติพมา.(2558). หนังสือพิมพขาวสด, 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ปที่ 25 (ฉบับที่ 8973).หนา 24.  
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ภาพที่ 00 ตราแผนดินประเทศเมียนมาร 
ที่มา  http://region6.prd.go.th/main.php?filename=emblem_myanmar 

 
5.3 ดอกไมประจําชาติเมียนมาร  “ดอกประดู” (Paduak) เปนดอกไมประจําชาติเมียนมาร โดยชาวเมียนมารจะ

เรียกดอกไมชนิดน้ีวา บะเดาปาน เปนดอกไมสีสวยสดงองามที่พบเห็นไดทั่วไปทั่วมุมของรัฐตางๆ ในประเทศ มีลักษณะเปนสี
เหลืองทอง เปนดอกไมที่ประดับและใชในเทศกาลสงกรานต หรือปใหมเมียนมาร ในชวงเทศกาลน้ีชาวเมียนมารจะเอาดอก
ประดูมาเสียบผมของหญิงสาว เอาติดหรือวางไวที่หนารถ ประดับบานเรือน เปนตน นอกจากน้ีแลวดอกประดูยั งถือเปน

สัญลักษณแหงความแข็งแรงทนทาน และบางครั้งยังเปนดอกไมที่ใชในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
47

 
5.4 สัตวประจําชาติ เสือ (Tiger) มีความดุราย วองไว ปราดเปรียว สามารถว่ิงไดเร็ว สงางาม วายนํ้าเกง ปนตนไม

ไดคลองแคลว พบไดทั่วไปในทวีปเอเชีย และพบมากในปาของประเทศเมียนมาร เสือคือดัชนีวัดความอุดมสมบูรณของปา 
แสดงใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณของประเทศเมียนมารไดเปนอยางดี ดังน้ันเสือจึงถูกเลือกใหเปนสัตวประจําชาติเมียนมาร 
 

 
 

ภาพที่ 00 สัตวประจําชาติเมียนมาร 
ที่มา http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=956000011008 

 
 
 

5.5 การแบงเขตการปกครอง ประเทศเมียนมาร มีแบงการปกครองออกเปน 7 รัฐ (Division) และ 7 (State) 
มณฑลโดยรัฐทั้ง 7 กําหนดชื่อกลุมตามเชื้อชาติที่เปนชนกลุมใหญในแตละรัฐแตละมณฑลหรือแตละรัฐจะมีประธานประจํา

                                                        
47 The National Flower of Myanmar – the Sang Dragon.  คนเมื่อ  5 มกราคม 2559 จาก 

https://snoworld.one/myanmar-national-flower-pterocarpus-indicus/ 
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มณฑลหรือรัฐที่ไดรับการแตงตั้งจากสวนกลางทําหนาที่เปนหัวหนาการปกครองสูงสุดมณฑลและรัฐทั้งหมดมีฐานะเทาเทียม
กับภายในแตละมณฑลหรือรัฐ  มีการแบงสวนการปกครองออกเปนระดับตางๆ ดวยกันไดแก ระดับรัฐและระดับมณฑล 
(State หรือ Division Peace and Development Council) ระดับจังหวัด (District Peace Development Council) 
ระดับอําเภอ (Township Peace and Development Council) ระดับตําบล (Ward Peace and Development 

Council) ระดับหมูบาน (Village Peace and Development Council)
48

     
     

 
 

ภาพที่ 00 แผนที่ 7 รัฐ 7 มลฑลในเมียนมาร 
ที่มา http://www.2by4travel.com/home/Data-travel/myanma/khxmul-pra-the-sph 

 
 จากแผนที่ดังกลาวจะเห็นไดวาเมียนมารแบงการปกครองซ่ึงเปนในรัฐ 7 รัฐ โดยแบงเปนชื่อตามกลุมชาติพันธ ไดแก  
1) รัฐชิน (Chin) 2) รัฐกะฉิ่น (Kachin) 3) รัฐกะเหรี่ยง (Kayin) 4) รัฐคะยา (Kayah) 5) รัฐมอญ (Mon) 6) รัฐยะไข 
(Rakhine) 7) รัฐฉานหรือไทใหญ (Shan) และ 7 มณฑล คือ 1) มณฑลเอยาวดี (Ayeyarwady) 2) มณฑลพะโค (Bago) 3) 
มณฑลมาเกว (Magway) 4) มณฑลมัณฑะเลย (Mandalay) 5) มณฑลสะกาย (Sagaing) 6) มณฑลตะนาวศรี (Tanintharyi) 

7) มณฑลยางกุง (Yangon)
 49

 
 
 
 

                                                        
48 กรมการขนสงทางบก กระทรวงการคมนาคม. คูมือเตรียมความพรอมผูประกอบการขนสงไทยสูอาเซียน: สาธารณรัฐแหงสหภาพ

เมียนมาร. (กรุงเทพฯ: กรมการขนสงทางบก, 2557) หนา 2-3. 
49 สรุปจาก สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (International Institute for and Development). โอกาการลงทุน

ของอุตสาหกรรมไทยในเมียนมาร. (กรุงเทพฯ: ทรีบีการพิมพและตรายางจํากัด, 2557). หนา 147-193. 
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6. สรุปภาพรวม  
 

การศึกษาขอมูลพื้นฐานตางๆ ของประเทศเมียนมารเปนประเด็นสําคัญในการรูเขารูเราเพื่อการอยูรวมกันของ
ประเทศอาเซียน โดยเฉพาะเมียนมารน้ันเปนประเทศเพื่อนบานของไทย และมีประวัติศาสตรรวมกันมาอยางยาวนาน พลเมือง
ไทย พลเมืองเมียนมาร ตางตองอยูรวมกันในฐานะพลเมืองอาเซียนที่ตองปฏิบัติตามขอตกลงรวมของประชาคมอาเซียนไมวา
จะเปนเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเด็นการโยกยายถิ่นฐาน การพัฒนามนุษย การเรียดรองสิทธิที่พึ่งมีพึ่งได รวมถึงเรื่องตางๆ ที่
รัฐบาลของทั้ง 10 ประเทศดําเนินการตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งสมาคมอาเซียน ทั้งน้ีเพื่อใหประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตสามารถเจริญรุงเรืองทั้งในดานการเมืองและความม่ันคง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม ที่สําคัญ
ควรใหพลเมืองอาเซียนไดศึกษาขอมูลพื้นฐานของประเทศสมาชิกอาเซียนใหมากพอเสียกอนที่จะไปทําธุรกรรมตางๆ เชน ไป
ลงทุน ไปศึกษาเลาเรียน ไปทองเที่ยว หรือไปประกอบอาชีพอ่ืนตามขอตกลงรวม เพื่อความรอบครอบและเปนประโยชนใน
การอยูรวมกันในอนาคต เพราะทุกประเทศลวนมีขอจํากัดที่แตกตางกันโดยเฉพาะประเทศเมียนมารที่มีเอกลักษณเฉพาะที่ควร
ศึกษาขอมูลเปนอยางยิ่ง   
 
7. เอกสารอางอิง  
 
กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย. คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร. (กรุงเทพฯ: สํานัก

ขาวพาณิชย กรมสงเสริมการสงออก, 2555).  
กรมการขนสงทางบก กระทรวงการคมนาคม. คูมือเตรียมความพรอมผูประกอบการขนสงไทยสูอาเซียน: สาธารณรัฐแหง

สหภาพเมียนมาร. (กรุงเทพฯ: กรมการขนสงทางบก, 2557)  
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (International Institute for and Development). โอกาการลงทุนของ

อุตสาหกรรมไทยในเมียนมาร. (กรุงเทพฯ: ทรีบีการพิมพและตรายางจํากัด, 2557).  
ธงชาติพมา.(2558). หนังสือพิมพขาวสด, 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ปที่ 25 (ฉบับที่ 8973).หนา 24.  
ธงชาติเมียนมาร (Myanmar Flag) คนเม่ือ 7 มกราคม 2559 จากhttp://forum.nationstates.net/viewtopic.php?f 

=23&t=25092 
ตราแผนดินประเทศเมียนมาร คนเม่ือ 7 มกราคม 2559 จาก http://region6.prd.go.th/main.php?filename= 

emblem_myanmar 
แผนที่แสดงอาณาเขตเมียนมาร คนเม่ือ 7 มกราคม 2559 จาก https://www.ncafp.org/spotlight-myanmar/ 
แผนที่ 7 รัฐ 7 มลฑลในเมียนมาร คนเม่ือ 7 มกราคม 2559 จาก http://www.2by4travel.com/home/Data-

travel/myanma/khxmul-pra-the-sph 
สัตวประจําชาติเมียนมาร คนเม่ือ 7 มกราคม 2559 จาก http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID 

=956000011008 
Chin Human Rights Organization.THEMATIC BRIEFING: The state of freedom of religion or belief for 

Chin in Burma/Myanmar. (Chiang Mai, Thailand: Phrasing Post Office, 2014).  

 
 
 
 
 
 
 




