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คํานํา 

 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551 ซึ่งได้กําหนดสาระวิชาบังคับและวิชาเลือก โดยสถานศึกษา   
มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรในส่วนของวิชาเลือกที่มีเนื้อหาทันสมัย ทันเหตุการณ์ และสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาของผู้เรียน ชุมชน สังคม 

 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และจัดกระบวนการเรียน   
การสอนที่ตอบสนองนโยบายข้างต้น จึงได้กําหนดให้มีโครงการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร และสื่อ        
รายวิชาเลือก สาระการพัฒนาสังคม เรื่อง เมียนม่าร์น่าศึกษา เพื่อเป็นสื่อสําหรับศึกษาเรื่องราวต่างๆ        
ของประเทศเมียนม่าร์ ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน อันจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ครู กศน. 
ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ต่อไป 

 หลักสูตรและเอกสารดังกล่าว  สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้ด้วยความร่วมมือของคณะทํางาน
ทุกท่าน ได้ให้ข้อคิดเห็นที่สําคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  สถาบัน กศน.ภาคเหนือจึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ 

 
        
       (นายประเสริฐ  หอมดี) 
        ผู้อํานวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
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คําอธบิายรายวิชา เมียนมา่ร์น่าศึกษา  รหัส  สค02023  

สาระการพัฒนาสังคม 
ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน้  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

จํานวน  2   หน่วยกิต  (80 ชั่วโมง ) 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่  5.1 มีความรู้ความเข้าใจ  และตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  การเมือง การปกครอง  สามารถนํามาปรับใช้ในการดํารงชีวิต 
 

ผลการเรยีนรูท้ี่คาดหวงั 
 1. บอกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและลักษณะภูมิประเทศ 
 2.  บอกเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของประเทศ 
 3. รู้และเข้าใจศิลปวัฒนธรรม 
 4. รู้จักสถานที่สําคัญของประเทศ 
 5. รู้และเข้าใจเศรษฐกิจของประเทศ 
 6. รู้คําศัพท์ที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน   
 7.  รู้และสามารถปฏิบัติตนในการเดินทางเข้าประเทศได้อย่างเหมาะสม 
 

ศึกษาในเรื่อง   
 1. ข้อมูลทั่วไปของประเทศ 
 2.  เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของประเทศ 
 3. ศิลปวัฒนธรรม 
 4. สถานที่สําคัญและน่าสนใจของประเทศ 
 5. เศรษฐกิจของประเทศ 
 6. คําศัพท์และประโยคง่ายๆ ในชีวิต ประจําวัน   
 7.  ข้อมูลสําคัญที่ควรเรียนรู้ในการเดินทางเข้าประเทศ 

 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้

 1. ศึกษาเนื้อหาจากหนังสือเรียนและสื่อเอกสารต่างๆ 
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน 
 3. ฝึกปฏิบัติด้านทักษะการสื่อสารภาษา  
 4.  ศึกษาดูงานใน กศน.อําเภอหรือหน่วยงานอื่นที่จัดขึ้น 
 5. จัดทาํรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
 6.  จัดทําโครงการนิทรรศการ 
 7.  เชิญผู้รู้หรือเจ้าของภาษามาให้ความรู้และคําแนะนํา 



 

 

 

 8.  ศึกษาจากเอกสารและสื่อทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง  เว็บไซต์ ของกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ  
(www.mfa.go.th) และ (www.14thaseansummit.org) และเว็บไซต์ ของสํานักงานเลขาธิการอาเซียน  
(www.aseansec.org)  ฯลฯ 

 9.  ศึกษาจากรายการโทรทัศน์  รายการ วิถีอาเซียน (ASEAN  Way) จากไทยทีวีสีช่อง 3     
ทุกวันเสาร์ เวลาประมาณ 05.45 น. และรายการ  ASEAN Connect  จากไทยทีวีสีช่อง 3 ทุกวันจันทร์     
ถึงวันศุกร์  เวลาประมาณ 17.00 น.  

 
การวัดและประเมินผล 

 1. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนรู้ 
 2. วัดความรู้จากการทํากิจกรรมในกิจกรรมทา้ยบท 
 3. การวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาค 
 4.  ช้ินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

รายละเอียด คาํอธิบายรายวชิา  เมียนม่ารน์่าศึกษา  รหสั  สค02023  
สาระการพัฒนาสังคม 

ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน้  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
จํานวน  2  หน่วยกิต  (80 ชั่วโมง ) 

 
 
มาตรฐานที่  5.1  มีความรู้ความเข้าใจ  และตระหนักถึงความสําคัญเกีย่วกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์  

เศรษฐศาสตร ์ การเมือง การปกครอง  สามารถนํามาปรับใช้ในการดํารงชีวิต 
 

ที่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา เวลา 
(ช่ัวโมง) 

1 
 

ข้อมูลทั่วไปของ
ประเทศ 

 

1.1 บอกประวัติความเป็นมาของ
ประเทศได้ 

1.2 บอกลักษณะทางภูมิประเทศ
ภูมิอากาศและลักษณะที่ต้ังได้ 

1.1  ประวัติความเป็นมา 
 
1.2  ลักษณะภูมิศาสตร์  

10 

2 เอกลักษณ์ที่
โดดเด่นของ
ประเทศ 

บอกเอกลักษณ์ที่โดดเด่นประเทศได้ เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของประเทศ 5 

3 
 

ศิลปวัฒนธรรม 
 

3.1  บอกศิลปะของดนตรีพ้ืนบ้านได้ 
3.2  สามารถยกตัวอย่าง           
      ศิลปหัตถกรรมของประเทศได้ 
3.3  บอกลักษณะการแต่งกาย 
      ประจําชาติได้ 
3.4  บอกวัฒนธรรมด้านการกินและ   
     ช่ืออาหารประจําชาติได้ 
3.5  สามารถอธิบายประเพณี 
      ที่สําคญัอย่างน้อย 2 อย่าง 

3.1  ศิลปะ  
       -  ดนตรพ้ืีนบ้าน 
       -  ศลิปหตัถกรรม  
3.2  วัฒนธรรม 
       -  ด้านการแต่งกาย  
       -  ด้านอาหาร 
3.3  ประเพณี 

20 

4 
 

สถานที่สําคญั
และน่าสนใจ 
ของประเทศ 

สามารถแนะนาํสถานที่สําคญัและ 
น่าสนใจของประเทศได้ 

สถานที่ท่องเทีย่วและเมืองสําคัญ 
 

15 

5 เศรษฐกิจของ
ประเทศ 
 

5.1  อธิบายภาพรวมของเศรษฐกิจได้ 
5.2  บอกโครงสร้างและนโยบาย 
      ทางเศรษฐกิจของประเทศได้ 
5.3  บอกสินคา้นําเข้าและส่งออกได ้
5.4  บอกอุปสรรคและโอกาสใน 
      การทําการค้ากับต่างประเทศได้  

5.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ 
5.2 โครงสร้างและนโยบาย 
      ทางเศรษฐกิจ 
5.3 สินค้านําเข้าและสินค้าส่งออก 
5.4 การค้าระหว่างประเทศและ

การค้าชายแดน  
 

10 



 

 

 

ที่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา เวลา 
(ช่ัวโมง) 

6 คําศัพท์และ
ประโยคง่ายๆ 
ในชีวิต 
ประจําวัน   
 

6.1  รู้คําศัพทท์ี่จําเป็นในชีวิต 
      ประจําวัน   
6.2  รู้และเข้าใจจํานวนและตัวเลขได ้
6.3  บอกวันและเวลาได้ 
6.3  สามารถเลือกใช้คําศัพทท์ี่

เหมาะสมกับสถานการณ์ 

6.1  การทักทาย 
 
6.2 จํานวนและตัวเลข 
6.3 วัน เดือน ปี และเวลา 
6.4 ศัพท์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
      ในชีวิตประจําวัน   

10 

7 ข้อมูลสําคญัที่
ควรเรียนรู้ใน
การเดินทางเข้า
ประเทศ 

บอกวิธีปฏิบัติตนระหว่างพักอาศัย 
ในประเทศได้อย่างถูกต้อง 

7.1  ข้อมูลพ้ืนฐานของเมียนม่าร์
7.2  การเดินทางไปเมียนม่าร์ 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

โครงสร้างรายวิชา เมียนมา่ร์น่าศึกษา  รหัส  สค02023  
สาระการพัฒนาสังคม 

ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน้  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
จํานวน  2   หน่วยกิต  ( 80  ชั่วโมง ) 

 
 

ความเป็นมา  
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ์  บุญยเกียรติ) ได้ประกาศให้จัดการเรียน    
การสอนหลักสูตรอาเซียนศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของไทย
อย่างเต็มตัว ในปี 2558 ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญขององค์กรเเห่งนี้ และเข้าใจความเป็นอาเซียน 
องค์กรเก่าเเก่และมีความสําคัญมากที่สุดสําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากจะเรียนรู้ในภาพรวม
ของอาเซียนแล้ว ประชาชนชาวไทยก็จําเป็นจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนเช่นเดียวกัน 
 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จึงได้ดําเนินการพัฒนารายวิชาเลือก หลักสูตรเมียนม่าร์น่าศึกษา ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและลักษณะภูมิประเทศ เอกลักษณ์ที่โดดเด่น ศิลปวัฒนธรรม สถานที่
สําคัญของ เศรษฐกิจ  คําศัพท์ที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน และการปฏิบัติตนในการเดินทางเข้าประเทศ        
โดยหลักสูตรดังกล่าว จัดทําขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้มีสื่อประกอบการเรียนรู้และเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน     
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สื่อและแหล่งการเรียนรู ้
 1.  นักวิชาการ ผู้รู้ หรือเจ้าของภาษา 
 2.  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน 
  -  กรมอาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ  (www.mfa.go.th/asean) 
  -  สํานักงานเลขาธิการอาเซียน  (www.aseansec.org) 
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  -  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ออนไลน์ - สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(th.wikipedia.org/wiki/Asean) 
 3.  ห้องสมุดประชาชนในชุมชน 
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ประมาณ 05.45 น.  และรายการ ASEAN Connect จากไทยทีวีสีช่อง 3 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลาประมาณ 
17.00 น.  

 5.  มุมอาเซียนศึกษาใน กศน.ตําบล            
 
การวัดผลประเมินผล 

 1.  กิจกรรมทา้ยบท   
 2.  การเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่   
 3.  การนําเสนอผลงานจากการค้นคว้า 
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บทที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปของประเทศ 
 

ประวัติความเป็นมา 
 ประเทศพม่า (Burma) มีช่ืออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  เป็นประเทศ       

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด มีพรมแดนทางทิศเหนือติดต่อกับจีน         
ทางทิศตะวันตกติดต่อกับอินเดียและบังกลาเทศ  ทางทิศตะวันออกติดต่อกับลาวและไทยและทางทิศใต้จรด
ทะเลอันดามัน ยกเว้นทางฝั่งตะวันตกจรดมหาสมุทรอินเดีย แต่เดิมชาวตะวันตกเรียกประเทศนี้ว่า Burma 
จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2532 พม่าได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นเมียนม่าร์ (Myanmar) ช่ือใหม่นี้เป็นที่ยอมรับ          
จากองค์การสหประชาชาติ แต่บางชาติ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เป็นต้น ไม่ยอมรับการ       
เปลี่ยนชื่อนี้เนื่องจากไม่ยอมรับรัฐบาลทหารที่เป็นผู้เปลี่ยนชื่อ ปัจจุบันหลายคนใช้คําว่าเมียนม่าร์(Myanmar) 
ซึ่งมาจากชื่อประเทศในภาษาพม่าว่า Myanma Naingngandaw ไม่ว่าจะมีความเห็นเกี่ยวกับรัฐบาลทหาร
อย่างไรก็ตาม คําว่า  เมียนม่าร์ เป็นการทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษว่า Myanmar แต่ความจริงแล้ว ชาวพม่า
เรียกช่ือประเทศตนเองว่า มยะหม่าหรือเมียนมา  ส่วนในประเทศไทยจะสะกดว่า เมียนม่าร์  ดังนั้น จึงขอใช้  
ช่ือเรียกประเทศพม่า(เดิม) ว่าประเทศเมียนม่าร์ 

 ประวัติศาสตร์ของเมียนม่าร์นั้น มีความยาวนานและซับซ้อน มีประชาชนหลายเผ่าเคยอาศัยอยู่ใน
ดินแดนแห่งนี้ เผ่าพันธ์ุเก่าแก่ที่สุดที่ปรากฏได้แก่มอญ ต่อมาราวพุทธศตวรรษที่ 13 ชาวพม่าได้อพยพลงมาจาก
บริเวณพรมแดนระหว่างจีนและทิเบต เข้าสู่ที่ราบลุ่มแม่น้ําอิรวดี และได้กลายเป็นชนเผ่าส่วนใหญ่ที่ปกครอง
ประเทศในเวลาต่อมา ความซับซ้อนของประวัติศาสตร์เมียนม่าร์มิได้เกิดขึ้นจากกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในดินแดน
เมียนม่าร์เท่านั้น แต่เกิดจากความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอันได้แก่จีน อินเดีย บังคลาเทศ ลาว และไทย ดังนั้น 
ความเป็นมาของผู้คนที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตพื้นที่ประเทศเมียนม่าร์ จึงสามารถจัดแบ่งเป็นยุคสมัยดังต่อไปนี้ 

  ชนเผ่าแรกที่สามารถสร้างอารยธรรมขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของตนได้ก็คือชาวมอญ ชาวมอญได้อพยพ
เข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้เมื่อราว 2,400 ปีก่อนพุทธกาล และได้สถาปนาอาณาจักรสุวรรณภูมิ อันเป็น
อาณาจักรแห่งแรกขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 2 ณ บริเวณใกล้เมืองท่าตอน (Thaton) ชาวมอญได้รับอิทธิพล
ของศาสนาพุทธผ่านทางอินเดียในราวพุทธศตวรรษที่ 2  ซึ่งเชื่อว่ามาจากการเผยแพร่พระพุทธศาสนา               
ในรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช บันทึกของชาวมอญส่วนใหญ่ถูกทําลายในระหว่างสงคราม วัฒนธรรมของ
ชาวมอญเกิดขึ้นจากการผสมเอาวัฒนธรรมจากอินเดียเข้ากับวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองจน
กลายเป็นวัฒนธรรมลักษณะลูกผสม ในราวพุทธศตวรรษที่ 14 ชาวมอญได้เข้าครอบครองและมีอิทธิพล            
ในดินแดนตอนใต้ของเมียนม่าร์ 

    พยู ชาวปยู หรือพยู  เข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนประเทศเมียนม่าร์ ต้ังแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 4 และ
ได้สถาปนานครรัฐขึ้นหลายแห่ง เช่นที่ พินนาคา (Binnaka) มองกะโม้ (Mongamo) อาณาจักรศรีเกษตร        
(Sri Ksetra) เปียทะโนมโย (Peikthanomyo) และหะลินยี (Halingyi) ในช่วงเวลาดังกล่าว ดินแดนเมียนม่าร์
เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าระหว่างจีนและอินเดีย จากเอกสารของจีนพบว่า มีเมืองอยู่ภายใต้อํานาจ
ปกครองของชาวพยู 18 เมือง และชาวพยูเป็นชนเผ่าที่รักสงบ ไม่ปรากฏว่ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างชนเผ่าพยู 
ข้อขัดแย้งมักยุติด้วยการคัดเลือกตัวแทนให้เข้าประลองความสามารถกัน ชาวพยูสวมใส่เครื่องแต่งกายที่ทําจาก
ฝ้าย อาชญากรมักถูกลงโทษด้วยการโบยหรือจําขัง เว้นแต่ได้กระทําความผิดอันร้ายแรงจึงต้องโทษประหาร
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ชีวิต ชาวพยูนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท เด็ก ๆ ได้รับการศึกษาที่วัดต้ังแต่อายุ 7 ขวบจนถึง 20 ปี 
นครรัฐของชาวพยูไม่เคยรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่นครรัฐขนาดใหญ่มักมีอิทธิพลเหนือนครรัฐ           
ขนาดเล็ก ซึ่งแสดงออกโดยการส่งเครื่องบรรณาการให้ นครรัฐที่มีอิทธิพลมากที่สุดได้แก่ศรีเกษตร ซึ่งมี
หลักฐานเชื่อได้ว่า เป็นเมืองโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเมียนม่าร์ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าอาณาจักร         
ศรีเกษตรถูกสถาปนาขึ้นเมื่อใด แต่มีการกล่าวถึงในพงศาวดารว่ามีการเปลี่ยนราชวงศ์เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช 
637 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาณาจักรศรีเกษตรต้องได้รับการสถาปนาขึ้นก่อนหน้านั้น มีความชัดเจนว่า อาณาจักร
ศรีเกษตรถูกละทิ้งไปในปีพุทธศักราช 1199 เพื่ออพยพย้ายขึ้นไปสถาปนาเมืองหลวงใหม่ทางตอนเหนือ แต่ยัง
ไม่ทราบอย่างแน่ชัดว่าเมืองดังกล่าวคือเมืองใด นักประวัติศาสตร์บางท่านเชื่อว่าเมืองดังกล่าวคือเมืองหะลินยี 
อย่างไรก็ตามเมืองดังกล่าวถูกรุกรานจากอาณาจักรน่านเจ้าในราวพุทธศตวรรษที่ 15 จากนั้นก็ไม่ปรากฏ
หลักฐานกล่าวถึงชาวพยูอีก 

 อาณาจักรพุกาม  
 ชาวเมียนม่าร์ที่เป็นชนเผ่ามาจากทางตอนเหนือ ที่ค่อยๆ อพยพแทรกซึมเข้ามาสั่งสมอิทธิพล       

ในดินแดนประเทศเมียนม่าร์ทีละน้อย กระทั่งปีพุทธศักราช 1392 จึงมีหลักฐานถึงอาณาจักรอันทรงอํานาจ   
ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ เมือง "พุกาม" (Pagan) โดยได้เข้ามาแทนที่ภาวะสุญญากาศทางอํานาจภายหลัง                
จากการเสื่อมสลายไปของอาณาจักรชาวพยู อาณาจักรของชาวพุกามแต่แรกนั้นมิได้เติบโตขึ้นอย่างเป็นอันหนึ่ง        
อันเดียวกัน กระทั่งในรัชสมัยของพระเจ้าอโนรธา (พ.ศ.1587–1620)  พระองค์จึงสามารถรวบรวมแผ่นดิน
เมียนม่าร์ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสําเร็จและเมื่อพระองค์ทรงตีเมืองท่าตอนของชาวมอญได้ในปีพุทธศักราช 
1600 อาณาจักรพุกามก็กลายเป็นอาณาจักรที่เข้มแข็งที่สุดในดินแดนเมียนม่าร์ อาณาจักรพุกามมีความ
เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าจานสิตา (พ.ศ.1624–1655) และพระเจ้าอลองสิธู (พ.ศ.1655–1710)  
ทําให้ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 17 ดินแดนในคาบสมุทรสุวรรณภูมิเกือบทั้งหมดถูกครอบครองโดยอาณาจักร
เพียงสองแห่ง คือเขมรและพุกาม อํานาจของอาณาจักรพุกามค่อยๆ เสื่อมลง ด้วยเหตุผลหลักสองประการ 
ส่วนหนึ่งจากการถูกเข้าครอบงําโดยของคณะสงฆ์ผู้มีอํานาจ และอีกส่วนหนึ่งจากการรุกรานของจักรวรรดิ         
มองโกลที่เข้ามาทางตอนเหนือ พระเจ้านรสีหบดี (ครองราชย์ พ.ศ.1779–1830) ได้ทรงนําทัพสู่ยูนนาน           
เพื่อยับย้ังการขยายอํานาจของมองโกล แต่เมื่อพระองค์แพ้สงครามที่งาสองกยัน (Ngasaunggyan)                
ในปีพุทธศักราช 1820 ทัพของอาณาจักรพุกามก็ระส่ําระสายเกือบทั้งหมด พระเจ้านรสีหบดีถูกพระราชโอรส
ปลงพระชนม์ในปีพุทธศักราช 1830 กลายเป็นตัวเร่งที่ทําให้อาณาจักรมองโกลตัดสินใจรุกรานอาณาจักรพุกาม
ในปีเดียวกันนั้น ภายหลังสงครามครั้งนี้ อาณาจักรมองโกลก็สามารถเข้าครอบครองดินแดนของอาณาจักร
พุกามได้ทั้งหมด ราชวงศ์พุกามส้ินสุดลงเมื่อมองโกลได้แต่งต้ังรัฐบาลหุ่นขึ้นบริหารดินแดนเมียนม่าร์               
ในปีพุทธศักราช 1832 

 อาณาจักรอังวะและหงสาวดี  
 หลังจากการล่มสลายของอาณาจักรพุกาม เมียนม่าร์ได้แตกแยกออกจากกันอีกครั้ง ราชวงศ์อังวะ

ซึ่งได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอาณาจักรพุกาม   ได้ถูกสถาปนาขึ้นที่เมืองอังวะในปีพุทธศักราช 1907 
ศิลปะและวรรณกรรมของพุกามได้ถูกฟ้ืนฟูจนยุคนี้กลายเป็นยุคทองแห่งวรรณกรรมของพม่า แต่เนื่องด้วย
อาณาเขตที่ยากต่อป้องกันการรุกรานจากศัตรู เมืองอังวะจึงถูกชาวไทใหญ่เข้าครอบครองได้ในปีพุทธศักราช 
2070  สําหรับดินแดนทางใต้ ชาวมอญได้สถาปนาอาณาจักรของพวกตนขึ้นใหม่อีกครั้งที่หงสาวดี โดยกษัตริย์
ธรรมเจดีย์ (ครองราชย์ พ.ศ.2035–2070) เป็นจุดเริ่มต้นยุคทองของมอญ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนา
นิกายเถรวาทและศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ในเวลาต่อมา  
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                               อาณาจักรตองอู  
 หลังจากถูกรุกรานจากไทใหญ่  ชาวอังวะได้อพยพลงมาสถาปนาอาณาจักรแห่งใหม่                
โดยมีศูนย์กลางที่เมืองตองอู ในปีพุทธศักราช 2074  ภายใต้การนําของพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ (ครองราชย์         
พ.ศ.2074–2093) ซึ่งสามารถรวบรวมเมียนม่าร์เกือบทั้งหมดให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อีกครั้ง  ในช่วง
ระยะเวลานี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่เกิดขึ้นในภูมิภาค ชาวไทใหญ่มีกําลังเข้มแข็งเป็นอย่างมากทาง
ตอนเหนือ การเมืองภายในอาณาจักรอยุธยาเกิดความไม่มั่นคง ในขณะที่โปรตุเกสได้เริ่มมีอิทธิพลในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และสามารถเข้าครอบครองมะละกาได้ เกี่ยวกับการเข้ามาของบรรดาพ่อค้าชาวยุโรป 
เมียนม่าร์กลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สําคัญอีกครั้งหนึ่ง การที่พระเจ้าตะเบงชะเวตี้ได้ย้ายเมืองหลวง             
มาอยู่ที่เมืองหงสาวดี  เหตุผลส่วนหนึ่งก็เนื่องด้วยทําเลทางการค้า พระเจ้าบุเรงนอง  (ครองราชย์ พ.ศ.2094–
2124) ซึ่งเป็นพระเทวัน (พ่ีเขย) ของพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ ได้ขึ้นครองราชย์สืบต่อจากพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ 
และสามารถเข้าครอบครองอาณาจักรต่างๆ รายรอบได้ อาทิ มณีปุระ (พ.ศ.2103)  อยุธยา (พ.ศ.2112)   
ราชการสงครามของพระองค์ทําให้เมียนม่าร์มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลที่สุด อย่างไรก็ตาม ทั้งมณีปุระ            
และอยุธยาต่างก็สามารถประกาศตนเป็นอิสระได้ภายในเวลาต่อมาไม่นาน   เมื่อต้องเผชิญกับการก่อกบฏ        
จากเมืองขึ้นหลายแห่ง ประกอบกับการรุกรานของโปรตุเกส กษัตริย์แห่งราชวงศ์ตองอูจําเป็นต้องถอนตัว           
จากการครอบครองดินแดนทางตอนใต้ โดยย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เมืองอังวะ พระเจ้าอะนอกะเพตลุน 
(Anaukpetlun) พระนัดดาของพระเจ้าบุเรงนอง สามารถรวบรวมแผ่นดินเมียนม่าร์ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
อีกครั้งในพุทธศักราช 2156 พระองค์ตัดสินใจที่จะใช้กําลังเข้าต่อต้านการรุกรานของโปรตุเกส พระเจ้าทาลุน 
(Thalun) ผู้สืบทอดราชบัลลังก์ ได้ฟ้ืนฟูหลักธรรมศาสตร์ของอาณาจักรพุกามเก่า แต่พระองค์ทรงใช้เวลากับ
เรื่องศาสนามากเกินไป จนละเลยที่จะใส่ใจต่ออาณาเขตทางตอนใต้ ท้ายที่สุด หงสาวดี ที่ได้รับการสนับสนุน
จากฝรั่งเศสซึ่งตั้งมั่นอยู่ในอินเดีย ก็ได้ทําการประกาศเอกราชจากอังวะ จากนั้นอาณาจักรของชาวเมียนม่าร์   
ก็ค่อยๆ อ่อนแอลงและล่มสลายไปในปีพุทธศักราช 2295 จากการรุกรานของชาวมอญ 
 ราชวงศ์อลองพญา  
 ราชวงศ์อลองพญา ได้รับการสถาปนาขึ้นและสร้างความเข้มแข็งจนถึงขีดสุดได้ภายใน                
เวลาอันรวดเร็ว พระเจ้าอลองพญา  ซึ่งเป็นผู้นําที่ได้รับความนิยมจากชาวเมียนม่าร์ได้ขับไล่ชาวมอญที่เข้ามา
ครอบครองดินแดนของชาวเมียนม่าร์ได้  ในปี พ.ศ. 2296 จากนั้นก็สามารถเข้ายึดครองอาณาจักรมอญได้อีก
ครั้งในปี พ.ศ. 2302 ทั้งยังสามารถกลับเข้ายึดครองกรุงมณีปุระได้ในช่วงเวลาเดียวกัน พระองค์สถาปนา             
ให้เมืองย่างกุ้งเป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 2303 หลังจากเข้ายึดครองตะนาวศรี (Tenasserim) พระองค์ได้ยาตรา
ทัพเข้ารุกรานอยุธยา แต่ต้องประสบความล้มเหลวเมื่อพระองค์ทรงสวรรคตระหว่างการสู้รบพระเจ้า          
เซงพะยูเชง (Hsinbyushin, ครองราชย์ พ.ศ.2306–2319) พระราชโอรส ได้โปรดให้ส่งทัพเข้ารุกราน
อาณาจักรอยุธยาอีกครั้งในปี พ.ศ. 2309  ซึ่งประสบความสําเร็จในปีถัดมา ในรัชสมัยนี้ แม้จีนจะพยายาม   
ขยายอํานาจเข้าสู่ดินแดนเมียนม่าร์ แต่พระองค์ก็สามารถยับย้ังการรุกรานของจีนได้ทั้งสี่ครั้ง (ในช่วงปี           
พ.ศ. 2309–2312) ทําให้ความพยายามในการขยายพรมแดนของจีนทางด้านนี้ต้องยุติลงในรัชสมัยของพระเจ้า
โบดอพญา (Bodawpaya, ครองราชย์ พ.ศ.2324–2362) พระโอรสอีกพระองค์หนึ่งของพระเจ้าอลองพญา 
เมียนม่าร์ต้องสูญเสียอํานาจที่มีเหนืออยุธยาไป แต่ก็สามารถผนวกดินแดนยะไข่ (Arakan) และตะนาวศรี 
(Tenasserim) เข้ามาไว้ได้ในปี พ.ศ. 2327 และ 2336 ตามลําดับ ในช่วงเดือนมกราคมของปี พ.ศ. 2366           
ซึ่งอยู่ในรัชสมัยของพระเจ้าบาคยีดอว์  (Bagyidaw, ครองราชย์ พ.ศ. 2362–2380)  ขุนนางชื่อมหาพันธุละ 
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(Maha Bandula) นําทัพเข้ารุกรานแคว้นอัสสัมได้สําเร็จ ทําให้เมียนม่าร์ต้องเผชิญหน้าโดยตรงกับอังกฤษ         
ที่ครอบครองอินเดียอยู่ในขณะนั้น  

  สงครามกับอังกฤษและการล่มสลายของราชอาณาจักรเมียนม่าร์ 
 สืบเนื่องจากการพยายามขยายอํานาจของอังกฤษ กองทัพอังกฤษได้เข้าทําสงครามกับเมียนม่าร์ 

ในปี พ.ศ. 2367 สงครามระหว่างเมียนม่าร์และอังกฤษครั้งที่หนึ่ง (พ.ศ. 2367–2369) ยุติลงโดยอังกฤษ         
เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ เมียนม่าร์จําต้องทําสนธิสัญญายันดาโบ (Yandaboo) กับอังกฤษ ทําให้ต้องสูญเสีย
ดินแดนอัสสัม มณีปุระ ยะข่าย และตะนาวศรีไป ซึ่งอังกฤษเริ่มก็ต้นตักตวงทรัพยากรต่าง ๆ ของเมียนม่าร์        
นับแต่นั้น เพื่อเป็นหลักประกันสําหรับวัตถุดิบที่จะป้อนสู่สิงคโปร์ สร้างความแค้นเคืองให้กับทางเมียนม่าร์       
เป็นอย่างมาก กษัตริย์องค์ต่อมาจึงทรงยกเลิกสนธิสัญญายันดาโบ และทําการโจมตีผลประโยชน์ของ              
ฝ่ายอังกฤษ ทั้งต่อบุคคลและเรือ เป็นต้นเหตุให้เกิดสงครามระหว่างเมียนม่าร์และอังกฤษครั้งที่สอง ซึ่งก็จบลง
โดยชัยชนะเป็นของอังกฤษอีกครั้ง หลังสิ้นสุดสงครามครั้งนี้ อังกฤษได้ผนวกหงสาวดีและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าไว้
กับตน โดยได้เรียกดินแดนดังกล่าวเสียใหม่ว่าพม่าตอนใต้ สงครามครั้งนี้ก่อให้เกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่                
ในเมียนม่าร์ เริ่มต้นด้วยการเข้ายึดอํานาจโดยพระเจ้ามินดง (Mindon Min, ครองราชย์ พ.ศ.2396–2421) 
จากพระเจ้าปะกัน (Pagin Min, ครองราชย์ พ.ศ.2389–2396) ซึ่งเป็นพระเชษฐาต่างพระชนนี พระเจ้ามินดง
พยายามพัฒนาประเทศเมียนม่าร์เพื่อต่อต้านการรุกรานของอังกฤษ พระองค์ได้สถาปนากรุงมัณฑะเลย์ ซึ่งยาก
ต่อการรุกรานจากภายนอกขึ้นเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะหยุดย้ังการรุกรานจากอังกฤษได้ 
รัชสมัยต่อมา พระเจ้าธีบอ (Thibow, ครองราชย์ พ.ศ.2421–2428) ซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้ามินดง           
ทรงมีบารมีไม่พอที่จะควบคุมพระราชอาณาจักรได้ จึงทําให้เกิดความวุ่นวายขึ้นไปทั่วในบริเวณชายแดน             
ในที่สุดพระองค์ได้ตัดสินพระทัยยกเลิกสนธิสัญญากับอังกฤษที่พระเจ้ามินดงได้ทรงกระทําไว้ และได้ประกาศ
สงครามกับอังกฤษเป็นครั้งที่สามในปีพุทธศักราช 2428 ผลของสงครามครั้งนี้ทําให้อังกฤษสามารถเข้า
ครอบครองดินแดนประเทศพม่าส่วนที่เหลือเอาไว้ได้ 

 การเมือง    
 เมียนม่าร์ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปี พ.ศ. 2429 และระยะก่อนการเกิดสงครามโลก        

ครั้งที่ 2 เล็กน้อย ญี่ปุ่นได้เข้ามามีบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้ติดต่อกับพวกตะขิ่น ซึ่งเป็น        
กลุ่มนักศึกษาหนุ่มที่มีหัวรุนแรง มีอองซาน นักชาตินิยม  และเป็นผู้นําของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง       
เป็นหัวหน้า พวกตะขิ่นเข้าใจว่าญี่ปุ่นจะสนับสนุนการประกาศอิสรภาพของเมียนม่าร์จากอังกฤษ แต่เมื่อญี่ปุ่น
ยึดครองเมียนม่าร์ได้แล้ว กลับพยายามหน่วงเหนี่ยวมิให้เมียนม่าร์ประกาศเอกราช และได้ส่งอองซานและพวก
ตะขิ่นประมาณ 30 คน เดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อรับคําแนะนําในการดําเนินการเพื่อเรียกร้องอิสรภาพจากอังกฤษ  
เมื่อคณะของอองซานได้เดินทางกลับเมียนม่าร์ใน พ.ศ. 2485   อองซานได้ก่อต้ังองค์การสันนิบาตเสรีภาพ        
แห่งประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์ (Anti-Fascist Peoples Freedom League : AFPFL) เพื่อต่อต้านญี่ปุ่นอย่าง
ลับๆ องค์การนี้ภายหลังได้กลายเป็นพรรคการเมือง ช่ือ พรรค AFPFL เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 แล้ว 
อองซานและพรรค AFPFL ได้เจรจากับอังกฤษ โดยอังกฤษยืนยันที่จะให้เมียนม่าร์มีอิสรภาพปกครองตนเอง
ภายใต้เครือจักรภพ และมีข้าหลวงใหญ่อังกฤษประจําเมียนม่าร์ช่วยให้คําปรึกษา แต่อองซานมีอุดมการณ์ที่
ต้องการเอกราชอย่างสมบูรณ์ อังกฤษได้พยายามสนันสนุนพรรคการเมืองอื่นๆ ขึ้นแข่งอํานาจกับพรรค AFPFL 
ของอองซานแต่ไม่เป็นผลสําเร็จ จึงยินยอมให้พรรค AFPFL ขึ้นบริหารประเทศโดยมีอองซานเป็นหัวหน้า          
อองซานมีนโยบายสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และต้องการเจรจากับรัฐบาลอังกฤษโดยสันติวิธี จึงทําให้เกิด
ความขัดแย้งกับฝ่ายนิยมคอมมิวนิสต์ในพรรค AFPFL อองซานและคณะรัฐมนตรีอีก 6 คน จึงถูกลอบสังหาร 
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เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ .ศ .2490 ขณะที่ เดินออกจากที่ประชุมสภา ต่อมาตะขิ่นนุ หรืออูนุได้ขึ้น                
เป็นนายกรัฐมนตรีแทนและมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2490 โดยอังกฤษได้มอบเอกราช
ให้แก่เมียนม่าร์แต่ยังรักษาสิทธิทางการทหารไว้ จนถึงวันที่  4 มกราคม พ.ศ.2491 อังกฤษจึงได้มอบเอกราช
ให้แก่เมียนม่าร์อย่างสมบูรณ์ ภายหลังจากเมียนม่าร์ได้รับเอกราชแล้ว การเมืองภายในประเทศก็มีการสับสน   
อยู่ตลอดเวลา นายกรัฐมนตรีคือ นายอูนุถูกบีบให้ลาออก  เมื่อ  พ.ศ.2501 ผู้นําพม่าคนต่อมาคือนายพลเนวิน 
ซึ่งได้ทําการปราบจลาจลและพวกนิยมซ้ายจัดอย่างเด็ดขาด เขาได้จัดให้มีการเลือกต้ังทั่วประเทศ                
ใน พ.ศ.2503 ทําให้นายอูนุได้กลับมาเป็นผู้จัดต้ังรัฐบาลใหม่ เพราะได้รับเสียงข้างมากในสภา 

 
แผนที่ประเทศเมียนม่าร์ 
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  ช่ือเมืองหลวง   ช่ือเนปิดอ (Nay Pyi Taw) 
  ภาษาราชการ   คือภาษาเมียนม่าร์ 
  การปกครอง  รัฐสภาที่สมาชิกมาจากการเลือกต้ัง มีประธานาธิบดี 
      เป็นประมุขของประเทศ และหัวหน้ารัฐบาล 
  พ้ืนที่   677,000 ตารางกิโลเมตร 
  ประชากร  5,838,000 คน (พ.ศ. 2554) 
  เงินตรา   จ๊าต 
  วันชาติ   วันที่  4  มกราคม 
  สินค้านําเข้าสําคัญ  เครื่องจักรกล ใยสังเคราะห์ น้ํามันสําเร็จรูป 
  สินคา้ส่งออกสําคัญ ก๊าซธรรมชาติ ไม้ เมล็ดพืช ถั่ว 
  ดอกไม้ประจําชาติ ดอกประดู่  
 เมียนม่าร์เข้าเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เมื่อวันที่ 23 
กรกฎาคม ค.ศ 1997  และจะเป็น 1 ในประชาคมอาเซียนภายในปี ค.ศ. 2015 

 ประเทศเมียนม่าร์ ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา เป็นประเทศที่รวมคนหลากหลายเชื้อชาติ จํานวน 
67 เชื้อชาติ มีภาษาหลักและภาษาท้องถิ่นมากถึง 242 ภาษา โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของ    
ชาวเมียนม่าร์ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ศาสนาประจําชาติของชาวเมียนม่าร์  คือ ศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท 
ในปี พ.ศ.2517 รัฐบาลเมียนม่าร์ได้ประกาศบัญญัติให้ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ เพราะมีผู้นับถือ
ศาสนาพุทธจํานวนมากถึง 92.3% ศาสนาคริสต์ 4% ศาสนาอิสลาม 3% ศาสนาฮินดู 0.7% 

 ชาวเมียนม่าร์จะนิยมสร้างพระพุทธรูป สร้างพระเจดีย์และสร้างวัดขนาดใหญ่ ทั้งประเทศมีวัด
จํานวนทั้งสิ้นกว่า 45,000 วัด และมีจํานวนพระภิกษุ สามเณร ทั้งประเทศจํานวนกว่า 5 แสนรูป ชาวเมียนม่าร์
จะเคร่งครัดในหลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก ดังจะเห็นได้จากวิถีชีวิตของชาวเมียนม่าร์             
ที่ชอบไปวัด นั่งสมาธิ เลื่อมใสและเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม แต่ไม่เชื่องมงาย
ในเรื่องไสยศาสตร์ นิยมถือศีลแปด ทุกวันเกิด คือ ถ้าเกิดวันจันทร์ก็จะงดอาหารเย็นทุกวันจันทร์ ถ้าในวันพระ       
ก็จะถืออุโบสถศีล 

  ชาวเมียนม่าร์นับถือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท หรือ หินยานแนวอนุรักษ์นิยม โดยยึดหลักธรรมคํา
สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในคัมภีร์พระไตรปิฎกอย่างเคร่งครัด พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเมียนม่าร์ 
เมื่อคราวที่พระเจ้าอโศกมหาราช แห่งอินเดีย ได้อุปถัมภ์การสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.236  
ได้มีการส่งพระสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในแถบประเทศต่างๆ รวม 9 สายด้วยกัน เมียนม่าร์ ก็อยู่ใน
ส่วนของสุวรรณภูมิ 
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 การแต่งกายของชาวเมียนม่าร์มีเอกลักษณ์ประจําชาติ คือ ผู้ชายจะนุ่งโสร่ง หรือ ลองจี ลายสก๊อต 

ยาวต้ังแต่เอวจนถึงข้อเท้า สวมเสื้อเชิ้ตขาวแขนยาว สําหรับผู้หญิงนิยมนุ่งผ้าถุงหรือผ้าซิ่นยาวถึงข้อเท้าและ
สวมเสื้อแขนกระบอก มีสไบพาดบ่าเวลาไปทําบุญ 
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 ชาวเมียนม่าร์ ถือธรรมเนียมที่ว่า ผู้ชายทุกคนต้องได้มีโอกาสครองผ้ากาสาวพัสตร์ และศึกษา
ธรรมะสักครั้งในชีวิต จึงจะเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์ โดยปกติพระภิกษุจะไม่โกนคิ้ว และฉันมื้อเดียวเท่านั้น               
แต่บิณฑบาตได้ตลอดทั้งวัน สําหรับผู้หญิงสามารถบวชเป็นแม่ชี โดยการโกนผมแต่ไม่โกนคิ้วเช่นกัน               
และนุ่งห่มผ้าสีชมพูอ่อน หรือสีส้มออกบิณฑบาตตอนรุ่งเช้าได้เช่นเดียวกันกับพระภิกษุสงฆ์ทั่วไป 
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 ประเทศเมียนม่าร์ จะมีกฎหมายที่เคร่งครัด และเข้มงวดต่อการรักษาวัฒนธรรม และศีลธรรมอันดี
งามของชาวพุทธ แหล่งท่องเที่ยวยามราตรีจะมีน้อยมาก จะมีก็แต่ในโรงแรมใหญ่ๆ ไว้สําหรับบริการ
นักท่องเที่ยวเท่านั้น สถานที่นัดพบกันก็คือ ที่ร้านน้ําชา หรือที่เราเรียกว่า สภาน้ําชา  ที่คนทุกวัยจะมา               
ใช้บริการ (ไม่ใช่สภากาแฟเหมือนของตะวันตก) 

 สิ่งบันเทิงที่นิยมกันมากที่สุด คือ การชมภาพยนตร์  แต่ก่อนที่จะนําภาพยนตร์เรื่องใดมาเปิดฉาย 
จะต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งต้องไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีของชาวพุทธ จึงจะได้รับอนุญาตให้ฉายได้ 

ลักษณะภูมิศาสตร์ 
 ที่ต้ัง  ต้ังอยู่บนละติจูดที่ 28 องศา 30 ลิปดา ถึง 10 องศา 20 ลิปดาเหนือ 
 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับประเทศสาธารรัฐประชาชนจีน 

 ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรไทย 
 ทิศตะวันตก ติดกับประเทศอินเดียและบังกลาเทศ 
 ทิศใต้  ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล 
 แม่น้ํา 
 แม่น้ําที่สําคัญได้แก่  แม่น้ําอิรวดี  แม่น้ําสาละวิน  แม่น้ําสะโตง  แม่น้ําสาย  และแม่น้ําย่างกุ้ง 

 แม่น้ําอิรวดี   เป็นแม่น้ําสายหลัก  มีความยาว 2,170 กิโลเมตร  มีต้นกําเนิดในเขตนู่เจียง 
มณฑลยูนนาน ประเทศจีน บริเวณต้นน้ํามีช่ือเรียกว่าแม่น้ํามายข่า เมื่อไหลมารวมกับแม่น้ํามะลิข่าที่เมือง        
มิตจีนา จึงเรียกช่ือใหม่ว่าแม่น้ําอิรวดี  แม่น้ําอิรวดีถือเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ําที่สําคัญที่สุดสามารถล่องเรือ
ขนส่งสินค้าขึ้นไปได้ไกลถึงเมืองพะมอในรัฐคะฉิ่นตอนล่าง อีกทั้งยังเป็นที่ต้ังของราชธานีโบราณหลายแห่ง 
ได้แก่ มัณฑะเลย์(Mandalay) อังวะ(Ava) อมรปุระ(Amarapura) แปร (Prome) และพุกาม บริเวณน้ีถือเป็น 
อู่ข้าวอู่น้ําของเมียนม่าร์ เพราะมีดินที่อุดมสมบูรณ์อันเกิดจากน้ําท่วมและการทับถมของแร่ธาตุที่ถูกสายน้ํา       
พัดพามา 
 แม่น้ําสาละวิน ไหลผ่านเมียนม่าร์ 1,325 กิโลเมตร จากความยาวทั้งสิ้น 2,815 กิโลเมตร ถือเป็น
แม่น้ําสายยาวเป็นอันดับ 26 ของโลก มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาหิมาลัย ไหลผ่านมณฑลยูนนาน ประเทศจีน 
ผ่านที่ราบสูงฉาน เป็นแม่น้ําก้ันพรมแดนระหว่างเมียนม่าร์กับไทย ไหลมาบรรจบกับกับแม่น้ําเมย ที่อําเภอ        
สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วกกลับเข้าเมียนม่าร์ แล้วไหลลงสู่มหาสมุทรอินเดียที่อ่าวเมาะตะมะ 
 แม่น้ําสะโตง หรือแม่น้ําสิทตง หรือแม่น้ําซิตตาวน์ เป็นแม่น้ําในประทศเมียนม่าร์ มีความยาว 420 
กิโลเมตร มีความสําคัญในประวัติศาสตร์ไทย เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จหลบหนีกองทัพพม่า
ของพระมหาอุปราช พระองค์ทรงหลบหนีข้ามแม่น้ําสายนี้มา และทรงแสดงวีรกรรมยิงพระแสงปืนข้ามลําน้ํา
สะโตง คือยิงปืนคาบศิลาจากอีกฝั่งของแม่น้ําถูกแม่ทัพพม่าช่ือสุรกรรมา เสียชีวิตคาคอช้าง ซึ่งพระแสงปืน
กระบอกนี้ได้รับการขนานนามว่า “พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ําสะโตง” 
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 แม่น้ําสาย เป็นแม่น้ําพรมแดนทางธรรมชาติที่ก้ันระหว่างไทยกับเมียนม่าร์ ต้นน้ําของแม่น้ําสาย
อยู่ที่ประเทศเมียนม่าร์ หลังจากนั้นก็ไหลลงแม่น้ําโขงที่อําเภอเชียงแสน 
 แม่น้ําย่างกุ้ง ต้นกําเนิดจากภูเขาพะโค อยู่ระหว่างแม่น้ําอิรวดีกับแม่น้ําสะโตง ไหลผ่านเมือง         
ย่างกุ้ง มีลําคลองเชื่อมกับแม่น้ําอิรวดีกับแม่น้ําสะโตง ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ําระหว่างแม่น้ําทั้งสามสาย 

 ทะเล  
 เมียนม่าร์ มีอาเขตที่เป็นชายฝั่งทะเลยาว 2,234 กิโลเมตร ที่เป็นชายฝั่งของอ่าวเบงกอล ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดีย 
 ทะเลสาบ 
 เมียนม่าร์ มีทะเลสาบที่สําคัญ  ได้แก่ทะเลสาบอินดอยี (Indawgyi Lake) เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธ์ุ

สัตว์ชนิดต่างๆ และการศึกษาวิจัยพันธ์ุนก พันธ์ุปลา และป่าไม้บริเวณทะเลสาบ นอกจากนี้ยังมีทะเลสาบอินเล 
(Inle Lake) เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนที่เรียกตนเองว่าชาวอินทา (Intha) ใช้ชีวิตอยู่โดยทําการเกษตรบนเกาะ
วัชพืช (ใช้ไม้ไผ่และเศษวัชพืชกองซ้อนทับกัน และปลูกพืชบนนั้น) ที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเองกลางทะเลสาบ 
 ป่าไม้ 
 เมียนม่าร์ ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าไว้ได้มาก ไม่ว่าจะเป็นป่าสัก ป่ายาง ป่าซิงโคนา ป่าไผ่ 
ป่าแดง ส่วนพืชพันธ์ุในที่ราบสูงส่วนมากเป็นต้นโอ๊ก ต้นสน ไม้พุ่มต่างๆ และผลไม้นานาชนิด เช่น กล้วย ส้ม 
มะม่วง ฝรั่ง  ส่วนพื้นที่ชายฝั่งทะเลอุดมด้วยป่าโกงกาง  พ้ืนที่ราวครึ่งหนึ่งของประเทศเป็นป่าไม้ธรรมชาติ และ
เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ทั้งเขตอบอุ่นและเขตร้อนชื้น จึงมีทั้งป่าฝนเขตร้อนทางใต้ และป่าฝนเขตอบอุ่นในพื้นที่
ทางตอนบนของประเทศและพื้นที่สูง ซึ่งลักษณะของพืชพรรณจะแตกต่างกันไปตามระดับความสูงและปริมาณ
น้ําฝนในพื้นที่นั้นๆ โดยทางตอนบนของประเทศจะเป็นป่าฝนเขตอบอุ่น ได้แก่ป่าสน ขึ้นอยู่เหนือระดับน้ําทะเล 
3,000 ฟุต รวมถึงป่าโรโดเดนดรอน (Rhododendron) (ดอกไม้ป่า ตระกูลดอกกุหลาบพันปี) ที่ เป็น                
พืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง ทางด้านป่าฝนเขตร้อนได้แก่ป่าดงดิบที่มีไม้เนื้อแข็ง จะพบในเขตที่มีปริมาณน้ําฝน
มากกว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปี ส่วนป่าผลัดใบในเขตร้อน เป็นพื้นที่ที่มีไม้ทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง โดยเฉพาะ
ไม้สักและไม้ประดู่ พ้ืนที่ป่าไม้ของเมียนม่าร์นอกจากจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ยังเป็นบ้านของสัตว์ป่า          
หลายชนิด เช่นช้าง ไก่ฟ้า กระซู่ ควายป่า กวางสายพันธ์ุต่างๆ 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 1 
 
กิจกรรมที่ 1    
 
 ให้ผู้เรียนศึกษาประวัติความเป็นมาของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนม่าร์ เพิ่มเติมว่าทั้งสอง
ประเทศมีการเจริญสัมพันธไมตรีต่อกันเป็นอย่างไร นับต้ังแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
 
 
กิจกรรมที่ 2    
 
 ให้ผู้เรียนศึกษาสภาพที่ต้ังทางภูมิศาสตร์เมืองหลวงใหม่ของเมียนม่าร์ ว่ามีความเหมาะสมเพียงใด 
ที่ทางการเมียนม่าร์ตัดสินใจย้ายเมืองหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือประกอบการเรียน รายวิชาเลือก เมียนม่าร์น่าศึกษา 12

บทที่ 2 
ลักษณะที่โดดเด่นของประเทศ 

 
 เมียนม่าร์... หนึ่งใน 10 ประเทศของอาเซียนที่ได้ช่ือว่า เป็นนครแห่งอารยธรรมและประชาธิปไตย 
เนื่องจากมีปัจจัยอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของประเทศหลากหลายที่สนใจดังนี้ 

1. พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง นับเป็นเจดีย์ทองคําที่สูงที่สุดในโลก  ต้ังอยู่ในเมืองย่างกุ้งและ         
เป็นสถานที่แหล่งจิตวิญญาณของชาวเมียนม่าร์  โดยชาวเมียนม่าร์จะดําเนินชีวิตอย่างผูกพันกับพระมหาเจดีย์        
วัดและพระพุทธรูปมาแต่อดีต  โดยจะมีการไปสักการะพระมหาเจดีย์แห่งนี้อยู่เสมอ  นอกจากนี้ยังพบว่า 
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศยังเดินทางไปสักการะพระมหาเจดีย์แห่งนี้จํานวนมากขึ้นทุกปีด้วยเช่นกัน 

2. พุกาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  พุกาม เป็นเขตโบราณสถานทางพุทธศาสนาที่สําคัญของประเทศเมียนม่าร์ และเกิดมีพลัง
ศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างมากมายที่สําคัญ เมืองพุกามเป็นที่เลื่องลือว่า “เมืองแห่งทะเลเจดีย์” หรือ “ดินแดน
แห่งเจดีย์สี่พันองค์”  ทําให้ผู้คนทั้งในประเทศเมียนม่าร์และต่างประเทศมาเยือนถิ่นนี้กันอย่างมาก 
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 3. พระเจ้าบุเรงนอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  พระเจ้าบุเรงนอง กษัตริย์นักรบผู้เกรียงไกร วีรบุรุษของคนเมียนม่าร์มานับแต่อดีตที่ทําให้      
คนไทยและคนต่างชาติประเทศใกล้เคียงรู้จัก เมียนม่าร์ในสมัยที่ยังใช้ช่ือประเทศว่า “พม่า” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป็นที่ช่ืนชมและนิยมสําหรับคนไทย จนกลายเป็น “ต้นแบบ” ของ “จะเด็ด” ในวรรณคดี เรื่อง “ผู้ชนะสิบทิศ”  
 4. อองซาน ซูจี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นางอองซาน ซูจี  ถือเป็นผู้นําและสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคนสําคัญของโลก 
ด้วยสันติวิธีและเป็นเจ้าของรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ 
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 5. เมืองมัณฑะเลย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  มัณฑะเลย์  เป็นเมืองแห่งอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและแหล่งงานช่างฝีมือแบบพม่า
โบราณ  ตลอดจนแหล่งปลูกข้าวที่สําคัญของเมียนม่าร์ 
 6. คนเมียนม่าร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ประเทศเมียนม่าร์ นับว่าเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ  ซึ่งมีมากถึง 135 
กลุ่ม มีภาษาที่ใช้สื่อสารมากกว่า 240 ภาษา  โดยชนกลุ่มชาติพันธ์ุ ได้แก่ พม่า (มะหม่า)  ไทใหญ่ (ฉาน) 
กะเหรี่ยง ยะไข่  จีน มอญ อินเดีย คะฉิ่น กะยาห์  ว้า ฯลฯ และความหลากหลายของชาติพันธ์ุดังกล่าว               
จึงนําไปสู่ความมีเสน่ห์ของศิลปวัฒนธรรม 
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 7. แหล่งก๊าซธรรมชาติและน้ํามันดิบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เมียนม่าร์ เป็นประเทศที่มีก๊าซธรรมชาติและน้ํามันดิบมีมากที่สุด อันเป็นที่ต้องการของทั่วโลก 
โดยก๊าซธรรมชาติดังกล่าวมีมากทั้งในทะเลและบนบก 
 8. แหล่งทับทิมที่ใหญ่และดีที่สุดของโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  โมกก (Mogok)  เป็นแหล่งอัญมณีที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลก  และมีทับทิมที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด
ในโลก  ซึ่งปัจจุบันที่โมกกเป็นศูนย์กลางการขุดและการค้าทับทิม จึงทําให้มีนักท่องเที่ยวมาเยือนถิ่นแห่งนี้เป็น
อย่างมาก 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 2 
กิจกรรมที่ 1 
คําชี้แจง  ให้ผู้เรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุด 
1.  ข้อใดคือ เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมียนม่าร์และเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก 
 ก.   สภาพเมือง 
 ข.   เมืองหลวง 
 ค. การเมืองการปกครอง 
 ง. พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
2. ข้อใดที่ได้ช่ือว่าเป็น “เมืองแห่งทะเลเจดีย์” 
 ก. โมกก 
 ข. ย่างกุ้ง 
 ค. พุกาม 
 ง. มัณฑะเลย์ 
3. แหล่งอัญมณีที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือที่ใดในเมียนม่าร์ 
 ก. โมกก 
 ข. ย่างกุ้ง 
 ค. พุกาม 
 ง. มัณฑะเลย์ 
4. ข้อใดเป็นเมืองแห่งอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของเมียนม่าร์ 
 ก. โมกก 
 ข. ย่างกุ้ง 
 ค. พุกาม 
 ง. มัณฑะเลย์ 
5. อองซาน  ซูจี  เป็นผู้มีช่ือเสียงในเรื่องใดมากที่สุด 
 ก. สตรีเหล็ก 
 ข. ผู้นําทางการเมือง 
 ค. แต่งกายประจําชาติ 
 ง. ผู้นําด้านการเรียกร้องประชาธิปไตย 
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เฉลย 
1. ง     2. ค     3. ก     4. ง     5. ง 
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กิจกรรมที่ 2 
 
  ให้ผู้ เรียนศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ นางอองซาน ซูจี  ผู้นําทางการเมืองคนหนึ่งของเมียนม่าร์          
จากอินเทอร์เน็ต เอกสาร ผู้รู้หรือนักวิชาการ ฯลฯ  แล้วบันทึกผลการเรียนรู้ในตารางที่กําหนดให้ตามหัวข้อ
ต่อไปนี้ 

ก. บทบาททางการเมือง 
ข. การเรียกร้องประชาธิปไตย 
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บทที่ 3 
ศิลปวัฒนธรรม 

 
ศิลปะ 

 ดนตรีพื้นบ้าน 
 เมียนม่าร์มีศิลปะด้านดนตรีที่สืบทอดกันมานาน เรียกว่าดนตรีพ้ืนบ้าน หรือ ซายวาย ซึ่งหมายถึง
วงปี่พาทย์ 

     ซายวาย มีความหมายได้สองนัย นัยหนึ่งหมายถึง เปิงมางคอก และอีกนัยหนึ่งหมายถึง วงป่ีพาทย์
ที่มีเปิงมางคอกเป็นเครื่องดนตรีช้ินเอก และอาจเรียกวงป่ีพาทย์ชนิดนี้ว่า ปัตซาย ส่วนตัวเปิงมางคอกนั้น          
จะเรียกว่า ปัตวาย  

  ซายวาย  เป็นวงดนตรีประจําชาติของเมียนม่าร์ ที่ใช้ในงานพิธีและงานบันเทิง มีเล่นทั้งในงาน
หลวง งานวัด และงานราษฎร์ ปัจจุบันเมียนม่าร์ยังคงมีความนิยมนําวงซายวายมาเล่นในงานพิธีต่างๆ เช่น   
งานบวช งานเจาะหู งานทรงเจ้า งานรับปริญญา และงานต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง เสียงดนตรีที่บรรเลง        
จากวงซายวายนั้นมีลีลาเคร่งขรึม แต่นุ่มนวล ให้ทั้งอารมณ์สนุกสนาน เร้าใจ และโศกสลด ซายวายจึงนับเป็น 
วงดนตรีที่เล่นได้หลายรสและถือเป็นเอกลักษณ์ทางคีตศิลป์อย่างหนึ่งของเมียนม่าร์ 

 จากบันทึกการส่งคณะนักดนตรีชาวพยูไปเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนในปี พ.ศ.1345 ไม่มีการ
กล่าวถึงซายวาย อีกทั้งภาพฝาผนังในพระเจดีย์อนันดาที่พุกามในราว พ.ศ.1627 ก็ไม่พบภาพของซายวาย    
ซายวายเพิ่งมีกล่าวในพงศาวดารเมียนม่าร์ฉบับหอแก้ว หรือ มังนันยาซะวีง ว่า ในเมียนมาร์ศักราช 906 ซึ่งตรง
กับปี พ.ศ. 2087 นั้น พระเจ้าธรรมราชาชเวที หรือ พระเจ้าตะเบงชเวตี้แห่งตองอูได้ยกทัพไปยังเขตฉาน เมื่อถึง
เมืองสะหลิ่น  พระองค์ได้ต้ังทัพ ณ ท่าน้ําเมืองนั้น ซึ่งกําลังมีงานฉลองพระเจดีย์  เมื่อพระเจ้าตะเบงชเวตี้ได้
ทรงสดับเสียงดนตรีจากงานฉลองนั้น จึงทรงไต่ถามข้าราชบริพาร และทรงทราบว่าเป็นเสียงของปัตซายหรือ 
วงปี่พาทย์ พระองค์จึงมีรับสั่งให้นําคณะดนตรีนั้นกลับตองอู หลังจากมีชัยชนะต่อเมืองสะหลิ่น จากหลักฐาน       
ที่กล่าวนี้  จึงพออนุมานได้ว่าวงซายวายน่าจะเข้าสู่ราชสํานักเมียนม่าร์มานับแต่นั้น 
 ในสมัยอังวะ ซายวายยังเป็นเพียงวงดนตรีธรรมดา ที่ไม่มีความอลังการเช่นปัจจุบัน ในหนังสือ
เกี่ยวกับดนตรีเครื่องหนัง ช่ือ เมียนมะตะเยดูริยา  กล่าวว่าปัตวายเป็นกลองชุดวางเรียงเป็นรูประจันทร์ครึ่งซีก
อย่างเปิงมางของมอญ และเรียกว่า ละชางซาย พอถึงสมัยคอนบอง รูปทรงปัตวาย ได้เปลี่ยนมาเป็น            
รูปวงกลม และมีการตกแต่งเครื่องดนตรีให้ดูงดงาม อาทิ สลักคอกเปิงมางเป็นรูปนกยูงหรือรูปกินนร เป็นต้น 
ซึ่งเข้าใจว่าเริ่มในสมัยของพระเจ้าตายาวะดี  หรือชเวโบมีง (พ.ศ.2380-2389) จนต่อมาในสมัยรัตนบุระอังวะ
จึงมีการลงทองติดกระจกที่ตัวปัตวายให้ดูวิจิตรยิ่งขึ้น ในสมัยราชวงศ์นั้น กล่าวว่ามีการตกแต่งรูปลักษณ์ของ      
ซายวายให้งดงามสมตามศักด์ิฐานะอีกด้วย อาทิ เส่งซายด่อ เป็นซายวายเพชรสําหรับกษัตริย์ จะปิดทองลง
กระจกสีขาว มยะซายด่อ เป็นซายวายมรกตสําหรับอุปราช จะตกแต่งด้วยกระจกสีเขียว ปัตตะมยาซายด่อเป็น
ซายวายทับทิมสําหรับอํามาตย์ จะประดับด้วยกระจกสีแดง  นวรัตซายด่อ เป็นซายวายนพรัตน์สําหรับอํามาตย์
ช้ันรองลงมา จะประดับด้วยกระจกหลากสี และชเวซายด่อ เป็นซายวายประดับสีทองและหง่วยซายด่อ              
เป็นซายวายประดับสีเงิน ใช้บรรเลงกับการแสดงละครในราชสํานัก 
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 ในสมัยที่เมียนม่าร์ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ มีการปิดทองทั้งคอกปัตวายและคอกฆ้องวง
พร้อมทั้ งมีการสลักคานแขวนกลองใหญ่หรือปัตมะจี เป็นรูปนาค วงซายวายทั้ งวงจึงดูตระการตา               
พอหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นิยมทําคานแขวนกลองใหญ่เป็นตัวเบญจรูป หรือ ปิงซะรูปะ ตัวเบญจรูปนั้น         
เป็นสัตว์ในจินตนาการ มีรูปผสมของสัตว์ 5  ชนิด คือ ส่วนหัวมีงวงและงาอย่างช้าง มีเขาอย่างตัวโต มีขา        
อย่างม้า มีปีกอย่างนก และมีหางอย่างปลาตัวเบญจรูปเป็นทั้งสัตว์บก สัตว์น้ํา และสัตว์ปีก  สามารถอยู่ได้         
ทั้งบนบก ในน้ําและกลางเวหา ตามคติของชาวเมียนม่าร์เชื่อว่า ตัวเบญจรูปเป็นสัตว์ที่ให้คุณ ปกป้องสิ่งร้าย 
และเป็นเครื่องหมายแห่งพละกําลังและความปราดเปรียว 

  วงซายวาย เป็นวงดนตรีพ้ืนเมืองวงใหญ่สุดของเมียนม่าร์ เครื่องดนตรีสําหรับวงซายวาย มี 12 ช้ิน
เป็นอย่างน้อย มีทั้งเครื่องหนัง เครื่องโลหะ และเครื่องไม้ เป็นวงดนตรีที่มีเฉพาะเครื่องตีและเครื่องเป่า            
ไม่มีเครื่องสี เครื่องดนตรีทั้ง 12 ช้ิน  ในวงซายวาย  ได้แก่ เปิงมางคอก กลองใหญ่ กลองสั้น ตะโพน กลองชุด
หกใบ ฆ้องวง ฆ้องแผง ฉิ่ง ฉาบ เกราะ กรับไม้ไผ่ และปี่แน 

  ปัตวาย หรือเปิงมางคอกประกอบด้วยกลองย่อย 21 ลูกที่เรียกว่า ปัตโลง แขวนเรียงในคอก          
แต่ละลูกมีขนาดและระดับเสียงต่างกัน ก่อนเล่นต้องปรับเสียงด้วยจ่ากลองที่เรียกว่า ปัตส่า ซึ่งทําจากข้าวสุก
ผสมขี้เถ้า โดยนํามาแปะติดที่หน้ากลอง ขี้เถ้าที่ใช้ทําจ่ากลองได้จากเนื้อไม้มะขาม ซึ่งมีความเค็มน้อย ไม่ทําให้
เป็นเหงื่อที่หน้ากลอง ในหนังสือ The New Grove Dictionary of Music and Musicians ของ Stanley 
Sadie (2523) กล่าวว่า ปัตวายเมียนม่าร์มีรูปลักษณ์และใช้เทคนิคการถ่วงเสียงคล้ายกับเครื่องดนตรีที่พบใน
อินเดียโบราณ ปัตวายจึงน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย 

 ในบรรดาเครื่องดนตรีที่เล่นในวงซายวายนั้น ปัตวายเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นยากที่สุด ผู้เล่นจะต้อง
รู้จักการปรับเสียงกลองทั้ง 21 ลูกจนชํานาญ ในขณะเล่นจะต้องบรรเลงให้สอดคล้องกับเสียงระนาด เสียงฆ้อง 
เสียงปี่ และต้องตีให้เข้าจังหวะฉาบและกรับไม้ไผ่ นักตีปัตวายที่เก่งจะต้องแม่นยําในจังหวะ จึงจะทําให้การ
บรรเลงวงซายวายน่าฟังและมีรสชาติ ในวงซายวายนี้ผู้เล่นปัตวาย จะได้รับการยกย่องเป็นครูซายวายและ
มักจะเป็นหัวหน้าวงด้วย นอกเหนือจากปัตวายซึ่งเป็นเครื่องดนตรีช้ินเด่นของวงซายวายแล้ว ยังมีเครื่องดนตรี
ช้ินอื่นร่วมบรรเลงอยู่ด้วยดังนี้ 

  กลองใหญ่ หรือ ปัตมะจี นําเข้ามาเล่นร่วมวงซายวาย   ต้ังแต่สมัยพระเจ้ามินดง เป็นเครื่องดนตรี
ที่ช่วยเพิ่มเสียงให้ดังกระหึ่ม เสียงทุ้มของปัตมะจีจะขับเคี่ยวกับเสียงแหลมของฉาบ 

  กลองสั้น หรือ สี่โด่  นําเข้ามาผสมในวงซายวาย  ราวปลายสมัยของพระเจ้าธีบอ  ตัวกลองมักทํา
จากไม้ประดู่ ซึ่งเป็นไม้ที่ตีให้เสียงสดใส ส่วนหนังที่นํามาขึงหน้ากลองนั้นทําจากหนังวัว  

 ตะโพน หรือ ซะคุ่น กล่าวกันว่าเมียนม่าร์รับมาจากไทยในสมัยของพระเจ้ามินดง ช่ือของซะคุ่น  
ยังปรากฏเค้าของคําเดิม ตัวกลองทําด้วยไม้ประดู่และขึงหน้ากลองด้วยหนังวัวเช่นกัน 

  กลองชุดหกใบ หรือ เช่าก์โลงปัต มีลักษณะคล้ายกลองปัตวาย แต่ไม่แขวนเป็นคอก กลองชนิดนี้
เป็นกลองชุด 6 ใบ  วางเรียงไล่ขนาดจากใหญ่ไปเล็ก เช่าก์โลงปัต จะให้เสียง 6 ระดับ ใช้บรรเลงควบไปกับ   
ปัตวาย และฆ้องวง 

  ฆ้องวงหรือเจวาย  ประกอบด้วยลูกฆ้อง 19 ลูก   วางบนคอกทรงโค้งที่วางราบกับพ้ืน เมียนม่าร์
เรียกลูกฆ้องว่าเจหน่อง ฆ้องวงถือเป็นเครื่องดนตรีสําคัญรองจากปัตวาย ผู้ ตี เจวายมักมี ตําแหน่ง                
เป็นรองหัวหน้าวงซายวาย เรียกว่าเจหน่องตี  หากพัฒนาฝีมือได้ดี ก็อาจไต่ลําดับเป็นผู้เล่นปัตวายได้ เจวาย       
จะตีไล่เสียงป่ีแน และตีนําในการบรรเลงโหมโรง 
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 ฆ้องแผง หรือ มองซาย  เป็นฆ้องชุดที่ขึงเป็นแผง มี 18 ลูก  เริ่มนํามาเล่นในวงซายวาย  เมื่อราว 
พ.ศ.2483 

 ฉาบ หรือ ละกวีง เป็นเครื่องดนตรีที่ให้เสียงแหลม ใช้ตีเพิ่มเสียงให้กับวง 
  ฉิ่ง หรือ ซี เป็นเครื่องดนตรีกํากับจังหวะ ฉิ่งเมียนม่าร์มีขนาดเล็ก ดูคล้ายฉิ่งจีนมากกว่าฉิ่งไทย 
  เกราะ หรือ วา เป็นเครื่องประกอบจังหวะคู่กับฉิ่ง ฉิ่งและเกราะ ซึ่งมักเรียกพร้อมกันว่า ซีวา         

เป็นตัวเล่นคุมจังหวะในวงซายวาย และในวงดนตรีพ้ืนเมืองประเภทอื่น  เมียนม่าร์มีสํานวน “ไม่เข้าจังหวะ        
จะโคน”  โดยฟังจากการเข้าจังหวะของเกราะกับฉิ่งว่า ซีล็วดวาล็วดหรือซีมะไก้วามะไก้  นักดนตรีจะต้องให้
ความสําคัญต่อฉิ่งและเกราะ และห้ามก้าวข้ามฉิ่งและเกราะเป็นอันขาด 

 กรับไม้ไผ่ หรือ วาและโค๊ะ  ทําด้วยลําไม้ไผ่ผ่าซีก  ใช้ตีประกบกํากับจังหวะ 
       ป่ีแน หรือ แน มีสองขนาด ขนาดใหญ่ เรียกว่า แนจี และขนาดเล็ก เรียกว่า แนเล ใช้เป่าไล่ตาม

เสียงปัตวาย บางครั้งใช้เป่าเลียนเสียงคนหรือเสียงดนตรีช้ินอื่น 
 หากเปรียบวงซายวาย กับวงป่ีพาทย์มอญในไทย และของล้านนาแล้ว นับว่ามีความแตกต่าง          
ในส่วนของดนตรีประกอบวงอยู่บ้าง ในหนังสือ "ดนตรีไทย โครงสร้าง อภิธานศัพท์และสารสังเขป"  เรียบเรียง
โดย ทรงวิทย์  แก้วศรี  กล่าวถึงวงปี่พาทย์มอญเครื่องใหญ่ในไทยว่า ประกอบ ด้วยเครื่องดนตรี 14 ช้ิน           
คือ  ป่ีมอญ  ระนาดเอก  ระนาดทุ้ม  ระนาดเอกเหล็ก ระนาดทุ้มเหล็ก ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงกลาง ฆ้องวงเล็ก 
ตะโพนมอญ เปิงมางคอก ฉิ่ง ฉาบใหญ่ ฉาบเล็ก โหม่ง(ฆ้องราว) สําหรับวงซายวายนั้น  ถือเอาปัตวายหรือ
เปิงมางคอกเป็นตัวชูโรง  มีเสียงป่ีแนเป็นตัวเสริม    และวงปี่พาทย์เมียนม่าร์  ไม่มีระนาดร่วมเล่นอย่างวงปี่
พาทย์ไทยที่จริงเมียนม่าร์ก็มีระนาด  แต่จัดเป็นเครื่องดนตรีมอญ  
 เมียนม่าร์นิยมเล่นระนาดในการแสดงที่เรียกว่า อะเญ่ง  ซึ่งมีจังหวะนุ่มนวล และไม่ดังอึกทึก    
อย่างวงซายวาย  อะเญ่งจัดเป็นการแสดงแบบแชมเบอร์มิวสิค ในขณะที่ซายวายเป็นวงดนตรีแบบออเครสต้า 
ทั้งอะเญ่งและซายวายต่างเป็นการแสดงในราชสํานัก และจากการที่ซายวายเป็นวงดนตรีที่มีเสียงดังกระหึ่ม    
จึงเหมาะที่จะแสดงกลางแจ้งหรือในห้องโถง วงซายวายจะมีผู้เล่นราว 7 คน จนถึง 10 กว่าคน ผู้เล่นสําคัญ 
ได้แก่ ซายสะยา หมายถึงครูปัตวาย เจสะยา หมายถึง ครูฆ้องวง  ปัตมะตี เป็นคนตีกลองใหญ่  แนสะยา 
หมายถึงครูป่ี และเท่าก์ปัตมะตี เป็นผู้ช่วยกลองใหญ่  สี่ตีเป็นคนตีฉิ่ง และวาตีเป็นคนตีกรับ นอกจากนี้อาจจะมี
มองตีหรือคนตีฆ้อง คนตีฉาบใหญ่ ฉาบกลาง ฉาบเล็ก ช่างป่ีใหญ่  ป่ีเล็ก ทั้งนี้ตามแต่ขนาดของวง การจัดวาง
เครื่องดนตรีซายวายในเวลาบรรเลงนั้น ปัตวาย ซึ่งถือเป็นเครื่องดนตรีช้ินสําคัญ จะต้องวางอยู่ส่วนหน้าของวง 
ขนาบด้วยปัตมะจีทางด้านซ้าย กับเจวาย ทางด้านขวาเครื่องดนตรีทั้งสามชิ้นนี้จัดเป็นเครื่องดนตรีแถวหน้า 
เรียกว่า เชะตาน  ส่วนเครื่องดนตรีที่เหลือ จะจัดว่าเป็นกลุ่มแถวหลัง เรียกว่า เน่าก์ตาน และเรียกผู้บรรเลง
ดนตรีแถวหลังนี้ว่า เน่าก์ไถ่  แปลว่า "นั่งหลัง" นอกจากนักดนตรีแล้ว ในวงซายวายอาจมีนักร้องและตัวตลก
ประจําวง คอยเล่นประกอบอยู่ 
 วนหลังของวง จึงเรียกว่า เน่าก์ทะ แปลว่า "ลุกจากด้านหลัง" เมียนม่าร์จัดแบ่งซายวายไว้                
4 ประเภท คือ  

 บะลาซาย  เป็นการบรรเลงประโคมในงานพิธี อาทิ งานบวช งานเจาะหู งานศพ งานฉลอง     
พระเจดีย์ 

  โย๊ะเตซาย   เป็นป่ีพาทย์บรรเลงประกอบการเล่นหุ่นชัก  
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 ซัตซาย เป็นป่ีพาทย์ใช้เล่นประกอบละคร 
  และนัตซาย เป็นป่ีพาทย์ที่ใช้แสดงประกอบการลงทรงเทพนัตหรืองานทรงเจ้า  

  การบรรเลงซายวายแต่ละประเภทนั้น จะต้องใช้เทคนิคการบรรเลงที่แตกต่างกัน แต่ผู้เล่น        
ซายวายเก่งๆ จะสามารถเล่นบรรเลงได้ทุกประเภท นับแต่ที่พระเจ้าตะเบงชเวตี้นําวงซายวายมาสู่ราชสํานัก 
การเล่นซายวายก็เป็นที่นิยมเรื่อยมา   โดยเฉพาะสมัยอังวะและคอนบองนั้น ถือเป็นยุครุ่งเรืองทางศิลปะ          
การดนตรี และการละครทั้งในและนอกราชสํานัก  สําหรับซายวายนิยมเล่นในงานพระราชพิธี และใช้บรรเลง
ประกอบการแสดงละครและหุ่นชัก  นอกจากนี้ยังนิยมนําวงซายวายมาเล่นในงานทรงเจ้า ตามที่มีกล่าว             
ในหนังสือ ป่างตยาคีตะลางญ่น ว่า ในสมัยของพระเจ้าโพด่อ มยะวดีมีงจีอูซะ ได้รวบรวมเพลงนัตที่เคยมีมา  
แต่อดีตและมีการใช้วงซายวายเล่นประกอบเพลงมอญในการทรงเจ้า  
 ในสมัยพระเจ้ามินดง เมียนม่าร์เริ่มมีการติดต่อกับต่างประเทศมากขึ้น จึงได้มีเครื่องดนตรี
ตะวันตกเข้ามาในราชสํานัก เช่น เปียนโนที่ชาวอิตาลีนํามาถวาย แต่ซายวาย ก็ยังคงเป็นที่นิยมดังเดิม ในสมัย
พระเจ้ามินดงจนถึงสมัยพระเจ้าธีบอ คือในช่วงปี พ.ศ.2395-2428 ราชสํานักได้ให้การอุปถัมภ์คีตศิลป์       
เป็นอย่างมาก ผู้ที่มีความสามารถในการดนตรีจะได้รับ   การยกย่องเป็นพิเศษ มีการพระราชทานทินนามและ
ปูนบําเหน็จรางวัลให้แก่นักดนตรีเหล่านั้น  ในหนังสือ Burmese Puppet กล่าวว่า ในปี พ.ศ.2400-2428    
นักดนตรีบางคนได้รับตําแหน่งเป็นถึงเจ้าเมือง หัวหน้าหมู่บ้าน สามารถเก็บภาษีจากชาวบ้านมาเป็นบําเหน็จ
เลี้ยงชีพ ต่อมาในสมัยของพระเจ้ามินดงจึงเริ่มได้รับเงินเดือนจากราชสํานัก นอกจากนี้ยังมีการต้ังฉายาให้กับ
นักดนตรีฝีมือเลิศ อาทิ ซายพะยา หรือ ซายบะยีง แปลว่า "เจ้าแห่งซายวาย" ดังเช่น สะยาเส่งเบดา ได้รับฉายา
ดังกล่าวในปลายสมัยพระเจ้าธีบอและเคยได้รับการยกย่องจากราชสํานักให้เป็น เนมะโยบะละจ่อตูบ้วยซายสะ
ยาจี กินส่วยภาษีได้ถึง 10 เมือง และเมียนม่าร์ยังยกย่องสะยาเส่งเบดาเป็นศิลปินแห่งชาติ ปัจจุบันมีรูปหล่อ
สัมฤทธ์ิของสะยาเส่งเบดา ต้ังอยู่ ณ โรงเรียนศิลปะ ที่เมืองมัณฑะเลย์  
  ช่วงแรกที่เมียนม่าร์ทั้งประเทศตกเป็นอาณานิคม คือในช่วง พ.ศ.2429 จนถึงต้นศตวรรษที่ 19           
วงซายวายได้เริ่มซบเซาลง นักดนตรีขาดผู้อุปถัมภ์ การแสดงในงานราชสํานักหมดไป แต่การแสดงกลางแจ้ง 
หรือ มเยวายซัต กลับได้รับความนิยมแทน โดยเฉพาะการแสดงละคร และการเล่นหุ่นชัก ในยุคนั้นเริ่มมี       
หนังเงียบเข้ามาฉาย จึงเกิดเพลงบรรเลงแนวใหม่ขึ้นมาเป็นเพลงประกอบหนัง เพลงโฆษณาสินค้าพ้ืนเมือง อาทิ 
ผ้าโสร่งเมืองยอ ร่มเมืองพะสิมและบุหรี่ นอกจากนี้ยังมีการแต่งเพลงพุทธศาสนา พอในยุคที่เมียนม่าร์ต่อต้าน
เจ้าอาณานิคม จึงได้มีการเล่นซายวาย  เป็นเพลงเพื่อการปฏิวัติหรือเพลงทางการเมือง ในสมัยนั้นเริ่มมีการผลิต
แผ่นเสียงหรือดัต-ปยา จึงทําให้เพลงบรรเลงซายวายกระจายไปทั่วประเทศ  แต่เนื่องจากมีข้อจํากัดด้านการ
บันทึกเสียง ซึ่งบันทึกได้เพียง 6 นาทีต่อแผ่น เพลงบรรเลงซายวายจึงต้องสั้นลง ซายวายจึงได้เปลี่ยนไปจากเดิม
ที่เคยเล่นกันมา  
 พอถึงยุคสังคมนิยม ซึ่งถือเป็นยุคเทปคาสเซท ได้เกิดวงดนตรีสมัยใหม่ที่ใช้เครื่องดนตรีตะวันตก  
ทั้งวง ซึ่งเรียกว่าตีวาย กีตาร์เป็นเครื่องดนตรียอดนิยม เพลงจํานวนมากจึงเป็นเพลงทํานองฝรั่ง อาทิ เพลงร็อค
และเพลงดิสโก้  อย่างไรก็ตามยังมีการพัฒนาเพลงพื้นบ้านเป็นเพลงแนวลูกทุ่ง เครื่องดนตรีหลักที่ใช้         
เป็นแมนดาริน ส่วนซายวายนั้นมักนิยมบรรเลงในเพลงทางศาสนาและเพลงทรงเจ้าเป็นส่วนใหญ่พอถึงยุค
ปัจจุบันนี้ ซึ่งเป็นยุคสมัยของซีดีรอมนั้น ได้มีการลอกทํานองเพลงต่างประเทศกันอย่างมากมาย ขณะเดียวกัน
เสียงของซายวายก็แทบจะเลือนหายไปจากตลาดเพลงยุคใหม่ แม้ซายวายจะเสื่อมความนิยมในหมู่คนยุคใหม่ 
แต่ก็ยังได้รับการยอมรับในฐานะเป็นดนตรีคลาสสิคของเมียนม่าร์ เสียงของซายวาย ยังคงรับฟังได้ในเพลง    
ทางพุทธศาสนาและเพลงปลุกใจ  ส่วนวงซายวายนั้น ยังหาชมได้ในงานแสดงทางวัฒนธรรม อาทิ การแสดง
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ละคร  การแสดงหุ่นชัก งานทางศาสนพิธี งานประเพณี งานรัฐพิธี และงานทรงเจ้า เป็นต้น ปัจจุบันรัฐบาล
เมียนม่าร์ได้ให้ความสําคัญต่อการอนุรักษ์วงซายวาย เช่นเดียวกับการแสดงพื้นบ้านอื่นๆ โดยจัดให้มีการ
ประกวดกันทุกปี อีกทั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรฐัจะออกอากาศเพลงบรรเลงซายวายเป็นประจํา 
 ศิลปหัตถกรรม 

 เมียนม่าร์ มีการสืบทอดงานด้านศิลปหัตถกรรม โดยสามารถจัดแบ่งออกได้เป็นงานช่างสิบหมู่   
ซึ่งถือเป็นภูมิตํานานหัตถกรรมพื้นบ้านของเมียนม่าร์ 

 เมียนม่าร์เรียกงานช่างสิบหมู่ว่า ปางแส่-มโย   งานช่างสิบหมู่เป็นงานฝีมือของชาวเมียนม่าร์      
ที่จัดว่าเป็นปราณีตศิลป์ หรือ สุขุมอนุปัญญา คําว่า “ปาง” ปกติมักหมายถึง “ดอกไม้”  แต่ในที่นี้จะหมายถึง 
“ลวดลายที่มีความงดงามทางศิลปะ”  มีนักปราชญ์ชาวเมียนม่าร์สันนิษฐานว่าคํานี้เป็นคํามอญ หมายถึง 
"ปัญญา ความรู้" ส่วน แส่ เป็นคําเมียนม่าร์แปลว่า “ สิบ” ส่วน มโย  เป็นคําลักษณะนามแปลว่า           
“ชนิด ประเภท” ปางแส่-มโย จึงน่าจะหมายถึง “ความรู้ 10 แขนง”  
 เมียนม่าร์จําแนกงานช่างสิบหมู่เป็น  งานเหล็ก  งานทอง  งานหล่อ  งานปูนปั้น  งานก่อปูน         
งานแกะสลัก  งานสลักหิน งานกลึงไม้ งานวาด และงานลงรัก  ในการอ่านชื่องานช่างแต่ละชนิดนั้น คําว่า  
ปาง อาจอ่านกร่อนเสียงเป็น บะ ในบางคํา  เช่น งานเหล็ก แม้จะเขียนว่า ปางแบ แต่กลับอ่านว่า บะแบ         
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่างานช่างของเมียนม่าร์นั้น มิได้มีเพียงแค่ 10 อย่างตามชื่อที่นิยมเรียกกัน 
หากพบว่าควรมีถึง 12 ชนิด โดยจะรวมงานคีตศิลป์และงานเจียรนัยอัญมณีเข้าไว้ด้วย   

  เมียนม่าร์ยกย่องคุณค่าของงานช่างสิบหมู่  โดยอาศัยข้อมูลทางตํานาน ประวัติศาสตร์ 
โบราณวัตถุสถาน ประเพณีนิยม ตลอดจนภาษิตต่างๆ   เพื่อชี้ชวนให้บังเกิดความภาคภูมิใจในมรดกของชาติ
แขนงนี้ และหากพิจารณาจากลักษณะการเขียนเรื่องราวงานช่างนี้ จะพบว่าเมียนม่าร์ถือเอาตํานานเป็นเค้ามูล       
เพื่อสะท้อนอารยธรรมเมียนม่าร์และยืนยันความเก่าแก่ของงานช่างที่พัฒนาการในกรอบของประวัติศาสตร์        
อันยาวนาน คุณประโยชน์ที่ได้จากการอ่านงานชิ้นนี้จึงเป็นมุมมองและความคิดของเมียนม่าร์ต่ออารยธรรม   
ของชนชาติตน นอกเหนือจากความรู้เกี่ยวกับงานช่างพื้นบ้านของเมียนม่าร์ 

  งานช่างสิบหมู่อันประกอบเป็น 10 ประเภทนั้น มีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้ 
  1.  งานเหล็ก หรือ งานโลหะ 
   เมียนม่าร์ เรียกงานเหล็กหรืองานโลหะว่า “บะแบ” เป็นงานช่างโบราณสาขาหนึ่งที่ใช้       

ในกิจการงานต่างๆ อาทิ ในการศึกสงคราม มีการทําดาบ  หอกและเสื้อเกราะ  เมียนม่าร์ถือว่างานชิ้นสําคัญ
ด้านโลหะคือเสื้อเกราะของมหาพันธุละ  ซึ่งถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่เมืองลอนดอน ส่วนงานไร่นา ก็มีการทํา 
คันไถ เคียว มีดโต้และคราด นอกจากนี้ยังมีงานโลหะในการสร้างอาคารและวัง ส่วนทางศาสนา มีการทําฉัตร
สําหรับประดับยอดเจดีย์เป็นต้น  โลหะที่ใช้ในงานประเภทนี้จะได้จากแถบภูเขาโปปา และภูเขาตั้นจิ๊ต่อง       
ซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองพุกาม  การผลิตงานโลหะถือเป็นงานฝีมือระดับราชสํานัก และถือเป็นงานฝีมือสําหรับผู้ชาย 
กล่าวกันว่าผู้ที่ทํางานช่างเหล็กได้นั้น จักต้องเป็นผู้ที่มีกําลังดี เมียนม่าร์มีตํานานเกี่ยวกับเรื่องผีนัตนามว่า  
หม่องติ้งแด่  เมื่อยังมีชีวิตหม่องติ้งแด่ มีอาชีพเป็นช่างเหล็กรูปงามอยู่ ณ เมืองตะกอง หม่องติ้งแด่  เป็นผู้เปี่ยม
ด้วยพละกําลัง จนแม้แต่กษัตริย์แห่งเมืองตะกองยังหวั่นเกรงในตัวของหม่องติ้งแด่ ถึงขนาดกังวลว่าจะเป็น        
ผู้มาแย่งราชบัลลังก์จากพระองค์ พระราชาจึงลวงหม่องติ้งแด่มาสังหารเสียในกองเพลิง และที่สุดก็กลายเป็น
ผีนัต นอกจากตํานานเพื่อยืนยันว่างานช่างเหล็กควรเป็นของชายแล้ว ยังอ้างภาษิตที่กําหนดหน้าที่ของชาย        
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กับหญิงให้ต่างกันไว้ว่า “ชายฝนมีด หญิงคลอดลูก” ดังนั้น ผู้ชายจึงเหมาะกับงานช่างโลหะ ในขณะที่ผู้หญิงนั้น
ควรต้องเก่งในด้านงานบ้านและการเรือน 
 2.  งานหล่อ 

   เมียนม่าร์ เรียกงานหล่อว่า บะดีง  ส่วนใหญ่หมายถึงงานหล่อทองเหลือง และทองแดง                
มีหลักฐานกล่าวถึงงานหล่อในศิลาจารึกสมัยอังวะและคอนบองไว้ด้วย  แต่นักปราชญ์เมียนม่าร์เชื่อว่าที่จริง  
งานหล่อนี้น่าจะมีมาแต่สมัยศรีเกษตรของพยู แล้วสืบทอดมาถึงสมัยสะเทิมของมอญ จากนั้นจึงสืบต่อมา               
ถึงสมัยพุกามเพราะชิ้นงานที่ปรากฏเป็นงานที่ได้รับอิทธิพลมาจากงานช่างของอินเดีย งานหล่อส่วนใหญ่           
จะเป็นงานเกี่ยวกับงานด้านศาสนา  อาทิ  การหล่อพระพุทธรูป  เทวรูป รูปเคารพ (นัต)  ระฆัง  กังสดาล  
และสิ่งของเครื่องใช้  นอกจากนี้ยังมีตํานานกล่าวว่าในสมัยก่อนถึงยุคเมืองตะกองนั้น เคยมีนาคมารบกวนความ
สงบสุขอยู่เสมอ จึงเกิดความเชื่อในเรื่องการปราบนาค   ดังมีธรรมเนียมการสร้างปราสาทสัมฤทธ์ิในสระน้ํา           
เพื่อกษัตริย์ที่เพิ่งขึ้นครองราชย์ได้ประทับเป็นเวลา 7 วัน นัยว่าเพื่อปราบนาคที่มารบกวนนั้น 

   ในการทําระฆังและกังสดาลนั้น พบมากในสมัยพระเจ้าอโนรธาแห่งพุกาม เป็นยุคแรกๆ           
ซึ่งพุทธศาสนากําลังเจริญรุ่งเรือง นอกจากจะมีการสร้างเจดีย์กันมากแล้ว ยังมีการสร้างระฆังและกังสดาล        
มากเช่นกัน และในสมัยพระเจ้าจันสิตตาแห่งพุกาม มีการสร้างระฆังขนาดใหญ่ทําด้วยสัมฤทธ์ิ หนัก 1000          
ปิตตา (1 ปิตตา เท่ากับ 1.6 กิโลกรัม) จํานวน 5 ใบ  ถวายไว้ที่พระเจดีย์ชเวซีโข่ง 3 ใบ ถวายไว้ที่พระเจดีย์
อนันดา 1 ใบ และถวายไว้ที่พระเจดีย์มีงโอ่ชางต่า 1 ใบ ต่อมาในสมัยหลังได้มีความนิยมสร้างกุศลด้วยการ
ถวายระฆังขนาดต่างๆ ไว้ที่พระเจดีย์จนเป็นธรรมเนียมสืบต่อกันมาถึงปัจจุบันที่องค์ระฆังจะมีการสลักคํา
กัลปนา(คําถวาย)ไว้ด้วย   แม้แต่กษัตริย์กัมพูชาที่เสด็จมาถึงเมียนม่าร์พร้อมกับถวายระฆังไว้ที่เจดีย์บนดอย  
แห่งหนึ่งในเมืองมะริดก็ยังจารึกคํากัลปนาปรากฏไว้เช่นกัน  และที่ลานพระเจดีย์ชเวดากองมีระฆังเคลือบ    
ขนาดใหญ่น้ําหนัก 15,555 ปิตตา  ฝ่ายอังกฤษพยายามชักลากระฆังนี้กลับไปอังกฤษ แต่กลับทําไม่สําเร็จ        
ด้วยระฆังนั้นมีอันพลัดตกจมอยู่ใต้แม่น้ําย่างกุ้ง  ภายหลังชาวเมียนม่าร์ได้ช่วยกันกู้ระฆังใบนี้ขึ้นมาแล้ว
ประดิษฐานไว้บนลานพระเจดีย์ชเวดากองดังเดิม เรียกว่าระฆังนั้นว่า ปยีด่อเปี่ยงคองลอง  แปลว่า “ระฆัง          
คืนเมือง”  ด้วยเชื่อว่าองค์ระฆังนั้นปรารถนาจะกลับคืนยังที่ประดิษฐานเดิมมากกว่าที่จะยอมให้อังกฤษเอาไป  

   การถวายระฆังให้กับพระศาสนานับว่ามีความหมายต่อชาวพุทธในเมียนม่าร์มาก  เชื่อว่าเป็น
การกระทําที่ได้กุศลสูงยิ่ง  เสียงระฆังที่ก้องดังจากวัดไปไกลจะช่วยให้ผู้ได้ยินเกิดปีติ อีกทั้งยังช่วยพามลทิน        
ในใจให้ปลิวหายไปกับเสียงระฆังนั้น เป็นอานิสงส์ให้บังเกิดความสงบเย็นขึ้นแทนที่ การตีระฆังยังถือเป็นการ
ประกาศหรือบอกบุญให้ผู้อ่ืนได้รับรู้  และร่วมอนุโมทนาในบุญกิริยาของผู้ประกอบกุศล (เมียนม่าร์จะกล่าวคํา
ว่า สาธุ  3 ครั้ง เพื่อแสดงมุทิตาจิต)  การสร้างระฆังถวายนิยมปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นเดียวกับการสร้าง           
พระเจดีย์และในการสร้างระฆังขนาดใหญ่จะกระทําได้เฉพาะผู้ที่มีบุญบารมีอย่างกษัตริย์ และคหบดีเท่านั้น 

   ระฆังที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของเมียนม่าร์คือ ระฆังมีงกุน ระฆังใบนี้เป็นระฆังขนาดใหญ่อันดับ           
3 ของโลก ต้ังอยู่ใกล้เจดีย์เมืองมีงกุน  ซึ่งต้ังอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ําอิรวดี  ทั้งพระเจดีย์ และระฆังนี้สร้าง
โดยพระเจ้าโพด่อพญา(พ.ศ.2325-2362)  พระองค์ทรงมอบให้อํามาตย์ผู้มีนามว่านันทจ่อตูเป็นผู้หล่อขึ้นมา 
จากบันทึกของอังกฤษช่วยให้ทราบว่าระฆังใหญ่ใบนี้มีน้ําหนัก 87 ตัน  กว้าง 16 ฟุต 3 นิ้ว สูง 12 ฟุตครึ่ง  
นอกจากนี้ยังมีบันทึกอีกว่าระฆังที่ดีจะทําด้วยเบญจโลหะ คือ ทอง เงิน สัมฤทธ์ิ เหล็ก และตะกั่ว ด้วย จะช่วย
ให้ตีได้เสียงไพเราะชวนฟัง 
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   ส่วนกังสดาล  เ ป็นสิ่ งที่ ใช้ ในการประกอบศาสนากิจนับมาแต่อดีตจนถึงปัจจุ บันนี้                
ชาวเมียนม่าร์จะตีกังสดาลในเวลาทําบุญและแผ่เมตตา นอกจากใช้ในการแผ่เมตตาแล้ว ยังนิยมใช้กังสดาล           
ตีบอกเวลาสําหรับกิจของสงฆ์ อาทิ บอกเวลาลงฉัน เวลาทําวัตร และเวลาออกบิณฑบาต เสียงกังสดาล            
จะส่งสัญญาณแจ้งให้ญาติโยมได้รับรู้ คนเมียนม่าร์ถือว่าเสียงกังสดาลยังเป็นเสียงที่ปลุกใจให้ผู้คนใฝ่ในธรรม
และเป็นเสียงที่ทําให้บังเกิดความสงบเย็นและนําสันติสุขมาสู่ผู้ได้สดับ  กังสดาลมีทั้งขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่        
เช่น ที่พระเจดีย์มหามัยมุนี  ที่เมืองมัณฑะเลย์ มีกังสดาลขนาดใหญ่ ซึ่งมีน้ําหนักถึง 3,264 ปิตตา (กว้าง 10 
ฟุต 3 นิ้ว สูง 7 ฟุต 5 นิ้ว หน้าราว 8 นิ้ว) 

   ในสมัยพุกาม มีการนําเครื่องทองเหลืองไปใช้ในงานอื่นนอกเหนือจากงานทางศาสนา เช่น 
ของใช้ในเรือนอาจเป็นเครื่องทองเหลือง อาทิ กาน้ํา ถาด หม้อ ถ้วยชาม แก้วน้ํา หากเป็นเครื่องแต่งกาย       
ก็อาจใช้ทองเหลืองผสม อาทิ กําไล ตุ้มหู แหวน และมงกุฎ นอกจากนี้งานหล่อยังใช้ในการทําเครื่องดนตรี  
เช่น  ฆ้อง  กลอง  กังสดาล  กระดิ่ง  จิ้งหน่อง  ระฆัง  และฉิ่ง เป็นต้น หากเป็นเครื่องประดับกายจะไม่ค่อยใช้
ทองแท้และเงินแท้ แต่จะใช้ทองผสมเงิน โดยจะใช้การแปรธาตุทําให้ดูเป็นเงินแท้ ทองแท้ การเล่นแร่แปรธาตุ
เจริญมากในสมัยพุกาม โดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าเตงลีจ่องมีง นั้น  เหล่าพระอเยจีต่างชํานาญในวิชาเล่นแร่
แปรธาตุ กล่าวกันว่าในสมัยพุกามน้ันพระสงฆ์ที่เล่นแร่แปรธาตุสามารถช่วยให้ชาวบ้านร่ํารวยขึ้นได้ และ            
รวยถึงขนาด แม่หม้ายสามารถสร้างเจดีย์ได้ทีเดียว  

   ส่วนการหล่อพระพุทธรูปของเมียนม่าร์ นั้น  เมียนม่าร์ได้รับความรู้ด้านนี้จากอินเดีย
เช่นเดียวกับมอญและไทย ดังพบบันทึกการหล่อพระในสมัยพระเจ้าอโนรธาตอนปลาย   แต่อย่างไรก็ตามงาน
หล่อพระพุทธรูป ได้เกิดขึ้นมากมายในสมัยอังวะและคอนบอง    ปัจจุบันงานหล่อพระพุทธรูปได้ลดน้อยลงไป 
เนื่องจากเป็นงานที่ยาก ใช้เวลา และรายได้น้อย จึงทําให้จํานวนช่างหล่อลดจํานวนลง  อย่างไรก็ตามเมียนม่าร์
ก็ยังชํานาญในการสลักพระพุทธรูปที่ทําจากหินอ่อน ซึ่งนิยมแพร่หลายมากมาจนถึงปัจจุบัน 
 3.  งานแกะสลัก 

   เมียนม่าร์ เรียกงานแกะสลักว่า บะบุ้  กล่าวกันว่างานแกะสลักเป็นงานที่ชาวเมียนม่าร์นิยม
กันมาก และเคยได้รับการส่งเสริมจากราชสํานักเป็นอย่างดี  ความเป็นมาของงานแกะสลักนั้น ไม่ใคร่ชัดเจนนัก 
แต่ว่ากันว่าน่าจะมีมาแต่สมัยพยู และพบว่างานแกะสลักรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าอโนรธา ดังพบจารึก
เกี่ยวกับเรื่องการว่าจ้างช่างสลักในสมัยนั้น มีทั้งการแกะสลักพระพุทธรูปหิน สร้างพระพิมพ์  ควบคู่ไปกับการ
หล่อพระพุทธรูปสัมฤทธ์ิ  นอกจากนี้ยังพบการแกะสลักไม้ งาช้าง แต่พบหลักฐานเพียงน้อยชิ้น ซึ่งอาจเป็น
เพราะสิ่งเหล่านี้คงผุพังไปตามกาลเวลา จึงไม่พบร่องรอยให้เห็นมากนัก  ในสมัยก่อนนี้งานแกะสลักจะพบใน
งานทางศาสนาเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในการสร้างวัดวาอาราม สถูป เจดีย์ จึงเชื่อกันว่างานแกะสลักเป็น        
งานที่เกิดมาคู่กับการสร้างเจดีย์  แต่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเกิดงานแกะสลักหิน ได้มีการกล่าวถึงงาน        
แกะสลักไม้ ซึ่งมีมาแต่สมัยพุกามตอนต้นๆ คือ ในสมัยพระเจ้าเตงลีจ่องมีง และก่อนสมัยพระเจ้าอโนรธา         
ราว 140 ปี ได้มีการกล่าวถึงตํานานเทพนัตตนหนึ่ง และพูดถึงรูปสลักไม้ของเทพนัตนั้นว่าทําจากไม้จําปา   
จากเมืองตะกอง และพระเจ้าเตงลีจ่อง  ได้นํารูปสลักนั้นไปไว้ที่เขาโปปาแห่งเมืองพุกาม และเชื่อว่านับจากนั้น
มาการแกะสลักไม้ได้รุ่งเรืองขึ้นโดยลําดับ  นอกจากนี้ยังมีการขุดพบว่าในสมัยก่อนยุคศรีเกษตร และพิสสโณ   
มีการแกะสลักรูปเทพนัตและรูปสัตว์เช่นกัน  ต่อมาในสมัยพระเจ้าอลองสี่ตู  พระองค์สําคัญตนว่าย่ิงใหญ่กว่า
บรรพบุรุษ จึงไม่ยําเกรงใคร โหราจารย์ได้กล่าวเตือนและแนะนําให้สร้างรูปเคารพบรรพบุรุษเพื่อป้องกัน          
ภัยพิบัติ  จากนั้นจึงได้เกิดเป็นธรรมเนียมการสร้างรูปเคารพบรรพบุรุษจนถึงสมัยพระเจ้าธีบอ พระเจ้าธีบอ       
เองก็ได้สร้างรูปเคารพของบรรพบุรุษไว้เช่นกัน  ในภายหลัง ได้มีการนําการแกะสลักมาใช้กับงานฝีมือ ทําเป็น
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ของใช้และของประดับ เช่น ทําพายคนข้าว กระบวยน้ํา คานฆ้อง คานเกราะ  และยังทําเป็นรูปนกหน้าเกวียน
และหัวเรือ นอกจากนี้ยังใช้ในงานพุทธศิลป์ เช่น ภาพแกะสลักเรื่องนิบาตต่างๆ 

   นอกจากนี้ งานแกะสลักยังมีทั้งแกะบนดินเหนียว ไม้ ไม้ไผ่ งาช้าง กระดูกสัตว์ และ           
เปลือกหอย เป็นต้น การแกะสลักจะแบ่งเป็น 3 แบบ คือ รูปสลักเต็มตัว รูปนูนสูง รูปนูนตํ่า ส่วนลวดลายหรือ         
ที่เรียกว่า ปาง จะมีอยู่ 3 ลาย คือ ลายเบงคาลี ลายกนกโยดะยา และลายพม่า ลายเบงคาลีเป็นลวดลายที่         
ไม่ละเอียด แต่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ ลายกนกโยดะยาเป็นลายละเอียดและอ่อนช้อย ถือเป็นงานชั้นสูง 
และลวดลายอาจบิดเบ้ียวได้ง่ายหากช่างมีฝีมือไม่ดีพอ ส่วนลายเมียนม่าร์ถือเป็นลวดลายที่จัดว่ายากที่สุด คือ
ยากกว่าลายกนกโยดะยาเสียอีกเพราะมีการแกะเป็นรูปซ้อนกันเป็นชั้นๆ จึงต้องคํานึงถึงความต่อเนื่องของเส้น
และช่างต้องชํานาญในการกะระดับของลวดลายเชิงซ้อน 
 4.  งานก่อปูน 

   เมียนม่าร์เรียกงานก่อปูนว่า ปะหยั่น  มีเรื่องเล่าถึงการเกิดงานก่อปูนไว้ในตําราราชวัง            
สะชาลินีว่า ภายหลังของการล่มสลายของเมืองศรีเกษตรนั้น ได้ปรากฏชาวพยู กังยัง และพม่า ชาวพยูและ      
ชาวกังยังได้ท้าแข่งขันกันก่อพระเจดีย์เพื่อแสดงพลังของไพร่พลตน  ในการแข่งขันครั้งนั้น ชาวกังยังได้            
ใช้เทคนิคการก่อสร้างพระเจดีย์ด้วยการก่ออิฐถือปูน แต่ชาวพยูใช้อุบายด้วยต้องการทําให้เสร็จเร็วกว่า                
จึงใช้ไม้ไผ่มาสร้างเป็นโครงและพันโครงไม้ไผ่นั้นด้วยผ้าขาว จากนั้นก็ขึ้นฉัตร  ชาวกังยังเข้าใจว่าชาวพยู              
ก่อพระเจดีย์เสร็จก่อนจึงขอยอมแพ้ 

  ในสมัยพุกามได้มีการสร้างพระเจดีย์เป็นจํานวนมาก ในการสร้างพระเจดีย์นั้นมีการใช้งานก่อ
ปูนเป็นพื้นฐาน  สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่างานก่อสร้างของเมียนม่าร์ในสมัยพุกามนั้นไม่นิยมใช้ไม้ แต่นิยมการก่อปูน
และใช้หินในการก่อสร้างวัดทั้งของชาวพุทธและชาวฮินดูพบว่า  การสร้างศาลา คอกวัว คอกควาย ศาล
ยุติธรรม  และสถูปเจดีย์ทั้งหลายจะใช้งานก่ออิฐถือปูนเป็นส่วนใหญ่ จึงนับว่างานก่อปูนเป็นงานที่รุ่งเรืองใน
สมัยพุกาม แต่หากดูจากหลักฐานทางพงศาวดาร พบว่าความนิยมในการสร้างอาคารด้วยไม้จะเริ่มในราวสมัย
ปีงยะซึ่งมีการสร้างวัดด้วยไม้จําปา และตลอดยุคคอนบองมีการสร้างเรือนด้วยไม้ซุง 

   ที่จริงก่อนหน้าสมัยพุกามน้ัน งานก่อปูนโดดเด่นมาก่อนแล้ว ดังเรื่องการสร้างพระเจดีย์ก่ออิฐ        
ถือปูนของชาวพยู และมีหลักฐานเกี่ยวกับการสร้างพระเจดีย์ด้วยอิฐที่เมืองศรีเกษตร (เมืองแปรปัจจุบัน)          
และพบว่าพ้ืนที่นี้เป็นแหล่งที่ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีช้ันยอดที่ก่อสร้างด้วยอิฐ เช่น พระเจดีย์บอบอจี 
ต่อมาในสมัยพุกามมีการสร้างพระเจดีย์จํานวนมาก โดยเฉพาะในสมัยของพระเจ้าอโนรธา และพระเจ้า         
จันสิตตา ซึ่งถือว่าเป็นยุคกําเนิดรูปแบบของงานศิลปะอย่างแท้จริง   และงานพระเจดีย์ที่พุกามจัดได้ว่า             
เป็นงานสถาปัตยกรรมการก่ออิฐที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศ 

  ในด้านองค์ประกอบการสร้างเจดีย์นั้น   โดยส่วนใหญ่จะแบ่งส่วนออกเป็น 13 ส่วน ได้แก่           
ฐานเจดีย์ เรียกว่า  พะนะด่อ  ช้ันพระเจดีย์ เรียกว่า ปิจสะยา  ย่อมุมแปดเหลี่ยม เรียกว่า ชิจ์มะย่อง ปากระฆัง 
เรียกว่า คองลองนะคาง  รัดอก เรียกว่า ยีงซี  บาตรควํ่า เรียกว่า ตะเบะเม่าก์  กนก เรียกว่า บะลูปาง-ซแว  
ปล้องไฉน เรียกว่า พองยิจ  บัวควํ่า เรียกว่า จ่าเม่าก์   ลูกแก้ว เรียกว่า ยแว  บัวหงาย เรียกว่า จ่าหลั่ง            
ปลียอด เรียกว่า ง่ะ-ปยอ-พู  และฉัตร เรียกว่า ที  ในการสร้างพระเจดีย์ จะกําหนดองค์ประกอบพื้นฐานของ
เจดีย์ดังที่กล่าวมา แต่จะมีทรวดทรงหรือมีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพิ่มเติมบ้างตามความนิยมของยุคสมัย             
อย่างไรก็ตาม จะมีเป้าประสงค์ที่ไม่ต่างกันคือ การสร้างพระเจดีย์จะสร้างให้งดงามและอ่อนช้อยเพื่อเป็น             
ที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้าน นอกเหนือจากการสร้างพระเจดีย์ ยังมีการสร้างประตูเมือง กําแพงเมืองด้วย        
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หินและอิฐ  เช่น กําแพงเมืองในสมัยอังวะ งานปูนยังถือเป็นงานยากและมีค่าช่างสูง ดังมีคํากล่าวว่า  “งานก่อ
ปูนเลิศ เงินดี” หรือ  ปะยัน-ปยัง เจกอง ย่ิงเป็นผู้ที่มีความชํานาญงานก่อปูน ย่ิงจะได้ค่าตอบแทนสูง              
และงานก่อปูนก็เป็นงานช่างที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
 5.  งานแกะสลักหิน 

   เมียนม่าร์เรียกงานประเภทนี้ว่า ปางตะเมาะ  คําว่า ตะเมาะ เป็นคําภาษามอญ มีความหมาย
ว่า  "หิน" กล่าวกันว่างานแกะสลักหินนั้น เริ่มมาแต่สมัยพิสสโณและศรีเกษตร และมาเจริญรุ่งเรืองในสมัย
พุกาม ดังพบเป็นหลักฐานการขุดค้นพบรูปสลักนูนสูงแบบฮินดูบริเวณปากประตูเมืองพิสสโณ และรูปสลัก        
พระอรหันต์และพระพุทธรูปที่เมืองศรีเกษตร และยังพบคําเรียกงานประเภทนี้ในศิลาจารึกสมัยพุกามอีกด้วย 

       พบหลักฐานว่างานแกะสลักนี้สืบทอดมาจากอินเดีย โดยช่วงแรกได้แพร่หลายมาทาง
ตะวันออก เช่น มาเลเซีย  กัมโพช(กัมพูชา) และโยดะยา(ไทย)  ส่วนในประเทศเมียนม่าร์งานแกะสลักหิน       
และพลอยได้เจริญมาเป็นลําดับจากสมัยพยูจนถึงสมัยอังวะ งานแกะสลักใช้วัถตุเป็นหินชนิดต่างๆ เช่น            
ศิลาแลง  และหินอ่อน เป็นต้น งานแกะสลักที่งดงามมากจนเป็นที่กล่าวถึงบ่อยๆ คือ งานแกะสลักในสมัย       
พระเจ้ามินดง พระเจ้ามินดงมีพระประสงค์จะประกอบมหากุศล จึงได้ให้ช่างแกะสลักพระพุทธรูป ช่ือว่า          
มหาสะจะมารเชง เป็นพระพุทธรูปที่แกะด้วยหินหยกขาวขนาดใหญ่ ซึ่งรู้จักกันว่า เจ้าก์ด่อจีพะยา แปลว่า 
"พระศิลาใหญ่" มีขนาดกว้างราว 12 ศอก สูงราว 17 ศอก หินหยกขาวที่นํามาสลักนี้ได้มาจากหมู่บ้าน          
สะจีงหยั่ว ซึ่งอยู่ใกล้เมืองมัณฑะเลย์ ในการเคลื่อนย้ายก้อนหินเพื่อนํามาแกะสลักที่มัณฑะเลย์นั้น ต้องใช้แรง
คนถึงหนึ่งหมื่นสองพันคน และใช้เวลาในการขนย้ายนานถึง 13 วัน  งานแกะสลักพระพุทธรูปถือเป็นงานที่
สําคัญมากในสังคมเมียนม่าร์  ในปัจจุบัน ยังได้มีการแกะสลักพระหินหยกขาวอีกองค์หนึ่ง นามว่า พระลาภะ
มุนิ ความสูง 37 ฟุต ต้ังอยู่  ณ เมืองย่างกุ้ง 
 6.  งานปูนป้ัน 

   เมียนม่าร์เรียกงานปูนปั้นว่า ปางเด้าะ  ส่วนใหญ่งานปูนป้ันจะใช้กับการทําประตูมุขของวัด 
นิยมลายเถาแบบต่างๆ และมีรูปเทพนัต กินรา สิงห์ ที่มีลวดลายอ่อนช้อยประดับซุ้มประตู มีหลักฐาน          
การขุดพบรูปปูนปั้นในบริเวณเมืองพิสสโณและศรีเกษตร  ตลอดถึงเมืองพุกาม  ในสมัยพระเจ้าอโนรธา          
ตอนปลาย และได้กลายมาเป็นแม่แบบงานปูนปั้นของเมียนม่าร์  ซึ่งจัดว่าเป็นงานที่มีลวดลายงดงามและ          
มีฝีมือสูงส่งในสมัยพิสสโณนั้น ยังได้พบงานปูนปั้นจํานวนมาก หลากหลายรูปแบบ เช่น รูปป้ันคน ยักษ์ สิงห์ 
มังกร  รูปดอกบัว และใบบัว จึงถือได้ว่ายุคพุกามได้สืบทอดรับงานปูนปั้นมาจากยุคพิสสโณ แต่อย่างไรก็ตาม 
ไม่พบหลักฐานเป็นคําเรียกงานปูนป้ันในจารึกสมัยพุกาม เพียงเพิ่งมาพบคําเรียกนี้ในสมัยคอนบองเท่านั้น 
 7.  งานวาด หรือ งานจิตรกรรม 

   เมียนม่าร์เรียกงานวาดภาพว่า บะจี  ประวัติความเป็นมาของงานวาดภาพในเมียนม่าร์         
ไม่แน่ชัด  แต่มีหลักฐานว่าเคยเป็นที่นิยมในสมัยศรีเกษตร นอกจากนี้ยังกล่าวกันว่า ในสมัยพยูจนถึงพุกาม       
ได้ใช้ศิลปะการวาดภาพเป็นสื่อในการเผยแผ่คําสอนทางพระพุทธศาสนา  ดังนั้นภาพวาดในสมัยก่อนจึงมักเป็น
งานภาพวาดประกอบเรื่องนิบาตตามคติพุทธศาสนา โดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าอโนรธาเป็นต้นมา ได้มีการ
นําเอาศิลปะการวาดภาพมาสนับสนุนให้พุทธศาสนานิกายเถรวาทเจริญรุ่งเรืองและแพร่หลาย แต่อย่างไรก็ตาม
เชื่อกันว่าความเจริญทางศิลปะการภาพวาดสืบได้จากสมัยพระเจ้าจันสิตตาเป็นต้นมา พอถึงสมัยพุกาม         
ตอนปลายงานวาดภาพของเมียนม่าร์มีความหลากหลายมากขึ้น เพราะมีชนเผ่าต่างๆ มาอาศัยอยู่รวมกัน        
เช่น มอญ ฉาน จีน และ แขก เกิดงานของช่างหลายกลุ่มปะปนกัน แต่ร่องรอยที่เหลือให้เห็นในงานจิตรกรรม
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จนถึงปัจจุบันเป็นงานของกลุ่มชาวฮินดูซึ่งมาจากอินเดีย  กล่าวกันว่างานศิลปะวาดภาพมีมาก่อนงานแกะสลัก       
ในสมัยนั้นนิยมใช้สีทองที่เรียกว่า ชเวสวา งานที่เป็นตัวอย่างการใช้สีอย่างโบราณ คือ งานภาพนัตสองพี่น้อง        
มีงมหาคีริ บนท่อนไม้จําปา งานชิ้นนี้มีตํานานกล่าวว่า ภาพน้ันถูกนํามาไว้ที่เขาโปปาใกล้เมืองพุกามในสมัย 
พระเจ้าเตงลีจ่องมีง และอีก 9 ปีต่อมา จึงมีการทํารูปป้ันใบหน้าเทพดังกล่าวขึ้น อย่างไรก็ตามหากจะพูดถึง
หลักฐานศิลปะงานวาดภาพของเมียนม่าร์ที่ชัดเจน สามารถดูได้ตามสถูปเจดีย์ที่พุกาม ซึ่งจะมีภาพฝาผนัง        
ให้เห็นภาพวาดฝาผนังตามวิหารในสมัยพุกามน้ีส่วนใหญ่จะเป็นภาพเกี่ยวกับพุทธวงศ์และภาพพุทธองค์         
นิบาตพระเจ้า 550 ชาติ ภาพวาดตามความเชื่อในนิกายมหายานและตันตระ ภาพเทพนัตและพรหม             
ภาพชาวบ้านในสมัยพุกาม ภาพการขับฟ้อนและดนตรี ภาพลวดลายกนกและภาพสัตว์ที่เป็นลายกนก 

  ในการวาดภาพแบบเดิมนั้นจะเป็นการวาดภาพลายเส้นที่เรียกว่า ตะจองสแวเย  มีการลงสี             
ซึ่งภาษาทางจิตรกรรมเรียกว่า เก้าก์จอง เป็นการวาดที่ได้อิทธิพลจากการวาดภาพนิบาตของชาวอินเดีย             
ในสมัยพุกามตอนปลายมีการใช้สีมากข้ึนแต่ก็ยังจํากัดเพียงสีเขียว  แดง  เหลือง  ดําและขาวจนถึง                
สมัยคอนบองตอนต้น จึงใช้สีกันหลากหลายกว่าเดิม  ในการวาดภาพแบบโบราณขั้นพื้นฐาน จําแนกลวดลาย
ออกเป็นสี่ประเภทคือ  1. ลายกนก เป็นรูปดอกบัว ขดบัว  2. ลายนารีเป็นรูปเจ้าหญิง เทพธิดา รวมถึง         
ภาพผู้สูงศักด์ิ เช่น เจ้าชาย เทพ พระอินทร์  และพระพรหม  3. ลายกระบี่ ไม่เพียงแต่เป็นรูปลิง แต่ยัง         
หมายรวมถึงรูปสัตว์อ่ืนๆ อาทิ สิงห์ หงส์ เศียรลิง เศียรยักษ์ กินรา และครุฑ รูปสัตว์เหล่านี้จะมีลวดลาย        
อย่างกนก  4. ลายคชะ เป็นรูปช้าง และรวมถึงรูปสัตว์ใหญ่ และสิ่งที่ไม่เคลื่อนไหว เช่น ภูเขา เป็นต้น  ในการ
วาดภาพ  4 ประเภทข้างต้นนี้ ช่างวาดโดยเฉพาะในสมัยพุกามจะให้ความสําคัญที่การวาดลายกนกเป็นพิเศษ  

 ในสมัยพระเจ้ามินดง การวาดภาพของเจริญรุ่งเรืองมาก มีช่างวาดภาพเหมือนที่มีฝีมือสูง        
ช่ือ อูจ่าญุ่น ในสมัยนั้น  ยังได้รับอิทธิพลทางศิลปะจากตะวันตก ทําให้การวาดภาพพัฒนาขึ้น  การวาดภาพ
มิได้จํากัดอยู่แต่ในงานภาพฝาผนังเท่านั้น หากยังพบในงานหนังสือบุดด้วย แต่หลักฐานที่เป็นหนังสือบุดนั้น    
มีเหลือให้เห็นเพียงน้อยชิ้น เนื่องจากเป็นของที่ผุพังง่าย นอกจากนี้ยังมีภาพวาดชนิดแขวนติดกับผนัง ภาพที่มี
ช่ือเสียงมากเป็นภาพในสมัยพระเจ้าธีบอ  เขียนโดย สะยาโฉ่ง เป็นภาพเกี่ยวกับพิธีจรดพระนังคัล อีกภาพหนึ่ง
เป็นภาพแสดงการเสด็จของพระเจ้าธีบอกับพระนางสุภยาลัต กําลังเสด็จออกจากเมืองมัณฑะเลย์ไปพํานัก    
ยังอินเดีย  เมื่อคราวเสียเมืองให้กับกองทัพอังกฤษ  

 นอกจากการวาดภาพทั่วไปแล้ว งานสักลายบนร่างกายก็ถือเป็นงานจิตรกรรมอย่างหนึ่ง         
การสักลายแต่เดิมนิยมสักด้วยสีแดงและสีดํา การสักนี้ เป็นธรรมเนียมของผู้ชาย เพื่อเป็นสิ่งแสดงถึง        
ความแข็งแกร่งอดทน คําเรียกช่ือการสักลายมีหลายคํา เช่น มีงเต้ะ  มีงจ่อง  โท-กวีง  และคาจ่อง กล่าวกันว่า
การสักนี้มีมาแต่สมัยศรีเกษตร เกิดจากความฝันของพระสงฆ์นามว่า อูอุตมะศีรีมะเถร์  พระรูปนี้ได้ฝันว่าได้พบ
การเขียนอักขระในหนังสือบุดสัมฤทธ์ิ ซึ่งได้มาจากท้องของจระเข้ อักษรที่บันทึกนั้น เป็นอักษรเกี่ยวกับ
อิทธิฤทธ์ิ จึงได้มีการลอกอักษรเหล่านั้นลงบนเนื้อหนังของคนด้วยสีแดงและดํา จนมาถึงในสมัยพุกาม        
พระนอกรีตฝ่ายอเยจี ได้สักลายอักขระดังกล่าวให้กับชาวบ้าน และเชื่อว่าได้กลายเป็นธรรมเนียมที่นิยมสืบต่อ
กันมา  

 การสักลายด้วยสีแดงและดําในแต่ละยุคสมัยมีข้อแตกต่างกันที่ตําแหน่งในการสัก  สีแดงจะสัก
บริเวณร่างกายตอนบนแถวหน้าอก คอ และต้นแขน เป็นการสักเพื่อป้องกันงู ช่วยให้หนังเหนียวและเพื่อ  
ความงาม นิยมสักเป็นรูปเทพ นาค ครุฑ ยักษ์ และกินรา ส่วนสีดําจะสักจากบริเวณ เอวลงมาถึงข้อเท้า      
โดยจะสักเป็นลายไม้เถา แต่ในสมัยอังวะพบว่ามีการใช้สีดําสักบริเวณตอนบนของร่างกายอีกด้วย  
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 เมียนม่าร์มีความเชื่อเกี่ยวกับการสัก มานับแต่อดีต หนุ่มเมียนม่าร์ทุกคนจะต้องสักลายบนร่างกาย 
เพื่อแสดงความเป็นลูกผู้ชาย ในขณะที่กําลังสักนั้น ผู้ถูกสักจะพยายามไม่แสดงสีหน้าเจ็บปวดและไม่ร้อง      
โอดโอย เพราะกลัวถูกล้อเลียนเย้ยหยันและถือเป็นเรื่องน่าอับอาย อย่างไรก็ตามในเวลาสักผู้ถูกสักจะขบ
ลูกหมากไว้ที่กรามเพื่อช่วยข่มอาการเจ็บปวด และด้วยผู้ถูกสักมักจะต้องทนเจ็บปวดอย่างเหลือฝืน จนมีคํา
กล่าวว่า “พอสักบนที่วางหม้อ (หน้าขา) เจ็บจน อยากเผ่นหนี พอถึงย้อยก้นแทบอยากก่นหมอ” ในเวลา
คัดเลือกขุนพล ชายเมียนม่าร์จะต้องนุ่งผ้าถกเขมรทําให้เห็นลายสักดูสง่าสมชายชาตรี 
 8.  งานช่างเงินและทอง 

   เมียนม่าร์เรียกช่ืองานประเภทนี้ว่า บะเด่ง  เชื่อว่าวิชาช่างสาขานี้เริ่มมาต้ังแต่สมัยพยู           
ดังมีหลักฐานการขุดพบเครื่องเงินเครื่องทองโบราณที่เมืองศรีเกษตรและเมืองหั่นลีง ในสมัยพยูนั้นพบว่า       
งานช่างเงินช่างทองจะเป็นงานศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากชาวฮินดูเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อมาถึงสมัยพุกาม 
วัฒนธรรมทางจีนและมอญได้เข้ามาผสมปนเปมากขึ้น จึงมีอิทธิพลต่องานช่างเงินและช่างทองไปด้วย ดังพบ
หลักฐานผอบบรรจุพระธาตุที่ขุดได้ที่เมืองศรีเกษตร เป็นต้น  ย้อนไปในสมัยพยู พบว่า มีการใช้สิ่งของที่ทํา        
จากเครื่องเงินเครื่องทองอยู่ไม่น้อย เช่น ผอบทอง ขันทอง ขันเงิน สร้อยคอ กระดิ่ง หวี  ซึ่งส่วนใหญ่จะพบ
สิ่งของเหล่านี้ในกรุพระเจดีย์  นอกจากนี้ยังพบรูปสัตว์ต่างๆ เช่น เนื้อทราย เต่า ผีเสื้อ หงส์ และของประดับ        
มีค่า เช่น กําไลประดับเพชรพลอย และลูกประคํา เป็นต้น  นับแต่อดีตมางานช่างทองของเมียนม่าร์         
เจริญมาโดยลําดับและเจริญสูงสุดในสมัยอังวะ ซึ่งในสมัยนี้ได้เกิดลวดลายใหม่ๆขึ้น พร้อมกับยังคงลวดลาย
ด้ังเดิมไว้ ลวดลายดังกล่าวนี้เรียกว่า โจแส่มะโย  ต่อมาในสมัยรัตนบุระอังวะซึ่งเป็นตอนปลายของยุคราชวงศ์
เมียนม่าร์ งานช่างด้านนี้ก็ยังคงรุ่งเรืองสืบมา มีการแต่งต้ังช่างเงินช่างทองไว้ประจําราชสํานักมากขึ้น            
ในยุคราชวงศ์นั้น ใช้เครื่องเงินเครื่องทองในวาระต่างๆ กัน ได้แก่ เครื่องใช้สําหรับพระกษัตริย์ เครื่องประดับ
ประจําราชวงศ์ เครื่องบรรณาการ และ เครื่องประกอบในราชพิธี เช่น งานผูกข้อมือ  และงานพิธี             
เจาะพระกรรณ เป็นต้น ในสมัยที่เมียนม่าร์ตกเป็นอาณาคมของอังกฤษ ได้มีการนําผลิตภัณฑ์ที่ทําจากทองคํา
เทียม เงินเทียม พลอยเทียมมาขายในราคาถูก ความนิยมใช้ของแท้จึงลดน้อยลง และส่งผลให้งานช่างฝีมือ
โบราณแทบจะสูญไปด้วย อย่างไรก็ตามงานช่างทองและเงินที่พัฒนารูปแบบและลวดลายใหม่ๆ ยังคงเป็นที่
นิยมมาจนถึงปัจจุบัน  
 9.  งานกลึงไม้ 

   เมียนม่าร์เรียกงานนี้ว่า  ปางปุ๊ต  งานช่างสาขานี้เริ่มพบในสมยัพุกาม พอในสมัยอังวะตอนต้น
ได้พบงานกลึงไม้ฝีมือดีเป็นจํานวนมาก ในอดีตนั้นงานช่างกลึงไม้เป็นงานที่ต้องใช้ทั้งในและนอกราชสํานัก          
เช่น การทําผอบหมาก พานดอกไม้ และตลับเมี่ยง ซึ่งนิยมมาจนถึงสมัยอังวะตอนปลาย และยังคงพบ        
งานกลึงเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนะบุระอังวะอีกด้วย ดังเช่น หม้อน้ําตาล หม้อเนย และตลับเมี่ยง   นอกจากนี้      
ยังมีงานที่เกี่ยวกับการสร้างอาคารในวัดและวัง เช่น  เสา คันฉัตร คานวอ ส่วนเครื่องครัว เช่น หม้อใส่สิ่งของ  
ในปัจจุบันงานกลึงไม้ลดความนิยมลง แต่ยังคงมีหลงเหลืออยู่ในงานประเภทของที่ระลึก ซึ่งทําคู่กับเครื่องเขิน 
 10.  งานลงรัก 

   เมียนม่าร์เรียกงานนี้ว่า  ปางยูน  ในสมัยก่อนงานลงรักใช้กับการผลิตของใช้ในบ้าน แต่เมื่อ 
ยุคสมัยเปลี่ยนไป ความนิยมลดน้อยลง จึงเป็นสาเหตุให้มีผู้ยึดอาชีพลงรักน้อยลงไปด้วย ไม่พบหลักฐาน          
งานช่างสาขานี้ในสมัยพุกาม อีกทั้งไม่พบหลักฐานที่อ้างว่าพระเจ้าหงสาวดีช้างเผือกได้นําเอาวิชาช่างประเภทนี้
มาจากอยุธยา อย่างไรก็ตามนักปราชญ์เมียนม่าร์กล่าวว่า แม้จะไม่มีหลักฐานการกล่าวถึงเครื่องใช้ชนิดนี้       
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ไว้เป็นถ้อยคําที่ชัดเจน แต่เป็นที่เชื่อกันว่าในสมัยนั้นได้มีการใช้เครื่องไม้ที่ลงสียางไม้ เช่น หีบ แก้ว ถ้วย ชาม 
และผอบต่างๆ และสิ่งของเหล่านี้ก็คงไม่หลงเหลือให้เห็น หรืออาจจะกล่าวได้ว่าในสมัยพุกามน้ันมีความนิยม
เครื่องใช้ที่ทําจากเครื่องทองเครื่องเงินและเครื่องเคลือบมากกว่า จึงไม่ได้มีการกล่าวถึงเครื่องใช้ที่ทําด้วยไม้ก็
อาจเป็นได้ แต่อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าในสมัยปีงยะ สมัยพระเจ้าตะซีฉีงสีหตู่  ซึ่งมีการบูรณะพระเจดีย์           
ชเวสี่โข่งนั้น ได้รับเครื่องบรรณาการจากมิตรประเทศ อาทิ เชียงใหม่ อยุธยา ยะไข่ และล้านช้างหนึ่งในบรรดา
เครื่องบรรณาการนั้นเป็นเครื่องไม้ลงรัก(เครื่องเขิน) และพบในบันทึกราชวังสะชาลินีจางว่าชาวเมียนม่าร์      
สมัยปีงยะและอังวะ เรียกคนไทยที่อาศัยอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนว่า ยูน ชนเหล่านี้             
เป็นกลุ่มคนที่ใช้เครื่องใช้ที่ลงยางไม้ และภายหลังความรู้นี้ได้สืบผ่านมายังเมียนม่าร์ และรุ่งเรืองมาก                
ในสมัยคอนบอง จนได้กลายมาเป็นเครื่องใช้ในราชสํานักและเป็นเครื่องบรรณาการ  เครื่องใช้ลงรักสมัยนั้น         
มีอาทิ ตลับเมี่ยง พานหมาก พานดอกไม้ และโตกภัตตาหาร เป็นต้น ปัจจุบัน แหล่งผลิตเครื่องเขินที่สําคัญ  
ของเมียนม่าร์ คือ เมืองพุกาม-ญองอู  อังวะ โหม่งหยั่ว  และมองถ่อง  ด้วยเป็นพื้นที่ใกล้แหล่งผลิตยางไม้         
ยางไม้ที่นํามาใช้ในการทําเครื่องไม้ลงรักหรือเครื่องเขินนี้อยู่บริเวณรัฐฉานและแถบเมียนม่าร์ตอนกลาง         
ในการทําเครื่องเขินนั้นจะทําเป็นอาชีพในครัวเรือน โดยทําเป็นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ในแต่ละท้องถิ่นที่ผลิต         
เครื่องเขินนั้น จะมีการพัฒนาความชํานาญที่แตกต่างกันไป เช่น โหม่งหยั่ว และมองถ่อง นิยมทําแก้ว ถ้วย  
โตก และถาด  ส่วนที่พุกามและญองอู จะทําของใช้ในบ้านและของใช้สําหรับพระสงฆ์  เช่น  ที่กรองน้ํา           
แก้วน้ําและตาลปัตร แต่ก่อนถือว่าพุกามและญองอูนี้ เป็นแหล่งผลิตงานที่ไม่ค่อยมีฝีมือนัก จึงขายกันในราคา       
ถูกกว่าที่อ่ืน จนเมื่อพุกามและญองอูกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว จึงเป็นที่รู้จักกันมากกว่าแหล่งทําเครื่องเขิน        
ในที่อ่ืนๆ 

  ปัจจุบันแม้ความนิยมในการใช้เครื่องเขินจะลดน้อยลง แต่ก็ไม่ได้สูญหายไปเสียทีเดียวเพราะ       
ยังเป็นงานฝีมือที่จําเป็นในสังคมเมียนม่าร์  ด้วยยังมีความนิยมในการทําเครื่องลงรักประเภทของใช้สําหรับ
พระสงฆ์ เช่น ฝาบาตร   แต่จะเป็นฝาบาตรเหล็กลงสียางไม้ ซึ่งมีการทํากันมากในแถบเมืองอังวะ  ส่วนงานไม้
ลงรักหรือเครื่องเขินนั้นยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะที่เมืองพุกาม ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งของประเทศ 

วัฒนธรรม 
 ด้านการแต่งกาย 
 เครื่องแต่งกายของชาวเมียนม่าร์ ทั้งหญิงและชายนิยมนุ่งโสร่ง ที่เรียกว่า “ลองยี” (Longeje)     
ซึ่งมีทั้งผ้าฝ้ายและไหมที่มีสีสดของผู้หญิงจะมีลายเชิงด้านล่างและมีลวดลายเล็กๆ กระจายทั่วผืนผ้า ลวดลาย
ของแต่ละท้องถิ่นจะต่างกัน ผ้าที่ทอมาจากเมืองอมรปุระเป็นลวดลายดอกไม้ เครือไม้ หรือเป็นดอก              
เป็นลายตามขวาง ไม่นิยมใช้เข็มขัด สวมเสื้อตัวสั้น คอกลม ผ่าอกติดกระดุม 5 เม็ด แขนกระบอกยาว       
จรดข้อมือ บางครั้งเป็นแขนสั้น เลยไหล่ลงมาเล็กน้อย ผ้าตัดเสื้อนิยมใช้ผ้าเนื้อบาง สีสด เช่น ผ้ามัสลิน              
ผ้าป่านหรือผ้าไนลอน สวมรองเท้าคีบแบบแตะ ทั้งหญิง ชาย แต่ของหญิงจะเป็นสี มีลวดลายเป็นดอกดวง        
ปักด้วยลูกปัด หรือด้ินเงินด้ินทอง สะพายย่าม ซึ่งเป็นผ้าไหมสีสวยสดทอมาจากรัฐฉาน ผู้ชายนุ่งโสร่ง
เช่นเดียวกับหญิง  แต่สีไม่ฉูดฉาด เป็นลายตาราง โตบ้าง เล็กบ้าง หรือเป็นลายทางยาวบ้าง โดยทั่วไป           
ใส่เสื้อขาว เมื่อมีพิธีจะสวมเสื้อคล้ายเสื้อจีนแขนยาวถึงข้อมือ  เรียกว่า “กุยต๋ัง” เป็นเสื้อชายสั้นๆ ติดกระดุม
ถักแบบจีนป้ายมาข้างๆ  อีกแบบเรียกว่า “กุยเฮง” ตัวยาวถึงสะโพกและติดกระดุมต้ังแต่คอตรงมาจรด  
ชายเสื้อใช้สีสุภาพ เช่น ขาว ดํา หรือนวล ถ้าอากาศหนาวจะสวมเสื้อกั๊กทอสักหลาดทับอีกช้ันหนึ่ง จะสวม
รองเท้าหุ้มส้นเมื่อมีพิธีชาวเมียนม่าร์ นิยมผลิตผ้าทอมือ แต่จะมีชาวเผ่าหนึ่งคือ พวก Yabeins แปลว่า          



หนังสือประกอบการเรียน รายวิชาเลือก เมียนม่าร์น่าศึกษา 31

ผู้ปลูกไหม   ได้ทอผ้าไหมที่มีลวดลายวิจิตรบรรจง เรียกว่า ผ้าตราหมากรุก (Check) นิยมทํากระโปรงแต่งงาน
และเครื่องแต่งกายในพิธี   ผ้าชนิดนี้จะมีเนื้อแน่น แข็งมาก ก่อนใช้ต้องนําไปแช่น้ําและทุบเสียก่อน เพื่อให้         
ผ้าเนื้อนิ่ม สีจะสวย ทนทาน นิยมใช้เป็นลองยีของสตรี ชาวเมียนม่าร์ได้เลียนแบบผ้าซิ่นผ้าไหมจากบางกอก    
เรียกว่า Bangkok lungis จะทอด้วยเส้นไหมควบ นิยมทําสีอมเทา สีเหลืองอําพัน และสีเขียวทึมๆ  เป็นที่นิยม             
ของสตรีเมียนม่าร์ 

  ผม โดยท่ัวไปผู้หญิงไว้ผมยาวเกล้าสูง บางทีก็ปล่อยชายห้อยลงมาไว้ทางซ้ายบ้างขวาบ้าง          
มีดอกไม้แซมผม เครื่องประดับ นิยมหิน และพลอยที่มีค่าเช่น ทับทิม นิล และหยก ส่วนผู้ชายนิยมตัดผมสั้น  
ไม่นิยมสวมหมวก หรือโพกศีรษะตามประเพณีเดิม เมื่อมีพิธีจะมีผ้าหรือแพรโพกศีรษะทําเป็นกระจุกปล่อย 
ชายทิ้งไว้ทางด้านขวา นิยมใช้สีชมพู 
               การแต่งกายของชาวเมียนม่าร์ ชาย–หญิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ด้านอาหาร 
   โดยทั่วไปคนเมียนม่าร์นิยมบริโภคข้าวเจ้าเป็นอาหารหลัก เช่นเดียวกับชาวไทยภาคกลาง           
ส่วนกับข้าวก็มีทั้งแกง ต้ม ผัด และน้ําพริก จึงดูคล้ายกับอาหารไทย เว้นแต่องค์ประกอบและรสชาติของ     
อาหารจะแตกต่างจากอาหารไทยอยู่พอควร  กับข้าวมีองค์ประกอบเป็นเนื้อและผักนานาชนิด เนื้อที่นิยม
บริโภคมีทั้งเนื้อแพะ เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ และปลา แต่เมื่อยามถือศีล มักงดอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อวัว          
ด้วยถือว่าวัวเป็นสัตว์ให้คุณใช้แรงงาน บ้างเช่ือว่าเนื้อวัวเป็นอาหารแสลง คนมีแผลหนองไม่ควรรับประทาน 
การเรียกช่ือ เนื้อวัวก็เลี่ยงใช้เป็นอย่างอื่น คือ วัวเป็นๆ จะเรียกว่า นวฺาหรือนัว  แต่เรียกเนื้อวัวว่า อะแมตา       
ซึ่งสะท้อนอิทธิพลฮินดูที่นับถือวัวย่ิงกว่าสัตว์อ่ืน ในบรรดาอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ปลานับว่ามีราคาถูกและ   
มักเป็นปลาน้ําจืด เช่น ปลาตะเพียน ปลาค้าว ปลากด ปลาหมอ ปลากระดี่และที่นิยมกินกันมาก คือ           
งาตะเล่าก์  ซึ่งน่าจะเป็นปลาตะลุมพุก ไข่ปลาชนิดนี้ชาวเมียนม่าร์ถือเป็นอาหารชั้นดี ปลาเกือบทุกชนิด        
มีแต่ตัวโตๆ ปลาบางชนิดต้องแล่แบ่งขายเป็นท่อน เมียนม่าร์จะมีปลาอุดมสมบูรณ์ ต่างจากไทยที่คนรุ่นหลัง      
มักไม่ค่อยได้เห็นปลาน้ําจืดขนาดใหญ่ในแม่น้ําลําคลองกันบ่อยนัก  

      หันมาดูพืชผักที่นิยมบริโภคกันบ้างมี ใบกระเจี๊ยบแดง  ผักบุ้ง  ผักกวางตุ้ง ผักชี ใบบัวบก
กะหล่ําปลี ผักกาดหอม ที่เป็นพืชกินผล กินหัว กินเหง้า เช่น มะเขือยาว มะเขือเทศ แตงกวา แตงร้าน น้ําเต้า 
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มะรุม ลูกเนียง หัวผักกาด มันฝรั่ง หยวกกล้วย หน่อไม้ แครอท และถั่วนานาชนิด  เมียนม่าร์ไม่มีผัก "อนามัย" 
อย่างบ้านเรา ผักทุกชนิดที่ขายตามท้องตลาดมีระดับเดียวคือ "แบกับดิน" แต่ก็เป็นผักใหม่ สด อวบ                
น่ารับประทาน ส่วนใหญ่เป็นผักที่ใช้ปุ๋ยธรรมชาติใกล้ตัวแทบทั้งสิ้น แต่ไว้ใจได้ว่าปลอดสารพิษ บ้านส่วนใหญ่
ตามชนบท หรือชานเมืองมักมีสวนครัวในบริเวณบ้านปลูกผักไว้กินเอง ที่พบบ่อยๆ ก็คือร้านน้ําเต้าลูกโตๆ         
สวนครัวจึงถือเป็นตลาดหลังบ้านสําหรับชาวเมียนม่าร์ จนมีคําพูดติดปากว่า "ปลูกร้านค้าไว้หลังบ้าน"         
แม้ไม่พ่ึงตลาดก็อยู่ได้สบาย สําหรับพืชผักที่ชอบกินกันมาก เห็นจะเป็นผลน้ําเต้า ใบกระเจี๊ยบแดงและ             
ถั่ว น้ําเต้ากินได้ทั้งยอดและผล นํามาแกง ต้ม และทอดชุบแป้งกินเป็นของว่าง ส่วนใบกระเจี๊ยบปรุงเป็นอาหาร
ได้ทั้งต้มและผัด หากต้มจะเรียกว่า ฉี่งบ่องฮีงโฉ่  หรือนํามาผัด เรียกว่า ฉี่งบ่องจ่อ ใบกระเจี๊ยบจัดได้ว่า           
เป็นอาหารประจําสํารับ ช่วยเจริญอาหารและแก้เลี่ยนไปในตัว สําหรับถั่วนั้นเป็นพืชเกษตรเช่นเดียวกับข้าว 
นิยมบริโภคถั่วถึงราว 20 ชนิด อาทิ ถั่วลิสง ถั่วแขก ถั่วเนย ถั่วเหลือง ถั่วแดง ถั่วผีเสื้อ เป็นต้น เมียนม่าร์ปลูก
ถั่วกันมากทางตอนบนของประเทศ  นําถั่วมาปรุงอาหารได้สารพัดอย่าง ทั้งแกง ต้ม ผัด คั่ว หมัก และทําเป็น
น้ํามันปรุงอาหาร หากเยือนเมียนม่าร์แล้วไม่ได้กินถั่ว หรือพลาดลิ้มรสน้ําเต้าและใบกระเจี๊ยบ ถือว่ายังตีไม่ถึง
ท้ายครัวเมียนม่าร์  

 สิ่งที่อาหารชาติไหนๆ  มักขาดไม่ได้ก็คือเครื่องปรุงรส การปรุงอาหารให้มีรสชาติและมีกลิ่นหอม
ชวนกินจะใช้น้ํามัน เกลือ  หัวหอม และกระเทียม เป็นเครื่องปรุงหลัก และใช้ขิง ตะไคร้ ผักชี ใบแมงลัก       
ใบมะขาม มะนาวหลวง (เรียกเช่าก์ต่ี) ผงกะหรี่ พริก น้ําปลา ซีอ๊ิว ปลาร้า กะปิ ถั่วเน่า และปลาแห้ง               
เป็นเครื่องปรุงเสริมตามชนิดของอาหาร อาทิ แกงสี่เบ่ียง มีหน้าตาคล้ายแกงฮังเลของไทยภาคเหนือและ  
คล้ายแกงมัสมั่นของแขก นิยมใส่ขิงเป็นเครื่องปรุงสําคัญ แต่จะไม่ใส่เครื่องเทศมากมายอย่างแกงแขก        
สําหรับแกงฮีงเลของเมียนม่าร์ที่ฟังชื่อคล้ายกับแกงฮังเลของคนเมืองเหนือ กลับมีหน้าตาเหมือนแกงโฮะ       
ไม่ทราบว่าเป็นด้วยเพราะเหตุใดคนเมียนม่าร์ไม่กินใบกะเพรา แต่จะกินเฉพาะใบแมงลัก ใบกะเพรานั้นถือเป็น
อาหารสําหรับวัวเท่านั้น จึงมักแปลกใจที่คนไทยนิยมกินใบกระเพรา ทํานองเดียวกันคนไทยทั่วไปจะเห็น         
แกงไข่ต้มของเมียนม่าร์เป็นของแปลกเช่นกัน ส่วนมะนาวนั้นเมียนม่าร์กินกันน้อยเพราะราคาแพงพอๆ กับไข่ไก่         
จึงใช้มะนาวหลวงซึ่งมีลูกโตกว่าและให้น้ําได้มากกว่า  นอกจากนี้ก็ใช้ใบมะขามหรือมะขามเปียกเพิ่มรสชาติด้วย
เช่นกัน  

 เครื่องปรุงอีกชนิดที่อดพูดถึงไม่ได้คือ ผงชูรส หรือที่เมียนม่าร์เรียกว่า อะโฉ่-ฮม่ง แปลตามศัพท์  
ได้ว่า "ผงหวาน" หากกินอาหารเมียนม่าร์ก็ยากที่จะเลี่ยงผงชูรส เพราะเห็นทั้งแม่ค้าและแม่ครัวชอบปรุงอาหาร
ด้วยผงชูรสกันทีละมากๆ กับข้าวทุกชนิดไม่ว่าจะต้มยําทําแกงอะไรก็ใส่ผงชูรสทั้งสิ้น แม้แต่โรยคลุกข้าวกิน             
ก็มีที่น่าสนใจคือจะใช้ผงชูรสประกอบในเครื่องเซ่นเจ้าที่ ส่วนน้ําปลานั้นมีเหมือนไทย นิยมขายเป็นแกลลอน
หรือเป็นถุง มีทั้งน้ําปลาชนิดน้ําใสและชนิดน้ําขุ่นจนดําสนิท เรียกน้ําปลาว่า หงั่งปยาเหย่ ฝ่ายเมียนม่าร์เชื่อว่า 
น่าจะเป็นคําไทยประสมคําเมียนม่าร์ มีคําว่า เหย่ เท่านั้นที่เป็นคําเมียนม่าร์ แปลว่า น้ํา ส่วนคําว่า หงั่งปยา 
เชื่อว่าคงจะเพี้ยนเสียงมาจากคําว่าน้ําปลาของไทย 
 กะปิปลาร้า คนเมียนม่าร์  เรียกรวมๆ ว่า งาป๊ิ  ออกเสียงสั้นๆ ว่างะปิ๊ คํานี้  แปลตามศัพท์ได้ว่า 
"ปลาหมัก" นั่นคือ งา  แปลว่า "ปลา" และ ป๊ิ แปลว่า "หมักหรือกดอัด" คําว่ากะปิของไทยจึงน่าจะเพี้ยนมาจาก
งะปิ๊ของเมียนม่าร์ (ภาษามอญเรียกปลาว่า ก๊ะ) งะปิ๊เมียนม่าร์มีหลายชนิด หากเป็นปลาร้าตัวโต ๆ จะ
เหมือนกับปลาหมักเค็มเรียกว่า งะปิ๊ก่อง หากเป็นปลาหมักตัวเล็กๆ ก็จะเหมือนกับปลาร้าของไทย แต่ถ้าทํากิน
เป็นปลาร้าหลนเรียกว่า งะปิ๊เหย่โจ่  และถ้าทําเป็นน้ําจิ้มเจือแค่พริกป่นจะเรียกว่า งะปิ๊แชะ ส่วนกะปิที่ทํา    
มาจากกุ้งจะเรียกว่า เซงซางะปิ๊  หากทําจากกุ้งเคยจะเรียก เคว-งะปิ๊ หรือ มยีงงะปิ๊ เมื่อนํากะปิมาโขลก       
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จะเรียกว่า งะปิ๊ทอง ชาวเมียนม่าร์ตอนล่างเท่านั้นที่นิยมกินกะปิปลาร้าเหมือนๆ ไทยภาคกลาง แต่เมียนม่าร์
ตอนบนจะนิยมกินถั่วเน่าที่เรียกว่า แบ-งะปิ๊ หรือ แบโป๊ะ คําหลังแปลว่า "ถั่วเน่า"  ความหมายจึงตรงกับที่ไทย
เรียก โดยท่ัวไปจะเห็นคนเมียนม่าร์ในย่างกุ้งกินน้ําพริกปลาร้ามากกว่าน้ําพริกกะปิ ด้วยเหตุผลง่ายๆ ว่า       
หากะปิดีๆ มาตํากินไม่ค่อยได้ กะปิที่มีช่ือของเมียนม่าร์คือกะปิจากเมืองมะริด เขตจังหวัดตะนาวศรี รองลงมา
ก็จากเมืองเคว ในรัฐยะไข่ เป็นกะปิดี ขึ้นชื่อเทียบได้กับกะปิระยองของไทยเรา จะเห็นได้ว่า กะปิของเมียนม่าร์ 
จึงมีทั้งที่ทําจากปลา กุ้ง เคย ถั่ว แล้วเรียกเหมือนกันว่า งะปิ๊ มีความหมายคลุมทั้งกะปิ ปลาร้า และถั่วเน่า 
นอกจากนี้ยังนิยมกินน้ําถั่วหมักที่เรียกว่า โปงเหย่และงาหมักที่เรียกว่า นังพัดฉี่ง เป็นเครื่องจิ้มหรือคลุกข้าวกิน 
จากร่องรอยของศัพท์ กะปิจากเมียนม่าร์ และน้ําปลาจากไทย น่าจะบอกได้ว่าเมียนม่าร์กับไทยคงแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมการบริโภคกะปิกับน้ําปลากันมาแต่อดีต   
 นอกเหนือไปจากอาหารหลักตามที่กล่าวมา  ยังมีอาหารว่างที่น่ารู้จักอีกหลายอย่าง อาทิ 
ก๋วยเต๋ียว (เข้าก์ซแว) ขนมจีน (ม่งฮีงคา) ซาละเปา (เป้าก์สี่) ปาท่องโก๋ (อ่ีจ่า-กเว) โรตีทอด (ปะละต่า) โรตีโอ่ง 
(หนั่งปยา)  และของทอดนานาชนิด (อะจ่อ) เช่น กล้วยทอด ถั่วทอด บาเยีย และน้ําเต้าชุบแป้งทอด          
ส่วนก๋วยเต๋ียวที่เรียกว่า เข้าก์ซแว นั้น น่าจะเป็นคําเดียวกับข้าวซอยของคนเมือง ก๋วยเต๋ียวมีทั้งก๋วยเต๋ียวผัด 
ก๋วยเต๋ียวน้ํา และราดหน้า ที่ต่างออกไปจากไทยคือหมี่คลุกเคร่ือง (เข้าก์ซแวโต๊ะ) ปรุงด้วยถั่วป่น พริกป่น      
น้ํามะขาม ซ้อสมะเขือเทศ ซ้อสแดง และผงชูรส โดยจะกินกับต้มจืดที่เรียกว่า ฮีงโฉ่ ส่วนข้าวซอยอย่างของไทย
ภาคเหนือ จะเรียกว่า โอ๊งโน๊ะเข้าก์ซแว  ซึ่งแปลตามศัพท์ว่า "ก๋วยเต๋ียวกะทิ" ดูหน้าตาไม่ต่างจากข้าวซอยไทย
นัก เมียนม่าร์มีก๋วยเต๋ียวขึ้นชื่อคือ ซีแชะเข้าก์ซแวและเจโอ ชนิดแรกเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งคลุกน้ํามันเจียว      
ส่วนชนิดหลังเป็นก๋วยเต๋ียวน้ําชามใหญ่เหมาะสําหรับคนกินจุ รสชาติไม่เลี่ยนนัก และมีก๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่      
ที่เรียกว่า ชานเข้าก์ซแว มีลักษณะคล้ายก๋วยเต๋ียวหยก  แต่นิยมใส่น้ํามันจนเยิ้ม ไม่มีรสเผ็ด กินเลี่ยนๆ ชอบกล   
 นอกจากนี้ยังมีขนมจีนน้ํายา เรียกว่า ม่งฮีงคา แปลว่า "ขนมแกงขม" ขนมจีนถือเป็นอาหารยอด
นิยมเช่นกัน  แต่น้ํายาจะต่างไปจากน้ํายาไทยตรงที่นิยมใส่ขมิ้น ขิง หยวกกล้วย และมีเครื่องเคียงน้ํายาเป็น
จําพวกของทอดเช่น น้ําเต้าทอดและไม่นิยมกินขนมจีนกับผักสด ส่วนอาหารว่าง เช่น ซาลาเปา ปาท่องโก๋ และ
โรตี  มักจะกินกับชาร้อนใส่นมที่เรียกว่า ละแพะเหย่  หรือละแพะเหย่โฉ่ของกินเล่นอีกอย่างที่นิยมคือเมี่ยงดอง 
นํามาคลุกเครื่องเรียกว่า ละแพะโต๊ะกินกับของทอด เช่น ถั่วทอด กระเทียมทอด ขิงทอดและงาคั่ว  
 คนเมียนม่าร์นิยมด่ืมน้ําชาร้อนอย่างคนจีน  เรียกน้ําชาร้อนว่า ละแพะเหย่จาง หรือ เหย่-นเวจาง 
และด่ืมกันได้ทั้งวันทั้งคืน ถือว่าน้ําชาเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ช่วยแก้เลี่ยน แก้กระหายและช่วยขับเสลด  
ส่วนน้ําเย็นนั้นจะดื่มกันบ้างเป็นครั้งคราว โดยจะแช่ทิ้งไว้ในโอ่งดินน้ําแข็งถือเป็นของแพง หากกินมากอาจทํา
ให้เสาะท้อง จึงไม่นิยมมากนัก และถ้าเดินไปรอบๆ พระเจดีย์ชเวดากอง จะพบร้านขายน้ําเย็น เป็นน้ําเปล่า
กรองผ่านก้อนน้ําแข็ง ราคาแก้วละหนึ่งจ๊าต นอกจากนี้ยังมีน้ําอ้อย (จังเหย่) หากผ่านสวนตาลก็มีน้ําตาลสด   
ที่เรียกน้ําตาลหวาน(ทะเยโฉ่)  และน้ําตาลเมาที่เรียก น้ําตาลขม (ทะเยคา) น้ําอัดลมก็พอมีขาย เช่น น้ํามะเน็ต
(สป๊ากะหลี่ง) น้ําส้ม แป๊บซี่ (แป๊ะสี่) มิรินด้า เซเว่นอัพ   
 ขนม เรียกว่า ม่ง คนเมียนม่าร์ไม่ชอบขนมรสหวานจ๋อยหรือใส่กะทิมากอย่างขนมไทย แต่มักจะ
ปนน้ํามันพืชในขนม ขนมมีหลายอย่าง เช่น ขนมหม้อแกง ขนมกวน ขนมตาล วุ้น สาคู ข้าวเหนียวหน้าถั่ว  
หรือโรยงา ขนมต้ม ขนมครก (เมียนม่าร์เรียกขนมผัวเมีย-ม่งลีงมยา) ขนมอีตุย ข้าวเหนียวแดง ขนมแป้งนึ่ง 
(ปองม่ง) ขนมแป้งทอด (ม่งสี่จ่อ) ขนมฝิ่นตัด (เบงม่ง) ขนมกล้วย ขนมวง ขนมเปี๊ยะ ขนมไข่ ข้าวเกรียบ ฯลฯ 
ขนมที่น่าจะเอาอย่างมาจากไทย เห็นจะเป็นขนมหม้อแกงและขนมลอดช่อง อย่างแรกเรียกว่า สะนวีงมะกี่ง 
อย่างหลังเรียกว่า ม่งและซอง ซึ่งก็ยังพอมีเค้าภาษาไทยอยู่ทั้งสองคํา ส่วนข้าวเหนียว หน้ากะทิ เรียกคล้ายไทย
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ว่า นังกะทิ น่าจะมาจากหน้ากะทิหรือไม่ก็น้ํากะทิ ขนมอีกชนิดหนึ่งที่คงรับจากไทย คือ ข้าวหลาม เรียกว่า    
แคลังจี่เต้าก์  แคลัง มาจากข้าวหลาม และ จี่เต้าก์ แปลว่า "กระบอก" ส่วนขนมที่ไทยคงจะรับมาจากเมียนม่าร์ 
คือ กะละแม มีความหมายว่า "กุลาดําหรือแขกดํา" ส่วนแป๊ะหลอ นั้น เป็นถั่วคั่ว  ซึ่งเมียนม่าร์เรียกว่า  แบหล่อ 
ถ้าเป็นถั่วทอดจะเรียกว่า แบจ่อ  
 ขนมแบบฝรั่งก็มี เช่น ขนมเค้ก จะเรียกว่า  เก๊ะม่ง เรียกขนมปังว่าป่องม่ง  และเรียกขนมปังกรอบ
ว่า บิซะกั๊วะ  สําหรับไอศกรีมนั้น มีคําเรียกหลายคําตามแต่ชนิด  เหย่แคม่ง เป็นไอติมก้อน  เหย่แคชอง      
เป็นไอติมแท่ง และ เหย่แคโด๊ะ เป็นไอติมถุง  ส่วนน้ําแข็งไสใส่น้ําหวานจะเรียกว่า เหย่แคชิต์ คําว่า เหย่แค    
นั้น แปลว่า "น้ําแข็ง"  คํานี้จึงหมายถึงไอติมได้ด้วย 
 ผลไม้  เรียกว่า ติจ์ตี ที่พบเห็นบ่อยๆ ก็มีกล้วย และมะพร้าว เพราะเป็นผลไม้ที่นิยมใช้บูชาเทพนัต  
เมียนม่าร์  เรียกกล้วยหักมุกว่า พีจาง  เรียกกล้วยหอมว่า ตี-มเว ซึ่งแปลตามศัพท์ว่า "ผลหอม" และเรียก  
กล้วยน้ําว้า ว่ากล้วยยะไข่หรือยะข่ายแงะปยอตี ชาวเมียนม่าร์ ดูจะนิยมกินกล้วยหักมุกมากที่สุด ช่วยบํารุง
สุขภาพและมักนําไปถวายพระ จึงต่างจากไทยที่นิยมกล้วยน้ําว้ามากกว่า มะม่วงเมียนม่าร์นั้นมีหลายชนิด      
ที่คล้ายไทย เช่น มะม่วงมัน มะม่วงพิมเสน แต่มีรสชาติด้อยกว่ามะม่วงไทย มีมะม่วงชนิดหนึ่งเรียกว่า หยี่งกแว 
แปลว่า  "อกแยก" มีความหมายและรูปร่างคล้ายๆ กับอกร่องไทย แต่รสชาติต่างกันลิบ เว้นแต่บางปีจึงจะมี   
รสดี บางลูกกินแล้วคันคอ จนน่าจะเรียกว่า "มะม่วงอกแตก" เสียมากกว่า มะม่วงที่ขึ้นชื่อของเมียนม่าร์         
อาทิ มัณฑะเลย์หยี่งกแว  มยะชิตสุ  เซงตะโลง ส่วนแตงโมรสดีเห็นจะเป็นแตงโมพันธ์ุโยเดีย ที่หาซื้อได้        
ตามทางไปเมืองพะโคหรือหงสาวดี   
 คนเมียนม่าร์นิยมสูบบุหรี่และเคี้ยวหมากกันมาก นับต้ังแต่เด็กวัยรุ่นจนถึงคนแก่ติดบุหรี่ ติดหมาก
กันไม่น้อย เมียนม่าร์เรียกบุหรี่ว่า เซเละ แปลตามศัพท์ว่า "ยามวน" ส่วนหมากจะเรียกว่า กวานหรือกูน ซึ่งมี
เครื่องปรุงหลายรส ทําเป็นหมากคํา เรียกว่า กูนหย่า หมากคําจะห่อพับด้วยใบพลูเป็นคําๆ ไม่นิยมมวน     
อย่างไทยเรา หากเดินตามท้องถนนไม่ว่าย่านไหนๆ จะพบเห็นร้านทําเป็นซุ้มขายหมากคําและยามวนได้ไม่ยาก 
บางทีจะพบพ่อค้าบุหรี่และหมากคําเดินเร่ขายตามย่านชุมชน ฉะนั้น ผู้ยังหลงใหลในรสชาติของบุหรี่             
ก็คงสะดวกใจที่ไม่มีใครมาคอยค่อนแคะให้หงุดหงิด แต่จะยุ่งใจก็ตรงที่จะต้องพกบุหรี่ที่ถูกใจไปเอง         
เพราะคนเมียนม่าร์ชอบสูบยาฉุนแบบบุหรี่ขี้โยและไร้ก้นกรอง  ส่วนบุหรี่รัฐบาลหรือบุหรี่นอกก็มีวางขาย            
อยู่ทั่วไปเหมือนกันเมียนม่าร์เริ่มรณรงค์เกี่ยวกับภัยของบุหรี่บ้างแล้ว แต่ก็ยังมีโฆษณาขายบุหรี่ทางโทรทัศน์ 
ส่วนหมากนั้น ตอนนี้ห้ามซื้อขายกันในเขตตัวเมือง อีกทั้งมีป้ายปรามไม่ให้บ้วนน้ําหมากขี้หมากในที่สาธารณะ 
หากละเมิดก็อาจถูกปรับถึงห้าร้อยจ๊าต  นับว่าสูงพอๆกับรายได้สําหรับคนจนๆ ทั้งเดือนทีเดียว หญิงและ             
ชายนิยมบุหรี่ต่างกัน ผู้ชายจะสูบบุหรี่มวนเล็กขนาดเท่านิ้วก้อย แต่มีรสชาติแรง เรียกว่า เซ-ปยีงเละ แต่หญิง
มักสูบบุหรี่มวนโตๆ ขนาดสักสองนิ้วหัวแม่มือ แต่ก็เป็นยารสเบา เรียกว่า เซเปาะเละ ใบไม้ที่มักใช้มวนยาเส้น
อาจเป็นใบหมันดง หรือเปลือกข้าวโพด สะดวกสุดก็มวนด้วยกระดาษ    
 สรุปแล้วในด้านอาหารการกินนั้น แม้คนไทยกับคนเมียนม่าร์จะชอบกินข้าวเจ้าเหมือนกัน             
แต่กลับนิยมรสชาติอาหารต่างกันอยู่มาก เมียนม่าร์ชอบรสมัน ไม่ชอบรสหวานแบบไทย ของกินเมียนม่าร์      
ที่พบเห็นกินกันเป็นประจํามี ของทอด ของยํา ต้ม แกง และกะปิปลาร้า พืชผักก็มักเป็น ถั่ว น้ําเต้า              
ใบกระเจี๊ยบ เนื้อแพะ ปลาจะหากินง่ายกว่าเนื้ออย่างอื่น อาหารบางอย่างรับมาจากไทย และอาหารไทย
บางอย่างก็รับมาจากเมียนม่าร์เช่นกัน  แต่พัฒนารสชาติแตกต่างกันไป นอกจากนี้คนเมียนม่าร์มีธรรมเนียม   
จิบน้ําชาแกล้มเมี่ยงแกล้มถั่ว  ติดหมากติดบุหรี่จนเลิกยาก อีกทั้งยังหลงใหลรสชาติผงชูรส อาหารในเมียนม่าร์
จะพบเห็นเหมือนๆ กันแทบทุกที่จะหาของแปลกใหม่กินอย่างในเมืองไทยนั้นยังเป็นเรื่องยาก  ฉะนั้นหากจะไป
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ใช้ชีวิตในเมียนม่าร์ก็ต้องปรับตัวใหม่ แต่ถ้าชอบวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายพออยู่พอกิน มีอย่างไรก็กินอย่างนั้น 
เมียนม่าร์เป็นแผ่นดินที่สนองเรื่องปากท้องได้อย่างไม่ขัดสนนัก 

ประเพณี 
         สังคมเมียนม่าร์ นับได้ว่าเป็นสังคมท่ีแทบหยุดกาลเวลา และหยุดความเปลี่ยนแปลงไว้ได้            
ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้เพราะเมียนม่าร์ปิดประเทศมานานกว่า 3 ทศวรรษ ในขณะที่โลกได้พัฒนาด้านเทคโนโลยี           
ไปมาก ในช่วงเวลานั้น สังคมเมียนม่าร์อยู่ได้ด้วยการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นความ
เป็นอยู่แบบพอมีพอกินและพึ่งพาตนเอง สิ่งจําเป็นจึงมีเพียงแค่ปัจจัยสี่ คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม 
และยารักษาโรค อีกทั้งสิ่งยั่วเย้าในการบริโภคท่ีเกินความจําเป็นก็มีไม่มาก ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมียนม่าร์
ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้จึงมีความเรียบง่าย และไม่มีเรื่องที่จะต้องจับจ่ายกันมากส่วนในด้านความบันเทิงนั้น 
ทางการจะคอยควบคุมให้อยู่ ในกรอบของจารีตประเพณี เช่นก่อนหน้านี้ เมียนม่าร์ไม่มีสถานบันเทิง                
แบบสมัยใหม่ ไม่มีภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาฉายมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไม่มีการฉายภาพยนตร์    
แนวสยองขวัญ ไม่ค่อยมีการเสนอข่าวอาชญากรรม ซึ่งอาจเป็นเพราะขัดกับค่านิยมที่มักเลือกรับข่าวสารเฉพาะ
เรื่องที่เป็นมงคล ด้วยเหตุนี้ชาวเมียนม่าร์จึงพึ่งความบันเทิงแบบท้องถิ่น อาทิ ละคร ดนตรี มวย มายากลและ
ภาพยนตร์เมียนม่าร์ สิ่งบันเทิงเหล่านี้หาชมได้ในช่วงวันงานประเพณีของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือ           
งานฉลองพระเจดีย์  
 นอกเหนือจากฉลองเจดีย์ที่จัดต่างเวลากันในแต่ละท้องถิ่นแล้ว ส่วนใหญ่จะนิยมแสวงหาความสุข
กับการประกอบบุญกริยาทางศาสนา หากเป็นชาวพุทธก็มักต้องหมั่นเข้าวัดทําบุญ นั่งสมาธิอยู่กับบ้านหรือ  
ออกเดินทางแสวงบุญ นอกจากนี้ยังมีงานประเพณีเพื่อสร้างกุศลที่อาจให้ความบันเทิงควบคู่กันไปด้วย ได้แก่ 
งานฉลองสงกรานต์ งานวันรดน้ําต้นโพธ์ิ งานจุดประทีป และงานทอดกฐิน เป็นต้น งานประเพณีดังกล่าว         
เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีสิบสองเดือน ที่ยังพบเห็นได้ในแทบทุกท้องถิ่น บางวันถือเป็นวันหยุดราชการอีกด้วย 
อาทิ วันสงกรานต์ จัดในเดือนดะกู ซึ่งเป็นเดือนแรกของศักราชเมียนม่าร์ ปัจจุบันกําหนดตรงกับวันที่ 13-17 
เมษายนของทุกปี วันรดน้ําต้นโพธิ์ ตรงกับ วันเพ็ญ ในเดือนกะโส่ง วันธรรมจักรตรงกับวันเพ็ญของเดือน        
หว่าโส่ ก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน วันอภิธรรม ตรงกับวันเพ็ญดะดีงจู๊ต ก่อนออกจากพรรษาหนึ่งวันและ             
วันตามประทีป มีในเดือนดะส่องโมง ส่วนวันทางศาสนาอื่นๆ ที่ถือเป็นวันหยุด ได้แก่ วันคริสต์มาสและวัน
สําคัญของชนเผ่าและศาสนาต่างๆ ในส่วนประเพณีสิบสองเดือนของเมียนม่าร์นั้นมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี                
(เดือน 1 ของเมียนม่าร์ เท่ากับเดือน 5 ของไทย และเดือน 12 ไทย เท่ากับเดือน  8 เมียนม่าร์)             
 งานประเพณีประจําเดือนสิบสองเดือนของเมียนม่าร์ 

1.   ดะกู      มี.ค.-เม.ย.   งานฉลองสงกรานต์  
2. กะโส่ง    เม.ย.-พ.ค.    งานรดน้ําต้นโพธิ์  
3. นะโหย่ง     พ.ค.-มิ.ย. งานสอบพระธรรม ปัจจุบันย้ายไปจัดในเดือนดะกู  
4. หว่าโส่     มิ.ย.-ก.ค.  งานบวชพระเณรและงานเข้าพรรษา  
5. หว่าข่อง   ก.ค.-ส.ค.  งานสลากภัต ปัจจุบันงานบูชานัตที่ต่องปะโยง เป็นที่สนใจมากขึ้น  
6. ต่อดะลีง   ส.ค.-ก.ย.  งานแข่งเรือหรืองานต่อดะลีงหรืองานติจ์ซีง  
7. ดะดีงจู๊ต      ก.ย.-ต.ค.  งานจุดประทีปและงานออกพรรษานิยมปล่อยโคมลอยกัน  
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8. ดะส่องโมง ต.ค.-พ.ย.   งานทอดกฐินและงานตามประทีป  
9. นะด่อ    พ.ย.-ธ.ค.    งานบูชานัต ปัจจุบันจัดงานเทิดเกียรติกวี แทนงานบูชานัต  
10. ปยาโต่        ธ.ค.-ม.ค.   งานอัศวยุทธ ปัจจุบันไม่มีการจัดงาน  
11. ดะโบ๊ะดแว ม.ค.-ก.พ.   งานกวนข้าวทิพย์และงานหลัวไฟพระเจ้า 
12. ดะบอง    ก.พ.-มี.ค.   งานก่อเจดีย์ทรายหรืองานดะบอง  

 เดือนหนึ่ง  เรียกว่า เดือนดะกู (มี.ค.-เม.ย.) เป็นเดือนเริ่มศักราชใหม่ และเป็นเดือนต้นฤดูร้อน
ประเพณีสําคัญของเดือนนี้คืองานฉลองสงกรานต์ เมียนม่าร์ถือเป็นงานฉลองวันส่งท้ายปีเก่าและย่างสู่ปีใหม่       
มีการเล่นสาดน้ํากันตลอด 5 วัน ถือว่าช่วงเวลานี้เป็นวันมงคล จึงนิยมเข้าวัดรักษาศีล ช่วยกวาดลานวัด          
และลานเจดีย์ สรงน้ําพระพุทธและเจดีย์ รดน้ําดําหัวพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ตลอดจนครูบาอาจารย์ และสระผม 
ให้ผู้เฒ่าผู้แก่ด้วยน้ําส้มป่อย งดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต สร้างกุศลด้วยการปล่อยวัว ควาย และปลา กวีเมียนม่าร์       
ช่ืออูบุญญะ บันทึกไว้ว่าในยามเที่ยงตรงของเดือนดะกู จะเห็นเงาตนเองใกล้ตัวเพียงแค่ 3 ฝ่าเท้า หากเป็น 
เดือนอื่นจะเห็นได้ยาวสุดถึง 6 ฝ่าเท้า ฉะนั้นเดือนดะกูจึงเป็นเดือนที่ตะวันยามเที่ยงอยู่ตรงศีรษะมากที่สุด        
เมื่อสิ้น วันสงกรานต์จะนิยมจัดงานบวชเณรให้บุตรและจัดงานเจาะหูให้ธิดา ดังนั้นในช่วงหลังสงกรานต์          
จะพบเห็นขบวนแห่ลูกแก้วและลูกหญิงไปตามท้องถนนและรอบลานองค์เจดีย์ตามวัดต่างๆ  จึงมีสามเณร       
บวชใหม่อยู่กันเต็มแทบทุกวัด  

      เดือนสอง  เรียกว่า เดือนกะโส่ง (เม.ย.-พ.ค.) เมียนม่าร์มีสํานวนว่า "ดะกูน้ําลง กะโส่งน้ําแล้ง" 
เดือนกะโส่ง จึงเป็นเดือนที่แห้งแล้ง ภาวะอากาศในเดือนนี้ออกจะร้อนอบอ้าวกว่าเดือนอื่นๆ ชาวพุทธจึงจัดงาน
รดน้ําต้นโพธิ์กันในวันเพ็ญของเดือนกะโส่ง และถืออีกว่าวันนี้ตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้และ
ปรินิพพาน  ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ได้กําหนดเรียกวันดังกล่าวว่า วันพุทธะ ในวันนี้จะนิยมปฏิบัติ
บูชาตามวัดและเจดีย์ ด้วยการรักษาศีลและเจริญภาวนา วัดและเจดีย์จึงมีผู้คนไปทําบุญมากเป็นพิเศษ          
เดือนกะโส่ง นับเป็นเดือนที่ฝนเริ่มต้ังเค้า ชาวนาจะเริ่มลงนา เพื่อเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูก  

 เดือนสาม เรียกว่า เดือนนะโหย่ง (พ.ค.-มิ.ย.) เดือนนี้เป็นเดือนเริ่มการเพาะปลูก ฝนฟ้าเริ่มส่อเค้า 
และโปรยปราย อากาศเริ่มคลายร้อน ต้นไม้ใบหญ้าเริ่มแตกยอด โรงเรียนต่างเริ่มเทอมใหม่หลังจาก               
ปิดภาคฤดูร้อน เดือนนะโหย่ง จึงนับเป็นเดือนเริ่มชีวิตใหม่หลังจากผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายเดือน                
ในสมัยราชวงศ์เคยจัดพิธีแรกนาขวัญในเดือนนี้ เรียกพิธีนี้ว่า "งานมงคลไถนา"  ส่วนในทางศาสนาเคยเป็น 
เดือนสอบท่องหนังสือพุทธธรรมสําหรับพระเณรกล่าวว่ามีมา  ต้ังแต่สมัยของพระเจ้าตาหลุ่นมีงตะยา แห่งอังวะ          
ยุคหลังในอดีตจะสอบเฉพาะท่องหนังสือด้วยปากเปล่า แต่ปัจจุบันมีทั้งการสอบเขียนและสอบท่องและ              
ได้ย้ายไปจัดในเดือนดะกูซึ่งเป็นเดือนแรกของปี  

 เดือนสี่  เรียกว่า เดือนหว่าโส่ (มิ.ย.-ก.ค.) ถือเป็นเดือนสําคัญทางพุทธศาสนา ด้วยเป็นเดือน
เข้าพรรษา กําหนดให้วันเพ็ญเดือนหว่าโส่ เป็นวันธรรมจักรเพื่อน้อมรําลึกวันปฏิสนธิ วันออกบวชและวันปฐม
เทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันนี้ชาวพุทธจะเข้าวัดทําบุญและนมัสการพุทธเจดีย์กันอย่างเนืองแน่น
และถัดจากวันธรรมจักรคือ วันแรม 1 ค่ําของเดือนหว่าโส่ จะเป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มจําพรรษาในเดือนนี้สาวๆ           
ในหมู่บ้านมักจะจับกลุ่มออกหาดอกไม้นานาชนิด เรียกรวมๆ ว่า ดอกเข้าพรรษาซึ่งขึ้นอยู่ตามชายป่า              
ใกล้หมู่บ้าน เพื่อนํามาบูชาพุทธเจดีย์  นอกจากนี้ยังมีการถวายจีวรและเทียนที่วัด กิจกรรมสําคัญอีกอย่างหนึ่ง
ในเดือนหว่าโส่ คือ งานบวชพระ ด้วยถือว่าวันเพ็ญเดือนหว่าโส่นั้น เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้กับ         
เบญจวัคคี  ในอดีตนั้นพระมหากษัตริย์จะทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ การบวชพระและเณรสําหรับผู้สอบผ่าน          
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พุทธธรรมตามที่จัดสอบกันในเดือนนะโหย่งที่ผ่านมา ฤดูฝนจะเริ่มในเดือนหว่าโส่และในเดือนหว่าโส่นี้         
ยังเป็นเดือนลงนาปลูกข้าว เล่ากันว่าชาวนาจะลงแขกปักดําข้าวในนา พร้อมกับขับเพลงกันก้องท้องทุ่งนา 

 เดือนห้า  เรียกว่า เดือนหว่าข่อง (ก.ค.-ส.ค.) เป็นเดือนกลางพรรษา และเป็นเดือนที่มีงานบุญ
สลากภัต เรียกว่า สะเยดั่งบแว แต่เดิมใช้การจับต้ิว ภายหลังหันมาใช้กระดาษม้วนเป็นสลาก ปัจจุบันการจัด
งานบุญสลากภัตมีกล่าวถึงกันน้อยลง แต่กลับมีงานที่เด่นดังระดับประเทศขึ้นมาแทน คืองานบูชาผีนัต               
ที่หมู่บ้านต่องปะโยง ณ ชานเมืองมัณฑะเลย์ เดือนนี้เป็นเดือนที่ฝนมักตกหนักกว่าเดือนอื่น  

 เดือนหก  เรียกว่า เดือนต่อดะลีง (ส.ค.-ก.ย.) เป็นเดือนน้ําหลาก น้ําตามแม่น้ําลําคลองจะขึ้นเอ่อ         
เต็มตลิ่ง หลายท้องถิ่นจะจัดงานแข่งเรือกันอย่างสนุกสนาน และในเดือนนี้เช่นกันจะพบเห็นแพซุงล่อง            
ตามลําน้ําเป็นทิวแถว โดยเฉพาะในแม่น้ําอิรวดี แพซุงจะล่องจากเหนือสู่ปลายทาง ณ ท่าน้ําเมืองย่างกุ้ง          
และเดือนนี้อีกเช่นกันที่ชาวประมงจะเริ่มลงอวนจบัปลา ด้วยเป็นเดือนที่มีปลาชุกชุมเป็นพิเศษ  

 เดือนเจ็ด  เรียกว่า เดือนดะดีงจุ๊ต (ก.ย.-ต.ค.) ในวันเพ็ญของเดือนนี้จะมีการทําปวารณา         
ในหมู่สงฆ์  ชาวพุทธเรียกวันนี้เป็นวันอภิธรรม ด้วยเป็นวันที่พระพุทธองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ 
หลังจากที่ทรงเทศนาพระอภิธรรมตลอด 3 เดือนในพรรษาที่ผ่านมา ชาวพุทธจะจัดงานจุดประทีป            
เพื่อสักการะบูชาพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ยังมีงานลอยโคมไฟ บางที่จะทําโคมลอยขนาดใหญ่เป็นรูปโพตู่ด่อ 
หรือปะขาว รูปช้าง และรูปเสือ นัยว่าทําเพื่อบูชาพระธาตุจุฬามณี ซึ่งอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นอกจากนี้     
ในรัฐฉาน จะมีงานบูชาพระเจ้าผ่องด่ออู ซึ่งเป็นพุทธรูป 5 องค์ ที่หมู่บ้านนันฮู ณ กลางทะเลสาปอีงเล      
กล่าวกันว่าพระเจ้าผ่องด่ออู เป็นพระพุทธรูปที่มีมาแต่สมัยพระเจ้าอะลองสี่ตู่ แห่งพุกาม ต่อจากวันอภิธรรม    
จะเป็นวันออกจากพรรษา ซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ํา ของเดือนดะดีงจุ๊ต ในเดือนดะดีงจุ๊ตนี้ยังจัดประเพณีไหว้   
ขมาต่อบิดามารดาและครูบาอาจารย์ นอกจากนี้ชาวเมียนม่าร์ยังเริ่มจัดงานมงคลสมรสกันในเดือนนี้ โดยเริ่มจัด
นับแต่วันแรม 1 ค่ําของเดือนตะดีงจุ๊ต ด้วยเช่ือว่าช่วงในพรรษานั้นกามเทพหรือเทพสัตตะภาคะจําต้องพักผ่อน 
จึงต้องเลี่ยงจัดงานแต่งงานในช่วงเวลาดังกล่าวจนกว่าจะพ้นช่วงพรรษา 

 เดือนแปด  เรียกว่า เดือนดะส่องโมง (ต.ค.-พ.ย.) เป็นเดือนเปลี่ยนฤดูจากหน้าฝนย่างเข้าหน้า
หนาว กล่าวคือครึ่งแรกของเดือนจะเป็นท้ายฤดูฝน และครึ่งหลังของเดือนจะเป็นช่วงต้นหนาว ชาวนาจะเริ่ม
เก็บเกี่ยวข้าวกันในเดือนนี้ ในทางพุทธศาสนานั้น เดือนดะส่องโมงถือเป็นเดือนสําหรับงานทอดกฐิน ซึ่งที่จริง
กําหนดช่วงเวลาจัดงานทอดกฐินเริ่มต้ังแต่วันแรม 1 ค่ํากลางเดือนดะดีงจุ๊ต จนถึงวันเพ็ญกลางเดือนดะส่องโมง          
รวมเวลาหนึ่งเดือนเต็ม   ในงานกฐินนี้จะมีการแห่ครัวทานที่เรียกว่า ปเดต่าบ่ีง หรือต้นกัลปพฤกษ์ และ         
ในวันสุดท้ายของฤดูกฐิน ซึ่งตรงกับวันเพ็ญของเดือนดะส่องโมงนั้น ชาวพุทธจะมีการจัดงานจุลกฐิน          
เรียกจุลกฐินนี้ว่า มโตต่ีงกาง แปลตามศัพท์ว่า "จีวรไม่บูด" เทียบได้กับอาหารที่ไม่ทิ้งให้ค้างคืนจนเสีย มโตต่ีง
กาง เป็นกฐินที่ต้องทําให้แล้วเสร็จภายในวันเดียว เริ่มแต่ป่ันฝ้ายให้เป็นด้าย จากด้ายทอให้เป็นผืนผ้า แล้วย้อม       
ตัดเย็บเป็นจีวร ในเดือนนี้ยังมีพิธีตามประทีป และทอดผ้าบังสุกุล หรือป้ังดะกู่ อีกด้วย  

 เดือนเก้า  เรียกว่า เดือนนะด่อ (พ.ย.-ธ.ค.) เป็นเดือนที่เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว ชาวนา จะนวดข้าว       
และสงฟางสุมเป็นกอง เดิมเคยเป็นเพียงเดือนสําหรับบูชานัตหลวงหรือผีหลวงที่เขาโปปา แห่งเมืองพุกาม         
แต่ปัจจุบันกําหนดให้มีงานเทิดเกียรติกวีและนักปราชญ์ของเมียนม่าร์แทน โดยจัดในวันขึ้น 1 ค่ํา งานนี้เริ่มจัด        
เป็นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2487 ทุกๆ  ปีจะจัดให้มีการอ่านบทประพันธ์และการเสวนาเกี่ยวกับ
วรรณกรรมกันตามสถานศึกษาและตามย่านชุมชนต่างๆ สําหรับในยุคราชวงศ์เคยถือเอาเดือนนี้จัดพระราชพิธี
เพื่อมอบบรรดาศักด์ิให้กับนักรบนักปกครอง ตลอดจนกวีที่มีผลงานดีเด่น ตัวอย่างบรรดาศักด์ิสําหรับนักรบ         
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เช่น เนมะโยเชยยะสูระ และมหาสีริเชยยะสูระ เป็นต้น ส่วนบรรดาศักด์ิสําหรับกวี อาทิ นัตฉิ่งหน่อง ปเทสะ
ราชา ชเวต่องนันทะสู และเส่งตะจ่อตู่ เป็นต้น แต่เดิมนั้นเดือนนี้ยังเป็นเดือนสําหรับการคล้องช้างอีกด้วย  

 เดือนสิบ  เรียกว่า เดือนปยาโต่ (ธ.ค.-ม.ค.) เดือนนี้เป็นเดือนที่หนาวจัด กวีหญิงสมัยคองบอง          
ช่ือแหม่เควฺ เคยบันทึกไว้ว่า "เดือนปยาโต่ หนาวเหน็บจนกายสั่น ผิงไฟยังมิอุ่น ห่มผ้าหลายผืนยังมิคลาย"          
ในเดือนนี้ชาวไร่ที่กําลังเก็บเกี่ยวงาจะต้องคอยเฝ้าระวังฝนหลงฤดู หากฝนตกลงมาในเวลาที่เก็บงา               
งาก็จะเสียหาย ชาวนาจะเรียกฝนที่ตกยามนี้ว่า ฝนพังกองงา ความหนาวเย็นจะล่วงมาจนถึงเดือนดะโบ๊ะดแว  
ในอดีตเคยจัดงานอัศวยุทธ โดยมีการประลองยุทธด้วยช้างศึก ม้าศึก และการใช้อาวุธต่างๆ อาทิ ดาบ หอก 
เป็นต้น รัฐบาลเคยรื้อฟื้นจัดงานนี้ในปีท่องเที่ยวเมียนม่าร์ แต่ก็จัดได้เพียงปีเดียวเท่านั้น  

 เดือนสิบเอ็ด  เรียกว่า เดือนดะโบ๊ะดแว (ม.ค.-ก.พ.) ในเดือนนี้ชาวเมียนม่าร์รําลึกถึงพระพุทธเจ้า      
ที่ย่อมต้องทรงผจญต่อภัยหนาวเช่นกัน และเชื่อว่าการผิงไฟจะช่วยให้ธาตุ 4 คืนสู่สมดุลย์ จึงจัดงานบุญบูชาไฟ
แด่พระพุทธและพระเจดีย์ซึ่งเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้า เรียกว่างานหลัวไฟพระเจ้า หรือ งานบุญไฟ ปัจจุบัน
ยังคงมีงานบุญเช่นนี้เฉพาะในบางท้องที่ของเมียนมารืตอนบน ในเดือนนี้ยังมีงานกวนข้าวทิพย์ ซึ่งจัดในช่วง
ข้างขึ้นของเดือน กล่าวว่าเมียนม่าร์จัดงานนี้มาต้ังแต่สมัยญองยาง และในเดือนนี้อีกเช่นกันที่ชาวบ้าน         
จะเริ่มเกี่ยวข้าวและปีนเก็บน้ําตาลสดจากยอดตาล ซึ่งพบเห็นทั่วไปในเขตเมียนม่าร์ตอนกลางและตอนบน  

 เดือนสิบสอง  เรียกว่า เดือนดะบอง (ก.พ.-มี.ค.) ในเดือนนี้อากาศจะเริ่มคลายหนาวและ                
เริ่มเปลี่ยนไปสู่ฤดูร้อนในช่วงหลังของเดือน ประเพณีสําคัญคืองานก่อเจดีย์ทราย โดยจะก่อทรายเป็นรูปจําลอง          
เขาพระสุเมร ทํายอดซ้อนเป็น 5 ช้ัน เมียนม่าร์เคยจัดประเพณีนี้ในยุคราชวงศ์ปัจจุบันไม่นิยมจัดแล้ว              
ตามตํานานกล่าวว่าเดือนนี้ เ ป็นเดือนที่ เริ่มมีการสร้างเจดี ย์พระเกศธาตุ หรือพระเจดี ย์ชเวดากอง                
ซึ่งตกในปีมหาศักราช 103 (เมียนม่าร์ถือว่าปีนี้เป็นปีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้) ชาวเมียนม่าร์จึงกําหนดเดือน     
ดะบอง เป็นเดือนสําหรับงานบูชาเจดีย์ชเวดากองด้วยเช่นกัน เดือนดะบองนี้ถือเป็นเดือนสุดท้ายของปี       
ตามศักราชเมียนม่าร์ ในการกําหนดวันประเพณีเป็นวันหยุดราชการนั้น ทางรัฐบาลกําหนดไว้เพียงบางวัน 
ได้แก่  วันสงกรานต์ ในเดือนดะกู จัดราววันที่ 13 - 17 เมษายนของทุกปี, วันรดน้ําต้นโพธิ์ หรือ วันพุทธะ     
ในวันเพ็ญของเดือนกะโส่ง ตรงกับวันวิสาขบูชาของไทย  วันธรรมจักร ในวันเพ็ญของเดือนหว่าโส่ ตรงกับวัน
อาสาฬหบูชาของไทย, วันอภิธรรม ในวันเพ็ญของเดือนดะดีงจุ๊ต ตรงกับวันออกพรรษาของไทย และวัน      
ตามประทีป  ในวันเพ็ญของเดือนดะส่องโมงตรงกับวันลอยกระทงของไทย สิ่งที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือ         
ในอดีตนั้น งานประเพณีสิบสองเดือนของเมียนม่าร์จะรวมเอาการบูชานัตหรือผีหลวงไว้ด้วย โดยจัดกัน        
ในเดือนเก้า (เดือนนะด่อ)  ในระยะหลังได้เปลี่ยนเป็นงานเทิดเกียรติกวี อย่างไรก็ตามชาวบ้านก็ยังคงรักษาพิธี
บูชาผีนัตไว้ และยังจัดงานใหญ่กันในเดือนหว่าข่อง (เดือนห้า) 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 3 
  
กิจกรรมที่ 1  
 
 ให้ผู้เรียนศึกษาว่าเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านของเมียนม่าร์ ที่คนไทยนิยมนํามาเล่นร่วมกับเครื่องดนตรี  
ในวงดนตรีไทยเดิมของไทย ว่ามีอะไรบ้าง  
 
 
กิจกรรมที่ 2  
 
 ให้ผู้เรียนศึกษาว่างานหัตถกรรมของเมียนม่าร์ ที่คนไทยได้รับอิทธิพล และนํามาเป็นต้นแบบ   
ผลิตเป็นสินค้าออกจําหน่าย และได้รับความนิยมมีอะไรบ้าง 
 
 
กิจกรรมที่ 3  
 
 ให้ผู้เรียนศึกษาเพิ่มเติมว่าการแต่งกายของชาวเมียนม่าร์ มีเอกลักษณ์โดดเด่นเช่นใด และให้
วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ชาวเมียนม่าร์ รักษาเอกลักษณ์ไว้ได้ยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน 
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บทที่ 4 
สถานที่สําคญัและนา่สนใจของประเทศ 

 

สถานที่ท่องเที่ยวและเมืองสําคัญ 
 

 เมืองเปียงมะนา  
 ที่ต้ังของเมืองเปียงมะนาอยู่ห่างจากย่างกุ้งไปทางเหนือราว 390 กิโลเมตร และเป็นจุดตัด       
ของถนนสายหลัก 2 เส้น ซึ่งเชื่อมเมียนม่าร์ตอนเหนือกับตอนใต้เข้าด้วยกัน รวมถึงเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์      
ที่ใช้กันมาตั้งแต่สงครามโลกคร้ังที่ 2 อีกทั้งยังเชื่อมกับเส้นทางรถไฟที่ติดต่อไปยังตอนใต้ของจีนอย่างไรก็ดี 
ศูนย์กลาง ที่รัฐบาลเมียนม่าร์ใช้ก่อต้ังเมืองหลวงใหม่ช่ือเนปิดอ อยู่ห่างจากเปียงมะนาไปทางตะวันตกราว      
11 กิโลเมตร เป็นจุด ที่เรียกว่า“ไจ้เป่ีย”(Kyep Pyay) ซึ่งเป็นพื้นที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจาก       
นายพลอองซานเคยใช้เป็นชัยภูมิสู้รบจนได้เอกราชจากอังกฤษ ทั้งยังเป็นพื้นที่ที่พรรคคอมมิวนิสต์เคยใช้
ปักหลักต่อสู้กับรัฐบาลเมียนม่าร์ในอดีตต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2548 รัฐบาลเมียนม่าร์ได้ย้ายเมืองหลวง  
ไปที่เปียนมะนา ต้ังอยู่ในเขตพรมแดนของบรรดารัฐของชนกลุ่มน้อยต่างๆ ตามแนวชายแดน ซึ่งนับว่าเป็น   
จุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญของประเทศ การย้ายที่ทําการรัฐบาลออกจากกรุงย่างกุ้ง ไปสู่ "เมืองหลวงใหม่" ที่เมือง
เปียนมะนา (Pyanmana) ห่างขึ้นไปทางเหนือกว่า 300 กิโลเมตร ถัดจากเมืองตองอู ค่อนทางเกือบจะถึงเมือง
มัณฑะเลย์ซึ่งเป็นศูนย์กลาง ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของประเทศ 
                          

  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
 

 พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เป็นมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศเมียนม่าร์อายุเก่าแก่กว่าสองพัน
ห้าร้อยปี เพื่อเสริมบารมีในสถานที่ที่เปรียบเสมือนได้กับจิตวิญญาณของชาวย่างกุ้ง และชาวเมียนม่าร์ สถานที่
แห่งนี้มีลานอธิฐานจุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ รอบพระเจดีย์มีประดิษฐกรรมที่สวยงาม              
อย่างน่าอัศจรรย์ พระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาล องค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วย      
แผ่นทองคําทั้งหมดน้ําหนักย่ีสิบสามตัน ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจํานวนแปดเส้น 
และเครื่องอัฐบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ 
จํานวนมาก และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอด บริเวณเจดีย์จะได้ชมความงามของวิหารสี่ทิศ ซึ่งทํา
เป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาท ซ้อนเป็นชั้นๆ งานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินที่รวมกันขึ้น   
เป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีตํานานและภูมิหลังความเป็นมาทั้งสิ้น ระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายาม        
จะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ําย่างกุ้งเสียก่อน  อังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้น ภายหลังชาวเมียนม่าร์ช่วยกันกู้ขึ้นมา
แขวนไว้ที่เดิมได้ จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่งชาวเมียนม่าร์ถือว่าเป็นระฆังศักด์ิสิทธ์ิ ให้ตีระฆัง 3 
ครั้ง แล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ด่ังต้องการ เป็นเจดีย์ที่มีความสวยงดงามและยิ่งใหญ่สมเป็นมหาเจดีย์ที่งดงาม   
มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งจะมีทั้งผู้คนชาวเมียนม่าร์ และชาวต่างชาติมากมายพากันเดินทางมาเที่ยวชมและ
นมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยค่าเข้าชมของชาวต่างชาตินั้น ราคาถึง 20 เหรียญสหรัฐ 
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 พระเจดีย์ชเวมอดอร์ (Shwe Mordore)  
 พระเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดี ต้ังอยู่ใจกลางเมือง     
หงสาวดี เป็นสัญลักษณ์ยืนยันความเจริญรุ่งเรืองในอดีต อีกทั้งยังเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของกรุงหงสาวดี       
มาช้านาน  เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักด์ิสิทธ์ิของเมียนม่าร์ ภายใน
บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าเป็นเจดีย์ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะเจดีย์องค์นี้
เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะเมียนม่าร์และศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน  พระเจดีย์สูง 377 ฟุต    
สูงกว่าพระเจดีย์ชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศักด์ิสิทธ์ิอยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ซึ่งยอดของเจดีย์ได้หักและ
ตกลงมาจาก การเกิดแผ่นดินไหว ในปี พ.ศ. 2473 ปัจจุบันส่วนของยอดที่หักลงมานั้นก็ยังอยู่ในสภาพเดิมอยู่
บริเวณฐาน ของพระธาตุ ซึ่งน่าอัศจรรย์ใจที่ส่วนของยอดเจดีย์ที่หักลงมาจากที่สูงขนาดนั้นไม่แตก จึงเป็นที่    
ร่ําลือถึงความศักด์ิสิทธ์โดยแท้ ซึ่งชาวมอญและชาวเมียนม่าร์เชื่อกันว่าเป็นจุดที่ศักด์ิสิทธ์ิมาก และเป็น
สัญลักษณ์ของความมั่นคงไม่เสื่อมคลาย นอกจากนั้นแล้ว สถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้นดํา    
ใช้เป็นที่เจาะพระกรรณ(หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์   
 พระธาตุไจ้ทีโย  
 พระธาตุไจ้ทีโย ถ้าแปลเป็นภาษาไทย จะแปลว่า “ก้อนหินทอง” หรือที่ส่วนใหญ่เราจะเรียกว่า 
“พระธาตุอินทร์แขวน”  ระยะทางจะห่างจากเมืองย่างกุ้งประมาณ 195 กิโลเมตร  อยู่สูงจากระดับน้ําทะเล 
1,200 เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ต้ังอยู่บนก้อนหิน บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่       
มีพระเกศาธาตุศักด์ิสิทธ์ิที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์ ตามคติการบูชาพระธาตุประจําปีเกิดของชาวล้านนา    
พระธาตุอินทร์แขวนนี้ให้ถือเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ พระธาตุ
อินทร์แขวน ต้ังอยู่เชิงหน้าผา ซึ่งหากมองจากทางด้านล่างก็จะดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกับ        
พระอินทร์นําไปแขวนไว้กลางอากาศ การเดินทางขึ้นไปยังบนยอดเขานั้นจะต้องนั่งรถกระบะ 6 ล้อขึ้นไป     
ซึ่งเป็นกฎข้อบังคับของประเทศเมียนม่าร์ ห้ามรถอื่นๆ ขึ้นเด็ดขาด ใครจะไปจะมาก็ต้องลงรถที่บริเวณ         
คิมปูแคมป์ และก็ต้องเปลี่ยนเป็นรถ 6 ล้อ แม้แต่ผู้นําประเทศก็ต้องปฏิบัติตาม อาจจะเป็นเพราะเรื่องของ
ความปลอดภัยเพราะทางที่ขึ้นนั้นเป็นถนนเลนเดียว สวนทางไม่ได้  เมื่อถึงบริเวณบนเขาแล้ว จะต้องเดินเท้า
ขึ้นเขาอีกประมาณ 4 กิโลเมตร จะพบกับกับความพิศวง และความศรัทธา ชาวเมียนม่าร์จะมีความเชื่อว่า     
ถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนครบ 3 ครั้ง ผู้นั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้
สมด่ังปรารถนาทุกประการสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน สําหรับท่านที่ต้องการนมัสการกลางแจ้ง
เป็นเวลานาน 
   พระราชวังบุเรงนอง  
 พระราชวังบุเรงนอง หรือที่เรารู้จักกันในชื่อดีในนามผู้ชนะสิบทิศ เคยเป็นที่ประทับของพระนาง
สุพรรณกัลยาและสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่
เมียนม่าร์  แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจําลอง
พระราชวังและตําหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร และความเข้าใจตามข้อมูลของกรมศิลปากร
ของรัฐบาลเมียนม่าร์  ภายในมีห้องบรรทม  พระที่นั่งผึ้ง(จําลอง) และพระที่นั่งสิงค์(จําลอง) 
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 พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 
 พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นพระพุทธรูปนอนซึ่งมีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ   
ซึ่ ง เป็นที่ เคารพนับถือของชาวเมียนม่าร์ ถือได้ว่าเป็นพระนอนที่ งดงามที่สุดของเมียนม่าร์ อีกทั้ ง             
ตลอดสองข้างทางของบริเวณวัด ท่านสามารถที่จะเลือกหาเครื่องไม้แกะสลักที่มีให้เลือกมากมาย ราคาไม่แพง 
หรือจะเป็นไม้หอมที่เป็นไม้หายากมีอยู่เพียงไม่ก่ีประเทศที่มี  
 เจดีย์ไจ๊ปุ๋น 
 เจดีย์ไจ๊ปุ๋น สร้างในปี พ.ศ. 1476 ก่อเป็นแกนทึบสี่เหลี่ยม อยู่ตรงกลาง รอบๆ มีพระพุทธรูปนั่งสูง 
30 เมตร ประดิษฐานอยู่ทั้งสี่ทิศ แทนองค์พระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์   ในภัทรกัป สร้างขึ้นโดยสตรีสี่พ่ีน้อง     
ที่มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ช่ัวชีวิต ไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ ต่อมา 1 
ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร่ําลือกันว่าทําให้พระพุทธรูปองค์นั้นเกิดรอยร้าวขึ้นทันที ซึ่งต่อมามีการบูรณะเจดีย์
เมื่อปี พ.ศ. 2019  
              พระเจดีย์เยเลพญา 
  พระเจดีย์เยเลพญา เป็นเจดีย์เกาะกลางน้ําอายุนับพันปี เป็นที่เคารพนับถืออย่างมากของชาวเมือง
สิเรียม  
 พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี 
 พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ มีความยาวถึง 55 เมตร สูง 16 เมตร     
ซึ่งพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ เป็นรอยพระบาทที่ซ้อนทับกัน และตามคติทางพุทธศาสนาเถรวาท   
เชื่อว่าอดีตพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์จะเสด็จมาประทับรอยพระบาทไว้ 
 เจดีย์ซูเลย์  
 เจดีย์ซูเลย์ เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ต้ังอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง สร้างในสมัยที่อังกฤษปกครอง
เมียนม่าร์เจดีย์ซูเลย์นี้ เหมือนกับหัวใจของเมืองย่างกุ้ง เพราะชาวอังกฤษได้วางผังเมืองให้เจดีย์นี้              
เป็นศูนย์กลางฝั่งตรงข้ามของเจดีย์ซูเลย์ มีสวนสาธารณะมหาบัณฑุละ ภายในสวนมีอนุสาวรีย์อิสรภาพ        
รูปเสาแหลมสูง 40 เมตร ล้อมรอบด้วยเสาหินสูง 9 เมตร 5 ต้น แทนรัฐที่ปกครองตนเองกึ่งอิสระ 5 รัฐ        
คือ ฉาน กะฉิ่น กะยิน(กะเหรี่ยง) กะยา และชิน บริเวณใกล้เคียงก็จะมีสถานที่ราชการที่สําคัญในอดีต ก่อนที่
เมียนม่าร์จะย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เมืองอื่น 
 เมืองพุกาม  
    เมืองพุกาม เป็นดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์อย่างเมืองพุกาม ที่มีความสําคัญด้านพุทธสถาน    
อย่างหาที่เปรียบมิได้นั้น นับเป็นดินแดนอารยธรรมที่เปี่ยมไปด้วยพระเจดีย์และวัดวาอารามอันศักด์ิสิทธ์ิและ
สวยงาม รวมทั้ง พระเจดีย์ชเวซิกอง วัดถ้ําจันสิทธา วัดทิโลมินโล วิหารนันปยะ เจดีย์อานันทะ เจดีย์มิงกาลา 
เจดีย์กูบยางคยี และอีกหลากหลายความงามแห่งศิลปกรรมที่มิอาจพรรณนาได้หมดเพราะแต่ละพุทธสถาน    
ก็มีความงดงามที่ย่ิงใหญ่จากฐานรากวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีความเป็นมาที่แตกต่างกัน แต่ไม่ว่าพุทธสถาน 
ณ แห่งหนตําบลใดในดินแดนเมียนม่าร์แห่งนี้ เชื่อได้เลยว่า ความขลังและความศักด์ิสิทธ์ิจะสามารถประทับใจ   
ผู้มาเยือนให้จดจําไว้อย่างมิรู้ลืม 
 



หนังสือประกอบการเรียน รายวิชาเลือก เมียนม่าร์น่าศึกษา 43

 ตลาดสก็อต  
 ตลาดสก็อต หรือ ตลาดโบฉกอองซาน (Bogyoke Aung San) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวเมียนม่าร์  
สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้า   
ที่จําหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด สามารถซื้อหาของที่ระลึกพ้ืนเมืองได้มากมายในราคาถูก เช่น 
เครื่องเงินที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับเมียนม่าร์ ภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้า
สําเร็จรูปแป้งทานาคา (Thanakha)  ผ้าปักพ้ืนเมืองและเครื่องเงิน เป็นต้น (หากซื้อสิ้นค้าหรืออัญมณีที่มี    
ราคาสูง  ควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ) สําหรับชาวไทยแล้ว
อาจจะต้องใช้เวลาเดินที่ตลาดนี้ประมาณ 2-3 ช่ัวโมง 
 วัดพระหินขาว  
 วัดพระหินขาว หรือที่มีช่ือเรียกอย่างทางการว่า “Lawka Chantha Abaya Labamuni Buddha 
Image” พระหินขาวนี้สร้างจากหินขาวที่มีลักษณะมันวาว สีขาวสะอาดและไม่มี ตําหนิ สูง 37 ฟุต            
กว้าง 24 ฟุต หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญ      
มาจากสิงคโปร์และศรีลังกายกขึ้นหันฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศัตรูและประทาน             
ความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังมีการนําหินที่เหลือมาสลักเป็นพระพุทธบาทซ้าย-ขวา 

 วัดทิโลมินโล (Htilominlo Pagoda )  
 สันนิษฐานว่า น่าจะเพี้ยนมาจากคําว่า “ไตรโลกมงคล” สร้างโดยพระเจ้าติโลมิโล เมื่อปี            

พ.ศ.1761 ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความ สวยงามมากท้ังภายในและภายนอก โดยเฉพาะปูนปั้นบริเวณ         
ฐานด้านนอก วิหารนันปยะ ( Nanpaya ) ตามตํานานกล่าวว่าเป็นที่ประทับของพระเจ้ามนูหะ ซึ่งพระเจ้า 
อโนรถา ทรงจับเป็นเชลยมาจากเมือง สะเทิน สร้างด้วยอิฐและสอดินแต่พ้ืนปูด้วยหิน มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสและมีมุขยื่นยาวออกไปทางทิศตะวันออก ใกล้กับแท่นบูชา ภายในอาคารมีเสาหิน 4 เสา และบนแต่ละ
ด้านของเสาก็สลักลายดอกไม้รูปสามเหลี่ยมและ เทวรูปพระพรหมทรงถือดอกบัวอยู่ในแต่ละหัตถ์ งานตกแต่ง
ภายนอกอาคารที่น่าสนใจยิ่ง คือ บานหน้าต่างเป็นช่องปรุทําจากศิลา อันเป็นแบบอย่างและกรรมวิธีของงาน
พุกามในส่วนที่เชื่อว่ารับวัฒนธรรมมอญ ทั้งนี้รวมถึงลวดลายท่ีประดับกรอบของหน้าต่างและส่วนอื่นของผนัง
ด้วยพระเจดีย์ธรรมยาจี สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้านรถุ (พ.ศ.1710–1713) เจดีย์อานันทะ (ช่ือดังเดิม         
คือ อนันตปัญญา) เป็นวิหารทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสมีมุขเด็จ ย่ืนออกไปเท่ากันทั้ง 4 ด้านแต่ละด้านมีซุ้มคูหา
ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงสูง 10 เมตร ใหญ่โตสูงสง่าและเป็นศิลปะพระพุทธรูปต้นแบบสมัยพุกามด้ังเดิม 
เจดีย์สัพพัญญู (THATBYINYU) เป็นวิหารสูงที่สุดในพุกามทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส มีความสูง 201 ฟุต เป็นวัดประจํา
รัชกาลพระเจ้าอลองสินธสร้างเลียนแบบวัดในประเทศอินเดีย สูงห้าช้ันโดยชั้นที่สี่ เป็นที่ประดิษฐาน
พระไตรปิฎกฉบับต้นแบบและชั้นที่ห้าเป็นองค์พระสถูปอันศักด์ิสิทธ์ิ พระเจดีย์กูบยางคยี (GUPYAUKKYI 
PAGODA) ที่สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิธะในราวปี พ.ศ. 1656 พระเจดีย์แห่งนี้สร้างแบบศิลปะ          
ของพยูหรือพุกามตอนต้น ภายในพระเจดีย์ท่านจะได้ชมจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามท่ีสุดของเมืองพุกาม             
ที่ยังคงหลงเหลอือยู่  
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กิจกรรมท้ายบทที่ 4 
 

 ให้ ผู้ เ รี ยนศึ กษา เพิ่ ม เ ติ ม ว่ า  เ หตุ ใ ดประ เทศ เมี ยนม่ า ร์ จึ ง มี วั ดอยู่ เ ป็ นจํ านวนมาก                
ให้ ยก ตั วอย่ า ง วั ดที่ คน ไทยรู้ จั ก และนิ ยม เ ดินทา ง ไปท่ อ ง เที่ ย ว  จํ านวน  2  แห่ ง   พร้ อมบอก                
รายละเอียดของวัดดังกล่าวว่ามีความน่าสนใจและมีความสําคัญอย่างไร  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือประกอบการเรียน รายวิชาเลือก เมียนม่าร์น่าศึกษา 45

บทที่ 5 
เศรษฐกิจของประเทศ 

 
ภาพรวมเศรษฐกิจ 
 เศรษฐกิจเมียนม่าร์ ในสมัยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นเศรษฐกิจแบบพ่ึงพาตนเอง       
การทําการเกษตรขั้นพื้นฐานที่พบได้ทั่วไปในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ เช่น การปลูกข้าว การผลิตเครื่องใช้   
ทั้งงานทอผ้า งานปั้นหม้อดินเผา งานช่างเงินช่างทอง เป็นต้น และมีการพัฒนาเพิ่มผลผลิตเพื่อค้าขาย        
ด้วยการปลูกพืชสวน พืชไร่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการค้ากับต่างประเทศมีมากตามเมืองท่าต่าง ๆ ที่จะมีพ่อค้า   
ชาวจีนและชาวตะวันตกเข้ามาทําการค้ากับเมียนม่าร์เป็นจํานวนมาก ซึ่งได้ผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ภายในเมียนม่าร์ เมื่อยุโรปปฏิวัติอุตสาหกรรม เมียนม่าร์จําเป็นต้องเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลก
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 จากการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยทหาร รัฐบาลทหารได้นําเมียนม่าร์ไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจเสรีและแม้ต่อมาจัดต้ังสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ (SPDA)  ก็ยังคงยึดนโยบายเช่นเดิม     
คือ อนุญาตให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการจัดการ รวมท้ังได้เปิดประเทศให้มีการค้าและการลงทุน
จากต่างประเทศ ทําให้เศรษฐกิจฟ้ืนตัวขึ้น แต่มีอัตราการขยายตัวไม่แน่นอนเพราะเศรษฐกิจของเมียนม่าร์   
ต้องพึ่งพาสินค้าเกษตรเพียงไม่ก่ีชนิด ทําให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศเป็นสําคัญ 
นอกจากนี้เมียนม่าร์ยังประสบปัญหาด้านมหภาค เช่น เงินเฟ้อ ความแตกต่างกันของอัตราแลกเปลี่ยนในระบบ
และนอกระบบ การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด การขาดดุลงบประมาณของรัฐ การขาดแคลนไฟฟ้าและ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศมีอัตราการขยายตัวขึ้นลงในแต่ละปีสูงมาก 
 ต่อมามีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดี         
เป็นประมุข ภายหลังการเลือกต้ังเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 พรรคสหเอกภาพและการพัฒนา (USDP) ได้รับ
เสียงสนับสนุนอย่างถล่มทลาย และได้เป็นผู้จัดต้ังรัฐบาลชุดใหม่ โดยทหารยังคงเป็นผู้กุมอํานาจอยู่ แต่มีการ
แต่งต้ังรัฐมนตรีจากพลเรือน 4 ตําแหน่ง ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของการเปลี่ยนแปลง อย่างค่อยเป็นค่อยไป 
อย่างไรก็ตามนโยบายของรัฐบาลเมียนม่าร์ยังคงเน้นเรื่องของความมั่นคงของชาติเหนือกว่าด้านเศรษฐกิจ 
เมียนม่าร์กําลังเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเปิด หรือ Privatization เปิดให้มีการลงทุนทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม 
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ําลึกทวาย โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ํากะฉิ่น เมืองเชเวลี    
ซึ่งจะเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ 1 ใน 10 ของโลก 

โครงสร้างและนโยบายทางเศรษฐกิจ 
 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
 1. เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของชาวเมียนม่าร์ เขตเกษตรกรรมคือบริเวณดินดอนสามเหลี่ยม
ปากแม่น้ําอิระวดี และแม่น้ําสะโตง ปลูกข้าวเจ้า ปอกระเจา อ้อย และพืชเมืองร้อนอื่นๆ 
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 2. การทําเหมืองแร่  บริเวณภาคกลางตอนบนมีน้ํามันปิโตรเลียม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขุดแร่
หิน สังกะสี และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ทําเหมืองดีบุก การทําป่าไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.  การทําป่าไม้  มีการทําป่าไม้สักทางภาคเหนือ ส่งออกขายและล่องมาตามแม่น้ําอิระวดีเข้าสู่ย่างกุ้ง 
 4.  อุตสาหกรรม กําลังมีการพัฒนาอยู่บริเวณตอนล่างของประเทศ เช่น ย่างกุ้ง 
 5.  ประเทศเมียนม่าร์ เป็นประเทศกําลังพัฒนาขั้นตํ่าหรือมีรายได้เฉลี่ยต่อคนอยู่ในเกณฑ์ตํ่ามาก 
 นโยบายทางเศรษฐกิจ 
 รัฐบาลเมียนม่าร์ได้ดําเนินนโยบายระบบเศรษฐกิจเสรี โดยให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการผลิต 
การจัดการ รวมทั้งเปิดประเทศให้มีการค้าเพิ่มมากย่ิงขึ้น โดยลักษณะของนโยบายด้านการค้า ดังนี้  
 1. ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยการเพิ่มพ้ืนที่เพาะปลูก (ไม่ใช่การเพิ่มผลผลิต     
ต่อพื้นที่) ทําให้ผลผลิตและการส่งออกของพืชเศรษฐกิจบางชนิด เช่น ข้าว ธัญพืช ฝ้าย อ้อย งา ถั่ว          
และดอกทานตะวันเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าว ยังไม่สามารถดําเนินการได้ผลเต็มที่ เนื่องจากรัฐบาล
เมียนม่าร์ควบคุมราคาพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น ข้าว และอ้อย 

การร่อนหาทองที่ริมฝั่งแม่น้ําอิระวดีในรัฐกะฉิ่น 
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 2. ส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนําเข้า เช่น น้ํามัน (edible oil) และกระดาษ เพื่อลดการขาด
ดุลการค้าและรักษาปริมาณเงินทุนสํารองต่างประเทศ 
 3. ขยายภาคอุตสาหกรรมการผลิตให้หลากหลาย โดยรัฐบาลเมียนม่าร์ให้การส่งเสริมรัฐวิสาหกิจ
ของเมียนม่าร์ในการผลิต เครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์ โทรทัศน์ อุปกรณ์สื่อสาร สิ่งทอ เครื่องใช้ไฟฟ้า 
น้ําตาล ยาง ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา และผลิตภัณฑ์จากไม้ อย่างไรก็ดี รัฐบาลเมียนม่าร์ไม่ได้ให้การสนับสนุนในด้านนี้
ต่อภาคเอกชน หรือนักลงทุนต่างชาติ 

สินค้าและการบริการที่สําคัญของเมียนม่าร์ 
 ภาคเกษตรกรรม 
 รัฐบาลทหารเมียนม่าร์พยายามส่งเสริมการเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรให้ได้มากที่สุด ด้วยการ
สนับสนุนการบุกเบิกและฟื้นฟูที่ดินเพื่อการผลิต ส่งเสริมนักลงทุนเอกชนปลูกยางพารา ส่งเสริมส่งออกข้าว 
ส่งออกไม้สัก เป็นต้น ผลผลิตเกษตรกรรมส่งออก 4 ลําดับสําคัญของเมียนม่าร์ ได้แก่ ข้าว เมล็ดพืช ไม้เนื้อแข็ง
และไม้สัก และสินค้าประมง 
  ข้าว  ยังคงเป็นสินค้าเกษตรส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศ ซึ่งเมียนม่าร์เคยส่งออกข้าวมาก
ที่สุดถึง 1 ล้านตันต่อปีในช่วงปี 2493-2503 และ 939,200 ตันในช่วงปี 2544-2545 แต่ยอดส่งออกข้าวลดลง
เรื่อยมาจนถึง 553,000 ตันต่อปีในช่วงปี 2550-2551 ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทําให้สินค้าเกษตรทั้งข้าวและเมล็ดพืช    
อ่ืนๆ มียอดส่งออกลดลงนั้น นอกจากผลพวงของพายุนาร์กีซแล้ว ยังเป็นผลมาจากเกษตรกรไม่ได้รับ         
การส่งเสริมการเพาะปลูก เช่น ขาดแคลนปุ๋ยและเมล็ดพันธ์ุเพาะปลูกที่ดี รวมทั้งข้อจํากัดการใช้น้ําชลประทาน
ก็เป็นปัจจัยสําคัญเช่นกัน และเพื่อแก้ไขสถานการณ์การส่งออกข้าว รัฐบาลเมียนม่าร์ได้ออกระเบียบเข้มงวด
การส่งออกโดยเฉพาะในช่วงราคาข้าวที่พุ่งสูงขึ้น 
  เมล็ดพืช เป็นสินค้าส่งออกสําคัญ โดยเฉพาะในปี 2551 มีมูลค่ารวมมากเป็นอันดับสอง         
ของสินค้าส่งออกทุกชนิด โดยส่งไปยังประเทศอินเดียมากที่สุด 
  ไม้สักและไม้เนื้อแข็ง  เป็นสินค้าเกษตรส่งออกอันดับสาม และมีปริมาณบริษัทสัมปทานตัด
ไม้เพิ่มขึ้น  
  สินค้าประมง  โดยเฉพาะปลาและกุ้งเป็นสินค้าเกษตรส่งออกอันดับสี่ เป็นที่ต้องการของ
ประเทศจีนและไทยอย่างมาก อย่างไรก็ตามสินค้าประมงยังไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่ เป็นเพียงธุรกิจรายย่อย
เท่านั้น นอกจากนั้นในปี 2551 ธุรกิจประมงยังได้รับความเสียหายจากพายุนาร์กีซ โดยเฉพาะแหล่งประมงทาง
ตอนใต้ของเมียนม่าร์ 
 ภาคอุตสาหกรรม 
 อุตสาหกรรมที่เป็นรายได้สําคัญในขณะนี้ ได้แก่ อุตสาหกรรมประมง เฟอร์นิเจอร์หรือผลิตภัณฑ์   
ที่ทําจากไม้ และเสื้อผ้า จากสถิติภาคอุตสาหกรรมรวม ปี 2548-2551 พบว่ามีการกระเตื้องขึ้นเป็นลําดับ      
(แม้เพียงร้อยละ 1 เท่านั้น) ทั้งนี้ เป็นผลพวงมาจากการเปิดประเทศ ด้วยการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ 
และสนับสนุนภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนในภาคเกษตร อุตสาหกรรมเบาและการคมนาคม เป็นที่น่าสังเกตว่า   
นักลงทุนภาคเอกชนมีความใกล้ชิดและได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาล  เป็นอย่างดี สําหรับอุตสาหกรรมหนัก 
รัฐบาลอนุมัติ 3 โครงการลงทุนของต่างชาติในน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ เป็นจํานวนเงิน 114 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ และ 1 โครงการลงทุนทําเหมือง นอกจากนั้น ในเดือนธันวาคมปี 2551 ประเทศจีนได้ทําสัญญาขอซื้อ
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ก๊าซธรรมชาติจากเมียนม่าร์ โดยขนส่งผ่านท่อส่งก๊าซจากเมียนม่าร์ไปยูนนาน การลงทุนสร้างท่อส่งก๊าซนี้     
จะเป็นรายได้สําคัญให้แก่รัฐบาลทหารเมียนม่าร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แม้กระนั้น สัดส่วน GDP ภาคอุตสาหกรรมยังอยู่ระดับตํ่ามาก เนื่องจากการคว่ําบาตรทางการค้า
ของนานาประเทศจากกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชน ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป โดยเฉพาะ
เสื้อผ้า อัญมณี และหยก รวมถึงปัญหาการขาดแคลนกระแสไฟฟ้า และเส้นทางคมนาคมขนส่งถูกตัดขาด
เนื่องจากประสบภัยพายุนาร์กีซ 
 ภาคบริการ 
 ในช่วงปี 2550-2551 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าเมียนม่าร์ จํานวน 288,776 คน ซึ่งเป็น
จํานวนน้อยมากเมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวในประเทศไทย ปัจจัยสําคัญที่ทําให้การท่องเที่ยวในเมียนม่าร์       
ยังไม่ประสบผลสําเร็จแม้ว่าจะมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ คือ ภาพลักษณ์ความรุนแรงของกลุ่มผู้ประท้วง
และรัฐบาลทหารเมียนม่าร์ ความเสียหายของประเทศภายหลังพายุนาร์กีซพัดผ่าน ความเข้มงวดในการออก   
วีซ่าและการคว่ําบาตรทางการค้าและการท่องเที่ยวโดยกลุ่มสนับสนุนประชาธิปไตยในเมียนม่าร์ทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประมงและการทําเกษตรลอยน้ําของชาวอินทา 

ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักและสิ่งทอ 
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 นอกจากต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกตํ่าแล้ว เมียนม่าร์ยังต้องฟื้นฟูสภาพบ้านเมืองและ
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนภายหลังจากพายุไซโคลนนาร์กีซพัดผ่าน เหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อระบบ
สาธารณูปโภค พลังงาน เศรษฐกิจการค้า การลงทุน รวมถึงก่อให้เกิดภาวะการขาดแคลนอาหาร แม้ว่ารัฐบาล
จะได้รับความช่วยเหลือจากนานาประเทศรวมทั้ งกู้ เ งินจากธนาคารกลางแห่งสหภาพเมียนม่าร์                
แต่ความช่วยเหลือและเงินกู้เหล่านี้นําไปใช้เพื่อการทหารและการเตรียมการเลือกต้ังทั่วไปในปี 2553 มากกว่า
นําไปใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชน 

สินค้านําเข้าและสินค้าส่งออกของเมียนม่าร์ 
 สินค้านําเข้า 
 เมียนม่าร์นําเข้าสินค้าจากประเทศจีนเป็นอันดับหนึ่งและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว รองลงมา
คือ สิงคโปร์ และไทย สินค้านําเข้าที่สําคัญ ได้แก่ สินค้าจําพวกเครื่องจักรกล อุปกรณ์ขนส่ง วัตถุดิบการผลิต    
เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2552 สินค้านําเข้าเหล่านี้มีความจําเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ 
ภายหลังพายุนาร์กีซพัดผ่านในเขตตอนใต้ของเมียนม่าร์ รวมทั้งเมียนม่าร์ยังต้องการนํามาใช้เพื่อสร้าง        
เมืองหลวงใหม่ “กรุงเนปิดอ” อีกด้วย 
 สินค้าส่งออก 
 ประเทศไทยเป็นแหล่งส่งออกที่สําคัญของเมียนม่าร์ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 44.7 ของการส่งออก
ทั้งหมด รองลงมาได้แก่ อินเดีย สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น ต่อมาในปี 2547 เป็นต้นมา การส่งออกให้แก่
สหรัฐอเมริกาเริ่มลดน้อยลง เนื่องจากการคว่ําบาตรสินค้าจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเมียนม่าร์ สินค้า
ส่งออกสําคัญของเมียนม่าร์ ได้แก่ สินค้าเกษตร และสินค้าทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ไม้สัก เมล็ดพืช ข้าว    
ก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จากประมง รวมทั้งการส่งออกสิ่งทอและเสื้อผ้า 
 ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งทํารายได้เข้าประเทศ และเพิ่มขึ้นถึงสี่เท่าตัวในช่วงปี 2548-2549 และประเทศ
ไทยเป็นประเทศหลักในการนําเข้าก๊าซจากเมียนม่าร์ และการส่งออกก๊าซได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายหลัง
โครงการผลิตก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่สองโครงการของเมียนม่าร์ คือ โครงการยานาดา และเยตากัน ในอ่าว 
มะตะบัน และอ่าวเบงกอล ส่งผลให้เมียนม่าร์ผลิตและส่งออกก๊าซธรรมชาติได้มากอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2533 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2552 ยอดการส่งออกก๊าซธรรมชาติลดลงเนื่องจากประเทศไทยซึ่งเป็นตลาดสําคัญ            
มีความต้องการใช้ก๊าซน้อยลง รวมถึงผลกระทบจากวิกฤตน้ํามันโลกด้วย 

สะพานไม้สักอูเบ็งเชื่อมโยงระหว่างเมืองอมรปุระกับเกาะแต๊ะเตหยัง 
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การค้าระหว่างประเทศ 
 แม้ว่าประเทศเมียนม่าร์จะถูกควํ่าบาตรจากองค์การสหประชาชาติห้ามมิให้มีการค้าขายสินค้า  
กับต่างประเทศ แต่ในทางปฏิบัติมาตรการดังกล่าวถูกนําไปปฏิบัติกับประเทศที่เป็นผู้นําทางด้านระบอบ      
การปกครองแบบประชาธิปไตย อาทิ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และอังกฤษ เป็นต้น อย่างไรก็ตามในด้าน
มนุษยชนบางประเทศสามารถค้าขายกับประเทศเมียนม่าร์ได้ตามความจําเป็น เช่น ประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อ
กับประเทศเมียนม่าร์ เป็นต้น 
 การผ่อนปรนมาตรการคว่ําบาตรต่อเมียนม่าร์ 
 หลังจากรัฐบาลเมียนม่าร์ปฏิรูปประเทศอย่างจริงจัง ชาติต่างๆ ประกาศ "ผ่อนปรน" มาตรการคว่ํา
บาตรต่อเมียนม่าร์ ต้ังแต่ช่วงต้นปี 2555 ดังต่อไปนี้ 
 สหรัฐอเมริกา 
  เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ลงนามยกเลิกข้อจํากัดบางส่วนภายใต้บัญญัติว่าด้วยการคุ้มครอง
เหยื่อจากการค้ามนุษย์ ส่งผลให้สถาบันการเงินระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย และ
ไอเอ็มเอฟ สามารถช่วยเหลือทางเทคนิคแก่เมียนม่าร์ได้บางประการ   
  เดือนเมษายน 2555 ประกาศเตรียมผ่อนคลายห้ามสถาบันการเงินของสหรัฐให้บริการ     
ทางการเงิน ผ่อนคลายการห้ามบริษัทสหรัฐอเมริกาเข้าไปลงทุน ผ่อนมาตรการคว่ําบาตรยกเลิกการห้าม      
ออกวีซ่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงและสมาชิกรัฐสภาบางส่วนให้สามารถเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาได้ 
 สหภาพยุโรป 
  เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ยกเลิกมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ทางการเมียนม่าร์ 87 คนเดินทาง   
เข้าอียู แต่ยังคงอายัดทรัพย์สินไว้  
  เดือนเมษายน 2555 ได้ประกาศยกเลิกมาตรการควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจเกือบทุกด้าน ยกเว้น
ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ โดยการยกเลิกควํ่าบาตรช่ัวคราวนี้ มีระยะเวลา 1 ปี 
 ออสเตรเลีย 
  เดือนเมษายน 2555 ประกาศยกเลิกมาตรการคว่ําบาตร ด้านการทําธุรกรรมทางการเงิน   
และการเดินทางเข้าออสเตรเลียต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงมากกว่า 200 คน โดยยังคงมีผู้ถูกควบคุมภายใต้มาตรการ
ควํ่าบาตรอีก 130 คน 
 นอร์เวย์  
  เดือนเมษายน 2555 ประกาศยกเลิกมาตรการคว่ําบาตรเศรษฐกิจต่อเมียนม่าร์ยกเว้นการค้าอาวุธ 
 การค้าชายแดน 
 การค้าชายแดนของเมียนม่าร์กับประเทศต่าง ๆ  ได้แก่ จีน ไทย อินเดีย บังคลาเทศ ตามบริเวณ
แนวชายแดนมีทั้งหมด 11 แห่ง คือ 

เมียนม่าร์ทําการค้าชายแดนกับประเทศจีน ดังนี้ 
 ด่านมูเซ (Muse)    เมื่อวันที่ 21มกราคม 2541 
 ด่านลุ่ยลี่ (Lwejel)    เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2541 
 ด่านชินชเวฮาว (Chinshwehaw)  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2546 
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เมียนม่าร์ทําการค้าชายแดนกับประเทศไทย ดังนี้  
 ด่านท่าขี้เหล็ก (Tachileik)   เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2539 
 ด่านเมียวดี (Myawaddy)   เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2541 
 ด่านเกาะสอง (Kawthaung)   เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2539 
 ด่านมะริด (Myeik)(FOB)   เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2542  
เมียนม่าร์ทําการค้าชายแดนกับประเทศอินเดีย ดังนี้  
 ด่านทะมุ (Tamu)    เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548 
 ด่านริ (Rhi)     เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2546  
เมียนม่าร์ทําการค้าชายแดนกับประเทศบังคลาเทศ ดังนี้  
 ด่านสตวย (Sittwe)    เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2541 
 ด่านเมิงดอ (Maungdaw)  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2538 

 การค้าชายแดนไทยกับเมียนม่าร์ 
 ไทยมีแนวชายแดนติดต่อกันเป็นระยะทางยาวประมาณ 1,800 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 10 
จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และ
ระนอง การค้าหรือการทําธุรกรรมทางการค้าบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศมีรูปแบบการค้าต้ังแต่การค้า  
ที่มีมูลค่าไม่สูงมาก เช่น การซื้อขายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดน     
จนไปถึงการค้าที่มีมูลค่าสูงระหว่างหน่วยงานรัฐของทั้งสองประเทศ 
 จังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเมียนม่าร์มี 7 จังหวัด ได้แก่ 
แม่ฮ่องสอน (ด่านศุลกากรบ้านห้วยผึ้ง)  เชียงราย (ด่านศุลกากรแม่สาย)  เชียงใหม่ (ด่านศุลกากรเชียงดาว) 
ตาก (ด่านศุลกากรแม่สอด)  กาญจนบุรี (ด่านศุลกากรสังขละบุรี)  ประจวบคีรีขันธ์ (ด่านศุลกากรบ้านสิงขร) 
และระนอง (ด่านศุลกากรระนอง)  ส่วนจังหวัดที่ไม่มีการค้าชายแดน ได้แก่ ราชบุรี เพชรบุรี และชุมพร 
เนื่องจากพรมแดนที่ติดต่อกันกับเมียนม่าร์ เป็นพื้นที่ป่า และไม่มีชุมชนอาศัยอยู่ ทั้งนี้ หน่วยงานรับผิดชอบ
การค้าชายแดนของเมียนม่าร์ คือ กรมการค้าชายแดน (Department of Border Trade: DOBT) ซึ่งปัจจุบัน
ได้มีการจัดต้ังจุดบริการ One-Stop-Services ขึ้น เพื่ออํานวยความสะดวก  ต่อการค้าประเภทนําเข้าส่งออก
ชายแดนระหว่างประเทศ 
  จุดผ่านแดนถาวร 
   1. บริเวณข้ามแม่น้ําสาย อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตรงข้ามเมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน 
   2. บริเวณบ้านริมเมย หมู่ 2 ตําบลท่าสายลวด จังหวัดตาก ตรงข้ามเมืองเมียวดี 
   3. บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ตรงข้ามเมืองเกาะสอง 
    3.1 บริเวณท่าเทียบเรือสะพานปลา ตําบลบางริ้น อําเภอเมืองจังหวัดระนอง 
    3.2 บริเวณปากน้ําระนอง ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองระนอง 
    3.3 บริเวณท่าเทียบเรือของบริษัทอันดามันคลับ จํากัด ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง
ระนอง 
  จุดผ่านแดนชั่วคราว 

 ด่านเจดีย์สามองค์ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
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  จุดผ่อนปรน 
   1. ท่าบ้านเหมืองแดง ตําบลแม่สาย อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
   2. ท่าบ้านปางห้า ตําบลเกาะช้าง อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
   3. ท่าบ้านสายลมจอย ตําบลเวียงคํา อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
   4. ท่าบ้านเกาะทราย ตําบลแม่สาย อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
   ลําดับที่ 1- 4 อยู่ตรงข้ามเมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน 
   5. ด่านเจดีย์สามองค์ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีกับอําเภอพญาตองซู จังหวัด  
ผาอัน รัฐกะเหรี่ยง 
   6. ช่องทางบ้านห้วยต้นนุ่น หมู่ 4 ตําบลแม่งา อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนกับ
อําเภอแม่เจ๊ะ จังหวัดดอยก่อย รัฐฉาน 
   7. ช่องทางบ้านห้วยผึ้ง หมู่ 4 ตําบลห้วยผา อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนกับบ้านหัวเมือง     
รัฐฉาน 
   8. ช่องทางกิ่วผาวอก บ้านอรุโณทัย หมู่ 10 ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่กับเมืองสาด รัฐฉาน 
   9. ช่องทางหลักแต่ง บ้านเปียงหลวง ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่    
กับเมืองเต๊าะ รัฐฉาน 
   10. บ้านสบรวก ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับบ้านมอด่อง 
จังหวัดมะริด เขตตะนาวศรี 
  รูปแบบการค้าชายแดนไทยกับเมียนม่าร์  
   1. การค้าในระบบ เป็นการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้นําเข้า- ส่งออกจะนําเข้าและ
ส่งออกสินค้าผ่านพิธีการศุลกากร โดยมีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง  
   2. การค้านอกระบบ เป็นการลักลอบทําการค้าตามแนวชายแดน จุดที่มีการลักลอบ
นําเข้า ได้แก่ บริเวณแม่น้ําแม่สาย แม่น้ําเมย การค้าแบบนี้เรียกว่า “สินค้าลอยน้ํา”   
    3. การค้าผ่านแดน เป็นการค้าของไทยกับประเทศที่สาม โดยอาศัยเมียนม่าร์เป็นทางผ่าน
สินค้าไปสู่จีน อินเดียและบังกลาเทศ เป็นต้น 
  มูลค่าการค้าชายแดนรวมไทย 
  สําหรับการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับเมียนม่าร์ แม้ว่าจะมีด่านซึ่งอยู่ในพื้นที่ 7 
จังหวัดของไทย แต่ด่านที่มีศักยภาพและมีมูลค่าการค้าสูง มีจํานวน 3 ด่าน คือ  
  ด่านศุลกากรแม่สอด ต้ังอยู่จังหวัดตากกับเมียวดี   
  ด่านศุลกากรแม่สาย ต้ังอยู่จังหวัดเชียงรายกับท่าขี้เหล็ก  
  ด่านศุลกากรระนองตั้งอยู่จังหวัดระนองกับเกาะสอง  
ส่วนด่านอื่นๆ นอกจากนี้ มีการค้าขายบ้างแต่ยังมีปริมาณไม่มาก ทั้งนี้เนื่องจากความไม่สะดวก                
ด้านการคมนาคมขนส่ง 
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  ก่อนปี 2552 ด่านอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ถือว่าเป็นด่านที่มีมูลค่าการค้าขายกับประเทศ
เมียนม่าร์มากที่สุด รองลงมาคือ ด่านในจังหวัดระนอง และเชียงรายตามลําดับ อย่างไรก็ตาม ในปี 2552 
บริเวณใกล้เคียงชายแดนไทยกับเมียนม่าร์ ทหารเมียนม่าร์ปะทะกับทหารกะเหรี่ยง ทําให้เกิดความตึงเครียด
บริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว ทําให้การค้าบริเวณด่านอําเภอแม่สอดจังหวัดตาก มีปริมาณการค้าที่ลดลง นอกจากนี้    
ในต้นปี 2553 ได้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกับเมียนม่าร์ กรณีเกี่ยวกับข้อพิพาทการก่อสร้างแนวตลิ่ง
ในฝั่งไทย ทําให้ทางการเมียนม่าร์ตัดสินใจปิดด่านอําเภอแม่สอดอย่างถาวรเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2553   
ส่งผลให้การค้าในด่านอําเภอแม่สอดมีมูลค่าลดลง โดยผู้ประกอบการนําเข้าและส่งออก หันไปขนส่งสินค้า   
ผ่านด่านอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ทําให้ต้ังแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ด่านอําเภอสังขละบุรี กลายมาเป็น
ด่านที่มีมูลค่าการค้าขายสูงที่สุด รองลงมาคือ ด่านอําเภอแม่สอด ด่านอําเภอแม่สาย และด่านจังหวัดระนอง 
ตามลําดับ อย่างไรก็ตามหลังเมียนม่าร์ได้เปิดด่านแม่สอดกับเมียวดี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 คาดว่าปริมาณ
การค้าขายสินค้าระหว่างกันจะเพิ่มสูงขึ้น 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 5 
 

 ให้ผู้เรียนค้นหาข่าวเศรษฐกิจของประเทศเมียนม่าร์มา 1 ข่าว พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากข่าวนั้น พร้อมทั้งบันทึกผลการวิเคราะห์ลงในสุดบันทึกการเรียนรู้และนําเสนอต่อกลุ่ม  
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บทที่ 6 
คําศัพท์และประโยคง่าย ๆ ในชวีิตประจําวัน 

 
คําทักทาย-แนะนําตนเอง 

ชาวเมียนม่าร์แสดงการทักทายด้วยคําว่า “สวัสดี” และจับมือกัน กรณีทักทายผู้สูงอายุใช้คําว่า         
“เม่ง-กะ-ล่า-บ๊า” โดยไม่ต้องจับมือกันเพื่อแสดงความเคารพ แต่ถ้าเอามือกอดอกและก้มศีรษะนั่นแสดงถึง
ความสุภาพต้ังใจฟังและให้เกียรติผู้พูด  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  

มิง กะ ลา ปา สวัสดี (เมื่อพบกัน) 
โน้ก แซะ ปา แต สวัสดี/ลาก่อน (เมื่อจากลา) 
เนเก๊า หล่า สบายดีไหม 
เนเก๊า แต สบายดี 
ตินยอ เนเก๊าหล่า แล้วคุณล่ะ.......สบายดีไหม 
นาแม แบโล คอแล ช่ืออะไร  
*จะเนาะ(จะนอ) นาแม (ชาย) กระผมชื่อ 
จะมะ นาแม (หญิง) ดิฉันชื่อ 
โต้ยย่ะ ตา วันตา ปาแต ยินดีที่ได้รู้จัก 
เปี่ยนโต้ย จ๊ะแม แล้วพบกันใหม่ 
กานเก๋าปาเซ ขอให้โชคดี 
จั๋วปา ขอเชิญ 
โจ่วโซ ปาแต ยินดีต้อนรับ 
เต๋า ป่าน ปาแต ขอโทษ 
เจซู ตินปาแต ขอบคุณ  
เจซู อะเมียจี ตินปาแต ขอบคุณมาก 
ทะมินซา ป้ีป่ีลา กินข้าวหรือยัง 
ซาป้ีป่ี กินแล้ว   
มะซายะ เตบู ยังไม่กิน 
ซิลา มีไหม 
ซิแต่ มี 
มซิบู ไม่มี 
ฮกแก้/คาเมีย ครับ 
ฮกแก้/ฉิน ค่ะ 
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ตัวเลข   
การนับเลขและการผสมคําในภาษาเมียนม่าร์ มีหลัก ดังนี้ 
1. การนับเลขตั้งแต่ 11 ถึง 19 นั้นมีหลักการคือ ผสมคําหลกัสิบ 10 (ตะ แซ) +…… เช่น 15       

คือเอา 10 + 5 = ต๊ิด - แซ + งา  การออกเสียงนิยมพูดว่า  แซ + งา 
2. ออกเสียงตัวเลขโดยผสมเรียงคําตามคําพูด  เช่น  21 อ่านว่า  นิด + แซ + ติด (2+ 10 +1) 

การออกเสียงนิยมพูดว่า นะ + แซ + ติด 
 

 
  
 

   
  
 

  
   

 
  

  
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โตว ยะ 0 
ต๊ิด 1 
นิด 2 
โตง 3 
เล 4 
งา 5 
เช่า 6 
คุนิด 7 
ช่ิด 8 
โก 9 
ตะ แซ 10 
แซ ต๊ิด (10+1) 11 
แซ นิด (10+2) 12 
นะแซ (2+10) 20 
นะแซ ต๊ิด (2+10+1) 21 
โต้วแซ 30 
โต้วแซ ต๊ิด (3+10+1) 31 
เลแซ 40 
งาแซ 50 
เช่าแซ 60 
คุนิดแซ 70 
ช่ิดแซ 80 
โกแซ 90 
ตะยา 100 
ตะเทา 1,000 
ตะต้าว 10,000 
ตะเตง 100,000 
ตะตาน 1,000,000 
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วัน เดือน ป ีและเวลา 
 การสื่อสารในหมวด วัน เดือน ปี เวลา มีความจําเป็นต่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เช่น         
การนัดหมายระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการด้านสุขภาพ ตลอดจนการสื่อสารระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 
ในสถานประกอบการ ดังนั้นข้อควรรู้ในการเรียกช่ือวันเดือนปีและเวลาของภาษาเมียนม่าร์และภาษาไทย      
มีความแตกต่างกันที่หลักการเรียงคํา  

 • วันจะอยู่ข้างหลัง เช่น วันอาทิตย์ อ่านว่า ตะ-หนิง-กะนุ่ย-เนะ (อาทิตย์-วัน) 
 • เดือนจะอยู่ข้างหลัง เช่น เดือนมกราคม อ่านว่า เปีย-ตู-ละ (มกราคม-เดือน) 
 • ปีจะอยู่ข้างหลัง เช่น ห้า ปี อ่านว่า งา-นิด 

การนับเวลาของเมียนม่าร์จะนับตามเข็มนาฬิกาต้ังแต่ 1-12 นาฬิกา ไม่อ่านว่า 13-24 นาฬิกา การบอกเวลา 
จะใส่คําขยายด้วยว่าก่อนเที่ยงหรือหลังเที่ยง และใส่คําว่ากลางวัน กลางคืนข้างท้ายตัวเลข คล้ายภาษาอังกฤษ         
เช่น 13 นาฬิกา อ่านว่า มุนลอย-ตะ-นายี (บ่าย-หนึ่ง-นาฬิกา) 

วันในรอบสปัดาห ์     
 

 
 
  

 
 
 
  
  
 

 
 

เดือนในรอบป ี    
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ตะนิน กะนวย เนะ วันอาทิตย์ 
ตะนิน ลา เนะ วันจันทร์ 
อ่ิง กา เนะ วันอังคาร 
โป้ป ตะฮู เนะ วันพุธ 
จาตา ปาเต เนะ วันพฤหัสบดี 
เต๊าจา เนะ วันศุกร์  
สะเหน่ เนะ วันเสาร์ 
อะโล๊ะ-เป้กแยส วันหยุด 
อะโซ-ยะ-โยงเป้กแยส วันหยุดราชการ 

เปียโต ละ เดือนมกราคม  
ตะโบ๊ะตอย-ละ เดือนกุมภาพันธ์  
ตะเปาว์-ละ เดือนมีนาคม  
ตะกู-ละ เดือนเมษายน  
กะโซง-ละ เดือนพฤษภาคม  
นะโย่ง-ละ เดือนมิถุนายน  
วาคาว-ละ เดือนสิงหาคม 
ตอตะลิน-ละ เดือนกันยายน  
ตะตินจูด-ละ เดือนตุลาคม 
ตะเสามง-ละ เดือนพฤศจิกายน  
นะดอ-ละ เดือนธันวาคม  
แคะแต้-ละ เดือนที่แล้ว ปี 
เน่า-ละ เดือนต่อไป/เดือนหน้า  
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หน่วยนบัเวลา  
 
 
  

 
 
 
  

 
ช่วงเวลาระหว่างวัน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
ฤดูกาล 

 
 
 
  

คําศัพท์อื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับชีวติประจําวัน 
ข้อมูลส่วนตัว 

 หลังจากมีการทักทายและพดูคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันแล้วการสอบถามข้อมูลส่วนตัว       
จึงทําให้คู่สนทนารู้จักกันมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นจงึมีคําศัพท์ที่เกีย่วข้องสําคัญ  ดังนี้  
 

อะ-เชง เวลา 
ซะ-ก้าน วินาที 
มิ -นิท นาที  
นายี ช่ัวโมง  
แป-นานายี- แล ก่ีโมง  
แปเลา-จาบี-แล นานเท่าไร  

นันแนต เช้า  
เน่ะ แหล่ กลางวัน 
มุน-แตะ เที่ยงวัน  
มุนลอย บ่าย  
หย่ะ-เน เย็น  
หย่ะ-อู้-ยัน ค่ํา 
หย่ะ กลางคืน 
หย่ะตะเกา เที่ยงคืน 

นะเหว่-หย่า-ต่ี ฤดูร้อน 
โม-หย่า-ต่ี ฤดูฝน 
ซอง-หย่า-ต่ี ฤดูหนาว 

มัด-ปง-ติน-นัม-บัด เลขประจําตัวประชาชน 
นา-แม-แบโล-คอแล ช่ืออะไร 
แลด-ชิ-เอง-นัม-บัด บ้านเลขที่ปัจจุบัน 
ลู-เมียว เชื้อชาติ 
นัย-กัน-ตา สญัชาติ 
อะล้ก-อะไก อาชีพ 
โพง-นัม-บัด หมายเลขโทรศัพท์ 
คิน-มูน สามี 
สะ-นี ภรรยา 
หยี่โก-เมานะ-มะ พ่ีน้อง 
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 อาชีพ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 สถานที่สําคัญ 

ตะ-มี ลูกสาว 
ตา ลูกชาย 

อะ โล้ะ ตมา ผู้ใช้แรงงาน (กรรมกร) 
กา มอง สยา คนขับรถ 
สยา ครูผู้ชาย 
สยา มะ ครูผู้หญิง 
ปาน หยั่ง สยา ช่างปูน 
แล้ะ ตมา ช่างไม้ 
อโช้ะ แช้ะ สยา ช่างเย็บผ้า 
แหล่ ตมา ชาวนา 
หย่า ตมา ชาวไร่ 
แย ตา ตํารวจ 
เช้ะ เหน่ ทนายความ 
ซิจจ ์ตา ทหาร 
ตัว สยา หวู่น ทันตแพทย ์
จองตู่ จองตา นักเรียน/นักศึกษา 
ตู่ หน่า ปยุ้ นางพยาบาล 
โพง จี พระ 
สยา หวู่น หมอผู้ชาย 
สยา หวู่น มะ หมอผู้หญิง 

ซา  จ ิได่ ห้องสมุด 
เซ โหย่ง โรงพยาบาล 
ซา ดา โหย่ง ห้องประชุม 
โพง จี จอง วัด 
พา ยา จอง โบสถ์ 
ปะ หลี ่ สุเหร่า 
อะ โชะ คาน คุก 
ตุ๊ก ต่าน สุสาน 
เซ ตลาด 
จอง โรงเรียน 
อะเว บี กาเก ท่ารถ 
เลก กาน (เหล ่เซก) ท่าเรือ 
เล หยีน กูน สนามบิน 
สโต ส่าย ร้านค้า 
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ประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทสนทนาสาํหรับการทักทายแนะนําตนเองและการกล่าวลา 
คนที่หนึ่ง  : มิง-กะ-ลา-ปา คาเมีย/สิ่น 

(สวัสดีครับ/ค่ะ) 
คนที่สอง  : มิง-กะ-ลา-ปา คาเมีย/สิ่น 

   (สวัสดีครับ/ค่ะ)    
คนที่หนึ่ง  : นาแม-แบโล-คอแล 

(คุณชื่ออะไร) 
 คนที่สอง  : จะนอ/จะมะ นาแม..........ด้ิน นา แม ย็อ    
   (ฉันชื่อ.........แล้วคุณล่ะ.... ช่ืออะไร) 

คนที่หนึ่ง  : ติ-ย่า-ตา-วัน-ตา-บา-แต 
(ยินดีที่ได้รู้จัก) 

 คนที่สอง  : ต้ิน-โล-แบ-ติ-ย่า-ตา-วัน-ตา-บา-แต   
   (ยินดีที่ได้รู้จัก เช่นกัน)    
 คนที่หนึ่ง  : เน้า-เบี่ยน-โด้ย-จะ-แม 

(แล้วพบกันใหม่ )  
 คนที่สอง  : กาน-เก๋า-บา-เซ 

(ขอให้โชคดีครบั/ค่ะ) 
 

  
บ่ัน ได้ ธนาคาร 
เอ่ง บ้าน 
แต้ก กโต่ มหาวิทยาลัย 
ต่ัน ยง สถานฑูต 

ก่ัน บอดี ยา ไหน่ ก่ัน ประเทศกัมพูชา 
สิ่น กปู่ ไหน ่ก่ัน ประเทศสิงคโปร์ 
พิ ลิ่ดไป ไหน่ ก่ัน ประเทศฟิลิปปินส์ 
หว่ี แย่ด หนั่น ไหน่ ก่ัน ประเทศเวียดนาม 
บรูไน ไหน่ ก่ัน ประเทศบรูไน 
มเล ซา ไหน่ ก่ัน ประเทศมาเลเซีย 
เหมี่ยน หม่า ไหน่ ก่ัน ประเทศเมียนม่าร์ 
ไทย ไหน่ ก่ัน ประเทศไทย 
ลอ ไหน่ ก่ัน ประเทศลาว 
อ่ินโด่ นีซา ไหน่ ก่ัน ประเทศอินโดนีเซีย 
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 คนที่หนึ่ง  : เจ-ซู-ดิน-บา-แต-คาเมีย/สิน่   
   (ขอบคุณครับ/ค่ะ) 

คนที่สอง  : เจ-ซู-ดิน-บา-แต-คาเมีย/สิน่  
   ขอบคุณครับ/ค่ะ  
  
บทสนทนาเกี่ยวกับการบริการโรงแรม 
 พนักงาน :   มิง-กะ-ลา-ปา  สิน่ 

(สวัสดีครับ/ค่ะ) 
อคัน อยู่ มลา  สิ่น 
(จะเอาห้องไหมคะ) 

 ลูกค้า :  ฮกแก้ 
   (ครับ/ค่ะ) 
   อคัน ซี่ ลา ขิน่ มย๋า 
   (มีห้องไหมครบั) 

พนักงาน :    ซี่ ป่า แด่ สิ่น 
  (มีค่ะ) 
  แบ ่โหล่ อคัน เมียว หยู่ มแล สิ่น 
  (จะเอาห้องแบบไหนคะ) 

ลูกค้า :  แบ่ โหล่ อคัน ด่วย ซี่ ป่า ตแล ขิ่น มย๋า 
  (มีห้องแบบไหนบ้างครับ) 

พนักงาน :   โยโย อคัน แน่ะ เหล่ เอ แซ่ด อคัน ซี่ป่าแด่ สิ่น 
  (มีห้องธรรมดาและห้องแอร์คะ่) 

ลูกค้า :  เหล่ เอแซ่ด อคัน ก้ะ ตแย่ด แบ่ เล่าแลขิ่น มย๋า 
  (ห้องแอร์ห้องละเท่าไรครับ) 

พนักงาน :   กต่ิน ตะลง ปา่เหล่ เอแซ่ด อคัน ตแย่ด จ๊าต ตงเถ่า บา่ สิ่น 
  (ห้องแอร์เตียงเดี่ยววันละ 3,000 จ๊าตค่ะ)  
  กต่ิน ส่ง ตะแว เหล่ เอ แซด่ อคัน ตแย่ด จ๊าต เลเถ่า บา่ สิ่น 
  (ห้องแอร์เตียงคู่วันละ 4,000 จ๊าตค่ะ)  

ลูกค้า :  โยโย อคัน ก้ะแบ่ เล่า แล ขิน่ มย๋า 
  (ห้องธรรมดาเท่าไรครับ) 

พนักงาน : กต่ิน ตะลง ปา่ โยโย อคัน ตแย่ด จ๊าต ตเถ่า บ่า สิน่ 
  (ห้องธรรมดาเตียงเดี่ยววันละ 1,000 จ๊าตค่ะ) 
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กต่ิน นะลง ปา่ โยโย อคัน ตะคัน โก่ จ๊าต นเถ่า บ่า สิ่น 
(ห้องธรรมดาเตียงคู่วันละ 2,000 จ๊าตค่ะ) 

ลูกค้า :  อเอ คัน หยู่แหม่ 
  (จะเอาห้องแอร์ครับ) 

พนักงาน : กต่ิน ตะลง อคัน หยู่ มลา กต่ิน ส่ง ตะแว อคัน หยู่ มลาสิ่น 
(จะเอาห้องเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่คะ) 

 ลูกค้า :  กต่ิน ตะลง อคัน แบหยู่ แหม่ ขิ่น มย๋า 
   (จะเอาห้องเตียงเดี่ยวครับ) 

พนักงาน : แบ่นะแย่ด แต มแล สิ่น 
  (จะพักก่ีวันคะ) 

ลูกค้า :  ตงแย่ด แตแหม่ ขิ่น มย๋า 
  (จะพักสามวันครับ) 

พนักงาน : อคันค่า ตข่า แท  เปไล่ มลา สิ่น 
  (จ่ายทีเดียวเลยไหมคะ) 

ลูกค้า :  ตแย่ด ตข่า เปโล่ะ ย่ะมลา ขิ่น มย๋า 
  (จ่ายทีละวันได้ไหมครับ) 

พนักงาน : ย๊ะบ่าแด่ สิน่ 
  (ได้ค่ะ) 

  ด่ีหม่า หลู่ จี มิน แย่ะ  อคัน ต้อ 
  (นี่กุญแจห้องของท่านค่ะ) 

  ฉาเต่กด์ แน่ะ ไล่ ตัว ป่า สิ่น 
  (ตามเด็กคนนี้ไปค่ะ) 

บริกร :  ด่ี ห่า หลู่ จี มิน แย่ะ อคัน บ่า ขิ่น มย๋า 
  (นี่ครับห้องของท่าน) 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 6 
 

กิจกรรมที่ 1  ให้ผู้เรียนจับคูกั่นแล้วฝึกสนทนาภาษาเมียนม่าร์สําหรับการทักทายแนะนําตนเอง 
 และการกล่าวลาตามข้อความด้านล่างนี้แล้วนําเสนอหน้าห้อง 

คนที่หนึ่ง  : มิง-กะ-ลา-ปา คาเมีย/สิ่น 

คนที่สอง  : มิง-กะ-ลา-ปา คาเมีย/สิ่น.   

คนที่หนึ่ง  : นาแม-แบโล-คอแล 

 คนที่สอง  : จะนอ/จะมะ นาแม..........ด้ิน นา แม ย็อ    

คนที่หนึ่ง  : ติ-ย่า-ตา-วัน-ตา-บา-แต 

 คนที่สอง  : ต้ิน-โล-แบ-ติ-ย่า-ตา-วัน-ตา-บา-แต 

 คนที่หนึ่ง  : เน้า-เบี่ยน-โด้ย-จะ-แม 

 คนที่สอง  : กาน-เก๋า-บา-เซ 

 คนที่หนึ่ง  : เจ-ซู-ดิน-บา-แต-คาเมีย/สิน่   

คนที่สอง  : เจ-ซู-ดิน-บา-แต-คาเมีย/สิน่  
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กิจกรรมที่ 2  ให้ผู้เรียนฝึกเขียนคําอ่านตามตัวเลขที่กําหนดให้ในตารางต่อไปนี้ 
 

ตัวเลข คําอ่าน 
9  
24  
150  
2,075  
32,345  
467,984  
7,865,679  
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กิจกรรมที่ 3  ให้ผู้เรียนศึกษาคําศัพท์อ่ืนๆ ที่จําเป็นในชีวิตประจําวันนอกเหนือจากเนื้อหาในบทที่ 6 
              มาอย่างน้อย 20 คํา แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกด้านล่างนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
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เฉลยกิจกรรมที่ 2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวเลข คําอ่าน 
9 โก 
24 นะแซ-เล 
150 ตะยา-งาแซ 
2,075 นะเทา-คุนนะแซะงา 
32,345 โตงเต้า-นะเทา-โตงยา-เลแซงา 
467,984 เลเตง-เช่าเต้า-คุนนะเทา-โกยา-ชิ่ดแซะเล 
7,865,679 คุนนะตาน-ชิ่ดเตง-เช่าเต้า-งาเทา-เช่ายา-คุนนะแซโก 
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บทที่ 7 
ข้อมูลสําคญัที่ควรเรียนรูใ้นการเดินทางเข้าประเทศ 

 
 เมียนม่าร์... ไม่เพียงเป็นประเทศที่อาเซียนเชื่อว่ากําลังดําเนินนโยบายการพัฒนาประชาธิปไตย
อย่างสร้างสรรค์เท่านั้น ...แต่เมียนม่าร์กําลังจะกลายเป็นประเทศที่มีความเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นคู่แข่ง
ของหลายประเทศในอาเซียนและที่สําคัญ เมียนม่าร์กําลังจะเข้าสู่การเป็น “ประธานอาเซียน” ในปี พ.ศ. 2557 
ซึ่งนับว่า เมียนม่าร์จะเป็นประเทศหนึ่งที่ประเทศต่างๆ ในอาเซียนและประเทศทั่วโลกให้ความสนใจ      
ประกอบกับเมียนม่าร์มีทุนเดิมอันเป็นที่รู้จักในความเป็น “นครแหล่งอารยธรรม” และ “แหล่งทรัพยากร
ปิโตรเลียมที่ย่ิงใหญ่” จึงทําให้เมียนม่าร์ ณ วันนี้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศอย่างมากมาย 
 อย่างไรก็ตาม ไม่ว่านักท่องเที่ยวจากประเทศใดก็ตาม โดยเฉพาะพี่น้องคนไทย หากท่านจะไป 
“เยือนถิ่น... เมียนม่าร์” น่าจะต้องเรียนรู้และเข้าใจเมียนม่าร์โดยพ้ืนฐานเสียก่อนว่าเป็นอย่างไรและต้องปฏิบัติ
ตัวอย่างไรเมื่อเข้าประเทศ 

ข้อมูลพื้นฐานของเมียนม่าร์ 
1. เมืองหลวงของเมียนม่าร์ 

เนปิดอ คือ เมืองหลวงของเมียนม่าร์ คําว่า เนปิดอ มีความหมายว่า มหาราชธานี เมืองนี้เป็น
ทั้งเมืองหลวงและเมืองแห่งศูนย์กลางการบริหาร ต้ังแต่สมัยยังเป็นสหภาพพม่า นอกจากนี้ เมืองนี้ยังเป็นเมือง
เดียวที่ชาวเมียนม่าร์สามารถใช้ไฟฟ้าได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

2. สภาพภูมิอากาศ 
 ประเทศเมียนม่าร์มีอากาศแบบร้อนชื้น แต่ไม่ร้อนจัด มีลักษณะภูมิอากาศคล้ายคลึงกับ

ประเทศไทย และมี 3 ฤดู 
 ฤดูหนาว  ต้ังแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ มีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 20-24 องศาเซลเซียส 
 ฤดูร้อน  ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 30-35 องศาเซลเซียส 
 ฤดูฝน  ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน มีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 25-30 องศาเซลเซียส 
3. เวลา 

เวลาของประเทศเมียนม่าร์ช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที 
  เวลาราชการ  ระหว่าง 9.00 น.-17.00 น.   เสาร์-อาทิตย์ เป็นวันหยุดราชการ 
  เวลาทําการของธนาคาร ระหว่าง 10.00 น.-14.00 น. 

4. ภาษา 
ภาษาทางการคือ ภาษาเมียนม่าร์ 

  ประชาชนทั่วไปมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี หากท่านเยือนถิ่นเมียนม่าร์ 
ท่านสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ 

5. ระบบไฟฟ้า 
เมียนม่าร์ใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์เท่ากับเมืองไทย  ท่านสามารถนําที่ชาร์ตแบตเตอรี่             

กล้องถ่ายรูปไปได้ บางโรงแรมเป็นปลั๊กสองขา บางแห่งเป็นปลั๊กสามขา โรงแรมจะมีอะแดฟเตอร์ (ปลั๊กสามตา) 
ให้ยืม  แต่หากท่านใดมีอะแดฟเตอร์สํารองอยู่แล้วควรเตรียมไปด้วย 
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6. สกุลเงิน 
หน่วยเงินของเมียนม่าร์คือ สกุลเงินจ๊าต (Kyats) 
750 จ๊าต เท่ากับ 33 บาทของไทย 
750 จ๊าต เท่ากับ 1 USD 
100 จ๊าต เท่ากับ 5 บาทของไทย 
20,000 จ๊าต เท่ากับ 1,000 บาทของไทย 

  ฉะนั้น หากท่านไปเมียนม่าร์ ท่าต้องเตรียมเงินบาทไทยเพื่อแลกกับเงินเมียนม่าร์ด้วย 
7. การใช้โทรศัพท์ 

โทรศัพท์มือถือถึงแม้จะเปิดระบบ Iternational Roaming (IR) ของ TRUE DTAC และ AIS 
ก็ไม่สามารถใช้ได้ที่เมียนม่าร์ แต่หากท่านใดจําเป็นต้องใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่องาน สามารถซื้อซิมมือถือท้องถิ่น
ของเมียนม่าร์ได้ ราคาประมาณ 50 USD แต่ท่านต้องซื้อโทรทัศน์ของพม่า ซึ่งใช้ระบบ CDMA  ราคาเครื่องละ 
150,000 จ๊าต (นํามาใช้ที่เมืองไทยไม่ได้) 

8. อาหารการกิน 
อาหารชาวเมียนม่าร์ทั่วไปนิยมบริโภคข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักเช่นเดียวกับชาวไทยภาคกลาง 

ส่วนกับข้าวมีทั้งแกง ต้ม ผัดและน้ําพริก  จึงดูคล้ายกับอาหารไทย เว้นแต่องค์ประกอบและรสชาติของอาหาร
จะแตกต่างจากอาหารไทยอยู่พอควร กับข้าวของเมียนม่าร์มีองค์ประกอบเป็นเนื้อและผักนานาชนิด  เนื้อที่
นิยมบริโภคมีทั้งเนื้อแพะ เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่และปลา แต่เมื่อยามถือศีลของชาวเมียนม่าร์มักงดอาหารที่ปรุง
ด้วยเนื้อวัว 

อาหารท้องถิ่น  อาหารเช้าเรียกว่า โมมิงกะ  มีลักษณะคล้ายขนมจีนของบ้านเรา นอกจากนี้ 
ท่านไม่ควรพลาดไปลองชิมอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ เช่น มะระฉ่อง ซึ่งโดดเด่นด้วยรสชาติที่เผ็ดจัด ขนมพื้นเมือง
ต่างๆ เช่น มะขามอัดเป็นแผ่นบางๆ มะนาวดองแบบแช่อ่ิม เป็นต้น  โดยนักท่องเที่ยวสามารถหาซื้ออาหาร
เหล่านี้ได้ตามตลาด  ร้านอาหารทั่วไปหรือภัตตาคารภายในที่พักในเมียนม่าร์ 

การเดินทางไปเมียนม่าร์ 
1. การขอวีซ่าเมียนม่าร์ 

1.1 การเดินทางไปเมียนม่าร์ในลักษณะนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจต้องขอวีซ่าก่อนการ
เดินทาง โดยโอนหลักฐานประกอบการขอวีซ่า มีดังนี้ 

1) พาสปอร์ตปัจจุบันที่มีอายุเหลืออยู่ไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน ก่อนการเดินทาง 
2) สําเนาพาสปอร์ต จํานวน 1 ฉบับ 
3) รูปถ่ายสีขนาดเดียวกันและแบบเดียวกัน จํานวน 2 รูป 
4)   ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า 810 บาท (สําหรับนักท่องเที่ยว) และ 1,440 บาท 

(สําหรับนักธุรกิจ) 
5)   นักท่องเที่ยวสามารถขอวีซ่าเข้าประเทศได้เป็นเวลา 28 วัน แต่จะมีการยืดเวลา      

ในการต่อวีซ่าออกไปอีก 14 วัน (สําหรับนักท่องเที่ยว) และ 3 เดือน (สําหรับนักธุรกิจ) 
6) ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสาร 3-4 วันทําการ 
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1.2 สํานักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าเมียนม่าร์ 
1) ถ.สาธรเหนือ ซ.71 กรุงเทพฯ 10500  โทรศัพท์  แผนกวีช่า  0 2233 7250        

0 2234 4789  0 2236 6898 
2) สถานทูตเมียนม่าร์  ถนนปั้น ติดถนนสาธร ตรงข้าม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 

เดินทางด้วยรถไฟฟ้าสถานีสุรศักด์ิ  แล้วเดินทางไปถนนนราธิวาส ผ่านโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน 
  1.3 สรุปว่า การขอวีซ่าเมียนม่าร์ สําหรับคนไทยดังนี้ 
   คนไทยที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาจะต้องยื่นขอวีซ่าจากสถานทูตเมียนม่าร์ก่อน
เดินทาง  โดยทั่วไปมีอยู่ 3 ประเภท คือ Tourist Visa : อยู่ในเมียนม่าร์ ได้เป็นเวลา 4 สัปดาห์ Business Visa 
: อยู่ในเมียนม่าร์ได้นานถึง 10 สัปดาห์ และ Entry Visa : จะอยู่ในเมียนม่าร์ได้ 4 สัปดาห์เช่นกัน  สําหรับผู้ที่
ประสงค์จะอยู่ในเมียนม่าร์เกิน 4 สัปดาห์  จะต้องยื่นเรื่องของ Stay Permit จากกระทรวงตรวจคน               
เข้าเมืองของเมียนม่าร์  ทั้งนี้ ผู้ที่อยู่ในเมียนม่าร์เกินกว่า 4 สัปดาห์ จะต้องยื่น Departure Form ต่อทางการ
เมียนม่าร์ก่อนที่จะเดินทางไป 

2. การทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
ผู้ที่จะเดินทางไปเมียนม่าร์ ต้องทําหนังสือเดินทางทุกคนโดยต้องเตรียมเอกสารเพื่อการยื่นขอ

ทําหนังสือเดินทางดังนี้ 
  2.1 การขอหนังสือเดินทางสําหรับบุคคลทั่วไป 
   1) ผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 20 ปีขึ้นไป) บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงที่มีเลข 
13 หลัก และยังมีอายุใช้งานไปแสดง  กรณีไม่มีบัตรประชาชน อนุโลมให้ใช้บัตรประจําตัวฉบับจริงที่ใช้แทน
ตามกฎกระทรวงมหาดไทย พร้อมทะเบียน 
   2) บัตรประชาชนฉบับจริง (ผู้เยาว์อายุ 15-20 ปี สามารถยื่นคําร้องได้ด้วยตัวเอง) 
ทะเบียนบ้านฉบับจริง บิดา/มารดา  หรือผู้มีอํานาจปกครองนําบัตรประชาชนฉบับจริงมาลงนามหรือหนังสือ
ยินยอมที่ลงนามโดยบิดา/มารดา หรือผู้มีอํานาจปกครองพร้อมบัตรประชาชนฉบับจริงของผู้ปกครองที่ไม่ได้มา
แสดงตัว (หนังสือยินยอมต้องผ่านการรับรองจากอําเภอ/เขต หรือสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลไทยใน
ต่างประเทศ) 
   3) ผู้เยาว์อายุตํ่ากว่า 15 ปี   สูติบัตรฉบับจริง  ทะเบียนบ้านฉบับจริง บิดาและมารดา 
(ทั้ง 2 คน) หรือผู้มีอํานาจปกครอง นําบัตรประชาชนฉบับจริงมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่  หนังสือยินยอมจาก 
บิดา/มารดา  หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาได้ (ผู้เยาว์อายุตํ่ากว่า 15 ปี ต้องมีบิดามารดา คนใดคนหนึ่งมา
แสดงตัวให้ความยินยอม)  กรณีทั้งบิดาและมารดาไม่สามารถมาแสดงตัวได้ อาจมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนมา
ดําเนินการแทน โดยมีหนังสือมอบอํานาจและหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ พร้อมทั้งบัตร
ประชาชนของบิดาและมารดาและผู้รับมอบอํานาจฉบับจริง (หนังสือมอบอํานาจ และหนังสือยินยอมของบิดา/
มารดาต้องผ่านการรับรองจากอําเภอเขต หรือสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลไทยในต่างประเทศ) 
  2.2 การขอหนังสือเดินทางสําหรับผู้เยาว์ 
   กรณีการขอหนังสือเดินทางสําหรับผู้เยาว์ต้องเตรียมเอกสารอื่นเพิ่มที่นอกเหนือจาก       
ข้อ 2.1  ดังนี้ 

1) บิดา/และมารดาเป็นคนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในไทย ใบต่างด้าวของบิดา/มารดา
ฉบับจริง หลักฐานการมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
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2) บิดาหรือมารดาผู้ เยาว์ถึงแก่กรรม  ใบมรณะบัตรของบิดา/มารดาฉบับจริง  
หลักฐานการมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

3) ทั้งบิดาและมารดาถึงแก่กรรม ผู้เยาว์อยู่ในความดูแลของญาติหรือผู้อ่ืน ใบมรณะ
บัตรของบิดา/มารดาถึงแก่กรรม คําสั่งศาลแต่งต้ังผู้ปกครองผู้เยาว์  บัตรประชาชนฉบับจริงของผู้มีอํานาจ
ปกครอง  (สําเนาคําสั่งศาล คําพิพากษาต้องมีประทับตรารับรองสําเนาถูกต้องจากศาลที่เกี่ยวข้อง) 

4) กรณีบิดาและมารดาสมรสกัน แต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ             
สูญหายหรือตามตัวไม่ได้  คําสั่งศาลแต่งต้ังฝ่ายที่เหลือใช้สิทธิปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว  ผู้ปกครองที่เหลือ 
อยู่นําบัตรประชาชนฉบับจริงมาลงนาม 

5) บิดาและมารดาหย่าขาดจากกัน ผู้เยาว์อยู่ในความดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง บันทึก
การหย่าที่ระบุว่าบุตรอยู่ในความปกครองของฝ่ายใด หากไม่มีการระบุ บิดาและมารดาต้องลงนามให้ความ
ยินยอมทั้งคู่หรือมีคําสั่งศาลว่าผู้เยาว์อยู่ในความปกครองของฝ่ายใด  กรณีบุตรบุญธรรม บิดา/และมารดาบุญ
ธรรมมาลงนามให้ความยินยอม พร้อมเอกสาร บัตรประชาชนฉบับจริงของบิดา/และมารดาบุญธรรม ทะเบียน
การรับบุตรบุญธรรมฉบับจริง บิดาและมารดาผู้ให้กําเนิดที่ได้ยกผู้เยาว์ให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อ่ืนแล้ว            
ไม่สามารถลงนามแทนบิดาและมารดาบุญธรรมได้ 

6) มารดาเลี้ยงดูบุตรเพียงผู้เดียว โดยมิได้จดทะเบียนสมรส บันทึกสอบปากคํามารดา
เลี้ยงดูบุตร แต่เพียงผู้เดียวโดยมิเคยจดทะเบียนสมรส และบิดาไม่เคยจดทะเบียนรับรองบุตร (ปค.14) ที่เขต/
อําเภอที่มีภูมิลําเนาอยู่ออกให้บัตรประชาชนฉบับจริงของมารดา 

7) บิดาเลี้ยงดูบุตรแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสและไม่ได้จดทะเบียน
รับรองบุตร คําสั่งศาลระบุ 

  -  รับรองการเป็นบิดาของบุตร 
  -  บิดาเป็นผู้มีอํานาจปกครองบุตรเพียงผู้เดียว 

 ในบางกรณี ศาลมีคําสั่งรับรองการเป็นบิดาเพื่อให้จดทะเบียนรับรองบุตรได้           
แต่มิได้ให้อํานาจการปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวแก่บิดา เพื่อรักษาสิทธิมารดาในฐานะผู้ให้กําเนิด กรณีเช่นนี้ 
มารดาต้องลงนามให้ความยินยอมด้วย เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถตามหาตัวมารดาได้ และเพื่อสวัสดิภาพ       
ของผู้เยาว์ ศาลอาจมีคําสั่งให้อํานาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวแก่บิดาได้ 

8) บิดา/และมารดาอยู่ ต่างประเทศ  หนังสือยินยอมของบริดา/มารดาผ่าน                
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลไทยในต่างประเทศสําเนาหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชนของบิดา/มารดา          
ที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลประทับตรารับรองสําเนาถูกต้อง 

 2.3 สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง (Passport) สามารถทําหนังสือเดินทางได้ทุกวันและ      
เวลาราชการ 

   1)  กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210   
โทรศัพท์ 02-203-5000 

2)   สํานักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่อยู่ ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก) ช้ัน 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
10210  โทรศัพท์  02-203-5000 ต่อ 49003 - 49012  โทรสาร 02-143-9632  

3)   สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิต้ีบางนา    
อาคาร "บางนาฮอลล์" (ด้านข้างศูนย์การค้า)  ช้ัน B  โทรศัพท์ 0-2383-8402-4  โทรสาร 0-2383-8398 
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4)  สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ป่ินเกล้า ที่อยู่ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์     
(ช้ันใต้ดิน) แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 0-2446-8111-2  โทรสาร 0-2446-8124  
   5)  สํานักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทํางานต่างประเทศ (รับทําหนังสือ
เดินทางเฉพาะผู้ที่มีใบส่งตัวจากกรมการจัดหางานเท่านั้น) ที่อยู่ อาคารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดินแดง 
กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0-2245-9439 0-2245-1042  โทรสาร 0-2245-9438 
   6)  สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ถนนโชตนา ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000  โทรศัพท์ 0-5389-1535-6  โทรสาร         
0-5389-1534  
   7)  สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก    
ถนนเทพารักษ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, 
โทรสาร 055-258-117  
   8)  สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์ ที่อยู่ ศูนย์บริการร่วมจังหวัด
นครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซี ถนนพหลโยธิน  อําเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056-233-453, 
056-233-454  โทรสาร 056-233-452  
   9)  สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี ที่อยู่ ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลาง
จั งหวัด อุดรธานี (ตรงข้ ามกับศาลหลัก เมือง )  ถนนอธิบ ดี  อํา เภอเมือง  จั งหวัด อุดรธานี  41000 
โทรศัพท์  042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810 
   10)  สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ที่อยู่ หอประชุมอําเภอเมืองขอนแก่น 
ถนนศูนย์ราชการ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  โทรศัพท์ 0-4324-2707,0-4324-2655 โทรสาร      
0-4324-3441  
   11)  สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี ที่อยู่ อาคารสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 34000 (ใกล้กับทุ่งศรีเมือง) โทรศัพท์ 045-242313-4 
โทรสาร 045-242301  E-mail : passport_ubon@hotmail.com   http://www.facebook.com/ubonpassport 
    12) สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด          
นครราชสีมา ถนนมหาดไทยอําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-243-132,             
044-243-124   โทรสาร 044-243-133  
   13)  สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี  ที่อยู่ อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน 
ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000  โทรศพัท์ 039-301-706-9  โทรสาร 039-301-707  
   14)  สาํนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธาน ี ที่อยูศ่าลาประชาคม ถนนหน้าเมอืง 
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  โทรศัพท ์077-274940, 077-274942-3  โทรสาร 077-274941  
   15)  สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร 
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท ์076-222-080, 076-222-081, 076-222-083 โทรสาร 076-222-082  
   16)  สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา   
อําเภอเมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-326508-10  โทรสาร 074-326511 
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   17)  สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา ที่อยู่ ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000  โทรศัพท์ 073-274-526,        
073-274-036, 073-274-037  โทรสาร 073-274-527  

2.4  ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง (Passport) 
หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป และหนังสือเดินทางราชการ มีค่าธรรมเนียมเล่มละ 1,000 

บาท และค่าธรรมเนียมการส่งไปรษณีย์ 35 บาท (ในกรณีที่มารับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง ไม่ต้องเสีย       
ค่าส่ง 35 บาท) โดยผู้ขอจะได้รับเล่มภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันขอ 

3. การเดินทาง  
  การเดินทางไปเมียนม่าร์ โดยเฉพาะไปกรุงย่างกุ้ง ท่านสามารถเดินทางโดยใช้สายการบิน
ต่างๆ ที่มีอยู่หลากหลาย เช่น สายการบินไทย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ นอกจากนี้ยังมีสายการบิน 
Myanmar Airways International (MAI) และสายการบินภูเก็ตแอร์ เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง            
การเดินทางไปเมืองต่างๆ ในประเทศ ถ้าเป็นเมืองที่ไม่ไกลจากย่างกุ้งก็สามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้ สภาพ
ถนนขรุขระ สําหรับเมืองที่อยู่ไกลออกไปสามารถเดินทางโดยทางรถยนต์หรือรถไฟไม่สะดวกและใช้ระยะเวลา
ในการเดินทางนาน 
  ข้อแนะนําพิเศษ  ทางการเมียนม่าร์ได้กําหนดข้อห้ามชาวต่างชาติเดินทางไปยังบางเมืองและ
บางพื้นที่ หากประสงค์จะเดินทางไปเมืองที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวของเมียนม่าร์  ควรตรวจเช็คข้อมูลก่อน             
การเดินทางภายในกรุงย่างกุ้งมีทั้งรถประจําทางและรถแท็กซี่ไว้บริการ  สําหรับคนขับรถแท็กซี่ส่วนใหญ่            
พูดภาษาอังกฤษได้บ้างพอเข้าใจ และราคาขึ้นอยู่กับการต่อรองเพราะรถแท็กซี่ไม่มีมิเตอร์ 

4. การเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็น 
 หลายคนอาจจะมองว่าเรื่อง การเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เป็นเรื่องไม่สําคัญ แต่แท้ที่จริงแล้ว               

มีความสําคัญมาก จึงขอแนะนําทุกท่านควรจะเตรียมสิ่งของที่จําเป็นดังต่อไปนี้ 
 4.1 เตรียมเสื้อผ้าที่กันหนาว สวมสบาย รองเท้าแตะรัดส้นหรือรองเท้าผ้าใบที่มีน้ําหนักเบา       

หมวกหรือร่มกันแดด แว่นตาดํา ครีมกันแดดเพื่อให้พร้อมกับการเที่ยว ในเวลาฝนตก แดดออกและอากาศ
หนาว 

 4.2 เตรียมกล้องถ่ายรูป หากเป็นชนิดพิเศษควรเตรียมสายชาร์ตไปด้วย 
  4.3 เตรียมยาประจําตัว  มีความสําคัญและจําเป็นมากควรจัดเตรียมไปให้เพียงพอ รวมท้ังยา
สามัญประจําบ้านที่จําเป็นด้วย 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 7 
กิจกรรมที่ 1 
คําชี้แจง  ให้ผู้เรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุด 
1.  ข้อใดคือ เมืองหลวงปัจจุบันของประเทศเมียนม่าร์ 
 ก.   พุกาม 
 ข.   ย่างกุ้ง 
 ค. เนปิดอ 
 ง. มัณฑะเลย์ 
2. สภาพภูมิอากาศของเมียนม่าร์เป็นอย่างไร 
 ก. ร้อนจัด 
 ข. ร้อนชื้น 
 ค. หนาวจัด 
 ง. แบบเมดิเตอร์เรเนียน 
3. ข้อใดคือสกุลเงินของเมียนมา่ร์ 
 ก. บาท 
 ข. เปโซ 
 ค. จ๊าต 
 ง. ดอง 
4. เวลาของเมียนม่าร์เมื่อเปรียบเทียบกับเวลาของประเทศไทยเป็นอย่างไร 
 ก. เวลาตรงกัน 
 ข. เวลาของเมียนม่าร์เร็วกว่าประเทศไทยเล็กน้อย 
 ค. เวลาของเมียนม่าร์ช้ากว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง 
 ง. เวลาของเมียนม่าร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง 
5. หากท่านต้องการไปเมียนม่าร์ท่านต้องทําอย่างไรถูกต้องที่สุด 
 ก. เตรียมเงินใหพ้ร้อม 
 ข. เตรียมบัตรประชาชน 
 ค. เตรียมขออนุญาตผู้ปกครอง และญาติพ่ีน้อง 
 ง. เตรียมขอวีซ่าและหนังสือเดินทาง (Passport) 
6. หนังสือเดินทาง (Passport) ปัจจุบันสําหรับขอวีซ่าไปเมียนม่าร์ต้องมีอายุเท่าใด 
 ก. อายุไม่ตํ่ากว่า 1 ปี 
 ข. อายุไม่เกิน 6 เดือน 
 ค. อายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน 
 ง. อายุไม่ตํ่ากว่า 3 เดือน 
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7. อะไรคือสิ่งจําเป็นที่ท่านต้องเตรียมไปมากที่สุดเมื่อขออนุญาตผ่านเรียบร้อยแล้ว 
 ก. ร่ม 
 ข. เพื่อน 
 ค. อาหาร 
 ง. เงินและยาประจําตัว 
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กิจกรรมที่ 2 
 

  ให้ผู้ เรียนไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเมียนม่าร์จากอินเทอร์เน็ต เอกสาร ผู้รู้หรือ
นักวิชาการในหัวเรื่องที่กําหนดให้แล้วบันทึกผลการเรียนรู้ลงในช่องว่างที่กําหนด 
ก. อาหารการกินของชาวเมียนม่าร์ ประเภทอาหารพื้นเมือง (ยกตัวอย่าง 1 รายการ) 
 ช่ืออาหาร........................................................................................................................................................ 
 รสชาด............................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................ 
 
ข. การขอวีซ่าสําหรับนักท่องเที่ยวต้องทําอย่างไรและใช้หลักฐานอะไรบ้าง 
 ........................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................ 
 
ค. การทําหนังสือเดินทาง (Passport) สําหรบัผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วต้องทําอย่างไร และใช้หลักฐานอะไรบ้าง 

พร้อมทั้งต้องไปทําที่ไหน 
 ........................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................ 
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กิจกรรมที่ 3 
 

  ให้ผู้เรียนสนทนากับเพื่อนในหัวเรื่อง การเตรียมตัวไปประเทศเมียนม่าร์ โดยให้กําหนดประเด็นเอง 
แล้วบันทึกผลการสนทนาลงในตารางที่กําหนดให้ 
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คณะผู้จัดทํา 
ที่ปรึกษา 

 นายประเสริฐ  หอมดี ผู้อํานวยการสถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางนาถยา  ผิวมั่นกิจ รองผู้อํานวยการสถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางณิชากร เมตาภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการศึกษานอกระบบฯ 

ผู้รวบรวม/เรยีบเรียง 

 นางดุษณีย์  เหลี่ยมพันธ์ุ ครูชํานาญการพิเศษ   สถาบนั กศน. ภาคเหนือ 
 นายพีระชัย  มาลินีกุล ครูชํานาญการพิเศษ   สถาบนั กศน. ภาคเหนือ 
 นางแก้วตา  ธีระกุลพิศุทธ์ิ ครูชํานาญการ   สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 

ผู้พิมพ ์

  นางมุกดา  ภูตาสืบ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 

พิมพ์ที ่

 งานการพิมพ์   สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
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