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ดึกดื่นคืนนี้ อ้วนยังไม่ยอมนอน คงนั่งอ่ำนควำมรู้เกี่ยวกับอำเซียนจำกหนังสือกองโต เพื่อ
เตรียมตัวแข่งขันกำรตอบปัญหำชิงต�ำแหน่ง ‘สุดยอดหนูน้อยอำเซียน’ ในงำน ‘เปิดโลกอำเซียน’ 
ที่ก�ำลังจะมีขึ้นในอีก 2 สัปดำห์ เพรำะอ้วนจับฉลำกได้เป็นตัวแทนตอบปัญหำ ขณะที่เพื่อนๆ ในกลุ่ม
จะต้องจัดกำรแสดงบนเวที งำนนี้ถึงแม้อ้วนจะรู้สึกโดดเดี่ยว แต่อ้วนก็พยำยำมที่จะเอำจริงเอำจัง...

It’s late at night, and Uan hasn’t slept yet. He is busy reading a huge pile of books 
to prepare for a competition for the ASEAN Junior Champion, which will be held at the 
Open Your World to ASEAN Fair in two weeks’ time. Uan is one of the contestants from 
the result of drawing lots, but his friends in the group are responsible for organizing the 
stage for the show. 

Even though Uan feels lonely at times, he is dete rmined to do his best.
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“ประเทศฟิลิปปินส์ มีประชำกรประมำณ 103 ล้ำนคน ส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมืองเชื้อสำย
มลำยู รองลงมำก็จะเป็นจีน สเปน อเมริกัน และชำวเขำ นับถือศำสนำคริสต์ ศำสนำอิสลำม 
ใช้ภำษำฟิลิปิโน และภำษำอังกฤษเป็นหลัก

“The Philippines has a population of about 103 million. The majority of the 
population is Malay, though some are Chinese, Spanish, American and from the hill 
tribes. The primary religions are Christianity and Islam, while the main languages used 
to communicate are Filipino and English.

ส่วนวัฒนธรรมเป็นแบบผสมผสำนระหว่ำงตะวันตกกับตะวันออก โดยได้รับอิทธิพลจำกสเปน 
จีน และอเมริกำ มีเทศกำลควำมเชื่อทำงคริสตศำสนำที่ส�ำคัญ ได้แก่ ‘เทศกำลฉลองพระเยซูด�ำ’ 
‘เทศกำลซินูล็อก’ และ ‘เทศกำลดินำญัง’

ชุดประจ�ำชำติ เสื้อตัดจำกผ้ำใยสับปะรด ส�ำหรับผู้หญิงจะนุ่งกระโปรงยำว และสวมเสื้อแขนสั้น
จับจีบยกตั้งขึ้นเหนือไหล่ เรียกว่ำ ‘บำลินตำวัก’ ส่วนผู้ชำย...” 

“Filipino culture is a blend between the western 
and eastern hemispheres, influenced largely by 
Spain, China and the United States. The important 
Christian festivals are the Black Nazarene Procession, 
Sinulog and Dinagyang.

The national costume includes cloth made from 
pineapple fibres. The women wear a long skirt and  
shirt with short, pleated sleeves lifted above the 
shoulder called a balintawak, while the men...”
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ท่องยังไม่ทันจบ แม่ก็เปิดประตู มองเข้ำมำแล้วพูดว่ำ
“อ้วน นอนได้แล้วจ้ะ มัวท�ำอะไรอยู่น่ะ” 
อ้วนรีบกระโดดขึ้นเตียง แต่ปำกก็ยังพูดต่อว่ำ 
“ผู้ชำยฟิลิปปินส์จะนุ่งกำงเกงขำยำว และสวมเสื้อที่เรียกว่ำ 

‘บำรองตำกำล็อก’ รำตรีสวัสดิ์นะครับแม่”

He hasn’t finished his sentence when his mother 
opens the door. She peers into the room. “Uan, it’s time 
to go to bed. What are you doing?”

Uan hastily jumps into bed. “Filipino men wear 
trousers and a shirt called a barong tagalog. Good night, 
mum.”

แม่ฉงน แต่ก็ยิ้ม แล้วพูดว่ำ “หลับฝันดีนะลูก”
คืนนั้นอ้วนหลับฝันดีถึงประเทศกลุ่มอำเซียน

                 ตลอดทั้งคืน

     His mother is suspicious but smiles.  
                    “Good night, son.”

That night, Uan dreams of the ASEAN 
                member countries.
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วันรุ่งขึ้นเมื่ออ้วนไปถึงห้องเรียน เพื่อนๆ นั่งคุยเล่นกันที่ระเบียงหน้ำห้องเรียนเหมือนทุกๆ วัน 
“ไหน อ้วน เรำมำติวเข้มทบทวนควำมรู้กันดีกว่ำ” รวงข้ำวโผล่หัวออกมำจำกเปของนิดหน่อย 
“ดีเลย งั้นประเทศมำเลเซียใช้ภำษำอะไรบ้ำง” เก่งรีบชิงถำมก่อน
“เอ่อ...ภำษำ...เอ่อ...ฉันจ�ำไม่ได้อ่ะ ” อ้วนพูดเสียงเครือ
“อ้ำว ไหนคุยว่ำอ่ำนแบบหำมรุ่งหำมค�่ำ ค�ำถำมง่ำยๆ ก็ตอบไม่ได้ซะแล้ว” โจ้ต่อว่ำ
“ตอนที่อ่ำนจบใหม่ๆ ฉันก็ยังจ�ำได้นะ แต่ตอนนี้มันงงๆ” อ้วนพูดพลำงเกำหัวแกรกๆ แล้วถำม

ด้วยน�้ำเสียงไม่มั่นใจว่ำ “ถอนตัวยังทันมั้ยนี่ 
“ห้ำมถอนตัวเด็ดขำดนะ เสียศักดิ์ศรี” นิดหน่อยพูดพร้อมท�ำหน้ำขึงขัง แต่เก่ง โจ้ และแว่น 

หน้ำตำขึงขังยิ่งกว่ำ

The next day when Uan arrives at school, his friends are sitting and talking on the 
terrace in front of the classroom as usual.

“Hey Uan, it’s time for an intensive review.” Ruangkaow’s head protrudes from 
Nidnoi’s backpack.

“Good! So what are the main languages used in Malaysia?” Keng asks first. 
“Uh... the language... uh... I can’t remember,” says Uan in a trembling voice. 
“You said you studied late into the night. How come you can’t answer such an 

easy question?” demands Joe. 
“When I just finished reading I remembered it, but now I’m 

confused,” says Uan, scratching his head. He asks hesitantly, 
“Is it still possible for me to withdraw from the competition?”

“No, you shouldn’t. You’ll lose face,” says Nidnoi with a 
serious expression. Keng, Joe and Waen look even more serious.
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“เอำน่ำ ใจเย็นๆ นะทุกคน ถ้ำอ้วนยังจ�ำไม่ได้ ก็ทบทวนอีกจนกว่ำอ้วนจะจ�ำได้ดีกว่ำ” รวงข้ำว
พูดขึ้น และเริ่มร่ำยยำว “มำเลเซียใช้ภำษำมลำยูเป็นหลัก และยังใช้ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน ในกำร
ติดต่อธุรกิจด้วย” 

อ้วนพยักหน้ำแล้วพึมพ�ำตำม
“มีประชำกรประมำณ 29 ล้ำนคน เชื้อชำติหลัก คือมลำยู รองลงมำคือ จีน อินเดีย และ

ชนพื้นเมือง นับถือศำสนำอิสลำม ศำสนำพุทธ ศำสนำคริสต์” นิดหน่อยพูดอย่ำงมั่นใจมำก 

“Well, calm down everyone. If Uan can’t remember the facts, we’ll help him over 
and over until he remembers them,” says Ruangkaow. 

Ruangkaow begins to explain, “The main language of Malaysia is Malay, 
while English and Chinese are often used in business.” 

Uan nods and repeats.
“Malaysia has a population of 

around 29 million. The majority is 
Malay; the rest are mainly Chinese, 
Indian and indigenous. The primary 
religions are Islam, Buddhism and 
Christianity,” Nidnoi speaks assertively.
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“มำเลเซียมีหลำยชนชำติอยู่รวมกัน จึงท�ำให้
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของที่นี่มีควำมหลำกหลำย 
มีทั้งวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชนแต่ละกลุ่ม และ
กำรผสมผสำนระหว่ำงวัฒนธรรม เข้ำใจมั้ยอ้วน” แว่นพูด 

“มีเทศกำล ‘ฮำรีรำยอ อิดิลฟิตรี้’ จัดหลังเดือน
เรำะมะฎอน เพื่อเยี่ยมเยียนและต้อนรับญำติพี่น้อง 
เทศกำล ‘ทำเดำ คำอำมำตัน’ เป็นพิธีกรรมตำมควำมเชื่อ
ในกำรท�ำกำรเกษตรของรัฐซำบำห์” ทุกคนหันไปทำงที่มำ
ของเสียง ก็พบว่ำ นำยโอ่งคู่แข่งขันจำกห้องเอ ก�ำลังยืนพูด
อยู่ฉอดๆ 

“ฮ่ำ ฮ่ำ ถอนตัวตอนนี้ก็ยังทันนะนำยอ้วน” 
โอ่งเยำะเย้ย

“Malaysia is a country of people belonging to various ethnicities. It has great 
diversity in the arts, culture and traditions. Malaysia has the culture and traditions of 
each of its ethnic groups, as well as a combined mixture of these cultures together. 
Now do you understand, Uan?” asks Waen.

“The Hari Raya Eid-ul-Fitr Festival is held after Ramadan to spend time with family 
and relatives. The Tadau Kaamatan Festival is a ritual performed to celebrate agriculture
in Sabah State.” Everyone’s head turns to the source of the voice and sees that Ong, 
a competitor from Classroom A, is the one explaining this.

“Ha ha. It’s not too late to withdraw from the competition, Uan,” Ong mocks.

9

praphansarn



อ้วนมองหน้ำ แล้วพูดสวนไปว่ำ “ชุดประจ�ำชำติ ส�ำหรับผู้หญิงสวมเสื้อแขนยำว ตัวเสื้อยำว
ถึงเข่ำ เรียกว่ำ ‘บำจูกูรุง’ แล้วสวมทับด้วยเสื้อฉลุลำยดอกไม้ ‘เคบำยำ’ อีกที นุ่งโสร่งสีสันลวดลำย
สวยงำมเข้ำกั๊นเข้ำกัน” 

“ส่วนผู้ชำยจะสวมเสื้อแขนยำว คอปิดติดกระดุมถึงคอ กับกำงเกงขำยำวสีเดียวกัน เรียกว่ำ 
‘บำจูเมลำยู’ มีผ้ำคำดทับเอว แล้วสวมหมวก ‘ซอเกำะ’ แบบมุสลิมไงล่ะ เรื่องง่ำยๆ แค่นี้ใครๆ ก็รู้ 
ฮ่ำ ฮ่ำ” อ้วนพูดจบ ท�ำเอำเพื่อนๆ ทุกคนอึ้ง ส่วนนำยโอ่งห้องเอเดินหน้ำคว�่ำกลับไป 

“อ้วน นำยก็รู้นี่นำ” แว่นพูดขึ้น อ้วนยิ้มแหยๆ แล้วพูดว่ำ “ท�ำไมฉันจ�ำได้ก็ไม่รู้สิ” 

Uan glares back at him. “For the national costume, 
women wear a knee-length shirt with long sleeves called 
a baju kurung. The shirt is worn with a lace blouse 
called a kebaya and a colourful patterned sarong.”

“The men wear a long-sleeved shirt with a raised 
stiff collar and buttons and trousers in matching colours 
called a baju melayu. They also wear cloth strapped over 
the hip like a skirt and Muslim headwear called a 
songkok. It’s a piece of cake, everyone knows this,” 
Uan finishes his sentence with a laugh, leaving his 
friends speechless. Ong from Classroom A scowls and 
walks away.

“Uan, you know this!” says Waen.
Uan smiles wryly. “I don’t know why I can 

remember it now.”

10

praphansarn



ถึงวันอำทิตย์ เด็กๆ ไปรวมตัวกันที่บ้ำนของนิดหน่อย 
เพื่อเตรียมงำน และช่วยอ้วน ทุกคนช่วยกันซัก ช่วยกันถำม 
ร่วงข้ำวเองก็อธิบำยให้ควำมรู้ แต่ไม่ว่ำจะท�ำอย่ำงไร 
อ้วนก็ยังคงตอบค�ำถำมแบบอ�้ำๆ อึ้งๆ ไม่เป็นท่ำ 

“พรุ่งนี้จะแข่งขันรอบแรกแล้วนะ อ้วนยังจ�ำไม่ได้
อย่ำงนี้ มีหวังแพ้แน่ๆ” นิดหน่อยพูดอย่ำงกังวล เพื่อนๆ 
ทุกคนแสดงท่ำทำงเห็นด้วย ส่วนอ้วนนั่งท�ำหน้ำละห้อย

“ออ คิดออกแล้ว” จู่ๆ อ้วนก็พูดขึ้นด้วยน�้ำเสียงมีควำมหวัง
“ท�ำยังไงล่ะ” รวงข้ำวถำม 
“ก็นำยไงล่ะ รวงข้ำว ช่วยฉันได้แน่ๆ” อ้วนพูดอย่ำงมีเลศนัย
“ฉันก็ช่วยอยู่นี่ไง” รวงข้ำวพูด

On Sunday, the children gather at Nidnoi’s house to prepare for the show and to help 
Uan with whatever he might still need. They throw questions at Uan while Ruangkaow helps 
provide the proper explanations. Though he tries his best, Uan still struggles with the 
answers.

“Tomorrow is the first round of the competition. If you can’t remember all this, you’ll 
lose, Uan,” says Nidnoi, her expression full of anxiety. The others agree with her. 

Uan slumps in his chair.
“Oh, I have a great idea!” Uan suddenly says in a voice full of hope and excitement. 
“What is it?” asks Ruangkaow. 
“It’s you, Ruangkaow. You can help me,” Uan says slyly. 
“I’m helping you right now,” says Ruangkaow.
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“ไม่ใช่อย่ำงนี้ ทุกคนฟังให้ดีนะ ควำมคิดนี้บรรเจิดสุดๆ คือว่ำ รวงข้ำวน่ำจะ...แปลงร่ำง
ให้เล็กๆ แล้วแอบอยู่ในกระเปำเสื้อของฉัน คอยกระซิบบอกฉันตอนที่ฉันแข่ง แค่นี้ชัยชนะก็อยู่ไม่ไกล
เกินเอื้อมแล้ว เย้” พูดจบอ้วนก็ยิ้มร่ำ ภำคภูมิใจในตัวเองเหลือเกิน 

“โห... คิดได้ยังไงนะอ้วน วิธีขี้โกงอย่ำงนี้ ฉันไม่สนับสนุนด้วยหรอก” นิดหน่อยโวยวำยเสียงดัง 
ส่วนเก่ง โจ้ และแว่น พำกันเบือนหน้ำหนี 

“แต่ฉันเห็นด้วย” รวงข้ำวพูดขึ้นมำดังลั่น อ้วนหัวเรำะร่ำอย่ำงผู้ชนะ “พรุ่งนี้ฉันรอดตัวแล้ว” 
ในขณะที่ทุกๆ คนรู้สึกผิดหวัง

“I don’t mean that. Everyone, listen to me. I’ve got a good idea. Ruangkaow can 
transform himself to be tiny enough to fit into my shirt pocket and whisper the answers 
to me while I’m competing. Then it won’t be so hard to win!” Uan smiles proudly. 

“How could you think of such a thing? 
It’s cheating! I don’t agree with it,” 
Nidnoi protests. Keng, Joe and Waen turn 
their faces away.

“But I agree,” Ruangkaow insists. 
Uan cheers as if he’s won. 

“I’ll survive tomorrow!”
His friends, though, are very 

disappointed.
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วันแข่งขัน รวงข้ำวมำหำอ้วนแต่เช้ำ ยื่นข้อเสนอ
ให้อ้วนทบทวนควำมรู้ก่อน จึงจะยอมไปด้วย 

“เอำล่ะ ประเทศสุดท้ำยแล้ว สิงคโปร์” 
เสียงรวงข้ำวพูดให้ก�ำลังใจอ้วน

“สิงคโปร์มีประชำกรประมำณ 5.3 ล้ำนคน แต่
เพรำะเป็นประเทศที่มีขนำดเล็ก ประชำกรจึงหนำแน่น
มำกที่สุดเป็นอันดับสองของโลก และมีหลำยเชื้อชำติ 
ส่วนใหญ่เป็นชำวจีน รองลงมำเป็นชำวมำเลย์ และ
ชำวอินเดีย ซึ่งนับถือศำสนำพุทธ ศำสนำอิสลำม 
ศำสนำคริสต์ และศำสนำฮินดู ภำษำหลักคือ มลำยู 
อังกฤษ จีนกลำง และทมิฬ”

On the competition day, Ruangkaow comes to see Uan early in the morning and 
suggests that they first review everything he’s learned. Then they’ll go on to the 
competition.

“Well, the final country, Singapore,” Ruangkaow encourages.
“Singapore has a population of about 5.3 million. Because the country is rather 

small, it’s the second most densely populated country in the world. It has people of 
diverse ethnicities living together. The majority of the population is Chinese, and the rest 
are mainly Malay and Indian. The main religions are Buddhism, Islam, Christianity and 
Hinduism. The main languages used are Malay, English, Mandarin and Tamil.” 
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“เก่งมำก อ้วน” รวงข้ำวชื่นชม
“และเพรำะหลำกเชื้อชำติหลำยศำสนำ จึงมีศิลปวัฒนธรรมที่หลำกหลำยตำมไปด้วย และ

เทศกำลที่ส�ำคัญๆ เช่น เทศกำลตรุษจีน ของชำวจีน เทศกำลกูด ฟรำยเดย์ ของคริสตศำสนิกชน 
เทศกำลฮำรี รำยำ ปัวซำ ของชำวมุสลิม เทศกำลทีปวำลี ของชำวอินเดีย ยังไงล่ะ 

ส่วนกำรแต่งกำย ผู้หญิงสวมเสื้อและผ้ำถุงพิมพ์ลำยสีสันสดใส 
ผู้ชำยสวมสูทสำกล และยังมีกำรแต่งกำยตำมแต่ละเชื้อชำติอีกด้วย” 
พูดจบอ้วนก็ท�ำท่ำหอบ 

“เย้ นำยพร้อมแล้ว ไปกันเถอะ” รวงข้ำวบอกอย่ำงร่ำเริง

“Excellent, Uan!” Ruangkaow says with admiration.
“Due to the big range of ethnicities and religions, the 

arts and cultures are also diverse. The important festivals 
are Chinese New Year for the Chinese, Good Friday for the 
Christians, Hari Raya Puasa for the Muslims and Deepavali 
for the Indians. As for the costumes, the women wear a 
blouse and colourfully printed tube skirt. The men wear 
a suit. And some people wear their ethnic costumes.” 
Uan finishes and gasps for breath.

“Excellent! You’re ready,” Ruangkaow says with 
excitement.
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เมื่อถึงเวลำแข่งขัน ทั้งนิดหน่อย แว่น โจ้ และเก่ง ไม่มีใครไปเชียร์อ้วนเลยสักคนเดียว มีแต่
เพียงรวงข้ำวที่อยู่ในกระเปำเสื้อของอ้วนเท่ำนั้น 

ตั้งแต่เริ่มกำรแข่งขัน ทั้งอ้วนและโอ่งต่ำงก็ท�ำคะแนนคู่คี่สูสี ผลัดกันน�ำผลัดกันตำมมำตลอด 
เพื่อนๆ มำเชียร์โอ่งกันมำกมำย แต่อ้วนก็คงพยำยำมอย่ำงเต็มที่

“เอำละครบั คณะกรรมกำรรวมคะแนนแล้ว ผูช้นะทีจ่ะได้เป็นตวัแทนของโรงเรยีนไปแข่งชงิแชมป 
‘สดุยอดหนนู้อยอำเซยีน’ กับโรงเรยีนประถมศกึษำอืน่ๆ อกี 20 โรงเรยีน ก็คือนำยอ้วนจำกห้องซี
ครับ ทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อย”

ท่ำมกลำงเสียงปรบมือยินดี อ้วนยังคงยืนนิ่งงันด้วยควำมงวยงงในชัยชนะครั้งนี้ ส่วนนำยโอ่ง 
ห้องเอเสียใจ ยืนไหล่ห่อคอตกอยู่ข้ำงๆ กัน 

At the competition, Nidnoi, Waen, Joe and Keng don’t come to support Uan. 
Only Ruangkaow is there in Uan’s shirt pocket. During the competition, Uan and Ong 
get similar scores. Sometimes Uan gets more points, other times Ong does. 

More friends are there supporting Ong, but Uan still tries his best.
“Well, the committee has finished counting the scores. The winner, who will 

represent our school and participate in the ASEAN Junior 
Champion competition with 20 other schools, is … Uan 

from Classroom C ! Everyone please give him a big 
round of applause.”

While everyone is clapping, Uan stands still, 
puzzled by his victory. Ong from Classroom A 
stands dejectedly beside him.
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อ้วนดีใจมำกวิ่งไปหำเพื่อนๆ เพื่อบอกข่ำวดี แต่ไม่มีใครยินดีกับอ้วนเลยสักคนเดียว 
แถมเก่งยังพูดกับอ้วนด้วยว่ำ “ถ้ำครั้งนี้นำยแพ้ แต่แพ้เพรำะควำมสำมำรถของตัวเอง พวกเรำว่ำ

มันยังน่ำจะดีใจกว่ำนี้เลยนะอ้วน”    
“ใช่ๆ” โจ้และแว่นเป็นลูกคู่รับ
“รวงข้ำวนะรวงข้ำว พลอยร่วมมือไปกับเจ้ำอ้วนด้วย” นิดหน่อยพึมพ�ำท�ำท่ำแสนงอน
“แต่รวงข้ำวไม่ได้ช่วยฉันเลยนะ ใช่มั้ยรวงข้ำว อ้ำว ! ไปไหนซะแล้ว” อ้วนก้มดูในกระเปำเสื้อ 

แต่รวงข้ำวไม่ได้อยู่ในนั้นแล้ว “ฉันตอบเองหมดทุกค�ำถำมเลย” อ้วนรีบอธิบำย 
 “พวกนำยไม่เชื่อฉันใช่มั้ย งั้นฉันจะพิสูจน์ตัวเอง ฉันจะคว้ำแชมปสุดยอดหนูน้อยอำเซียนมำให้ได้” 

Uan is happy, and he runs to his friends to tell them the good news. However, 
no one congratulates him. 

Keng says to Uan, “Even if you’d lost the competition due to your own ability, 
we would have been more proud of you, Uan.”

“That’s right,” Joe and Waen chime in.
“It’s a pity Ruangkaow helped Uan this time,” 

Nidnoi murmurs sulkily.
“Ruangkaow didn’t help me at all, did you, 

Ruangkaow? Oh no! Where is he?” Uan looks into his 
pocket but can’t find Ruangkaow. “I answered the 
questions all by myself,” he explains.“If none of 
you believe me, I’ll prove it by becoming the ASEAN 
Junior Champion!”
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จำกนั้นมำ อ้วนก็เอำจริงเอำจังกับกำรแข่งขันมำกขึ้น ไม่คิดท้อถอยอีกแล้ว ไม่ว่ำจะท�ำอะไร 
อ้วนก็จะทบทวนควำมรู้เกี่ยวกับประเทศในสมำชิกอำเซียนไปด้วย  

ตื่นนอน...
“ประเทศอินโดนีเซียมีประชำกรมำกที่สุดในอำเซียน คือ 247 ล้ำนคน และมีหลำยเชื้อชำติ 

ที่มีมำกที่สุดคือ มลำยู รองลงมำคือ อินเดีย อำหรับ จีน ยุโรป และชนพื้นเมืองที่อยู่ตำมเกำะต่ำงๆ 
นับถือศำสนำอิสลำม ศำสนำคริสต์ ศำสนำฮินดู ศำสนำพุทธ ภำษำรำชกำรคือ บำฮำซำอินโดนีเซีย 
และใช้ภำษำอังกฤษในธุรกิจ”

After that, Uan takes the competition even more seriously and is no longer 
discouraged by anything. Whatever he does, he reviews his knowledge of ASEAN 
along with it.

When he wakes up...
“Indonesia has the largest population in ASEAN, with 247 million. The majority 

is Malay; the rest are Indian, Arab, Chinese, European and indigenous. Their main 
religions are Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. 
The official language is Bahasa Indonesia, and English is often used in business.”
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กินขาวเสร็จ....
“ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของอินโดนีเซียได้รับอิทธิพลจำกอินเดีย และควำมศรัทธำใน

ศำสนำต่ำงๆ จนกลำยเป็นเอกลักษณ์เฉพำะ เช่น ระบ�ำบำรอง ระบ�ำหน้ำกำก กำรเชิดหุ่นเงำวำยัง 
และงำนศิลปะที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ ผ้ำบำติก งำนแกะสลักไม้และโลหะ เย ้! จ�ำได้แล้ว”

When he finishes his meals...
“The arts, culture and traditions of Indonesia are 

partly influenced by India and partly by their belief in 
the various religions, which is what makes them so 
unique. Some examples are the barong dance, mask 
dance and wayang kulit shadow puppetry. 

Some famous artistic achievements are the batik 
textiles and wood and metal carvings. 

Hurray, I can remember it all!”
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เลนกับเพื่อนๆ...
“ชุดประจ�ำชำติ ผู้ชำยจะสวมเสื้อผ้ำบำติก คอปิด 

แขนยำว กับกำงเกงขำยำวหรือโสร่ง และสวมหมวกทรง
กลมหรือหมวกหนีบ หำกเข้ำพิธีส�ำคัญก็จะเหน็บกริชไปด้วย 
ส่วนผู้หญิงจะสวมเสื้อ ‘เคบำยำ’ ผ้ำลูกไม้สีสดใส ตดัเข้ำรปู
แขนยำว ผ่ำหน้ำ กลัดกระดมุ กบันุง่โสร่งผ้ำบำตกิ 
ฮ่ำฮ่ำ ถ้ำจ�ำได้อย่ำงนี้ มีหวังเรำชนะแน่ๆ ” 

When he hangs out with his friends...
“For the national costume, men wear a long-

sleeved batik shirt, which has a raised stiff collar 
with buttons, plus trousers or a sarong with round 

headwear or a cap. For important or formal occasions, 
men tuck a dagger into their costume. Woman wear a kebaya, 
which is a bright, fitted, long-sleeved, laced blouse with buttons in 
the front, and a batik sarong. 

Ha ha! If I can remember all this, I’ll win for sure !”
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แล้ววันส�ำคัญก็มำถึง กิจกรรม “เปิดโลกอำเซียน” ถูกจัดขึ้นอย่ำงยิ่งใหญ่ในสำยตำของเด็กๆ 
สมกับที่ทุกคนเตรียมตัวกันมำเป็นอย่ำงดี เด็กๆ ตื่นตำกับบรรยำกำศในงำนมำก พำกันเดินชม
นิทรรศกำรภำยในงำนกันด้วยควำมสนใจใฝ่รู้ แล้วทุกคนก็ไปหยุดยืนอยู่ที่บูธของประเทศบรูไน 
ดำรุสซำลำม ที่ได้จ�ำลองเอำพระรำชวังอิสตำนำ นูรัล อีมำน อันเป็นที่ประทับขององค์สุลต่ำน  
และยังเป็นท�ำเนียบรัฐบำลมำให้ชมกันในบูธอยำ่งสวยงำมอลังกำร เจ้ำหนำ้ที่ประจ�ำบูธเข้ำมำ
ทักทำย และให้ควำมรู้กับเด็กๆ  

Today is the important day. The Open Your World to ASEAN Fair is finally taking 
place with enough pomp and grandeur to make the efforts of the 
participants worthwhile. The students are excited by the 
atmosphere of the fair. They visit the various exhibition 
booths, and many of them stop at the booth of Brunei 
Darussalam, which features a display model of 
Istana Nurul Iman Palace, which is both the 
sultan’s residence and the government house. 
The staff at the booth greets the pupils warmly 
and teaches them more about his country.
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“ประเทศบรูไนเป็นประเทศมุสลิมมีประชำกรประมำณ 428,000 คน ส่วนใหญ่เป็นเชื้อชำติ
มลำยู รองลงมำคือ จีน และชนพื้นเมือง นับถือศำสนำอิสลำม ศำสนำพุทธ ศำสนำคริสต์  
ใช้ภำษำมลำยูเป็นภำษำรำชกำร ภำษำรองลงมำคืออังกฤษ และจีนครับ”

เห็นนิดหน่อยตั้งใจฟัง ในขณะที่คนอื่นๆ เดินชมนู้นนี่นั่นภำยในบูธ เจำ้หนำ้ที่จึงพูดต่อ

“Brunei has a population of around 428,000. The majority of the population is 
Malay; the rest are Chinese and indigenous. The main religions are Islam, Buddhism 
and Christianity. The official language is Malay, while English and Chinese are the  
second and third most commonly used languages.”

Nidnoi listens closely while the others look around the booth. The staff continues...
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“บรูไนใกล้ชิดกับมำเลเซีย และอินโดนีเซีย ท�ำให้
วัฒนธรรมประเพณี ภำษำ เครื่องแต่งกำย คล้ำยคลึงกัน
ไปด้วย แต่บรูไนจะเคร่งครัดตำมข้อบัญญัติหลักศำสนำ
อิสลำม ดังนั้น ผู้หญิงบรูไนจะแต่งกำยในชุด ‘บำจูกูรง’ 
ที่เป็นเสื้อคลุมตัวยำวปิดมิดชิดถึงตำตุ่ม และสวม ‘ฮิญำบ’ 
ผ้ำคลุมศีรษะด้วย ส่วนผู้ชำยจะสวมเสื้อตัวยำว แขนยำว 
คอปิด กับกำงเกงขำยำว นุ่งโสร่งทับ และสวมหมวก 
หรือไม่ก็ใช้ผ้ำพันศีรษะครับ”     

“Brunei is near Malaysia and Indonesia, so their 
cultures, traditions, languages and costumes have 
some similarities. However, Brunei adheres strictly 
to Islamic principles. Therefore, women wear a baju 
kurung, which is a long dress that covers the body 
from head to toe, and a headscarf called a hijab. 
The men wear a long shirt with long sleeves and 
a raised stiff collar together with trousers, a sarong 
and a hat or headscarf.”
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“ขอบคุณนะคะ ที่ให้ควำมรู้หนู” พูดจบนิดหน่อยก็หันไปหำเพื่อนๆ แต่ไม่พบใครสักคน จึงรีบ
เดินตำมหำ ก็พบว่ำ เก่ง โจ้ แว่น และอ้วน ก�ำลังร่วมร�ำวง ‘บัดสลบ’ ซึ่งเป็นกำรเต้นร�ำตำมจังหวะ
เพลง โดยพร้อมเพรียงกันอย่ำงเป็นระเบียบ อยู่ในบูธของประเทศลำวกันอย่ำงสนุกสนำน 

“โอ้โห หนีมำสนุกอยู่ที่นี่ ไม่มีใครชวนฉันสักคน” นิดหน่อยตัดพ้อ

“Thank you for the information,” Nidnoi says. She turns to look 
for her friends but can’t see anyone. Quickly she walks in search 
of them. She finds Keng, Joe, Waen and Uan enjoying a 
paslop dance, where they dance to the rhythm of the music. 
They’re dancing in joyful harmony at the booth of Laos. 

“Wow, you’re all having fun here. No one even bothered 
to invite me,” Nidnoi moans.

23

praphansarn



“อ้ำว ฉันเห็นเธอก�ำลังใฝ่เรียนรู้อยู่ก็เลยไม่อยำกขัดน่ะ” 
แว่นตอบขณะก้ำวเท้ำหมุนตัวตำมจังหวะเพลง 

รวงข้ำวมำเกำะที่บ่ำนิดหน่อยพร้อมเชียร์ว่ำ “เข้ำไปเต้นกับ
เพื่อนๆ สิ ฉันเกำะบ่ำเธออย่ำงนี้ ก็จะเหมือนได้เต้นร�ำด้วยไง” 

นิดหน่อยท�ำเป็นงอนอยู่ได้ไม่นำน 
ก็เข้ำไปร่วมสนุกกับเพื่อนๆ 

ส่วนรวงข้ำวก็บันเทิงใจจนพูดว่ำ 
“ประเทศลำว มีประชำกรประมำณ 6.8 
ล้ำนคน ประกอบด้วย 68 ชนเผ่ำ แบ่ง
ตำมถิ่นที่อยู่อำศัยออกเป็น ลำวลุ่ม ลำว
เทิง และลำวสูง นับถือศำสนำพุทธนิกำย
เถรวำท และชำวลำวสูงส่วนหนึ่งยังนับถือผีอยู่” 

“Well, I saw you were interested in learning so I didn’t want to interrupt you,” 
Waen answers as he steps and turns to the rhythm of the song.

Ruangkaow clings to Nidnoi’s shoulder and cheers her up.“Go and dance with your 
friends while I hold onto your shoulder, so it will feel like we’re dancing together.”

Nidnoi is only grouchy for a moment before she joins in the fun with her friends.
Ruangkaow is delighted. He says, “Laos has a population of around 6.8 million, 

consisting of 68 tribes categorized by region, specifically lowland Lao, upland Lao and 
highland Lao. The main religion is Theravada Buddhism, but parts of the highlands are 
still animist.”
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รวงข้ำวพูดจบ อ้วนก็เสริมขึ้นมำว่ำ “ภำษำลำวเป็นภำษำรำชกำร แต่ก็ใช้ภำษำอังกฤษ และ
ฝรั่งเศสด้วย”

“วัฒนธรรมประเพณีของลำวได้รับอิทธิพลจำกพุทธศำสนำ และมีควำมคล้ำยคลึงกับวัฒนธรรม
ทำงภำคอีสำนของไทยมำก ‘แคน’ ถือเป็นเครื่องดนตรีชิ้นเอกเลย

When Ruangkaow finishes, Uan adds, “The official language is Lao. English and 
French are also frequently used there.”

“The culture and traditions of Laos are influenced by Buddhism and are similar to 
those in the north-east region of Thailand. The Lao reed mouth organ is one notable 
musical instrument.
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วงดนตรีหมอล�ำ และร�ำวงบัดสลบที่เรำก�ำลัง
เต้นกันอยู่นี้ก็เป็นเอกลักษณ์กำรร่วมสนุกของชำว
ลำวอย่ำงหนึ่งในงำนมงคลต่ำงๆ 

ประเพณีส�ำคัญ เช่น ‘บุญบั้งไฟ’ ‘ไหลเรือไฟ’ 
‘ตักบำตรข้ำวเหนียว’ อันเลื่องลือ ที่พวกเรำเคยท�ำ
มำแล้วไง

“The north-eastern-style music and the 
paslop dance that we’re enjoying right now is 

a type of entertainment in Laos held at many auspicious 
ceremonies, such as Bun Bang Fai, Lai Rua Fai and the 
famous sticky rice offerings to monks, which most of us 
have done before.

ส่วนชุดประจ�ำชำติ ผู้หญิงจะสวมเสื้อแขนยำวทรงกระบอก
มีสไบเฉียงพำดไหล่ กับนุ่งผ้ำซิ่นทอลำยพื้นเมือง 

ส่วนผู้ชำยก็จะนุ่งโจงกระเบน สวมเสื้อมีกระดุมหน้ำ 
คล้ำยๆ กับเสื้อรำชปะแตนของเรำนั่นล่ะ” 

“For the national costume, the women wear a 
round, long-sleeved blouse, a slanting strip of cloth 
strapped across the top part of the body and a local 
striped sarong. The men wear a loincloth and a shirt 
with front buttons, similar to our national outfit.”
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“โอ้โห อ้วน นำยรู้เยอะอย่ำงนี้ มีหวังชนะแน่ๆ งำนนี้” รวงข้ำวชมอ้วนขึ้นมำ 
“นี่อย่ำมัวร�่ำไรกันเลย ใกล้ถึงเวลำที่พวกเรำต้องไปเตรียมกำรแสดงแล้วนะ” แว่นพูดเตือนขึ้น 
“จริงด้วยๆ ฉันก็ต้องไปเตรียมตัวแข่งขัน ‘สุดยอดหนูน้อยอำเซียน’ แล้ว” อ้วนเอ่ย 
แล้วเด็กๆ ก็พำกันแยกย้ำยไปท�ำหน้ำที่ของตัวเองให้ดีที่สุด 
ก่อนกำรแสดงบนเวที เด็กๆ ดูตื่นเต้นมำก รวงข้ำวจึงให้ก�ำลังใจว่ำ “อย่ำกังวลเลย ขอให้ทุก

คนท�ำให้เต็มที่ พวกเธอเตรียมตัวมำดีแล้ว และฉันก็จะเชียร์พวกเธออยู่ตรงนี้ด้วย”

“Wow, Uan! You know a lot. You’ll surely win the competition today,” 
Ruangkaow says with admiration.

“Hey, what are we waiting for? It’s time to 
prepare for the show !” Waen reminds them.

“Right, and I have to prepare for the ASEAN 
Junior Champion competition,” says Uan.

The young people disperse to perform 
their duties.

Before the stage show starts, 
the children get more nervous. Ruangkaow 
encourages them. “Don’t worry, just do your 
best. You’re all well prepared and I’ll 
support you from here.”
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“ขอเชิญทุกท่ำนรับชมกำรแสดงแฟชั่นโชว์ชุดประจ�ำชำติอำเซียนได้แล้วค่ะ” สิ้นเสียงนิดหน่อย
ในฐำนะพิธีกร แว่นก็เดินออกมำในฐำนะนำยแบบกับเพื่อนนักเรียนหญิงอีกคน 

“ประเทศเวียดนำมผู้หญิงจะสวมชุด ‘อ่ำวหญ่ำย’ ซึ่งเป็นชุดเสื้อรัดรูป คอตั้ง แขนยำว ตัวยำว
ถึงข้อเท้ำ ผ่ำข้ำงตั้งแต่เอวลงมำ สวมทับกำงเกงขำยำว ชุดของผู้ชำยก็จะคล้ำยกับของผู้หญิง 
แต่จะมีกระดุมที่ตัวเสื้อ และมักจะสวมเมื่อไปงำนพิธีส�ำคัญๆ 

ส่วนผู้หญิงนิยมสวมอ่ำวหญ่ำยนี้ในชีวิตประจ�ำวันด้วยค่ะ”

“Everybody, please welcome the fashion show 
of the ASEAN national costumes!” After Nidnoi, 
the MC, finishes her lines, Waen walks out onto 
the stage as a model with a female schoolmate.

“In Vietnam, women wear an áodài, which is 
a long-sleeved, fitted, toe-length gown with a 
raised stiff collar and a slit from the waist down on 
both sides. It’s worn over trousers. 

The men’s outfit is similar to the women’s but 
there are buttons on the gown and it’s normally 
only worn for important ceremonies. 

The women, on the other hand, wear the 
áodài in everyday life.
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“เวียดนำมมีประชำกรประมำณ 90 ล้ำนคน ส่วนใหญ่เป็นชำวเวียด รองลงมำก็เป็นชำวจีน 
เขมร และพวกชำวเขำ ศำสนำที่นับถือกันมำกคือ ศำสนำพุทธ รองลงมำเป็นศำสนำคริสต์ แล้วก็
ศำสนำอิสลำม ใช้ภำษำเวียดนำมเป็นภำษำรำชกำร และยังใช้ภำษำอังกฤษ จีน กันด้วยค่ะ 
ส่วนศิลปวัฒนธรรมก็ได้รับอิทธิพลจำกจีน และฝรั่งเศส มีศิลปะที่น่ำชม คือ ‘หุ่นกระบอกน�้ำ’ 

และเทศกำลท่ีส�ำคญัๆ ได้แก่ ‘เทศกำลเตดเหงยีนดำน’ หรอืตรษุเวยีดนำม หมำยถงึ
รุง่อรณุแรกแห่งป และ ‘เทศกำลฤดูใบไม้ร่วง’ ที่แสดงควำมเคำรพต่อพระจันทร์ค่ะ

และชุดประจ�ำชำติต่อไป...” 

“Vietnam has a population of around 90 million. 
The majority of the population is Viet; the rest are mainly 
Chinese, Khmer and from the hill tribes. The main religion for 
most is Buddhism, though some are Christians or Muslims. 
The official language is Vietnamese, but English and Chinese are 
also frequently used. 

The arts and culture are influenced by China and France. 
One impressive craft of Vietnam is the ‘water marionette’. 
Some important festivals are the Tet Nguyen Dan, 

or Vietnamese New Year, which means the first dawn of 
the year, and the Autumn Festival, celebrated to pay 
respect to the moon.

The next national costume is...”
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เก่งกับแก้วเดินออกมำในชุดประจ�ำชำติไทย ไหว้อย่ำง
อ่อนช้อยสวยงำม แล้วส่งยิ้มหวำนไปทั่วทั้งเวที 

นิดหน่อยอธิบำย “ชุดประจ�ำชำติไทย ส�ำหรับผู้หญิงมี
หลำยชุดนะคะ เช่น ชุดไทยจักรี ชุดไทยศิวำลัย ชุดไทยดุสิต 
ชุดไทยเรือนต้น แต่ชุดที่ผู้แสดงแบบใส่อยู่นี้เป็นชุดไทยจักรี
นะคะ ประกอบด้วยสไบเฉียงเปิดบ่ำข้ำงขวำ นุ่งทับด้วย
ผ้ำซิ่นไหมยก คำดเข็มขัด และใส่เครื่องประดับสวยงำม 
ส่วนผู้ชำยก็มีหลำยชุดเช่นเดียวกันค่ะ ส�ำหรับชุดที่แสดงอยู่นี้
คือชุดพระรำชทำน เป็นเสื้อแขนยำวเข้ำรูป มีกระดุมหน้ำ 
และสวมกำงเกงขำยำวทรงสุภำพค่ะ” 

Keng and Kaew walk out in the Thai national 
costume. They make a beautiful Thai greeting with 
two hands clasped together and smile to the audience.

Nidnoi explains, “There are several Thai national costumes for women, such as the 
Thai chakkri, Thai siwalai and Thai ruean ton. However, the costume this model is 
wearing is the Thai chakkri. It consists of a long strip of cloth strapped around the top 
and over to one side of the shoulders, a silk tube skirt secured by a belt, and it’s 
decorated with beautiful accessories. 

There are also many costumes for men. The costume on our model is the royally 
bestowed shirt, which is a fitted, long-sleeved shirt with front buttons, and trousers.

30

praphansarn



“ประเทศไทย มีประชำกรประมำณ 66 ล้ำนคน 
เชื้อชำติหลักคือ ชำวไทยเชื้อสำยต่ำงๆ นับถือศำสนำพุทธเถรวำท 
ศำสนำอิสลำม ศำสนำคริสต์ ภำษำที่ใช้คือภำษำไทย และยังมี
ภำษำท้องถิ่นอีกด้วยค่ะ”

“ด้ำนศิลปวัฒนธรรมก็ได้รับอิทธิพลมำจำกมอญ ขอม 
อินเดีย จีน และพุทธศำสนำ แต่ก็มีเอกลักษณ์อันงดงำม ประณีต 
เป็นของตัวเอง ประเพณีที่รู้จักกันดี เช่น ประเพณีสงกรำนต์ 
ลอยกระทง รวมทั้งร�ำไทย และโขน อันเป็นนำฏศิลปเก่ำแก่
ที่มีเอกลักษณ์งดงำมค่ะ”

กำรแสดงแฟชั่นโชว์ชุดประจ�ำชำติด�ำเนินไปอย่ำงน่ำตื่นตำ
ตื่นใจ ชุดแล้วชุดเล่ำ 

“Thailand has a population of around 66 million. The main ethnic groups are Thai 
of various types. The primary religions are Theravada Buddhism, Islam and Christianity. 
The official language is Thai, and people from different regions often communicate in 
their local dialects. 

The arts and culture of Thailand are influenced by the Mon, Khmer and Chinese, 
and by Buddhism. Nevertheless, Thailand has its own beautiful and unique character, 
with famous traditions and cultural novelties such as the Songkran Festival, 
Loy Krathong, Thai classical dance and Khon, which is an ancient 
performance art that has extravagant costumes and masks.”

The fashion show of the national costumes proceeds superbly, 
one following the other.
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“และชุดสุดท้ำย... เป็นชุดประจ�ำชำติเมียนมำร์
ค่ะทุกคน” นิดหน่อยพูดด้วยน�้ำเสียงเร้ำใจคนฟัง

โจ้เดินออกมำในชุดเสื้อ ‘กุยตั๋ง’ คอกลม 
แขนยำว ติดกระดุมปำยมำด้ำนข้ำงแบบจีน 
นุ่งโสร่ง ‘ลองยี’ ลำยตำรำง และมีผ้ำแพรสีขำว
ที่เรียกว่ำ ‘กองบอง’ โพกศีรษะ โจ้โพสต์ท่ำนั้นท่ำนี้ 
เดินไปเดินมำอยู่บนเวที 

นิดหน่อยก็อธิบำยไปพลำงๆ ว่ำ 
“บำงที ผู้ชำยก็จะสวมเสื้อผ่ำหน้ำ ตัวยำวถึงสะโพก
ที่เรียกว่ำ ‘กุยเฮง’ ค่ะ 

ส�ำหรับผู้หญิงจะใส่เสื้อติดกระดุมหน้ำ เรียกว่ำ 
‘ยินซี’ หรือถ้ำเป็นแบบติดกระดุมข้ำง จะเรียกว่ำ ‘ยินบอน’ 
โดยจะนุ่งลองยีลำยเล็กๆ ที่มีเชิงสวยงำมค่ะ” 

“And last but not least … the national costume of Myanmar,” Nidnoi says confidently.
Joe comes out in a kui tang, a round-collared, long-sleeved shirt with Chinese-style 

buttons at the side, a longyi chequered sarong and a white satin turban called a 
guangbuang. Joe poses like a model and struts around the stage.

Nidnoi explains, “Sometimes the men wear a hip-length, front-split shirt called a 
kui heng. 

The women wear a blouse with buttons in the front called a yin zi, or a blouse with 
buttons at the side called a yin bon, an intricately patterned longyi with beautiful edges.

32

praphansarn



“เมียนมำร์มีประชำกรประมำณ 60 ล้ำนคน เชื้อชำติส่วนใหญ่คือ พม่ำ รองลงมำคือ
ไทใหญ่ กะเหรี่ยง ยะไข่ จีน มอญ และอินเดีย นับถือศำสนำพุทธ ศำสนำคริสต์ ศำสนำอิสลำม 
มีภำษำพม่ำเป็นภำษำรำชกำร และยังใช้ภำษำมอญ อำข่ำ ไทใหญ่อีกด้วยค่ะ”

กำรแสดงแฟชั่นโชว์ชุดประจ�ำชำติเสร็จสิ้นโดยได้รับเสียงปรบมือแสดงควำมชื่นชมในควำม
สำมำรถของเด็กๆ ดังกึกก้องยำวนำน 

“Myanmar has a population of around 
60 million. The majority of them are Burmese; 
the rest are Shan, Karen, Rakhine, Chinese, 
Mon and Indian, among others. The main 
religions are Buddhism, Christianity and Islam. 
The official language is Burmese, and there are 
also the Mon, Akha and Shan languages.”

The fashion show ends with long applause. 
The young people are complimented for their 
efforts.
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“ไปเร็ว เรำรีบไปเชียร์อ้วนกันเถอะ” เก่งพูดขึ้น โจ้ แว่น และนิดหน่อยซึ่งจูงมือหนูน้อยรวงข้ำว
พำกันวิ่งไปที่เวทีตอบปัญหำ

เมื่อไปถึงเห็นอ้วนนั่งหันหลังอยู่เพียงล�ำพังข้ำงๆ เวทีประกวด 
“ส�ำเร็จมั้ยอ้วน” โจ้รีบส่งเสียงถำม 
แล้วอ้วนก็หันมำ เงยหน้ำเศร้ำนองน�้ำตำขึ้นมองเพื่อนๆ พึมพ�ำว่ำ “อีกนิดเดียวเอง อีกนิด

เดียวฉันก็จะชนะแล้ว” 
“ไม่เป็นไรน่ำ อย่ำงน้อยนำยก็ท�ำให้พวกเรำเห็นถึงควำมพยำยำมแล้วนะ” รวงข้ำวพูดปลอบใจ

“Hurry up! Let’s go support Uan,” 
says Keng. 

Joe, Waen and Nidnoi, holding onto 
Ruangkaow’s hand, rush to the stage where 
the competition is held. When they arrive, 
Uan sits alone behind the stage with his back 
towards them.

“What was the result, Uan?” Joe asks.
Uan turns to them, eyes fill with tears, and 

murmurs, “Just a little bit more and I would have 
won.”

“Never mind, Uan. At least you showed 
us that you tried your best.” Ruangkaow consoles 
him.
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“ฉันไม่น่ำตื่นเต้นเลย ท�ำให้ฉันลืมไปเลยว่ำ ศิลปวัฒนธรรมของประเทศพม่ำได้รับอิทธิพลจำก
จีน อินเดีย และพุทธศำสนำมำนำน ซึ่งผสมผสำนจนกลำยเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ประเพณีส�ำคัญ 
เช่น เทศกำล ‘ทำมำเน’ ซึ่งฉลองกำรเก็บเกี่ยว ประเพณ ี‘ปอยส่ำงลอง’ หรืองำนบวชลูกแก้ว” 
อ้วนละล�่ำละลักออกมำ “ท�ำไมตอนนั้นฉันนึกไม่ออกเลย” 

“I shouldn’t have been so 
nervous. It made me forget the fact 
that the arts and culture of Myanmar 
have been influenced by China, 
India and Buddhism for so long that 
they have combined to form a new, 
unique identity. 

The important festivals are the 
Htamane Festival, which celebrates a 
good harvest, and Poy Sang Long, 
or the ordination ceremony,” 
Uan moans. “Why couldn’t 
I remember it then?”
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เพื่อนๆ สงสำรอ้วนพำกันยืนนิ่งงัน แต่แล้วอ้วนก็ท�ำหน้ำเหมือนคิดอะไรได้ ลุกพรวดขึ้นแล้ว
พูดว่ำ “นี่พวกนำยไม่โกรธฉันแล้วใช่มั้ย” ตำอ้วนเปล่งประกำยยินดี

“ฮ่ำ ฮ่ำ ฉันเล่ำควำมจริงให้ทุกคนฟังแล้ว ว่ำวันนั้นฉันแอบออกจำกกระเปำเสื้อนำยตั้งแต่ก่อน
แข่ง เลยไม่ได้ช่วยนำยสักนิดเดียว” รวงข้ำวพูดแทรกขึ้นมำ

His friends sympathize with Uan. 
Suddenly Uan’s face lights up. He has 
figured something out. He stands up 
quickly. “So you guys aren’t angry at me 
anymore?” His eyes sparkle. 

“Ha ha! I told everyone the truth 
about the other day when I snuck 
out of your shirt pocket before the 
competition began. So I didn’t 
help you win at all,” 
Ruangkaow says 
with a laugh.
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ทุกคนส่งยิ้มให้อ้วน อ้วนก็ดูจะคลำยควำมเสียใจลงบ้ำง 
แต่ยังไม่ทั้งหมด เก่งจึงเสนอขึ้นว่ำ “ถ้ำงั้น เรำมำฉลองให้อ้วน
กันดีกว่ำ” 

“ฉลองที่แพ้เนี่ยนะ” อ้วนสงสัย
“ฉลองที่ชนะต่ำงหำก” นิดหน่อยพูดแก้ 

Everyone smiles at Uan. Uan starts to feels a little better. 
Keng says, “We should organize a 

      celebration for Uan.”
“Celebrate my defeat?” 

      Uan questions.
“No, celebrate your 

       victory,” says Nidnoi.
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“นำยชนะหลำยอย่ำงเลยครั้งนี้ ทั้งควำมขี้เกียจ ควำมไม่รับผิดชอบ ควำมขี้อำยไม่กล้ำ
แสดงออก ควำมท้อแท้ ควำมขี้โกง แล้วก็อีกหลำยๆ อย่ำงที่นำยเคยเป็นเลยล่ะ” แว่นพูดขึ้น 

“โอ้โห ที่นำยพูดถึงนั่นมันฉันเหรอเนี่ย ดูดีจัง” อ้วนยิ้มอำยๆ 
“งำนนี้พวกเรำมีแต่ได้กับได้” เก่งพูดขึ้น 

“It’s your victory over many things: laziness, 
irresponsibility, shyness, dishonesty and other things you 
used to be,” says Waen.

“Wow! Those things you just mentioned are directed 
at me? How wonderful!” Uan smiles shyly.

“This time, it’s a win-win situation for us,” says Keng.
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แล้วเด็กๆ ก็พำกันร้องไชโยแสดงควำมดีอกดีใจกันแบบไม่สนคนรอบข้ำง พร้อมกับจับร่ำง
หนูน้อยรวงข้ำวโยนขึ้น ท�ำซ�้ำไปซ�้ำมำอยู่อย่ำงนั้น จนรวงข้ำวต้องขอร้องให้หยุดเพรำะเริ่มเวียนหัว

“เอำงี้ ฉันจะให้รำงวัลนำยเองนะอ้วน นำยอยำกได้อะไรล่ะ” รวงข้ำวถำม
“อืม... ขอคิดก่อนนะ ฉันก็ไม่อยำกได้อะไรมำกหรอก ขอแค่พำฉันไปกิน ‘อำม็อก’ ที่กัมพูชำ

สักครั้งแค่นั้นเอง ฉันจะได้ซื้อกลับบ้ำนมำฝำกแม่ด้วย” อ้วนส่งสำยตำเว้ำวอน
“โถ...อ้วน สุดท้ำยก็ไม่พ้นเรื่องกินสิน่ำ” นิดหน่อยแขวะ 

The young people cheer happily, unaware of 
anything around them. They throw Ruangkaow 

up in the air again and again until Ruangkaow 
gets dizzy and asks them to stop.

“Well, I’ll give you a reward for your 
achievements, Uan. What would you like?” 
asks Ruangkaow.

“Um... Let me think. I don’t want much. 
May be you can take me to Cambodia to eat 
amok for the first time in my life. And I can 
get some for my mum too,” Uan says, 
pleading with his eyes. 

“Uan, it’s always about the food isn’t 
it?” Nidnoi says sarcastically.
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“ฮิ ฮิ แหม นิดหน่อย ฉันก็แค่โหยหำรสชำติ
ควำมอร่อยที่ยังค้ำงคำใจเองนะ” อ้วนแก้ตัว 

“ได้ทีเลยนะเจ้ำอ้วน ฉันไม่น่ำหลวมตัวเลย 
แต่ค�ำพูดต้องเป็นค�ำพูด” รวงข้ำวบ่นขึ้นมำ

ว่ำแล้วรวงข้ำวก็เดินน�ำไปในที่ปลอดผู้คน 
จำกนั้นก็เนรมิต ‘ยำนหนูน้อยรวงข้ำว’ พำเด็กๆ 
ทะยำนไปสู่กัมพูชำด้วยควำมเร็วระดับสูงสุด 

ระหว่ำงนั้นก็ยังไม่วำยให้ควำมรู้กับเด็กๆ 
ไปพลำงว่ำ

“Ha ha, well, Nidnoi, I was only 
craving a bite of the incredibly delicious 
taste that’s stuck on the tip my tongue, 
that’s all,” Uan says.

“Right, I’ll keep my word,” Ruangkaow mutters.
Ruangkaow walks to an empty part of the room and magically creates 

a ‘Little Ruangkaow Spaceship’ using his powers. He takes the children onto the 
spaceship and journeys to Cambodia at high speed. 

During the journey, Ruangkaow continues to tell them facts about Cambodia.
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“ประชำกรของกัมพูชำ มีจ�ำนวนประมำณ 15 ล้ำนคน ส่วนใหญ่ก็เป็นชำวเขมร รองลงมำคือ 
จีน เวียดนำม นับถือศำสนำพุทธนิกำยเถรวำท ศำสนำอิสลำม ศำสนำคริสต์ ภำษำเขมรเป็นภำษำ
รำชกำร และภำษำที่ใช้ได้ทั่วไปคือ อังกฤษ ฝรั่งเศส เวียดนำม จีน” 

เพียงอึดใจก็ไปถึงที่หมำย เจ้ำอ้วนตั้งท่ำจะปรี่ไปที่ร้ำนขำยอำม็อกทันที แต่ถูกรวงข้ำวห้ำมไว้ 
“เดี๋ยวก่อน อ้วน นำยต้องอธิบำยให้เพื่อนๆ ฟังก่อนว่ำ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของกัมพูชำเป็น
อย่ำงไร” 

“Cambodia has a population of about 15 million. The majority is Khmer; the rest are 
mainly Chinese and Vietnamese. The main religions are Buddhism, Islam and 
Christianity. The official language is Cambodian and the commonly used languages are 
English, French, Vietnamese, and Chinese.”

In a short while, they reach their destination. Uan heads directly to an amok shop, 
but Ruangkaow stops him, “Wait a minute, Uan. You first have to explain to your friends 
about the arts, culture and traditions of Cambodia.”
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“วัฒนธรรมประเพณีของกัมพูชำเกี่ยวข้องกับ
ประวัติศำสตร์อันยำวนำนของประเทศ ตั้งแต่ยุค
อำรยธรรมขอม อย่ำงเช่น ‘ระบ�ำอัปสรำ’ ที่ทั้งท่ำร�ำ
และเครื่องแต่งกำยมำจำกภำพจ�ำหลักนำงอัปสร
ที่ ‘ปรำสำทนครวัด’ 

แล้วก็มี ‘เทศกำลบอน อม ตุก’ ที่จัดขึ้นเพื่อ
ระลึกถึงพระคุณของแม่น�้ำที่น�ำควำมอุดมสมบูรณ์
มำให้ยังไงล่ะ” พูดไม่พูดเปล่ำ อ้วนยังท�ำท่ำทำง
รำวกับว่ำจะร�ำอัปสรำอีกด้วย 

“The culture and traditions of Cambodia 
are influenced by their long history dating back 
to the Khmer civilization. For examples, 
the apsara dance, whose dance routines 
and costumes mimic the apsara carvings at 
Angkor Wat. 

The Bon Om Tuk Festival, held to celebrate 
the prosperity and abundance that the river 
brings to the lives of the Cambodians.” As Uan 
            gives his explanation, he dances like 
            an apsara.
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 “ส�ำหรับชุดประจ�ำชำติ ผู้หญิงจะสวมเสื้อมีลำยลูกไม้ที่คอและแขน และจะนุ่งผ้ำทอมือ 
ที่เรียกว่ำ ‘ซัมปอต’ แล้วคำดเข็มขัดทับอีกที 

ส่วนผู้ชำยจะสวมเสื้อแขนยำว คอปิด ติดกระดุมหน้ำ คล้ำยเสื้อรำชปะแตนของเรำ 
กับนุ่งโจงกระเบนจ้ะ” นิดหน่อยพูดเสริม 

หนูน้อยรวงข้ำวยืนยิ้มกริ่มชื่นชมเด็กๆ “เก่งมำกเลยทุกคน ทีนี้ก็ได้เวลำไปกินอำม็อก
ตำมค�ำเรียกร้องของอ้วนแล้วล่ะ” 

“รวงข้ำวนี่ช่ำงมีจิตใจดีงำมน�้ำใจประเสริฐจริงๆ” เก่งยออย่ำงมีเลศนัย
“แหม...นำยยกยอปอปันแบบหวังผลชัดๆ” โจ้แกล้งกระเซ้ำ

“For the national costume, the women wear a blouse with 
lace at the collar and sleeves, and a delicately hand-made 
loincloth called a sampot secured with a belt. 

The men wear a long-sleeved, stiff-collared shirt with 
buttons down the front, similar to our national outfit and a 
loincloth.” adds Nidnoi.

Ruangkaow smiles in admiration. “Excellent work, 
everyone. Now, it’s the time to have amok just as Uan 
requested.”

“Ruangkaow, you’re so kind.”Keng showers him with 
sweet words.

“It seems your praise has a hidden agenda,” 
Joe teases.
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“งั้นพอกินอำม็อกแล้ว รวงข้ำวพำพวกเรำไปดูระบ�ำอัปสรำของแท้ที่นี่หน่อยนะ น้ำ...” 
เก่งวิงวอนรวงข้ำว 

“ได้เลย เดี๋ยวจัดให้” รวงข้ำวเดินน�ำหน้ำเด็กๆ และคนที่มีควำมสุขมำกที่สุดเห็นจะเป็นอ้วน 
เพรำะจะได้กินอำม็อกสมใจ นิดหน่อยอดไม่ได้จึงพูดขึ้นว่ำ “อ้วน ครำวนี้นำยรู้แล้วสิว่ำ 
ควำมพยำยำมอยู่ที่ไหน ควำม...” 

“After amok, Ruangkaow, can you please take us to a real apsara dance 
performance?” Keng pleads.

“As you wish.” Ruangkaow leads them away. It seems like the happiest person in 
the group is none other than Uan, who will finally get to taste his eagerly awaited amok. 

Nidnoi says,“Uan, now you know, where there’s a will there’s…”
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“ควำมอร่อยอยู่ที่นั่นใช่มั้ยล่ำ” อ้วนรีบพูดต่อทันที ทิ้งให้นิดหน่อยอ้ำปำกค้ำง 
“ที่ทุกคนได้มำกินอำม็อกที่นี่ เป็นเพรำะฉันพยำยำมเอำควำมสำมำรถเข้ำแลกแท้ๆ”
นิดหน่อยท�ำหน้ำเบื่อหน่ำย แต่เพื่อนๆ พำกันหัวเรำะดังลั่น 

“There’s deliciousness, right?” Uan jokes. Nidnoi’s mouth freezes open in 
amazement and disbelief.
“The reason why all of us are here about to eat amok is because of my efforts!”
Nidnoi rolls her eyes, but the rest of the friends roar with laughter. 
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เสียงแห่งควำมสุขของเด็กๆ ดังอยู่ในทุกวิถีที่เด็กๆ ดุ่มเดินไปในวันนั้น

The sounds of happiness follow the young people wherever they go.
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