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เราคืออาเซียน
บรูไนดารุสซาลาม

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

ดร.สุรินทร ์ พิศสุวรรณ

เลขาธิการอาเซียน

คำนิยม
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สารบัญ

น้อมรับใช้ตามแนวทางของพระอัลลอฮ์เสมอ
•  คำขวัญประเทศและภาพแผนที่ภูมิภาคอาเซียน

ซาลามัต  ดาตัง...สวัสดีบรูไน
•  ข้อมูลพื้นฐาน  พื้นที ่ จำนวนประชากร  ธงชาต ิ ตราแผ่นดิน 

และดอกไม้ประจำชาติ

ทำเลที่ตั้ง
•  พิกัดที่ตั้ง  อาณาเขต  ภูมิอากาศ  เทือกเขา  แม่น้ำ 

และทรัพยากรธรรมชาติ

ปกบ้านครองเมือง
•  ประวัติความเป็นมาและรูปแบบการปกครอง

ทำมาค้าขาย
•  เศรษฐกิจการค้า  สินค้านำเข้า  - ส่งออก  และระบบเงินตรา

7
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22
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เป็น  อยู ่ คือ...วิถีชาวบรูไน
•  วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คน  ภาษา

อาหาร  การแต่งกาย  และเทศกาลประเพณีต่าง ๆ

ปักหมุดจุดหมาย
•  สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

และสถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่นของประเทศ

นามนี้สำคัญไฉน
•  บุคคลสำคัญที่ทรงอิทธิพลในอดีตถึงปัจจุบัน

25
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54
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เมียนมาร์

ไทย

ลาว

กัมพูชา

เวียดนาม

สิงคโปร์

บรูไน
ดารุสซาลาม

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

�
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  น้อมรับใช้ตามแนวทาง
ของพระอัลลอฮ์เสมอ 

(Always  in  service  with  God's  guidance)
  เป็นคำขวัญประจำชาติของประเทศบรูไน  ประเทศ 

เล็ก  ๆ  ที่ร่ำรวยจากน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ  และให้ 

ความสำคัญกับความมั่งคั่งโดยไม่ละเลยเรื่องความมั่นคง 

ทางจิตใจ  ชาวบรูไนยังยึดมั่นตามหลักคำสอนศาสนา 

อิสลาม  ซ่ึงเป็นท้ังแก่นหลักในการปกครองและการดำเนิน 

ชีวิต  สมดังคำขวัญประเทศ

ฟิลิปปินส์

�
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  ประเทศบรูไน  มีชื ่อเป็นทางการว่า 

“เนการาบรูไนดารุสซาลาม”  (Negara 

Brunei  Darussalam)  แปลว่า  ดินแดนแห่ง 

ความสงบสุข  เมืองหลวงคือ  บันดาร์เสรี 

เบกาวัน  (Bandar  Seri  Begawan)  เมืองท่า 

สำคัญ  ได้แก่  มูอาและเซรีอา

	 ประเทศบร ูไนมีขนาดพื ้นที่   5,765 

ตารางกิโลเมตร  ร้อยละ  70  ของพื้นที ่เป็น 

ป่าไม้  บรูไนมีประชากร  414,000  คน  (ปี  2553) 

จัดว่าเป็นประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดใน 

อาเซียน

ซาลามัต  ดาตัง...
สวัสดีบรูไน

�
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	 ธงชาติบรูไน  เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลือง  มีแถบสีขาวและดำ 

พาดทแยงมุม  โดยสีขาวอยู่ด้านบน  สีดำอยู่ด้านล่าง  ตรงกึ่งกลางผืนธง 

มีภาพตราแผ่นดินของบรูไน

	 แต่เดิมประเทศบรูไนใช้ธงสีเหลืองล้วน   ๆ เป็นสัญลักษณ์  ต่อมาได้คาด 

แถบสีีขาว  - ดำ  และปรับเปล่ียนแบบธงอีกคร้ังโดยเพ่ิมรูปตราแผ่นดินดังเช่น 

ในปัจจุบัน  บรูไนเริ่มมีธงชาติใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  29  กันยายน 

พ.ศ.  2502

ธงชาติ

ผืนธงสีเหลือง  หมายถึง

พระมหากษัตริย์

สีขาวและดำ  หมายถึง

มุขมนตรี  (เทียบเท่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรี)

�
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  ตราแผ่นดิน  ประกอบด้วยสัญลักษณ ์ 5  อย่าง  ได้แก่

  •  ราชธวัช  (ธง)  และ  พระกลด  (ร่ม)  เป็นของใช้สำหรับพระ- 
มหากษัตริย์แห่งบรูไน  สัญลักษณ์นี้จึงหมายถึงสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน 

ดารุสซาลาม

  •  ปีกนก  4  ขน  หมายถึง  การพิทักษ์ดูแล  4  ด้าน  คือ  ความยุติธรรม 

ความสงบ  ความเจริญ  และสันติสุขของชาติ

ตราแผ่นดิน

ปีกนก
ราชธวัช

และพระกลด

มือสองข้าง

พระจันทร์เสี้ยว

รู้หรือไม่

	 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้สีเหลืองเป็น 

สีประจำสถาบันพระมหากษัตริย์  ยกตัวอย่างใกล้ตัว ๆ  ก็เช่น 

สีธงมหาราชของไทยเรานั่นเอง

10
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  ดอกไม้ประจำชาติของบรูไน  คือ  ดอกซิมโปร์  (Simpor)  หรือที ่

รู้จักในชื่อดอกส้านชวา  (Shrubby  Dillenia)  ทางภาคใต้บ้านเรา  ดอกซิมโปร ์

มีกลีบดอกสีเหลืองขนาดใหญ่  เวลากลีบดอกบานออกจะดูคล้ายร่ม  ข้ึนอยู่ท่ัวไป 

ตามริมแม่น้ำของประเทศบรูไน  โดยเฉพาะแม่น้ำเต็มบูรง  (Temburong)  และ 

พบตามบึงหรือบริเวณท่ีมีทรายสีขาว  ชาวบรูไนนิยมใช้รูปดอกไม้ชนิดน้ีตกแต่ง 

ออกแบบงานฝีมือพ้ืนเมือง  และใส่ไว้บนธนบัตร  นอกจากซิมโปร์จะเป็นไม้ดอก 

ที่สวยงามแล้ว  ส่วนต่าง ๆ ของต้นซิมโปร์ยังมีสรรพคุณทางยาอีกด้วย

ดอกไม้ประจำชาติ

  •  มือสองข้าง  หมายถึง  รัฐบาลท่ีมีหน้าท่ียกระดับความม่ังค่ัง  สันติสุข 

และความเจริญก้าวหน้าให้ประเทศ  ดังรูปมือที่ยกชูขึ้น

  •  พระจันทร์เสี ้ยว  คือ  ศาสนาอิสลาม  ศาสนาประจำชาติบรูไน 

ภายในพระจันทร์เสี้ยวมีข้อความ    คือคำขวัญ 

ประจำชาติบรูไนภาษาอาหรับ  มีความหมายว่า  “น้อมรับใช้ตามแนวทางของ 

พระอัลลอฮ์เสมอ”  ส่วนแถบแพรด้านล่างสุดจารึกชื่อประเทศเป็นภาษามลายู

11
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ทำเลที่ตั้ง

	 ประเทศบรูไน  ตั้งอยู ่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ   เกาะบอร์เนียว 

บรูไนเป็นประเทศขนาดเล็กและมีดินแดนไม่ติดกัน  จึงแยกเป็น  2  ส่วน 

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีราบและชายฝ่ังทะเล  โดยด้านทิศตะวันออกเป็นพ้ืนท่ี 

ชายฝ่ังสูงข้ึนเป็นภูเขา  และด้านทิศตะวันตกเป็นเนินเขาต่ำ  ประชากรร้อยละ  97 

อาศัยอยู่ทางด้านตะวันตก  เพราะด้านตะวันออกมีภูเขาสูงเป็นจำนวนมาก

เมียนมาร์
ลาว

ไทย

มาเลเซีย

กัมพูชา ฟิลิปปินส์

อินโดนีเซีย

สิงคโปร์

เวียดนาม

บรูไน
ดารุสซาลาม
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บ้านใกล้เรือนเคียง

	 อาณาเขตของบรูไนล้อมรอบด้วยประเทศมาเลเซียเกือบทั้งหมด  โดย 

ทิศตะวันออก  ทิศตะวันตก  และทิศใต้  ติดรัฐซาราวัก  ประเทศมาเลเซีย  ส่วน 

ทิศเหนือ  ติดทะเลจีนใต้

รู้หรือไม่

	 เกาะบอร์เนียว  (Borneo)  เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ  3 

ของโลก  ซึ่งมีประเทศอยู่  3  ประเทศ  คือ  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  และบรูไน 

แต่ก่อนพ้ืนท่ีบนเกาะน้ีส่วนใหญ่เคยเป็นของบรูไน  ต่อมาช่ือเรียกก็เพ้ียนจากบรูไน 

มาเป็นบอร์เนียว

	 ขนาดของประเทศบรูไนใกล้เคียงกับจังหวัดจันทบุร ี

หรือมีขนาดเป็น  12  เท่าของจังหวัดภูเก็ต

~~~~ x  12บรูไน
จันทบุรี

ภูเก็ต
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เทือกเขาและแม่น้ำ

	 บรูไนมี ภูเขา และป่าไม้มากมาย  เทือกเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศคือเทือกเขา 

บูกิตปากอง  (Bukit  Pagon)  อยู่ในเขตเต็มบูรง  ติดกับพรมแดนมาเลเซีย  ยอดเขา 

ที่สูงสุดสูงถึง  1,850  เมตรจากพื้นดิน

    แม่น้ำ  ที่สำคัญ  ได้แก่  แม่น้ำบรูไน  แม่น้ำเบไลต์  แม่น้ำแพนดารัน 

แม่น้ำเต็มบูรง  แม่น้ำตูตง

	 ประเทศบรูไนมีลักษณะภูมิอากาศร้อนชื้น  ฝนตกชุกตลอดปี  อุณหภูม ิ

เฉลี่ยอยู่ที่  28  -  32  องศาเซลเซียส  ฝนจะชุกมากเป็นพิเศษช่วงเดือนกันยายน   - 

มกราคม  และเดือนพฤษภาคม   - กรกฎาคม  ส่วนช่วงเดือนมีนาคม   -  เมษายน 

จะเป็นช่วงที่อากาศเย็นสบายที่สุด

	 ภัยธรรมชาติที่มีโอกาสเกิดขึ้นที่บรูไน  ได้แก่  พายุไต้ฝุ่น  แผ่นดินไหว 

และอุทกภัย

ฝนฟ้าอากาศ
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ทรัพย์ในดินสินในน้ำ

รู้หรือไม่

สัตว์โลกน่ารู้

	 เวลาที่บรูไนเร็วกว่า

ประเทศไทย  1  ชั่วโมง

	 บนเกาะบอร์เนียวมีสัตว์เฉพาะถิ่นที่หาดูที่อื่น 

ไม่ได้  นั่นก็คือ  ลิงจมูกยาว  ถ้าเด็ก ๆ ไปเที่ยวบรูไน 

ก็จะได้เจอเจ้าจ๋อจมูกยาวจ้ะ

	 พื้นที่ร้อยละ  70  ของประเทศบรูไนเป็น 

ผืนป่า  บรูไนจึงยังอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้และ 

แร่ธาตุ  มีพื ้นดินที ่เหมาะแก่การเพาะปลูก 

สัตว์น้ำในน่านน้ำก็ยังอุดมสมบูรณ์เช่นกัน

	 การสำรวจพบแหล่งน้ำมันในบรูไนเมื่อ 

ปี  พ.ศ.   2422  (ค.ศ.   1879)  ทำให้บรูไนร่ำรวย 

	 บรูไนไม่ยินยอมให้ 

อุตสาหกรรมใดก็ตามดำเนิน 

กิจการโดยส่งผลกระทบต่อ 

ส่ิงแวดล้อม  ทำลายธรรมชาติ

ด้วยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ  จึงเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่เป็นอันดับ  3  ของภูมิภาค 

อาเซียน  และเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติเป็นอันดับ  4  ของโลก  ซ่ึงทรัพยากรน้ำมันและ 

ก๊าซธรรมชาติถือเป็นรายได้หลักของประเทศ

15
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ประวัติศาสตร์

ปกบ้านครองเมือง

	 ในอดีตบรูไนมีกำลังอำนาจมาก  มีสุลต่านเป็นผู้ปกครองรัฐ  ซ่ึงมีอาณาเขต 

ครอบครองพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของเกาะบอร์เนียวและส่วนหน่ึงของหมู่เกาะซูลู  (Sulu) 

เมื่อเริ่มมีชาวยุโรปเดินเรือมาค้าขาย  บรูไนก็เฟื่องฟูทางการค้า  สินค้าส่งออก 

ที่สำคัญในสมัยนั้น  คือ  การบูร  พริกไทย  และทองคำ

	 หลังจากนั้น  บรูไนก็ค่อย ๆ  เสียดินแดนให้ยุโรป  รัฐเริ่มเสื่อมอำนาจลง 

ต่อมาเซอร์เจมส์  บรุก  (James  Brooke)  ชาวอังกฤษ  เดินทางมาและได้ยื่น 

ข้อเสนอช่วยปราบปรามโจรสลัด  สุลต่านจึงยกดินแดนบางส่วนให ้ แล้วอังกฤษ 

ก็เร่ิมมีอำนาจการปกครองมากข้ึนเร่ือย ๆ  จนบรูไนได้ลงนามในสนธิสัญญายินยอม 

เป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ.  2449  ทำให้อังกฤษมีอำนาจ 

การปกครองอย่างเต็มที่เป็นเวลา  95  ปี  จนกระทั่งได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อ 

วันที ่ 1  มกราคม  พ.ศ.  2527

1�
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การเมืองการปกครอง

	 ประเทศบรูไนมีรูปแบบการปกครอง 

แบบ  สมบูรณาญาสิทธิราชย์  ประมุขผู้นำ 

รัฐบาลคนปัจจุบันคือ  สมเด็จพระราชาธิบดี 

ฮัจญี  ฮัสซานัล  โบลเกียห์  มูอิซซัดดิน  วัด- 

เดาละห์  (His  Majesty  Sultan  Haji  Hassanal 

Bolkiah  Mu’izzaddin  Waddaulah)  สมเด็จ 

พระราชาธิบดีองค์ท่ี  29  โดยทรงเป็นองค์พระ- 

ประมุขของประเทศต้ังแต่วันท่ี  5  ตุลาคม  2510 

จนถึงปัจจุบัน

คำนี้น่ารู้
	 การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  (Absolute  Monar- 
chy)  คือ  ระบอบการปกครองที่มีกษัตริย์เป็นผู้ปกครอง  มีสิทธิ์ขาดในการบริหาร 

ประเทศ  ในอดีตประเทศไทยเคยมีการปกครองรูปแบบนี้ตั้งแต่สมัยสุโขทัย  และมีการ 

เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยในป ีพ.ศ.  2475 

วันสำคัญแห่งชาติของบรูไน
•  วันชาต ิ คือ  วันที ่ 23  กุมภาพันธ์

•  วันประกาศอิสรภาพ  คือ  วันที ่ 1  มกราคม  พ.ศ.  2527

•  วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระราชาธิบดี

ตรงกับวันที ่ 15  กรกฎาคม
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เขตการปกครอง

บรูไนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  4  เขต  ได้แก่ 

  1.  เขตบรูไน  - มูร์รา  (Brunei  -  Muara)

  2.  เขตเบไลต ์ (Belait)

  3.  เขตเต็มบูรง  (Temburong)

  4.  เขตตูตง  (Tutong)

เต็มบูรง

ทะเลจีนใต้

บรูไน  - มูร์รา

บันดาร์เสรีเบกาวัน

ตูตง

เบไลต์

มาเลเซีย

1�
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อำนาจปกครอง

       

             

     

     

     

	 อำนาจการปกครองสูงสุดในบรูไนนั้นเป็นของสุลต่าน  ตามรัฐธรรมนูญ 

ของประเทศบรูไน  (ฉบับปี  พ.ศ.   2527)  ที่กำหนดให้สุลต่านเป็น  อธิปัตย์  คือ 

เป็นทั้งประมุขและนายกรัฐมนตร ี โดยมีเกณฑ์ว่า  ผู้เป็นนายกรัฐมนตรีจะต้อง 

เป็นชาวบรูไนเช้ือสายมาเลย์โดยกำเนิดและต้องนับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนหน่ี

	 ปัจจุบันนอกจากสมเด็จพระราชาธิบดีจะทรงเป็นประมุขของประเทศ 

และนายกรัฐมนตรีแล้ว  ยังดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ่ืน   ๆด้วย  ได้แก่  รัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการคลัง

	 ทางด้านการบริหารประเทศ  รัฐบาลบรูไนให้ความสำคัญกับประชาชน 

เป็นอย่างยิ่ง  เช่นเมื่อปี พ.ศ.  2548  สมเด็จพระราชาธิบดีเปิดโอกาสให้นักธุรกิจ 

ที่ไม่ใช่มุสลิม  แต่มีความสามารถ  เข้ามาเป็นคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งแรก  เพื่อ 

ต้องการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า

	 นอกจากนี้บรูไนยังมีระบบ  รัฐสวัสดิการ  ที่มีประสิทธิภาพ  คือรัฐให ้

บริการประชาชนโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน  เด็กอายุต่ำกว่า  12  ปีไม่ต้องเสียค่ารักษา 

พยาบาล  รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกคนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง

	 ประเทศที ่มีระบบรัฐสวัสดิการจะใช้ระบบการเก็บภาษี* แบบก้าวหน้า 

นั่นคือ  รัฐบาลจะเก็บภาษีจากคนรวยเป็นจำนวนมากกว่าคนจนมาก  ส่วนคน 

ที่มีฐานะไม่ดีก็จะเก็บในอัตราน้อยหรือไม่เรียกเก็บเลย  ซึ่งรัฐจะนำเงินภาษีที่ 

เก็บได้นี้มาใช้จ่ายให้บริการทางสังคมแก่ประชาชน

* ภาษีเงินได้  คือ  เงินที่รัฐบาลบังคับเก็บจากประชาชน  เพื่อนำมาใช้พัฒนาบริหารประเทศ 
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

คำนี้น่ารู้
	 รัฐสวัสดิการ  (Welfare  State)  เป็นระบบสังคมที่รัฐให้การดูแล 

ประชาชนทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน  โดยเน้นปัจจัยพื้นฐานที ่

จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  เช่น  เร่ืองสุขภาพ  การศึกษา  แก้ไขปัญหาการว่างงานเพ่ือให้ 

มีรายได้เลี้ยงชีพหรือที่อยู่อาศัย
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พรรคการเมืองสำคัญ

	 ปัจจุบันรัฐบาลบรูไนตั ้งกระทรวงขึ ้นมาเพื่อดูแลด้านต่าง  ๆ  ทั้งหมด 

12  กระทรวง  ได้แก่

  1.  สำนักนายกรัฐมนตรี

  2.  กระทรวงกลาโหม

  3.  กระทรวงการคลัง

  4.  กระทรวงการต่างประเทศ

  5.  กระทรวงมหาดไทย

  6.  กระทรวงศึกษาธิการ

  7.  กระทรวงอุตสาหกรรม

  8.  กระทรวงศาสนา

  9.  กระทรวงการพัฒนา

  10.  กระทรวงวัฒนธรรม  เยาวชน  และกีฬา

  11.  กระทรวงสาธารณสุข

  12.  กระทรวงคมนาคม

	 บรูไนไม่มีการเลือกตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.  2505  เนื่องจากมีการพยายามยึด 

อำนาจสุลต่าน  เมื่อรัฐบาลมีมาตรการควบคุม  พรรคการเมืองจึงมีความสำคัญ 

น้อยลงในเวลาต่อมา  ปัจจุบันพรรคการเมืองที ่ถูกต้องตามกฎหมายมีอยู  ่

พรรคเดียวคือ  พรรคสามัคคีแห่งชาติบรูไน  (Parti  Perpaduan  Kebangsaan 

Brunei:  PPKB)  จดทะเบียนเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกต้ังแต่บรูไนได้รับเอกราช 

มีนโยบายเน้นสนับสนุนการมีรัฐบาลท่ีเป็นตัวแทนของประชาชน  มีเสรีภาพในการ 

ออกความเห็น  การกระจายรายได้ที่เท่าเทียมและเป็นธรรม
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กฎหมาย

	 บร ูไนใช ้หล ักกฎหมายอ ังกฤษ 

(Common  Law)  ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ียึดคำ 

ตัดสินของศาล  มักใช้ในประเทศท่ีเคยเป็น 

อาณานิคมของอังกฤษมาก่อน  นอกจากน้ี 

ยังใช้กฎหมายอิสลาม  (Islamic  Shari’a 

Law)  ร่วมด้วย

	 รัฐบาลบรูไนเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องมีพรรค 

การเมือง  เน่ืองจากคณะทำงานรับฟังความเห็นและการ 

ร้องขอของประชาชนอยู่แล้ว

	 ในด้านประชาชนนั้น  แม้ว่าจะขาดเสรีภาพทาง 

การเมือง  แต่ก็ไม่มีปัญหา  เพราะได้รับสวัสดิการที่ดีจากรัฐ
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ทำมาค้าขาย

	 ชาวบรูไนนิยมทำงานราชการหรือทำงานในบริษัทใหญ ่ๆ  และเนื่องจาก 

การเป็นประเทศเล็ก ๆ ที่มีจำนวนคนอาศัยอยู่น้อย  บรูไนจึงมีปัญหาขาดแคลน 

แรงงานและช่างฝีมือ  จึงรับจ้างแรงงานจากต่างประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซีย 

ฟิลิปปินส์  มาเลเซีย  หรือคนไทย  เข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมต่าง  ๆ  เช่น 

ตัดเย็บเสื้อผ้า  ก่อสร้าง

	 ส่วนรายได้ของประเทศน้ัน  แม้ว่าปัจจุบันจะพยายามเพ่ิมช่องทางการหา 

รายได้เข้าประเทศให้หลากหลายมากขึ้น  แต่รายได้หลักก็ยังคงมาจากน้ำมัน 

และก๊าซธรรมชาติเป็นจำนวนราวร้อยละ  90  บรูไนจึงต้องมีหน่วยงานกำหนด 

นโยบายน้ำมันและก๊าซของประเทศ  คือ  บริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติ  (Brunet 

National  Petroleum  Company  Sedirian  Berhad  หรือ  Pretroleum  Brunei)

	 นอกจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียมแล้ว  บรูไนยังมีอุตสาหกรรมการผลิต 

เสื้อผ้าเพื่อส่งออกไปประเทศในกลุ่มยุโรปและสหรัฐอเมริกา  อีกทั้งยังผลักดัน 

อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศ  โดยมีจุดขาย 

อยู่ที่การเป็นประเทศที่มีความสงบและปลอดภัย

รู้หรือไม่

	 “ฮาลาล”  (Halal)  ในภาษาอาหรับ  แปลว่า  อนุมัต ิ

สัญลักษณ์ฮาลาลที่ใช้กัน  หมายถึง  เป็นสิ่งที่ศาสนาอนุมัติแล้ว 

เช่น  ให้กินได้  ดื่มได้  ใช้สอยได้  โดยไม่ผิดบัญญัติของศาสนา 

อิสลาม

	 อาหารฮาลาล  (Halal  Food)  หมายถึง  อาหาร 

หรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามแล้วว่า 

ชาวมุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้
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•  น้ำมันดิบ

•  ก๊าซธรรมชาติ

•  ปิโตรเลียมกลั่น

•  เสื้อผ้า

สินค้าส่งออกที่สำคัญ
สินค้านำเข้าที่สำคัญ

  “ B r u n e i   P r e- 
m ium   Ha la l   Brand ” 
เป็นโครงการยกระดับมาตรฐาน 

สินค้าและอาหารฮาลาลบรูไนสู่ 

ตลาดสากล  ด้วยความร่วมมือของ 

ภาคเอกชนประเทศออสเตรเลีย

ตราสัญลักษณ์
อาหารฮาลาลบรูไน

•  เครื่องจักร

อุตสาหกรรม 

•  รถยนต ์

•  เครื่องใช้ไฟฟ้า

•  สินค้าเกษตร

เช่น  ข้าว  ผลไม้ 

ประเทศคู่ค้าสำคัญของบรูไน

	 ได้แก ่ ญี่ปุ่น  ออสเตรเลีย  จีน 

อินเดีย  สิงคโปร์  ไทย  และเกาหลีใต ้

23

Brunai P.22-41 OK.indd   23 6/29/12   4:28:28 PM



หน่วยเงินตราบรูไน  คือ  ดอลลาร์บรูไน

(1  ดอลลาร์บรูไน  เทียบเท่าประมาณ  25  บาท)

เหรียญที่ใช้กันคือ  1,  5,  10,  20,  50  เซ็นต์

ธนบัตรที่ใช้เป็นประจำ  ได้แก่  1,  5,  10,  50,  100  ดอลลาร์บรูไน

สกุลเงิน

รู้หรือไม่

รู้หรือไม่

	 	 	 เน่ืองจากบรูไนเป็นประเทศมุสลิม  จึงเคร่งครัดเรื่องการ 

นำเข้าสินค้าประเภทอาหารเป็นอย่างมาก  กำหนดว่าต้องเป็นอาหารฮาลาล 

เท่าน้ัน  โดยเฉพาะเน้ือโค  กระบือ  แพะ  แกะ  และไก่  ซ่ึงต้องผ่านการตรวจสอบ 

ท้ังกรรมวิธีการผลิตและการเก็บรักษาจากกระทรวงศาสนาและกระทรวงอุตสาห- 

กรรมก่อน  จึงจะนำเข้ามาขายในประเทศได้

	 	 	 ประชากรบรูไนมีรายได้ต่อปีสูงเป็นอันดับ  2  ของอาเซียน 

รองจากสิงคโปร ์ และเป็นอันดับ  26  ของโลก
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เป็น  อยู ่ คือ...
วิถีชาวบรูไน

ผู้คนบนแผ่นดินบรูไน

	 บรูไนเป็นประเทศมุสลิม  จัดระเบียบสังคมตามข้อบัญญัติของศาสนา 

อย่างเคร่งครัด  วิถีการดำเนินชีวิตของประชากรจึงเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม 

ด้านความเป็นอยู่นั้นสะดวกสบาย  เนื่องจากเป็นประเทศที่ร่ำรวย  รัฐมีเงินดูแล 

ประชากรในเร่ืองปัจจัยพ้ืนฐานเป็นอย่างดี  คนบรูไนส่วนใหญ่จึงไม่มีปัญหาทาง 

เศรษฐกิจมากนัก  และส่วนใหญ่มีรถส่วนตัวใช้

	 ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีเช้ือสายมลายูร้อยละ  66.3  เช้ือสาย 

จีนร้อยละ  11.2  ชนพื้นเมืองอื่น ๆ ร้อยละ  3.4  และชนชาติอื่น ๆ ร้อยละ  19.1
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	 ประชากรเชื้อสายมลายูประกอบด้วยชนเผ่าพื้นเมือง  7  เผ่า  ดังนี้

	 เป็นชนพื้นเมืองกลุ่มใหญ่ที ่สุด 

บางส่วนยังคงตั้งถิ่นฐานอยู่ในรัฐซาบาห ์

ประเทศมาเลเซีย  ภาษาพูดมีสำเนียงเป็น 

เอกลักษณ์เฉพาะ

	 ชาวเกอดายันอาศัยอยู่ใน 

ประเทศบรูไน  และรัฐซาบาห์  รัฐ 

ซาราวัก  ประเทศมาเลเซีย  เช่ือกันว่า 

ชนชาวพื้นเมืองนี้คือเชื้อสายของชาว 

ชวา  (ประเทศอินโดนีเซีย)  กับชาว 

มลายูบรูไน  จากการท่ีชาวชวาเดินทาง 

ไปต้ังถ่ินฐานในบรูไน  และได้แต่งงาน 

สืบเชื้อสายกับชาวมลายูบรูไน

ชาวมลายูบรูไน
(Melayu  Brunei) 

ชาวเกอดายัน  (Kedayan)
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	 ชาวเบไลต์ส่วนใหญ ่

ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตเบไลต์ 

มีภาษาเบไลต์เป็นภาษาพูด 

ของตนเอง

	 เป็นกลุ่มชนที่ใหญ่ที่สุดในรัฐซาบาห์  ประเทศมาเลเซีย  ส่วนหนึ่ง 

ตั้งถิ ่นฐานอยู่ในประเทศบรูไน  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์  และม  ี

บางส่วนที่นับถือศาสนาอิสลาม  ชาวดูซุนมีความหลากหลายทางภาษา 

และวัฒนธรรม

ชาวเบไลต ์ (Belait) 

ชาวดูซุน  (Dusun) 
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	 ชาวตูตงส่วนใหญ่ตั้ง 

ถ่ินฐานอยู่ในเขตตูตง  มีภาษา 

พูดเป็นของตนเองคือ  ภาษา 

ตูตง

	 เป็นชนพื ้นเมืองฝั ่งทะเล 

ด้านตะวันตกของเกาะบอร์เนียว 

ว่ากันว่า  ชื่อบีซายาเพี้ยนมาจาก 

คำว ่า   Mabisa  Iya  หมายถึง 

ผู้ชายหรือผู้หญิงที่สง่างาม

ชาวตูตง  (Tutong) 

ชาวบีซายา  (Bisaya)

ชาวตูตงในชุดแต่งงาน
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	 มีถิ่นอาศัยอยู่ทั้งสาม 

ประเทศบนเกาะบอร์เนียว

ชาวมูรุต  (Murut)

ภาษา

	 บรูไนใช้ภาษามลายู   (Bahasa  Melayu)  เป็น 

ภาษาราชการ  (เหมือนกับประเทศมาเลเซีย)  ส่วนภาษา 

อังกฤษและภาษาจีนก็นิยมใช้กันเป็นอันดับรองลงมา
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พยัญชนะภาษามลายูมีลักษณะดังน
ี้
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เวลาอ่านหรือเขียน
ภาษามลายู

จะเริ่มจากขวาไปซ้ายนะ
เริ่มจากตรงนี้จ้ะ

31

Brunai P.22-41 OK.indd   31 6/29/12   4:29:08 PM



พูดจาภาษามลายู

Hello

Good  morning

Good  afternoon

Good  evening

Good  night

Goodbye

Thank  you

How  are  you?

I’m  fine.

สวัสดี

สวัสดีตอนเช้า

สวัสดีตอนบ่าย

สวัสดีตอนเย็น

ราตรีสวัสดิ์

ลาก่อน

ขอบคุณ

สบายดีไหม

สบายดี

ซาลามัต  ดาตัง

ซาลามัต  ปากี

ซาลามัต  เปอตัง

ซาลามัต  เปอตัง

ซาลามัต  มาลาม

ซาลามัต  ติงกาล  หรือซาลามัต  จาลัน

เตอริมา  กาสีห์

อาปา  กาบาร์

กาบาร ์ บาอิก

ซาลามัต
ดาตัง
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 นับเลข

  1  –  ซาตู	 2  –  ดูวอ	 3  –  ตีฆอ

  4  –  ปะ	 5  -  ลีมอ	 6  –  แน

  7  –  ตูโญะ	 8  –  ลาแป	 9  –  ซือมีแล

  10  –  ซือปูโละ

	 เวลาชาวบรูไนทักทายกันจะใช้ 

การจับมือ  หลังจากปล่อยมือแล้วก ็

เลื่อนมือมาแตะไว้ที่หน้าอกตรงหัวใจ 

ถือเป็นการให้เกียรติ  แต่สำหรับการ 

ทักทายเพศตรงข้าม  ฝ่ายหญิงต้องรอ 

ให้ฝ่ายชายยื่นมือมาก่อน  เพราะชาย 

มุสลิมบางคนจะไม่สัมผัสมือผู้หญิง

เกร็ดน่ารู ้
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ศาสนา

	 ศาสนาประจำชาติของบรูไน 

คือ  ศาสนาอิสลาม  ชาวบรูไนนับถือ 

ศาสนาอิสลามร้อยละ   67  ศาสนา 

พุทธร้อยละ  13  ศาสนาคริสต์ร้อยละ 

10  และอื่น ๆ ร้อยละ  10

•  ถอดรองเท้าก่อนเข้าศาสนสถานทุกครั้ง  ผู้ที่ไม่ใช่คนมุสลิมควรเดิน 

ในบริเวณที่จัดให้เท่านั้น 

•  ผู้หญิงที่ไม่ใช่มุสลิมต้องสวมชุดคลุมยาวสีดำที่ศาสนสถานจัดเตรียม 

ไว้ให้ก่อนเข้าไปข้างในทุกครั้ง

•  ห้ามถ่ายรูปในศาสนสถาน

กฎกติกาก่อนเข้าศาสนสถาน
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ระบบการศึกษา

	 บรูไนไม่มีการศึกษาภาคบังคับ  แต่รัฐจะให้การศึกษาแก่ประชาชน 

เพื่อมุ่งพัฒนาให้มีความสามารถด้านสติปัญญาและมีความสุข  และให้เรียน 

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ระดับการศึกษาแบ่งออกเป็น

  •  ระดับก่อนประถมศึกษา  หลักสูตร  1  ปี  รับสมัครเด็กอาย ุ 5  ขวบ

  •  ระดับประถมศึกษา  หลักสูตร  6  ปี

  •  ระดับมัธยมศึกษา  หลักสูตร  7  -  8  ปี  โดยแบ่งเป็นมัธยมศึกษาตอนต้น 

    3  ปี  มัธยมศึกษาตอนปลาย  2  -  3  ปี  และเตรียมอุดมศึกษา  2  ปี

  •  ระดับอุดมศึกษา  หลักสูตร  3  -  4  ปี 

	 บรูไนใช้ทั้งภาษามลายูและภาษาอังกฤษสอนเด็กตั้งแต่ชั้นประถม- 

ศึกษาปีท่ี  4  ข้ึนไป  โดยใช้ภาษามลายูสอนวิชาความรู้เก่ียวกับศาสนาอิสลาม 

พลศึกษา  ศิลปะ  ส่วนภาษาอังกฤษใช้สอนวิชาหลักอย่างวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร ์ เป็นต้น
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วัฒนธรรมและประเพณี

	 บรูไนเป็นประเทศที่มีกฎระเบียบค่อนข้างมาก  เรามาเรียนรู้มารยาท 

เบื้องต้นในสังคมบรูไนกันดีกว่า

•  ผู้หญิงไม่ควรสังสรรค ์

อยู่ในหมู่ผู้ชายกลุ่มใหญ่

ควรทำ 

ไม่ควรทำ 

•  ผู้หญิงควรแต่งกายให้สุภาพ  มิดชิด  ไม่ใส่เสื้อผ้ารัดรูปจนเกินไป

•  เวลารับหรือยื่นสิ่งของให้ใคร  ให้ใช้มือขวาเท่านั้น  แต่ใช้มือซ้าย 

ช่วยประคองด้วยได้

•  ช่วงเดือนเราะมะฎอน  มุสลิมจะถือศีลอดต้ังแต่เช้ามืดจนถึงตอนเย็น 

ในช่วงเวลาดังกล่าว  ชาวต่างชาติควรกินอาหารในสถานที่ที่จัดไว้ให้

•  ห้ามใช้นิ้วชี้ชี้ไปที่คนหรือสิ่งของ  เพราะ 

ถือว่าไม่สุภาพ  ให้เปล่ียนมาใช้น้ิวหัวแม่มือ 

ข้างขวาชี้ไปยังสิ่งที่ต้องการแทน

•  อย่าบีบแตรถ้าไม่จำเป็น
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การแสดง

	 การแสดงของบรูไนมีมากมาย  ทั้งในส่วนที่เป็นของชาวมลายู  ซึ่ง 

คล้ายคลึงกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย  อินโดนีเซีย  และการแสดง 

ที่เป็นของชนพื้นเมือง

	 เป็นวงบรรเลงดนตรีที่ใช้เครื่องสายบรรเลงร่วมกับกุลิงตังกัน  (Kulin- 

tangan)  ใช้บรรเลงตามเทศกาลพิเศษต่าง ๆ  เช่น  งานสมรส  พิธีทางศาสนา 

รวมทั้งการบรรเลงต้อนรับคนสำคัญ

	 กุลิงตังกันประกอบด้วยฆ้องเล็ก  8  -  9  ลูก  ตีด้วยไม้หุ้มผ้า  เป็นเคร่ือง 

ดนตรีโบราณของชาวดูซุน  และแพร่หลายในหลายพื้นที่

วงบรรเลงกุลิงตังกัน 
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	 ในอดีตเป็นเพลงท่ีชาวประมงร้องกันยามหาปลา  ปัจจุบันเป็นการแสดง 

ฟ้อนรำประกอบดนตร ี สลับกับการท่องโคลง  เนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตชาวประมง

อะได  - อะได  (Adai  -  Adai)
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	 ระบำพื้นบ้านของชาวมลายู  ประกอบด้วยเครื่องดนตรีหลากหลาย 

เลือกใช้ตามแต่วาระ  โดยมากมักเล่นด้วยเรบานา  (Rebana)  ด็อมบาค 

(Dombak)  กัมบุส  (Gambus)  และไวโอลิน

ซาปิน  (Zapin)
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	 นิยมมากในกลุ่มชนพ้ืนเมืองเกดายันของบรูไน  จุดเด่นของการแสดงชุดน้ี 

อยู่ที่การใช้กะลามะพร้าวและกลองให้จังหวะ

อะดุก์  - อะดุก์  (Aduk  -  Aduk)
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	 ทำจากทองเหลือง  เป็นเครื ่องเคาะให้เสียง  จัดเป็นฆ้องชนิดหนึ่ง 

สมัยก่อนใช้เคาะเป็นสัญญาณเรียกคนมาชุมนุม 

ตาวะก ์ - ตาวะก ์ (Tawak  -  Tawak)

	 กระทรวงวัฒนธรรม  เยาวชน  และการกีฬาของบรูไน 

ตั้งคณะนักแสดงว ัฒนธรรมขึ ้นมา  มีชื่อว ่า  “เซนันดุง 
ดารุสซาลาม”   (Senandung  Darussalam) 
เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมของบรูไนให้เป็นที่รู้จักใน 

ระดับนานาชาติ  ซึ่งนักแสดงคณะนี้ได้รับเชิญให้ไปแสดงตาม 

ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเลยทีเดียว

เครื่องดนตรี
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	 เคร่ืองดนตรีประเภทดีด  คล้าย 

กีตาร์  มี  12  สาย  เวลาเล่นถือไว้แนบ 

กับอก

	 คำว่า  “เก็นดัง”  เรียกรวม 

ถึงกลองทุกชนิด   ตัวกลองมี 

ขนาดยาว  ผิวหน้ากลองทำจาก 

หนังวัว  หนังแกะ  ดึงหนังกลอง 

ให้ตึงด้วยเส้นหวาย 

กัมบุส  (Gambus) 

เก็นดัง  (Gendang) 
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วันเฉลิมฉลองเกี่ยวกับชาติ

วันเฉลิมฉลองของศาสนาอิสลาม

เทศกาลวันเฉลิมฉลอง

เทศกาลวันสำคัญต่าง ๆ ของบรูไนมีดังนี้ 

•  วันชาติบรูไน:  23  กุมภาพันธ์

•  วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน:  15  กรกฎาคม

•  วันประสูติศาสดามุฮัมมัด:  5  กุมภาพันธ์

•  วันตรุษฮารีรายออิดิลฟิตรี้  เป็นเทศกาลหลังจากเสร็จสิ้นการถือศีลอดใน 

เดือนเราะมะฎอน  ในวันนี้ชาวมุสลิมจะเยี่ยมเยียนญาติมิตร  ทำอาหารรอ 

เลี้ยงต้อนรับ

•  วันตรุษฮารีรายออิดิลอัฎฮา  จัดข้ึนหลังจากวันตรุษฮารีรายออิดิลฟิตร้ีประมาณ 

2  เดือน  เป็นวันที่มีการเชือดสัตว์พล ี และเลี้ยงดูปูเสื่อญาติมิตร
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วันเฉลิมฉลองอื่น ๆ 

•  วันขึ้นปีใหม่สากล:  1  มกราคม

•  วันขึ้นปีใหม่จีน  ราวเดือนมกราคม  - กุมภาพันธ์  เป็นวันรวมญาติอีกหนึ่ง 

เทศกาล  ซึ่งมีวัฒนธรรมการนำส้มไปฝาก  เพื่ออวยพรให้อายุยืนและมีโชค 

และมีธรรมเนียมที่ผู้ใหญ่ให้อั่งเปาเด็ก ๆ 

•  วันครู:  23  กันยายน

•  วันคริสต์มาส:  25  ธันวาคม  เป็นวันเฉลิมฉลองของชาวคริสต์ในบรูไน

	 “การแข่งเรือ”  เป็นประเพณีสำคัญของบรูไน  มักจัดขึ้นเมื่อมีบุคคล 

สำคัญมาเยือน  หรือในงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติของสุลต่าน
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อาหารประจำชาติ

	 อาหารบรูไนมีลักษณะคล้ายกับอาหารของประเทศเพื่อนบ้านอย่าง 

มาเลเซีย  สิงคโปร ์ และอินโดนีเซีย  และยังได้รับอิทธิพลจากอินเดีย  จีน  ไทย 

และญี่ปุ่นด้วย 

	 เน่ืองจากเป็นประเทศมุสลิม  อาหารท่ีกินจึงเป็นอาหารฮาลาล  มีข้าวและ 

ปลาเป็นอาหารหลัก  และมักมีรสเผ็ด 

อาหาร

	 เป็นอาหารประจำชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศบรูไน  มีส่วนผสม 

ของแป้งสาคูเป็นหลัก  ลักษณะคล้ายข้าวต้มหรือโจ๊กบ้านเรา  คนบรูไนกิน 

อัมบูยัตแทนข้าว  โดยใช้แท่งไม้ไผ่สองขาคล้ายตะเกียบม้วนแป้งขึ้นแล้วจุ่ม 

ในซอสผลไม้เปรี้ยวหรือซอสที่ทำจากกะปิ  กินคู่กับเครื่องเคียง  เช่น  เนื้อ 

ห่อใบตองย่าง  เนื้อทอด  การกินอัมบูยัตให้อร่อยได้รสชาติ  ต้องกินร้อน ๆ 

และกลืนแบบไม่ต้องเคี้ยว

อัมบูยัต  (Ambuyat)
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อาหารบรูไนอื่น ๆ

	 อาหารจานข้าว  มีส่วนประกอบคือ  กุ้ง  กะท ิ และพริก

อูดัง  ซัมบัล  เซไร  เบร์ซันตัน
(Udang  Sambal  Serai  Bersantan)

รู้หรือไม่

	 ที่บรูไนไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

จำหน่าย  แต่อนุญาตให้ชาวต่างชาตินำ 

เข้ามาได้ตามปริมาณที่กฎหมายกำหนดไว ้

และดื่มได้ในที่พักส่วนตัวเท่านั้น
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	 ผู้หญิง 	จะแต่งกายมิดชิดด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใส  สวมกระโปรงยาว 

เสื้อแขนยาว  และมีผ้าโพกศีรษะ 

  ผู้ชาย	จะสวมเส้ือแขนยาว  ตัวเส้ือยาวถึงเข่า  สวมกางเกงขายาวแล้ว 

นุ่งโสร่งทับ

	 ชุดประจำชาติบรูไนของผู้ชายเรียกว่า  บาจู	 เมลายู	 (Baju	 Melayu)	

ส่วนชุดของผู้หญิงเรียกว่า  บาจู	 กูรัง	 (Baju	 Kurung)  รูปแบบจะคล้ายชุด 

ประจำชาติของมาเลเซีย

รู้หรือไม่

  สีดำ  ถือเป็นสีพิธีการของบรูไน  เวลาเข้าร่วมงานที่เป็นทางการจึงต้อง 

ใส่ชุดสีดำ 

	 ส่วนสีที่ชาวบรูไนไม่นิยมใส่กันคือ  สีเหลือง  เพราะเป็นสีสัญลักษณ์ 

ของสมเด็จพระราชาธิบดีนั่นเอง

การแต่งกาย
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ปักหมุดจุดหมาย

	 มัสยิดเก่าแก่ที่งดงามมากจนได้ชื่อว่าเป็นมินิทัชมาฮาล  หรือทัชมาฮาล 

น้อย ๆ  ตั้งอยู่ใจกลางกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน  เมืองหลวงและเมืองท่าที่สำคัญ 

ของบรูไน  สุลต่านโอมาร์  อาลี  ไซฟุดดิน  ที่  3  ผู้เป็นพระราชบิดาของสุลต่าน 

องค์ปัจจุบันเป็นผู้ออกแบบและดูแลการสร้าง  มัสยิดมีความสูง  52  เมตร 

หลังคาทรงกลมสร้างจากทองบริสุทธิ์  พื้นด้านในปูด้วยหินอ่อน  เป็นมัสยิดที ่

เคารพสักการะและเป็นศูนย์รวมของมุสลิมในบรูไน

•  มัสยิดโอมาร ์ อาล ี ไซฟุดดิน
(Sultan  Omar  Ali  Saifuddin  Mosque)
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	 หมู่บ้านลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ตั้งอยู่ที่แม่น้ำบรูไน  กรุงบันดาร์เสรี 

เบกาวัน  สะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมของบรูไน  อันเป็นแบบชาวน้ำ  หมู่บ้านลอยน้ำ 

แห่งนี้มีเสาไม้ค้ำยันเป็นหลักอยู่ด้านล่าง  มีทางเดินไม้เชื่อมต่อกันกับบ้านเรือน 

ในหมู่บ้านมีสาธารณูปโภคครบครัน  เช่น  โรงเรียน  โรงพยาบาล  สถานีตำรวจ 

สัญจรไปมาด้วยเรือ  ชาวยุโรปยุคแรก ๆ ที่มายังบรูไนขนานนามหมู่บ้านกลางน้ำ 

นี้ว่า  “เวนิสแห่งตะวันออก”

•  หมู่บ้านลอยน้ำกัมปงเอเยอร ์ (Kampong  Ayer)
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	 มัสยิดที่งดงามและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบรูไน  ตั้งอยู่ที่กรุง 

บันดาร์เสรีเบกาวัน  เป็นมัสยิดที่ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง  7  ปี  และใช ้

เงินทุนในการก่อสร้างมากมายด้วยวัสดุก่อสร้างและตกแต่งท่ีนำเข้าจากท่ัวทุก 

มุมโลก  ไม่ว่าจะเป็นพรมชั้นหนึ่งจากเบลเยียม  หินอ่อนจากอิตาลี  แกรนิต 

จากเซี่ยงไฮ ้ กระจกแต่งบานหน้าต่างจากอังกฤษ 

•  มัสยิดทองคำ  (Jame'  Asr  Hassanil  Bolkiah  Mosque)
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	 พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมความรู้ไว้มากมาย  ทั้งงานศิลปะ  ประวัติศาสตร ์

วัฒนธรรม  หุ่นจำลองวัฒนธรรมประเพณีของชาวบรูไน  และการขุดพบน้ำมัน 

และก๊าซธรรมชาติ

•  พิพิธภัณฑ์บรูไน
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	 สวนสาธารณะท่ีใหญ่ท่ีสุดและใช้เงินลงทุนสร้างมากท่ีสุดในเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต ้ เป็นทั้งสวนสนุกสำหรับเด็ก ๆ  สวนสาธารณะ  มีน้ำพุดนตรีให้ชม  เป็น 

สถานที่พักผ่อนกันทั้งครอบครัวเลยทีเดียว

•  สวนสาธารณะเจรูดง  (Jerudong  Park) 
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	 อุทยานแห่งชาติน้ีต้ังอยู่ในเขตเต็มบูรง  เป็นผืนป่าเขตร้อนท่ีอุดมสมบูรณ์ที่สุด 

เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ล่องแก่ง  และเดินสะพานแขวนเหนือผืนป่า

•  อุทยานแห่งชาติอูล ู เต็มบูรง  (Ulu  Temburong  National  Park)

เกร็ดน่ารู ้

	 บร ูไนม ีสายการบินประจำประเทศค ือ   สายการบ ิน 
รอยัลบรูไนแอร์ไลน์ส  (Royal  Brunei  Airlines)  มี 
เส้นทางไปได้ถึงตะวันออกกลาง  ยุโรป
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นามนี้สำคัญไฉน

	 กษัตริย์ผู้สืบเชื้อสายจากราชวงศ์โบลเกียห์ที่มีความเก่าแก่ถึง  600  ป ี

และทรงเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนาน  และเป็นกษัตริย์นักพัฒนา 

ผู้มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล  เป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้ประเทศบรูไนมีรายได้เพิ่มขึ้น 

อย่างมหาศาลและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญ ี ฮัสซานัล
โบลเกียห ์ มูอิซซัดดิน  วัดเดาละห์
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  บรูไน   เป็นประเทศเล็ก  ๆ  ที่มีความ 
ก้าวหน้าในหลาย ๆ ด้าน  ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ 
และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรโดยรวม 
แม้ว่าประชากรจะมีจำนวนไม่มาก  แต่ก็ 
พิสูจน์ให้นานาประเทศได้เห็นถึงความแข็งขัน 
ในการพัฒนาประเทศชาติให้รุดหน้าย่ิงข้ึน ๆ 
ในทุกด้าน  โดยไม่ลืมรากฐานสำคัญของชีวิต 
อย่างการศึกษา  หรือกระทั ่งธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม  ตามแนวคิดการพัฒนาอย่าง 
ยั่งยืน  บรูไนเข้าร่วมสมาชิกอาเซียนเป็น 
ลำดับที ่   6  เมื่อวันที่   7  มกราคม   พ.ศ. 
2527
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กรมอาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ

เลขที ่ 443  กระทรวงการต่างประเทศ  ถนนศรีอยุธยา

แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ  10400

www.mfa.go.th/asean

ขอขอบคุณข้อมูล

Brunai P.42-56 OK.indd   56 6/29/12   4:35:17 PM




