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เราคืออาเซียน
อินโดนีเซีย

ปัทมาพร  คำโท  เขียน
มนต์ชนก  ศาสตร์หน ู วาดภาพประกอบ
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เราคืออาเซียน  อินโดนีเซีย

ในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง  จำกัด  (มหาชน)
65/101  -  103  ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี)  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  10170

 โทรศัพท์  0-2422-9999  ต่อ  4964,  4969  โทรสาร  0-2434-3555,  0-2434-3777,  0-2435-5111
E-mail:  info@amarin.co.th

สงวนลิขสิทธิ์หนังสือเล่มนี้ตามพระราชบัญญัติ  พ.ศ.  2537
ห้ามคัดลอกเนื้อหา  ภาพประกอบ  รวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง  ตลับวีดิทัศน์

หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาต

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ  978-974-247-373-0
พิมพ์ครั้งแรกโดยสำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์  กรกฎาคม  2555

	 พิมพ์ครั้งที่  2  กรกฎาคม  2555	 พิมพ์ครั้งที่  3  กรกฎาคม  2555
	 พิมพ์ครั้งที่  4  สิงหาคม  2555

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของศูนย์ข้อมูลอมรินทร์

ปัทมาพร  คำโท.
  เราคืออาเซียน  อินโดนีเซีย  /  มนต์ชนก  ศาสตร์หนู:  วาดภาพประกอบ.—  พิมพ์ครั้งที่  4.—  กรุงเทพฯ:  
อมรินทร์คอมมิกส์  อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,  2555.
  63  หน้า:  ภาพประกอบ  (สี).   

  1.  อินโดนีเซีย  -  -  กลุ่มประเทศอาเซียน.    2.  อินโดนีเซีย  -  -  ประวัติศาสตร์.    I.  มนต์ชนก  ศาสตร์หนู, 
ผู้วาดภาพประกอบ.    II.  ชื่อเรื่อง. 

ย  ป6ร76  2555ข	 DDC  341.247
ISBN  978-974-247-373-0

เจ้าของ  ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา  บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง  จำกัด  (มหาชน) 
กรรมการผู้จัดการใหญ่  ระริน  อุทกะพันธุ์  ปัญจรุ่งโรจน์  •  บรรณาธิการที่ปรึกษา  สุภาวดี  โกมารทัต

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานหนังสือเล่ม  องอาจ  จิระอร  •  บรรณาธิการอำนวยการ  อุษณีย์  วิรัตกพันธ์
รองบรรณาธิการอำนวยการ  จตุพล  บุญพรัด  •  ผู้ช่วยรองบรรณาธิการอำนวยการ  นภาพร  พิทยวราภรณ์

บรรณาธิการบริหาร  นฤมล  อิทธิวิวัฒน์

บรรณาธิการ  นฤมล  อิทธิวิวัฒน์  •  บรรณาธิการต้นฉบับ  อรพิมล  ผิวหอม
ผู้ช่วยบรรณาธิการ  ปัญชิกา  แสนยะมูล  •  เลขานุการ  ศศิธร  เอมอิ่ม

ที่ปรึกษาฝ่ายซับเอดิเตอร์  มนทิรา  วงศ์ชะอุ่ม  •  ซับเอดิเตอร์  พรภัทร  อมรศุภรศาสตร์
ที่ปรึกษาฝ่ายศิลปกรรม  เอกจิตร  โพธิ์ปลั่ง  •  ผู้จัดการฝ่ายศิลปกรรม  พีระพงศ์  โพสินธุ์

ศิลปกรรม  อรณัญช์  สุขเกษม,  ดวงหทัย  มิตตอุทิศชัยกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการสำนักพิมพ์  ชัชฎา  พรหมเลิศ

พิสูจน์อักษร  พรทิพย์  รักษ์ทอง  •  คอมพิวเตอร์  นงนุช  ศรีสุขโข
ผู้จัดการฝ่ายประสานงานสำนักพิมพ์	 อมราลักษณ์  เชยกลิ่น 

ประสานงานสำนักพิมพ์  สิทธิพร  แสงทองพราว,  อภิฌาณ์  ลีภัทรพณิชย์  •  ประสานงานการผลิต  บรม  คมเวช
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดและสื่อสารแบรนด์	 มนต์  ขอเจริญ 

เจ้าหน้าที่การตลาดและสื่อสารแบรนด์  รมิตา  บุญพาสุข,  สุภัญญา  จันทศร
เว็บเอดิเตอร์  อาทิตยา  สาระภิรมย์

แยกสีและพิมพ์ที่ 
สายธุรกิจโรงพิมพ์  บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง  จำกัด  (มหาชน) 

65/16  ถนนชัยพฤกษ์  (บรมราชชนนี)  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  10170
โทรศัพท์  0-2422-9000,  0-2882-1010  โทรสาร  0-2433-2742,  0-2434-1385

จัดจำหน่ายโดย 
บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์  จำกัด 

108  หมู่ที่  2  ถนนบางกรวย  - จงถนอม  ตำบลมหาสวัสดิ์  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  11130 
โทรศัพท์  0-2423-9999  โทรสาร  0-2449-9222,  0-2449-9500  -  6 

Homepage:  http://www.naiin.com

ราคา  75  บาท
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คำนำ

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
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สารบัญ

เอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย 
•  คำขวัญประเทศและภาพแผนที่ภูมิภาคอาเซียน

ซาลามัต  เซียง...สวัสดีอินโดนีเซีย
•  ข้อมูลพ้ืนฐาน  ขนาด  จำนวนประชากร  ธงชาติ  ตราแผ่นดิน

ดอกไม้  และสัตว์ประจำชาติ

ทำเลที่ตั้ง
•  พิกัดที่ตั้ง  อาณาเขต  ภูมิอากาศ  เทือกเขา  แม่น้ำ 

และทรัพยากรธรรมชาติ

ปกบ้านครองเมือง
•  ประวัติความเป็นมาและรูปแบบการปกครอง

ทำมาค้าขาย
•  เศรษฐกิจการค้า  สินค้านำเข้า  - ส่งออก  และระบบเงินตรา

7

8

14

24

30
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เป็น  อยู ่ คือ...วิถีชาวอินโด
•  วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คน  ภาษา

อาหาร  การแต่งกาย  และเทศกาลประเพณีต่าง ๆ

ปักหมุดจุดหมาย
•  สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

และสถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่นของประเทศ

นามนี้สำคัญไฉน
•  บุคคลสำคัญที่ทรงอิทธิพลในอดีตถึงปัจจุบัน

32

50

58
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เมียนมาร์

ไทย

ลาว

กัมพูชา

เวียดนาม

สิงคโปร์

บรูไน
ดารุสซาลาม

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

�
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  เอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย 
(Bhinneka  Tunggal  lka)

  คือคำขวัญประจำชาติของอินโดนีเซีย  ดินแดนที่มี 

ประวัติศาสตร์อันยาวนาน  เต็มไปด้วยความหลากหลายทาง 

เชื้อชาติ  ศาสนา  ภาษา  วัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาต ิ 

ท่ามกลางภูมิประเทศท่ีเป็นหมู่เกาะนับหม่ืนเกาะ  แต่รวมกัน 

เป็นหนึ่งเดียวโดยการปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์

�
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	 หมู่เกาะซึ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้มีชื่อเป็นทางการว่า  สาธารณรัฐ 
อินโดนีเซีย  (Republik  Indonesia)  เมืองหลวงคือกรุงจาการ์ตา  

(Jakarta)  มีพื้นน้ำกว้างใหญ่กว่าผืนดินเกือบเท่าตัว  โดยมีพื้นที่ทางบก 

1,904,443  ตารางกิโลเมตร  พ้ืนท่ีทางทะเล  3,166,163  ตารางกิโลเมตร  รวม 

ทั้งหมด  5,070,606  ตารางกิโลเมตร  ประกอบไปด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ ่

ประมาณ  17,500  เกาะ  และมีจำนวนประชากรประมาณ  243  ล้านคน

ประเทศอินโดนีเซียมีขนาดพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยถึง  10  เท่า!

ซาลามัต  เซียง...
สวัสดีอินโดนีเซีย

คำนี้น่ารู้

	 คำว่า “อินโดนีเซีย” มาจากคำในภาษา 

กรีกสองคำ  คือ   “อินโดซ”  หมายถึง  อินเดีย 

ตะวันออก  และ  “นิโซส”  หมายถึง  เกาะ  จึงม ี

ความหมายว่า  หมู่เกาะอินเดียตะวันออก

�
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	 ตราแผ่นดินของอินโดนีเซียมีชื่อว่า “ตราพญาครุฑปัญจศีล” 
เป็นรูปพญาครุฑมีขนปีกข้างละ  17  ขน  หาง  8  ขน  โคนหาง  19  ขน  และ 

คอ  45  ขน  หมายถึงวันท่ี  17  สิงหาคม  ค.ศ.  1945  ซ่ึงเป็นวันประกาศเอกราช 

กลางลำตัวพญาครุฑมีรูปโล่  ภายในแบ่งเป็น  4  ส่วนดังน้ี

  1.  ช่องซ้ายบนเป็นรูปหัวควายป่า  ถือเป็นสัญลักษณ์ของประชาชน

  2.  ช่องขวาบนเป็นรูปต้นไทร  หมายถึง  ลัทธิชาตินิยม 

  3.  ช่องซ้ายล่างเป็นรูปดอกฝ้ายและช่อรวงข้าว  หมายถึง  ความ 

ยุติธรรมในสังคม 

  4.  ช่องขวาล่างเป็นรูปสร้อยสีทอง  ห่วงเป็นทรงส่ีเหล่ียมสลับทรงกลม  

หมายถึง  หลักการของมนุษยธรรมและความผูกพันในสังคมมนุษย์ที่ไม่มี 

จุดสิ้นสุด

ตราแผ่นดิน

�
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	 ส่วนตรงกลางมีโล่ขนาดเล็กสีดำมีรูปดาวสีทองซ้อนทับอีกชั ้นหนึ่ง  

หมายถึง  ความเชื่อในพระเจ้า 

	 แถบแพรสีขาวที่เท้าพญาครุฑจับไว้นั้น  มีคำขวัญประจำชาติซึ่งเขียน 

เป็นภาษาอินโดนีเซียเก่าว่า  “Bhinneka  Tunggal  lka”  แปลว่า  “เอกภาพ 
ท่ามกลางความหลากหลาย”
	 ตรานี ้ออกแบบโดยสุลต่านฮามิดที ่   2  แห่งปอนติอานัก   (Sultan  

Hamid  II  of  Pontianak)  ประกาศใช้เป็นตราแผ่นดินของอินโดนีเซียเมื่อวันที ่ 

11  กุมภาพันธ ์ พ.ศ.  2493

	 วันชาติของประเทศอินโดนีเซียตรงกับ 

วันท่ี  1�  สิงหาคม  ของทุกปี

ดอกไม้ประจำชาติ  คือ

ดอกกล้วยไม้ราตรี
(Moon  Orchid)

ดอกไม้ประจำชาติ

วันชาติ

10
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	 ธงชาติอินโดนีเซีย  เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า  กว้าง  2  ส่วน  ยาว  3  ส่วน 

พื้นธงแบ่งเป็นสองส่วนตามแนวนอน  ครึ่งบนสีแดง  ครึ่งล่างสีขาว

ธงชาติ

สีแดง  คือ  ความกล้าหาญ

และอิสรภาพของมนุษย์

สีขาว  คือ  ความบริสุทธิ์

หรือจิตวิญญาณของมนุษย์

	 วันท่ี  17  สิงหาคม  พ.ศ.  2488  ประเทศอินโด- 

นีเซียประกาศเอกราชจากประเทศเนเธอร์แลนด์  แม้จะได้รับการ 

ยอมรับให้มีเอกราชอย่างแท้จริงในวันที่  27  ธันวาคม  พ.ศ. 

2492  แต่ชาวอินโดนีเซียก็ถือเอาวันที ่ 17  สิงหาคมของทุกป ี

เป็นวันชาติ

11
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สัตว์ประจำชาติ

	 สัตว์ประจำชาติของอินโดนีเซียคือ 

มังกรโคโมโด  (Komodo  Dragon) 
เป็นสัตว์เล ื ้อยคลานในตระกูลเดียวกับ 

ตะกวดและตัวเงินตัวทอง  และจัดเป็นชนิด 

ที่ใหญ่ที ่สุดในโลก  ตัวโตเต็มวัยมีขนาด 

ความยาว  2  -  3  เมตร  น้ำหนักประมาณ  90  

กิโลกรัม  มีสีเทาดำ  ลำตัวใหญ่และยาวกว่า 

ตัวเงินตัวทองทั่วไป  สันนิษฐานว่าอยู่มา 

นานนับล้านปี  พบบนเกาะโคโมโดและอีก 

หลายเกาะ

	 นอกจากนี้ยังมี  ปลาตะพัด  ลิง 
อุรังอุตัง  เสือโคร่งสุมาตรา  แรดชวา 
และ  อินทรีเหยี่ยวชวา  ที่ถือเป็นสัตว์ 

ประจำชาติด้วย

ปลาตะพัด

ลิงอุรังอุตัง

เสือโคร่งสุมาตรา แรดชวา

อินทรี
เหยี่ยวชวา

12
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	 แม้จะมีสัตว์ประจำชาติหลายชนิด  แต่มังกรโคโมโดก็ใช้เป็น 

สัญลักษณ์กีฬาซีเกมส์  ครั้งที่  26  ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อ 

ป ีพ.ศ.  2554

13
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ทำเลที่ตั้ง

	 ประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่ใต้สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มี 

ลักษณะเป็นหมู่เกาะ  วางตัวทอดยาวไปตามเส้นศูนย์สูตร  รูปร่างคล้ายพระจันทร์ 

เส้ียวหงาย  นอกจากจะเป็นจุดแบ่งทวีปเอเชียกับออสเตรเลียแล้ว  ยังเป็นสะพาน 

เชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกอีกด้วย

เมียนมาร์

ไทย

ลาว

กัมพูชา

เวียดนาม

จีน

ออสเตรเลีย

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

ฟิลิปปินส์

14
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บ้านใกล้เรือนเคียง

ภูมิประเทศ

	 ทิศเหนือ 	ของเกาะบอร์เนียวติดกับรัฐซาราวักและรัฐซาบาห์	 ประเทศ	

มาเลเซีย	 โดยมีสันเขาเป็นเส้นกั้นพรมแดน

	 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 	ของเกาะอีเรียนจายาติดกับน่านน้ำของ	

ประเทศฟิลิปปินส	์

	 ทิศตะวันออก	ติดกับประเทศปาปัวนิวกินี

	 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ	ของเกาะสุมาตราติดกับน่านน้ำของประเทศ	

มาเลเซีย	 โดยมีช่องแคบมะละกาเป็นพรมแดนกั้น

	 อินโดนีเซียมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะที่มีความหลากหลายทาง	

ภูมิศาสตร	์ คือมีทั้งภูเขาสูง	 ภูเขาไฟ	 เทือกเขาสูง	 ที่ราบ	 บางเกาะมีลักษณะ	

ภูมิประเทศทั้งหมดนี้รวมอยู่ด้วยกัน	

	 เกาะ	ที่จัดว่ามีความสำคัญทางธรรมชาติและเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย	

มีอยู่หลายเกาะ	 ได้แก่

	 เกาะสุมาตรา	 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศ	 เป็นเกาะที่ใหญ	่

ที่สุดของอินโดนีเซีย	 มีเนื้อที่ประมาณ	 473,600	 ตารางกิโลเมตร	 เป็นเมืองท่า	

เก่าแก่ที่พ่อค้าเดินเรือนิยมมาขึ้นฝั่งในสมัยก่อน

	 เกาะชวา	 ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ	 เป็นเกาะที่มีความเจริญ	

มากที่สุด	 มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด	 และเป็นที่ตั้งของกรุงจาการ์ตา

	 เกาะบอร์เนียว  (เกาะกาลีมันตัน)	 ต้ังอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ		

เป็นแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

	 เกาะซูลาเวซี	 อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะบอร์เนียว	 เป็นสถาน	

ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติ

15
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  เกาะปาปัวนิวกินี  อยู่ติดกับรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี  มีทรัพยากรน้ำมัน 

และก๊าซธรรมชาติอยู่เป็นจำนวนมาก 

	 หมู่เกาะซุนดาน้อย  อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะชวา  ประกอบไปด้วย 

เกาะเล็ก  ๆ  ที่สวยงามและเป็นสถานที่ท่องเที ่ยวยอดนิยม  เช่น  เกาะบาหลี  

เกาะลอมบอก  เกาะซุมบาวา  เป็นต้น

	 หมู่เกาะโมลุกกะ  อยู่ในบริเวณทะเลบันดา  ประกอบด้วยเกาะเล็ก 

เกาะน้อยมากมาย  เป็นหมู่เกาะที่อุดมไปด้วยเครื่องเทศ

	 ประเทศอินโดนีเซียประกอบด้วยเกาะใหญ่  5  เกาะ  คือ  เกาะสุมาตรา  เกาะกาลี- 

มันตัน  เกาะซูลาเวซ ี เกาะชวา  และเกาะอีเรียนจายา  (ปาปัวตะวันตก)

รู้หรือไม่

สุมาตรา

กาลีมันตัน

ชวา

ซูลาเวซี
อีเรียนจายา

1�

AW indonesia p.6-p.21 cs2.indd   16 6/28/12   12:17:32 PM



  ภูเขาไฟเซเมร ู อยู่ฝัง่ตะวันออกของเกาะชวา  สงูถึง  3,676  เมตร  จัด 

เป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุด

	 ภูเขาไฟเมราปิ  อยู่ตอนกลางของเกาะชวา  สูง  2,914  เมตร  เป็น 

ภูเขาไฟที่พร้อมปะทุตลอดเวลา

	 ภูเขาไฟบาตูร์  ตั้งอยู่บนเกาะบาหลี  มีความสูง  1,777  เมตร  เคย 

ระเบิดเมื่อป ีค.ศ.  1917  และ ค.ศ.  1926

	 ภูเขาไฟอากุง  ตั้งอยู่บนเกาะบาหลี  มีความสูง  3,142  เมตร  เคย 

ระเบิดคร่าชีวิตผู้คนนับหมื่นไปแล้วเมื่อ ค.ศ.  1963

ภูเขาไฟ ในอินโดนีเซียมีทั้งที่สงบแล้วและยังคงปะทุอยู ่ เช่น

เซเมรู

ภูเขาไฟที่สูงที่สุด

ในอินโดนีเซีย

อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

แผนที่แสดงตำแหน่งภูเขาไฟหลัก ๆ ในประเทศอินโดนีเซีย

รู้หรือไม่

1�
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  เทือกเขา  อินโดนีเซียมีเทือกเขาสูงมากมายกระจายอยู่ตามเกาะต่าง ๆ 

เช่น  เทือกเขาบูกิตบาริซาน อยู่ทางฝั่งตะวันตกของเกาะสุมาตรา  มียอดเขา 

เกรินจีเป็นจุดสูงสุด  เทือกเขาซูดีร์มาน ในจังหวัดปาปัว  มียอดเขาปุนจักจายา 

ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเขตโอเชียเนีย  และ  เทือกเขาเมากี  มียอดเขา 

ปุนจักตรีโกราที่มีความสูงรองจากปุนจักจายาตั้งอยู่

ยอดเขาปุนจักจายา

คำนี้น่ารู้

	 เขตโอเชียเนีย 
(Oceania)  หมายถึง 
กลุ่มประเทศและหมู่เกาะ 

ในมหาสมุทรแปซิฟิก

	 	 	 อินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีต้องเผชิญ 

กับภูเขาไฟระเบิด  แผ่นดินไหว  และสึนามึบ่อยครั้ง 

เน่ืองจากเกือบท้ังประเทศต้ังอยู่ในแนว  “วงแหวนแห่งไฟ” 

หรือรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกท่ีมีการเคล่ือนตัว  ทำให้ 

เกิดแรงสั่นสะเทือนมหาศาล

1�
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	 แม่น้ำ	 เนื่องจากหมู่เกาะอินโดนีเซียอยู่ในเขตมรสุมจึงมีฝนตกชุกตลอดปี	

และพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขา	 จึงทำให้เกิดแม่น้ำและทะเลสาบมากมาย	 เช่น	 แม่น้ำ 

คาปูอัส	 แม่น้ำสายยาวท่ีสุดของประเทศ	 อยู่บนเกาะกาลีมันตันตะวันตก	 แม่น้ำ 

โซโล	 แม่น้ำสายยาวที่สุดบนเกาะชวา	 แม่น้ำมูซิ	และ	แม่น้ำยาตังฮารี	บนเกาะ	

สุมาตรา	 แม่น้ำเมมเบอราโม 	บนเกาะปาปัวนิวกินี	 เป็นแม่น้ำที่กว้างที่สุดของ	

อินโดนีเซีย

	 	 ทะเลสาบ	 ท่ีสำคัญ	ๆ	 เช่น	 ทะเลสาบมาตาโน	 อยู่ทางตอนใต้ของเกาะ	

ซูลาเวซี	 ทะเลสาบโปโซ	 อยู่ตอนกลางของเกาะซูลาเวซี	 และ	ทะเลสาบโตบา  

อยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา	 เป็นทะเลสาบน้ำจืดบริเวณปากปล่องภูเขาไฟ	

ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

19
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	 ช่องแคบ  เนื่องจากอินโดนีเซียมีมหาสมุทรล้อมรอบหมู่เกาะทั้งสามด้าน 

เกาะใหญ่น้อยมีลักษณะแยกกัน  ก่อให้เกิดเส้นทางผ่านทะเลหรือท่ีเรียกว่าช่องแคบ 

จำนวนมาก  ซึ่งได้กลายเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญหลายแห่ง  เช่น  ช่องแคบ 

มะละกา  อยู ่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตรา  ช่วยย่นระยะการ 

เดินเรือจากอินเดียมายังเอเชีย  ช่องแคบซุนดา  อยู่ระหว่างเกาะชวากับเกาะ 

สุมาตรา  สามารถเดินทางเลียบเกาะชวาผ่านช่องแคบซุนดาเข้ามาในหมู่เกาะ 

อินดีสตะวันออกได้  และ ช่องแคบลอมบอก  เส้นทางลัดในการเดินเรือจากเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกสู่มหาสมุทรอินเดียและเอเชียใต้

มาเลเซีย

อินโดนีเซีย

ช่องแคบมะละกา

	 ช่องแคบมะละกามีเรือสินค้าผ่านมากกว่าคลอง 

สุเอซในประเทศอียิปต ์ 2  เท่า!  มากกว่าคลองปานามา 

ในประเทศปานามา  3  เท่า!

20
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	 ทะเล  อินโดนีเซียมีทะเลสำคัญหลายแห่ง  เช่น  ทะเลชวา  อยู่ทางตอน 

เหนือของเกาะชวา  ทะเลโมลุกกะ  อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ 

ซูลาเวซี  ทะเลบันดา  อยู่ทางทิศตะวันออกของอินโดนีเซีย  และ ทะเลซาวู  อยู่ 

ทางทิศใต้ของอินโดนีเซีย

	 โดยทั่วไปมีอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตร  แบ่งเป็น  2  ฤดู  คือ  ฤดูร้อน  

(พฤษภาคมถึงตุลาคม)  และฤดูฝน  (พฤศจิกายนถึงเมษายน)  อุณหภูมิเฉลี่ย 

ประมาณ  20  -  30  องศาเซลเซียส

	 อินโดนีเซียมีพื้นที่ป่าไม้ประมาณร้อยละ  59  ของพื้นที่ประเทศ  ถือเป็น 

ประเทศที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เนื่องจากอยู่ในเขต 

ศูนย์สูตร  ป่าไม้ของอินโดนีเซียส่วนใหญ่จึงเป็นป่าฝนเขตร้อน  เช่น  ป่าดิบช้ืนและ 

ป่าพรุ  ซึ่งเป็นทั้งแหล่งต้นน้ำธรรมชาติและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าน้อยใหญ่และ 

พืชนานาพรรณ

ฝนฟ้าอากาศ

ทรัพย์ในดิน  สินในน้ำ
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ตัวอย่างสัตว์ป่าหายากที่พบเฉพาะผืนป่าอินโดนีเซีย

	 พบเฉพาะท่ีเกาะสุมาตรา 

มีลักษณะเด่นคือ  ลายที่ลำตัว 

มีสีเข้ม  มีจำนวนมากและถ่ีกว่า 

เสือโคร่งท่ัวไป  เพศผู้โตเต็มวัยมี 

น้ำหนักเฉล่ีย  100  -  150  กิโลกรัม 

ยาวกว่า  2  เมตร  ปัจจุบันเหลือ 

เพียง  400  ตัว  ถือเป็นสัตว์ป่า 

ใกล้สูญพันธุ์ของอินโดนีเซีย

	 พบเฉพาะบนเกาะสุมาตรา  มีขนาด 

เล็กกว่าลิงอุรังอุตังบอร์เนียว  เมื่อโตเต็มที่ 

เพศผู้อาจสูงได้ถึง  1.4  เมตร  น้ำหนักเฉล่ีย  90 

กิโลกรัม  ส่วนเพศเมียจะมีขนาดตัวเล็กกว่า

	 มีถิ่นกำเนิดในเกาะบอร์เนียว  เป็น 

ลิงไม่มีหางที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียเพียง 

สกุลเดียว  มีอายุยืนถึง  35  ปี  เพศผู้โตเต็มวัย 

หนักได้ถึง  100  กิโลกรัม  สูงประมาณ  1.2  - 

1.4  เมตร  ส่วนเพศเมียจะมีขนาดตัวเล็กกว่า

เสือโคร่งสุมาตรา

อุรังอุตังสุมาตรา

อุรังอุตังบอร์เนียว
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	 ทรัพยากรธรรมชาติ ของอินโดนีเซียเป็นพวกไม้เน้ือแข็งและแร่ธรรม- 

ชาติ  เช่น  น้ำมันปิโตรเลียม  ซึ่งมีอยู่บริเวณตอนกลางและนอกชายฝั่งของเกาะ 

สุมาตรา  ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน  มีอยู่บริเวณกาลีมันตันตะวันออก  บนเกาะ 

บอร์เนียว  และตอนเหนือของเกาะสุมาตรา  นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่เป็นสินค้าเศรษฐกิจมากมาย  เช่น  บ็อกไซต์  นิกเกิล  ดีบุก  ทองแดง  เหล็ก 

แล้วยังมีเครื่องเทศและสัตว์ทะเล  ซึ่งเป็นสินค้าที่สำคัญและเป็นที่ต้องการของ 

ชาวต่างชาติ

รู้หรือไม่

	 แม้จะเป็นอุรังอุตังเหมือนกัน  แต่เหตุผลท่ีอุรังอุตังบอร์- 

เนียวตัวใหญ่กว่าอุรังอุตังสุมาตราก็เพราะท่ีเกาะบอร์เนียวไม่มีเสือ 

อุรังอุตังสามารถลงมาเดินบนพ้ืนดินได้  เลยไม่ค่อยได้ปีนต้นไม้ 

ตัวจึงใหญ่อุ้ยอ้ายกว่า  ส่วนอุรังอุตังสุมาตราต้องคอยหนีเสือ  

เลยจำเป็นต้องขึ้นไปอยู่บนต้นไม ้ ตัวก็เลยเล็กกว่ายังไงล่ะ
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เรื่องเล่าแต่เก่าก่อน

ปกบ้านครองเมือง

	 ในอดีตหมู่เกาะต่าง  ๆ  ประกอบไปด้วยหลากหลายรัฐ  แต่ละรัฐมีระบบ 

การปกครองและมีประมุขของตนเอง  ส่วนใหญ่มักค้าขายเครื่องเทศเป็นสินค้า 

สำคัญ  ชาวอาหรับเป็นชาติแรก  ๆ  ที่เดินทางมาค้าขายที่เกาะสุมาตรา  และ 

นำเอาศาสนาอิสลามมาเผยแผ่  ต่อมาในปี  พ.ศ.   2164  ฮอลันดา  (ชื่อเดิมของ 

เนเธอร์แลนด์)  ได้เข้ามายึดครองอินโดนีเซีย  โดยต้ังบริษัท  United  Dutch  East 

India  Company  ขึ้นที่หมู่เกาะอินเดียตะวันออก  นอกจากจุดประสงค์เพื่อทำ 

การค้าแล้ว  ยังทำหน้าท่ีแสวงหาอาณานิคมให้แก่ฮอลันดาด้วย  จนกระท่ังในสมัย 

สงครามโลกครั้งที่สอง  กองทัพญี่ปุ่นได้เข้ามายึดครองอินโดนีเซีย  ล้มรัฐบาล 

อาณานิคมของฮอลันดา  ไม่นานหลังจากญี่ปุ่นแพ้สงคราม  ฮอลันดาพยายาม 

กลับมาปกครองอินโดนีเซียเหมือนเดิม  ชาวอินโดนีเซียภายใต้การนำของ  

ดร.ซูการ์โนและ ดร.โมฮัมหมัด  ฮัตตา  จึงรีบร่วมกันประกาศอิสรภาพเมื่อวันที่  

17  สิงหาคม  พ.ศ.  2488  (รวมระยะเวลาตกอยู่ใต้อาณานิคมกว่า  300  ปี)

	 ดร.ซูการ์โน  ได้รับ 

แต่งตั้งเป็นประธานาธิบด ี

คนแรกของอินโดนีเซีย

รู้หรือไม่

24

AW indonesia p.22-p.41 cs2.indd   24 6/28/12   12:27:28 PM



	 ประเทศเนเธอร์แลนด ์ (Netherlands)  มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  ฮอล- 

แลนด ์ (Holland)  หรือฮอลันดา  ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตกตอนบน

รูปแบบการปกครอง

	 อินโดนีเซียปกครองโดยระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย  มีประ- 

ธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร  ดำรงตำแหน่งวาระละ  5  ปี  ใช้หลัก 

ปัญจศีลเป็นหลักในการปกครองประเทศ  และประกอบด้วย  7  องค์กร  ได้แก่  สภา 

ที่ปรึกษาประชาชน  สภาผู้แทนราษฎร  สภาผู้แทนระดับภูมิภาค  สภาผู้แทน 

ระดับท้องถิ่น  ประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง  ศาลยุติธรรม  และ 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสูงสุด  เป็นองค์กรหลักในการบริหารปกครอง 

ประเทศ

รู้หรือไม่

คำนี้น่ารู้

	 ปัญจศีล  (Pancasila)  คือ  หลักปรัชญาสำคัญ  5  ข้อที่  ดร.ซูการ์โน  

ประกาศใช้ในการปกครองประเทศ  ว่าด้วยเรื่องของการยึดมั่นในชาตินิยม  สากลนิยม  

รัฐบาลโดยประชาชน  ความยุติธรรมในสังคม  และความเชื่อมั่นในพระเจ้าองค์เดียว

ฮอลันดา
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การแบ่งเขตการปกครอง 

	 อินโดนีเซียแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  30  จังหวัด  2  เขตปกครอง 

พิเศษ  และ  1  เขตนครหลวงพิเศษ  โดยมีเมืองหลวงหรือเมืองหลักของแต่ละ 

จังหวัด  ดังนี้

อาเจะห์

สุมาตราเหนือ

เบงกูลู

จาการ์ตา

ชวาตะวันตก

กาลีมันตันใต้

กาลีมันตัน
ตะวันออก

ยอกยาการ์ตา
ชวาตะวันออก

บาหลี

นูซาเต็งการา
ตะวันตก

เรียว

ทะเลจีนใต้

มหาสมุทรอินเดีย

จัมบี
สุมาตราตะวันตก

สุมาตราใต้

ลัมปุง

บันเตน

ชวากลาง

กาลีมันตันกลาง

กาลีมันตัน
ตะวันตก

บังกาเบลีตุง
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กาลีมันตัน
ตะวันออก

มาลูกู ปาปัว

ซูลาเวซีใต้

โกรอนตาโล

ซูลาเวซีเหนือ

มหาสมุทรแปซิฟิก

ทะเลบันดา

นูซาเต็งการา
ตะวันออก

ปาปัวตะวันตก

มาลูกูเหนือ
ซูลาเวซี
กลาง

ซูลาเวซีตะวันตก
ซูลาเวซีตะวันออกเฉียงใต้
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เกาะสุมาตรา 
เขตการปกครองพิเศษอาเจะห์	 เมืองหลวง	 บันดาอาเจะห์
จังหวัดสุมาตราเหนือ	 เมืองหลวง  	 เมดัน
จังหวัดสุมาตราใต้	 เมืองหลวง	 ปาเล็มบัง
จังหวัดสุมาตราตะวันตก	 เมืองหลวง	 ปาดัง
จังหวัดเรียว	 เมืองหลวง	 เปอกันบารู
หมู่เกาะเรียว	 เมืองหลวง	 ตันจุงปีนัง
จังหวัดจัมบ ี 	 เมืองหลวง	 จัมบี
หมู่เกาะบังกาเบลีตุง	 เมืองหลวง	 ปังกัลปีนัง
จังหวัดเบงกูลู	 เมืองหลวง	 เบงกูลู
จังหวัดลัมปุง	 เมืองหลวง	 บันดาลัมปุง

เกาะชวา
เขตนครหลวงพิเศษจาการ์ตา
จังหวัดชวากลาง	 เมืองหลวง	 ซมารัง
จังหวัดชวาตะวันออก	 เมืองหลวง	 ซูราบายา
จังหวัดชวาตะวันตก	 เมืองหลวง  	 บันดุง
จังหวัดบันเตน	 เมืองหลวง	 เซรัง
เขตปกครองพิเศษยอกยาการ์ตา	 เมืองหลวง	 ยอกยาการ์ตา

หมู่เกาะซุนดาน้อย 
จังหวัดบาหลี	 เมืองหลวง	 เดนปาซาร์
จังหวัดนูซาเต็งการาตะวันออก	 เมืองหลวง	 คูปัง
จังหวัดนูซาเต็งการาตะวันตก	 เมืองหลวง	 มาตาราม
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เกาะบอร์เนียว 
จังหวัดกาลีมันตันกลาง	 เมืองหลวง	 ปาลังการายา
จังหวัดกาลีมันตันใต้	 เมืองหลวง	 บันจาร์มาซิน
จังหวัดกาลีมันตันตะวันออก	 เมืองหลวง	 ซามารินดา
จังหวัดกาลีมันตันตะวันตก	 เมืองหลวง	 ปนตีอานัก

เกาะซูลาเวซ ี
จังหวัดโกรอนตาโล	 เมืองหลวง	 โกรอนตาโล
จังหวัดซูลาเวซีเหนือ	 เมืองหลวง	 มานาโด
จังหวัดซูลาเวซีกลาง	 เมืองหลวง	 ปาลู
จังหวัดซูลาเวซีใต้	 เมืองหลวง	 มากัสซาร์
จังหวัดซูลาเวซีตะวันออกเฉียงใต้	 เมืองหลวง	 เกนดารี
จังหวัดซูลาเวซีตะวันตก	 เมืองหลวง	 มามูจู

หมู่เกาะโมลุกกะ 
จังหวัดมาลูกู	 เมืองหลวง	 อัมบน
จังหวัดมาลูกูเหนือ	 เมืองหลวง	 โซฟีฟี

เกาะนิวกิน ี
จังหวัดปาปัว	 เมืองหลวง	 จายาปุระ
จังหวัดปาปัวตะวันตก	 เมืองหลวง	 มานกวารี

ปาปัว  เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  อีเรียนจายา

รู้หรือไม่
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ทำมาค้าขาย

	 อินโดนีเซียมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์  มีดินภูเขาไฟซ่ึงเหมาะแก่ 

การเพาะปลูก  อาชีพหลักของชาวอินโดนีเซียจึงได้แก่การเพาะปลูก  โดยเฉพาะ 

บนเกาะชวาและเกาะสุมาตรา  ผลผลิตที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันสำปะหลัง  

ข้าวโพด  ถ่ัวเหลือง  มะพร้าว  น้ำตาล  เคร่ืองเทศ  ยางพารา  ยาสูบ  ชา  กาแฟ 

ปาล์ม  พริกไทย  อ้อย

  เนื่องด้วยอินโดนีเซียมีพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ  60  ของประเทศ  มีทรัพยากร 

สัตว์น้ำจำนวนมาก  และอุดมไปด้วยน้ำมัน  ก๊าซธรรมชาติ  แร่ต่าง ๆ  เช่น  ดีบุก 

ถ่านหิน  บ็อกไซต์  ฯลฯ  จึงทำให้เกิดอาชีพการทำป่าไม้หรือการผลิตไม้แปรรูป  

การประมง  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการประมงขนาดย่อม  การเลี้ยงสัตว์  เช่น  โคเนื้อ  

โคนม  ควาย  แพะ  แกะ  ฯลฯ  รวมถึงการทำเหมืองแร่และการทำอุตสาหกรรม 

ต่าง ๆ  ด้วย  เช่น  โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป  โรงงานผลิตเครื่องมือทางการ 

เกษตร  โรงงานยาสูบ  โรงงานอุตสาหกรรมไม้แปรรูป  โรงงานเคร่ืองหนัง  โรงงาน 

ปูนซีเมนต์  โรงงานสร้างรถยนต ์ โรงงานสร้างเครื่องบิน  ฯลฯ

	 สินค้าส่งออกท่ีสำคัญ  ก๊าซธรรมชาติ  แร่ธาตุ  ถ่านหิน  ผลิตภัณฑ์ 

แปรรูปจากไม้  สิ่งทอ

	 สินค้านำเข้าที่สำคัญ  น้ำมัน  เหล็ก  ท่อเหล็ก  ผลิตภัณฑ์เหล็ก 

สิ่งทอ  เคมีภัณฑ์

อาชีพ

สินค้านำเข้า  – ส่งออก
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สกุลเงิน

	 อินโดนีเซียเป็นประเทศที่ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ 

อันดับ  6  ของโลก  และเป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวรายใหญ่ 

ที่สุดของโลก

แผนที่แสดงแหล่งก๊าซธรรมชาติในอินโดนีเซีย

หน่วยเงินตราอินโดนีเซีย  คือ  รูเปียห ์ (Rupiah) 

อัตราแลกเปลี่ยน    (เมษายน  2555)

1  ยูเอสดอลลาร ์ =  9,182  รูเปียห์

1  บาท  =  300  รูเปียห ์ (โดยประมาณ)
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เป็น  อยู ่ คือ...
วิถีชาวอินโด

	 ส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายมาเลย์ประมาณร้อยละ  95  ที่เหลือเป็นอินเดีย  

อาหรับ  จีน  และชาวยุโรป  แต่ถ้าแบ่งตามหลักฐานชาติวงศ์วิทยาแล้ว  ถือว่ามี 

ต้นกำเนิดมาจาก  365  เช้ือชาติ  รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ได้  4  กลุ่ม  คือ  เมเลเนเซียน 

(Melanesians)  โปรโตออโตรเนเซียน  (Proto  - Autronesians)  โพลีเนเซียน 

(Polynesians)  และโมโครเนเซียน  (Micronesians)  ชาวอินโดนีเซียจะมีตาคม 

ผมดำ  ผิวสีน้ำตาล  กระดูกแก้มกว้าง  ตาเล็ก  จมูกใหญ่  มีความสูงประมาณ  

5  -  6  ฟุต  ใกล้เคียงกับความสูงของคนไทย

	 แม้จะมีจำนวนเกือบสองหมื ่นเกาะ  แต่เกาะที ่มี 

ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นนั้นมีจำนวนไม่มาก  เช่น  เกาะ 

สุมาตรา  เกาะชวา  เกาะมาดูรา  เกาะกาลีมันตัน  เกาะ 

บาหลี  เกาะลอมบอก  เกาะติมอร์  เกาะโมลุกกะ  เกาะ 

บอร์เนียว  เกาะซูลาเวซี  เกาะอีเรียนจายา  และตามแนว 

ชายแดนด้านตะวันตก  ในจำนวนนี้  เกาะชวาอันเป็นที่ตั้ง 

ของเมืองหลวงคือจาการ์ตา  เป็นจุดที่มีประชากรอาศัยอยู ่

หนาแน่นที่สุด

ประชากร

	 อินโดนีเซียเป็นประเทศที ่มี 

ประชากรมากที่สุดในสมาคมอาเซียน

รู้หรือไม่
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	 ภาษาราชการและภาษาประจำชาติ  ได้แก่  ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 
(Bahasa  Indonesia)  ซ่ึงได้โครงสร้างและคำส่วนใหญ่มาจากภาษามลายู 

และมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญรองลงมา  ถือเป็นภาษาบังคับในโรงเรียน 

มัธยม  และใช้กันอย่างแพร่หลายในราชการและธุรกิจ 

  ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียใช้ตัวอักษรละติน  มีระบบการเขียนแบบอักษร 

ละติน  ดังนี้

ภาษา

การนับเลข

A  (ah)  อา  B  (bay)  เบ  C  (ch)  เซ 

D  (day)  เด  E  (eh)  เอ  F  (ef)  เอฟ

G  (gay)  เก  H  (hah)  ฮา  I  (ee)  อี

J  (jay)  เจ	 K  (kah)  เค  L  (ell)  แอล

M  (em)  เอ็ม  N  (en)  เอ็น  O  (oh)  โอ 

P  (pay)  เป  Q  (key)  คี  R  (air-r)  แอรร์

S  (ess)  เอส  T  (tay)  เต  U  (uh)  อู

V  (vay)  เฟ  W  (way)  เว  X  (ex)  เอกซ์

Y  (yay)  เย  Z  (zet)  เซ็ต

0  Nol  นอล

1  Satu  ซาตู

2  Dua  ดัว

3  Tiga  ติ๊กา

4  Empat  อัมปัด

5  Lima  ลิมา

6  Enam  อันนาม

7  Tujuh  ตูจู

8  Delapan  เดลาปาน

9  Sembilan  เซมบิลาน

10  Sepuluh  เซปูลู
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	 อินโดนีเซียมีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ  ผู้คนนับถือศาสนา 

อิสลามร้อยละ  85.2  คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ร้อยละ  8.9  คริสต์นิกายโรมัน 

คาทอลิกร้อยละ  3  ฮินดูร้อยละ  1.8  พุทธร้อยละ  0.8  และศาสนาอ่ืน ๆ  ร้อยละ 

0.3

คำทักทายเบื้องต้น

ศาสนา

สวัสดีตอนเช้า  (3  am  -  9  am)

สวัสดีตอนบ่าย  (9  am  -  3  pm)

สวัสดีตอนเย็น  (3  pm  -  6  pm)

สวัสดีตอนค่ำ  (6  pm  -  3  am)

ลาก่อน		

คุณชื่ออะไร	

ฉันชื่อ	

ขอบคุณ	

ขอโทษ		

Selamat  Pagi

Selamat  Siang

Selamat  Sore

Selamat  Malam

Selamat  Tinggal

Siapa  nama  anda?

Nama  saya...

Terima  kasih

Maaf

ซาลามัต  ปากี

ซาลามัต  เซียง

ซาลามัต  ซอเร่

ซาลามัต  มาลาม

ซาลามัต  ติงกัลลา

เซียปา  นามา  อันดา

นามา  ซายา

เตอรีมา  กาสีห์

มาอาฟ

	 ประเทศอ ินโดนีเซ ียม  ี

ประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก
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	 ศิลปะอินโดนีเซียมีพ้ืนฐานมาจากศิลปะแบบอินโด  - ชวา  (Indo  - Javanese) 

ซึ่งในยุคแรก  ๆ  ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดียค่อนข้างมาก  โดยได้รับแรง 

บันดาลใจจากศาสนาพุทธและฮินดู  จนกระท่ังในพุทธศตวรรษท่ี  21  เม่ือศาสนา 

อิสลามได้เข้ามาแทนท่ีและกลายเป็นศาสนาประจำชาติ  ศิลปวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 

จึงหลอมรวมวัฒนธรรมสมัยก่อนอย่างฮินดูและวัฒนธรรมอิสลามเข้าไว้ด้วยกัน 

และผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายนั้นให้กลายเป็นเอกลักษณ์ในแบบ 

อินโดนีเซียได้

ศิลปหัตถกรรม

	 นักแกะสลักท่ีมีช่ือเสียงส่วนใหญ่เป็น 

ชาวบาหลี  มีทั้งการแกะสลักไม้  แกะสลัก 

วัตถุโลหะ  เครื่องปั้นดินเผา  และงานแกะ 

สลักหิน  ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนา 

ฮินดู  สมัยก่อนงานไม้แกะสลักจะพบที่วัด 

หรือวัง  แต่ปัจจุบันกลายเป็นสินค้าท่ีคนท่ัวไป 

หาซื้อมาตกแต่งบ้านเรือน

	 เป็นคำในภาษาชวา  มาจากคำว่า “ติต๊ิก”  แปลว่า 

จุดเล็ก ๆ  ผ้าบาติกคือผ้าท่ีมีวิธีการทำลวดลายโดยการใช้ 

เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้สีติด  และระบายสีส่วน 

ที่เหลือ  เป็นการตกแต่งผ้าวิธีหนึ ่งที ่นิยมทำกันมาก 

ในประเทศอินโดนีเซีย  โดยเริ่มมาจากการทำผ้าบาติก 

ของสตรีในวัง  แล้วแพร่หลายไปสู่ชาวอินโดนีเซียทั่วไป  

ศิลปะการแกะสลัก

“บาติก” หรือ “ปาเต๊ะ”

หุ่นไม้แกะสลัก

Wayang  Golek

ผ้าบาติกได้รับการยอมรับ

ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก

จากยูเนสโก

หน้ากากแกะสลัก

รวมถึงชาวมาเลเซียและชาวไทยด้วย  แต่ลวดลายศิลปะของผ้าบาติกในอินโดนีเซีย 

นั้นมีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ที่ยากจะหาใครเทียบได ้
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สถาปัตยกรรม

	 อาคารโบราณสถานบนเกาะชวายุคประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่สร้าง 

ด้วยศิลา  มีบางแห่งบนเกาะสุมาตราและเกาะบาหลีที ่สร้างด้วยอิฐ  

มีโครงสร้างหลังคาแบบสันเหลื่อม  มักเรียกโบราณสถานเหล่านี้ว่า “จันทิ” 

(Candi)  มีลักษณะเป็นอาคารทรงสี ่เหลี ่ยมตั ้งอยู ่บนฐานขนาดใหญ  ่ 

สถาปัตยกรรมท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด  คือ  พระสถูปบุโรพุทโธ  (Borobudur) 
บนเกาะชวา

คำนี้น่ารู้

	 บุโรพุทโธ  เป็นพุทธสถานท่ีเก่าแก่และสำคัญของอินโดนีเซีย  ได้รับ 

การขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม  มีความเชื่อว่า  

แผนผังของบุโรพุทโธหมายถึงแผนภูมิจักรวาล
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ลักษณะบ้านเรือน

ตัวอย่างบ้านแบบดั้งเดิมของชาวอินโดนีเซีย

	 โดยทั่วไปจะใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นเป็นอุปกรณ์ในการก่อสร้าง  

มีลักษณะคล้ายกับบ้านเรือนในประเทศอื่น ๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้

บ้านยาว  (The  Longhouse  of  the  Dayak)  เกาะบอร์เนียวกลาง

บ้านทรงเขาควาย
(The  Houses  of

the  Minangkabau)

เกาะสุมาตราตะวันตก
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บ้านทรงบาตัก
(The  Houses  of  the  Batak)

เกาะสุมาตราตอนเหนือ	

บ้านแบบดั้งเดิมของชาวบาหลี
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วรรณคดี

ศิลปะการแสดง

รามเกียรติ์อินโดนีเซีย

  เนการาเกอร์ตากามา  คือวรรณคดีที่มีชื่อเสียงของอินโดนีเซีย 

ได้รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูและพุทธศาสนา  เป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติ- 

ศาสตร์ความยิ่งใหญ่และอำนาจของอาณาจักรมัดยาปาหิต

	 มหรสพของอินโดนีเซีย  ได้แก่  ละครและภาพยนตร์  เค้าโครงเรื่อง 

ที่แสดงนิยมนำมาจาก  รามเกียรติ์  เทพนิยายในศาสนาฮินดู  ตัวละคร 

จะแต่งกายด้วยผ้าบาติก  ไม่สวมเสื้อชั้นนอก  ใช้สีทาตัวเป็นสีต่าง ๆ  และ 

ประดับด้วยสังวาล
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	 เป็นการแสดงของชาวบาหล ี

มีลักษณะการร่ายรำงดงาม  เช่ืองช้า 

เนิบนาบ  โดยใช้เด็กหญิงหน้าตาสวย 

งามที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างด ี

3  คนเป็นตัวแสดง  ในสมัยโบราณ 

ผู้แสดงจะต้องเป็นเด็กหญิงที่ยังไม่ม ี

ประจำเดือนเท่านั้น

	 เป็นการแสดงที่รู้จักกันดีในหมู ่

นักท่องเท่ียว  เร่ืองราวเก่ียวกับการต่อสู้ 

ระหว่างฝ่ายธรรมะกับอธรรม  บาร็อง 

คือตัวแทนฝ่ายดี  เป็นคนคร่ึงสัตว์  ส่วน 

รังดาเป็นพ่อมดหมอผีฝ่ายอธรรม  ซึ่ง 

จะต่อสู้กันจนฝ่ายธรรมะได้รับชัยชนะ 

ในที่สุด

เลกอง  (Legong)

ระบำบาร็อง  (Barong  Dance) 
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	 เป็นการแสดงของชาวบาหลี  ตัดตอนมาจาก  รามเกียรติ ์  เล่า 

เรื่องราวของพระรามกับเหล่าพลวานรที่ตามไปช่วยนางสีดาจากทศกัณฐ ์

ผู้ท่ีแสดงเป็นลิงจะนุ่งผ้าตาหมากรุก  เปลือยท่อนบน  ทัดดอกชบาแดงข้างหู 

น่ังล้อมวงกัน  4  -  5  ช้ัน  โบกมือข้ึนลงพร้อมท้ังโยกตัวไปมาและร้องว่า  “คะชัก 

คะชัก”  เป็นเสียงสูงต่ำคล้ายทำนองดนตร ี โดยตัวเอกต่าง ๆ จะเดินร่ายรำ 

ไปมาตรงกลางวง

ระบำคะชักหรือระบำลิง  (Kecak)

	 ชาวบาหลีถือว่าหน้ากากคือสิ่ง 

ศักดิ์สิทธิ์  ผู้ที่สวมหน้ากากจะต้องสวม 

วิญญาณของหน้ากากน้ัน ๆ  ไม่มีบทพูด 

แต่แสดงออกด้วยท่าทาง  มักเป็นเร่ืองราว 

เกี่ยวกับเทพนิยายหรือตอนใดตอนหนึ่ง 

จากประวัติศาสตร์

ระบำหน้ากาก  (Topeng  Dance)
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การละเล่น

ดนตรี

	 การละเล่นที่มีมาแต่เก่าก่อน 

ของชาวอินโดนีเซียมีหลายอย่าง  ที ่

น่าสนใจคือ  วายังกูลิต  (Wayang 
Kulit)  หรือท่ีนิยมเรียกกันว่า  วายัง 

เป็นการแสดงหุ่นเชิดฉายเงาบนจอ 

คล้ายหนังตะลุง  มีเคร ื ่องดนตร  ี

ประกอบ  4  ชิ้น  เค้าโครงเรื่องส่วน 

ใหญ่มักเกี่ยวกับสงครามในศาสนา 

ฮินดูที่เล่าสืบต่อกันมาของชาวชวาและชาวบาหลี  ใช้หุ่นกว่า  60  ตัว  ผู้พากย์จะต้อง 

มีความชำนาญในการใช้ภาษากาวี  ซึ่งเป็นภาษาโบราณที่ตัวละครฝ่ายดีพูด  และ 

ภาษาบาหลีสำหรับตัวละครฝ่ายร้ายพูด

	 อินโดนีเซียมีวงดนตรีพ้ืนเมือง  เรียกว่า  ตมิลาน  (Gamelan)  ประกอบด้วย 

เครื่องดนตรีคล้ายระนาด  กลอง  ฆ้อง  ซอสองสาย  และขลุ่ย  ในอดีต  นอกจาก 

ตมิลานจะเป็นดนตรีประจำราชสำนักของสุลต่านต่าง ๆ บนเกาะชวาแล้ว  ยังใช้เผยแผ่ 

ศาสนาอิสลามด้วย  แต่ปัจจุบันกลายเป็นวงดนตรีสำหรับการฟ้อนรำและการแสดง 

หนังตะลุง

42

AW indonesia p.42-64 cs2.indd   42 6/28/12   12:36:05 PM



ประเพณี

	 ชาวอินโดนีเซียประกอบด้วยหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์  มีวัฒนธรรม 

ความเป็นอยู่แตกต่างกันไป  ชาวชนบทที่อาศัยอยู่ไกลจากตัวเมืองยังมีวิถีชีวิตที่ 

ผูกพันกับธรรมชาติ  มีประเพณีดั้งเดิมเป็นหลักปฏิบัติ  ส่วนพวกที่อาศัยอยู่ใน 

ตัวเมืองและได้รับการศึกษาแบบตะวันตกก็จะมีวิถีชีวิตที่ทันสมัยขึ้น

	 เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ในประเทศนับถือศาสนาอิสลาม  จึงมีการ 

กำหนดกฎหมายประเพณีในสังคมตามความเชื่อในศาสนาอิสลามที่สืบทอดกัน 

มานาน  ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ซึ่งมีสาระสำคัญคือ  ความผูกพันระหว่าง 

สามีกับภรรยา  พ่อแม่กับลูก  และพลเมืองกับสังคมท่ีตนอยู่  ทุกคนต้องช่วยเหลือ 

และพ่ึงพาอาศัยกันในงานต่าง ๆ  เช่น  การเพาะปลูก  การเก็บเก่ียว  การแต่งงาน 

การสร้างบ้านที่อยู่อาศัย  ฯลฯ 

	 เราสามารถแบ่งชาวอินโดนีเซียตามประเพณี 

วัฒนธรรมได้เป็น  3  กลุ่มใหญ ่ๆ  คือ 

  1)  กลุ่มชนที่อาศัยอยู่บนเกาะชวาและบาหลี  ผู้คนส่วนใหญ่ 
ยึดมั่นอยู่ในแนวทางของศาสนาฮินดูและพุทธ 

  2)  กลุ่มชนท่ีอาศัยอยู่ตามบริเวณริมฝ่ังทะเลของเกาะต่าง ๆ 

ผู้คนดำเนินชีวิตโดยยึดตามหลักของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด   

  3)  กลุ่มชนที่อาศัยอยู่ตามบริเวณเทือกเขาในส่วนลึกของ 
ประเทศ  มีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม  มักดำเนินชีวิตด้วยการล่าสัตว์และการ 

เพาะปลูก
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การครองเรือน

พิธีเวอลามาตัน

การถือศีลอด

  หลักของศาสนาอิสลามถือว่าผู้ชายเป็นผู้นำ  เป็นหัวหน้าครอบครัว 

เป็นผู้เลือกถ่ินท่ีอยู่  เป็นผู้รับผิดชอบต่อความทุกข์สุขของครอบครัว  และเป็น 

ผู้สืบสกุล  ชาวอินโดนีเซียแต่งงานและหย่าร้างตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

โมฮัมหมัด  ซึ่งให้สิทธิสามีเป็นผู้บอกเลิก

	 เป็นพิธีกรรมของชาวมุสลิมในเกาะชวา  โดยจะเชิญอิหม่ามหรือผู้รู้ในศาสนา 

มาอ่านบทสวด  หลังจากนั้นจะรับประทานอาหารร่วมกัน  มักจัดขึ้นเพื่อฉลอง 

โอกาสพิเศษต่าง ๆ  เช่น  งานวันเกิด  การเข้าสุนัต  งานแต่งงาน  งานข้ึนบ้านใหม่

	 ในเดือนเราะมะฎอน  ชาวมุสลิมอินโดนีเซียต้อง 

อดอาหารและเครื่องดื่มระหว่างเวลาก่อนรุ่งอรุณจน 

ตะวันตกดิน  เพื่ออบรมให้มีความอดทนต่อความหิว 

กระหาย

คำนี้น่ารู้

	 เราะมะฎอน  คือ  เดือนที่  9  ของปฏิทิน 

ฮิจญ์เราะฮ์หรือปฏิทินอิสลาม  เป็นเดือนที่ชาวมุสลิม 

ต้องถือศีลอดตลอดทั้งเดือน

เทศกาล
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วันขึ้นปีใหม่ของฮินด ู (Nyepi)

เทศกาลเซอซาจ ี

พิธีจีวา

	 หรือเรียกอีกอย่างว่า  “วันแห่งความเงียบ”  เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทิน 

จันทรคติของชาวบาหลี  ซ่ึงแต่ละปีจะไม่ตรงกัน  ในวันน้ีชาวบาหลีจะไม่ประกอบ 

กิจกรรมใด   ๆแม้แต่การหุงหาอาหาร  จะพร้อมใจกันบูชาเทพเจ้า  ประกอบพิธีมงคล 

ขับไล่ส่ิงช่ัวร้ายออกไป  เป็นช่วงเวลาของการทำจิตใจให้ผ่องใสเพ่ือต้อนรับปีใหม่

	 จัดขึ้นที่เกาะชวาและเกาะบาหลี  เป็นการอัญเชิญดวงวิญญาณมากิน 

อาหารที่ชาวบ้านเตรียมไว ้

	 ชาวอินโดนีเซียบางกลุ่มเช่ือว่า  จิตวิญญาณหรือจีวาของมนุษย์อยู่ท่ีศีรษะ 

จึงมีการประกอบพิธีจีวาเพ่ือเพ่ิมพลังและสร้างความแข็งแกร่ง  ขจัดความอัปมงคล 

และมลทินให้แก่จิตวิญญาณซึ่งสิงสถิตอยู่ทุกแห่ง  ไม่ว่าจะเป็นคน  สัตว์  หรือ 

ต้นไม้  โดยเชื่อว่าเป็นการสร้างสมดุลและความรุ่งเรืองให้แก่ชุมชน

45

AW indonesia p.42-64 cs2.indd   45 6/28/12   12:36:08 PM



การแต่งกาย

	 เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  การแต่งกายจึงโน้มไป 

ตามประเพณีของศาสนา

	 ผู้ชาย  สวมเส้ือผ้าบาติกและนุ่งกางเกงขายาว  ผู้ท่ีนับถือศาสนาอิสลาม 

จะนุ่งโสร่ง  สวมเส้ือคอปิดแขนยาว  สวมหมวกทรงกลมหรือหมวกหนีบซ่ึงทำด้วย 

สักหลาดสีดำ  บางครั้งจะนุ่งโสร่งทับกางเกง  ปัจจุบันผู้ชายอินโดนีเซียนิยม 

แต่งกายแบบสากล  แต่ยังคงสวมหมวกแบบเดิม 

	 ผู้หญิง  ใช้ผ้าไคน์หรือผ้าบาติกพันรอบตัว  เวลานุ่งจะต้องให้ยาวกรอม 

เท้าและใช้นุ่งอยู่กับบ้านเท่านั้น  สวมเสื้อที่เรียกว่า  เคบาจา  (Kebaja)  เป็น 

เสื้อที่รัดติดกับตัว  แขนยาว  ผ่าหน้า  กลัดกระดุม  ตัวเสื้อมีสีสันสดใส  ปักฉลุ 

ลายลูกไม้  หญิงสาวอินโดนีเซียนิยมไว้ผมยาวแล้วเกล้าเป็นมวย  ประดับศีรษะ 

ด้วยพลอยหรือดอกไม้  ผู้ท่ีนับถือศาสนาอิสลามจะใช้ผ้าคลุมศีรษะ  แต่ไม่ปิดหน้า 

ปัจจุบันนิยมแต่งกายแบบตะวันตกมากขึ้น
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อาหาร

เร็นดัง  (Rendang)

บักมีโกเร็ง  (Bakmi  Goreng)

กาโดกาโด  (Gado  Gado)

	 หรือแกงมัสมั่นเนื้อแบบ 

อินโดนีเซีย  ทำจากเนื้อวัวเคี่ยว 

กับกะทิและพริกแกงจนน้ำแกง 

แห้ง

	 หรือบะหมี่ผัด  ใช้บะหมี่เส้น 

ค่อนข้างใหญ่ผัดกับน้ำมันมะพร้าว 

ใส่เนื ้อสัตว์  ผัก  แล้วปรุงรสด้วย 

น้ำพริกเผา  น้ำมะนาว  รสชาติคล้าย 

ผัดหมี่บ้านเรา

	 ประกอบไปด้วยถ่ัวเขียว  มัน- 

ฝร่ัง  ถ่ัวงอก  เต้าหู้  ไข่ต้ม  แตงกวา 

กะหล่ำปลี  ข้าวเกรียบกุ ้ง   นิยม 

รับประทานกับน้ำสลัดท่ีมีรสชาติคล้าย 

น้ำจิ้มสะเต๊ะ
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สะเต๊ะ

ขนมเค้กอินโดนีเซีย
(Indonesia  Layer  Cake)

ซาลัก  (Salak)

	 หรือที่คนอินโดนีเซียเรียกกัน 

ว่า  ซะเต  นิยมนำไก่  หมู  เน้ือ  แล่ 

เป็นชิ้นบาง  หมักเครื่องปรุงรสแล้ว 

เสียบไม้ปิ้ง  รับประทานคู่กับน้ำจิ้ม 

ถั่วลิสง

	 เป็นเค้กที ่มีเอกลักษณ์ 

เน่ืองจากมีการเพ่ิมกล่ินเคร่ืองเทศ 

ทำให้เค้กมีกลิ่นหอม

	 หรือสละ  เป็นผลไม้ที ่มี 

มากและข้ึนช่ือท่ีสุดของอินโดนีเซีย 

มีรสชาติดี  หอม  อร่อย

	 ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่ไม่นิยมกินอาหารทะเล  

เพราะมุสลิมไม่บริโภคสัตว์ไม่มีเลือดอย่างเช่นสัตว์ทะเล
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กีฬา

ปันจักสีลัต  (Pencak  Silat)

	 มาจากคำว่า “ปันจัก”  ในภาษา 

อินโดนีเซีย  หมายถึง  การป้องกันตนเอง 

คำว่า  “สีลัต”  หมายถึง  ศิลปะ  รวม 

ความแล้วหมายถึงศิลปะการป้องกัน 

ตนเอง  กีฬาประเภทนี้มีถิ ่นกำเนิดที่ 

เกาะสุมาตรามากว่า  400  ปีแล้ว  เดิม 

เป็นศิลปะการต่อสู ้ของคนเชื ้อสาย 

มลายูในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์  เป็น 

ศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าเท้าเปล่า 

เน้นให้เห็นลีลาการเคล่ือนไหวท่ีสวยงาม

	 ก่อนการแข่งขันนักกีฬาจะต้อง 

ทำความเคารพกันและกัน  เรียกว่า  

“สาลามัต”  คือต่างสัมผัสมือกันแล้วแตะ 

ที่หน้าผาก  จากนั้นจึงเริ่มวาดลวดลาย 

ร่ายรำตามศิลปะสีละ  บางครั้งนักสู้ 

จะกระทืบเท้าหรือตีฝ่ามือท่ีต้นขาตนเอง 

เพื ่อให้เกิดเสียงข่มขวัญคู่ต่อสู้  เมื่อ 

รำไปรำมาเพื่อการลองเชิงพอสมควร 

แล้ว  นักกีฬาต้องหาทางพิชิตคู่ต่อสู้ให ้

ล้มลง  หรืออาจตัดสินจากเสียงปรบมือ 

ของผู้ชมในสนามว่าฝ่ายใดดังกว่า  ฝ่าย 

นั้นก็จะเป็นผู้ชนะ

	 กีฬาปันจักสีลัตได้บรรจุให ้

มีการแข่งขันครั้งแรกในกีฬาซีเกมส์ 

คร้ังท่ี  14  ณ  กรุงจาการ์ตา  ประเทศ 

อินโดนีเซีย  เมื่อป ีพ.ศ.  2530

รู้หรือไม่
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ปักหมุดจุดหมาย

	 อินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวสวยงามและน่าสนใจหลายแห่ง 

ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหรือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ

ที่สวยงามจนดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้มาเยี่ยมชมได้

	 ตั้งอยู่ปลายสุดทางทิศตะวันออกของเกาะชวา  เป็นเกาะเล็ก ๆ ที่มีความ 

งดงามทางธรรมชาติ  เต็มไปด้วยมนตร์เสน่ห์ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบฮินดู 

โดยสะท้อนผ่านอาคารบ้านเรือน  เทวสถาน  และความเป็นอยู่  รวมถึงประเพณี 

ท่ีเป็นเอกลักษณ์  นอกจากน้ียังมีความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียวธรรมชาติ 

เช่น  ชายฝ่ังทะเล  ชายหาดในเขตร้อนช้ืน  นาข้าวข้ันบันได  ภูเขาไฟตามไหล่เขา

•  เกาะบาหล ี (Bali)
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	 ตั้งอยู่ในภาคกลางของเกาะชวา  ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง 

ยอกยาการ์ตา  เป็นวัดของศาสนาพุทธนิกายมหายาน  สร้างขึ้นโดยกษัตริย์แห่ง 

ราชวงศ์ไศเลนทร์  ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่  8 -  9  บุโรพุทโธเป็นสถูปแบบ 

มหายาน  สร้างด้วยหินภูเขาไฟประมาณ  2  ล้านตารางฟุตบนฐานส่ีเหล่ียม  กว้าง 

ด้านละ  121  เมตร  สูง  403  ฟุต  เป็นรูปทรงขั้นบันไดแบบพีระมิด  มีลานเป็นชั้น 

ลดหล่ันกัน  8  ช้ัน  5  ช้ันล่างเป็นลานส่ีเหล่ียม  3  ช้ันบนเป็นลานวงกลม  และบน 

ลานกลมชั้นสูงสุดมีพระสถูปตั้งสูงขึ้นไปอีก  31.5  เมตร  เชื่อกันว่า  แผนผังของ 

บุโรพุทโธหมายถึง  “จักรวาล”  และอำนาจของ “พระอาทิพุทธเจ้า”  ซึ่งเป็นพระ- 

พุทธเจ้าผู้ทรงสร้างโลกตามความเชื่อลัทธิมหายาน

•  วัดบุโรพุทโธ  (Borobudur)

	 วัดบุโรพุทโธเป็นมหาสถูปที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น 

มรดกโลกที่ใหญ่ที่สุดจากยูเนสโกในป ีพ.ศ.  2534

รู้หรือไม่
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	 ต้ังอยู่ในกรุงจาการ์ตา  สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ.  2518  เป็นสถาปัตยกรรมแบบ 

อิสลามประยุกต์  มัสยิดแห่งน้ีมีห้องสวดมนต์รูปโดมอยู่ด้านบน  สามารถรองรับ 

ผู้คนได้ถึง  120,000  คน  มีประตูทางเข้า  7  ทาง  มีน้ำพุตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดิน  ถือ 

เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

•  มัสยิดอิสติกลัล  (The  Istiqlal  Mosque)
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	 ต้ังอยู่ตอนกลางของเกาะชวา  สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนในสมัยพระเจ้าบาลีตุง 

โดยมีเทวาลัยหลัก  3  หลัง  คือ  จันดีศิวะ  สร้างขึ้นถวายแด่พระศิวะ  จันดีวิษณ ุ

สร้างขึ้นถวายแด่พระนารายณ์  และจันดีพรหมา  ที่สร้างขึ้นถวายแด่พระพรหม  

นอกจากนี้ยังมีเทวาลัยขนาดเล็กรายรอบอีกร่วม  250  หลังเป็นองค์ประกอบ  วัด 

พรัมบานันถือว่าเป็นหนึ่งในวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ 

สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

•  วัดพรัมบานัน  (Prambanan  Temple)
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	 ตั้งอยู่ใกล้หมู่เกาะซุนดาน้อย  ประกอบด้วยเกาะใหญ่  ๆ  3  เกาะ  คือ  

เกาะโคโมโด  เกาะริงกา  และเกาะปาดาร ์ รวมทั้งเกาะเล็ก ๆ อีกหลายเกาะ  ชื่อ 

ของเกาะตั้งตามชื่อมังกรโคโมโด  สัตว์เลื้อยคลานที่ใหญ่ที่สุดซึ่งอาศัยอยู่ที่นี่ 

เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพทะเลสูง  กิจกรรมดำน้ำจึง 

เป็นที่นิยมกันมาก  ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก

•  อุทยานแห่งชาติโคโมโด  (Komodo  National  Park)
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	 พื ้นที ่ทางตอนใต้ของเกาะ 

ซูลาเวซี  เป็นบ้านของชาวโทราจา 

หลังคาบ้านมีขนาดใหญ่  เป็นมุม 

แหลม  2  ด้าน  เว้าตรงกลางลงมา 

เรียกกันว่า “ทองโกนัน”  เป็นสถานท่ี 

สำหรับเก็บศพอยู่หลายวันก่อนนำ 

ร่างไปทำพิธี

	 ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะซูลาเวซี  ส่วนหนึ่งของอุทยานทางทะเล 

บูนาเคน  มีปลาและปะการังชนิดต่าง ๆ  มากมาย  เป็นบริเวณที่เหมาะกับการ 

ดำน้ำมากที่สุดในอินโดนีเซีย  ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการไปดำน้ำคือเดือนเมษายน 

และเดือนพฤศจิกายน

•  โทราจาแลนด ์ (Torajaland)

•  บูนาเคน  (Bunaken)
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	 อยู่ในเทือกเขาเทงเกอร์  ทางตะวันออกของเกาะชวา  มีความสูงถึง  2,329 

เมตรจากระดับทะเล  จากยอดภูเขาไฟมีจุดชมวิวที่ดีที่สุด  มองไปเห็นทะเลทราย 

ข้างล่างและวิวรอบ  ๆ  ที่สวยงามปานสวรรค์  นักท่องเที่ยวนิยมมารอรับอรุณบน 

ยอดเขา  ปัจจุบันภูเขาไฟแห่งน้ียังคุกรุ่นอยู่  และบริเวณปล่องภูเขาไฟยังคงมีควัน 

สีขาวลอยฟุ้งออกมาตลอดเวลา  จึงได้รับสมญานามว่า “ลมหายใจเทพเจ้า”

	 ตั้งอยู่บนเกาะสุมาตรา  เป็นทะเลสาบที่เกิดในบริเวณปากปล่องภูเขาไฟ  

มีความยาว  100  กิโลเมตร  กว้าง  30  กิโลเมตร  ลึก  505  เมตร  เกิดจากการระเบิด 

ของภูเขาไฟท่ีมีความแรงสูงมาก  เม่ือประมาณ  70,000  ปีก่อน  ถือได้ว่าเป็นปล่อง 

ภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก

•  ภูเขาไฟโบรโม  (Mount  Bromo)

•  ทะเลสาบโทบา  (Lake  Toba)
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อินโดนีเซียมีมรดกโลกอยู ่ 7  แห่ง  คือ
1.  กลุ่มวัดบุโรพุทโธ

2.  กลุ่มวัดพรัมบานัน

3.  อุทยานแห่งชาติโคโมโด

4.  อุทยานแห่งชาติอูจุงกูลอน

5.  อุทยานแห่งชาติโลเรนซ์

6.  แหล่งมนุษย์ยุคเริ่มแรกซังงีรัน

7.  มรดกของป่าฝนเขตร้อนบนเกาะสุมาตรา

7

4
6

1 2
3

5

รู้หรือไม่
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นามนี้สำคัญไฉน

	 เกิดเมื่อวันที่  6  มิถุนายน  พ.ศ.   2444  เป็นประธานาธิบดีคนแรกของ 

ประเทศอินโดนีเซีย  ผู้มีส่วนสำคัญในการประกาศเอกราชของอินโดนีเซียต่อ 

ประเทศเนเธอร์แลนด์  ซูการ์โนเสียชีวิตเม่ือวันท่ี  21  มิถุนายน  พ.ศ.  2513  เขามี 

ลูกสาวช่ือเมกาวาตี  ซูการ์โนบุตรี  ซ่ึงดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนท่ี  5  ของ 

อินโดนีเซีย

ซูการ์โน  (Sukarno)
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	 เกิดท่ีเมืองตาซิกมาลายา  บนเกาะชวาตะวันตก  เม่ือวันท่ี  11  กุมภาพันธ์ 

พ.ศ.  2514  เป็นนักกีฬาแบดมินตันที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกประเภทหญิงเดี่ยว 

เมื่อ พ.ศ.  2535  ในกีฬาโอลิมปิกที่จัดขึ้นที่บาร์เซโลนา  และได้เหรียญทองแดง 

เมื่อปี พ.ศ.  2539  ที่แอตแลนตาเกมส์

Lucia  Francisca  Susi  Susanti
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	 นักมวยสากลชาวอินโดนีเซีย  เกิดเมื่อ  14  กันยายน  พ.ศ.  2522  ที่กรุง 

จาการ์ตา  เขาเป็นนักมวยตั้งแต่ยังอายุน้อย  โดยมีพ่อซึ่งเป็นนักมวยเก่าเป็น 

ผู้ฝึกซ้อม  และเร่ิมชกมวยสากลอาชีพเม่ือ พ.ศ.  2540  คริส  จอห์น  เป็นแชมป์โลก 

คนท่ี  3  ของอินโดนีเซีย  ได้รับฉายาว่า “ไอ้โย่ง”  (Thin  Man)  ก่อนจะมีฉายาใหม่ 

ว่า “มังกร”

คริส  จอห์น
หรือโยฮันเนส  คริสเตียน  จอห์น  (Chris  John)
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	 อ ิน โดน ี เซ ีย เป ็นประ เทศแห ่ งความ 
หลากหลาย  ท้ังทางภูมิประเทศ  ประวัติศาสตร์ 
เช้ือชาติ  ศาสนา  ภาษา  วัฒนธรรม  รวมถึง 
วิถีช ีว ิตความเป็นอยู่   แต่ชาวอินโดนีเซีย 
ก็อยู ่ร ่วมกันมาได้อย่างสันติสุขและรักษา 
เอกลักษณ์ต่าง ๆ  ไว้ได้จนถึงทุกวันนี้
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กรมอาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ

เลขที ่ 443  กระทรวงการต่างประเทศ  ถนนศรีอยุธยา 

แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ  10400

www.mfa.go.th/asean

ขอขอบคุณข้อมูล
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