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เราคืออาเซียน
ฟิลิปปินส์

ปัทมาพร  คำโท  เขียน
ปิยะนุช  เศรษฐวงศ์  วาดภาพประกอบ
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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  เยาวดี  ชัยรัตนา
ผู้ช่วยบรรณาธิการ  ปัญชิกา  แสนยะมูล  •  เลขานุการ  ศศิธร  เอมอิ่ม

ที่ปรึกษาฝ่ายซับเอดิเตอร์  มนทิรา  วงศ์ชะอุ่ม  •  ซับเอดิเตอร์  สุภาวดี  สุขสมัย
ที่ปรึกษาฝ่ายศิลปกรรม  เอกจิตร  โพธิ์ปลั่ง  •  ผู้จัดการฝ่ายศิลปกรรม  พีระพงศ์  โพสินธุ์

ศิลปกรรม  อรณัญช์  สุขเกษม,  ดวงหทัย  มิตตอุทิศชัยกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการสำนักพิมพ์  ชัชฎา  พรหมเลิศ

พิสูจน์อักษร  ลดายุ  พัดเย็น  •  คอมพิวเตอร์  สริสา  ยาวิลาศ
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

เราคืออาเซียน  ฟิลิปปินส์

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 978-974-247-372-3
พิมพ์ครั้งแรกโดยสำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์  กรกฎาคม  2555

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

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของศูนย์ข้อมูลอมรินทร์

ปัทมาพร  คำโท.
  เราคืออาเซียน  ฟิลิปปินส์  /  ปิยะนุช  เศรษฐวงศ์:  วาดภาพประกอบ.-  พิมพ์คร้ังท่ี  4.-  กรุงเทพฯ: 
อมรินทร์คอมมิกส์  อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,  2555.
  56  หน้า:  ภาพประกอบ  (สี).   

  1.  ฟิลิปปินส์  -  - กลุ่มประเทศอาเซียน.    2.  ฟิลิปปินส์  -  - ประวัติศาสตร์.    I.  ปิยะนุช  เศรษฐวงศ์, 
ผู้วาดภาพประกอบ.    II.  ชื่อเรื่อง. 

ย  ป6ร74  2555ข  DDC  341.247
ISBN  978-974-247-372-3
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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

สาธารณรัฐฟิลิปปินส ์
•  คำขวัญประเทศและภาพแผนที่ภูมิภาคอาเซียน

กามุสตา...สวัสดีฟิลิปปินส ์
•  ข้อมูลพื้นฐาน  พื้นที ่ จำนวนประชากร  ธงชาต ิ ตราแผ่นดิน 

ดอกไม้  และสัตว์ประจำชาติ

ทำเลที่ตั้ง
•  พิกัดที่ตั้ง  อาณาเขต  ภูมิอากาศ  เทือกเขา  แม่น้ำ 

และทรัพยากรธรรมชาติ

ปกบ้านครองเมือง
•  ประวัติความเป็นมาและรูปแบบการปกครอง

ทำมาค้าขาย
•  เศรษฐกิจการค้า  สินค้านำเข้า  - ส่งออก  และระบบเงินตรา

7

8

12

19

24
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เป็น  อยู ่ คือ...วิถีชาวฟิลิปิโน
•  วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คน  ภาษา  อาหาร 

การแต่งกาย  และเทศกาลประเพณีต่าง ๆ

ปักหมุดจุดหมาย
•  สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

และสถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่นของประเทศ

นามนี้สำคัญไฉน
•  บุคคลสำคัญที่ทรงอิทธิพลในอดีตถึงปัจจุบัน

27

45

50
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เมียนมาร์

ไทย

ลาว

กัมพูชา

เวียดนาม

สิงคโปร์

บรูไน
ดารุสซาลาม

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

�

Philippine P.06-21.indd   6 6/29/12   4:43:42 PM



  สาธารณรัฐฟิลิปปินส ์
  หนึ ่งในประเทศเพื ่อนบ้านและสมาชิก 

อาเซียนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับไทยมายาวนาน 

มีคำขวัญประจำชาติว่า  “เพ่ือพระเจ้า  ประชาชน 

ธรรมชาติ  และบ้านเมือง”   (Maka  Diyos, 

Makatao,  Makakalikasan  at  Makabansa) 

ฟิลิปปินส์มีทรัพยากรธรรมชาติมหาศาล  ทั้งบน 

ผืนดิน  ใต้ดิน  และในท้องทะเล  ชาวฟิลิปปินส์ 

ส่วนใหญ่มีเชื ้อสายมลายู  และยังผสมผสาน 

กับจีน  อเมริกัน  สเปน  และอาหรับ  เนื่องด้วย 

ประวัติศาสตร์อันยาวนานสมัยอาณานิคม  ประเทศ 

ฟิลิปปินส์จึงมีความโดดเด่นในเร่ืองการผสมผสาน 

วัฒนธรรมท่ีหลากหลายท้ังตะวันออกและตะวันตก 

ได้อย่างลงตัว

ฟิลิปปินส์

�
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Welcome
to

Philippines

	 ช่ืออย่างเป็นทางการ 

ของประเทศคือ  สาธารณรัฐ 

ฟิลิปปินส์   (Republic  of 

the  Philippines)  ตั้งอยู่ใน 

มหาสมุทรแปซิฟ ิก   ห่าง 

กามุสตา...
สวัสดีฟิลิปปินส์

รู้หรือไม่

	 ช่ือประเทศฟิลิปปินส์น้ันนำมาจาก 

ช่ือของกษัตริย์ฟิลิปท่ี  2  แห่งประเทศสเปน 

ซึ่งเคยปกครองฟิลิปปินส์อยู่นานกว่า 

สามร้อยปี

พระเจ้าฟิลิปที ่ 2  แห่งสเปน

จากเอเชียแผ่นดินใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ  100 

กิโลเมตร  เป็นประเทศท่ีมีลักษณะเป็นหมู่เกาะท่ีประกอบด้วย 

เกาะขนาดต่าง   ๆ กันจำนวน  7,107  เกาะ  มีเน้ือท่ีพ้ืนดิน  298,170 

ตารางกิโลเมตร  มีประชากรประมาณ  98  ล้านคน  เมืองหลวง 

คือกรุงมะนิลา  (Manila)  ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะ 

ลูซอน  (Luzon)  ซ่ึงเป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดและต้ังอยู่ทางเหนือสุด 

ของฟิลิปปินส์

�
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	 ตราแผ่นดินของฟิลิปปินส์มีรูปพระอาทิตย์รัศมีแปดแฉกอยู่ในวงร ี

ตรงกลาง  หมายถึงจังหวัดทั้งแปดซึ่งอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกระหว่างการ 

ปฏิวัติฟิลิปปินส์  และดาวห้าแฉกสามดวง  หมายถึงเกาะลูซอน  เกาะ 

มินดาเนา  และหมู่เกาะวีซายัส  พื้นสีน้ำเงินทางด้านซ้ายมีรูปนกอินทร ี

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกา  และพื้นสีแดงทางด้านขวามีรูปสิงโต 

ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของสเปน  แสดงถึงประวัติศาสตร์การเป็นอาณานิคมของ 

ประเทศฟิลิปปินส์

ดอกไม้ประจำชาติฟิลิปปินส์  คือ

ดอกพุดแก้ว
(Sampaguita  Jasmine)

ตราแผ่นดิน

นกอินทรี

สัญลักษณ์ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา สิงโต

สัญลักษณ์ของ

ประเทศสเปน

ดอกไม้ประจำชาติ

�
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ธงชาติ

พื้นสีน้ำเงิน  หมายถึง

สันติภาพ  สัจจะ  และความยุติธรรม

สามเหลี่ยมสีขาว

หมายถึง  ความเสมอภาค

และภราดรภาพ

พื้นสีแดง  หมายถึง

ความรักชาต ิ และความมีคุณค่า

ดาวสามดวง  หมายถึง

การแบ่งพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศ

ออกเป็นสามส่วนใหญ ่ๆ  ได้แก่  เกาะลูซอน

เกาะมินดาเนา  และหมู่เกาะวีซายัส

ดวงอาทิตย์รัศมีแปดแฉก

หมายถึง  แปดจังหวัดแรก

ของประเทศ  อันได้แก่

จังหวัดบาตังกัส,  บูลาคัน,

กาวีเต,  ลากูนา,  มะนิลา,

นูเอวา  เอคิยา,  ปัมปังกา

และตาร์ลัก

	 วันชาติของประเทศฟิลิปปินส์ ตรงกับ วันที่  12  มิถุนายน ของ 

ทุกปี  ซึ่งวันนี้ในปี  พ.ศ.   2441  เป็นวันที่ฟิลิปปินส์ประกาศเอกราชจากการ 

เป็นอาณานิคมของประเทศสเปน
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รู้หรือไม่

คาราบาว  (Carabao)
สัตว์ประจำชาติฟิลิปปินส์

	 เด็ก  ๆ  ทราบไหมว่า  “วงคาราบาว”  วงดนตรีเพื่อชีวิต 

ชื่อดังของประเทศไทยได้ชื่อวงมาจากคำว่า  “คาราบาว” ในภาษา 

ตากาล็อก  ซึ่งหมายถึงควายพื้นเมืองของฟิลิปปินส์นั่นเอง

รู้หรือไม่

	 ประเทศฟิลิปปินส์จะใช้ธงชาติเป็นเครื่องหมายแสดงออก 

ถึงภาวะสงคราม  นั่นคือ  ถ้าแถบสีพื้นทั้งสองสีสลับตำแหน่งกัน 

เป็นแถบสีแดงอยู่ด้านบน  แถบสีน้ำเงินอยู่ด้านล่าง  แสดงว่า 

ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม

11
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ทำเลที่ตั้ง

ทะเลจีนใต้

ทะเลฟิลิปปิน

ทะเลซูลู

ทะเลมินดาเนา

ลูซอน

วีซายัส

มินดาเนา

มะนิลา

ดาเวา

เซบู
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	 ประเทศฟิลิปปินส์เป็นหมู่เกาะอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตก 

ต้ังอยู่ระหว่างละติจูดท่ี  4  องศา  40  ลิปดาเหนือ  กับ  21  องศา  10  ลิปดาเหนือ 

และลองจิจูดที่  116  องศา  40  ลิปดาตะวันออก  กับ  126  องศา  34  ลิปดา 

ตะวันออก  บนเขตวงแหวนแห่งไฟ  (Pacif ic  Ring  of  Fire)  ซึ่งเป็นบริเวณใน 

มหาสมุทรแปซิฟิกท่ีเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยคร้ัง  ประเทศฟิลิปปินส์ 

ประกอบด้วยเกาะและหมู่เกาะหลัก ๆ  3  กลุ่ม  คือ

  1)  เกาะลูซอน  (Luzon)
	 เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์  อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ  มีที่ราบ 

กว้างอยู่  2  บริเวณ  คือ  ท่ีราบลุ่มแม่น้ำกากายัน  (Cagayan  Basin)  ซ่ึงอยู่ทาง 

ตอนเหนือ  และที่ราบมะนิลา  (Manila  Plain)  อยู่ตอนกลางของเกาะ  ซึ่งเป็น 

ท่ีราบใหญ่ท่ีสุดของประเทศ  และเป็นท่ีต้ังของกรุงมะนิลา  เมืองหลวงของประเทศ

  2)  เกาะมินดาเนา  (Mindanao)
	 เป็นเกาะใหญ่รองจากเกาะลูซอน  อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ  มีที่ราบ 

กว้างอยู่  2  บริเวณ  คือ  ที่ราบลุ่มน้ำอากูซาน  (Agusan)  และที่ราบลุ่มแม่น้ำ 

มินดาเนา  (Mindanao)

  3)  หมู่เกาะวีซายัส  (Visayas  Group)
	 ต้ังอยู่ระหว่างเกาะลูซอนและเกาะมินดาเนา  ประกอบไปด้วยเกาะต่าง ๆ 

เช่น  เกาะเนโกรส  (Negros)  ปาไนย์  (Panay)  เลย์เต  (Leyte)  และมีเมืองสำคัญ 

คือเมืองเซบู  (Cebu)  ตามเกาะเหล่านี้มีที่ราบแคบ ๆ อยู่ตามชายฝั่งทะเลทั่วไป

	 ท้ังน้ีแม้ว่าประเทศฟิลิปปินส์จะประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า  7,000  เกาะ 

แต่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ  2,000  เกาะเท่านั้น  นอกนั้นเป็นเกาะภูเขาไฟ 

เกาะขนาดเล็ก  เกาะที่ยังไม่ได้สำรวจ  และเกาะที่ยังไม่มีชื่อ
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บ้านใกล้เรือนเคียง

เทือกเขาและแม่น้ำ

	 ขนาดพื ้นที ่ประเทศ 

ฟิลิปปินส์คิดเป็น  3  ใน  5  ของ 

ประเทศไทยเท่านั้น

	 ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ไม่มีพรมแดนติดกับประเทศใดเลย  โดยทิศเหนือ 

และทิศตะวันตกติดทะเลจีนใต้  ทิศใต้ติดทะเลมินดาเนา  ทิศตะวันออกติด 

มหาสมุทรแปซิฟิก

	 ลักษณะภูมิประเทศของหมู่เกาะฟิลิปปินส์มีโครงสร้างอยู่ในแนวของเทือก 

ภูเขายุคใหม่  ภายในเกาะต่าง ๆ ล้วนแต่เป็นภูเขาสูงประมาณ  1,200  -  2,400  เมตร 

โครงสร้างของหินภายในยังไม่มั่นคง  และด้วยสภาพทางธรณีวิทยาที่มีภูเขาไฟอยู ่

เป็นจำนวนมาก  ทำให้มักประสบปัญหาแผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุบ่อยครั้ง 

ปัจจุบันยังมีภูเขาไฟอย่างน้อย  22  ลูกที่พร้อมปะทุตลอดเวลา

รู้หรือไม่
	 ภูเขาที ่สูงที ่สุดของประเทศ 

ฟิลิปปินส์  คือ  ภูเขาอาโป  (Apo)  

ตั้งอยู่บนเกาะมินดาเนา  สูง  2,954 

เมตรจากระด ับทะเล  ซึ ่งส ูงกว ่า 

ดอยอินทนนท์  (สูง  2,565  เมตร) 

ยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย
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ภูเขาไฟมาโยน

ภูเขาไฟมาโยนขณะเกิดการระเบิดเมื่อป ีพ.ศ.  2527

  ภูเขาไฟ  ที่สำคัญ  ได้แก่  ภูเขาไฟมาโยน  (Mayon)  ภูเขาไฟตาอัล 

(Taal)  ภูเขาไฟปินาตูโบ  (Pinatubo)  และภูเขาไฟอาโป  (Apo)  โดยเฉพาะ 

ภูเขาไฟมาโยนที่สูง  2,462  เมตร  ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ 

บนเกาะลูซอน  เป็นภูเขาไฟท่ีเคยระเบิดมาแล้ว  48  คร้ังในรอบ  400  ปีท่ีผ่านมา 

โดยเกิดระเบิดครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ.  2527  และปะทุครั้งล่าสุด พ.ศ.  2549

	 ส่วน แม่น้ำ สายสำคัญท่ีใหญ่และยาวท่ีสุดคือ  แม่น้ำกากายัน  (Cagayan 

River)  อยู่ทางตอนเหนือของเกาะลูซอน

15

Philippine P.06-21.indd   15 6/29/12   4:44:06 PM



ฝนฟ้าอากาศ

	 ประเทศฟิลิปปินส์ต้ังอยู่ในเขตอากาศร้อนช้ืนเช่นเดียวกับประเทศไทย  ได้รับ 

อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  และได้รับ 

ฝนจากลมพายุดีเปรสชันและไต้ฝุ่น 

	 ประเทศฟิลิปปินส์ม ี 3  ฤดูกาล  คือ

  •  ฤดูร้อน  (เดือนมีนาคม   -   เดือนพฤษภาคม)  เริ่มต้นในเดือนมีนาคมและ 

ร้อนที่สุดช่วงกลางเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  35  องศาเซลเซียส 

กรุงมะนิลาคือเมืองที่ร้อนและมีฝุ่นละอองมากที่สุด  อุณหภูมิระหว่างวันอาจสูงถึง 

40  องศาเซลเซียส

  •  ฤดูฝน  (เดือนมิถุนายน   -  เดือนตุลาคม)  มักมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้

พัดผ่าน  ทำให้มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน  ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม 

มักมีพายุหลายลูกก่อตัวขึ้นทางทิศตะวันออกของเกาะลูซอนและหมู่เกาะวีซายัส

  •  ฤดูหนาว  (เดือนพฤศจิกายน  -  เดือนกุมภาพันธ์)  อุณหภูมิเฉลี่ยกลางวัน 

ประมาณ  28  องศาเซลเซียส  และกลางคืน  17  องศาเซลเซียส  ช่วงที่หนาวที่สุด 

คือเดือนธันวาคม
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	 บริเวณที่ฝนตกมากที่สุด  คือ  เมือง 

บาเกียว  (Baguio)  และเป็นเมืองท่ีมีฝนตก 

มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทรัพย์ในดินสินในน้ำ

	 ประเทศฟิลิปปินส์ต้ังอยู่ในเขตป่าไม้เขตร้อนแถบศูนย์สูตรหรือป่าฝนเขตร้อน 

ป่าท่ีปกคลุมเทือกเขาบนหมู่เกาะฟิลิปปินส์เกือบท้ังหมดเป็นป่าดงดิบตามท่ีลุ่มและ 

เชิงเขา  มีป่าไม้ผลัดใบขึ้นตามลาดเขาและภูเขา  และมีป่าสนขึ้นตามยอดเขา 

บนเกาะลูซอน 

	 สัตว์ท่ีพบได้ท่ัวไปคือ  ควายแคระมินโดโร  กวางดาววีซายัส  กระจง  หมูป่า 

วีซายัส  บ่าง  และค้างคาวอีกหลายสายพันธุ์  ไม่ค่อยปรากฏสัตว์นักล่าใหญ่  ๆ 

จะมีก็แต่ง ู เช่น  งูเหลือม  งูเห่า  เป็นต้น

ควายแคระมินโดโร

กวางดาววีซายัส

รู้หรือไม่
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	 ท่ัวท้ังผืนป่าของฟิลิปปินส์มีพืชพันธ์ุประมาณ  13,500  พันธ์ุ  ซ่ึงมีประมาณ 

3,200  ชนิดพบได้เฉพาะท่ีหมู่เกาะฟิลิปปินส์เท่าน้ัน  ตัวอย่างเช่น  กล้วยไม้หายาก 

และดอกบัวผุด  (Raff lesia)  มีไม้เน้ือแข็งท่ีเป็นไม้สำคัญ  คือ  ไม้ประดู่  (Narra)

	 นอกจากนี้ฟิลิปปินส์ยังมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย  เช่น  ทองแดง 

ทองคำ  และโครเมียม  และด้วยชายฝ่ังทะเลท่ียาวมาก  ท้องทะเลจึงอุดมไปด้วย 

สัตว์น้ำนานาพันธุ์  ที่สำคัญได้แก่  ปลาทูน่า  ปลาเก๋า  ปลาแมคเคอเรล  ปลา 

ราวนด์เฮร์รงิ  เป็นต้น

ดอกบัวผุด

ประดู่

1�
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ปกบ้านครองเมือง

	 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศสเปนมากว่า  300  ปี  และตกอยู่ 

ภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกาอีกประมาณ  50  ปี  ฟิลิปปินส์ก็ได้รับ 

เอกราชจากการทำสนธิสัญญากับสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง 

และเมื่อสงครามสิ้นสุดลง  ฟิลิปปินส์ก็ได้รับเอกราชอย่างเป็นทางการในวันที ่

4  กรกฎาคม   พ.ศ.   2489  จึงจ ัดการปกครองตามระบอบประชาธ ิปไตย 

ตามแบบสหรัฐอเมริกา  โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและเป็นหัวหน้าคณะ 

ผู้บริหารประเทศ

	 ฟิลิปปินส์มีการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยในรูปแบบสาธารณรัฐ 

มีประธานาธิบดีเป็นประมุข  ซึ่งมาจาก 

การเลือกตั ้งโดยตรงจากประชาชน 

อยู่ ในตำแหน่งคราวละ   6  ปี  ดำรง 

ตำแหน่งได้ไม่เกิน  1  วาระ  สมาชิก 

วุฒิสภามี  24  คน  ท่ีมาจากการเลือกต้ัง 

จากผู้มีสิทธิออกเสียงทั่วประเทศ  มี 

วาระ  6  ปี  และรัฐบาลจะจัดให้มีการ 

เลือกตั้งวุฒิสภาจำนวนครึ่งหนึ่งทุก ๆ 

3  ปี

  เบนิกโน  ซีเมออน 
โกฮวงโก   อากี โน   ที่   3 
ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน  ซึ ่ง 

เป็นประธานาธิบดีคนที่  15  ของ 

ประเทศฟิลิปปินส ์

คำนี้น่ารู้
  สาธารณรัฐ  คือ  รัฐหรือประเทศที่อำนาจสูงสุดอยู่ที่ประชาชนและ 

ตัวแทนหรือบุคคลท่ีได้รับการเลือกต้ังจากประชาชน  มีประธานาธิบดีเป็นประมุข 

โดยมีการกำหนดวาระของการดำรงตำแหน่ง  เช่น  4  ปี  หรือ  6  ปี  เมื่อครบ 

กำหนดก็จะจัดให้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่

1�
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	 ฟิลิปปินส์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  17  เขต  (Region)  80  จังหวัด 

(Province)  และ  120  เมือง  (City)  โดยแบ่งเขตการปกครองย่อยในท้องถ่ินออกเป็น 

เทศบาล  (Municipality)  และบารังไก  (Barangay)  ซ่ึงเทียบเท่าตำบลหรือหมู่บ้าน

เขตบริหารกอร์ดีเยรา

กากายันแวลลีย์อีโกลอส

เซ็นทรัลลูซอน
คาลาบาร์ซอน

เขตนครหลวง

มิมาโรปา

คารากา

ดาเวา

ซอกสก์ซาร์เกน

เวสเทิร์น
วีซายัส

เซ็นทรัล
วีซายัส

เขตคาบสมุทร
ซัมโบวังกา

เขตปกครองตนเอง
ในมินดาเนามุสลิม

อีสเทิร์น
วีซายัส

นอร์เทิร์น
มินดาเนา

บีโกล
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เขตการปกครองของฟิลิปปินส์

1.  เขตอีโกลอส
2.  เขตกากายันแวลลีย์
3.  เขตเซ็นทรัลลูซอน
4.  เขตคาลาบาร์ซอน
5.  เขตมิมาโรปา
�.  เขตบีโกล
�.  เขตเวสเทิร์นวีซายัส
�.  เขตเซ็นทรัลวีซายัส
�.  เขตอีสเทิร์นวีซายัส
10.  เขตคาบสมุทรซัมโบวังกา
11.  เขตนอร์เทิร์นมินดาเนา
12.  เขตดาเวา
13.  เขตซอกสก์ซาร์เกน
14.  เขตคารากา
15.  เขตปกครองตนเองในมินดาเนามุสลิม
1�.  เขตบริหารกอร์ดีเยรา
1�.  เขตนครหลวง  หรือเมโทรมะนิลา

	 วันหยุดสำคัญของฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่จะเป็นวันหยุดสากล  เช่น 

วันสิ้นปี  วันปีใหม่  วันแรงงาน  รวมถึงวันหยุดตามประเพณีและเทศกาล 

ทางศาสนา  ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค

21
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การเมืองการปกครอง

	 ประเทศฟิลิปปินส์มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  โดยมีประธานา- 

ธิบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด  และมีการเลือกตั้งผู้ปกครองในทุกระดับชั้น  ตั้งแต ่

ประธานาธิบดี  รองประธานาธิบดี  วุฒิสมาชิก  จนถึงผู้ปกครองท้องถิ่นระดับ 

บารังไกซ่ึงเป็นหน่วยการปกครองท่ีเล็กท่ีสุด  รัฐบาลท้องถ่ินในแต่ละจังหวัดมีอิสระ 

ในการปกครองตนเองภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย

	 โครงสร้างอำนาจการปกครองของฟิลิปปินส์แบ่งออกเป็น  3  ฝ่าย  คือ

	 หัวหน้าฝ่ายบริหาร  คือ  ประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก 

ประชาชน  มีวาระในการดำรงตำแหน่ง  6  ปี  และจำกัดให้ดำรงตำแหน่งได้เพียง 

ครั้งเดียวเท่านั้น  ดำรงตำแหน่งประมุขของประเทศและหัวหน้าคณะรัฐบาล 

บริหารราชการแผ่นดินโดยคณะรัฐมนตรี  ซึ่งประกอบด้วยวุฒิสมาชิก  12  คน 

และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลอีก   12  คน 

ทั้งนี้ประธานาธิบดีไม่มีอำนาจในการยุบสภา

	 ส่วนตำแหน่งรองประธานาธิบดีได้รับการเลือกตั้งและมีวาระในการดำรง 

ตำแหน่ง  6  ปีเช่นเดียวกับประธานาธิบดี  และสามารถรับการแต่งต้ังเป็นส่วนหน่ึง 

ของคณะรัฐมนตรีได้  โดยไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมืองเดียวกับประธานา- 

ธิบดี

	 มีหน้าที่พิจารณากฎหมายและข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน ์

ของประเทศ  ประกอบด้วย 

  1)  สมาชิกวุฒิสภา  24  คน  ท่ีมาจากการเลือกต้ัง  มีวาระในการดำรง 

ตำแหน่งครั้งละ  6  ปี  และสามารถดำรงตำแหน่งได ้ 2  วาระติดต่อกัน

  2)  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  250  คน  มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 

ประมาณ  200  คน  ที่เหลือเป็นสมาชิกระบบบัญชีรายชื่อ  (Party  List)  ของกลุ่ม 

ผลประโยชน์ต่าง ๆ  มีวาระ  3  ปี  และดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน  3  วาระติดต่อกัน

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายนิติบัญญัติ

22

Philippine P.22-40.indd   22 6/29/12   4:46:11 PM



	 มีหน้าท่ีในการบังคับใช้กฎหมายผ่านทางศาล  ศาลของฟิลิปปินส์แบ่งเป็น 

4  ระดับ  ได้แก่

  1)  ศาลระดับท้องถิ่น  รับพิจารณาคดีที่ไม่ร้ายแรงนัก

  2)  ศาลระดับภูมิภาค  มีหน้าที่พิจารณาคดีที่ร้ายแรงกว่าศาลท้องถิ่น 

มีทั้งหมด  13  แห่ง  ประจำ  13  ภูมิภาค

  3)  ศาลระดับชาติ  เป็นศาลอุทธรณ์และศาลมุสลิม  ส่วนมากจะรับ 

พิจารณาคดีอุทธรณ์ด้านภาษี  คดีข้าราชการ  และคดีฉ้อราษฎร์บังหลวง  รวมถึง 

คดีที่ต้องพิจารณาจากกฎหมายมุสลิม

  4)  ศาลสูงสุด  ประกอบด้วยประธานและคณะผู้พิพากษาจำนวน 

14  คน  รับพิจารณาคดีการเมือง  คดีอุทธรณ์  คดีฎีกา  รวมถึงคดีท่ีมีความสำคัญ 

ระดับประเทศ  เช่น  การสั่งปลดประธานาธิบดี

	 ประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศฟิลิปปินส์เมื่อ 

วันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ.  2492  และมีหน่วยงานในสถานเอกอัครราชทูตฯ  ได้แก ่

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร  สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ  และ 

สำนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย  ณ  เมืองเซบู

ฝ่ายตุลาการ

	 เบนิกโน  อากีโน  ที่  3  ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของ 

ฟิลิปปินส์เป็นลูกชายคนเดียวในจำนวน  5  คนของเบนิกโน  อากีโน 

อดีตผู้นำฝ่ายค้าน  กับคอราซอน  อากีโน  อดีตประธานาธิบดีหญิง 

ผู้ล่วงลับ  โดยเขาเป็นนักการเมืองสังกัดพรรคเสรีนิยม  (Liberal 

Party)  ซึ่งเป็นพรรคการเมืองเก่าแก่พรรคหนึ่งของฟิลิปปินส์
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ทำมาค้าขาย

	 ฟิลิปปินส์เป็นประเทศเกษตรกรรม 

ประชากรร้อยละ  60  ประกอบอาชีพเกษตรกร 

แต่เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะ 

ส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกมีน้อย  ซึ่งส่วนใหญ่ 

จะอยู่ในบริเวณที่ราบต่ำและเนินเขาที่ปรับ 

ให้เป็นขั้นบันไดบนเกาะลูซอน  พืชสำคัญ 

ได้แก่  ข้าวเจ้า  ข้าวโพด  มันเทศ  ผัก  ผลไม้ 

ส่วนพืชที ่ปลูกเพื ่อการค้าและเป็นสินค้า 

ส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศคือ  มะพร้าว 

นอกจากนี้ยังมีอ้อย  สับปะรด  ยาสูบ

	 สินค้าส่งออกที่สำคัญ  ได้แก ่

เนื้อมะพร้าว  น้ำมันมะพร้าว  น้ำตาล 

ผ้าพื้นเมือง  ไม้แกะสลัก  เครื ่องเงิน 

เครื ่องประดับต่าง  ๆ  ป่านมนิลา  แร ่

โครไมต์

สินค้าส่งออก
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	 สินค้านำเข้าที่สำคัญ  ได้แก่  เหล็ก  เครื่องจักร 

ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง  และสิ่งทอ  นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ ์

การคมนาคมขนส่งที่สั่งจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น

สินค้านำเข้า

ประเทศคู่ค้าสำคัญของฟิลิปปินส์

ได้แก่  สหรัฐอเมริกา  ญี่ปุ่น  จีน  สิงคโปร์  ไทย

	 แร่โครไมต์  ส่วนใหญ่นำมาใช้ทำโลหะผสม 

ซ่ึงจะทำให้เน้ือโลหะแข็งและเหนียวมากข้ึน  ไม่เป็นสนิม 

และทนทานต่อความร้อน

	 นาข้าวแบบขั้นบันได  หรือบานาเว  (Banaue)  ในภาคเหนือของเกาะ 

ลูซอน  โดยชาวพื้นเมืองเผ่าอิฟูเกา  (Ifugao)  ซึ่งทำนาแบบขั้นบันไดมากว่า 

4,000  ปี  นับว่าเป็นนาขั้นบันไดที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

รู้หรือไม่
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ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์เปโซฟิลิปปินส์

	 หน่วยเงินตราของ 

ฟิลิปปินส์  คือ  เปโซฟิลิปปินส์ 

(100  เปโซฟิลิปปินส์  เท่ากับ 

ประมาณ  70  บาท) 

Philippines Thailand
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เป็น  อยู ่ คือ...
วิถีชาวฟิลิปิโน

	 ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประมาณร้อยละ  95  คือชนพื้นเมือง 

ฟิลิปปินส์  มีรูปร่างสูงปานกลาง  ค่อนข้างผอม  แต่แข็งแรง  จมูกแบน  ผมดำ 

ตาสีน้ำตาล  ผิวสีน้ำตาล  รองลงมาคือชาวจีนและลูกคร่ึงจีนประมาณร้อยละ  1 

และลูกครึ่งอื่น  ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกครึ่งสเปนและลูกครึ่งอเมริกันอีกร้อยละ  1 

ที่เหลืออีกประมาณร้อยละ  3  เป็นชาวเขาและชนกลุ่มน้อยอีกกว่า  100  เผ่า 

เหตุที่ชาวฟิลิปปินส์มีลักษณะที่แตกต่างกันมากนี้ก็เนื่องมาจากประวัติศาสตร ์

อันซับซ้อนยาวนานของฟิลิปปินส์นั่นเอง

ผู้คนบนแผ่นดินฟิลิปปินส์
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ภาษา

Kamusta!

	 ในปัจจุบันฟิลิปปินส์มีภาษาท่ีใช้กันในแต่ละท้องถ่ินประมาณ  175  ภาษา 

ภาษาท่ีใช้กันมาก  ได้แก่  ตากาล็อก  (Tagalog)  เซบัวโน  (Cebuano)  อโลคาโน 

(Ilocano)  ฮิลิไกนอน  (Hiligaynon)  บิโกลาโน  (Bicolano)  วาไร -วาไร  (Waray - 

  Waray)  คาปามปางัน  (Kapampangan)  และปังกาซีนัน  (Pangasinan) 

โดยมีภาษาประจำชาติและภาษาราชการคือ  ภาษาฟิลิปิโน  (Filipino)  หรือ 

ภาษาตากาล็อก  (Tagalog)  และภาษาอังกฤษ
	 ภาษาตากาล็อก  หรือฟิลิปิโน  เป็นภาษากลางและภาษาทางการของ 

ประเทศฟิลิปปินส์  ส่วนใหญ่มักใช้พูดในเมืองหลวงและตามจังหวัดชานเมือง 

เท่านั้น  ส่วนคนต่างจังหวัดที่อยู่ภูมิภาคอื่น ๆ หรือเกาะอื่น ๆ จะมีภาษาถิ่นของ 

ตัวเอง  เช่น  คนจังหวัดปามปังกา  (Pampanga)  จะพูดภาษาคาปามปางัน 

คนท้องถ่ินเกาะเซบู  (Cebu)  มีภาษาถ่ินคือเซบัวโน  เป็นต้น  และเป็นท่ีรู้กันดีว่า 

หากผู้มาเยือนไม่สามารถพูดภาษาท้องถ่ินในจังหวัดน้ัน ๆ ได้  ให้ใช้ภาษาอังกฤษ 

เป็นภาษากลางในการสื่อสาร
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พูดจาภาษาตากาล็อก

Hello

Good  morning

Good  afternoon

Good  evening

Goodbye

Thank  you

You’re  welcome.

How  are  you?

I’m  fine,  and  you?

สวัสดี

สวัสดีตอนเช้า

สวัสดีตอนบ่าย

สวัสดีตอนเย็น

ลาก่อน

ขอบคุณ

ไม่เป็นไร

สบายดีไหม

ฉันสบายด ี แล้วคุณล่ะ

กามุสตา

มากันดัง  อุมมากะ

มากันดัง  ฮาโปน

มากันดัง  กาบิ

ปาอาลัม

มารามิง  ซาลามัต

วาลัง  อนูมาน

กามุสตา  โปะ  คาโย

มาบูต ิ โปะ  บา  คาโย

	 คำว่า  โปะ  (po)  มีความหมายแสดงความอ่อนน้อม  คล้ายกับคำว่า 

ครับหรือค่ะของภาษาไทย

มานับเลขกัน!

1  –  อิสะ	 	 	 2  –  ดาลาวะ        3  –  แททโล

4  –  ไอแพท	 	 5  –  ลิมา		 	 6  –  อานิม

7  –  พิทอง      8  –  วาโล	 	 9  –  ซิยาม

10  –  แซมพัง

คำนี้น่ารู้
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ศาสนา

	 ศาสนาคริสต ์ เป็นศาสนาประจำชาติของฟิลิปปินส์

	 ชาวฟิลิปปินส์กว่าร้อยละ  90  นับถือศาสนาคริสต์  โดยส่วนใหญ่เป็น 

นิกายโรมันคาทอลิกประมาณร้อยละ  80  และอีกร้อยละ  10  นับถือนิกายโปรเตส- 

แตนต์  ซ่ึงนิกายโรมันคาทอลิกน้ีเป็นนิกายท่ีประเทศสเปนนำเข้ามาเผยแผ่ในช่วงท่ี 

ฟิลิปปินส์อยู่ภายใต้การปกครองของสเปน  และส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาวฟิลิปปินส์ 

มาจนถึงปัจจุบัน  นอกจากน้ียังมีผู้นับถือศาสนาอิสลาม  ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่บนเกาะ 

ทางตอนใต้ของประเทศ  ประมาณร้อยละ  5 -  10

รู้หรือไม่

	 ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที ่มี 

ประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกาย 

โรมันคาทอลิกมากเป็นอันดับ   4 

ของโลก

โบสถ์ซานอากุสตินในกรุงมะนิลา  สร้างเมื่อป ีค.ศ.  1607  ถือเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ
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ระบบการศึกษา

วัฒนธรรมและประเพณี

	 ระบบการศึกษาของประเทศฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลมาจากระบบการ 

ศึกษาของสหรัฐอเมริกา  โดยแบ่งเป็น  4  ระดับ  คือ

  •  ระดับปฐมวัยหรือเตรียมประถมศึกษา  รับนักเรียนตั้งแต่อาย ุ 3 -  4  ปี

  •  ระดับประถมศึกษา  ใช้เวลาศึกษาภาคบังคับ  6  ปีในโรงเรียนของรัฐบาล 

หรือ  7  ปีในโรงเรียนของเอกชน 

  •  ระดับมัธยมศึกษา  ใช้เวลา  4  ปี 

  •  ระดับหลังมัธยมศึกษา  ซึ่งแบ่งเป็นหลักสูตรอาชีวศึกษาและหลักสูตร 

อุดมศึกษา  ใช้เวลา  2 -  3  ปี

	 ทั้งนี้ประเทศฟิลิปปินส์ใช้การเรียนการสอนแบบทวิภาษา  คือ  ภาษา 

อังกฤษและภาษาฟิลิปิโน

	 ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมที่แตกต่างของชาติ 

ตะวันออกและตะวันตกได้อย่างลงตัว  เนื่องจากมีความผูกพันกับวัฒนธรรม 

ตะวันตกที่ได้รับถ่ายทอดมาจากสเปนและสหรัฐอเมริกา  ศิลปะการแสดง  การ 

ละเล่น  และเทศกาลงานประเพณีของฟิลิปปินส์จึงมีทั้งแบบพื้นบ้านพื้นถิ่นของ 

ชาวมลายู  ผสมผสานกับวัฒนธรรมตะวันตกท่ีเก่ียวข้องกับพิธีกรรมและความเช่ือ 

ทางคริสต์ศาสนา
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	 เป็นระบำพื้นเมืองที่ได้รับอิทธิพลมาจากสเปน  คาริโนซา  แปลว่า  คู่รัก 

หรือท่ีรัก  เวลาเต้นจะจับคู่หญิง - ชาย  ผู้หญิงจะใส่ชุด  Maria  Clara  และถือพัด 

หรือผ้าเช็ดหน้า  ร่ายรำแสดงท่าทางเขินอาย  บทเพลงมีเน้ือหาชมความงามของ 

หญิงสาว

	 ฟิลิปปินส์มีการแสดงพื้นเมืองที่น่าสนใจ  อาทิเช่น

คาริโนซา  (Carinosa)

การร่ายรำแบบพื้นเมือง

ระบำคาริโนซา
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	 ระบำประจำชาติของฟิลิปปินส์  เป็นระบำของชนเผ่าพื้นเมืองที่ใช้ไม้ไผ่ 

สองลำตี - แตะกระทบกัน  ผู้เต้นจะก้าวขาเต้นเป็นจังหวะระหว่างไม้ไผ่สองลำน้ัน 

ตินิกลิงเป็นระบำที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและการฝึกฝน  ผู้เต้นต้องมีความ 

รวดเร็วและความคล่องตัว  เป็นการแสดงพ้ืนบ้านของเมืองเลย์เต  (Leyte)  และ 

เมืองอื่น ๆ ในหมู่เกาะวีซายัส

ตินิกลิง  (Tinikling)

รู้หรือไม่

	 ดนตรีของชาวฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลจาก 

สเปนค่อนข้างมาก  ส่วนใหญ่มักใช้กีตาร์เป็นเคร่ือง 

ดนตรีหลัก  ชาวฟิลิปปินส์ไม่เพียงแต่เล่นกีตาร์เก่ง 

แต่ยังสามารถผลิตกีตาร์ที่มีคุณภาพสูงด้วย  โดย 

ส่วนใหญ่ผลิตขึ้นที่เกาะเซบู

การแสดงพื้นบ้านตินิกลิง
ที่คล้ายการแสดงลาวกระทบไม้ของไทย
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เกม  กีฬา  และการละเล่นพื้นเมือง

	 เป็นของเล่นพื้นบ้านซึ่งเป็นที่นิยมมากในหมู่เด็ก  ๆ  คาดว่าชื่อโยโย่ 

อาจมาจากภาษาอิโลกาโนท่ีแปลว่า “กลับมา  กลับมา”  มีลักษณะเป็นลูกล้อ 

หรือจานหมุน  2  ช้ินประกบเข้าด้วยกันโดยมีแกนยึดตรงกลาง  มีเชือก  1  เส้น 

คล้องแกนกลางนั้น  วิธีการเล่นคือ  จับปลายเชือกด้านที่อิสระแล้วพันเชือก 

ส่วนที่เหลือรอบแกนหมุน  จากนั้นสะบัดปลายเชือกและเลี้ยงโยโย่ให้หมุน 

ต่อเนื่อง

โยโย ่ (Yo  -  Yo)
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	 เป็นการละเล่นพื้นบ้านประเภทเกมเตะ  โดยใช้เศษหวายหรือวัสดุอื่น 

ทำเป็นลูกบอลนุ่ม  เรียกว่า  สิปา  นิยมเล่นกันทั้งเด็กชายและเด็กหญิง  โดย 

โยนลูกสิปาแล้วใช้เท้าหรือเข่าเดาะบอลไว้ไม่ให้ตกพื้น  จากนั้นก็หาผู้ชนะ 

โดยนับจำนวนครั้งที่ผู้เล่นสามารถเลี้ยงลูกสิปาไว้ได้  ต่อมาพัฒนามาเป็นกีฬา 

เซปักตะกร้อโดยใช้ลูกตะกร้อที่ทำจากหวาย

สิปา  (Sipa)

	 เป ็นก ีฬายอดนิยมของ 

ชาวฟิลิปปินส์  มีการจัดการแข่งขัน 

บาสเกตบอลอาชีพรายการใหญ่ 

มีนักบาสเกตบอลทีมอาชีพ  และ 

องค์กรต่าง ๆ ให้การสนับสนุน

บาสเกตบอล  (Basketball)
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	 กีฬาประจำชาติฟิลิปปินส์  เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่มีอาวุธคือ 

ไม้หรือหวาย

อานิส  (Arnis)
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เทศกาล

	 จัดขึ้นในสัปดาห์ที่  3  ของเดือนมกราคม  ที่เมืองกาลีโบ  (Kalibo) 

บนเกาะปาไนย์  (Panay)  เป็นงานเทศกาลใหญ่ที่มีชื่อเสียงในเรื่องความ 

สนุกสนาน  มีการแต่งกายเลียนแบบชาวอาติ  (Ati)  ซึ่งเป็นชนพื้นเมือง 

ดั้งเดิมของฟิลิปปินส์  ในวันงานจะมีการจัดขบวนแฟนซีและแสดงดนตรี 

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเป็นเวลา  3  วัน  3  คืน

เทศกาลอาติอาตีอัง  (Ati  -  Atihan) 
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	 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่  3  ของเดือนมกราคม  ที่เมืองเซบู  (Cebu) 

เป็นงานฉลองเพื่อรำลึกถึงนักบุญซานโต  นีโญ  (Santo  Niño)  โดยมีการ 

จัดแสดงดนตรีและขบวนพาเหรดแฟนซีทั่วเมือง

เทศกาลซินูล็อก  (Sinulog)
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	 จัดขึ้นในสัปดาห์ที่  4  ของเดือนมกราคม  ที่เมืองอีโลอีโล  (Iloilo)  ซึ่งอยู่ 

ตรงข้ามกับเกาะปาไนย์  เพ่ือฉลองแด่นักบุญซานโต  นีโญ  เช่นเดียวกัน  นอกจาก 

การจัดแสดงดนตรีและเดินขบวนพาเหรดแล้ว  ชาวเมืองอีโลอีโลจะนำรูปจำลอง 

ของนักบุญซานโต  นีโญ  มาแห่ฉลองทั่วเมือง  และมีการจัดประกวดเต้นรำ 

ไปตามท้องถนนด้วย

เทศกาลดินาญัง  (Dinagyang)
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	 เป็นการร่วมขบวนแห่พระเยซู 

ดำ  ซ่ึงถือเป็นเทศกาลท่ีเก่าแก่ของชาว 

ฟิลิปปินส์  จัดขึ้นในวันที่  9  มกราคม 

ของทุกปี  ที่สนามกีฬาตรงข้ามสวน 

สาธารณะรีซัลปาร์ค   (Rizal  Park) 

เมืองเกียโป  กรุงมะนิลา  ในวันงาน 

จะมีชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมา 

ร่วมขบวนแห่เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 

เทศกาลอย่างคับคั่ง

เทศกาลฉลองพระเยซูดำ
(Black  Nazarene
Procession,  Philippines)

พระเยซูดำ

งานเทศกาลแห่พระเยซูดำ
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	 เป็นสตูที่นำเนื้อสัตว์มาเคี่ยวกับซอสมะเขือเทศ  และนิยมรับประทาน 

กับขนมปัง  เป็นอาหารที่ชาวฟิลิปปินส์ทำรับประทานกันในครอบครัว  โดย 

ปรับเปลี่ยนผักหรือส่วนผสมตามสูตรของแต่ละบ้าน  เรียกได้ว่าเป็นอาหาร 

ประจำชาติฟิลิปปินส์

	 ด้วยความที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะ  แต่ละเกาะก็มีวัฒน- 

ธรรมที่แตกต่างกัน  อาหารฟิลิปปินส์จึงได้รับอิทธิพลมาจากหลายเชื้อชาติและ 

หลายวัฒนธรรม  และยังได้ผสมผสานวัฒนธรรมจีน  มลายู  รวมไปถึงสเปน 

และอเมริกัน  ความโดดเด่นของอาหารฟิลิปปินส์จึงอยู่ที่การผสมผสานวัตถุดิบ 

ซึ่งหาได้ในท้องถิ่นและการปรุงแบบต่าง ๆ ให้ถูกปาก  อาหารส่วนใหญ่มีรสชาต ิ

หวาน  เปรี้ยว  เค็ม  และไม่เผ็ดมากนัก

คาลเดเรต้า  (Caldereta  หรือ  Filipino  Stew)

อาหาร

คาลเดเรต้าเนี้อ
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	 ทำจากเน ื ้อหมูหร ือไก  ่

ตุ๋นในซอสที่ปรุงด้วยน้ำส้มสายชู 

ซีอิ๊ว  ใบกระวาน  และกระเทียม 

รสออกเปรี้ยวและเค็ม

อโดโบ  (Adobo)

อโดโบไก่
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	 ขนมหวานขึ้นชื่อของ 

ฟิลิปปินส์  ทำจากน้ำแข็งไส 

ใส่ผลไมต่้าง ๆ  นมสด  เยลล่ี 

และไอศกรีม

ฮาโล  - ฮาโล
(Halo  -  Halo)

	 มีรสชาติอร่อยโดดเด่นและเป็นที่นิยมมาก

หมูหัน  (Lechon)

43

Philippine P.41-56.indd   43 6/29/12   4:49:10 PM



	 เครื่องแต่งกายประจำชาติของผู้หญิงชาวฟิลิปปินส์เป็นชุดเสื้อและ 

กระโปรงติดกัน  เสื้อคอกว้างแบบตะวันตก  แขนยกตั้งเป็นปีกกว้าง  ทำด้วย 

ผ้าใยสับปะรด  ส่วนผู้ชายสวมเสื้อแขนยาวทอจากใยสับปะรดและนุ่งกางเกง 

ขายาวแบบสากล

	 ส่วนตามเกาะต่าง ๆ มีการแต่งกายคล้ายชาวมลายูและอินโดนีเซีย  คือ 

นุ่งโสร่งปาเต๊ะ  สวมเสื้อผ้าใยสับปะรดหรือแพร  แขนกระบอกยาวจดข้อมือ 

มีผ้าพาดบ่า

การแต่งกาย
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ปักหมุดจุดหมาย

	 ฟิลิปปินส์มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง  ไม่ว่าจะเป็นสถานที ่

สำคัญทางประวัติศาสตร ์ หรือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งทางบกและทาง 

ทะเลที่มีความสวยงามน่าอัศจรรย์

	 ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นและน่าสนใจของฟิลิปปินส์มีดังนี้

กำแพงและประตูทางเข้าอินทรามูรอส

	 เป็นศ ูนย ์กลางของ 

ศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบ 

สเปนที่เก่าแก่ของกรุงมะนิลา 

มีอายุกว่า  400  ปี  ลักษณะ 

เป็นป้อมปราการและกำแพง 

เมือง  เคยเป็นศูนย์กลางทาง 

การปกครอง   การศ ึกษา 

ว ัฒนธรรม   ศาสนา   และ 

การค้า  ภายในเป็นที่ตั้งของ 

สถานที่ราชการ  โบสถ์  และ 

โรงเรียน

•  อินทรามูรอส  (Intramuros)
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โบสถ์ซานอากุสติน

ภายในโบสถ์ซานอากุสติน

	 สถานที่สำคัญภายในอินทรามูรอส  เช่น  โบสถ์ซานอากุสติน  (San 

Agustin)  เป็นสถาปัตยกรรมแบบสเปนที่สวยและสง่างามทั้งภายนอกและ 

ภายใน  เป็นโบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในฟิลิปปินส์  และได้รับยกย่องจาก 

องค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก

46
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	 บานาเว  หรือ  Rice  Terraces  เป็นนาข้าวแบบขั้นบันได  ตั้งอยู่บน 

เกาะลูซอน  มีอายุเก่าแก่กว่า  2,000  ปี  ชาวพื้นเมืองใช้วิธีสกัดไหล่เขาให้เป็น 

ชั้น ๆ ลดหลั่นลงมาเป็นขั้นบันได  เพื่อช่วยเพิ่มเนื้อที่ในการเพาะปลูก  รักษา 

หน้าดินไม่ให้ถูกชะล้างไป  ช่วยกักเก็บน้ำฝน  และยังช่วยป้องกันน้ำท่วม 

อีกด้วย  นาข้าวแห่งน้ีครอบคลุมเน้ือท่ีกว่า  10,360  ตารางกิโลเมตร  และได้รับ 

การขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก

•  บานาเว  (Banaue)
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	 เมืองเซบูอยู่ในหมู่เกาะวีซายัส  เป็น 

เมืองที่มีทัศนียภาพสวยงาม  มีหาดทราย 

ขาว  น้ำทะเลใส  มีสถานที่พักผ่อนตาก- 

อากาศหลากหลายรูปแบบ  และยังเป็น 

สวรรค์ของนักดำน้ำจากทั่วโลกอีกด้วย

	 นอกจากนี้เซบูยังเป็นแหล่งผลิต 

กีตาร์คุณภาพดี  แขกไปใครมาก็ต้อง 

แวะเวียนเข้าไปดูขั้นตอนการผลิตที่พิถี- 

พิถันต้ังแต่การเลือกวัสดุไปจนถึงกระบวน- 

การสุดท้าย  เพื่อให้ได้กีตาร์เสียงคุณภาพ

•  เมืองเซบู  (Cebu) 
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	 เป็นแม่น้ำใต้ดินท่ียาวท่ีสุดในโลก  ต้ังอยู่ในอุทยานแห่งชาติปูแอร์โต  ปริน- 

เซซา  เมืองปาลาวัน  มีความยาวถึง  8.2  กิโลเมตร  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทาง 

ธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งในฟิลิปปินส ์

	 นอกจากนี้ฟิลิปปินส์ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งมีลักษณะเป็น 

หมู่เกาะ  มีหาดทราย  และเป็นแหล่งดำน้ำชมปะการังอีกมากมาย  ไม่ว่าจะเป็น 

เกาะโบราไก  (Boracay)  เกาะโบฮอล  (Bohol)  ในหมู่เกาะวีซายัส  หรือเมืองดาเวา 

(Davao)  บนเกาะมินดาเนา  เป็นต้น

•  แม่น้ำใต้ดิน  ปูแอร์โต  ปรินเซซา  (Puerto  Princesa) 
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นามนี้สำคัญไฉน

	 นักเขียนและวีรบุรุษคนสำคัญของฟิลิปปินส์  มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้ 

เพ่ือเรียกร้องเอกราชจากสเปน  จนถูกจับและถูกตัดสินประหารชีวิต  การเสียชีวิต 

ของโฮเซ  รีซัล  กลายเป็นแรงผลักดันให้ชาวฟิลิปปินส์ลุกข้ึนสู้และสามารถขับไล่ 

สเปนออกไปได้สำเร็จ

โฮเซ  รีซัล  (Jose'   Rizal)
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	 ประธานาธิบดีคนที่  3  ของฟิลิปปินส์  เกิดในสมัยที่ประเทศฟิลิปปินส์ 

ยังเป็นอาณานิคมของสหรัฐอเมริกา  เขาได้เข้าร่วมกองทัพในสงครามโลก 

ครั้งที่สอง  จนกระทั่งสงครามสงบ  สหรัฐอเมริกาคืนเอกราชให้ฟิลิปปินส์และ 

แต่งต้ังให้แมกไซไซเป็นผู้ว่าราชการแห่งเมืองแซมบาเลส  ต่อมาได้รับการแต่งต้ัง 

ให้เป็นเลขานุการของฝ่ายป้องกันอาณาจักร  และสามารถปราบปรามกองโจร 

รามอน  แมกไซไซ
(Ramon  Magsaysay)
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ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้สำเร็จ  โดยการส่งทหารลงไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 

กับชาวบ้านในชนบท  ในที่สุดก็ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีคนที่  3 

ของฟิลิปปินส์  และดำรงตำแหน่งจนกระทั่งเสียชีวิตในป ีพ.ศ.  2500

	 หลังจากการเสียชีวิตของเขาหนึ่งปี  มีการก่อตั้ง  “มูลนิธิรางวัลรามอน 

แมกไซไซ”  (Ramon  Magsaysay  Award  Foundation)  เพื่อเป็นอนุสรณ์แด ่

ประธานาธิบดีรามอน  แมกไซไซ  ซึ่งเป็นแบบอย่างของผู้ที่อุทิศตนทำงานเพื่อ 

ประชาธิปไตย  และเป็นกองทุนรางวัลแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้สังคม

	 รางวัลแมกไซไซ	 เปรียบเสมือนรางวัลโนเบลแห่งเอเชีย	 โดยแบ่ง	

ออกเป็น	 6	 สาขา	 ได้แก่	 บริการรัฐกิจ,	 บริการสาธารณะ,	 ผู้นำชุมชน,	

วารสารศาสตร์,	 วรรณกรรมและศิลปะการส่ือสารเชิงสร้างสรรค์,	 สันติภาพและ	

ความเข้าใจระหว่างประเทศ	 และผู้นำในภาวะฉุกเฉิน	 และจัดพิธีมอบรางวัล	

เป็นประจำในวันท่ี	 31	 สิงหาคมของทุกปี	 ท่ีกรุงมะนิลา	 ประเทศฟิลิปปินส์
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	 เอ็มมานูเอล	 ดาปิดราน	 ปาเกียว	 (Emmanuel	 Da-	
pidran	 Pacquiao)	 หรือท่ีรู้จักกันดีในช่ือแมนน่ี	 ปาเกียว	 (Manny	

Pacquiao)	 เป็นนักมวยสากลชื่อดังและนักการเมืองชาวฟิลิปปินส	์
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  ประเทศฟิลิปปินส ์ เป็นหนึ่งใน 
ห้าประเทศผู้ร่วมก่อต้ังประชาคมอาเซียนเม่ือ 
ปี  พ.ศ.   2510  เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรม 
แตกต่างจากประเทศอ่ืน   ๆ ในภูมิภาคอาเซียน 
ทั้งยังเป็นประเทศที่พูดและใช้ภาษาอังกฤษ 
มากท่ีสุดในภมิูภาคน้ี  ซ่ึงถอืเป็นจดุแข็งของ 
ฟิลิปปินส์ในการเข้าร่วมเวทีโลก
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กรมอาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ

เลขที ่ 443  กระทรวงการต่างประเทศ  ถนนศรีอยุธยา

แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ  10400

www.mfa.go.th/asean

Embassy  of  the  Philippines

760  Sukhumvit  Rd.,  Corner  Soi  30/1  Bangkok  10110

Tel:  0-2259-0139  -  40

E-mail:  bangkokpe@gmail.com

Website:  http://www.philembassy-bangkok.net/

ขอขอบคุณข้อมูล
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