


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือประกอบการเรียนรายวิชาเลือก สาระการพัฒนาสังคม 

รายวิชา ซายอ ซูกอ มากัน บรูไนดารุสซาลาม  

(Zayoe Zugoe Magan Brunei Darussalam) 

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

รหัสวิชา สค02031 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 

 

 

 

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ 
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สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 





คำนำ 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551 ซึ่งได้กำหนดสาระวิชาบังคับและวิชาเลือก โดยสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาหลักสูตรในส่วนของวิชาเลือกที่มีเนื้อหาทันสมัย ทันเหตุการณ์ และสอดคล้องกับสภาพปัญหาของผู้เรียน 

ชุมชน และสังคม 

 สถาบัน กศน. ภาคเหนือ มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และจัดกระบวนการเรียนการสอน   

ที่ตอบสนองนโยบายข้างต้น จึงได้กำหนดให้มีโครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรและสื่อประกอบการเรียนรายวิชาเลือก สาระ

การพัฒนาสังคม ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ซายอ ซูกอ มากัน บรูไน

ดารุสซาลาม (Zayoe Zugoe Magan Brunei Darussalam) สื่อเล่มนี้ใช้สำหรับศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ของประเทศ

บรูไนดารุสซาลามซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน อันจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ครู กศน. ผู้เรียน

และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ต่อไป 

 หลักสูตรและเอกสารดังกล่าว สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้ด้วยความร่วมมือของคณะทำงานทุกท่านที่ได้

ให้ข้อคิดเห็นอันสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สถาบัน กศน.ภาคเหนือจึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ 

 

 

 

                                                                    (นายประเสริฐ หอมดี) 

                                                            ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
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คำแนะนำการใช้หนังสือเรียน 
 

 หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียน สาระการพัฒนาสังคม รายวิชา ซายอ ซูกอ มากัน บรูไน

ดารุสซาลาม (Zayoe Zugoe Magan Brunei Darussalam) จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับผู้เรียนที่เป็นนักศึกษา  

การศึกษานอกระบบ ซึ่งใช้จัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ในการ

ศึกษาหนังสือประกอบการเรียน สาระการพัฒนาสังคม รายวิชา ซายอ ซูกอ มากัน บรูไนดารุสซาลาม (Zayoe 

Zugoe Magan Brunei Darussalam) ผู้เรียนควรปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เข้าใจหัวข้อ สาระสำคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และขอบข่ายเนื้อหา 

 2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแต่ละบทอย่างละเอียด และทำกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในท้ายบทเรียน ซึ่ง

ผู้เรียนสามารถตรวจคำตอบที่ถูกต้องได้จากเฉลยที่มีอยู่ในท้ายเล่ม หากผู้เรียนตอบคำถามกิจกรรมท้ายบทผิด   

ผู้เรียนควรกลับไปทบทวนเนื้อหาใหม่ให้เข้าใจและแก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนที่จะศึกษาเรื่องต่อไป 

 3. ควรทำกิจกรรมท้ายบทเรียนให้ครบทุกกิจกรรม เพื่อเป็นการสรุปความรู้ ความเข้าใจของเนื้อหาในเรื่อง  

ที่เรียนอีกครั้ง 

 4. หนังสือประกอบการเรียนเล่มนี้ มี 10 บท ได้แก่ 

  บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

  บทที่ 2 สภาพทางภูมิศาสตร์ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

  บทที่ 3 ประวัติศาสตร์ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

  บทที่ 4 การเมืองการปกครองของประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

  บทที่ 6 เศรษฐกิจของประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

  บทที่ 7 ศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศบรูไนดารุสซาลาม  

  บทที่ 8 คำศัพท์และประโยคที่ควรรู้ในชีวิตประจำวัน 

  บทที่ 9 การเดินทางและการท่องเที่ยวในประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

  บทที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบรูไนดารุสซาลามกับประเทศไทย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 





โครงสร้างรายวิชา 
ซายอ ซูกอ มากัน บรูไนดารุสซาลาม  

(Zayoe Zugoe Magan Brunei Darussalam)  

รหัสวิชา สค02031 สาระการพัฒนาสังคม 

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

สาระสำคัญ 

 ข้อมูลทั่วไปของบรูไนดารุสซาลามในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน มีความโดดเด่นด้านภูมิประเทศและ  

ภูมิอากาศ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ที่รังสรรค์ให้ก่อเกิดวัฒนธรรม และมีความเป็นมา  

ทางประวัติศาสตร์ ที่มีรากฐานจากศาสนาอิสลามที่ผู้คนยึดถือปฏิบัติมาช้านานสืบทอดต่อกันมา สร้างสังคมให้อยู่

ร่วมกันอย่างสงบสุข และการมีฐานทรัพยากรจากแหล่งปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติทำให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  

ได้อย่างดี แต่ยังคงอนุรักษ์บริบทของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติไว้ได้ส่งผลให้ประเทศได้รับการพัฒนาให้เจริญ

ก้าวหน้ายิ่งขึ้น  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

 1. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง

ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ ศิลปะและวัฒนธรรม คำศัพท์และประโยคที่ควรรู้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจน  

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

 2. มีความรู้และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมถูกต้องระหว่างการเดินทางและการท่องเที่ยว  

ในประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

ขอบข่ายเนื้อหา 

 บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประเทศบรูไนดารุสซาลาม  

  ข้อมูลทั่วไป 

 บทที่ 2 สภาพทางภูมิศาสตร์ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

  เรื่องที่ 1 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต  

  เรื่องที่ 2 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ  

  เรื่องที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ 

 บทที่ 3 ประวัติศาสตร์ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

  ประวัติศาสตร์ประเทศบรูไนดารุสซาลาม  

 บทที่ 4 การเมืองการปกครองของประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

  การเมืองการปกครองของประเทศบรูไนดารุสซาลาม  





 บทที่ 5 ลักษณะสังคมประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

  เรื่องที่ 1 ลักษณะประชากร  

  เรื่องที่ 2 ภาษาและศาสนา 

  เรื่องที่ 3 ระบบการศึกษา  

 บทที่ 6 เศรษฐกิจของประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

  เรื่องที่ 1 ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

  เรื่องที่ 2 แนวโน้มการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

 บทที่ 7 ศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศบรูไนดารุสซาลาม  

  เรื่องที่ 1 ศิลปวัฒนธรรม 

  เรื่องที่ 2 เทศกาลและประเพณีสำคัญ  

 บทที่ 8 คำศัพท์และประโยคที่ควรรู้ในชีวิตประจำวัน 

  เรื่องที่ 1 คำศัพท์และประโยคที่ควรรู้  

  เรื่องที่ 2 ตัวเลขและจำนวนนับ 

  เรื่องที่ 3 วันและเวลา 

 บทที่ 9 การเดินทางและการท่องเที่ยวในประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

  เรื่องที่ 1 ข้อมูลที่ควรเรียนรู้ก่อนเดินทางเข้าประเทศ 

  เรื่องที่ 2 ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนขณะที่อยู่ในประเทศ 

  เรื่องที่ 3 สถานที่สำคัญของประเทศและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 

 บทที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบรูไนดารุสซาลามกับประเทศไทย 

  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบรูไนดารุสซาลามกับประเทศไทย      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1รายวิชา ซายอ ซูกอ มากัน บรูไนดารุสซาลาม

 
 

      บทที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
       ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
 

 

สาระสำคัญ 

  ประเทศบรูไน มีชื่อเป็นทางการว่า เนการา บรูไนดารุสซาลาม มีเมืองหลวง คือ บันดาร์เสรีเบกาวัน 

(Bandar Seri Begawan) มีการปกครองแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดี  

ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ (His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin 

Waddaulah) ทรงเป็นองค์พระประมุขของประเทศ 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 บอกข้อมูลทั่วไปของประเทศได้  

 
ขอบข่ายของเนื้อหา 

 ข้อมูลทั่วไปของประเทศ ได้แก่ ชื่อทางการ เมืองหลวง เขตการปกครอง ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 

ทรัพยากรธรรมชาติ วันชาติ วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน ระบอบการปกครอง ระบบกฎหมาย ระบบการศึกษาสกุลเงิน 

เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายวิชา ซายอ ซูกอ มากนั บรูไน ดารุสซาลาม : 1 

 

 
 

 บทที่ 1 ขอมูลทั่วไปประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

 
สาระสําคัญ 

  ประเทศบรูไน มีชื่อเปนทางการวา เนการา บรูไนดารุสซาลาม มีเมืองหลวง คือ บันดารเสรีเบกาวัน 
(Bandar Seri Begawan)  มีการปกครองแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี 
ฮัสซานัล โบลเกียห มูอิซซัดดิน วัดเดาละห (His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin 
Waddaulah) ทรงเปนองคพระประมุขของประเทศ 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 บอกขอมูลทั่วไปของประเทศได  
 
ขอบขายของเนื้อหา 

 ขอมูลทั่วไปของประเทศ ไดแก ชื่อทางการ  เมืองหลวง  เขตการปกครอง ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ วันชาติ วันที่เปนสมาชิกอาเซียน  ระบอบการปกครอง  ระบบกฎหมาย ระบบการศึกษา
สกุลเงิน เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 รายวิชา ซายอ ซูกอ มากัน บรูไนดารุสซาลาม

  เรื่องที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

  

 

 

 

 

 

 

ธงชาติของประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

ที่มา : http://department.utcc.ac.th/thaiculture/ 

ชื่อทางการ   : เนการา บรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam แปลว่า ดินแดนแห่งความ   

       สงบสุข) 

เมืองหลวง   : บันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan) อยู่ในเขต Brunei-Muara 

คำขวัญ   : “น้อมรับใช้ตามแนวทางของอัลเลาะห์เสมอ” (Always in service with God’s    

     guidance) 

ที่ตั้ง    : ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือบนเกาะบอร์เนียว ในทะเลจีนใต้  

เวลา    : เวลาที่บรูไนฯ เร็วกว่าเวลามาตรฐานสากลที่เมืองกรินิช กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ     

     8 ชั่วโมง และเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 

เวลาราชการ   : เปิดทำการตั้งแต่ 7.45 น.- 12.15 น. และ 13.30 น.-16.30 น. 

เขตการปกครอง  : 4 เขต คือ เขต Brunei-Muara เขต Belait เขต Temburong และเขต Tutong 

พื้นที่    : 5,765 ตารางกิโลเมตรเป็นผืนแผ่นดิน (พื้นที่ 70% เป็นป่าเขตร้อน)       

ภูมิอากาศ   : อากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนชื้น มีปริมาณฝนตกค่อนข้างมาก และมี อุณหภูมิอบอุ่น     

     โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส 

ภูมิประเทศ  : พื้นที่ชายฝั่งสูงขึ้นเป็นภูเขาทางทิศตะวันออก และเนินเขาต่ำทางทิศตะวันตก 

ทรัพยากรธรรมชาติ : ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และไม้ 

ภัยธรรมชาติ  : ไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว และอุทกภัย  

ประชากร  : 408,786 คน (ข้อมูลปี 2553) ประกอบด้วย ชาวมาเลย์ 68.8 % ชาวจีน 18.3 %  

     ชนเผ่าต่าง ๆ 5.0 % ชาวอินเดียและอื่น ๆ 7.9 % 

วันชาติ   : 23 กุมภาพันธ์ (ได้รับอิสรภาพจากอารักขาของอังกฤษ)  

วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน : 7 มกราคม พ.ศ. 2527 (ลำดับที่ 6) 

!



3รายวิชา ซายอ ซูกอ มากัน บรูไนดารุสซาลาม

ภาษา   : ภาษามาเลย์ (Malay หรือ Bahasa Melayu) เป็นภาษาราชการ ภาษาอังกฤษและ  

     ภาษาจีนเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารแพร่หลาย 

ศาสนา   : ศาสนาประจำชาติ คือ ศาสนาอิสลาม 67 % ศาสนาอื่น ๆ ได้แก่ ศาสนาพุทธ 13 %     

     ศาสนาคริสต์ 10 % และฮินดู10 % 

ดอกไม้ประจำชาติ : ดอกซิมปอร์ (Simpor) หรือชื่อที่รู้จักว่า ดอกส้านชะวา (Dillenia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดอกไม้ประจำชาติของประเทศบรูไนดารุสซาลาม ดอก Simpor  

ที่มา : http://www.manager.co.th/travel/ 

 

เวลาท้องถิ่น  : 8 ชั่วโมงก่อน GMT (เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

รหัสประเทศ  : รหัสในการโทรศัพท์ทางไกลของประเทศบรูไน 673 

ระบบไฟฟ้า  : 240 โวลต์ โดยใช้ปลั๊กมาตรฐานมีสามขาหรือเป็นหมุดสี่เหลี่ยม 

ระบอบการปกครอง  : สมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน  

     วัดเดาละห์ (His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin 

     Waddaulah) ทรงเป็นองค์พระประมุขของประเทศ 

ระบบกฎหมาย  : ใช้หลักกฎหมายอังกฤษ สำหรับชาวมุสลิมใช้ Islamic Shari’a law แทน กฎหมายแพ่ง 

     ในหลายสาขา  

ระบบการศึกษา  : ประเทศบรูไนดารุสซาลามไม่มีการศึกษาภาคบังคับ แต่การศึกษาเป็นสากล และจัดให้   

     ฟรีสำหรับประชาชนทั่วไป การศึกษาแบ่งออกเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 1 ปี ระดับ 

     ประถมศึกษา 6 ปี ระดับมัธยมศึกษา 7-8 ปี ซึ่งแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี   

     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2-3 ปี และระดับเตรียมอุดมศึกษา 2 ปี และระดับ    

     มหาวิทยาลัย 3-4 ปี 

 

 

!



4 รายวิชา ซายอ ซูกอ มากัน บรูไนดารุสซาลาม

 

 

 

 

 

 

 

เงินดอลลาร์บรูไน 

ที่มา : http://aseancorner.blogspot.com/2011/12/asean-currency.html 

 

สกุลเงิน   : ดอลลาร์บรูไน (Brunei Dollar : BND) เงินดอลลาร์บรูไนมีมูลค่าเท่ากับเงินดอลลาร์ 

     สิงคโปร์ และสามารถใช้แทนกันได้ อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ : ซื้อ 24.25 บาท  

     / 1 ดอลลาร์บรูไน (ข้อมูล ณ มกราคม 2556) ขาย 24.63 บาท/ 1 ดอลลาร์บรูไน    

     (ข้อมูล ณ มกราคม 2556) 
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5รายวิชา ซายอ ซูกอ มากัน บรูไนดารุสซาลาม

กิจกรรมท้ายบทที่ 1 
 

คำชี้แจง : ให้ผู้เรียนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศบรูไนต่อไปนี้ 

    1. เนการา บรูไนดารุสซาลาม  

    2. บันดาร์เสรีเบกาวัน  

    3. ทรัพยากรธรรมชาติ  

    4. ดอกไม้ประจำชาติ  

    5. สกุลเงิน  

    6. ที่ตั้ง 

    7. ศาสนาประจำชาติ  

    8. ภาษาประจำชาติ  

    9. ประมุขของประเทศ  

    10. ระบอบการปกครอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายวิชา ซายอ ซูกอ มากนั บรูไน ดารุสซาลาม : 5 

 

กิจกรรมทายบทที่ 1 
 

คําชี้แจง : ใหผูเรียนคนหาขอมูลเกี่ยวกับประเทศบรูไนตอไปนี้ 
 1.  เนการา บรูไนดารุสซาลาม  
 2.  บันดาร เสรี เบกาวัน  
 3.  ทรัพยากรธรรมชาติ  
 4.  ดอกไมประจําชาติ  
 5.  สกุลเงิน  
 6.  ที่ตั้ง 
 7.  ศาสนาประจําชาติ  
 8.  ภาษาประจําชาติ  
 9.  ประมุขของประเทศ  
 10.  ระบอบการปกครอง  

ส ม บู ร ณ า ญ า สิ ท ธิ ร า ช ย 
วั น เ ส า ร ล า ย ง า ม ล ป ข 
ส เ ห า มี เ ด ี ย ว อ ะ ร ย สุ บ 
ด ี ก ก ร ย ป โ ต ร เ ลี ย ม ล ฟ 
ก า ล ม ด ฯ ม ด ว ง ใ า ล ต ห 
า ะ ร ๆ ไ ส า น ช ะ ว า ง า ล 
ด บ บ ม า เ ล ย ต ค บ แ ไ น พ 
ท อ สั ง ห เ มื อ ง ห ล ว ง น พ 
ญ ร ม ฝ ม ม แ ห อิ น ท รี ย ส จ 
ฬ เ ใ ฐ า ณ แ ซ ส า ว ส ว ย า 
ฒ นี ล ป ผ น ง ว ล ส เ ด ก โ ก 
อ ย แ ม ด อ ล ล า ร บ รู ไ น า 
ฆ ว อ แ ทื ม ใ ณ ม ธ ใ ฝ ฑ อ ร 
ฎ ฌ น พ ศ ล ว ง ฮ ม ห ึ ม า อ ต 
พ ด ิ ผ ฎ พ ก พ ป พ ห เ ม ย น า 

 
 



6 รายวิชา ซายอ ซูกอ มากัน บรูไนดารุสซาลาม



7รายวิชา ซายอ ซูกอ มากัน บรูไนดารุสซาลาม

 
 

   บทที่ 2  สภาพทางภูมิศาสตร์ 
                ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

 

 

สาระสำคัญ 

  บรูไนดารุสซาลาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบนเกาะบอร์เนียว มีขนาดพื้นที่ 5,765 ตาราง

กิโลเมตร ระหว่างละติจูดที่ 4 องศา 30 ลิปดาเหนือ ลองติจูดที่ 114 องศา 40 ลิปดาตะวันออก ประกอบด้วย   

2 ส่วนที่ไม่ติดกัน คือ ด้านตะวันออกและด้านตะวันตก มีรัฐซาราวักของประเทศมาเลเซีย กั้นกลาง ชายฝั่ง  

ด้านเหนือจรดทะเลจีนใต้ พรมแดนทางบกที่เหลือถูกล้อมรอบด้วยรัฐซาราวักของประเทศมาเลเซีย แบ่งพื้นที่  

ออกเป็น 4 เขต คือ บรูไน - มัวรา บือเลต ตึมบูรง และตูตง โดยส่วนใหญ่ประชากร จะอาศัยอยู่ทางด้านตะวันตก 

เนื่องจากทางด้านตะวันออกของประเทศ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขา 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 1. อธิบายลักษณะที่ตั้ง อาณาเขต ภูมิประเทศและภูมิอากาศได้ 

 2. ยกตัวอย่างพืชพรรณธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญได้ 

 
ขอบข่ายของเนื้อหา 

 เรื่องที่ 1 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต 

 เรื่องที่ 2 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

 เรื่องที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายวิชา ซายอ ซูกอ มากนั บรูไน ดารุสซาลาม : 1 

 

 
 

 บทที่ 1 ขอมูลทั่วไปประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

 
สาระสําคัญ 

  ประเทศบรูไน มีชื่อเปนทางการวา เนการา บรูไนดารุสซาลาม มีเมืองหลวง คือ บันดารเสรีเบกาวัน 
(Bandar Seri Begawan)  มีการปกครองแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี 
ฮัสซานัล โบลเกียห มูอิซซัดดิน วัดเดาละห (His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin 
Waddaulah) ทรงเปนองคพระประมุขของประเทศ 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 บอกขอมูลทั่วไปของประเทศได  
 
ขอบขายของเนื้อหา 

 ขอมูลทั่วไปของประเทศ ไดแก ชื่อทางการ  เมืองหลวง  เขตการปกครอง ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ วันชาติ วันที่เปนสมาชิกอาเซียน  ระบอบการปกครอง  ระบบกฎหมาย ระบบการศึกษา
สกุลเงิน เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 รายวิชา ซายอ ซูกอ มากัน บรูไนดารุสซาลาม

   เรื่องที่ 1  ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

ที่มา : http://www.asean-guide.com/asean-community/ 

 

 ลักษณะที่ตั้ง 

 ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบนเกาะบอร์เนียว ในทะเลจีนใต้ ระหว่าง

ละติจูดที่ 4 องศา 30 ลิปดาเหนือ ลองติจูดที่ 114 องศา 40 ลิปดาตะวันออก โดยมีชายฝั่งด้านเหนือ  

จรดทะเลจีนใต้ พรมแดนทางบกที่เหลือถูกล้อมรอบด้วยรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย 

 อาณาเขต  

 ทิศเหนือ   ติดต่อกับทะเลจีนใต้  

  ทิศใต้    ติดต่อกับรัฐซาราวักของประเทศมาเลเซีย 

  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับรัฐซาราวักของประเทศมาเลเซีย 

  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับรัฐซาราวักของประเทศมาเลเซีย 

  ขนาด 

 ประเทศบรูไนดารุสซาลาม มีพื้นที่ 5,765 ตารางกิโลเมตร เป็นผืนแผ่นดิน 5,270 ตารางกิโลเมตร(ร้อยละ 

70 เป็นพื้นที่ป่าเขตร้อน) และเป็นผืนน้ำ 500 ตารางกิโลเมตร โดยดินแดนอาณาเขตรวม 381 กิโลเมตร เขตชายฝั่ง 

161 กิโลเมตร โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 เขต คือ บรูไน - มัวรา (Brunei-Muara) บือเลต (Belait) ตึมบูรง 

(Temburong) และตูตง (Tutong) 
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   เรื่องที่ 2  ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิประเทศ 

 ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ประกอบด้วย 2 ส่วนที่ไม่ติดกัน คือ ด้านตะวันออกและด้านตะวันตก โดยมี  

รัฐซาราวักของมาเลเซียกั้นไว้ ทิศตะวันออกเป็นที่ตั้งของเขตตึมบูรง (Temburong) ทิศตะวันตกเป็นที่ตั้งของ  

เขตบรูไน - มัวรา (Brunei-Muara) เขตบือเลต (Belait) และ เขตตูตง (Tutong) 

 พื้นที่เป็นที่ราบชายฝั่งทะเลและที่ราบหุบเขาซึ่งเป็นดินตะกอนที่แม่น้ำพัดพามาทับถม บริเวณที่อยู่ห่างจาก

ชายฝั่งเข้าไปในเกาะส่วนใหญ่จะเป็นเนินเขาซึ่งทำให้ชายฝั่งสูงขึ้นเป็นภูเขาทางทิศตะวันออก และเป็นเนินเขาต่ำ ๆ 

ทางทิศตะวันตก โดยส่วนใหญ่ประชากรจะอาศัยอยู่ทางด้านตะวันตก เนื่องจากทางด้านตะวันออกของประเทศ   

มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขา 

  ฟรานซ์ (Franz, 1980) อ้างใน ดลมนรรจน์ 2547, หน้า 8 กล่าวว่า บรูไนฯ แบ่งสัณฐานออกเป็น 3 ส่วน 

ได้แก่  

 1. เขตภูเขา (The Mountainous Zone) จะพบในบริเวณตอนใต้ของตึมบูรง สูงประมาณ 600 เมตร พื้นที่

ในเขตภูเขานี้จะมีลักษณะเป็นภูมิประเทศขรุขระ ลักษณะทางธรณีวิทยาส่วนใหญ่จะประกอบด้วยหินทราย  

ขนาดใหญ่และการก่อตัวของดินเหนียว หินชนวนเนื้อแน่น (Shale) และหินชนวนที่เก่าแก่ (Slate)  

  2. เขตเนินเขา (Hill Zone) ในบริเวณนี้จะไม่เป็นรูปแบบของภูเขาที่ต่อเนื่องกัน แต่จะเป็นลักษณะของ

ภูเขาที่แตกต่างกันอย่างต่อเนื่อง เป็นลักษณะโครงสร้างแบบเควสต้าหรือเขตที่ลุ่มตามแนวลุ่มแม่น้ำบริเวณหุบเขา

หรือที่ราบ  

 3. เขตที่ลุ่ม มีพื้นที่ขยายออกไปตามแนวชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันตกของบือเลตและตูตง และมีพื้นที่อยู่ใน

ลุ่มน้ำ ที่ลุ่มตูตงและบือเลต บริเวณที่ลุ่มตามแนวชายฝั่งทะเลจะผสมผสานกับที่ราบลุ่มน้ำ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวขยายไกล

ออกไปถึงตัวเมืองบรูไน 

  บริเวณที่ต่ำในเขตที่ลุ่มตูตงและบือเลตจะมีหนองน้ำที่มีตะกอนพีท ซึ่งวิวัฒนาการมามากกว่า 4,500 ปีแล้ว 

แอนเดอร์สัน (Anderson,1964) อ้างใน ดลมนรรจน์ 2547, หน้า 9 เนื่องจากสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น บริเวณ

ที่ลุ่มมีป่าไม้ขึ้นหนาแน่น หนองน้ำอันกว้างใหญ่ ส่วนมากจะพบในบริเวณที่ราบชายฝั่งทะเลในตึมบูรง นอกจาก

บริเวณที่ราบมูเลาวท์ (Mulaut) ที่ปราศจากลุ่มน้ำ แต่จะเป็นที่ราบจากตะกอน ที่ทับถมโดยน้ำ อย่างไรก็ตาม พื้นที่

บริเวณที่ราบต่ำของลานตะพัก จะประกอบไปด้วยดินเหนียวและทรายดินเหนียว (Clay Sands จะพบในบริเวณ  

ที่ต่ำของลานตะพัก) และจะพบก้อนกรวดและทรายขาวละเอียดที่ปะปนด้วยก้อนกรวด หรือเรียกว่า 

“ทรายควอร์ต” (มักจะพบในทะเลทางตะวันตกของตูตง) ในที่ลุ่มบือรากัส (Berakas Basin) และในตูตงจะพบพื้นที่

ในลักษณะเพียงส่วนน้อยเท่านั้น 
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  บริเวณที่ลุ่มในบรูไนเป็นจุดที่แม่น้ำไหลผ่าน หล่อเลี้ยงพืชพรรณและเป็นแหล่งอารยธรรม แม่น้ำที่สำคัญ  

ในประเทศบรูไน ได้แก่ แม่น้ำบือเลต แม่น้ำตูตง แม่น้ำบรูไน แม่น้ำตึมบูรง  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แม่น้ำบรูไน บันทึกภาพโดย JAhrensy Megan Ahrens 

ที่มา : https://turcanin.files.wordpress.com/2012/05/brunei-river-landscape.jpg 

 

 ลักษณะภูมิอากาศ 

 ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ตั้งอยู่ในภูมิอากาศเขตร้อน มีปริมาณฝนมาก เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศติด

กับทะเล ได้รับอิทธิพลจากการพัดพาความชื้นเข้าสู่พื้นที่ เป็นภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแบบป่าฝนเมืองร้อน (Tropical 

Rain Forest) หรือเรียกว่าแบบ Af ตามการแบ่งเขตภูมิอากาศโดย วลาเดเมียร์ เคิปเปน ซึ่งมีปริมาณน้ำฝนสูง และ

ตกยาวนานถึงแปดเดือน ซึ่งนิยมเรียกว่า “ฝนแปด แดดสี่” นอกจากนี้การดำรงพื้นที่ป่าทำให้เป็นพื้นที่สำคัญในการ

รักษาความชุ่มชื้นและการดูดซับน้ำ โดยมีอุณหภูมิสูงเฉลี่ย 23 - 32 องศาเซลเซียส ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม

เป็นช่วงที่ฝนตกชุกที่สุด 

  เหตุผลที่ประเทศบรูไนดารุสซาลามมีฝนตกชุก เนื่องด้วยได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนไต้ฝุ่น ที่ก่อตัวใน

ทะเลจีนใต้ และมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพาความชื้นจากทะเล มายังเกาะบอร์เนียว  
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   เรื่องที่ 3  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ 

 

 ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ตั้งอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตร มีลักษณะภูมิประเทศที่ประกอบด้วยที่ราบหุบเขา

และชายฝั่งทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ ซึ่งเป็นป่าชายเลน รัฐบาลของประเทศ

บรูไนดารุสซาลาม มีนโยบายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น ผืนป่าของประเทศจึงได้รับการส่งเสริมให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวและใช้ในการวิจัยเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศ  

 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  

 ประเทศบรูไนฯ ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว ซึ่งมีความพิเศษที่มีผืนป่าครอบคลุมทั้งเกาะและเป็นผืนป่าที่เก่าแก่

แห่งหนึ่งของโลก และการตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ทำให้ป่าบริเวณเกาะบอร์เนียวมีความหลากหลายทางชีวภาพและ

มีป่าหลายประเภท ได้แก่ ป่าไม้ผลัดใบ และป่าไม้ไม่ผลัดใบ  

 ป่าไม้ผลัดใบ ได้แก่ 

  ป่าเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest) เป็นป่าไม้ผลัดใบ ได้แก่ ไม้เต็ง รัง เหียง พลวง เป็นป่าที่ขึ้นอยู่ใน

พื้นที่ที่มีความชื้นลดลง ป่าจึงต้องผลัดใบเพื่อลดการคายน้ำ พบบริเวณเชิงเขาและที่ราบ ขึ้นในสภาพดินที่มี  

ความแห้งแล้ง  

 ป่าไม้ไม่ผลัดใบ ได้แก ่ป่าชายเลน ป่าพรุ ป่าสันทรายชายหาด ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น  

 ป่าชายเลน (Mangrove forest หรือ Intertidal forest) เป็นป่าไม้ไม่ผลัดใบที่มีพืชตระกูลโกงกาง แสม

และลำพู เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำที่สำคัญ และเป็นปราการป้องกันภัยธรรมชาติที่สำคัญจาก พายุหมุนและคลื่น

บริเวณชายฝั่ง เนื่องจากพืชส่วนใหญ่เป็นไม้ค้ำยันที่ยึดหน้าดินเลนไว้ ประเทศบรูไนมีที่ตั้งบริเวณเกาะบอร์เนียวจึงมี

ภูมิอากาศร้อนชื้นและภูมิประเทศแบบชายฝั่งที่พืชพรรณธรรมชาติจากป่าชายเลนสามารถขึ้นได้ดี 

 ป่าพรุ (Swamp forest) เป็นป่าที่มีน้ำขังและการทับถมของซากพืชซากสัตว์ จึงมีอินทรีย์สารสูง อุ้มน้ำ  

ได้มาก ป่าชนิดนี้จึงมีความชื้นบริเวณหน้าดินสูง และมีระบบรากที่แข็งเพื่อยึดโยงให้ลำต้นพยุงอยู่ได้ 

 ป่าสันทรายชายหาดหรือป่าคีรังกัส (Keragas) (วิทย์ บัณฑิตกุล 2555, หน้า 49) อยู่ทางภาคตะวันออก  

ของเกาะบอร์เนียว เป็นป่าที่มีลักษณะพื้นทรายสีขาวและมีความเป็นกรด ต้นไม้เป็นไม้ขนาดเล็ก ไม้พุ่มเตี้ย และ

ต้นสนบอร์เนียวที่หายาก  

 ป่าดิบเขา (Hill Evergreen Forest) เป็นป่าที่ขึ้นอยู่ในเขตที่สูง มีมวลอากาศปะทะพื้นที่ จึงอุดมไปด้วย

หมอกที่ปกคลุมตลอดวัน หรือเรียกว่าป่าห่มผ้า เนื่องจากปริมาณความชื้นที่ยึดเกาะบริเวณ ต้นไม้ใหญ่ทำให้พืช  

อิงอาศัย เช่น เฟิร์น มอส และไลเคนปกคลุมอยู่บริเวณลำต้น พืชส่วนใหญ่เป็นพืชตระกูลก่อ  
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 ป่าดิบชื้น (Tropical Rain Forest) บรูไนมีความโดดเด่นและเอกลักษณ์ของผืนป่าบนเกาะบอร์เนียว   

ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติอูลู เต็มบูรง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เปิดให้ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า   

เป็นผืนป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง พบสัตว์ประจำถิ่นที่เป็นตัวชี้วัด  

ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เช่น นกเงือก ลิงจมูกยาว (วิทย์ บัณฑิตกุล 2555, หน้า 50) นอกจากนี้ ยังพบผีเสื้อ

ที่สวยที่สุดในโลก คือ ผีเสื้อราชาบรูกและสัตว์สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก เช่น กบ Black-spotted Rock  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุทยานแห่งชาติอูลู เต็มบูรง (Ulu Temburong National Park) 

ที่มา : http://borneoadventure.com/tours/temburong-national-park-escapade/ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลิงจมูกยาว (Long-nosed monkey, Proboscis monkey) ที่พบได้ในผืนป่าบนเกาะบอร์เนียว 

ที่มา : http://2.bp.blogspot.com/yHS2x5nou0I/T6vVYXXU1dI/ 

AAAAAAAAKw0/jFwDIzRjCcU/s1600/Proboscis+Monkeys3.jpg 
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 ทรัพยากรปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ 

 (วิทย์ บัณฑิตกุล 2555, หน้า 53) บรูไนดารุสซาลามเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากร  

ทางธรรมชาติประเภทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ถือเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศ เนื่องจากทรัพยากรปิโตรเลียม

พบมากในบริเวณชายฝั่งแถบทะเลจีนใต้ สร้างรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศ มีการสำรวจขุดเจาะน้ำมัน  

ที่กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ในปี พ.ศ. 2442 (ค.ศ. 1899) และพบบ่อน้ำมันแห่งแรกที่เอเยอร์ เบอร์กุนจี (Ayer 

Berkunchi) แต่ปริมาณน้ำมันไม่มากพอที่จะทำอุตสาหกรรมได้ 

 ต่อมาปี พ.ศ. 2468 (ค.ศ. 1925) มีการย้ายฐานการขุดเจาะน้ำมันไปเมืองซีเรียและบริษัทบริติช มลายัน

ปิโตรเลียม จำกัด (British Malayan Petroleum Company Limited) ขุดพบน้ำมันที่มีปริมาณมากพอจะทำ  

เชิงพาณิชย์ได้ในปี พ.ศ. 2472 (ค ศ. 1929)  

 ปัจจุบันเมืองซีเรียเป็นเมืองสำคัญในการทำอุตสาหกรรมน้ำมันของประเทศ น้ำมันในเมืองวีเรียเป็นน้ำมัน

บนฝั่ง มีการขุดเจาะมากถึง 18 บ่อ ในปี พ.ศ. 2457 - 2503 (ค.ศ. 1914 -1960) ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีการขุดเจาะ

น้ำมันพัฒนาขึ้น บรูไนฯ ก็เริ่มขยายฐานการขุดเจาะไปที่นอกชายฝั่ง บริเวณอัมเปอตะวันตกที่อยู่ห่างจากเขตบือเลต

ไปประมาณ 13 กิโลเมตร การย้ายฐานน้ำมันดิบนี้ทำให้พบแหล่งน้ำมันดิบเพิ่มมากขึ้น บรูไนยังพบแหล่งก๊าซ

ธรรมชาติ จึงเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวขึ้นในปี พ.ศ. 2515 (ค.ศ.1972)  

 ปัจจุบันบรูไนฯ ส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมากกว่าร้อยละ 90 ของสินค้าทั้งหมด ผลิตน้ำมันได้เป็น

อันดับ 3 ของอาเซียน รองจากประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติในประเทศบรูไนดารุสซาราม 
ที่มา http://pb.com.bn/wp-content/uploads/2012/07/pic2.jpg 

 นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรอื่นที่สามารถทำรายได้ให้กับประเทศ เช่น แร่ธาตุ สัตว์น้ำและผลผลิต  

ทางเกษตรกรรม เนื่องจากประเทศบรูไนดารุสซาลาม มีลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่ทำให้เกิดความ  

หลากหลายทางชีวภาพของพืชพรรณ อันอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกข้าว ผักและผลไม้  
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กิจกรรมท้ายบทที่ 2 

 

 

คำชี้แจง : ให้ผู้เรียนโยงเส้นเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม B  

   กลุ่ม A      กลุ่ม B  

  1. ช่วงที่ฝนตกชุกที่สุด    ก. บันดาร์เสรีเบกาวัน 

  2. ชื่อเขตการปกครองในประเทศ    ข. บรูไน - มัวรา บือเลต ตึมบูรง และตูตง 

  3. ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกัน  ค. ภูเขาสูง  

  4. ลักษณะภูมิประเทศด้านตะวันออก  ง. ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ  

  5. ลักษณะภูมิอากาศ    จ. ป่าชายเลน ป่าพรุ ป่าดิบเขา 

  6. ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ   ฉ. ที่ราบชายฝั่งทะเลและที่ราบหุบเขาซึ่งเป็นดิน   

           ตะกอนที่แม่น้ำพัดพามาทับถม 

  7. ชื่อเกาะที่เป็นที่ตั้งของประเทศ   ช. มาเลเซีย 

  8. ปาไม้ไม่ผลัดใบ    ซ. เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 

  9. ลักษณะภูมิประเทศด้านตะวันตก  ฌ. เกาะบอร์เนียว ในทะเลจีนใต้ 

 10. เมืองหลวง     ญ. ร้อนชื้น 

       ฎ. ป่าเต็งรัง 
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  บทที่ 3  ประวัติศาสตร์ 
          ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

 

 

สาระสำคัญ 

  บรูไนดารุสซาลามมีประวัติศาสตร์เป็นที่รู้จักและมีอำนาจมากในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงคริสต์ศตวรรษ

ที่ 16 โดยมีอาณาเขตครอบครองส่วนใหญ่ของเกาะบอร์เนียวและส่วนหนึ่งของหมู่เกาะซูลู มีชื่อเสียงทางการค้า 

สินค้าส่งออกที่สำคัญในสมัยนั้น ได้แก่ การบูร พริกไทย และทองคำ 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 บอกประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของประเทศได้ 

 
ขอบข่ายของเนื้อหา 

 ประวัติศาสตร์ประเทศบรูไนดารุสซาลาม  

  - ก่อนตกเป็นอาณานิคม 

  - ยุคทองของประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

  - ยุคล่าอาณานิคมของชาวตะวันตก 

  - ยุคอาณานิคมของประเทศอังกฤษ 

  - การได้รับเอกราชของประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายวิชา ซายอ ซูกอ มากนั บรูไน ดารุสซาลาม : 1 

 

 
 

 บทที่ 1 ขอมูลทั่วไปประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

 
สาระสําคัญ 

  ประเทศบรูไน มีชื่อเปนทางการวา เนการา บรูไนดารุสซาลาม มีเมืองหลวง คือ บันดารเสรีเบกาวัน 
(Bandar Seri Begawan)  มีการปกครองแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี 
ฮัสซานัล โบลเกียห มูอิซซัดดิน วัดเดาละห (His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin 
Waddaulah) ทรงเปนองคพระประมุขของประเทศ 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 บอกขอมูลทั่วไปของประเทศได  
 
ขอบขายของเนื้อหา 

 ขอมูลทั่วไปของประเทศ ไดแก ชื่อทางการ  เมืองหลวง  เขตการปกครอง ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ วันชาติ วันที่เปนสมาชิกอาเซียน  ระบอบการปกครอง  ระบบกฎหมาย ระบบการศึกษา
สกุลเงิน เปนตน 
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   ประวัติศาสตร์ของประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

 ก่อนตกเป็นอาณานิคม 

 ราวคริสต์ศตวรรษที่ 7 (ประมาณ พ.ศ. 1144 - 1243) (วงเดือน ทองเจียว และคณะ 2556, หน้า 62-63) 

บันทึกชาวจีนในราชวงศ์ฮั่นได้กล่าวไว้ว่า มีชาวจีนจำนวนมากได้ออกเดินทางมายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เพื่อติดต่อค้าขายกับอาณาจักรที่กำลังรุ่งเรืองอยู่ในขณะนั้น เช่น อาณาจักรศรีวิชัย อาณาจักรมัชปาหิต และ

อาณาจักรมะละกา เป็นต้น ในบันทึกได้กล่าวถึงอาณาจักรโบราณแห่งหนึ่งซึ่ง นักประวัติศาสตร์ได้สันนิษฐานว่า   

จุดที่เป็นประเทศบรูไนดารุสซาลามในปัจจุบัน ได้แก่ อาณาจักรโปนิ (โบลิ โป-ลิ หรือปูนิ) ตั้งอยู่ทางตะวังตก  

เฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว อาณาจักรนี้คอยส่งบรรณาการให้แก่จักรพรรดิจีน ซึ่งตรงกับบันทึกของชาวจีนในสมัยนั้น 

ที่ขุดพบหลักฐานทางโบราณคดีต่าง ๆ เช่น เศษถ้วยชามของชาวจีนที่มีอายุอยู่ในราชวงศ์ฮั่น และเหรียญต่าง ๆ ของจีน

ที่พบบริเวณปากแม่น้ำซาราวัก เมืองซานตูบอง (Santuong) ซึ่งใกล้กับเมืองกุจิง (Kuching) อันเป็นเมืองหลวงเก่า

ของประเทศบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งสามารถนำมายืนยันได้ว่าชาวจีนในยุคนั้นมีการติดต่อค้าขายกับบรูไนดารุสซาลามจริง 

 อาณาจักรโปนิ (เมืองที่สันนิษฐานว่า คือ ประเทศบรูไนดารุสซาลามในปัจจุบัน) ส่งบรรณาการและสินค้า  

ไปขายยังประเทศจีน คือ รังนก และการบูร โดยอาณาจักรโปนิถือเป็นรัฐอิสระที่ปกครองตนเอง มีสุลต่านเป็นเจ้า  

ผู้ครองนคร 

 (วิทย์ บัณฑิตกุล 2555, หน้า 13) สันนิษฐานกันว่าอาณาจักรโปนิที่ปรากฎในบันทึกของชาวจีนหมายถึง

ประเทศบรูไนฯ ส่วนชื่อบรูไนฯ ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่ามีที่มาอย่างไร 

 ในราวคริสต์ศตวรรษที่ 8 (ประมาณ พ.ศ. 1244 - 1344) จากสภาพทางภูมิศาสตร์ที่มีสภาพติดต่อกับทะเล 

ทำให้ชาวบรูไนดารุสซาลามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง สถานภาพเป็นเพียงรัฐเล็กๆ ที่มีอิสระ ในการปกครอง

ตนเองอีกทั้งยังมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจากการเป็นเมืองท่าที่สำคัญ จนสามารถขยายอำนาจการปกครองขึ้นไป

ยังเกาะซูลู ประเทศฟิลิปปินส์และครอบครองฟิลิปปินส์ได้ในระยะเวลาหนึ่ง ก่อนจะถูกชาติตะวันตก คือ สเปน  

เข้าปราบปราม ภายหลังในยุคล่าอาณานิคม 

 (วงเดือน ทองเจียว และคณะ 2556, หน้า 63 - 67) ถึงแม้ว่าบรูไนดารุสซาลามจะมีอำนาจปกครองตนเอง 

แต่บางครั้งต้องยอมรับอำนาจของอาณาจักรที่ใหญ่กว่าที่อยู่ใกล้เคียงและอยู่ห่างออกไป อย่างอาณาจักรศรีวิชัยที่มี

อำนาจมากจึงใช้อำนาจเข้าควบคุมเส้นทางการค้าของตนในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสร้างเมืองปาเล็มบังขึ้น 

ที่เกาะสุมาตราเพื่อควบคุมช่องแคบมะละกา และสร้างเมืองบันตัมเพื่อควบคุมบริเวณช่องแคบซุนดาและเมืองต่าง ๆ 

ที่อยู่ทางเหนือของเกาะชวา เรียกได้ว่าอาณาจักรศรีวิชัยใช้แผนการควบคุมเมือง ท่าที่สำคัญ ๆ ต่าง ๆ ตามเส้นทาง

เดินเรือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้รัฐขนาดเล็กอย่างบรูไนฯ ต้องตกเป็นรัฐหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัย

ไปโดยปริยาย และมีหน้าที่คุมเส้นทางการค้าบริเวณ เกาะบอร์เนียว 

 ภายหลังเมื่ออาณาจักรศรีวิชัยเสื่อมอำนาจลงก็มีอาณาจักรใหม่เกิดขึ้นมาแทน คือ อาณาจักร มัชปาหิต   

ซึ่งเป็นอาณาจักรในชวาตะวันออก มีอำนาจอยู่ระหว่าง พ.ศ. 1836 (ค.ศ. 1293) ถึงประมาณ พ.ศ.2043 (ค.ศ. 1500) 

กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งมัชปาหิต คือ ฮะยัม วูรุค (Hayam Wuruk) ครองราชย์ ในช่วง พ.ศ.1893 - 1932   

(ค.ศ. 1350 - 1389) นับเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของอาณาจักรแห่งนี้โดยได้ขยายอำนาจไปทั่วแหลมมลายูตอนใต้ 
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บอร์เนียว สุมาตรา บาหลี และฟิลิปปินส์ บรูไนดารุสซาลามก็ต้องตกอยู่ในสถานการณ์เดิมคือ อยู่ภายใต้อำนาจของ

มัชปาหิตและต้องคอยส่งเครื่องบรรณาการให้เช่นเคย  

 ต่อมาในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 15 (ประมาณ พ.ศ. 1944 - 2043) อาณาจักรมะละกาได้ขึ้น เป็น

มหาอำนาจแทนอาณาจักรมัชปาหิต โดยในยุคนี้ อาณาจักรมะละกาสามารถสร้างศูนย์กลางการค้าที่ใหญ่ที่สุด  

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ นอกจากเรื่องของการค้าที่รุ่งเรืองแล้ว อาณาจักรมะละกาก็ยังเป็นศูนย์กลางของ

ศาสนาอิสลาม โดยเผยแผ่ศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

 จากความรุ่งเรืองดังกล่าวของอาณาจักรมะละกา ทำให้กลายเป็นอำนาจขยายเข้ามาสู่อาณาจักรบรูไนดารุสซาลาม 

โดยที่ครั้งนี้บรูไนดารุสซาลามถูกขึ้นบัญชีว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรมะละกา แต่การตกอยู่ในอำนาจของมะละกา

ในครั้งนี้กลับกลายเป็นผลดีที่กระตุ้นให้บรูไนดารุสซาลามเกิดความเจริญ เช่น การเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่าง

พ่อค้าจากโมลุกกะ (บริเวณประเทศอินโดนีเซีย) และจากหมู่เกาะต่างๆ ไป สู่ประเทศทางตะวันตกและจีน โดยสินค้า

ส่วนใหญ่จะเป็นจำพวกเครื่องเทศ นอกจากเรื่องการค้าแล้วนั้น ศาสนาอิสลามยังเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างบรูไนดารุสซาลามและมะละกาอีกด้วย นับได้ว่าเป็นการเปิดประตูสู่ยุคทองของบรูไนดารุสซาลาม  

ทีเดียว 

 ยุคทองของบรูไนดารุสซาลาม  

 (วิทย์ บัณฑิตกุล 2555, หน้า 16-17) ช่วงปลายปีคริสต์วรรษที่ 15 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 (ประมาณ 

พ.ศ. 2000 - 2100) บรูไนดารุสซาลามมีความเจริญรุ่งเรื่องทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจเป็นอย่างมากเนื่องจาก

ขณะนั้นอาณาจักรมะละกาที่เคยรุ่งเรืองและแผ่อำนาจเหนือบรูไนดารุสซาลามตกเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส   

บรูไนดารุสซาลามจึงสามารถปกครองตนเองได้อย่างอิสระอีกครั้ง นอกจากนี้บรูไนฯ มีนโยบายที่ดำเนิน  

ความสัมพันธ์กับอาณาจักรอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดีจึงไม่ได้รับการใช้ความรุนแรงกดขี่หรือเกิดปัญหาความขัดแย้งกับชาติ

ตะวันตกมากนัก ขณะที่ในด้านเศรษฐกิจ บรูไนฯ ก็กลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน

สินค้าที่สำคัญบนเกาะบอร์เนียว  

 (วงเดือน ทองเจียว และคณะ 2556, หน้า 66) ในยุคนั้นบรูไนดารุสซาลามกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้า 

ไม่เฉพาะบริเวณเกาะบอร์เนียว แต่ยังขยายไปถึงย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากปัจจัยสำคัญทางด้าน

ภูมิศาสตร์แล้ว ยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านความเชื่อทางศาสนา กล่าวคือ ในด้านภูมิศาสตร์ อ่าวบรูไนตั้งอยู่ในที่ตั้ง

นอกเขตอิทธิพลของลมไต้ฝุ่น แต่อยู่ในเส้นทางที่จะเข้าสู่ทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นเขตที่กว้างใหญ่และมีความเจริญทาง

เศรษฐกิจ ทำให้เป็นประโยชน์ในการเดินเรือเข้าสู่เมืองต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ บรูไนดารุสซาลามจึงกลายเป็นเมืองท่า  

ที่เป็นทางผ่านของพ่อค้าต่างชาติ รวมทั้งพ่อค้าจากประเทศไทยในสมัยสุโขทัยที่ได้นำเครื่องเผาจากเมืองสวรรคโลก

และเมืองสุโขทัยไปขายที่เมืองโกตา บาตู (Kota Batu) ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของบรูไนดารุสซาลาม 
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ศาสนสถานที่สำคัญที่เมืองหลวงเก่า โกตา บาตุ (Kota Batu) 

ที่มา : http://borneobulletin.brunei-online.com.bn/wp-content/uploads/2013/11/

PAGE44_3011020513891.jpg 

 (อาภาพรรณ สีหิรัญวงค์ 2556, หน้า 3) นอกจากความเจริญรุ่งเรืองจากการแผ่อำนาจ ทางเศรษฐกิจแล้ว 

บรูไนฯ ยังเป็นศูนย์กลางในการแผ่ศาสนาอิสลามทำให้ชุมชนบริเวณชายฝั่งเหนือ เกาะบอร์เนียวยอมนับถือศาสนา

อิสลาม รวมถึงสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวบรูไนฯ 

 ซึ่งสอดคล้องกับ (วงเดือน ทองเจียว และคณะ 2556,หน้า 67) ปัจจัยทางด้านความเชื่อ ทางศาสนา 

ประชากรของบรูไนดารุสซาลามได้ผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมเข้ากับความเชื่อทางศาสนา ที่บุคคลภายนอกนำเข้ามา

อีกทั้งการยอมรับนับถือศาสนาอิสลามของบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งมีคำสอนที่เอื้อ ให้เกิดผลประโยชน์แก่พวกพ่อค้า  

ที่เป็นมุสลิมด้วยกัน เช่น หลักคำสอนที่ว่า บุคคลที่กลับใจเข้ามานับถือศาสนาอิสลามย่อมได้รับการปฏิบัติที่ดี   

และมนุษย์ทุกคนที่นับถือพระคัมภีร์อัลกุรอาน ย่อมนับเป็นพี่น้องกัน นอกจากนี้ สุลต่านมูฮัมมัดชาห์ทรงเป็นสุลต่าน

พระองค์แรกที่เป็นชาวมุสลิมทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงมุสลิมจากมะละกา จึงทำให้บรูไนดารุสซาลามกับมะละกา

มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นขึ้น ส่งผลดีต่อการค้าขายของบรูไนดารุสซาลามกับมะละกาเป็นอย่างยิ่ง ดังหลักฐาน  

ในจดหมายเหตุของผู้ปกครองชาวโปรตุเกสคนแรก ที่ประจำอยู่มะละกา ระบุว่า “มีเรือ 3 ลำจากบรูไนดารุสซาลาม

นำการบูรและผลผลิตของท้องถิ่นมาขายยัง มะละกา ซึ่งทางมะละกาก็ต้อนรับเป็นอย่างดี พวกเขา  

ได้ซื้อผ้ามาจากแคมเบย์และสินค้าอื่น ๆ กลับไปยังบรูไนดารุสซาลามด้วย” 

 จากความสามารถของผู้ปกครองในการดำเนินนโยบายกับอาณาจักรใหญ่ๆ ที่มีอำนาจและอิทธิพลในแต่ละยุค 

รวมทั้งชาวบรูไนดารุสซาลามเองก็มีความสามารถในการเดินทางไปค้าขายยังดินแดนต่าง ๆ จึงส่งผลให้ประเทศ

บรูไนดารุสซาลามประสบผลสำเร็จทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และสังคม กระทั่งสร้างอำนาจอธิปไตยของตนเอง

ขึ้นมาได้อย่างมั่นคง 
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 ยุคล่าอาณานิคมของชาวตะวันตก 

 (วงเดือน ทองเจียว และคณะ 2556, หน้า 67-69) ประมาณต้นศตวรรษแรกของคริสต์ศตวรรษ ที่ 16   

บรูไนดารุสซาลามอยู่ในช่วงที่มั่นคงทางการเมือง มีความมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน ชาติมหาอำนาจ

ตะวันตก ได้แก่ โปรตุเกส สเปน ฮอลันดา และ อังกฤษ ได้ขยายอำนาจมายังบริเวณหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เพื่อแสวงหาทรัพยากรและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ บรูไนดารุสซาลามต้องเผชิญกับอำนาจของประเทศตะวันตก

โดยไม่มีทางหลีกเลี่ยง เช่นเดียวกับอีกหลายๆ ประเทศในภูมิภาคนี้ 

 เมื่อกลุ่มมหาอำนาจตะวันตก คือ โปรตุเกสและสเปนเข้ามาอยู่ในประเทศบรูไนดารุสซาลามพร้อม  

จุดมุ่งหมายทางการค้าที่แอบแฝงทางการเมือง บรูไนดารุสซาลามจึงต้องเผชิญกับปัญหาการเมืองภายในประเทศ   

ที่ค่อย ๆ แตกร้าวออกไปทีละนิดจนกระทั่งไม่อาจประสานกันได้สนิท การแย่งชิงอำนาจกันเองในกลุ่มของผู้ปกครอง 

จนกระทั่งลุกลามออกไปแล้วนำไปสู่สงครามกลางเมืองในที่สุด แต่ละฝ่ายใช้ความพยายามอย่างเข้มแข็ง ดึงชาวต่างชาติ

เข้ามาอยู่ในสังกัด เช่น ในสมัยสุลต่าน ซัยฟุล ริญาล (Sultan Saiful Rejar) พ.ศ. 2076 - 2124 ถูกต่อต้านจาก  

ศรี เลลา (Sri Lela) ซึ่งไปขอความช่วยเหลือจากสเปนโดยกล่าวหาว่า สุลต่าน ซัยฟุล ริญาล ทรงขึ้นครองราชย์  

ขาดความชอบธรรม และได้สัญญากับสเปนว่า เมื่อตนได้ขึ้นครองราชย์แล้วจะยกดินแดนที่เป็นอาณานิคมของบรูไน

ดารุสซาลามให้สเปนเป็นการตอบแทน แม้สเปนจะเกรงอำนาจโปรตุเกสซึ่งกำลังพยายามจะเข้ามามีบทบาทในบรูไน

ดารุสซาลามอยู่ก็ตาม แต่ด้วยผลประโยชน์ทางการค้าและอำนาจทางการเมืองสเปนจึงให้ความช่วยเหลือทันที 

 กองกำลังของสเปนได้ยกพลขึ้นบุกบรูไนดารุสซาลามโดยกองกำลังทางเรือประมาณ 30 - 40 ลำ   

ทหารสเปน 400 คน ชาวฟิลิปปินส์จำนวน 1,500 คน และชาวบอร์เนียว 300 คน จนกระทั่งช่วยเหลือ ศรี เลลา 

ประสบผลสำเร็จได้ขึ้นครองราชย์เป็นสุลต่าน แต่เมื่อสเปนถอนกำลังออกไปจากบรูไนดารุสซาลามแล้ว ซัยฟุล ริญาล 

อดีตสุลต่านแห่งบรูไนดารุสซาลาม ได้ขอความช่วยเหลือจากโปรตุเกสให้มาช่วยกู้ราชบัลลังก์คืน 

 จากความขัดแย้งระหว่างผู้ปกครอง ส่งผลให้เกิดปัญหาความวุ่นวายในราชสำนัก โดยมีชาติตะวันตกเข้ามา

เกี่ยวข้องหลายครั้งหลายครั้ง ทำให้บรูไนดารุสซาลามเริ่มอ่อนแอและเสื่อมอำนาจลง จนกระทั่งในยุคต่อมา สถาบัน

การปกครองของบรูไนดารุสซาลามขาดการยอมรับทั้งบุคคลภายในและระหว่างประเทศ ความวุ่นวายภายใน

ประเทศ ทำให้บรูไนดารุสซาลามต้องเสียดินแดนจนอาณาเขตลดน้อยลง รัฐต่าง ๆ ที่เคยอยู่ในอำนาจก็แยกตัว  

เป็นอิสระและแข็งข้อต่ออำนาจของสุลต่าน เช่น ทางภาคใต้ของเกาะบอร์เนียวที่เคยเป็นเมืองขึ้นของบรูไนดารุสซาลาม

ก็กระด้างกระเดื่อง ขณะที่ตอนกลางของเกาะถูกอำนาจของโปรตุเกสเข้ามาครอบครองทีละนิด ส่วนซูลู  

ภาคตะวันออกก็ตั้งตัวขึ้นเป็นรัฐอิสระ 

 จากนั้นบรูไนดารุสซาลามได้เข้าสู่ยุคร่วงโรยทั้งด้านการค้าและการปกครอง ตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 

(พ.ศ. 2244 - 2343) ในบรูไนดารุสซาลามมีพ่อค้าต่างชาติเพียงเล็กน้อย ชาวจีนก็ไม่ได้เป็นพ่อค้าหลัก อีกต่อไป 

สภาพของบรูไนดารุสซาลามจึงเป็นเพียงดินแดนที่นักประวัติศาสตร์กล่าวว่า ดีกว่าที่พักของพวกโจรสลัดเพียงเล็กน้อย

เท่านั้น และไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีความเจริญรุ่งเรืองใด ๆ อีกเลย นอกจากเป็นรัฐอิสระเล็ก ๆ ที่มีเพียง

อำนาจในการปกครองตนเอง  
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แผนที่เกาะบอร์เนียวในอดีต 

ที่มา : http://dl.wdl.org/272.png 

 

 ยุคอาณานิคมของประเทศอังกฤษ 

 คริสต์ศตวรรษที่ 18 (พ.ศ 2244 - 2343) (วงเดือน ทองเจียว และคณะ 2556, หน้า 69-73) ในยุคร่วงโรย

ของบรูไนดารุสซาลาม อังกฤษได้เข้ามายังบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งขณะนั้นสภาพทางการเมือง ของบรูไนดารุสซาลาม

เสื่อมโทรมลงมากแล้ว เหตุการณ์ในครั้งนั้นนักประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่าทหารอังกฤษยิงปืนใหญ่ไปยังพระราชวัง

ของสุลต่าน ทางพระราชวังของสุลต่านไม่ได้ตอบโต้ เพราะมีปืนใหญ่อยู่เพียง กระบอกเดียวและกองกำลังซึ่งเป็น

พวกมุสลิมและชาวพื้นเมือง คือ พวกมูรุท ซึ่งเป็นชุมชนโบราณอาศัยอยู่ในเขตภูเขามีอาวุธคือดาบและโล่เท่านั้น   

จึงไม่มีทางที่จะสู้กองกำลังของมหาอำนาจอย่างอังกฤษได้ 

 เหตุจูงใจที่อังกฤษเข้ามายังบรูไนดารุสซาลาม คือ ต้องการเส้นทางการค้าที่จะติดต่อกับประเทศจีน   

โดยเริ่มแรกนั้น กัปตันจอห์น เฮอเบิร์ต ผู้บังคับบัญชาเรือ “บริตาเนีย” ได้เดินทางไปที่ เมืองบัมบันกัน 

(Balambangan) ของรัฐซูลู (หมู่เกาะบริเวณทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์) เพื่อขอเช่าสถานที่สำหรับทำการค้าขาย  

กับพวกพ่อค้าจีนและเปิดการค้าแบบเสรี เพราะอังกฤษต้องการดึงพ่อค้าชาวจีนที่เคยมาค้าขายแถบบอร์เนียว   

รวมทั้งพ่อค้าต่างชาติจากบริเวณหมู่เกาะต่าง ๆ แต่ถูกพวกโจรสลัดโจมตีและปล้นจนได้รับความเสียหาย ดังนั้น 

กัปตันจอห์น เฮอร์เบิร์ต จึงหลบหนีไปยังบรูไนดารุสซาลาม และเกลี้ยกล่อมสุลต่านให้ยอมยกเกาะลาบวน 

(Labuan) (ปัจจุบันเป็นของประเทศมาเลเซีย) ให้กับบริษัทอินเดียตะวันออกเพื่อตั้งบริษัท ทำการค้าพริกไทยกับ

บรูไนดารุสซาลาม สุลต่านมองเห็นทางที่จะฟื้นประเทศจึงทรงยินยอม 

 



21รายวิชา ซายอ ซูกอ มากัน บรูไนดารุสซาลาม

 หลังจากได้แหล่งที่มั่นคงเพื่อทำการค้าบนเกาะลาบวนแล้ว ประเทศอังกฤษมีบทบาทและอิทธิพลมากขึ้น 

เมื่อมหาอำนาจชาติอื่นๆ พยายามที่จะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อังกฤษ

พยายามกีดกันทุกวิถีทาง ทำให้การค้าระหว่างอังกฤษกับจีนเจริญมากขึ้น 

 น่านน้ำในแถบนั้นเป็นถิ่นอิทธิพลของพวกผิดกฎหมายเช่นเดียวกัน ซึ่งในปี พ.ศ. 2384 อังกฤษ ได้เข้าไป

ปราบปรามโจรสลัดในน่านน้ำบอร์เนียว และขยายวงกว้างเข้าสู่อาณาเขตของบรูไนดารุสซาลาม อังกฤษจึงใช้โอกาส

นั้นทำสนธิสัญญากับบรูไนดารุสซาลามในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2417 โดยมีข้อตกลงในการจัดตั้งกงสุล เพื่อป้องกัน

เกาะลาบวน และได้รับสิทธิในการยกอาณานิคมของบรูไนดารุสซาลามให้กับชาติอื่น 

 บุคคลที่มีบทบาทสำคัญคนหนึ่งในยุคนั้น คือ เจมส์ บรุ๊ค เขาเป็นชาวอังกฤษที่เดินทางมาถึงเกาะบอร์เนียว

ในปี พ.ศ. 2382 และได้มาช่วยปราบปรามจลาจลที่เมืองกุจิงเป็นผลสำเร็จ เจมส์ บรุ๊ค ได้รับการแต่งตั้งจากสุลต่าน

แห่งบรูไนดารุสซาลามให้เข้าครอบครองซาราวักระหว่าง พ.ศ. 2384 - 2406 เจมส์ บรุ๊ค พยายามชักชวนรัฐบาล

อังกฤษให้สนใจประเทศบรูไนดารุสซาลามมากขึ้น และสร้างอำนาจ อิทธิพลเหนือชนพื้นเมืองหลายเผ่าจนได้ชื่อว่า 

ราชาแห่งซาราวัก ด้วยปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของบรูไนดารุสซาลามที่สั่งสมมายาวนาน ก่อให้เกิด  

ความอ่อนแอภายในประเทศซึ่งไม่มีข้อต่อรองใด ๆ ในการขอความช่วยเหลือ คุ้มครองจากชาติตะวันตกอื่น ๆ   

ซึ่งกำลังแผ่อำนาจเข้ามา และด้วยความวิตกว่า จะต้องเสียดินแดนต่อไปอีก ประเทศบรูไนดารุสซาลามจึงยินยอมอยู่

ภายใต้อารักขาของประเทศอังกฤษ พร้อมทั้งลงนามในสนธิสัญญายินยอมอยู่เป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษ  

อย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2411 แต่ประเทศบรูไนดารุสซาลามยังมีสุลต่านเป็นประมุข มีอำนาจปกครองภายใน

ประเทศ 

 หลังจากลงนามยอมรับสภาพการตกเป็นเมืองขึ้นหรือเป็นอาณานิคมของอังกฤษ สถานภาพทางการเมือง

และการปกครองของประเทศบรูไนดารุสซาลามก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่าง เช่น กรณีผู้ว่าราชการประจำเขต 

สเตรทส์ เซทเทิลเมนส์ (Straits Settlement) ได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลอังกฤษให้มาเป็นข้าหลวงใหญ่ของบรูไนดารุส

ซาลาม ทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการควบคุมดูแลในเขตซาราวักและบอร์เนียวเหนือรวมทั้งใช้อำนาจนั้น ยกเกาะ

ลาบวนให้อยู่ในเขตดูแลของบริษัทบอร์เนียวเหนือของประเทศอังกฤษ 

 กล่าวได้ว่าอำนาจการบริหารภายในประเทศตกอยู่ในมือของข้าหลวงใหญ่ของอังกฤษ บรรดาสุลต่าน  

แม้จะได้ครองราชย์ในฐานะผู้ปกครองประเทศแต่ในความเป็นจริงต้องยอมรับฟังคำแนะนำจากข้าหลวงใหญ่ซึ่งฟัง  

คำสั่งจากรัฐบาลของอังกฤษอีกต่อหนึ่ง ส่วนการเปลี่ยนแปลงอีกลักษณะหนึ่ง คือ ผลที่เกิดจากข้อกำหนดในการ

ควบคุมของประเทศอังกฤษ ในเรื่องการสืบราชสมบัติซึ่งทางประเทศอังกฤษมีอำนาจตัดสิน ชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหา

เกิดขึ้น ผลก็คือ สามารถยุติการแย่งชิงราชสมบัติในหมู่ราชวงศ์ของประเทศบรูไนดารุสซาลามได้เป็นเวลา 12 ปี 

 อย่างไรก็ตาม ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ยังต้องเผชิญกับปัญหาทางการเมืองอย่างหนักในช่วงเวลาต่อมา 

คือ การรุกรานเพื่อขยายอำนาจของซาราวัก ซึ่งประเทศอังกฤษไม่ให้การช่วยเหลือในฐานะของผู้อารักขาตามสัญญา

ที่ตกลงกันไว้ ประชาชนที่ลิมบังได้ก่อจลาจลขึ้นเป็นครั้งที่สาม ผู้ปกครองท้องถิ่นของเขตลิมบังร่วมมือกับราชาชาร์ล บรุ๊ค 

ผู้สืบทอดอำนาจต่อจากเจมส์ บรุ๊ค แห่งซาราวักช่วยจัดการแยกลิมบังออกไป จากการปกครองของบรูไนดารุสซาลาม 

โดยใช้วิธีบีบบังคับให้สุลต่านของบรูไนดารุสซาลามยินยอมรับข้อเสนอที่กำหนดให้ นอกจากบรูไนดารุสซาลามจะเสีย
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อำนาจในลิมบังแล้ว ยังต้องเสียดินแดนเขตหุบเขาทรูซานให้กับซาราวักอีกด้วย 

 สภาพภายในของประเทศบรูไนดารุสซาลามยังเลวร้ายลงต่อเนื่อง ปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์  

ของข้าราชการที่ได้รับมอบอำนาจให้ทำหน้าที่ในดินแดนต่าง ๆ ซึ่งใช้อำนาจเต็มที่ในการหาประโยชน์ส่วนตัว   

โดยสุลต่านไม่สามารถจัดการใด ๆ ได้ ดังนั้น ชาวพื้นเมืองที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปกครองที่ไม่เป็นธรรม  

จึงก่อการจลาจลขึ้นตามท้องที่ต่าง ๆ เช่น ที่คินารุท (Kinarut) เมืองตูตง (Tutong) และเมืองบือเลต (Belait) เพราะ

ไม่ต้องการอยู่ใต้การปกครองของสุลต่านแห่งบรูไนดารุสซาลาม ตลอดระยะเวลา 20 ปีแรกที่ตกเป็นเมืองขึ้นของ

ประเทศอังกฤษ ประเทศบรูไนดารุสซาลามต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภายในมากมาย แม้ว่าประเทศอังกฤษ  

จะอยู่ในฐานะเป็นผู้อารักขา แต่ประเทศอังกฤษก็ไม่สามารถจัดการปัญหาได้เต็มที่ เนื่องจากความอ่อนแอและ  

ความแตกแยกภายในของประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

 การได้รับเอกราชของประเทศบรุไนดารุสซาลาม 

 (ศุภลักษณ์ สนธิชัย 2555, หน้า 29) ในช่วงเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ถูกญี่ปุ่น  

ยึดครองตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2484 และได้รับการช่วยเหลือจากทหารออสเตรเลียในเดือนกันยายน พ.ศ. 2488 

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง บรูไนดารุสซาลามเร่งพัฒนาประเทศอีกครั้ง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมน้ำมัน แต่ยัง

ไม่บรรลุผลมากนัก เนื่องจากอุปสรรคของการเป็นเมืองขึ้นหรือเมืองอาณานิคม ซึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจไม่มากนัก 

 (วงเดือน ทองเจียว และคณะ 2556, หน้า 73-76) ประเทศอังกฤษต้องการให้รัฐต่าง ๆ ของตนในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้รวมกันเป็นสหภาพหรือสหพันธ์ที่ดำรงอยู่ต่อไป อันดับแรกจึงผลักดันเรื่องสหพันธ์บอร์เนียวเหนือ 

ซึ่งประกอบด้วยบรูไนดารุสซาลาม ซาราวัก บอร์เนียวเหนือ แต่สุลต่านแห่งบรูไนดารุสซาลามไม่เห็นด้วย เนื่องจาก

ขณะนั้นรายได้จากน้ำมันของบรูไนดารุสซาลามมีส่วนสำคัญ เมื่อบรูไนดารุสซาลามคัดค้าน การตั้งสหพันธ์บอร์เนียวเหนือ

ตามแนวคิดของประเทศอังกฤษจึงไม่ประสบผลสำเร็จ 

 ต้นปี พ.ศ. 2505 (ค.ศ. 1962) ประเทศบรูไนดารุสซาลามจัดการเลือกตั้งทั่วไป พรรคการเมือง ชื่อ รักยัต  

บรูไน ชนะการเลือกตั้งแล้วเสนอให้บรูไนดารุสซาลามได้รับเอกราชโดยทันที โดยจัดตั้งเป็นสหพันธ์รวมกับซาบาห์

และซาราวัก แต่สุลต่านทรงคัดค้าน ดังนั้น ในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน พรรครักยัตบรูไนจึงก่อการกบฏขึ้น โดยได้รับ

การหนุนหลังจากกองทัพแห่งชาติกาลิมันตันภาคเหนือ และถูกปราบปรามจากกองทัพประเทศอังกฤษ และกอง

ทหารกูรข่า บรรดาผู้นำในการก่อกบฏครั้งนั้นถูกจับกุมและหนีออกนอกประเทศ 

 หลังจากดินแดนใกล้เคียง คือ ซาบาห์และซาราวัก ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซีย แต่บรูไน

ดารุสซาลามยังดำรงฐานะเป็นอิสระ มีสุลต่านปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งยังคงรักษา สายสัมพันธ์อันดี

กับประเทศอังกฤษเพื่อป้องกันการรุกรานจากรัฐบาลเพื่อนบ้าน รวมทั้งฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองภายในประเทศ 

อย่างไรก็ตาม ประเทศอังกฤษพยายามผลักดันให้ประเทศบรูไนดารุสซาลามเป็นเอกราช โดยให้สุลต่านปัจจุบันและ

พระบิดาลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2527 มีผลให้บรูไนดารุสซาลาม

กลายเป็นรัฐเอกราช หลังจากที่อยู่ภายใต้อารักขาของประเทศอังกฤษมาถึง 95 ปี รัฐธรรมนูญฉบับที่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2527 บัญญัติไว้ให้บรูไนดารุสซาลามมีระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ให้สมเด็จพระราชาธิบดี

หรือสุลต่านเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ ซึ่งเป็น
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สุลต่านองค์ปัจจุบัน ทรงเป็นเป็นประมุข นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายกรัฐมนตรีจะต้อง

เป็นชาวบรูไนดารุสซาลามเชื้อสายมาเลย์ โดยกำเนิด และจะต้องเป็นมุสลิมนิกายสุหนี่ บรูไนดารุสซาลามไม่มีสภา  

ที่ได้รับเลือกจากประชาชน ส่วนคณะรัฐมนตรีมาจากการแต่งตั้งโดยสมเด็จพระราชาธิบดี  

 (อาภาพรรณ สีหิรัญวงค์ 2556, หน้า 3) เมื่อบรูไนฯ พ้นสภาพการเป็นรัฐภายใต้อารักขาของอังกฤษ  

ได้ทำการเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงเป็น “บันดาร์เสรีเบกาวัน” คำว่า “บันดาร์” มาจากภาษาเปอร์เชียแปลว่า ท่าเรือหรือ

ที่หลบภัย ส่วนคำว่า “เสรีเบกาวัน” มาจากคำว่า ศรีภควาน (Sri Bhagwan) ในภาษาสันสฤต หมายถึง ผู้ศักดิ์สิทธิ์” 

 ประเทศบรูไนดารุสซาลามสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) 

เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2527 และจะร่วมเป็น 1 ในประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 3 

 

 

คำชี้แจง : ให้นักเรียนบอกข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาในบทที่ 3 ต่อไปนี้ 

 แนวตั้ง 

 1. ชาติมหาอำนาจตะวันตกที่เข้ามามีอิทธิพลในประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

 2. แม่น้ำสายสำคัญที่ค้นพบหลักฐานการค้าระหว่างประเทศจีนกับประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

 3. การประกอบอาชีพที่สำคัญของประเทศบรูไนดารุสซาลามในศตวรรษที่ 8 

 4. อาณาจักรที่มีอิทธิพลเหมือนบรูไนดารุสซาลามหลังจากอาณาจักรศรีวิชัยเสื่อมอำนาจ  

 5. เมืองสำคัญของประเทศบรูไนดารุสซาลามที่ค้าขายเครื่องปั้นดินเผาเมืองสวรรคโลกและสุโขทัยของไทย  

 แนวนอน 

 1. บริเวณที่ตั้งของประเทศบรูไนดารุสซาลาม  

 2. สุลต่านพระองค์แรกที่อภิเษกกับเจ้าหญิงมุสลิมแห่งมะละกา  

 3. อาณาจักรโบราณที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาอิสลามในปลายคริสต์วรรษที่ 15 

 4. ประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการเมืองของประเทศบรูไนดารุสซาลามในช่วงศตวรรษที่ 18  

 5. อาณาจักรโบราณซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศบรูไนดารุสซาลามในปัจจุบัน  
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กิจกรรมทายบทที่ 3 

คําชี้แจง : ใหนักเรียนบอกขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาในบทท่ี 3 ตอไปนี้ 

 แนวตั้ง 

1. ชาติมหาอํานาจตะวันตกที่เขามามีอิทธิพลในประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
2. แมน้ําสายสําคัญท่ีคนพบหลักฐานการคาระหวางประเทศจีนกับประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
3. การประกอบอาชีพที่สําคัญของประเทศบรูไนดารุสซาลามในศตวรรษท่ี 8 
4. อาณาจักรที่มีอิทธิพลเหมือนบรูไนดารุสซาลามหลังจากอาณาจักรศรีวิชัยเสื่อมอํานาจ  
5. เมืองสําคัญของประเทศบรูไนดารุสซาลามที่คาขายเครื่องปนดินเผาเมืองสวรรคโลกและ

สุโขทัยของไทย  

 แนวนอน 
1. บริเวณท่ีตั้งของประเทศบรูไนดารุสซาลาม  
2. สุลตานพระองคแรกที่อภิเษกกับเจาหญิงมุสลิมแหงมะละกา  
3. อาณาจักรโบราณที่เปนศูนยกลางของศาสนาอิสลามในปลายคริสตวรรษที่ 15 
4. ประเทศท่ีมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงการเมืองของประเทศบรูไนดารุสซาลามในชวง 

ศตวรรษท่ี 18  
5. อาณาจักรโบราณซึ่งเปนที่ตั้งของประเทศบรูไนดารุสซาลามในปจจุบัน  

      5.        
 5. 3.  4.          
              
2.   4.  2.         
              
              
              
        1.      
    1.          
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   บทที่ 4  การเมืองการปกครอง 
                ของประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

 

 

สาระสำคัญ 

  ประเทศบรูไนดารุสซาลามปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี 

ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ ทรงเป็นองค์พระประมุขของประเทศมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว

และมีบทบาทในการบริหารประเทศไม่มากนัก รัฐบาลบริหารประเทศด้วยรูปแบบกระทรวงประกอบด้วย 12 

กระทรวงมีนโยบายหลักในการปกครองประเทศ โดยห้ามชุมนุมทางการเมืองและห้ามข้าราชการเป็นสมาชิก

พรรคการเมือง และใช้หลักการปกครอง MIB (Melayu Islam Beraja) เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นของประเทศ  

แบ่งการปกครองออกเป็น 4 เขต ได้แก่ บรูไน - มัวรา บือเลต ตูตงและตึมบูรง 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 อธิบายลักษณะการเมืองการปกครองของประเทศได้  

 
ขอบข่ายของเนื้อหา 

 การเมืองการปกครองของประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

  - การเมืองการปกครอง 

  - นโยบายต่างประเทศ 

  - นโยบายหลักของประเทศ 

  - การแบ่งเขตการปกครอง 
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 บทที่ 1 ขอมูลทั่วไปประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

 
สาระสําคัญ 

  ประเทศบรูไน มีชื่อเปนทางการวา เนการา บรูไนดารุสซาลาม มีเมืองหลวง คือ บันดารเสรีเบกาวัน 
(Bandar Seri Begawan)  มีการปกครองแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี 
ฮัสซานัล โบลเกียห มูอิซซัดดิน วัดเดาละห (His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin 
Waddaulah) ทรงเปนองคพระประมุขของประเทศ 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 บอกขอมูลทั่วไปของประเทศได  
 
ขอบขายของเนื้อหา 

 ขอมูลทั่วไปของประเทศ ไดแก ชื่อทางการ  เมืองหลวง  เขตการปกครอง ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ วันชาติ วันที่เปนสมาชิกอาเซียน  ระบอบการปกครอง  ระบบกฎหมาย ระบบการศึกษา
สกุลเงิน เปนตน 
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   การเมืองการปกครองของประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

    

 

 

 

 

     สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัส โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ 

     องค์พระประมุขของประเทศ        

     ที่มา : http://archive.wunjun.com/asean10th/3/79.html  

 การเมืองการปกครอง 

 ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มีสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี 

ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ (His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’ izzaddin 

Waddaulah) ทรงเป็นองค์พระประมุขของประเทศตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2510 อีกทั้งทรงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 รัฐธรรมนูญปัจจุบันซึ่งแก้ไขล่าสุดเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2527 กำหนดให้สุลต่านทรงเป็นอธิปัตย์ คือเป็นทั้ง

ประมุข นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นชาวบรูไนดารุสซาลาม   

เชื้อสายมาเลย์โดยกำเนิด และจะต้องเป็นมุสลิม (ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม) นิกายสุหนี่ นอกจากนี้บรูไนดารุสซาลาม

ไม่มีสภาที่ได้รับเลือกจากประชาชน 

 ปัจจุบันมีพรรคการเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงพรรคเดียว คือ พรรค PartiPerpaduan Kebangsaan 

Brunei (PPKB) ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลแต่ไม่มีบทบาทนักโดยรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม เห็นว่าไม่มี  

ความจำเป็นต้องมีพรรคการเมืองเนื่องจากประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอความช่วยเหลือจาก

ข้าราชการของสมเด็จพระราชาธิบดีได้อยู่แล้ว 

 ในปี พ.ศ. 2547 มีการเคลื่อนไหวที่สำคัญเมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีฯทรงประกาศให้ฟื้นฟูสภานิติบัญญัติ  

ขึ้นอีกครั้งนำไปสู่การเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการสร้างประชาธิปไตยของบรูไน

ดารุสซาลามซึ่งพัฒนาการดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีจากต่างประเทศนักวิชาการรวมทั้งพรรคการเมืองฝ่ายค้าน  

ที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ 

 ในปี พ.ศ. 2548 สมเด็จพระราชาธิบดีฯทรงประกาศปรับคณะรัฐมนตรีครั้งสำคัญในรอบ 22 ปี โดยทรง  

แต่งตั้งมกุฎราชกุมารฮัจญี อัล มูห์ทาดี บิลลาห์ให้ทรงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอาวุโสประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  

ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวทางการสืบทอดอำนาจในการบริหารประเทศในอนาคตนอกจากนี้มีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรี โดยเปิดโอกาส

ให้นักธุรกิจที่มีความชำนาญและผู้ที่ ไม่ได้เป็นมุสลิมเข้าดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งแรก  

เพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติ สะท้อนให้เห็นว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฯทรงให้ความสำคัญต่อ ภาคเศรษฐกิจ  
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การเมืองการปกครองของประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
    
 
 
 
    
 
 
   การเมืองการปกครอง 
   ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ปกครองดวยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมีสมเด็จพระราชาธิบดี
ฮัจญีฮัสซานัลโบลเกียหมูอิซซัดดินวัดเดาละห (His Majesty Sultan Haji HassanalBolkiahMu’ 
izzaddinWaddaulah) ทรงเปนองคพระประมุขของประเทศตั้งแตวันที่ 5 ตุลาคม 2510 อีกทั้งทรงดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
   รัฐธรรมนูญปจจุบันซึ่งแกไขลาสุดเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2527 กําหนดใหสุลตานทรงเปนอธิปตย 
คือเปนทั้งประมุข นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม นายกรัฐมนตรีจะตองเปนชาวบรูไนดา
รุสซาลาม เชื้อสายมาเลยโดยกําเนิด และจะตองเปนมุสลิม (ผูที่นับถือศาสนาอิสลาม) นิกายสุหนี่ นอกจากนี้
บรูไนดารุสซาลามไมมีสภาที่ไดรับเลือกจากประชาชน 
   ปจจุบันมีพรรคการเมืองที่ถูกตองตามกฎหมายเพียงพรรคเดียวคือพรรค PartiPerpaduan 
Kebangsaan Brunei (PPKB) ซึ่งมีความสัมพันธที่ดีกับรัฐบาลแตไมมีบทบาทนักโดยรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม 
เห็นวาไมมีความจําเปนตองมีพรรคการเมืองเนื่องจากประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอความ
ชวยเหลือจากขาราชการของสมเด็จพระราชาธิบดีไดอยูแลว 
   ในปพ.ศ. 2547 มีการเคลื่อนไหวที่สําคัญเมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีฯทรงประกาศใหฟนฟูสภานิติ
บัญญัติขึ้นอีกครั้งนําไปสูการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติถือเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการสรางประชาธิปไตย
ของบรูไนดารุสซาลามซึ่งพัฒนาการดังกลาวไดรับการตอบรับที่ดีจากตางประเทศนักวิชาการรวมทั้งพรรค
การเมืองฝายคานที่ยังเคลื่อนไหวอยู 
   ในปพ.ศ. 2548 สมเด็จพระราชาธิบดีฯทรงประกาศปรับคณะรัฐมนตรีครั้งสําคัญในรอบ 22 ปโดย
ทรงแตงตั้งมกุฎราชกุมารฮัจญีอัลมูหทาดีบิลลาหใหทรงดํารงตําแหนงรัฐมนตรีอาวุโสประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ซึ่งบงชี้ถึงแนวทางการสืบทอดอํานาจในการบริหารประเทศในอนาคตนอกจากนี้มีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรี      
โดยเปดโอกาสใหนักธุรกิจที่มีความชํานาญและผูที่ไมไดเปนมุสลิมเขาดํารงตําแหนงสําคัญในคณะรัฐมนตรี   
เปนครั้งแรกเพ่ือดึงดูดนักลงทุนจากตางชาติสะทอนใหเห็นวาสมเด็จพระราชาธิบดีฯทรงใหความสําคัญตอ   

สมเด็จพระราชาธิบดฮีัจญฮีัสซานลัโบลเกียหมูอิซซัดดินวัดเดาละห 
องคพระประมุขของประเทศ 
ที่มา : http://archive.wunjun.com/asean10th/3/79.html 
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ภาคพลังงานรวมทั้งการพัฒนาประเทศให้เป็นมุสลิมสายกลางมากขึ้นเพื่อให้ประเทศบรูไนดารุสซาลามมีความ  

เจริญทัดเทียมนานาประเทศ 

 ปัจจุบันรัฐบาลบริหารประเทศบรูไนดารุสซาลามแบบกระทรวง ประกอบด้วย 12 กระทรวงคือ   

1) สำนักนายกรัฐมนตรี 2) กระทรวงกลาโหม 3) กระทรวงการคลัง 4) กระทรวงการต่างประเทศ 5) กระทรวงมหาดไทย 

6) กระทรวงศึกษาธิการ 7) กระทรวงอุตสาหกรรม 8) กระทรวงศาสนา 9) กระทรวงการพัฒนา 10) กระทรวงวัฒนธรรม

เยาวชนและกีฬา 11) กระทรวงสาธารณสุข 12) กระทรวงคมนาคม (http://www.thaiembassybrunei.org/

index.php?lay=show&ac=article&Id=538705103&Ntype=9,2551) 

 นโยบายต่างประเทศ 

 วัตถุประสงค์หลักของนโยบายต่างประเทศบรูไนดารุสซาลาม คือการส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่

การรักษาอธิปไตย อิสรภาพและบูรณภาพแห่งดินแดนการสร้างความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสังคมและการรักษา

เอกลักษณ์ทางการเมือง วัฒนธรรมและศาสนารวมทั้งส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงความมีเสถียรภาพและความ

รุ่งเรืองในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

 ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ใช้กลไกพหุภาคีเป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินนโยบายต่างประเทศเพื่อเพิ่ม

อำนาจการต่อรองเสริมสร้างความมั่นคงและผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอาเซียน 

(ซึ่งถือเป็นเสาหลักนโยบายต่างประเทศบรูไนดารุสซาลาม) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (APEC)  

การประชุมเอเชีย-ยุโรป (ASEM) องค์การการประชุมอิสลาม (OIC) และสหประชาชาติ (UN) สำหรับ  

ในระดับทวิภาคี บรูไนดารุสซาลามพยายามเป็นมิตรกับนานาประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและร่วมเป็น

พันธมิตรทางทหารกับประเทศต่างๆเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันประเทศ 

 การที่ประมุขของประเทศซึ่งเป็นผู้นำรัฐบาลเสด็จฯเยือนประเทศต่างๆด้วยพระองค์เองเพื่อสร้างบทบาท

ของบรูไนดารุสซาลาม ในเวทีระหว่างประเทศทำให้บรูไนดารุสซาลามได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั้งในและ

นอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 ในปี พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2548 สมเด็จพระราชาธิบดีเสด็จฯเยือนต่างประเทศบ่อยครั้งเพื่อกระชับ  

ความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ (สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น) 

ประเทศในตะวันออกกลางรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน (http://test.mfa.go.th/business/ 

2386.php?id=46, 2550) 

 นโยบายหลักของประเทศ  

 การสร้างความเป็นปึกแผ่นภายในชาติ และดำรงความเป็นอิสระของประเทศ ทั้งนี้บรูไนดารุสซาลามมีที่ตั้ง

ที่ถูกโอบล้อมโดยมาเลเซีย และมีอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศมุสลิมขนาดใหญ่อยู่ทางใต้ บรูไนดารุสซาลามมีความ

สัมพันธ์ใกล้ชิดกับสิงคโปร์ เนื่องจากมีเงื่อนไขคล้ายคลึงกันหลายประการ อาทิ เป็นประเทศเล็ก และ มีอาณาเขต  

ติดกับประเทศมุสลิมขนาดใหญ่ 

 นับจากการพยายามยึดอำนาจเมื่อปี พ.ศ. 2505 รัฐบาลได้ประกาศกฎอัยการศึก ส่งผลให้ไม่มีการเลือกตั้ง 

รวมทั้งบทบาทพรรคการเมืองได้ถูกจำกัดอย่างมาก จนปัจจุบันพรรคการเมือง ได้แก่PartiPerpaduanKebangsaan 
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Brunei (PPKB) และ PartiKesedaran Rakyat (PAKAR) ไม่มีบทบาทมากนักเนื่องจากรัฐบาลควบคุมด้วยมาตรการ

ต่างๆ อาทิ กฎหมายความมั่นคงภายในประเทศ ห้ามการชุมนุมทางการเมือง และสามารถถอดถอนการจดทะเบียน

เป็นพรรคการเมืองได้ ตลอดจนห้ามข้าราชการ (ซึ่งมีเป็นจำนวนกว่าครึ่งของประชากรบรูไนดารุสซาลามทั้งหมด) 

เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

 นอกจากนี้ รัฐบาลเห็นว่าพรรคการเมืองไม่มีความจำเป็น เนื่องจากประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น

หรือขอความช่วยเหลือจากข้าราชการของสุลต่านได้อยู่แล้ว เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2547 มีการจัด การประชุม

ของสภาเป็นครั้งแรกตั้งแต่บรูไนดารุสซาลามได้ประกาศเอกราช 

 (อาภาพรรณ สีหิรัญวงค์, 2556 หน้า 48) การสร้างความเป็นปึกแผ่นของประเทศบรูไนดารุสซาลาม   

ใช้หลักการปกครอง MIB ( Melayu Islam Beraja) มีความหมายว่า องค์สุลต่านเป็นประมุขของประเทศ ศาสนา

อิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ และชาวมลายูถือเป็นประชากรกลุ่มหลักของประเทศ พระองค์ทรงใช้แนวคิดนี้ยึดเป็นหลัก

ในการบริหารประเทศ เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นชาตินิยมและธำรงรักษาวัฒนธรรมมุสลิมแห่งมลายู เน้นให้ข้าราชการ

น้อมนำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเน้นความเป็นมุสลิม

สายกลาง รวมถึงกำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

การสาธารณสุข สวัสดิการสังคมและระบบการศึกษา (บุญชัย ใจเย็น 2555, หน้า 114 - 115)  

 การแบ่งเขตการปกครอง 

 ประเทศบรูไนดารุสซาลาม แบ่งเขตการปกครองเป็น 4 เขตคือ 

 1) บรูไน - มัวรา (Brunei-Muara) เป็นเขตการปกครองที่มีพื้นที่น้อยที่สุด เป็นที่ตั้งของเมืองหลวง   

คือ เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน เป็นศูนย์กลางในการปกครองของประเทศ 

 2) บือเลต (Belait) เป็นเขตการปกครองที่มีพื้นที่กว้างขวางที่สุด มีศูนย์กลางอยู่ที่กัวลา บือเลต (Kuala 

Belait) มีพื้นที่สำคัญในการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ นำมาซึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  

 3) ตูตง (Tutong) ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ ระหว่างเขตการปกครอง บรูไน - มัวรา กับเขตการปกครอง  

บือเลต มีศูนย์กลางอยู่ที่ ปีกัน - ตูตง (Pekan - Tutong) เป็นเขตที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ   

มีชายหาดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ตั้งของทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

 4) ตึมบูรง (Temburong) เป็นเขตการปกครองที่มีพื้นที่ลองลงมาจากเขตการปกครอง ตูตง มีศูนย์กลางอยู่ที ่

ปีกัน บังการ์ (Pekan Bangar) มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญ เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ อูลู ตึมบูรง ซึ่งมี

ความอุดมสมบูรณ์ของป่าฝนเขตร้อนและมีความหลากหลายทางชีวภาพ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญ  

ของบรูไนดารุสซาลามเนื่องจากปลูกข้าว พืชผักและผลไม้  
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กิจกรรมท้ายบทที่ 4 

 

 

คำชี้แจง : ให้ผู้เรียนเลือกคำที่อยู่ในกรอบ เติมลงในพื้นที่ว่างแต่ละข้อ โดยบางข้ออาจใช้คำมากกว่า 1 คำ 
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บรูไน - มัวรา บือเลต ตูตง ตึมบูรง                      Islamic Shari’a law 

กระทรวงวัฒนธรรม เยาวชนและกีฬา           อาเซียน (ASEAN) 

สหประชาชาติ  (UN)                                กระทรวงการพัฒนา 

Gurkha Reserve Unit (GRU)                      ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซ           ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย - แปซิฟิก (APEC) 
ซัดดิน วัดเดาละห์   

หลักกฎหมายอังกฤษ                                เป็นมุสลิมนิกายสุหนี่ 

สร้างความเป็นปึกแผ่นภายในชาติ และดำรง                   พรรค PartiPerpaduanKebangsaan Brunei 

ความเป็นอิสระของประเทศ                               (PPKB)  

องค์การการประชุมอิสลาม (OIC)                     เป็นชาวบรูไนดารุสซาลามเชื้อสายมาเลย์โดยกำเนิด 

การประชุมเอเชีย - ยุโรป (ASEM)   
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  บทที่ 5  ลักษณะสังคม 
           ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

 

 

สาระสำคัญ 

  ประชากรของบรูไนดารุสซาลามประกอบด้วย มาเลย์ จีน อินเดีย และชนพื้นเมืองในประเทศบรูไนดารุส

ซาลาม ประกอบด้วย 7 ชนเผ่าด้วยกัน ภาษาราชการของบรูไนฯ คือภาษามาเลย์ มีการนับถือศาสนาอิสลาม  

เป็นศาสนาประจำชาติ ประเทศบรูไนดารุสซาลามไม่มีการศึกษาภาคบังคับ แต่การศึกษาเป็นสากล และจัดให้

สำหรับประชาชนทั่วไป และใช้ภาษามาเลย์และภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของทรัพยากร

มนุษย์ในการพัฒนาประเทศต่อไป 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 บอกลักษณะสังคมในประเทศได้ 

 
ขอบข่ายของเนื้อหา 

 เรื่องที่ 1 ลักษณะประชากร  

 เรื่องที่ 2 ภาษาและศาสนา 

 เรื่องที่ 3 ระบบการศึกษา 
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 บทที่ 1 ขอมูลทั่วไปประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

 
สาระสําคัญ 

  ประเทศบรูไน มีชื่อเปนทางการวา เนการา บรูไนดารุสซาลาม มีเมืองหลวง คือ บันดารเสรีเบกาวัน 
(Bandar Seri Begawan)  มีการปกครองแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี 
ฮัสซานัล โบลเกียห มูอิซซัดดิน วัดเดาละห (His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin 
Waddaulah) ทรงเปนองคพระประมุขของประเทศ 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 บอกขอมูลทั่วไปของประเทศได  
 
ขอบขายของเนื้อหา 

 ขอมูลทั่วไปของประเทศ ไดแก ชื่อทางการ  เมืองหลวง  เขตการปกครอง ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ วันชาติ วันที่เปนสมาชิกอาเซียน  ระบอบการปกครอง  ระบบกฎหมาย ระบบการศึกษา
สกุลเงิน เปนตน 
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   เรื่องที่ 1 ลักษณะประชากร 

  

 ประชากรของประเทศบรูไนดารุสซาลาม วิทย์ บัณฑิตกุล (2555:101) มีจำนวนประชากร 395,027 คน   

(ปี พ.ศ. 2553) ประกอบด้วยชาวบรูไนดารุสซาลามเชื้อสายมลายู ร้อยละ 67 ชาวจีนร้อยละ 15ชาวอินเดียและ  

ชนเผ่าพื้นเมืองร้อยละ 18  

 ชาวมลายู 

  ชาวมลายูส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตบรูไน - มัวรา ในเมืองหลวงบันดาร์เสรีเบกาวันและในกัมปง อาเยอร์ 

เนื่องจากชาวมลายูส่วนมากนับถือศาสนาอิสลามและปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาอย่างเคร่งครัด จึงทำให้ผู้ไปเยือน

ต้องรักษากฎระเบียบและมารยาทตามไปด้วย เช่น ห้ามใช้นิ้วชี้ชี้คนหรือสิ่งของใดๆ เนื่องจากถือว่าไม่สุภาพหรือเมื่อ

จะเดินเข้าไปในศาสนสถานจะต้องถอดรองเท้าทุกครั้ง หากผู้ใดไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามแล้วไปเยือนประเทศบรูไน

ดารุสซาลาม จะสามารถเข้าศาสนสถานได้บางครั้งเท่านั้น  

 ชาวจีน 

  ชาวจีนเข้ามาในประเทศบรูไนดารุสซาลาม เพื่อทำการค้าตั้งแต่สมัยโบราณ เมื่อผ่านไปหลาย ชั่วอายุคน 

กลุ่มชาวจีนบางส่วนก็ยังคงตั้งถิ่นฐานอยู่จนถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่อยู่ในย่านการค้ากลางเมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน   

ชาวจีนในบรูไนดารุสซาลามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย และมีบทบาททางการค้าที่สำคัญ นับถือศาสนาพุทธ 

ศาสนาคริสต์ ลัทธิเต๋า ขงจื้อ และแม้อยู่ต่างถิ่น แต่ชาวจีนยังคงรักษาเอกลักษณ์และประเพณีของตนไว้ เช่น การจัดงาน

เฉลิมฉลองในเทศกาลตรุษจีนซึ่งจัดขึ้นทุกปี 

 ชาวอินเดีย 

  ปัจจุบันยังไม่ปรากฏหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่า ชาวอินเดียเข้ามาในประเทศบรูไนดารุสซาลามตั้งแต่เมื่อใด 

แต่ส่วนใหญ่มักเข้ามาเป็นแรงงานทำงานในภาคอุตสาหกรรมน้ำมัน 

 ชนเผ่าพื้นเมือง 

  ชนพื้นเมืองในประเทศบรูไนดารุสซาลาม ประกอบด้วย 7 ชนเผ่าด้วยกัน แต่เพื่อให้การปกครอง  

เป็นหนึ่งเดียวกันจึงใช้ชื่อเรียกว่า มลายู หรือ มาเลย์ สำหรับคนภายในประเทศบรูไนดารุสซาลามเอง จะแบ่งชนเผ่า  

ตามสภาพความเป็นจริง ดังนี้  

 1. ชาวมลายูบรูไน (Melayu Brunei) ชาวมลายูบรูไนเป็นชนกลุ่มใหญ่ที่สุดในบรรดา 7 ชนเผ่า  

ของชาวบรูไน ชนชาวมลายูบรูไนนี้ บางส่วนยังตั้งถิ่นฐานอยู่ในรัฐซาบาห์ (ประเทศมาเลเซีย) ภาษาพูด  

ของชาวมลายูบรูไนนั้นมีสำเนียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเป็นของตนเอง แต่จะใช้ภาษามลายูมาตรฐานเมื่อต้องการสื่อ

กับบุคคลที่ไม่เข้าใจภาษามลายูบรูไน 
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 2. ชาวดูซุน (Dusun) ชาวดูซุน เป็นกลุ่มชนที่ใหญ่ที่สุดในรัฐซาบาห์ ส่วนใหญ่ชาวดูซุนจะนับถือ  

ศาสนาคริสต์ บางส่วนจะนับถือศาสนาอิสลาม ชาวดูซุน มีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม ประชากร  

ของชาวดูซุนส่วนหนึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

 3. ชาวบือเลต (Belait) ชาวบือเลตเป็นอีกชนเผ่าหนึ่งที่ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชาติพันธ์ุมลายู  

ในประเทศบรูไนดารุสซาลาม ชาวบือเลตส่วนใหญ่จะตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตบือเลต ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่เขตการปกครอง  

ของประเทศบรูไนดารุสซาลาม ชาวบือเลตมีภาษาพูดเป็นของตนเอง คือ ภาษาตูตง 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. ชาวตูตง (Tutong) ชาวตูตงเป็นอีกชนเผ่าหนึ่งที่ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชาติพันธ์ุมลายู  

ในประเทศบรูไนดารุสซาลาม ส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตตูตง ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่เขตของเขตการปกครองของประเทศ 

ชาวตูตงมีภาษาพูดเป็นของตนเอง นั่นคือ ภาษาตูตง 
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    2. ชาวดูซุน (Dusun) ชาวดูซุน เปนกลุมชนที่ใหญที่สุดในรัฐซาบาห สวนใหญชาวดูซุนจะนับ
ถือศาสนาคริสต บางสวนจะนับถือศาสนาอิสลาม ชาวดูซุน มีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม 
ประชากรของชาวดูซุนสวนหนึ่งตั้งถ่ินฐานอยูในประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
    3. ชาวบือเลต  (Belait)  ชาวบือเลตเปนอีกชนเผาหนึ่งที่ถูกรวมเขาเปนสวนหนึ่งของกลุมชาติ
พันธุมลายูในประเทศบรูไนดารุสซาลาม ชาวบือเลตสวนใหญจะตั้งถิ่นฐานอยูในเขตบือเลต ซึ่งเปนหนึ่งในสี่เขต
การปกครองของประเทศบรูไนดารุสซาลาม ชาวบือเลตมีภาษาพูดเปนของตนเอง คือ ภาษาตูตง 

  

 4. ชาวตูตง (Tutong)  ชาวตูตงเปนอีกชนเผาหนึ่งที่ถูกรวมเขา
เปนสวนหนึ่งของกลุมชาติพันธุมลายูในประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
สวนใหญตั้งถิ่นฐานอยูในเขตตูตง ซึ่งเปนหนึ่งในสี่เขตของเขตการ
ปกครองของประเทศ ชาวตูตงมีภาษาพูดเปนของตนเอง นั่นคือ 
ภาษาตูตง 

 

 

 

 

การแตงกายของชาวมลายูบรูไน 
ที่มา : http://nikrakib.blogspot.com/2009/12/ 

chetti-baba-nyonya.html 

ประเพณีการแตงงานของชาวตูตง 
ทีม่า : http://www.treklens. com/ 
gallery/Asia/Brunei/photo301462.html 

การแตงกายของชาวดูซุน 
ที่มา : http://nikrakib.blogspot.com/2010/02/blog-

post_6557.html 
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 5. ชนชาวบีซายา (Bisaya) ชาวบีซายา เป็นชนพื้นเมืองฝั่งทะเลด้านตะวันตกของชาวเกาะบอร์เนียว   

กล่าวกันว่า ชนชาวบีซายาเป็นกลุ่มแรก ๆ ที่เข้ารับศาสนาอิสลามราวศตวรรษที่ 13 ชาวบีซายาในรัฐซาบาห์  

และบรูไนมีชื่อที่ซ้ำกับชนชาววีซายา (Visaya) ในฟิลิปปินส์ แต่ทั้งสองชนเผ่าไม่เกี่ยวข้องกัน ตำนานกล่าวว่า คำว่า 

ชนชาวบีซายา (Bisaya) มาจาก คำว่า Mabisa Iya ซึ่งมีความหมายว่า ผู้ชายหรือผู้หญิงที่ สง่างาม ต่อมาเพี้ยนมาเป็น

บีซายาจนถึงปัจจุบัน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ชาวบีซายาและบริเวณที่ตั้งถิ่นฐาน 

ที่มา : http://nikrakib.blogspot.com/2010/02/blog-post_6557.html 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 6. ชนชาวมูรุต (Murut) เป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ทั้งในรัฐ

ซาบาห์ รัฐซาราวัก เกาะกาลิมันตัน บอร์เนียวและประเทศบรูไน

ดารุสซาลาม เดิมชาวมูรุตก็อาศัยอยู่บ้านยาว (Long house) 

เหมือนกัน แต่ในปัจจุบันมีอยู่จำนวนน้อยมาก 

 ขนบธรรมเนียมประเพณีการแต่งงานของชาวมูรุต  

โดยเฉพาะชาวมูรุตตาโฮล (Murut Tahol) หรือมูรุตตากัล 

(Murut Tagal) มีความพิเศษจากชนเผ่ามูรุตอื่น ๆ ยังคงมีพิธี

แต่งงานที่บ้านยาว (Long house) และขนบธรรมเนียม 

ประเพณีที่เรียกว่า tina’uh และ barian sampai mati ยังมี  

การปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน พิธีกรรม tana’uh ถือเป็นพิธีกรรม   

ขั้นสูงสุดของขนบธรรมเนียมการแต่งงานของชาวมูรุต ตาโฮล 

หรือตากัล คือ การให้สินสอดของฝ่ายชายต่อฝ่ายหญิง พิธีกรรม 

tana’uh นี้สามารถปฏิบัติได้หลังจากการแต่งงานผ่านไปแล้ว   

20 ปี หรือ 30 ปี ส่วนพิธี barian sampai mati ในปัจจุบัน  

มีน้อยมาก 
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การแตงกายของชาวมูรุต 
ที่มา : http://nikrakib.blogspot.com/ 

2010/02/blog-post_6557.html 

 

    5. ชนชาวบีซายา (Bisaya) ชาวบีซายา เปนชนพ้ืนเมืองฝงทะเลดานตะวันตกของชาวเกาะ
บอรเนียว กลาวกันวา ชนชาวบีซายาเปนกลุมแรก ๆ ที่เขารับศาสนาอิสลามราวศตวรรษท่ี 13 ชาวบีซายาในรัฐ
ซาบาหและบรูไนมีชื่อที่ซ้ํากับชนชาววีซายา (Visaya) ในฟลิปปนส แตทั้งสองชนเผาไมเกี่ยวของกัน ตํานาน
กลาววา คําวา ชนชาวบีซายา (Bisaya) มาจาก คําวา Mabisa Iya ซึ่งมีความหมายวา ผูชายหรือผูหญิงที่     
สงางาม ตอมาเพ้ียนมาเปนบีซายาจนถึงปจจุบัน 

 
ชาวบีซายาและบริเวณที่ตั้งถิ่นฐาน 

ที่มา : http://nikrakib.blogspot.com/2010/02/blog-post_6557.html 
     
    6.  ชนชาวมูรุต (Murut)  เปนชนชาวที่อาศัย
อยูทั้งในรัฐซาบาห รัฐซาราวัก เกาะกาลิมันตัน บอรเนียวและ
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม เดิมชาวมูรุตก็อาศัยอยูบานยาว 
(Long house) เหมือนกัน แตในปจจุบันมีอยูจํานวนนอยมาก 
  ขนบธรรมเนียมประเพณีการแตงงานของชาวมูรุต
โดยเฉพาะชาวมูรุตตาโฮล (Murut Tahol) หรือมรูุตกากัล 
(Murut Tagal) มีความพิเศษจากชนเผามูรุตอื่น ๆ  ยังคงมีพิธี
แตงงานท่ีบานยาว (Long house) และขนบธรรมเนียม 
ประเพณีที่เรียกวา tina’uh และ barian sampai mati ยังมี
การปฏิบัติจนถึงปจจุบัน พิธีกรรม tana’uh ถือเปนพิธีกรรม  
ขั้นสูงสุดของขนบธรรมเนียมการแตงงานของชาวมูรุต ตาโฮล 
หรือตากัล คือ การใหสินสอดของฝายชายตอฝายหญิง พิธีกรรม 
tana’uh นี้สามารถปฏิบัติไดหลังจากการแตงงานผานไปแลว 
20 ป หรือ 30 ป สวนพิธี barian sampai mati ในปจจุบันมีนอยมาก 
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 7. ชนชาวเกอดายัน (Kedayan) ชนชาวเกอดายันเกิดจากเชื้อสายระหว่างชาวชวากับชาวมลายูบรูไน   

เริ่มขึ้นจากในยุคสุลต่านบอลเกียะห์ (พ.ศ. 2016 - 2064) โดยพระองค์ชอบการเดินทางไปยังเกาะชวา เกาะสุมาตรา 

เกาะกาลิมันตัน รวมทั้งหมู่เกาะฟิลิปปินส์ ที่เกาะชวาพระองค์เห็นชาวชวาขยันเพาะปลูกและทำนา รวมทั้งมีฝีมือ

ด้านหัตถกรรม ดังนั้น พระองค์จึงชักชวนชาวชวาไปตั้งถิ่นฐานในบรูไน ต่อมากลุ่มชาววาได้สร้างความสัมพันธ์  

และแต่งงานกับชาวมลายูบรูไน มีทาญาติเป็นชนชาวเกอดายัน ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศบรูไนดารุสซาลาม รัฐซาบาห์

และรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย (กฎชนก สุขสถิตสังคม 2555,หน้า 18-19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแต่งกายของชาวเกอดายัน 

ที่มา : http://nikrakib.blogspot.com/2010/02/blog-post_6557.html 
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   เรื่องที่ 2  ภาษาและศาสนา 

  

 ภาษา 

 ภาษาราชการของบรูไนดารุสซาลาม คือ ภาษามาเลย์ ซึ่งเป็นภาษาที่ชาวบรูไนดารุสซาลามใช้กันมาก

เนื่องจาก ชาวบรูไนดารุสซาลาม ร้อยละ 67 มีเชื้อสายมาเลย์ อย่างไรก็ตามชาวบรูไนดารุสซาลามส่วนใหญ่สามารถ

พูดและใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อธุรกิจได้ ส่วนภาษาจีนก็เป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจาก มีชาวบรูไน

ดารุสซาลามเชื้อสายจีนอยู่ถึงร้อยละ 11 นอกจากนี้การที่บรูไนดารุสซาลาม จัดระบบการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษ  

ในกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา ทำให้ประชาชนสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีอีกด้วย 

 ศาสนา 

  ศาสนาประจำชาติ คือ ศาสนาอิสลามนิกายซุนนี (67%) การนับถือศาสนาอิสลามและดำเนินชีวิต  

ตามข้อบัญญัติอย่างเคร่งครัด ศาสนาอิสลามนับถือพระเจ้าองค์เดียวว่าสูงสุด คือ พระอัลลอฮ์ ดังนั้น ชาวมุสลิม  

ทุกคนจึงต้องถือปฏิบัติ 5 ประการ ได้แก่  

 1. การปฏิญาณตน เป็นการปฏิญาณในความเชื่อมีต่อพระอัลลอฮ์ซึ่งกล่าวเป็นวาจาว่า “ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่า 

ไม่มีพระเจ้าองค์อื่นใดนอกจากพระอัลลอฮ์” และ “ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่า นบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูต  

แห่งพระอัลลอฮ์” 

 2. การละหมาด เป็นการนมัสการพระเจ้าและแสดงความเคารพต่อพระเจ้า เพื่อแสดงความภักดีและตั้งจิต

ระลึกถึงพระเจ้า อีกทั้งยังเป็นการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ การละหมาดกระทำวันละ 5 เวลา คือ เวลาย่ำรุ่ง เวลากลางวัน 

เวลาเย็น เวลาพลบค่ำ และเวลากลางคืน ซึ่งจะชำระร่างกายให้สะอาดและตั้งเจตนาแน่วแน่ที่จะปฏิบัติด้วยจิตใจ  

อันสงบ มีสมาธิและมุ่งต่อพระเจ้า โดยหันหน้าไปทางนครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

 3. การถือศีลอด เป็นการงดเว้นจากการกระทำต่าง ๆ ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงเมื่ออาทิตย์ลับขอบฟ้า  

ในเดือนรอมฎอน (เดือนที่ 9 ของฮิจเราะห์ศักราช) เป็นเวลา 1 เดือน ได้แก่ การงดการกินและการดื่ม งดการ  

มีเพศสัมพันธ์ การควบคุมสติและอารมณ์ การถือศีลอดมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกฝนให้ตัวเองมีจิตสงบและ

ยำเกรงต่อพระเจ้าเพื่อการดำเนินชีวิตซึ่งจะเป็นผลดีทั้งต่อตนเองและสังคม 

 4. การบริจาคทานซะกาต เป็นการบริจาคศาสนาทานหรือซะกาต (Sakat) มาจากคำในภาษาอาหรับ  

ว่า ซะกาฮ แปลว่า การทำให้บริสุทธิ์ ความเจริญงอกงาม  

 5. การประกอบพิธีฮัจญ์ คือการเดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย   

ชาวมุสลิมจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ มหานครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบียอย่างน้อย 1 ครั้งในชีวิต   

เป็นข้อบังคับสำหรับทุกคนที่มีความสามารถพอจะเดินทางไปได้ และไม่ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนระหว่างเดินทาง 

บทบัญญัติพิธีฮัจญ์นี้กำหนดให้มุสลิมจากทั่วทุกมุมโลกได้เดินทางไปร่วมชุมนุมเพื่อแสดงพลังศรัทธา และได้มีการ

แลกเปลี่ยนทางด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมมุสลิม  

 นอกจากนี้ประเทศบรูไนดารุสซาลามยังห้ามดื่มและครอบครองสุราในที่สาธารณะและไม่มีการจำหน่ายสุรา 

แม้แต่โรงแรมที่พัก หากคนต่างประเทศต้องการจะนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าในประเทศ จะต้องได้รับอนุญาตจาก

สถานกงสุลก่อน 
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   เรื่องที่ 3  ระบบการศึกษา 

 ประเทศบรูไนดารุสซาลามไม่มีการศึกษาภาคบังคับ แต่การศึกษาเป็นสากล และจัดให้ฟรีสำหรับประชาชน

ทั่วไป การศึกษาแบ่งออกเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 1 ปี ระดับประถมศึกษา 6 ปี ระดับมัธยมศึกษา 7 - 8 ปี   

ซึ่งแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 - 3 ปี และระดับเตรียมอุดมศึกษา 2 ปี 

และระดับมหาวิทยาลัย 3 - 4 ปี 

 ระดับก่อนประถมศึกษา  

  เด็กทุกคนต้องเข้าศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา 1 ปี เมื่ออายุ 5 ปี หลังจากนั้นจึงเข้าศึกษา ในระดับ

ประถมศึกษา 

 ระดับประถมศึกษา  

 การศึกษาระดับประถมศึกษาแบ่งออกเป็นสองระดับคือ ระดับประถมต้น 3 ปี และประถมปลาย 2 - 3 ปี 

หลังจากจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 6 ปี นักเรียนจะต้องเข้ารับการทดสอบข้อสอบกลาง (PCE : Primary 

Certificate of Examination) ซึ่งการศึกษาในระดับนี้มีจุดประสงค์เพื่อปูพื้นฐานด้านการเขียน การอ่าน และการ

คำนวณให้แก่นักเรียน เพื่อจะได้นำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง   

 ระดับมัธยมศึกษา 

 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา รวมใช้เวลา 7 - 8 ปี (มัธยมศึกษา 1 - 5 และเตรียมอุดมศึกษา 2 ปี) 

   1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีระยะเวลา 3 ปี หลังมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว นักเรียนจะต้องทดสอบ BJCE 

(Brunei Junior Certificate of Education) จึงสามารถเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเลือกเรียนวิชา

ด้านช่าง และเทคนิคพื้นฐานที่สถาบันการศึกษาทางเทคนิคและอาชีวศึกษา 

 2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีระยะเวลา 2 - 3 ปี นักเรียนจะเลือกเรียนสายศิลป์ สายวิทย์ หรือสาย

อาชีพ ตามแต่ผลการสอบ BJCE หลักจากเรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว (ระดับ 5) เด็กต้องสอบข้อสอบ 

Brunei-Cambridge General Certificate of Education : BCGCE “O” level หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 6   

เด็กต้องสอบข้อสอบ Brunei-Cambridge General Certificate of Education : BCGCE “A” level แล้วจึงจะมีสิทธ์ิ

เรียนต่อระดับเตรียมอุดมศึกษา 

 3) ระดับเตรียมอุดมศึกษา มีระยะเวลา 2 ปี 

 ระดับปริญญาตรี การศึกษาระดับปริญญาตรีจะจัดให้กับเด็กที่มีผลการศึกษาดี มีศักยภาพในการศึกษาต่อได้ 

หรือศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ ซึ่งมีทั้งมหาวิทยาลัย สถาบันอาชีวะ และเทคนิคต่าง ๆ วิทยาลัย

ต่าง ๆ 

 - โรงเรียนเอกชน (Non-Government Schools) โรงเรียนเอกชนมีบทบาทในการช่วยแบ่งเบาภาระ  

การจัดการศึกษาของรัฐบาล โดยโรงเรียนเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการมี 5 ประเภท ได้แก่ โรงเรียน

ภาคบังคับตามปกติ (ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา) โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ 

โรงเรียนสอนดนตรี โรงเรียนสอนตัดเสื้อ 
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 - การศึกษา และการฝึกหัดด้านอาชีวะและเทคนิค กรมการศึกษาด้านเทคนิค (Department of 

Technical Education – DTE) เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษา และการฝึกหัดด้านอาชีวะและเทคนิค 

(Technical and Vocational Education and Training) และโปรแกรมเกี่ยวกับการศึกษาต่อ (Continuing 

Education-CE) 

 ระบบการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2528 กำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษามาเลย์ในการสอนตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 3 ครูจะสอนทุกวิชาด้วยภาษามาเลย์ ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษซึ่งใช้ภาษาอังกฤษ  

ในการสอน สำหรับระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป โรงเรียนจะใช้ทั้งภาษามาเลย์ และภาษาอังกฤษในการสอน   

โดยภาษามาเลย์ใช้สำหรับสอนวิชาเกี่ยวกับมาเลย์ ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม พลศึกษา ศิลปะและการช่าง   

และวิชาหน้าที่พลเมือง ส่วนภาษาอังกฤษใช้ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

และภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

 ปรัชญาทางการศึกษา 

 ปรัชญาด้านการศึกษาตั้งอยู่บนพื้นฐานของปรัชญาประจำชาติของราชวงศ์อิสลาม ซึ่งผนวกองค์ประกอบ

สำคัญสองประการเข้าด้วยกัน ได้แก่ Naqli (ซึ่งยึดหลักคำสอนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งคัมภีร์อัลกุรอ่าน และฮาดิธ)   

และ Aqil (ซึ่งยึดหลักเหตุและผล) 

 วิสัยทัศน์ทางการศึกษา 

  เพื่อทำให้คนบรูไนดารุสซาลามมีชีวิตที่สมบูรณ์ และมีความสุข 

 พันธกิจ 

 กระทรวงศึกษาธิการปรารถนาที่จะให้การศึกษาแก่ประชาชนชาวบรูไนดารุสซาลามโดยการดำเนินการ 

และการปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ เอกลักษณ์ และมีความสมดุล เพื่อสร้างคนที่สมบูรณ์ และมีคุณค่า  

ทั้งต่อศาสนา ประเทศชาติ และเผ่าพันธ์ุ 

 นโยบายการศึกษา 

  1. จัดระบบการศึกษาของชาติโดยเน้นความสำคัญของภาษามาเลย์ในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ

ที่เป็นทางการ และใช้ภาษาอื่นๆ ในการสอน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ 

  2. จัดให้มีการศึกษา 12 ปี แก่นักเรียนทุกคน 

  3. จัดหลักสูตรแบบบูรณาการซึ่งเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อสอบของแต่ละระดับการศึกษา 

  4. จัดให้มีการสอนอิสลามศึกษาไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน 

  5. จัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ทางการสื่อสาร เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และมีทักษะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

  6. จัดกิจกรรมหลักสูตรแกน (เน้นวิชาบังคับ) ที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาแห่งชาติไว้ใน

โปรแกรมการพัฒนาตนเอง 

  7. เปิดโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีประสบการณ์ 

และมีความต้องการที่จะเรียนต่อในระดับดังกล่าว 
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  8. จัดเตรียมอุปกรณ์ และโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของชาติ 

  9. พัฒนาขีดความสามารถด้านสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม และร่างกายของแต่ละบุคคล   

เพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับพัฒนาสังคม (http://www.bic.moe.go.th/th/index.php?option=com_ 

content&view=article&id=621&catid=61, 2557) 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 5 

 

 

คำชี้แจง : ให้ผู้เรียนเขียนเครื่องหมายถูก หน้าข้อความที่มีความเห็นว่าถูกต้อง และเขียนเครื่องหมายผิดหน้าข้อความ

ที่เห็นว่าผิด  

 ................. 1. ประชากรของบรูไนดารุสซาลามประกอบด้วย มาเลย์ จีน อินเดียและอื่น ๆ  

 ................. 2. ชาวดูซุนเป็นชนกลุ่มใหญ่ที่สุดในบรรดา 7 ชนเผ่าของชาวบรูไนดารุสซาลาม 

 ................. 3. ชาวบือเลตและชาวตูตงมีภาษาพูดเป็นของตนเอง คือ ภาษาตูตง 

 ................. 4. ชนพื้นเมืองฝั่งทะเลด้านตะวันตกของชาวเกาะบอร์เนียว คือ ชาวมลายูบรูไน 

 ................. 5. ชาวเกอดายันเกิดจากเชื้อสายระหว่างชาวชวากับชาวมลายูบรูไน 

 ................. 6. ชาวบรูไนดารุสซาลามส่วนใหญ่สามารถพูดและใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อธุรกิจได้ 

 ................. 7. ศาสนาประจำชาติ คือ ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู   

 ................. 8. ประเทศบรูไนดารุสซาลามไม่มีการศึกษาภาคบังคับแต่การศึกษาเป็นสากลและจัดให้ฟรี    

         สำหรับประชาชนทั่วไป 

 ................. 9. ช่วงมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนจะต้องทดสอบ BJCE (Brunei Junior Certificate of    

         Education) จึงสามารถเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทางเทคนิคและ อาชีวศึกษา 

 ................. 10. ประเทศบรูไนดารุสซาลามมีนโยบายจัดให้มีการสอนอิสลามศึกษาไว้ในหลักสูตรการเรียน   

           การสอนในโรงเรียน 
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  บทที่ 6  เศรษฐกิจของ 
           ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

 

 

สาระสำคัญ 

  บรูไนดารุสซาลามเป็นประเทศที่ร่ำรวยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำรายได้มาสู่ประเทศ

เป็นอันดับหนึ่ง ปัจจุบันบรูไนดารุสซาลามกำลังพยายามเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจที่พึ่งพาน้ำมันเป็นหลักไปสู่

โครงสร้างเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน ฟื้นฟูเศรษฐกิจและ  

เอื้ออำนวยต่อโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสาธารณูปโภคพื้นฐาน  

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 1. อธิบายลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศได้ 

 2. อธิบายนโยบายทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้ 

 
ขอบข่ายของเนื้อหา 

 เรื่องที่ 1 ลักษณะทางเศรษฐกิจ  

 เรื่องที่ 2 แนวโน้มการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายวิชา ซายอ ซูกอ มากนั บรูไน ดารุสซาลาม : 1 

 

 
 

 บทที่ 1 ขอมูลทั่วไปประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

 
สาระสําคัญ 

  ประเทศบรูไน มีชื่อเปนทางการวา เนการา บรูไนดารุสซาลาม มีเมืองหลวง คือ บันดารเสรีเบกาวัน 
(Bandar Seri Begawan)  มีการปกครองแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี 
ฮัสซานัล โบลเกียห มูอิซซัดดิน วัดเดาละห (His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin 
Waddaulah) ทรงเปนองคพระประมุขของประเทศ 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 บอกขอมูลทั่วไปของประเทศได  
 
ขอบขายของเนื้อหา 

 ขอมูลทั่วไปของประเทศ ไดแก ชื่อทางการ  เมืองหลวง  เขตการปกครอง ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ วันชาติ วันที่เปนสมาชิกอาเซียน  ระบอบการปกครอง  ระบบกฎหมาย ระบบการศึกษา
สกุลเงิน เปนตน 
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   เรื่องที่ 1  ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

    

 ระบบเศรษฐกิจของบรูไนดารุสซาลามเป็นตลาดการค้าแบบเสรีภายใต้ความดูแลของรัฐ (ศิริเพชร เอี่ยมพันธ์   

2556, หน้า 27 - 28) รายได้หลักของบรูไนดารุสซาลามมาจากน้ำมัน ร้อยละ 48 และก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 43 

ประเทศบรูไนดารุสซาลามเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีบริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติ (Brunei 

National Petroleum Company Sedirian Berhad หรือ Petroleum Brunei) จัดตั้งขึ้นเมื่อพฤศจิกายน พ.ศ. 2544   

เป็นหน่วยงานกำหนดนโยบายน้ำมันและก๊าซ ด้วยเหตุนี้ มูลค่าการค้าของประเทศบรูไนดารุสซาลามจึงเกินดุล  

อยู่ตลอดเวลา   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียมของประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

ที่มา : http://www.offshoreenergytoday.com/wp-content/uploads/2012/09/Aker-Solutions-Helps-to-

Extend-Life-of-Fields-for-BSP-Offshore-Brunei.jpg 

  ประเทศบรูไนดารุสซาลามส่งออกสินค้าประเภท น้ำมันและก๊าซธรรมชาติไปยังประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ไทย 

สิงคโปร์ ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์และประเทศเกาหลีใต้ตามลำดับ ในส่วนสินค้าเข้า ส่วนใหญ่นำเข้าจาก

ประเทศสิงคโปร์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกาและประเทศมาเลเซีย เป็นสินค้าประเภทเครื่องจักรอุตสาหกรรม รถยนต์ 

เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ และสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ผักและผลไม้  

 การสร้างความมั่งคั่งให้แก่ประเทศบรูไนดารุสซาลาม โดยอาศัยรายได้จากน้ำมันไปลงทุนในต่างประเทศ

หรือร่วมลงทุนกับต่างประเทศ โดยการดำเนินการของบรูไนดารุสซาลาม (Brunei Investment Agency-BIA) ใน  

รูปแบบของการถือหุ้นหรือซื้อพันธบัตรในยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลียและเวียดนาม ทั้งนี้ การลงทุน BIA 

มีผู้เชี่ยวชาญของสิงคโปร์ให้คำปรึกษา  
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 สุลต่านบรูไนดารุสซาลามทรงตั้งกระทรวงขึ้นมาใหม่ คือ กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่อทำหน้าที่ดูแลวางแผนและดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมและการลงทุนโดยเฉพาะ โครงการอุตสาหกรรมที่ได้รับ

การสนับสนุน และเร่งรัดส่งเสริมเป็นพิเศษ ได้แก่ อุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่สัมพันธ์  

กับภาคเกษตร ป่าไม้ และการประมง การดำเนินการช่วงแรกนั้น รัฐบาลมุ่งสนับสนุนโรงงานและอุตสาหกรรม  

ขนาดเล็กในภูมิภาค ที่สามารถป้อนผลผลิตให้กับผู้บริโภคในท้องถิ่นก่อนเป็นอันดับแรก และขยายไปสู่การผลิตเพื่อ

การส่งออกในระยะยาว และตั้งความหวังว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้จะเป็นแหล่งที่เข้ามาแทนที่อุตสาหกรรมน้ำมัน   

ซึ่งอาจหมดไปในอนาคตโดยประชาชนยังมีหลักประกันว่าจะมีงานทำ 

 แม้ว่าบรูไนดารุสซาลามจะเป็นประเทศที่มีทรัพยากรมากมาย แต่มีประชากรน้อยมาก และไม่หวังพึ่งพา  

รายได้จากการขายน้ำมันเพียงอย่างเดียว จึงพยายามจะพัฒนาประเทศให้พึ่งพาตัวเองได้ อย่างไรก็ตาม ค่าครองชีพ  

ในประเทศบรูไนดารุสซาลามก็สูงมากแห่งหนึ่งของโลก แต่รัฐบาลก็ให้สวัสดิการอย่างดีเลิศแก่ประชาชน เช่น ไม่ต้อง

เสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคล รักษาพยาบาลฟรี ให้การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา  

 นอกเหนือจากอุตสาหกรรมน้ำมันยังมีอุตสาหกรรมด้านอื่น ๆ อยู่บ้าง เช่น การผลิตอาหาร และเครื่องมือ

เครื่องใช้ การผลิตเสื้อผ้า เพื่อส่งออกไปยังกลุ่มประเทศยุโรปและอเมริกา ทั้งนี้รัฐบาลบรูไนดารุสซาลามมุ่งพัฒนา

อุตสาหกรรมด้านการแปรรูปอาหาร และผลิตเครื่องดื่ม เสื้อผ้า และสิ่งทอ เครื่องเรือนจากไม้ วัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช่

โลหะ การผลิตแก้วเพื่อใช้ทำกระจกรถยนต์ 

 อย่างไรก็ดีประเทศบรูไนดารุสซาลามยังคงประสบกับอุปสรรคต่าง ๆ ในการพัฒนาอุตสาหกรรม เช่น การ

ขาดแคลนช่างฝีมือ และตลาดภายในประเทศที่มีขนาดเล็ก ประกอบกับประเทศบรูไนดารุสซาลาม มีแรงงาน  

ในประเทศไม่เพียงพอ และต้องอาศัยแรงงานต่างประเทศเป็นหลัก 
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   เรื่องที่ 2  แนวโน้มการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ปัจจุบันประเทศบรูไนดารุสซาลามกำลังพยายามเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจที่พึ่งพาน้ำมันเป็นหลักไปสู่

โครงสร้างเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายมากขึ้น เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำมันสำรองของประเทศบรูไน

ดารุสซาลามที่ยืนยันแล้วจะหมดลงประมาณปี พ.ศ. 2558 ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในเอเชียตั้งแต่ปี   

พ.ศ. 2543 ทำให้ประเทศบรูไนดารุสซาลามเร่งปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อสร้าง

ความหลากหลายทางเศรษฐกิจ ได้แก่ 

 1. จัดตั้งสภาที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ นำโดยเจ้าชายโมฮาเหม็ด โบลเกียห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ  

ต่างประเทศของบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งมีแนวทางส่งเสริมภาคเอกชนให้มีบทบาทมากขึ้นที่จะส่งเสริมการพัฒนา  

ทางเศรษฐกิจ 

 2. ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากเดิมที่เน้นนโยบายให้สวัสดิการ มาเป็นการส่งเสริมการลงทุนจาก  

ต่างประเทศ และแปรรูปรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ โดยให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นและขยายฐานการจัดเก็บภาษี 

 3. ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนในต่างประเทศของ BIA โดยหันมาลงทุนในธุรกิจด้านใหม่ ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ 

เช่น การซื้อหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม หรือธุรกิจสายการบินต่าง ๆ 

 4. แผนพัฒนาแห่งชาติฉบับที่ 8 (The Eighth National Development Plan: 8th NDP) ที่ดำเนินการ

ระหว่างปี พ.ศ. 2544 - 2548 มีสาระสำคัญ ได้แก่ ตั้งเป้าอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ   

(จีดีพี - GDP) ที่ร้อยละ 5 - 6 โดยตั้งวงเงินงบประมาณ สำหรับการดำเนินตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ไว้ 7.3 พันล้าน

ดอลลาร์บรูไน ซึ่งคาดว่ากลยุทธ์ทางการพัฒนาใหม่นี้ จะช่วยให้รัฐบาลสร้างสมดุลของงบประมาณได้ดีขึ้น สามารถ

กำหนดมาตรการในการพัฒนา และฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน สร้างความแข็งแกร่งและการขยายตัวให้กับ

อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

และทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งอุตสาหกรรมขนาดเล็กและย่อม การขยายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

แปรรูปรัฐวิสาหกิจบางกิจการ และสร้างความแข็งแกร่งในระบบการเงินและการคลัง นอกจากนี้ รัฐบาลบรูไนดารุส

ซาลามยังยึดแนวคิดของวิธีการปกครองที่ดี (Good Governance) รวมทั้งเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ

ภาคเอกชน 

 5. ส่งเสริมการลงทุนกับต่างประเทศ และมีมาตรการเปิดเสรีด้านการค้า และสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวย

ต่อการลงทุน ไม่เฉพาะแต่บริษัทในประเทศ แต่รวมถึงประเทศต่าง ๆ จากกลุ่มอาเซียน และนานาประเทศ 

 6. พัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์บริการการค้าและการท่องเที่ยว (Service Hub for Trade and Tourism - 

SHuTT 2003 Vision) และเป็นตลาดการขนถ่ายสินค้าที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นเป้าหมาย

ประการหนึ่งของโครงการความร่วมมือของกลุ่ม Brunei Indonesia Malaysia Philippines-East ASEAN Growth 

Area (BIMP-EAGA) 
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 7. สร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและเอื้ออำนวยต่อโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ  

และสาธารณูปโภคพื้นฐาน  

 นอกจากนี้ บรูไนดารุสซาลามได้กำหนดแผนพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางการเงินนานาชาติ (Brunei 

International Financial Center : BIFC) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับประเทศ ในด้านการบริการการเงิน  

ในระดับนานาชาติ กระจายความหลากหลายทางเศรษฐกิจ และสร้างงานให้กับประชาชนมุ่งสร้างการพัฒนา

ประเทศให้เป็นศูนย์บริการการค้าและการท่องเที่ยว และเป็นตลาดการขนถ่ายสินค้าที่สำคัญของภูมิภาคเอเชีย  

ตะวันออกเฉียงใต้ 

 คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าประเทศบรูไนดารุสซาลามเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ แต่ข้อเท็จจริงคือปริมาณ

การผลิตน้ำมันของประเทศบรูไนดารุสซาลามมากกว่าประเทศไทยไม่มากนัก และน้อยกว่ามาเลเซียมาก ประเทศไทย

ผลิตได้ 138,000 บาเรลต่อวัน มาเลเซียผลิตได้ 800,000 บาเรลต่อวัน บรูไนดารุสซาลามผลิตได้ 180,000 บาเรล

ต่อวัน 

 แต่เนื่องจากบรูไนดารุสซาลามเป็นประเทศเล็ก มีประชากรไม่ถึง 4 แสนคน เทียบเท่ากับจังหวัดเล็ก ๆ   

ของไทยเท่านั้น จึงใช้น้ำมันในประเทศเพียงเล็กน้อยที่เหลือส่งเป็นสินค้าออกทั้งหมด การที่มีประชากรน้อยทำให้  

รายได้จากน้ำมันเพียงพอที่จะสร้างความร่ำรวยให้กับผู้ปกครองและพลเมืองได้ 

 นอกจากนี้ พื้นที่ของประเทศมาเลเซียก็ล้อมรอบประเทศบรูไนดารุสซาลามทำให้บริเวณที่มีน้ำมัน และก๊าซ

ธรรมชาติ ส่วนใหญ่ในบริเวณนั้นจะอยู่ในการครอบครองของรัฐซาราวักและรัฐซาบาห์ (ประเทศมาเลเซีย) 

 ชาวโลกอาจมองว่าชาวบรูไนดารุสซาลามเป็นมหาเศรษฐีกันเกือบทุกคน (อาภาพรรณ สีหิรัญวงศ์  

2556, หน้า 30 - 31) แต่ความจริงข้อหนึ่ง คือ บรูไนดารุสซาลามมีสัดส่วนของประชากรน้อย ทำให้ผลิตภัณฑ์  

มวลรวมในประเทศรายบุคคล (GDP per capita) ถูกจัดออกมาเป็นอันดับสองรองประเทศจากสิงคโปร์ ประเทศ

บรูไนดารุสซาลามมีเศรษฐกิจขนาดเล็กแต่ร่ำรวย และเศรษฐกิจขยายตัวช้าแต่มั่นคง ค่าเงินจะอ้างอิงกับประเทศ

สิงคโปร์เป็นหลัก ปัจจุบันประเทศบรูไนดารุสซาลาม เป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นอันดับที่ 4 ของโลก  

 รัฐบาลบรูไนดารุสซาลามประกาศวิสัยทัศน์แห่งชาติ พ.ศ. 2578 (Brunei Vision 2035) เพื่อกำหนด

แนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP   

ของประเทศบรูไนดารุสซาลามให้อยู่ในระดับ 10 เป็นประเทศแรกของโลกภายในปี พ.ศ. 2578 วิสัยทัศน์ดังกล่าว  

ให้ความสำคัญกับระบบการศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมี การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสนับสนุน

อุตสาหกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน (บุญชัย ใจเย็น 2555, หน้า 118 - 121) 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 6 

 

 

คำชี้แจง : จงอภิปรายและทำเครื่องหมาย / ใน        ที่ไม่สัมพันธ์กับข้อความในกรอบด้านซ้ายมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ขาดดุล 

ระบบเศรษฐกิจของบรูไนดารุสซาลาม            ตลาดเสรี 

           เกินดุล 

           น้ำมัน 

สินค้านำเข้าของบรูไนดารุสซาลาม      รถยนต์ 

           ข้าว  

           อังกฤษ 

ประเทศสำคัญที่บรูไนดารุสซาลามสั่งสินค้านำเข้า     สหรัฐอเมริกา 

           รัสเซีย 

           กล้วย 

พืชเกษตรที่สำคัญของบรูไนดารุสซาลาม      อ้อย 

           ข้าว 

           ขาดแคลนช่างฝีมือ 

อุปสรรคการพัฒนาอุตสาหกรรมของบรูไนดารุสซาลาม    ค่าครองชีพต่ำ 

           พึ่งแรงงานต่างชาติ 

           การศึกษา 

วิสัยทัศน์ของบรูไนดารุสซาลาม พ.ศ. 2578     การท่องเที่ยว 

           อุตสาหกรรมเกษตร 
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    บทที่ 7  ศิลปะและวัฒนธรรม 
             ของประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
 

 

สาระสำคัญ 

  ประเทศบรูไนดารุสซาลามมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับมาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นอย่างมาก   

มีวัฒนธรรม ภาษา การแต่งกายและการดำรงชีวิตที่คล้ายกัน วัฒนธรรมส่วนใหญ่ได้อิทธิพลมาจากศาสนาอิสลาม

เป็นหลัก  

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 1. บอกลักษณะและยกตัวอย่างศิลปวัฒนธรรมได้ 

 2. ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณีประจำชาติได้ 

 
ขอบข่ายของเนื้อหา 

 เรื่องที่ 1 ศิลปวัฒนธรรม  

 เรื่องที่ 2 เทศกาลและประเพณีสำคัญ 
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 บทที่ 1 ขอมูลทั่วไปประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

 
สาระสําคัญ 

  ประเทศบรูไน มีชื่อเปนทางการวา เนการา บรูไนดารุสซาลาม มีเมืองหลวง คือ บันดารเสรีเบกาวัน 
(Bandar Seri Begawan)  มีการปกครองแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี 
ฮัสซานัล โบลเกียห มูอิซซัดดิน วัดเดาละห (His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin 
Waddaulah) ทรงเปนองคพระประมุขของประเทศ 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 บอกขอมูลทั่วไปของประเทศได  
 
ขอบขายของเนื้อหา 

 ขอมูลทั่วไปของประเทศ ไดแก ชื่อทางการ  เมืองหลวง  เขตการปกครอง ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ วันชาติ วันที่เปนสมาชิกอาเซียน  ระบอบการปกครอง  ระบบกฎหมาย ระบบการศึกษา
สกุลเงิน เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 รายวิชา ซายอ ซูกอ มากัน บรูไนดารุสซาลาม

   เรื่องที่ 1  ศิลปวัฒนธรรม 

 บรูไนดารุสซาลามมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซียเป็นอย่างมาก   

มีวัฒนธรรม ภาษาการแต่งกายและการดำรงชีวิตที่คล้ายกัน วัฒนธรรมส่วนใหญ่ได้อิทธิพลมาจากศาสนาอิสลาม  

เป็นหลัก เช่น สตรีชาวบรูไนดารุสซาลามจะแต่งตัวมิดชิด และจะไม่ยื่นมือให้ผู้ชายจับมือทักทาย เป็นต้น  

 การแต่งกายชุดประจำชาติ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อาหารประจำชาติ 

 อาหารประเทศบรูไนดารุสซาลามมีลักษณะคล้ายคลึงกับอาหารของประเทศในภูมิภาค เช่น มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย นอกจากนั้นยังได้รับอิทธิพลจากประเทศอินเดีย จีน ไทยและประเทศญี่ปุ่น มีข้าวและปลาเป็นอาหารหลัก 

เนื้อวัวรับประทานน้อยเพราะมีราคาแพง เนื่องจากอิทธิพลของศาสนาอิสลาม อาหารที่รับประทานจึงเป็นอาหาร  

ฮาลาล ไม่มีเนื้อหมูและห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

 อาหารบรูไนดารุสซาลามจึงมักจะมีรสเผ็ดและปกติรับประทานกับข้าว หรือก๋วยเตี๋ยว อาหารที่นิยมได้แก่ 

เรนดังเนื้อ นาซิ เลอมัก (nasilemak) และ นานัส ปูเตอรี (nanas puteri) ของหวานที่นิยมในประเทศบรูไนดารุส

ซาลาม คือ อัมบูยัติ (ambuyat) ทำจากสาคูห่อด้วยไม้ไผ่และจิ้มซอสผลไม้รสเปรี้ยว เครื่องดื่มทั่วไป ได้แก่ น้ำผลไม้ 

ชาและกาแฟ อาหารจากจีนและอินเดียมีอยู่ในบรูไนดารุสซาลามมากเช่นกัน  

 

 ชุดประจำชาติของบรูไนดารุสซาลามคล้ายกับชุด

ประจำชาติของประเทศมาเลเซีย ชุดผู้ชาย เรียกว่า บาจูมลายู 

(Baju Melayu) ส่วนชุดของผู้หญิงเรียกว่า บาจูกุรุง (Baju 

Kurung) ผู้หญิงบรูไนดารุสซาลามจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มี

สีสันสดใส โดยมากมักจะเป็นเสื้อผ้าที่คลุมร่างกายตั้งแต่

ศีรษะจรดเท้า ส่วนผู้ชายจะแต่งกายด้วยเสื้อแขนยาว ตัวเสื้อ

ยาวถึงเข่า นุ่งกางเกงขายาวแล้วนุ่งโสร่ง เป็นการสะท้อน

วัฒนธรรมสังคมแบบอนุรักษ์นิยม เพราะบรูไนดารุสซาลาม

เป็นประเทศมุสลิม จึงต้องแต่งกายมิดชิดและสุภาพ

เรียบร้อย (กฎชนก สุขสถิตสังคม 2555,หน้า 24) 

 
รายวิชา ซายอ ซูกอ มากนั บรูไน ดารุสซาลาม : 45 

 

เร่ืองที่ 1 ศิลปวัฒนธรรม 
 บรูไนดารุสซาลามมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซียเปนอยางมาก 
มีวัฒนธรรม ภาษาการแตงกายและการดํารงชีวิตที่คลายกัน วัฒนธรรมสวนใหญไดอิทธิพลมาจากศาสนา
อิสลามเปนหลัก เชน สตรีชาวบรูไนดารุสซาลามจะแตงตัวมิดชิด และจะไมยื่นมือใหผูชายจับมือทักทาย เปนตน  

 การแตงกายชุดประจําชาติ 
 ชุดประจําชาติของบรูไนดารุสซาลามคลายกับชุด
ประจําชาติของผูชายประเทศมาเลเซีย เรียกวา บาจู มลายู 
(BajuMelayu) สวนชุดของผูหญิงเรียกวา บาจูกุรุง 
(BajuKurung) ผูหญิงบรูไนดารุสซาลามจะแตงกายดวยเสื้อผา
ที่มีสีสันสดใส โดยมากมักจะเปนเสื้อผาที่คลุมรางกายตั้ งแต
ศีรษะจรดเทา สวนผูชายจะแตงกายดวยเสื้อแขนยาว    ตัว
เสื้อยาวถึงเขา นุงกางเกงขายาวแลวนุงโสรง เปนการสะทอน
วัฒนธรรมสังคมแบบอนุรักษนิยม เพราะบรูไนดารุสซาลาม
เปนประเทศมุสลิม จึงตองแตงกายมิดชิดและสุภาพเรียบรอย 

(กฎชนก  สุขสถิตสังคม  2555,หนา 24) 

 

 อาหารประจําชาติ 

 อาหารประเทศบรูไนดารุสซาลามมีลักษณะคลายคลึงกับอาหารของประเทศในภูมิภาคเชน 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย นอกจากนั้นยังไดรับอิทธิพลจากประเทศอินเดีย จีน ไทยและประเทศญี่ปุน มีขาวและ
ปลาเปนอาหารหลัก เนื้อวัวรับประทานนอยเพราะมีราคาแพง เนื่องจากอิทธิพลของศาสนาอิสลาม อาหารที่
รับประทานจึงเปนอาหารฮาลาล ไมมีเนื้อหมูและหามดื่มแอลกอฮอลในประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

 อาหารบรูไนดารุสซาลามจึงมักจะมีรสเผ็ดและปกติรับประทานกับขาว หรือกวยเตี๋ยว อาหารที่นิยม
ไดแก เรนดังเนื้อ นาซิ เลอมัก (nasilemak)  และ นานัส ปูเตอรี (nanas puteri) ของหวานที่นิยมในประเทศ
บรูไนดารุสซาลาม คือ อัมบูยัติ (ambuyat) ทําจากสาคูหอดวยไมไผและจิ้มซอสผลไมรสเปรี้ยว เครื่องดื่มทั่วไป 
ไดแก น้ําผลไม ชาและกาแฟ อาหารจากจีนและอินเดียมีอยูในบรูไนดารุสซาลามมากเชนกัน  

 

 

ชุดแตงกายประจําชาติของประเทศบรูไนดารสุซาลาม 
ที่มา : http://www.kosmo.com.my/kosmo/ 

pix/2011/0822/Kosmo/Stailo/st_02.1.jpg 
  

 
รายวิชา ซายอ ซูกอ มากนั บรูไน ดารุสซาลาม : 45 

 

เร่ืองที่ 1 ศิลปวัฒนธรรม 
 บรูไนดารุสซาลามมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซียเปนอยางมาก 
มีวัฒนธรรม ภาษาการแตงกายและการดํารงชีวิตที่คลายกัน วัฒนธรรมสวนใหญไดอิทธิพลมาจากศาสนา
อิสลามเปนหลัก เชน สตรีชาวบรูไนดารุสซาลามจะแตงตัวมิดชิด และจะไมยื่นมือใหผูชายจับมือทักทาย เปนตน  

 การแตงกายชุดประจําชาติ 
 ชุดประจําชาติของบรูไนดารุสซาลามคลายกับชุด
ประจําชาติของผูชายประเทศมาเลเซีย เรียกวา บาจู มลายู 
(BajuMelayu) สวนชุดของผูหญิงเรียกวา บาจูกุรุง 
(BajuKurung) ผูหญิงบรูไนดารุสซาลามจะแตงกายดวยเสื้อผา
ที่มีสีสันสดใส โดยมากมักจะเปนเสื้อผาที่คลุมรางกายตั้ งแต
ศีรษะจรดเทา สวนผูชายจะแตงกายดวยเสื้อแขนยาว    ตัว
เสื้อยาวถึงเขา นุงกางเกงขายาวแลวนุงโสรง เปนการสะทอน
วัฒนธรรมสังคมแบบอนุรักษนิยม เพราะบรูไนดารุสซาลาม
เปนประเทศมุสลิม จึงตองแตงกายมิดชิดและสุภาพเรียบรอย 

(กฎชนก  สุขสถิตสังคม  2555,หนา 24) 

 

 อาหารประจําชาติ 

 อาหารประเทศบรูไนดารุสซาลามมีลักษณะคลายคลึงกับอาหารของประเทศในภูมิภาคเชน 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย นอกจากนั้นยังไดรับอิทธิพลจากประเทศอินเดีย จีน ไทยและประเทศญี่ปุน มีขาวและ
ปลาเปนอาหารหลัก เนื้อวัวรับประทานนอยเพราะมีราคาแพง เนื่องจากอิทธิพลของศาสนาอิสลาม อาหารที่
รับประทานจึงเปนอาหารฮาลาล ไมมีเนื้อหมูและหามดื่มแอลกอฮอลในประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

 อาหารบรูไนดารุสซาลามจึงมักจะมีรสเผ็ดและปกติรับประทานกับขาว หรือกวยเตี๋ยว อาหารที่นิยม
ไดแก เรนดังเนื้อ นาซิ เลอมัก (nasilemak)  และ นานัส ปูเตอรี (nanas puteri) ของหวานที่นิยมในประเทศ
บรูไนดารุสซาลาม คือ อัมบูยัติ (ambuyat) ทําจากสาคูหอดวยไมไผและจิ้มซอสผลไมรสเปรี้ยว เครื่องดื่มทั่วไป 
ไดแก น้ําผลไม ชาและกาแฟ อาหารจากจีนและอินเดียมีอยูในบรูไนดารุสซาลามมากเชนกัน  

 

 

ชุดแตงกายประจําชาติของประเทศบรูไนดารสุซาลาม 
ที่มา : http://www.kosmo.com.my/kosmo/ 

pix/2011/0822/Kosmo/Stailo/st_02.1.jpg 
  



49รายวิชา ซายอ ซูกอ มากัน บรูไนดารุสซาลาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
รายวิชา ซายอ ซูกอ มากนั บรูไน ดารุสซาลาม : 46 

 

 

อัมบูยัติ (Ambuyat) เปนอาหารประจํา
ชาติของประเทศบรูไนดารุสซาลาม มีลักษณะคลาย
โจก แตขนกวา มีสวนผสมหลักคือแปงสาคูนํามา
ผสมน้ํารอนแลวกวนใหขนเหนียว รับประทานกับ
ซอสเปรี้ยวโดย  ใชไมไผมวนแปงเหนียวๆและทาน
กับเครื่องเคียง เชน ปลาทอด เนื้อทอด และผักจิ้ม 

 

 

 

 เรนดัง (Rendang)เปนอาหารที่ปรุง
ดวยเนื้อ มีรสเผ็ด มีรากฐานมาจากอินโดนีเซีย ใช
เนื้อปรุงกับ ขิง ขา ตะไคร หอมแดง กระเทียมและ
เครื่องเทศอ่ืนๆ มาบดเปนเครื่องแกงและนําไปปรุง
กับกะทิ นิยมทานกับขาว  

 

 

นาซิ เลอมัก (NasiLemak) เปนขาวเจา หุง
กับกะทิ ทานกับเครื่องเคียงไดแก ปลาตักทอด
กรอบ ไขตม แตงกวาและถั่วอบทานกับซอสซัลบัล 
ซึ่งเปนซอสรสเผ็ด บางตํารับอาจทานคูกับไกทอด 

 

 

   

 

อัมบูยัติ อาหารประจาํชาติของประเทศบรไูนดารุสซาลาม 
ที่มา : http://www.baohaiquan.vn/images/2012/2/nguyenbac/ 
dsc_0019%20(fileminimizer).jpg 
 

 
เรนดัง 
ที่มา : http://cdn.noshon.it/wp-content/uploads/ 
2012-10-17-r-beef-rendang.jpg 

 

 
นาซิ เลอมัก 
ที่มา : https://gm-getaways.s3.amazonaws.com/ 
langkawi/116/ttglangkawi_nasi_lemak.jpg 
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อัมบูยัติ (Ambuyat) เปนอาหารประจํา
ชาติของประเทศบรูไนดารุสซาลาม มีลักษณะคลาย
โจก แตขนกวา มีสวนผสมหลักคือแปงสาคูนํามา
ผสมน้ํารอนแลวกวนใหขนเหนียว รับประทานกับ
ซอสเปรี้ยวโดย  ใชไมไผมวนแปงเหนียวๆและทาน
กับเครื่องเคียง เชน ปลาทอด เนื้อทอด และผักจิ้ม 

 

 

 

 เรนดัง (Rendang)เปนอาหารที่ปรุง
ดวยเนื้อ มีรสเผ็ด มีรากฐานมาจากอินโดนีเซีย ใช
เนื้อปรุงกับ ขิง ขา ตะไคร หอมแดง กระเทียมและ
เครื่องเทศอ่ืนๆ มาบดเปนเครื่องแกงและนําไปปรุง
กับกะทิ นิยมทานกับขาว  

 

 

นาซิ เลอมัก (NasiLemak) เปนขาวเจา หุง
กับกะทิ ทานกับเครื่องเคียงไดแก ปลาตักทอด
กรอบ ไขตม แตงกวาและถั่วอบทานกับซอสซัลบัล 
ซึ่งเปนซอสรสเผ็ด บางตํารับอาจทานคูกับไกทอด 

 

 

   

 

อัมบูยัติ อาหารประจาํชาติของประเทศบรไูนดารุสซาลาม 
ที่มา : http://www.baohaiquan.vn/images/2012/2/nguyenbac/ 
dsc_0019%20(fileminimizer).jpg 
 

 
เรนดัง 
ที่มา : http://cdn.noshon.it/wp-content/uploads/ 
2012-10-17-r-beef-rendang.jpg 

 

 
นาซิ เลอมัก 
ที่มา : https://gm-getaways.s3.amazonaws.com/ 
langkawi/116/ttglangkawi_nasi_lemak.jpg 
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อัมบูยัติ (Ambuyat) เปนอาหารประจํา
ชาติของประเทศบรูไนดารุสซาลาม มีลักษณะคลาย
โจก แตขนกวา มีสวนผสมหลักคือแปงสาคูนํามา
ผสมน้ํารอนแลวกวนใหขนเหนียว รับประทานกับ
ซอสเปรี้ยวโดย  ใชไมไผมวนแปงเหนียวๆและทาน
กับเครื่องเคียง เชน ปลาทอด เนื้อทอด และผักจิ้ม 

 

 

 

 เรนดัง (Rendang)เปนอาหารที่ปรุง
ดวยเนื้อ มีรสเผ็ด มีรากฐานมาจากอินโดนีเซีย ใช
เนื้อปรุงกับ ขิง ขา ตะไคร หอมแดง กระเทียมและ
เครื่องเทศอ่ืนๆ มาบดเปนเครื่องแกงและนําไปปรุง
กับกะทิ นิยมทานกับขาว  

 

 

นาซิ เลอมัก (NasiLemak) เปนขาวเจา หุง
กับกะทิ ทานกับเครื่องเคียงไดแก ปลาตักทอด
กรอบ ไขตม แตงกวาและถั่วอบทานกับซอสซัลบัล 
ซึ่งเปนซอสรสเผ็ด บางตํารับอาจทานคูกับไกทอด 

 

 

   

 

อัมบูยัติ อาหารประจาํชาติของประเทศบรไูนดารุสซาลาม 
ที่มา : http://www.baohaiquan.vn/images/2012/2/nguyenbac/ 
dsc_0019%20(fileminimizer).jpg 
 

 
เรนดัง 
ที่มา : http://cdn.noshon.it/wp-content/uploads/ 
2012-10-17-r-beef-rendang.jpg 

 

 
นาซิ เลอมัก 
ที่มา : https://gm-getaways.s3.amazonaws.com/ 
langkawi/116/ttglangkawi_nasi_lemak.jpg 
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อัมบูยัติ (Ambuyat) เปนอาหารประจํา
ชาติของประเทศบรูไนดารุสซาลาม มีลักษณะคลาย
โจก แตขนกวา มีสวนผสมหลักคือแปงสาคูนํามา
ผสมน้ํารอนแลวกวนใหขนเหนียว รับประทานกับ
ซอสเปรี้ยวโดย  ใชไมไผมวนแปงเหนียวๆและทาน
กับเครื่องเคียง เชน ปลาทอด เนื้อทอด และผักจิ้ม 

 

 

 

 เรนดัง (Rendang)เปนอาหารที่ปรุง
ดวยเนื้อ มีรสเผ็ด มีรากฐานมาจากอินโดนีเซีย ใช
เนื้อปรุงกับ ขิง ขา ตะไคร หอมแดง กระเทียมและ
เครื่องเทศอ่ืนๆ มาบดเปนเครื่องแกงและนําไปปรุง
กับกะทิ นิยมทานกับขาว  

 

 

นาซิ เลอมัก (NasiLemak) เปนขาวเจา หุง
กับกะทิ ทานกับเครื่องเคียงไดแก ปลาตักทอด
กรอบ ไขตม แตงกวาและถั่วอบทานกับซอสซัลบัล 
ซึ่งเปนซอสรสเผ็ด บางตํารับอาจทานคูกับไกทอด 

 

 

   

 

อัมบูยัติ อาหารประจาํชาติของประเทศบรไูนดารุสซาลาม 
ที่มา : http://www.baohaiquan.vn/images/2012/2/nguyenbac/ 
dsc_0019%20(fileminimizer).jpg 
 

 
เรนดัง 
ที่มา : http://cdn.noshon.it/wp-content/uploads/ 
2012-10-17-r-beef-rendang.jpg 

 

 
นาซิ เลอมัก 
ที่มา : https://gm-getaways.s3.amazonaws.com/ 
langkawi/116/ttglangkawi_nasi_lemak.jpg 

 นาซิ เลอมัก (Nasi Lemak) เป็นข้าวเจ้า   

หุงกับกะทิ ทานกับเครื่องเคียงได้แก่ ปลาตักทอดกรอบ 

ไข่ต้ม แตงกวาและถั่วอบทานกับซอสซัลบัล ซึ่งเป็น

ซอสรสเผ็ด บางตำรับอาจทานคู่กับไก่ทอด 

 

 

 

 

 อัมบูยัติ (Ambuyat) เป็นอาหารประจำชาติ

ของประเทศบรูไนดารุสซาลาม มีลักษณะคล้ายโจ๊ก   

แต่ข้นกว่า มีส่วนผสมหลัก คือ แป้งสาคูนำมาผสมน้ำ

ร้อนแล้วกวนให้ข้นเหนียว รับประทานกับซอสเปรี้ยว

โดยใช้ไม้ไผ่ม้วนแป้งเหนียวๆ และทานกับเครื่องเคียง 

เช่น ปลาทอด เนื้อทอด และผักจิ้ม 

 เรนดัง (Rendang)เป็นอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อ   

มีรสเผ็ด มีรากฐานมาจากอินโดนีเซีย ใช้เนื้อปรุงกับ   

ขิง ข่า ตะไคร้ หอมแดง กระเทียมและเครื่องเทศอื่นๆ 

มาบดเป็นเครื่องแกงและนำไปปรุงกับกะทิ นิยมทาน

กับข้าว  
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 เกอตูปัต (Ketupat) เป็นข้าวห่อในใบมะพร้าว เนื่องจากเป็นพืชที่มักพบตามหมู่เกาะ โดยสานเป็นรูป

ตารางสี่เหลี่ยม แล้วน้ำข้าวสารกรอกลงไป จากนั้นก็นำไปต้มให้สุกในน้ำเดือด 

 เชอรันดัง ปาดัง (Serondeng padang) ทำจากไก่ที่หมักด้วยเครื่องเทศ นำมาห่อใบเตย ทำให้สุกด้วยวิธี

การย่างหรือทอด เป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมประเทศมาเลเซีย 

 โรตี ปราตา (Roti Prata) เป็นแผ่นแป้งโรตีที่นิยมทานกับแกงถั่ว หรืออาจทานคู่กับแกงกระหรี่  

 

 

      โรตี ปราตา 

      ที่มา : http://www.nileguide.com/destination/blog/ 

      singapore/files/2012/03/Roti-Prata.jpg 

 

 

 การรับประทานอาหารร่วมกับชาวบรูไนดารุสซาลาม โดยเฉพาะคู่เจรจาที่เป็นชาวมุสลิมควรระมัดระวัง  

การสั่งอาหารที่เป็นเนื้อหมู และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เนื่องจากหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม ซึ่งถือเป็นกฎที่ถือ

ปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด คือ จะไม่รับประทานเนื้อหมูและไม่ดื่มสุรา อาจขอให้คู่เจรจาชาวบรูไนดารุสซาลาม  

ช่วยเลือกร้านอาหาร สำหรับการให้ทิปในร้านอาหารนั้นชาวบรูไนดารุสซาลามไม่มีวัฒนธรรมการให้ทิป ในกรณี  

ที่เป็นร้านอาหารขนาดใหญ่ค่าบริการถูกเรียกเก็บเพิ่มร้อยละ 10 อยู่แล้ว 

 ประเทศบรูไนดารุสซาลามมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมาเลเซียและอินโดนีเซียมาก มีวัฒนธรรม ประเพณี 

ภาษา และการแต่งกาย ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งยังมีวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาอิสลามด้วย 

 เครื่องดนตรีพื้นบ้าน 

 

 

 

 

 

 

 ตาวะก์ - ตาวะก์ (Tawak Tawak) เป็นเครื่องดนตรีที่ผลิตจากทองเหลือง พบที่ซาราวักบนเกาะบอร์เนียว 

เครื่องดนตรีที่ทำจากทองเหลืองของบรูไนดารุสซาลามและที่อื่น ๆ บนเกาะบอร์เนียวในสมัยก่อนนั้นโดยมากมัก  

จะได้รับอิทธิพลจากประเทศจีน เห็นได้จากการที่มีลวดลายด้านหน้าเป็นรูปมังกรและสัตว์ทะเล ปูและปลา ขอบด้านข้าง

เป็นรูปจระเข้และปลา ครั้งหนึ่ง Tawak Tawak ใช้เป็นสัญญาณเรียกคนให้มารวมตัวกันไม่ได้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของ  

วงมโหรี Gamelan เหมือนเช่นในประเทศอินโดนีเซีย 
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  เกอตูปต (Ketupat) เปนขาวหอในใบมะพราว เนื่องจากเปนพืชที่มักพบตามหมูเกาะ โดย
สานเปนรูปตารางสี่เหลี่ยม แลวน้ําขาวสารกรอกลงไป จากนั้นก็นําไปตมใหสุกในน้ําเดือด 

 เชอรันดัง ปาดัง (Serondeng padang) ทําจากไกที่หมักดวยเครื่องเทศ นํามาหอใบเตย ทํา
ใหสุกดวยวิธีการยางหรือทอด เปนอาหารที่ไดรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมประเทศมาเลเซีย 
 

  
 โรตี ปราตา (Roti Prata)เปนแผนแปงโรตีที่นิยม

ทานกับแกงถั่ว หรืออาจทานคูกับแกงกระหรี่  
 
โรตี ปราตา 
ที่มา : http://www.nileguide.com/destination/blog/ 
singapore/files/2012/03/Roti-Prata.jpg 

 

 การรับประทานอาหารรวมกับชาวบรูไนดารุสซาลาม โดยเฉพาะคูเจรจาที่เปนชาวมุสลิมควร
ระมัดระวังการสั่งอาหารที่เปนเนื้อหมู และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล เนื่องจากหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม  
ซึ่งถือเปนกฎที่ถือปฏิบัติกันอยางเครงครัด คือ จะไมรับประทานเนื้อหมูและไมดื่มสุรา อาจขอใหคูเจรจาชาว
บรูไนดารุสซาลามชวยเลือกรานอาหาร สําหรับการใหทิปในรานอาหารนั้นชาวบรูไนดารุสซาลามไมมีวัฒนธรรม
การใหทิป ในกรณีที่เปนรานอาหารขนาดใหญคาบริการถูกเรียกเก็บเพ่ิมรอยละ 10 อยูแลว 

 ประเทศบรูไนดารุสซาลามมีความสัมพันธใกลชิดกับมาเลเซียและอินโดนีเซียมาก มีวัฒนธรรม 
ประเพณี ภาษา และการแตงกาย ที่คลายคลึงกัน รวมทั้งยังมีวัฒนธรรมที่ไดรับอิทธิพลจากศาสนาอิสลามดวย 

 เครื่องดนตรีพื้นบาน 

ตาวะก - ตาวะก (TawakTawak) เปนเครื่องดนตรีผลิตจาก
ทองเหลือง พบที่ซาราวักบนเกาะบอรเนียว เครื่องดนตรีที่ทําจาก
ทองเหลืองของบรูไนดารุสซาลามและที่อ่ืน ๆ บนเกาะบอรเนียวใน
สมัยกอนนั้นโดยมากมักจะไดรับอิทธิพลจากประเทศจีน เห็นไดจากการ
ที่มีลวดลายดานหนาเปนรูปมังกรและสัตวทะเล ปูและปลา ขอบ
ดานขางเปนรูปจรเจและปลา ครั้งหนึ่ง TawakTawakใชเปนสัญญาณ
เรียกคนใหมารวมตัวกันไมไดใชเปนสวนหนึ่งของวงมโหรี Gamelan 
เหมือนเชนในประเทศอินโดนีเซีย 

ตาวะก- ตาวะก 
ที่มา : http://www.dmc.tv/pages/ความรู 

รอบตัว/เปน-อยู-คือ...วิถีชาบรูไน-ตอนท่ี2.html 
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 กัมบุส (Gambus) เป็นเครื่องดนตรีที่มีลักษณะคล้ายกีตาร์ มีสายทั้งหมด 12 เส้น ดีดด้วยปิ๊ก ไม่เหมือน  

กับเครื่องดนตรีตะวันตก เช่นแมนโดลินตรงที่ Gambus ไม่มีลายสลัก การปรับเสียงและรูปแบบการเล่น  

ของ Gambus นั้น มีส่วนคล้ายคลึงกับเครื่องดนตรีของชาวอาหรับ 

 เก็นดัง (Gandang) เป็นคำทั่วไปที่ใช้แสดงความหมายถึงกลองทุกชนิด ตัวกลองมีขนาดยาว ผิวหน้า  

ของกลองมีสองด้าน ซึ่งมีขนาดต่างกัน ทำมาจากหนังแกะหรือหนังวัว หนังกลองแนบชิดไปกับตัวกลอง  

ด้วยเส้นหวายเก็นดังพบได้ที่กลุ่มของ กาเมลัน (Gamelan) ซึ่งเป็นกลุ่มของเครื่องดนตรีประกอบด้วยเครื่องดนตรี  

หลากหลายชนิดของชาวชวาในรัฐยะโฮร์ เก็นดังมลายูเป็นเครื่องดนตรีที่สำคัญในการแสดงดนตรีในโรงมหรสพ   

เช่นเดียวกับกาเมลัน 

 การแสดงพื้นบ้าน 

 อาลุส ญูวา ดินดัง (Alus Jua Dindang) เป็นการฟ้อนรำตามแบบประเพณีโบราณโดยมีเพลงประกอบ   

และมักแสดงในพิธีมงคลสมรส โดยนักเต้นรำทั้งชายและหญิงเป็นผู้แสดงการฟ้อนรำและร้องเพลงประกอบไปด้วย 
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กัมบุส  เปนเครื่องดนตรีที่มีลักษณะคลายกีตาร 

ที่มา : http://arrasyearabian-gambus.com/wp-content/uploads/ 
2014/03/alat-musik-gambus.jpg 

 
 

 กัมบุส (Gambus) เปนเครื่องดนตรีที่มี
ลักษณะคลายกีตาร มีสายทั้งหมด 12 เสน ดีด
ดวยปก ไมเหมือนกับเครื่องดนตรีตะวันตก 
เชน แมนโดลินตรงที่ Gambusไมมีลายสลัก 
การปรั บ เสี ย งและรู ปแบบการ เล นของ 
Gambus นั้น มีสวนคลายคลึงกับเครื่องดนตรี
ของชาวอาหรับ 

 
 

 
  เก็นดัง (Gandang)เปนคําทั่วไปที่ใชแสดงความหมายถึงกลองทุกชนิด ตัวกลองมีขนาดยาว 
ผิวหนาของกลองมีสองดาน ซึ่งมีขนาดตางกัน ทํามาจากหนังแกะหรือหนังวัว หนังกลองแนบชิดไปกับตัวกลอง
ดวยเสนหวายเก็นดังพบไดที่กลุมของ กาเมลัน (Gamelan)ซึ่งเปนกลุมของเครื่องดนตรีประกอบดวยเครื่อง
ดนตรีหลากหลายชนิดของชาวชวาในรัฐยะโฮรเก็นดังมลายูเปนเครื่องดนตรีที่สําคัญในการแสดงดนตรีใน 
โรงมหรสพ เชนเดียวกับกาเมลัน 
 การแสดงพื้นบาน 
  อาลุสูวา ดินดัง (AlusJuaDindang) เปนการฟอนรําตามแบบประเพณีโบราณโดยมีเพลง
ประกอบ และมักแสดงในพิธีมงคลสมรส โดยนักเตนรําทั้งชายและหญิงเปนผูแสดงการฟอนรําและรองเพลง
ประกอบไปดวย 

เร่ืองที่ 2 เทศกาลและประเพณีสําคัญ 

 วันตรุษอีด หรือวันอีด เปนวันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลาม โดยในวันนี้จะมีกิจกรรมตาง ๆ เชน 
แตงกายใหสะอาดเรียบรอย รวมกันทําพิธีละหมาดวันอีดที่สนามหรือในมัสยิด เยี่ยมเยียนญาติพ่ีนอง 
รับประทานอาหารรวมกัน เปนตน 
 การประกอบศาสนกิจมีหลักการวาพระราชพิธีตรุษอีด จะประกอบในประเทศมาเลเซีย บรูไน    
ดารุสซาลาม ซาอุดิอารเบีย กาตาร โอมาน และประเทศอ่ืน ๆ ที่มีประชากรมุสลิมจํานวนมาก โดยมีพระมหากษัตริย
ในประเทศนั้นจะเสด็จเปนองคประธานดวยพระองคเอง 
 เทศกาลอะเดา กะยอห เขตตูตงเปนพื้นที่สีเขียวของบรูไนดารุสซาลาม วิทย บัณฑิตกุล. (2555 : 
135) ดวยความมีธรรมชาติที่สมบูรณและหลากหลายทางชีวภาพ ชาวพ้ืนเมืองดูซุนจึงมีวิถีชีวิตที่เรียบงายและ
ใกลชิดธรรมชาติ และมีประเพณีปฏิบัติยึดถือกันมาจากรุนสูรุน คือ ประเพณีอะเดา กะยอร ซึ่งเปนประเพณี
แสดงความขอบคุณตอพืชผลที่เก็บเกี่ยวแลวของชาวดูซุนในเขตตูตง มีการแสดงตางๆ เชน  การลองเรือรอบ
ทะเลสาบตาเซะห เมริมบุน การแขงขันเปาลูกดอก การแสดงดนตรีทองถิ่นโดยใชเครื่องดนตรีที่คลายพิณ
โบราณ รวมทั้งการแตงกายในชุดประจําเผา 
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กัมบุส  เปนเครื่องดนตรีที่มีลักษณะคลายกีตาร 

ที่มา : http://arrasyearabian-gambus.com/wp-content/uploads/ 
2014/03/alat-musik-gambus.jpg 

 
 

 กัมบุส (Gambus) เปนเครื่องดนตรีที่มี
ลักษณะคลายกีตาร มีสายทั้งหมด 12 เสน ดีด
ดวยปก ไมเหมือนกับเครื่องดนตรีตะวันตก 
เชน แมนโดลินตรงที่ Gambusไมมีลายสลัก 
การปรั บ เสี ย งและรู ปแบบการ เล นของ 
Gambus นั้น มีสวนคลายคลึงกับเครื่องดนตรี
ของชาวอาหรับ 

 
 

 
  เก็นดัง (Gandang)เปนคําทั่วไปที่ใชแสดงความหมายถึงกลองทุกชนิด ตัวกลองมีขนาดยาว 
ผิวหนาของกลองมีสองดาน ซึ่งมีขนาดตางกัน ทํามาจากหนังแกะหรือหนังวัว หนังกลองแนบชิดไปกับตัวกลอง
ดวยเสนหวายเก็นดังพบไดที่กลุมของ กาเมลัน (Gamelan)ซึ่งเปนกลุมของเครื่องดนตรีประกอบดวยเครื่อง
ดนตรีหลากหลายชนิดของชาวชวาในรัฐยะโฮรเก็นดังมลายูเปนเครื่องดนตรีที่สําคัญในการแสดงดนตรีใน 
โรงมหรสพ เชนเดียวกับกาเมลัน 
 การแสดงพื้นบาน 
  อาลุสูวา ดินดัง (AlusJuaDindang) เปนการฟอนรําตามแบบประเพณีโบราณโดยมีเพลง
ประกอบ และมักแสดงในพิธีมงคลสมรส โดยนักเตนรําทั้งชายและหญิงเปนผูแสดงการฟอนรําและรองเพลง
ประกอบไปดวย 

เร่ืองที่ 2 เทศกาลและประเพณีสําคัญ 

 วันตรุษอีด หรือวันอีด เปนวันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลาม โดยในวันนี้จะมีกิจกรรมตาง ๆ เชน 
แตงกายใหสะอาดเรียบรอย รวมกันทําพิธีละหมาดวันอีดที่สนามหรือในมัสยิด เยี่ยมเยียนญาติพ่ีนอง 
รับประทานอาหารรวมกัน เปนตน 
 การประกอบศาสนกิจมีหลักการวาพระราชพิธีตรุษอีด จะประกอบในประเทศมาเลเซีย บรูไน    
ดารุสซาลาม ซาอุดิอารเบีย กาตาร โอมาน และประเทศอ่ืน ๆ ที่มีประชากรมุสลิมจํานวนมาก โดยมีพระมหากษัตริย
ในประเทศนั้นจะเสด็จเปนองคประธานดวยพระองคเอง 
 เทศกาลอะเดา กะยอห เขตตูตงเปนพื้นที่สีเขียวของบรูไนดารุสซาลาม วิทย บัณฑิตกุล. (2555 : 
135) ดวยความมีธรรมชาติที่สมบูรณและหลากหลายทางชีวภาพ ชาวพ้ืนเมืองดูซุนจึงมีวิถีชีวิตที่เรียบงายและ
ใกลชิดธรรมชาติ และมีประเพณีปฏิบัติยึดถือกันมาจากรุนสูรุน คือ ประเพณีอะเดา กะยอร ซึ่งเปนประเพณี
แสดงความขอบคุณตอพืชผลที่เก็บเกี่ยวแลวของชาวดูซุนในเขตตูตง มีการแสดงตางๆ เชน  การลองเรือรอบ
ทะเลสาบตาเซะห เมริมบุน การแขงขันเปาลูกดอก การแสดงดนตรีทองถิ่นโดยใชเครื่องดนตรีที่คลายพิณ
โบราณ รวมทั้งการแตงกายในชุดประจําเผา 
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   เรื่องที่ 2  เทศกาลและประเพณีสำคัญ 

 วันตรุษอีด หรือวันอีด เป็นวันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลาม โดยในวันนี้จะมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น แต่งกาย  

ให้สะอาดเรียบร้อย ร่วมกันทำพิธีละหมาดวันอีดที่สนามหรือในมัสยิด เยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง รับประทานอาหาร  

ร่วมกัน เป็นต้น 

 การประกอบศาสนกิจมีหลักการว่าพระราชพิธีตรุษอีด จะประกอบในประเทศมาเลเซีย บรูไนดารุสซาลาม 

ซาอุดิอารเบีย กาตาร์ โอมาน และประเทศอื่น ๆ ที่มีประชากรมุสลิมจำนวนมาก โดยพระมหากษัตริย์ในประเทศนั้น

จะเสด็จเป็นองค์ประธานด้วยพระองค์เอง 

 เทศกาลอะเดา กะยอห์ เขตตูตงเป็นพื้นที่สีเขียวของบรูไนดารุสซาลาม (วิทย์ บัณฑิตกุล 2555, หน้า 135)   

ด้วยความมีธรรมชาติที่สมบูรณ์และหลากหลายทางชีวภาพ ชาวพื้นเมืองดูซุนจึงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและใกล้ชิด

ธรรมชาติ และมีประเพณีปฏิบัติยึดถือกันมาจากรุ่นสู่รุ่น คือ ประเพณีอะเดา กะยอร์ ซึ่งเป็นประเพณี  

แสดงความขอบคุณต่อพืชผลที่เก็บเกี่ยวแล้วของชาวดูซุนในเขตตูตง มีการแสดงต่างๆ เช่น การล่องเรือรอบ

ทะเลสาบตาเซะห์ เมริมบุน การแข่งขันเป่าลูกดอก การแสดงดนตรีท้องถิ่นโดยใช้เครื่องดนตรีที่คล้ายพิณโบราณ 

รวมทั้งการแต่งกายในชุดประจำเผ่า 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 7 

 

 

คำชี้แจง : ให้ผู้เรียนเลือกคำที่อยู่ในกรอบ เติมลงในพื้นที่ว่างแต่ละข้อ โดยบางข้ออาจใช้คำมากกว่า 1 คำ 

 บาจูกุรุง (Baju Kurung) บาจูมลายู (Baju Melayu) อัมบูยัติ (Ambuyat)   

 เก็นดัง (Gandang) กัมบุส (Gambus) ตาวะก์ - ตาวะก์ (Tawak Tawak)       

 ฮารีรายา (Hari Raya) เรนดัง (Rendang) อาลุสญูวา ดินดัง (AlusJua Dindang) 

 เทศกาลอะเดา กะยอห์ นาซิก เลอมัก (Nasi Lemak) มาเลย์ (Malay หรือ Bahasa Melayu) 
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กิจกรรมทายบทที ่7 
 
คําชี้แจง:ใหผูเรียนเลือกคําที่อยูในกรอบ เติมลงในพ้ืนที่วางแตละขอ โดยบางขออาจใชคํามากกวา 1 คํา 
 
บาจูกุรุง (BajuKurung)          บาจู มลายู (BajuMelayu)          อัมบูยัติ (Ambuyat)   
แกงแดง (Gandang)             แกมบัส (Gambus)                   ทาวัค ทาวัค(TawakTawak)       
ฮารีรายา (Hari Raya)           เรนดัง (Rendang)                    อาลุสูวา ดินดัง (AlusJuaDindang) 
เทศกาลอะเดา กะยอห          นาซิก เลอมัก (NasiLemak)         มาเลย (Malay หรือ BahasaMelayu) 

    
 
 

1.   อาหารประจําชาติของประเทศบรูไนดารุสซาลาม  
2.   เครื่องดนตรีของประเทศบรูไนดารุสซาลาม   
3.   อาหารที่ปรุงดวยเนื้อ ในประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
4.   ภาษาราชการของประเทศบรูไนดารุสซาลาม   
5.   ประเพณีสําคัญของประเทศบรูไนดารุสซาลาม   
6.   การฟอนรําแบบโบราณในประเทศบรูไนดารุสซาลาม  
7.   ชุดแตงกายประจําชาติของผูชายบรูไนดารุสซาลาม  
8.   ขาวเจาหุงกับกะทินิยมทานในประเทศบรูไนดารุสซาลาม  
9.   เทศกาลในเขตตูตง ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
10. ชุดแตงกายประจําชาติของผูหญิงบรูไนดารุสซาลาม 

................................................................  

................................................................  

................................................................  

................................................................ 
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................................................................ 
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    บทที่ 8  คำศัพท์และประโยคที่ควรรู้ 
                      ในชีวิตประจำวัน 

 

 

สาระสำคัญ 

  ประเทศบรูไนดารุสซาลามใช้ภาษาเดียวกันกับประเทศมาเลเซีย คือ ภาษามลายูหรือภาษามาเลย์   

แต่ออกสำเนียงบรูไน (Melayu Brunei) ส่วนใหญ่ใช้พูดในบันดาร์เสรีเบกาวันและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งถือว่า เป็นภาษา

มาตรฐานของประเทศ 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 1. บอกคำศัพท์และประโยคที่ควรรู้ในชีวิตประจำวันได้ 

 2. อ่านตัวเลขและนับจำนวนได้  

 3. บอกวันและเวลาได้ 

 
ขอบข่ายของเนื้อหา 

 เรื่องที่ 1 คำศัพท์และประโยคที่ควรรู้ 

 เรื่องที่ 2 ตัวเลขและจำนวนนับ 

 เรื่องที่ 3 วันและเวลา 
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 บทที่ 1 ขอมูลทั่วไปประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

 
สาระสําคัญ 

  ประเทศบรูไน มีชื่อเปนทางการวา เนการา บรูไนดารุสซาลาม มีเมืองหลวง คือ บันดารเสรีเบกาวัน 
(Bandar Seri Begawan)  มีการปกครองแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี 
ฮัสซานัล โบลเกียห มูอิซซัดดิน วัดเดาละห (His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin 
Waddaulah) ทรงเปนองคพระประมุขของประเทศ 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 บอกขอมูลทั่วไปของประเทศได  
 
ขอบขายของเนื้อหา 

 ขอมูลทั่วไปของประเทศ ไดแก ชื่อทางการ  เมืองหลวง  เขตการปกครอง ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ วันชาติ วันที่เปนสมาชิกอาเซียน  ระบอบการปกครอง  ระบบกฎหมาย ระบบการศึกษา
สกุลเงิน เปนตน 
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   เรื่องที่ 1  คำศัพท์และประโยคที่ควรรู้ 

 ภาษาบรูไน (Melayu Brunei) หรือภาษามาเลย์สำเนียงบรูไน หรือ ภาษาโอรัง บูกิต มีผู้พูดทั้งหมด 

266,000 คน พบในบรูไนดารุสซาลาม 215,000 คน (พ.ศ. 2527) ในบริเวณเมืองหลวงและตามแนวชายฝั่ง พบใน

ประเทศมาเลเซีย 51,000 คน (พ.ศ. 2543) ในบริเวณชายฝั่งทางตอนเหนือ บาลาอิตบนและบริเวณแม่น้ำตูตง  

ของรัฐซาราวัก และในรัฐซาบาห์ จัดอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน กลุ่มภาษาประจำชาติและภาษามาตรฐาน

ของบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งแตกต่างไปจากภาษามาเลย์มาตรฐานของประเทศมาเลเซียไม่มากในบันดาร์เสรีเบกาวัน

และบริเวณใกล้เคียง และจะพูดภาษามาเลย์มาตรฐานได้ด้วย ประเทศบรูไนดารุสซาลาม และมาเลเซีย ใช้ภาษา

เดียวกัน (ปัญญาชน 2555,หน้า 104) 

 ระบบพยัญชนะ 

 ภาษาบรูไน (Melayu Brunei) เขียนด้วยตัวอักษรโรมันโดยเรียกว่าระบบรูมี (Rumi) ประกอบด้วยตัวอักษร

โรมัน เรียงจาก A , a ถึง Z , z 

  เทียบเสียงเป็นภาษาไทย สำหรับการเรียนด้วยตนเองขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายวิชา ซายอ ซูกอ มากนั บรูไน ดารุสซาลาม : 51 

 

เร่ืองที่ 1 คําศัพทและประโยคที่ควรรู 
   ภาษาบรูไน (MelayuBrunei) หรือภาษามาเลยสําเนียงบรูไน หรือ ภาษาโอรัง บูกิต มีผูพูดทั้งหมด 
266,000 คน พบในบรูไนดารุสซาลาม215,000 คน (พ.ศ. 2527) ในบริเวณเมืองหลวงและตามแนวชายฝง พบ
ในประเทศมาเลเซีย 51,000 คน (พ.ศ. 2543) ในบริเวณชายฝงทางตอนเหนือ บาลาอิตบนและบริเวณแมน้ําตู
เตาของรัฐซาราวัก และในรัฐซาบาห จัดอยูในตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน กลุมภาษาประจําชาติและภาษา
มาตรฐานของบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งแตกตางไปจากภาษามาเลยมาตรฐานของประเทศมาเลเซียไมมากในบันดาร
เสรีเบกาวันและบริเวณใกลเคียง และจะพูดภาษามาเลยมาตรฐานไดดวยประเทศบรูไนดารุสซาลาม แล ะ
มาเลเซีย ใชภาษาเดียวกัน (ปญญาชน 2555,หนา 104) 
  ระบบพยัญชนะ 
   ภาษาบรูไนดารุสซาลาม(MelayuBrunei) เขียนดวยตัวอักษรโรมันโดยเรียกวาระบบรูมี (Rumi) 
ประกอบดวยตัวอักษรโรมัน เรียงจาก A , a ถึง Z , z 
   เทียบเสียงเปนภาษาไทย สําหรับการเรียนดวยตนเองข้ันพื้นฐาน 

ภาษาบรูไน 
ดารุสซาลาม การออกเสียงเมื่อประกอบ

เขาเปนคําหรือพยางค 

ภาษาบรูไน 
ดารุสซาลาม การออกเสียงเมื่อประกอบเขาเปน

คําหรือพยางค 
ตัวอักษร อานวา ตัวอักษร อานวา 

A, a เอ อ สระ อะ อา R, r อาร ร 
B, b บี บ S, s เอส ส , ซ 
C, c ซ ี ฉ, ซ T, t ตี , ที ต 
D, d ดี ด U, u ยู สระ อุ อูโอะ โอ 
E, e อี สระ เออ แอ V, v วี ว 
F, f เอฟ ฟ W, w ดับบลิว ว 
G, g จี กฺ X, x เอ็กซ ส , ซ 
H, h เอซ ห, ฮ Y, y วาย ย 
I, i ไอ สระ อิ อี เอะ เอ Z, z เซท ส , ซ 
J, j เจ จ ng เอ็นจ ี ง 
K, k เค ข, ค ny เอ็นวาย ญ (เสียงข้ึนจมูก) 
L, l แอล ล sy เอสวาย ช (เสียงยาวเหมือนในคําวา shoes) 

M, m เอ็ม ม ai ไอ สระ ไอ อาย 
N, n เอ็น น au เอา สระ เอา อาว 
O, o โอ สระ โอะ โอออ ua อัว สระ อัว 
P, p ป ,พี ป oi โอย สระ โอย 
Q, q คิว ข, ค    
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 ไวยากรณ์พื้นฐาน (สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ สำนักงาน  

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2556) 

 1. ประโยคพื้นฐานเพื่อบอกสถานะและสภาพหรือลักษณะไม่ใช้คำกริยาที่เทียบเท่ากับ “เป็น”ดังนั้นรูปแบบ

ประโยคจึงประกอบด้วยคำนามหรือสรรพนาม แล้วตามด้วยคำนามหรือคุณศัพท์ 

 ประธาน+คำนาม เช่น 

 

 

 

 

 ประธาน+คำคุณศัพท์ เช่น 

 

 

 

 

 2. ประโยคพื้นฐานเพื่อบอกสถานที่ใช้คำกริยา “ดี” (di) เทียบเท่ากับ ‘อยู่ที่’ หรือ อยู่+บุพบท เช่น 

 

 

 

 3. รูปแบบประโยคบอกเล่าพื้นฐาน = ประธาน + กริยา + ส่วนขยาย 

 การเรียงลำดับคำขยายคำนาม = คำนามหลัก + คำขยายคำนาม 

 

 

 

 

 

 4. การเรียงลำดับคำขยายคุณศัพท์เหมือนภาษาอังกฤษโดยเริ่มจากคำขยาย เช่น 

 

 

 

 

 

 

ไอชาหฺสวย   ไอชาหฺ ชานเตะ (Aishah cantik.)

ต้มยำอร่อย                  ต้มยำ เซอดับ (Tomyam sedap.)

กาแฟร้อน                   โคปี ปาหนาส (Kopi panas.)

หนังสืออยู่บนโต๊ะ  บูขู่ ดี อาตาส เมจ่า (Buku di atas meja.)

เสื้ออยู่บนเก้าอี้   บาจู่ ดี อาตาส เคอรูซี (Beju di atas kerusi.)

ฉัน/ผมมีหนังสือ          ซาหย่า อด่า บูขู่ (Saya ada buku.)

ฉัน/ผมมีเสื้อ               ซาหย่า อด่า บาจู่ (Saya ada baju.)

ฉัน/ผมชอบเสื้อตัวนี้       ซาหย่า ซูค่า บาจู่ อินี่ (Saya suka baju ini.)

ฉัน/ผมมาจากประเทศไทย       ซาหย่า เบอราซัล ดารี ไทยแลนด์ (Saya berasal dari Thailand.)

ดอกไม้สวยมาก                   บุงา ซาหงัด ซานเตะ (Bunga sangat cantik.)

ต้มยำกุ้งอร่อยมาก      ตมยำอุดัง ซาหงัด เซอดับ (Tomyamudang sangat sedep.)

อาหารเผ็ดนิดหน่อย        มาคานัน เซอดิเกะ เปอดาส (Makanan sedikit pedas.)

เครื่องดื่มหวานนิดหน่อย         มินูมัน เซอดิเกะ มาหนีส (Minuman sedikit manis.)

ฉัน/ผมเป็นครู   ซาหย่า กูรู (Saya guru.)

เราเป็นคนไทย   คาหมี่โอรัง ไทย (Kamiorang Thai.)

เขา (ทั้งหลาย) เป็นคนจีน  เมอแรค่าโอรัง ชิหน่า (Merekaorang Cina.)
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 5. สรรพนามการเป็นเจ้าของใช้คำเดียวกับบุรุษสรรพนาม โดยอยู่หลังคำนามและไม่มีคำที่เทียบเท่ากับ  

คำว่า “ของ”เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 6. คำกริยาช่วยและคำกริยาวิเศษณ์บอกกาล (อดีต อนาคต ปัจจุบัน) อยู่หน้าคำกริยา เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. คำกริยา ไป มา สถานที่ต้องตามด้วยคำว่า “เคอ”เสมอ เหมือนกับภาษาอังกฤษที่ ใช้คำว่า “to” เช่น 

 

 

 

 8. รูปแบบประโยคปฏิเสธไม่ = “ติด่ะ + คำกริยา /คุณศัพท์ และ ไม่ใช่ = “บูคัน” + คำนาม/บุพบท เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือนี้ของฉัน/ผม         บูขู่อินี่ บูขู่ซาหย่า (Bukuini bukusaya.)

รถของฉัน/ผม สีขาว        เคอแรตต้า ซาหย่า เคอแรตต้า ปูเตะ (Keretasaya kereta putih.)

เพื่อนของฉัน/ผมเป็นครู           คาวาน ซาหย่า กูรู บาฮาซา อิงกริส

ภาษาอังกฤษ                  (Kawansayaguru Bahasa Inggeris.)

ฉันชื่อ...                             นามา ซาหย่า ... (Namasaya.... .)

นี่บ้านของฉัน/ผม                อินี่ รูหม่าหฺ ซาหย่า (Ini rumah saya.)

ลูกของฉัน/ผมอยากกิน           อนั่ก ซาหย่า มาฮู้ มาคาน ดูเรียน

ทุเรียน                              (Anaksayamahu makan durian.)

สามีของฉันซื้อรถใหม่แล้ว        ซูวามี ซาหย่า ซูด่าหฺเบอลี่ เคอแรตต้า บารู

                                        (Suamisaya sudahbeli kereta baru.)

ภรรยาของผมจะไปตลาด       อิสเตอรี ซาหย่า อาคันเปอกี เคอ ปาซ่ารฺ

                                       (Isteri saya akanpergi ke pasar.)

เพื่อนของฉัน/ผมกำลังกินข้าว คาวาน ซาหย่า เซอดัง มาคานนาสิ

                                       (Kawansayasedang makannasi.)

ครอบครัวของฉัน/ผมไปประเทศไทย    เคอลัวรฺกา ซาหย่า เปอกี เคอ ไทยแลนด์

                                               (Keluargasaya pergi ke Thailand.

 บ้านของซาลิฟ่าหฺไม่ใหญ่         รูหม่าหฺ ซาลิฟ่าหฺ ติด่ะ เบอซา

                                       (Rumah Salifah tidak besar.)

คุณลีไม่ใช่ครูภาษาไทย        ลี บูคัน กูรู บาฮาซา ไทย

                                       (Lee bukan guru Bahasa Thai.)
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 9. คำถาม ที่ต้องการคำตอบ ใช่ หรือ ไม่ใช่ ทำได้โดยการขึ้นเสียงสูงที่ท้ายประโยคบอกเล่าหรือประโยค

ปฏิเสธ เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10. คำตอบ “ใช่” = “ย่ะ” (Ya) “ไม่”/ “ไม่ใช่” = “ติด่ะ” (tidak) + คำกริยา/คุณศัพท์ เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 คำตอบ “ใช่” = “ย่ะ” (Ya) “ไม่”/ “ไม่ใช่” = “บูคัน” (bukan) + คำนาม/บุพบท เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

อากาศดี                          ชูอาชา บ๊าอีก (Cuaca baik.)

อากาศดีไหม        ชูอาชา บ๊าอี๋ก (Cuaca baik?)

อากาศไม่ดี                        ชูอาชา ติด่ะ บ๊าอีก (Cuaca tidak baik.)

อากาศไม่ดีใช่ไหม       ชูอาชา ติด่ะ บ๊าอี๋ก (Cuaca tidak baik?)

หนังสือนี่สำหรับเด็กๆ           บูขู่ อี่นี่ อุนโตะ คานั่ก-คานั่ก

                                      (Buku ini untuk kanak-kanak.)

หนังสือนี่สำหรับเด็กๆ ใช่ไหม    บูขู่ อี่นี่ อุนโตะ คานั่ก-คานัก 

                                        (Buku ini untuk kanak-kanak?)

เขาไม่ใช่คนญี่ปุ่น               ดี๊อ่า บูคัน โอรัง แจปน (Dia bukan orang Jepun.)

เขาไม่ใช่คนญี่ปุ่นใช่ไหม         ดี๊อ่า บูคัน โอรัง แจโป๋น (Dia bukan orang Jepun?)

ใช่ อากาศดี               ย่ะ ชูอาชา บ๊าอีก (Ya, cuacabaik.)

ไม่ใช่ อากาศไม่ดี                  ติด่ะ ชูอาชา ติด่ะ บ๊าอีก (Tidak, cuaca tidak baik.)

ใช่ เขาอยากกินทุเรียน            ย่ะ ดี๊อ่ามาฮู้ มาคาน ดูเรียน

                                      (Ya, diamahu makan durian.)

ไม่เขาไม่อยากกินทุเรียน      ติด่ะ ดี๊อ่าติด่ะ มาฮู้ มาคาน ดูเรียน

                                      (Tidak, diatidak mahu makan durian.)

ใช่ นั่นภรรยาผม               ย่ะ อิตู้ อิสเตอรี ซายา (Ya, itu isteri saya.)

ไม่ใช่ นั่นไม่ใช่ภรรยาผม  บูคันอิตู้ บูคัน อิสเตอรี ซายา

    (Bukan, itu bukan isteri saya.)

ใช่ หนังสือนี่สำหรับเด็กๆ  ย่ะ บูขู่ อี่นี่ อุนโตะ คานั่ก-คานั่ก

    (Ya, buku ini untuk kanak-kanak.) 

ไม่ใช่ หนังสือนี่ไม่ใช่สำหรับเด็ก ๆ บูคัน บูขู่ อี่นี่ บูค้น อุนโตะ คานั่ก-คานั่ก 

    (Bukan, buku ini bukan untuk kanak-kanak.)
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 11. รูปแบบประโยคคำถามอื่น ๆ ที่ใช้คำ “คำถาม” = คำ ”คำถาม” เริ่มต้นประโยคเหมือนกับ  

ภาษาอังกฤษและมีการขึ้นเสียงสูงเพื่อแสดงการเป็นคำถาม เช่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 12. ข้อสังเกตการออกเสียงสระเนื่องจากอักษรโรมันมีอักษรที่ใช้เขียนเสียงสระเพียง 5 ตัว บาฮาซาบรูไน  

จึงใช้อักษรเดียวกัน สำหรับสระไม่ประสมที่เสียงใกล้เคียงกัน อาจทำให้ผู้เรียนสับสน จึงสรุปเป็นแนวทางกว้าง ๆ   

ได้ดังต่อไปนี้ (แต่คำศัพท์ที่เป็นคำยืมจากภาษาอื่นอาจมีข้อยกเว้น) 

  a ออกเสียงเป็น สระอะหรือสระอา 

  e ออกเสียงเป็น สระเออ เมื่ออยู่ในพยางค์แรกและออกเสียงเป็น สระแอเมื่ออยู่ใน  

     พยางค์ที่สอง 

  I  ออกเสียงเป็น สระอิ หรืออี เมื่ออยู่ในพยางค์แรกและออกเสียงเป็น สระเอะ เอ 

     เมื่ออยู่ในพยางค์ที่สอง 

  o ออกเสียงเป็น สระโอ หรือ ออ 

  u ออกเสียงเป็น สระอุหรืออู เมื่ออยู่ในพยางค์แรกและออกเสียงเป็น สระโอะ หรือ โอ  

     เมื่ออยู่ในพยางค์ที่สองและมีตัวสะกด 

  ai ออกเสียงเป็น อ๊าอี (สูงและยาวกว่าไอ) 

  ia ออกเสียงเป็น อียา (สูงและยาวกว่า เอีย) 

  ua  ออกเสียงเป็น อูว่า (สูงและยาวกว่า อัว) 

 

 

 

 

 

                    ภาษาไทย                                           บาฮาซาบรูไน                                   

นี่ อะไร        อาปา อีนี๋ (Apa ini?) 

เขาเป็น ใคร      เซียปา เดี๋ย (Siapa dia?) 

รถของเขาอยู่ ที่ไหน         มานาเคอแรตา เดี๋ย (Mana kereta dia?)   

คุณมาถึง เมื่อไร         บิลา ซัมไป๋ (Bila sampai?) 

ทำไม          เมองาป๊า (Mengapa?)      

ทำ (อะไรบางอย่าง) ยังไง          บาไกมาน๋า เมิมบ้วดญ๋า (Bagaimana membuatnya?) 

มีคนมา เท่าไหร่         เบอราป๋า โอรัง ยัง ดาตั๋ง (Berapa orang yang datang?) 

คุณชอบต้มยำ ไหม        คามู ซูข่าต้มย้ำ (Kamu suka tomyam?)    
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วลีและคำกล่าวมารยาททางสังคม

  ภาษาไทย     บาฮาซาบรูไน

สวัสดี (ทั่วไป) เซอลามั่ต เซอจะเตอร่า (Selamat sejahtera.)

สบายดีไหม/เป็นยังไงบ้าง อาปา คาบา (Apa khabar?)

สบายดี/ดี คาบา บ๊าอีก (Khabar baik)

ยินดีต้อนรับ เซอลามั่ต ดาตัง (Selamat datang.)

ลาก่อน/ไปก่อนนะ เซอลามั่ต ติงกัลลฺ (Selamat tinggal.)

นอนหลับฝันดี มิมปิ๊ มานิส (Mimpi manis.)

ขอให้โชคดี เซอลามั่ต เบอจาย่ะ (Selamat berjaya)

แล้วพบกันใหม่ จุมปา ลากี (Jumpa lagi !)

ขอบคุณ เตอริมา กาเซหฺ (Terima kasih.)

(ด้วยความ) ยินดี ซามาซามา (Sama-sama.)

ไม่เป็นไร ติด่ะ เมองาปะ (Tidak mengapa !)

ขอโทษ, ขออภัย ฮารับ มาอาฟ (Harap maaf.)

ขอแสดงความยินดี ตะหฺเนี่ยหฺ (Tahniah.)

สุขสันต์วันเกิด เซอลามั่ต ฮารี จาดี (Selamat hari jadi.)

คำศัพท์ในห้องเรียน

  ภาษาไทย     บาฮาซาบรูไน

ครู กูรู/เฉะกู (guru/cikgu)

นักเรียน มูหริด (murid)

นักเรียน นักศึกษา เปอลาจารฺ (pelajar)

ห้องเรียน บิเล่กฺ ดารจาหฺ (bilik darjah)

โรงเรียน เซอกอล่ะหฺ (sekolah)

กระดานดำ ปาปัน ฮิตัม (papan hitam)

ชอล์ก กาโปร์ (kapur)

กระดานขาว ปาปัน ปูเตะหฺ (papan putih)

ปากกามาร์คเกอร์ เป็น มารฺเกอร์ (pen marker)

ดินสอ เป็นซิล (pensil)

ปากกา เป็น (pen)
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คำศัพท์ในห้องเรียน

  ภาษาไทย     บาฮาซาบรูไน

หนังสือ บูขู่ (buku)

สมุด บูขู่ ลาติฮั่น (buku latihan)

กระเป๋า แบ็ก (beg)

โต๊ะ เมจา (meja)

เก้าอี้ เคอรูซี/บังกู (kerusi/bangku)

ตู้ อัลมารี (almari)

บอร์ด ปาปัน เคอญาตาอัน (papan kenyataan)

ถังขยะ บาโคล/ตงซัมปะหฺ (bakul/tong sampah)

แผนที่ เปอตา (peta)

ปฏิทิน คาเลนดาร์ (calendar)

ประตู ปินตู (pintu)

หน้าต่าง ติงกับ (tingkap)

พัดลม กีปัส อาเงน (kipas angin)

เครื่องปรับอากาศ เปินญามัน อูดารา (penyaman udara)

โทรศัพท์ เตเลโฟน (telefon)

โทรศัพท์มือถือ เตเลโฟน บิมเบท (telefon bimbit)

สีต่าง ๆ

                  ภาษาไทย                               บาฮาซาบรูไน

สีดำ ฮีตัม (hitam)

สีขาว ปูเตะหฺ (putih)

สีแดง เมร่า (merah)

สีน้ำเงิน บีรู (biru)

สีเขียว หิเจา (hijau)

สีเหลือง กูนิง (kuning)

สีส้ม โอเรน (oren)

สีเทา เคอลาบู (kelabu)

สีน้ำตาล ช๊อคแลต (coklat)

สีม่วง อุงกู (ungu)

สีชมพู เมร่าจัมบู (merahjambu)
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การบอกทิศทาง

  ภาษาไทย     บาฮาซาบรูไน

ตรงไป จาลัน เตอโรส (jalan terus)

เลี้ยวขวา เบหลก กานัน (belok kanan)

เลี้ยวซ้าย เบหลก คีรี (belok kiri)

หมุน ปูเซง (pusing)

ขึ้น น้าอีก (naik)

ลง ตูโรน (turun)

หยุด เบอรฺเหินตี (Berhenti)

ข้างหลัง ดี เบอลากัง (di belakang)

ข้างหน้า ดี ฮาดาปัน (di hadapan)

ข้างบน ดี อาตาส (di atas)

ข้างล่าง ข้างใต้ ดี บาหว่า (di bawah)

ข้างซ้าย ดี คีรี (di kiri)

ข้างขวา ดี คานัน (di kanan)

ข้างใน ดี ดาลัม (di dalam)

ข้างนอก ดี ลูว่ารฺ (di luar)

ตรงกลาง ดี เตอง่ะหฺ (di tengah)

ข้าง ๆ ดีเตอปิ (di tepi)

  

สถานที่

  ภาษาไทย     บาฮาซาบรูไน

สถานีตำรวจ บาไล โปลิส (balai polis)

ตัวเมือง ย่านธุรกิจ บันดารฺ (bandar)

อาคาร บางูนัน/เมอน้าร่า/วิสม่า 

 (bangunan / menara/ wisma)

ห้อง บีเล่ะ (bilik)

โรงพยาบาล โฮสปิตัล (hospital)

ภูเขา เขา บูเค่ต (bukit)

โรงแรม โฮเตล (hotel)

ถนน จาลัน (jalan)
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ประโยคที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ภาษาไทย           บาฮาซาบรูไน

คุณชื่ออะไร อาปาหะหฺ นามา อันดา? (Apakah nama anda?)

ฉันไม่เข้าใจ ซาหย่า ติด่ะ ฟาฮัม (Saya tida faham.)

ช่วยพูดอีกครั้งได้ไหม กาตา เซกาลี ลากี (Kata sekali lagi.)

ช่วยพูดช้าๆหน่อย ซีลา เบอร์จากัป เลบิห์ เปลาฮัน 

 (Sila bercakap lebih perlahan.)

ฉันต้องการไป.... ซาหย่า ปาร์ลู เปอร์กี เคอ .... (Saya perlu pergi ke...)

ช่วยพาฉันไปส่งตามที่อยู่นี้ด้วย ซีลา เมมบาวา ซายา เคอ อลามัต อีนี่ี 

 (Sila membawa saya ke alamat ini?)

สถานที่

  ภาษาไทย     บาฮาซาบรูไน

หมู่บ้าน บ้านเกิด คัมโปง  (kampung)

ร้าน เคอได  (kedai)

ร้านขายอาหาร เคอได มาคานัน  (kedai makanan)

สถานทูต เคอดูตาอัน  (kedutaan)

สนามบิน ลาปางัน เตอรฺบัง  (lapangan terbang)

สนามฟุตบอล ปาดัง โบล่า (padang bola)

โรงภาพยนตร์ ปังโกง วายัง  (panggung wayang)

ตลาด ปาซ่ารฺ  (pasar)

ชายหาด ปันไต  (pantai)

ซุปเปอร์มาร์เกต ปาซ่า รายา  (pasar raya)

สำนักงาน เปอจาบัต  (pejabat)

ที่จอดรถประจำทาง เปอเฮินเตียน บาส  (perhentian bas)

ร้านอาหาร ภัตตาคาร เรสโตรัน  (restoran)

บ้าน รูม่า  (rumah)

สถานีรถไฟ สเตแซน เคอแรตต่า อะปี (stesen kereta api)

ปั๊มน้ำมัน สเตแซน มินหญัก  (stesen minyak)

แม่น้ำ ซูไง  (sungai)

ห้องน้ำ ตันดาส  (tandas)
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ทำความเข้าใจในคำทักทาย 

 คำทักทายในภาษาบรูไนที่ใช้ได้ทั่วไปคือ Salam Sejahtera (ซา-ลาม เซอ-จะฮ์-เตอ-รา) หมายถึง   

ความสุขสวัสดิ์สันติจงมีแด่ท่าน เทียบได้กับคำว่า “สวัสดี” ในภาษาไทย โดยผู้น้อยจะกล่าวทักทายก่อนพร้อมทั้ง  

ยื่นมือขวาไปสัมผัสมือขวาผู้ใหญ่ แล้วยกกลับมาแตะที่หน้าอกตนเอง ในกรณีที่เป็นเพศเดียวกันและนับถือศาสนา

อิสลาม ผู้ใหญ่จะยื่นมือรับ “สลาม” เช่นเดียวกัน “สลาม” หมายถึง การสัมผัสมือ 

 ถ้าเป็นต่างเพศที่ไม่ใช่ญาติมักจะทักทายด้วยคำพูดพร้อมกับการค้อมศีรษะเท่านั้น ไม่ต้องสัมผัสมือ ในบางครั้ง

อาจใช้ถ้อยคำกล่าวต้อนรับแขกผู้มาเยือนเพื่อทักทายก็ได้ คือ Selamatdatang (เซอ-ลามั่ต ดา-ตัง) หมายถึง   

ยินดีต้อนรับ ซึ่งหลายคนมักเข้าใจผิดว่า หมายถึง สวัสดี ในกรณีนี้ผู้มาเยือน ต้องกล่าวขอบคุณว่า Terima kasih 

(เตอ-ริ-มา-กา-ซิฮ์) 

 นอกจากนี้ในหมู่คนที่นับถือศาสนาอิสลามในประเทศบรูไนดารุสซาลาม ยังนิยมทักทายกันด้วยภาษา

อาหรับว่า Assalamuataikum (อัซ-ซา-ลา-มู-อะ-ลัย-กุม) หมายถึง ความสุขสวัสดิ์สันติจงมีแด่ท่าน ผู้รับการทักทาย

จะตอบว่า Waalaikumussalam (วา-อะ-ลัย-กุ-มุซ-ซา-ลาม) หมายถึง ความสุขสวัสดิ์สันติจงมีแด่ท่านเช่นกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ภาษาไทย           บาฮาซาบรูไน

ฉันหลงทาง ซาหย่า ฮีลัง (Saya hilang.)

คุณรู้จักที่นี่ไหม อดากะหฺ อันดา ตาฮู ดี มานา อีนี 

 (Adakah anda tuhu di mana ini?)

มีห้องว่างไหม อดากะหฺ มานา-มานา บิลิก เตอร์เสเดีย 

 (Adakah mana-mana bilik tersedia.)

ขอเมนูอาหารหน่อย เรอเซปี อุนตุก ซาหย่า (Resipi untuk saya.)

ราคาเท่าไหร่ เบราปา บันยัค (berapa banyak)

คิดเงินด้วย กีรา ดูวิต (Kira duit.)

มีสีอะไรบ้าง อาปา วาร์นา ยัง อันดา อดา 

 (Apa warna yang anda ada?)
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   เรื่องที่ 2  ตัวเลขและจำนวนนับ  

  

การบอกตัวเลขและจำนวนนับ มีข้อสังเกต ดังนี้ 

 1. การนับหรือบอกจำนวนเรียงหลักหน่วย สิบ ร้อย พัน ใช้การนับหรือบอกเช่นเดียวกับภาษาไทย 

 2. หลักหมื่นและแสนใช้การนับเป็น 10 พัน และ 100 พัน เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ 

 3. พึงระวังข้อยกเว้น จำนวน 10, 1 ร้อย, 1 พัน, 1 แสน, 1 ล้าน ที่ต้องใช้คำว่า เซอ แทนคำว่าซาตู่ 

 4. การบอกเลขลำดับ ใช้คำว่า “เคอ”นำหน้าเลข เช่นเดียวกับภาษาไทยที่ใช้คำว่า “ที่” แต่มีข้อยกเว้น

เฉพาะคำว่า ที่ 1 ที่ใช้คำว่า เปอตาหม่า การเรียงลำดับเหมือนภาษาไทยคือ คำนาม+ “เคอ”+ตัวเลข 

 5. การบอกหรือนับจำนวนใช้ตัวเลขตามลักษณะนามเหมือนกับภาษาไทยแล้วจึงตามด้วยคำนาม = เริ่มจำนวน

ก่อนเหมือนกับภาษาอังกฤษ (ตัวเลข+ลักษณะนาม+คำนาม) 

  ผู้หญิง 2 คน พูดว่า “ดูหว่า โอรัง วานิต่า”(Dua orang wanita.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวเลข/จำนวนนับ

  จำนวน                 บาฮาซาบรูไน                    จำนวน                บาฮาซาบรูไน

     0 คอซอง (kosong) 9 เซิมบีลัน (sembilan)

  1 ซาตู่ (satu) 10 เซอปูโหละ (sepuluh)

  2 ดูหว่า (dua) 20 ดูหว่าปูโหละ (duapuluh)

  3 ตีก่า (tiga) 50 ลีม่าปูโหละ (lima puluh)

  4 เอิมปัต (empat) 100 เซอร้าตุส (seratus)

  5 ลีหม่า (lima) 1,000 เซอรีบู (seribu)

  6 เออหนั่ม (enam) 10,000 เซอปูโหละ รีบู (serpuluh ribu)

  7 ตูโจะ (tujuh) 100,000 เซอร้าตุส รีบู (seratus ribu)

  8 ลาปั่น (lapan) 1,000,000 เซอจูต่า/ซาตู จูตา (sejuta/satu juta)



67รายวิชา ซายอ ซูกอ มากัน บรูไนดารุสซาลาม

   เรื่องที่ 3  วันและเวลา 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              วัน                              วัน

   ภาษาไทย                 บาฮาซาบรูไน     ภาษาไทย           บาฮาซาบรูไน

วันนี้ ฮารี  อินี่ (hari ini) วันพุธ ฮารี ราบู (hari Rabu)

พรุ่งนี้ เอโซะ/เบอโซะ (esok / besok) วันพฤหัสบดี ฮารี คามิส (hari Khamis)

เมื่อวานนี้ เคิลมาริน (kelmarin) วันศุกร์ ฮารี จูมาอัต (hari Jumaat)

วันอาทิตย์ ฮารี อาหัด (hari Ahad) วันเสาร์ ฮารี ซับตู (hari Sabtu)

วันจันทร์ ฮารี อิสนิน (hari Isnin) วันหยุด ฮารี ชูติ (hari cuti)

วันอังคาร ฮารี เซอลาซา (hari Selasa)

              เวลา                              เวลา

   ภาษาไทย                 บาฮาซาบรูไน     ภาษาไทย           บาฮาซาบรูไน

เวลา มาซา/วักตู (masa/waktu) ปี ตาโฮน (tahun)

นาที  มินิท (minit) เช้า ปากี (pagi)

วินาที ซาอัด (saat) กลางวัน เตอง่ะหฺ ฮารี (temgah hari)

วัน  ฮารี (hari) เย็น เปอตัง (petang)

วันที่ ฮารีบุลัน (haribulan) กลางคืน มาลัม (malam)

สัปดาห์ มิงกู (minggu) เที่ยงคืน เตอง่ะหฺ มาลัม (tengah malam)

เดือน บุลัน (bulan) ตอนนี้ เซอการัง (sekarang)

              เดือน                              เดือน

   ภาษาไทย                 บาฮาซาบรูไน     ภาษาไทย           บาฮาซาบรูไน

มกราคม แจนยูอะริ (Januari) กรกฎาคม จูไล (Julai)

กุมภาพันธ์ เฟ้บบรูอะริ (Februari) สิงหาคม อ๊อกอส (Ogos)

มีนาคม ม๊าช (Mac) กันยายน เซ่บเท๊มเบ่อ (September)

เมษายน เอ๊พริ่ล (April) ตุลาคม อ่อกโท๊เบ่อ (Oktober)

พฤษภาคม เม (Mei) พฤศจิกายน โนเว๊มเบ่อ (November)

มิถุนายน จูน (Jun) ธันวาคม ดีเซ๊มเบ่อ (Disember)
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บอกเวลา

  ภาษาไทย     บาฮาซาบรูไน

01.00 น./ตี 1  ปูโกล ซาตู่ ปากี (Pukul satu pagi)

02.00 น./ตี2  ปูโกล ดูหว่า ปากี (Pukul dua pagi.)

03.00 น./ตี3  ปูโกล ตีก่า ปากี (Pukul tiga pagi.)

04.00 น./ตี4  ปูโกล เอิมปัต ปากี (Pukul empat pagi.)

05.00 น./ตี5  ปูโกล ลีหม่า ปากี (Pukul lima pagi.)

06.00 น./6 โมง  ปูโกล เออหนั่ม ปากี (Pukul enam pagi.)

07.00 น./7 โมง ปูโกล ตูโจะ ปากี (Pukul tujuh pagi.)

08.00 น./8 โมง ปูโกล ลาปั่น ปากี (Pukul lapan pagi.)

09.00 น./9 โมง ปูโกล เซิมบีลัน ปากี (Pukul sembilan pagi)

10.00 น./10 โมง ปูโกล เซอปูโหละ ปากี (Pukul sepuluh pagi.)

11.00 น./ 11 โมง ปูโกล เซอเบอหลาส ปากี (Pukul sebelas pagi.)

12.00 น./เที่ยง ปูโกล ดูว่า เบอหลาส เตอง่ะหฺ ฮารี

 (Pukul dua belas tengah hari.)

13.00 น./บ่ายโมง ปูโกล ซาตู่ เตอง่ะหฺ ฮารี (Pukul satu tengah hari.)

14.00 น./บ่าย 2 โมง ปูโกล ดูหว่า เปอตัง (Pukul dua petang.)

15.00 น./บ่าย 3 โมง ปูโกล ตีก่า เปอตัง (Pukul tiga petang.)

16.00 น./บ่าย 4 โมง ปูโกล เอิมปัต เปอตัง (Pukul empat petang.)

17.00 น./ 5 โมง ปูโกล ลีหม่า เปอตัง (Pukul lima petang.)

18.00 น./ 6 โมง ปูโกล เออหนั่ม เปอตัง (Pukul enam petang.)

19.00 น./1 ทุ่ม ปูโกล ตูโจะ มาลัม (Pukul tujuh malam.)

20.00 น./ 2 ทุ่ม ปูโกล ลาปั่น มาลัม (Pukul lapan malam.)

21.00 น./ 3 ทุ่ม ปูโกล เซิมบีลัน มาลัม (Pukul sembilan malam.)

22.00 น./ 4 ทุ่ม ปูโกล เซอปูโหละ มาลัม (Pukul sepuluh malam.)

23.00 น./ 5 ทุ่ม ปูโกล เซอเบอหลาส มาลัม 

 (Pukul sebelas malam.)

24.00 น./ เที่ยงคืน ปูโกล ดูหว่า เบอหลาส เตอง่ะหฺ มาลัม

 (Pukul dua belas tengah malam.)
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ประโยคเกี่ยวกับวัน เวลา และเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาษาไทย    บาฮาซาบรูไน

นี่อะไร อินี่ อาปา (Ini apa?)

นี่นาฬิกา อินี่จัม (Ini jam.)

วันนี้วันอะไร ฮารี อินี่ ฮารี อาปา (hari ini hari apa?)

วันนี้วันพุธ ฮารี อินี่ ฮารี รีบู (hari ini hari ribu.)

เดือนนี้เดือนอะไร บุลัน อินี่ บุลัน อาปา (bulan ini bulan apa?)

เดือนนี้เดือนมิถุนายน บุลัน อินี่ บุลัน จูน (bulan ini bulan Jun)

วันที่เท่าไหร่ เบอราปา ฮารี บุลัน (berapa hari bulan?)

วันที่ 24 มกราคม 2013 24 ฮารีบุลัน แจนยูอะริ 2013 ตาโฮน

 (24 haribulan Januari 2013 tahun)

วันนี้วันที่เท่าไหร่ ฮารี อินี่ เบอราปา ฮารีบุลัน 

 (hari ini berapa haribulan?)

ตอนนี้เวลาเท่าไหร่ ปูโกล เบอราปา เซอการัง 

 (Pukul berapa sekarang?)
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กิจกรรมท้ายบทที่ 8 

 

 

คำชี้แจง : ให้ผู้เรียนพิจารณาข้อความกลุ่ม A และกลุ่ม B จากนั้นให้โยงเส้นข้อความในกลุ่ม A ที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่ม B 

  กลุ่ม A       กลุ่ม B 

 1. Selamat datang     ก. เราเป็นคนบรูไนดารุสซาลาม 

 2. Pukul berapa sekarang?    ข. ขอแสดงความยินดี 

 3. Harap maaf      ค. แล้วพบกันใหม่ 

 4. Kami orang Brunei     ง. สุขสันต์วันเกิด 

 5. Jumpa lagi !      จ. ยินดีต้อนรับ 

 6. Cuaca baik?      ฉ. อากาศดีไหม 

 7. Selamat tengah hari    ช. ไม่เป็นไร 

 8. Apa khabar?      ซ. ขอโทษ, ขออภัย 

 9. Buku di atas meja.     ฌ. สวัสดี (ตอนกลางวัน) 

 10. Tahniah      ญ. หนังสืออยู่บนโต๊ะ 

 11. Selamat malam     ฎ. ขอให้โชคดี 

 12. Selamat hari jadi     ฏ. ราตรีสวัสดิ์ 

 13. Saya berasal dari Thailand    ฐ. ตอนนี้เวลาเท่าไหร่ 

 14. Selama tberjaya     ฑ. ผมมาจากประเทศไทย 

 15. Tidakmeng apa !     ฒ. สบายดีไหม   
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    บทที่ 9  การเดินทางและการท่องเที่ยว 
                     ในประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

 

 

สาระสำคัญ 

  การเดินทางไปยังประเทศบรูไนดารุสซาลามไม่ต้องใช้วีซ่าหากพำนักไม่เกิน 14 วัน ก่อนการเดินทางไปยัง

ประเทศนี้ ควรศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมไว้ล่วงหน้า เพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะเมื่อเข้าไปอยู่ในประเทศ

บรูไนดารุสซาลาม แม้ว่าประเทศนี้จะเป็นประเทศเล็ก ๆ ก็ตามแต่เป็นประเทศที่มีสถานที่สำคัญที่แปลกและ  

น่าศึกษามากมาย เช่น มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน ซึ่งเป็นมัสยิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในซีกโลกตะวันออก กัมปงเอเยอร์   

คือ หมู่บ้านดั้งเดิมของชาวบรูไนดารุสซาลามที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำบรูไน นอกจากนี้ยังมีสถานที่สำคัญอีก  

หลายแห่งที่จะได้ศึกษาในบทเรียนนี้ 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 1. บอกการเตรียมตัวก่อนเดินทางเข้าประเทศได้ 

  2. บอกการปฏิบัติตนขณะที่อยู่ในประเทศได้อย่างถูกต้อง  

  3. บอกสถานที่สำคัญของประเทศได้ 

 
ขอบข่ายของเนื้อหา 

 เรื่องที่ 1 ข้อมูลที่ควรเรียนรู้ก่อนเดินทางเข้าประเทศ  

 เรื่องที่ 2 ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนขณะที่อยู่ในประเทศ 

 เรื่องที่ 3 สถานที่สำคัญของประเทศและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
รายวิชา ซายอ ซูกอ มากนั บรูไน ดารุสซาลาม : 1 

 

 
 

 บทที่ 1 ขอมูลทั่วไปประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

 
สาระสําคัญ 

  ประเทศบรูไน มีชื่อเปนทางการวา เนการา บรูไนดารุสซาลาม มีเมืองหลวง คือ บันดารเสรีเบกาวัน 
(Bandar Seri Begawan)  มีการปกครองแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี 
ฮัสซานัล โบลเกียห มูอิซซัดดิน วัดเดาละห (His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin 
Waddaulah) ทรงเปนองคพระประมุขของประเทศ 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 บอกขอมูลทั่วไปของประเทศได  
 
ขอบขายของเนื้อหา 

 ขอมูลทั่วไปของประเทศ ไดแก ชื่อทางการ  เมืองหลวง  เขตการปกครอง ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ วันชาติ วันที่เปนสมาชิกอาเซียน  ระบอบการปกครอง  ระบบกฎหมาย ระบบการศึกษา
สกุลเงิน เปนตน 
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   เรื่องที่ 1 ข้อมูลที่ควรเรียนรู้ก่อนเดินทางเข้าประเทศ 

    

 การดำเนินการทำวีซ่าเข้าประเทศบรูไนดารุสซาลาม  

 ปัจจุบันผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศบรูไนดารุสซาลามได้ โดยไม่ต้อง

ขอวีซ่า แต่จะพำนักอยู่ได้เพียง 14 วัน ถ้าต้องการพำนักอยู่เกิน 14 วัน ต้องดำเนินการขอวีซ่า ณ แผนกกงสุล   

สถานเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทย เลขที่ 12 เอกมัยซอย 2 สุขุมวิท 63 กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท์ 02-7147395-99 โทรสาร 02-7147383 อีเมล์ : bangkok.thailand(at)mfa.gov.bnในวันจันทร์ - วันศุกร์ 

เวลา 08.30 - 12.00น. และ 13.00 - 16.00น. โดยใช้เอกสารดังนี้ 

 • หนังสือเดินทาง (passport) ที่มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

 • รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 

 • ใบจองโรงแรม หรือที่พัก 

 • หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศบรูไนดารุสซาลาม (สำหรับ วีซ่าธุรกิจ) 

 การยื่นขอวีซ่านั้นให้ผู้อื่นยื่นขอวีซ่าแทนผู้เดินทางได้ พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมวีซ่าบรูไนดารุสซาลาม 430 บาท 

(ทุกสัญชาติ) ซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาและดำเนินการเป็นเวลา 3 วัน 

 

   เรื่องที่ 2 ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนขณะที่อยู่ในประเทศ 

   

 ข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

 • ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปบรูไนดารุสซาลามในช่วง ฮารีรายอ (Hari Raya) ซึ่งเป็นช่วงปลายเดือน  

ของการถือศีลอดของชาวมุสลิมหรือช่วงตรุษจีน เพราะเป็นช่วงที่ธุรกิจต่าง ๆ ปิดทำการ  

 • การเชิญชาวบรูไนดารุสซาลามไปร่วมรับประทานอาหาร ควรให้ผู้รับเชิญเป็นผู้เลือกร้านอาหาร  

เพื่อหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นข้อห้ามของชาวมุสลิม 

 • หลีกเลี่ยงการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเพศ ศาสนา และการเมือง  

 • เมื่อไปบ้านของชาวบรูไนดารุสซาลามเชื้อสายมาเลย์หรือจีน ควรถอดรองเท้าก่อนเข้าไปในบ้าน  

 มารยาททางสังคมของชาวบรูไนดารุสซาลามเชื้อสายมาเลย์ 

 • การนั่งไขว่ห้าง หรือยกปลายเท้าไปทางคู่สนทนาถือว่าไม่สุภาพ ทางที่ดีควรนั่งในท่า ที่วางเท้าราบกับพื้น  

 • ใช้มือขวามอบหรือรับของเท่านั้น 

 • ไม่ควรแตะตัวหรือใช้นิ้วมือชี้ หากจำเป็นต้องการชี้บอก ควรใช้นิ้วโป้งขวาชี้บอก โดยให้นิ้วอื่น ๆ กำหุบไว้  

 • ตามธรรมเนียมบรูไนดารุสซาลาม จะไม่จับมือกับเพศตรงข้าม จึงควรรอให้ชาวบรูไนดารุสซาลามยื่นมือ  

ให้จับก่อน   
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 มารยาททางสังคมกับชาวบรูไนดารุสซาลามเชื้อสายจีน 

 • ขณะรับหรือมอบของควรใช้ทั้งสองข้าง  

 • หลีกเลี่ยงการแตะต้องตัวหรือยกนิ้วมือชี้บอกทาง  

 • อย่านั่งก่อนที่เจ้าภาพ/เจ้าบ้านจะเชิญให้นั่ง   

 วัฒนธรรมของชาวบรูไนดารุสซาลาม 

  • ตามธรรมเนียม สีเหลืองถือเป็นสีประจำของสุลต่าน คนทั่วไปจึงไม่นิยมสวมชุดสีเหลืองในงานพิธีสำคัญ 

 • การทักทายของชาวบรูไนดารุสซาลามให้ใช้มือทั้งสองจับมืออีกฝ่าย ก้มศีรษะเล็กน้อยแล้วจึงเลื่อนมือ  

ตัวเองมาแตะที่หน้าอก  

 • การใช้กำปั้นขวาทุบลงบนฝ่ามือซ้ายถือว่าหยาบคาย 

 • ควรค้อมตัวเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่ พร้อมกับพูดคำว่า “ลาลู่อ๊ะ” ซึ่งหมายความว่า “ขอโทษครับ/ค่ะ” 

 • ไม่ควรปฏิเสธเมื่อมีผู้อื่นเชื้อเชิญให้รับประทานอาหาร หากอิ่มแล้ว ควรใช้มือขวาแตะที่จานเบา ๆ เพื่อ

เป็นการรักษามารยาท  

 • ชาวบรูไนดารุสซาลามดารุสซาลามมักกินอาหารด้วยมือมากกว่าจะใช้ช้อนส้อม 

 • ชาวบรูไนดารุสซาลามดารุสซาลามถือว่าการเดินกินอาหารในที่สาธารณะ ถือเป็นการไร้วัฒนธรรม  

อย่างรุนแรง ยกเว้นการปิกนิกและการเดินกินในงานเทศกาล 

 • ชาวบรูไนดารุสซาลามไม่เท้าแขนบนโต๊ะที่มีคนนั่งอยู่ด้วย โดยเฉพาะเมื่อคนคนนั้นรับราชการหรือร่วมงาน

กับทางราชการ 

 • การเอาเท้าขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะหรือเก้าอี้ ในสายตาของคนบรูไนดารุสซาลามนั้นเป็นพฤติกรรมที่แสดง

ความยโส 

 • ชาวบรูไนดารุสซาลามดารุสซาลามถือว่าหัวเป็นของสูง ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการจับหัวเล่นในทุกกรณี 

 • ในประเทศบรูไนดารุสซาลามดารุสซาลามห้ามโฆษณาอาหารขยะ (Junk food) ก่อนเวลาสี่ทุ่มเพื่อไม่ให้

เด็ก ๆ ติดอาหารเหล่านี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 รายวิชา ซายอ ซูกอ มากัน บรูไนดารุสซาลาม

   เรื่องที่ 3  สถานที่สำคัญของประเทศและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 

    

 มัสยิดทองคำ (Jame Asr hassannil Mosque) สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการครองราชย์ ปีที่ 25 

ของสมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ ในปี พ.ศ. 2531 ตั้งอยู่ที่อำเภออะห์รอง 

เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามและใหญ่ที่สุดของบรูไนดารุสซาลาม ใช้เวลาก่อสร้างนาน 7 ปี ใช้วัสดุชั้นดีมาจากแหล่งผลิต

ชั้นเยี่ยมของโลก มีโดมทองคำบริสุทธิ์เป็นลักษณะโดดเด่น ประกอบด้วย ห้องสวดมนต์ 2 ห้อง บันไดทางขึ้น  

แต่ละชั้นมี 29 ขั้น ห้องละหมาดด้านบนตกแต่งด้วยพรมสีเหลืองทอง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

มัสยิดทองคำ  

ที่มา : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=746304 

 หมู่บ้านน้ำ หรือ กัมปง อัยร์ (Kampong Ayer) เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันสำคัญที่ยังหลงเหลืออยู่ 

สะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานและการติดต่อค้าขายบนเกาะบอร์เนียว หมู่บ้านน้ำเป็นมรดก ทางวัฒนธรรมของชาว

บรูไนดารุสซาลามจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้คนในชุมชนน้ำแห่งนี้ยังดำรงวิถีชีวิตอยู่อย่างเงียบสงบและสันติ 

  

 

 

 

 

 

 

หมู่บ้านน้ำ หรือ กัมปง อัยร์  

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/life-style/travel/20130124/486252/ 
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  บันดาร์เสรีเบกาวัน เป็นเมืองหลวงและเมืองท่าที่สำคัญของประเทศบรูไนดารุสซาลามอยู่ในเขต  

การปกครองบรูไน - มัวรา มีประชากรประมาณ 60,000 คน เดิมชื่อว่า เมืองบรูไนภายหลังเมื่อประเทศบรูไนดารุสซาลาม

ได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษแล้ว จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “บันดาร์เสรีเบกาวัน” ปัจจุบันบันดาร์เสรีเบกาวัน   

เป็นศูนย์กลางการเงินธุรกิจการค้า และการอุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งยังเป็นสถานที่ผลิตน้ำมันปิโตรเลียม  

และก๊าซธรรมชาติด้วย นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญของประเทศ เช่น พระราชวังหลวง ศูนย์ประวัติศาสตร์

บรูไน พิพิธภัณฑ์บรูไน มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกตะวันออก คือ มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน และ กัมปงเอเยอร์ 

หมู่บ้านดั้งเดิมของชาวบรูไน ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำบรูไน (ศิริเพชร เอี่ยมพันธ์ 2556, หน้า 88) 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน (ศิริเพชร เอี่ยมพันธ์ 2556, หน้า 94) บริเวณมัสยิดมีสระน้ำขนาดใหญ่ที่ขุดขึ้น

เพื่อประดับสถานที่ให้ดูโดดเด่นและสง่างาม ภายในมัสยิดปูพื้นด้วยหินอ่อนจากอิตาลี และปูพรมผืนใหญ่ ที่สั่งทอ

เป็นพิเศษ มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน นับว่าเป็นศูนย์รวมชาวมุสลิม (ผู้นับถือศาสนาอิสลาม) และเป็นสถานที่สำคัญ

ที่สุดของศาสนาอิสลามในประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
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กรุงบันดารเสรเีบกาวัน 
ที่มา : http://www.aseantourism.travel/articles/detail/pockets-of-

history-asean-old-towns-in-new-cities 

    กรุงบันดาร เสรี เบกาวัน  เปนเมืองหลวงและเมืองทาที่สําคัญของประเทศบรูไนดารุสซาลามอยูใน
เขตการปกครองบรูไน - มัวรา มีประชากรประมาณ 60,000 คน เดิมชื่อวา เมืองบรูไนภายหลังเมื่อประเทศบรูไน
ดารุสซาลามไดรับเอกราชจากประเทศอังกฤษแลว จึงเปลี่ยนชื่อเปน “บันดารเสรีเบกาวัน”  ปจจุบันกรุงบันดา
เสรีเบกาวัน เปนศูนยกลางการเงินธุรกิจการคา และการอุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งยังเปนสถานที่ผลิตน้ํามัน
ปโตรเลียมและกาซธรรมชาติดวย นอกจากนี้ยังเปนที่ตั้งสถานที่สําคัญของประเทศ เชน พระราชวังหลวง ศูนย
ประวัติศาสตรบรูไน พิพิธภัณฑบรูไน มัสยิดที่ใหญที่สุดในซีกโลกตะวันออก คือ มัสยิดโอมาร อาลี ไซฟดดิน และ 
กัมปงเอเยอร หมูบานดั้งเดิมของชาวบรูไน ที่ตั้งบานเรือนอยูริมแมน้ําบรูไน (ศิริเพชร เอ่ียมพันธ หนา 88) 

 
     
 
   
 
   กรุงบันดารเสรีเบกาวัน เปนเมืองที่มีความสวย สะอาด ถนนในเมืองกวางขวางและมีบานเรือน
ทันสมัย มีสุเหราขนาดใหญอยูกลางเมือง คือ มัสยิดโอมาร อาลี ไซฟดดิน และยังเปนที่ตั้งของพิพิธภัณฑที่
นาสนใจหลายแหงของบรูไนดารุสซาลาม เชน พิพิธภัณฑบรูไนดารุสซาลาม กับพิพิธภัณฑเทคโนโลยีมาเลย ซึ่ง
แสดงสถาปตยกรรมการกอสรางบานในแมน้ําอยางที่กัมปงเอเยอร นอกจากนี้ยังมีพระราชวังหลวงที่ใหญโตและ
สวยงามมาก คือ พระราชวังหลวง อิสตานา นูรัล อีมาน ซึ่งจะเปดใหเขาชมหลังจากเดือนรอมฎอน หรือ
หลังจากพิธีถือศีลอด  

   มัสยิดโอมาร อาลี ไซฟดดิน ศิริเพชร เอ่ียมพันธ. (2556 : 94) บริเวณมัสยิดมีสระน้ําขนาดใหญที่
ขุดข้ึนเพื่อประดับสถานที่ใหดูโดดเดนและสงางาม ภายในมัสยิดปูพ้ืนดวยหินออนจากอิตาลี และปูพรมผืนใหญ   
ที่สั่งทอเปนพิเศษ มัสยิดโอมาร อาลี ไซฟดดิน นับวาเปนศูนยรวมชาวมุสลิม (ผูนับถือศาสนาอิสลาม) และเปน
สถานที่สําคัญที่สุดของศาสนาอิสลามในประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
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 มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2501 มัสยิดแห่งนี้ตั้งชื่อตามพระนามของสุลต่าน   

แห่งบรูไนดารุสซาลามองค์ที่ 28 ตั้งอยู่กลางกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน บริเวณริมน้ำเคดายัน (Sungai Kedayan)   

เป็นมัสยิดที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดในซีกโลกตะวันออก มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือ มีโดมที่ทำจากทองคำ  

  

 

 

 

 

 

 

มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน 

ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/160840?page=0,4 

  เกาะลาบวน (Labuan) หรือ “ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้” ตั้งอยู่ในรัฐซาบาห์ (Sabah) ประเทศมาเลเซีย   

อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ห่างจากฝั่งทะเลของเกาะซาบาห์ประมาณ 8 กิโลเมตร อีกทั้งยังเป็นเกาะเดียวของประเทศ

มาเลเซียที่มีท่าเรือน้ำลึก ในอดีตเกาะนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศบรูไนดารุสซาลาม แต่ได้ยกให้อังกฤษในปี พ.ศ. 2389 

ก่อนผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมาเลเซียในปี พ.ศ. 2506 

 เกาะนี้ได้รับการพัฒนาให้เป็นท่าเรือปลอดภาษี มีชื่อเสียงด้านตลาดตราสารการเงิน มีพื้นที่ประมาณ   

98 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 7.8 หมื่นคน สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ อนุสาวรีย์อุทยานสันติภาพที่สร้างขึ้น

เพื่อรำลึกถึงทหารในสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากเกาะนี้เคยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 

เกาะแห่งนี้มีเหมืองถ่านหินมากมายและกองเรือของประเทศอังกฤษเคยใช้เป็นที่เติมเชื้อเพลิงของกองทัพเรือ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เกาะลาบวน 

ที่มา : http://www.thfly.com/travel/brunei/html 
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 สวนสันติภาพ (Peace Park) สร้างขึ้นเพื่อให้เห็นถึงความสันติ ไม่ควรมีสงคราม จุดที่น่าสนใจ คือ   

เซอร์เรนเดอร์พอยต์ (Surrender Point) ซึ่งเป็นจุดที่กองทัพญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามต่อกองทัพออสเตรเลีย  

 พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการเลือกจากประเทศในอาเซียนว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าชม

ที่สุด เป็นที่รวบรวมเครื่องใช้ของสุลต่านองค์ปัจจุบัน เช่น เครื่องทรงทองคำในวันขึ้นครองราชย์และเครื่อง

บรรณาการจากผู้นำประเทศต่าง ๆ มงกุฎทองคำ บัลลังก์ทองคำ เครื่องทรงทองคำ รวมทั้งเครื่องราชย์มากมาย  

ที่พระองค์ได้รับ 

 การเข้าชมพิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย เปิดให้เข้าชมในวัน อาทิตย์ - วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ในวันศุกร์เปิดให้เข้าชมเวลา 09.00 -11.00 น. โดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม แต่ผู้เข้าชมต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชมด้านใน 

  

 

 

 

 

 

พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย 

ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/21897/ 

 บรูไนมิวเซียม ภายในแยกส่วนจัดแสดงเป็น 5 ส่วนที่โดดเด่นที่สุด คือ Islamic Arts Gallery ที่รวบรวม

ของโบราณล้ำค่าขององค์สุลต่านจากประเทศมุสลิมทั่วโลกจัดแสดงไว้มากมาย คัมภีร์อัลกุรอานขนาดเล็กที่สุดในโลก 

หุ่นจำลองวัฒนธรรมประเพณีของชาวบรูไนดารุสซาลามตั้งแต่แรกเกิด การแต่งงาน เป็นต้น 

 อีกห้องหนึ่งที่สำคัญ คือ ห้องที่รวบรวมประวัติการค้นพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวนมหาศาลที่เปลี่ยน

บรูไนดารุสซาลามให้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ศึกษาแบบจำลองกระบวนการผลิต แท่นขุดเจาะ

น้ำมันในยุคแรก ๆ 

  

 

 

 

 

 

 

บรูไนมิวเซียม 

ที่มา : http://jajasornsawan.wordpress.com/ 
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 ห้องสมุดประชาชน (Public Library) เป็นสถานที่ซึ่งมีภาพเขียนชีวิตชาวบรูไนดารุสซาลาม ในศตวรรษ  

ที่ 60 เขียนโดยศิลปินชื่อดัง คือ Pg Dato Hi Asmalee ในอดีตศิลปินผู้นี้เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการใหญ่  

รับผิดชอบดูแลงานสวัสดิการด้านเยาวชนและการกีฬาของประเทศบรูไนดารุสซาลาม  

 ห้างสรรพสินค้ายาย่าซัน (Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Commercial Complex) 

สัญลักษณ์ของกรุงบันดาร์เสรีเบกาวันอีกอย่างหนึ่ง คือ ศูนย์การค้าใหญ่ที่สุดในเมือง ชื่อว่า ห้างสรรพสินค้ายาย่าซัน 

ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน เป็นกลุ่มอาคารทันสมัยที่เป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุด อาคารทั้ง 4 ชั้น 

เป็นที่รวมสินค้าทันสมัยที่มีชื่อเสียงของโลก มีสินค้าหลากหลายชนิด ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าถือ อาหารนำเข้า  

ทุกชนิด ร้านขายวีซีดีและวิดีโอเกม ร้านหนังสือ รวมทั้งซุปเปอร์มาเกตและศูนย์อาหาร  
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กิจกรรมท้ายบทที่ 9 

 

 

กิจกรรมที่ 1  

 ให้ผู้เรียนเขียนเครื่องหมายถูก หน้าข้อความที่มีความเห็นว่าถูกต้อง และเขียนเครื่องหมายผิดหน้าข้อความ

ที่เห็นว่าผิด  

 .............. 1. ถือเป็นการไม่สุภาพหากยกปลายเท้าไปทางคู่สนทนา  

 .............. 2. เมื่อไปบ้านของชาวบรูไนดารุสซาลามเชื้อสายมาเลย์หรือจีน สามารถใส่รองเท้าเข้าไปในบ้านได้ 

 .............. 3. เวลาเชิญชาวบรูไนดารุสซาลามร่วมรับประทานอาหาร ควรขอให้แขกรับเชิญเป็นผู้เลือกร้านอาหาร 

 .............. 4. ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปบรูไนดารุสซาลามในช่วง Hari Raya ซึ่งเป็นช่วงปลายเดือนของ  

       การถือศีลอด เพราะเป็นช่วงที่ธุรกิจต่าง ๆ ปิดทำการ 

 .............. 5. ใช้มือซ้ายทุกครั้งในการมอบหรือรับของ  

 .............. 6. ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศบรูไนดารุสซาลามและพำนักอยู่ได้ 30 วัน  

       โดยไม่ต้องขอวีซ่า 

 .............. 7. ผู้เดินทางไม่ต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ 

 .............. 8. หากจำเป็นต้องการชี้บอก สามารถใช้นิ้วชี้ ชี้บอกโดยนิ้วอื่น ๆ กําหุบไว้ 

 .............. 9. ขณะรับหรือมอบของ เช่น นามบัตร ควรใช้ทั้งสองมือในการรับหรือมอบให้  

 .............. 10. หลีกเลี่ยงการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเพศ ศาสนา และการเมือง 

 แก้ไขข้อที่เห็นว่าผิดให้ถูกต้อง 

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



80 รายวิชา ซายอ ซูกอ มากัน บรูไนดารุสซาลาม

กิจกรรมที่ 2 

 ให้ผู้เรียนเลือกคำที่อยู่ในกรอบ เติมลงในพื้นที่ว่างแต่ละข้อ โดยบางข้ออาจใช้คำมากกว่า 1 คำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .................... 1. เป็นเมืองหลวงและเมืองท่าที่สำคัญของประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

 .................... 2. เป็นท่าเรือปลอดภาษี มีชื่อเสียงด้านตลาดตราสารการเงิน หรือ International Offshore   

   Financial Centre (IOFC)  

 .................... 3. เป็นสถานที่ที่รวบรวมของโบราณล้ำค่าขององค์สุลต่านจากประเทศมุสลิมทั่วโลก มาแสดง  

   ไว้มากมาย 

 ................. 4. เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานและการติดต่อค้าขาย  

   บนเกาะบอร์เนียว 

 .................... 5. ถือว่าสถาปัตยกรรมที่สวยงามและใหญ่ที่สุดของบรูไนดารุสซาลาม 

 .................... 6. พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการเลือกจากประเทศในอาเซียนว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าชม เป็นที่รวบรวม  

   เครื่องใช้ของสุลต่านองค์ปัจจุบัน 

 .................... 7. ศูนย์กลางการเงินธุรกิจการค้า และการอุตสาหกรรมของประเทศ 

 .................... 8. จุดที่กองทัพญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามต่อกองทัพออสเตรเลีย 

 .................... 9. เป็นมัสยิดขนาดใหญ่อยู่กลางกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน 

 .................... 10. แสดงแบบจำลองขบวนการผลิต แท่นขุดเจาะน้ำมันในยุคแรก ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

มัสยิดทองคำ (Jame Asr hassannil Mosque)  

มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน 
หมู่บ้านน้ำ หรือ กัมปง อัยร์ (Kampong Ayer) 

สวนสันติภาพ (Peace Park) 
บันดาร์เสรีเบกาวัน 

พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย 
เกาะลาบวน(Labuan) 

บรูไนมิวเซียม 
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        บทที่ 10  ความสัมพันธ์ระหว่าง 
            ประเทศบรูไนดารุสซาลามกับประเทศไทย 
 

 

สาระสำคัญ 

  ประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศบรูไนดารุสซาลามมาช้านาน ซึ่งทั้งสองประเทศ  

มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาโดยตลอด โดยเฉพาะในระดับราชวงศ์ มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับราชวงศ์  

และผู้นำระดับสูงอยู่เสมอ มีทัศนคติที่ดีต่อกัน ไม่เคยมีความบาดหมางทางประวัติศาสตร์และเป็นพันธมิตรกันทั้งใน

กรอบอาเซียนและสหประชาชาติ 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 1. บอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ 

 2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้  

 
ขอบข่ายของเนื้อหา 

 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบรูไนดารุสซาลามกับประเทศไทย 

  - ความสัมพันธ์ทั่วไป 

  - ความสัมพันธ์ด้านการเมือง 

  - ความสัมพันธ์ทางการทหาร 

  - ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้า 

  - ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
รายวิชา ซายอ ซูกอ มากนั บรูไน ดารุสซาลาม : 1 

 

 
 

 บทที่ 1 ขอมูลทั่วไปประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

 
สาระสําคัญ 

  ประเทศบรูไน มีชื่อเปนทางการวา เนการา บรูไนดารุสซาลาม มีเมืองหลวง คือ บันดารเสรีเบกาวัน 
(Bandar Seri Begawan)  มีการปกครองแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี 
ฮัสซานัล โบลเกียห มูอิซซัดดิน วัดเดาละห (His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin 
Waddaulah) ทรงเปนองคพระประมุขของประเทศ 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 บอกขอมูลทั่วไปของประเทศได  
 
ขอบขายของเนื้อหา 

 ขอมูลทั่วไปของประเทศ ไดแก ชื่อทางการ  เมืองหลวง  เขตการปกครอง ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ วันชาติ วันที่เปนสมาชิกอาเซียน  ระบอบการปกครอง  ระบบกฎหมาย ระบบการศึกษา
สกุลเงิน เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 รายวิชา ซายอ ซูกอ มากัน บรูไนดารุสซาลาม

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบรูไนดารุสซาลามกับประเทศไทย 

 ความสัมพันธ์ทั่วไป 

 ประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศบรูไนดารุสซาลาม เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2527 

(ค.ศ. 1984) เมื่อประเทศบรูไนดารุสซาลามได้รับเอกราชและเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเทศมีความ

สัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาโดยตลอด โดยเฉพาะในระดับราชวงศ์ มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับราชวงศ์ ผู้นำระดับสูง

ของรัฐบาล และผู้นำระดับสูงของกองทัพอยู่เสมอ ครั้งสุดท้ายสมเด็จพระราชาธิบดีฯ และสมเด็จพระราชินีได้เสด็จ

มาร่วมพิธีเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 11-14 

มิถุนายน พ.ศ. 2549 และนายกรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ  

หลังจากเข้ารับตำแหน่งตามธรรมเนียมปฏิบัติของผู้นำอาเซียน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และนายก

รัฐมนตรีเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดี ครั้งสุดท้ายในการประชุมผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 12 ที่เมืองเซบู เมื่อต้นปี   

พ.ศ. 2550 นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังมีทัศนคติที่ดีต่อกัน ไม่เคยมีความบาดหมางทางประวัติศาสตร์และเป็น

พันธมิตรในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในกรอบอาเซียนและกรอบสหประชาชาติ 

  ความสัมพันธ์ด้านการเมือง 

 ประเทศไทยและประเทศบรูไนดารุสซาลาม ได้จัดตั้งกลไกความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกัน คือ   

คณะกรรมาธิการร่วม ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-บรูไนดารุสซาลาม ซึ่งมีการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 - 31 

มีนาคม พ.ศ. 2546 ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง  

ทั้งสองประเทศในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การทหาร การค้า การลงทุน การประมง แรงงาน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 

โดยไทยประสบความสำเร็จในการโน้มน้าวให้บรูไนดารุสซาลาม ให้ความสำคัญกับการลงทุน ในอุตสาหกรรม อาหาร

ฮาลาลและร่วมมือกันจัดตั้งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2546 มีการจัดตั้งกองทุนร่วม 

(Matching Fund) “กองทุนไทยทวีทุน” (ระหว่าง Brunei Investment Agency กับกองทุนบำเหน็จบำนาญ

ข้าราชการ)  

 สำหรับท่าทีของฝ่ายบรูไนดารุสซาลามต่อสถานการณ์การเมืองของไทยนั้น เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2549 

เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ได้เข้าพบปลัดกระทรวงฝ่ายการเมือง กระทรวงการต่างประเทศและการค้า

ของบรูไนดารุสซาลาม เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทย โดยปลัดกระทรวงฯ กล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เป็นเรื่องภายในของประเทศไทย และไทยมีสิทธิ์กำหนดอนาคตของตนเอง ประเทศบรูไนดารุสซาลามมีนโยบาย  

ไม่แทรกแซงและเคารพอำนาจอธิปไตย เอกราช และความมั่นคงของรัฐ และยินดีที่ได้ทราบว่าไม่เกิดเหตุการณ์

รุนแรง อีกทั้งประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ นอกจากนั้น ยังได้กล่าวย้ำว่า บรูไนดารุสซาลามมีความเชื่อมั่น

อย่างเต็มที่ว่าไทยจะสามารถบริหารจัดการให้ทุกอย่างดำเนินไปด้วยดี 

 ความสัมพันธ์ทางการทหาร 

 • ประเทศไทยและบรูไนดารุสซาลาม มีทัศนะทางด้านการทหารและความมั่นคงที่สอดคล้องกัน และมีการ

แลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้นำระดับสูงของกองทัพของทั้งสองประเทศอย่างสม่ำเสมอ โดยมีพลเรือเอก ทวีศักดิ์ 

โสมาภา ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะนายทหารระดับสูงได้เดินทางเยือนบรูไนดารุสซาลาม อย่างเป็นทางการ
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ระหว่าง 24 - 25 เมษายน พ.ศ. 2546 พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์ ผู้บัญชาการทหารบกเยือนบรูไนดารุสซาลาม 

อย่างเป็นทางการระหว่าง 3 - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2546 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและ  

พลโท อรพัฒน์ สุกไสวเจ้ากรมข่าวทหารเยือนบรูไนดารุสซาลาม ระหว่าง 22 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2546 เพื่อเข้าร่วม

การประชุม ASEAN Chiefs of Defence Forces and Military Intelligence Informal Meeting   

พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เยือนบรูไนดารุสซาลาม ระหว่าง 28 - 30 มกราคม พ.ศ. 2547 

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือยังมีกำหนดเยือนไทยระหว่าง 24 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 

 • ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ส่งนายทหาร จำนวน 5 นาย ร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมรบ Cobra Gold 02 

ที่ประเทศไทยระหว่าง 17 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2545  

 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้า 

 การค้ารวมระหว่างประเทศไทยกับบรูไนดารุสซาลาม ในปี พ.ศ. 2549 มีมูลค่าการค้ารวม 210.2 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทย โดยประเทศไทยขาดดุล การค้า  

กับบรูไนดารุสซาลาม 45.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

 สินค้าที่ไทยส่งออกไปยังบรูไนดารุสซาลาม คือ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ข้าว เหล็ก เหล็กกล้า

และผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป น้ำตาลทราย ปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์เซรามิก เครื่องจักรกล และ

เครื่องคอมพิวเตอร์ 

 สินค้าที่ไทยนำเข้าจากบรูไนดารุสซาลาม คือ น้ำมันดิบ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ธุรกรรมพิเศษ สินแร่

โลหะอื่น ๆ เศษโลหะ และผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกล และส่วนประกอบ วัสดุทำจากยางและสิ่งพิมพ์ และเครื่องใช้

เบ็ดเตล็ด 

 การลงทุน ภาคเอกชนของประเทศไทยได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจกับบรูไนดารุสซาลาม 3 ฉบับ  

ในปี พ.ศ. 2545 ได้แก่ 

 - Memorandum of Understanding between the Brunei Investment Agency and the 

Government Pension Fund of Thailand 

 - Memorandum of Understanding between the Government of His Majesty the Sultan and 

Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam and Chia Meng Group 

 - Memorandum of Understanding between the Brunei Investment Agency and the Biz 

Dimension Co. Ltd.  

 สำหรับบริษัทไทยที่ลงทุนในบรูไนดารุสซาลาม คือ บริษัท Brunei Construction ซึ่งเป็นบริษัทรับเหมา

ก่อสร้าง ไม่มีบริษัทที่เป็นของคนไทยล้วน ๆ ในบรูไนดารุสซาลาม เนื่องจากตามกฎหมายบรูไนดารุสซาลาม การทำ

กิจการต่าง ๆ จะต้องมีคนบรูไนดารุสซาลาม เป็นหุ้นส่วนอยู่ด้วย สำหรับธุรกิจไทยในบรูไนดารุสซาลามฯ ส่วนมาก

จะเป็นร้านขายของ ร้านอาหาร ร้านตัดเสื้อ และอู่ซ่อมรถ 

 การท่องเที่ยว 

 เมื่อปี พ.ศ. 2548 มีนักท่องเที่ยวจากประเทศบรูไนดารุสซาลาม เดินทางมาไทยจำนวน 9,499 คน เพิ่มขึ้น

จากปี พ.ศ. 2547 (9,345 คน) ร้อยละ 1.65 แม้ว่านักท่องเที่ยวบรูไนดารุสซาลามจะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
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จำนวนไม่มากนัก แต่ก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มีการใช้จ่ายสูงและมีศักยภาพที่จะเพิ่มจำนวนอีกได้ ทั้งที่เป็นลูกค้าประจำ

และผู้ที่นิยมสายการบินไทย 

 แรงงาน 

 ปัจจุบันมีแรงงานไทยในประเทศบรูไนดารุสซาลาม ประมาณ 8,000 คน (พ.ศ. 2550) โดยส่วนใหญ่  

เป็นแรงงานไร้ฝีมือ ทำงานในกิจการก่อสร้าง อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งออก นอกนั้นทำงาน  

ในภาคธุรกิจบริการ เช่น ห้าง สรรพสินค้า ร้านอาหาร การตกแต่งดูแลสวน ช่างซ่อม และงานในภาคเกษตรกรรม 

แรงงานไทยส่วนใหญ่ได้รับการยอมรับอย่างดีจากนักธุรกิจในบรูไนดารุสซาลาม เพราะมีความซื่อสัตย์ อดทน   

ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบแม้จะด้อยในเรื่องภาษา อย่างไรก็ดียังมีปัญหาอยู่บ้าง โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่อง

ความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง อาทิ อัตราค่าจ้างที่ไม่สอดคล้องกับความสามารถในการทำงาน และการขาด

ความรู้และความเข้าใจต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับของสัญญาจ้าง 

 ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม  

 ด้านวัฒนธรรม 

 ที่ประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับบรูไนดารุสซาลาม ครั้งที่ 1 

ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2546 เห็นพ้องในการขยายความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2546 

ซึ่งเป็นวาระฉลองครบรอบ 20 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย - บรูไนดารุสซาลาม   

สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ได้ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรมและการกีฬา

บรูไนดารุสซาลาม จัดกิจกรรม Thailand Festival 2003 โดยมีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม นำคณะนาฏศิลป์  

และนักดนตรีมาเปิดการแสดงทางวัฒนธรรมที่บรูไนดารุสซาลาม  

 ด้านวิชาการ 

 ปัจจุบันไม่มีนักศึกษาไทยศึกษาอยู่ในประเทศบรูไนดารุสซาลามแล้ว ต่างจากในอดีตที่มีนักศึกษามุสลิม  

จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับทุนจากรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ให้มาศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์และการศาสนา 

เนื่องจากบรูไนดารุสซาลาม พิจารณาเรื่องการให้ทุน การศึกษาเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบาย อย่างไรก็ดี   

ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมาไทยประกาศตัวเป็นประเทศผู้ให้โดยไม่ประสงค์เป็นผู้รับอีกต่อไป เพื่อแสดงความมั่งคั่ง  

ทางเศรษฐกิจตามนโยบายของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ประเทศบรูไนดารุสซาลามจึงงดทุนทั้งหมดที่เคยให้

รัฐบาลไทย อนึ่ง ในปี พ.ศ. 2549 ประเทศไทยได้ให้ทุนการศึกษาแก่บรูไนดารุสซาลาม จำนวน 1 ทุน ได้แก่   

Thai Language Learning among ASEAN Diplomats 

 ด้านข้อมูลข่าวสาร 

 ในปี พ.ศ. 2544 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยและบรูไนดารุสซาลาม ได้ร่วมลงนาม  

ในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีด้านสารสนเทศและการกระจายเสียงและภาพระหว่าง ไทย - บรูไน

ดารุสซาลาม (MOU on Cooperation in the field of Information and Broadcasting) เพื่อเป็นการส่งเสริม  

ให้เกิดความร่วมมือ ด้านข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนรายการวิทยุ โทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ที่มี

สาระอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการดำเนินโครงการ
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ภายใต้ MOU ดังกล่าวแล้ว โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคไทย - บรูไนดารุสซาลาม   

(Joint Technical Committee on Information and Broadcasting) นอกจากนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียง  

แห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุบรูไนดารุสซาลาม ยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีและการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมระหว่างกันเป็นประจำทุกปี โดยครั้งล่าสุดเป็นการจัดงานครั้งที่ 4 ภายใต้ชื่องาน Alai-Krathong   

ณ Jerudong Park Amphitheatre เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีนักร้องและคณะนักแสดงจากประเทศไทย

เดินทางไปประเทศบรูไนดารุสซาลามเพื่อเปิดการแสดงร่วมกับศิลปินชาวบรูไนดารุสซาลามซึ่งได้รับการยอมรับที่ดี

มากจากผู้ชมทั้งชาวบรูไนดารุสซาลามและชาวไทยที่อาศัยอยู่ในบรูไนดารุสซาลาม  

 การประชุมที่สำคัญ 

 การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - บรูไนดารุสซาลาม (Joint Commission 

for Bilateral Cooperation : JCBC) ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2546 ความตกลงที่สำคัญ

ระหว่างไทย - บรูไนดารุสซาลาม มีดังนี้ 

 1. ความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างและพ้นจากอาณาเขตของไทยและบรูไนดารุสซาลาม   

ลงนามเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2530 

 2. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย - บรูไนดารุส

ซาลาม ลงนามเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2542 

 3. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีด้านสารสนเทศและการกระจายเสียงและภาพระหว่าง  

ไทย - บรูไนดารุสซาลาม ลงนามเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2544 

 4. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการลงทุนระหว่างกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กับ Brunei Investment 

Agency ลงนามเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2545 

 5. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม และบริษัทเจียเม้ง จำกัด ลงนาม

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2545 

 6. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการลงทุนระหว่าง Brunei Investment Agency และ the Biz Dimension 

Co. Ltd. ลงนามเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2545 

 7. พิธีสารว่าด้วยการเปิดเสรีด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ ลงนามเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 

 8. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการศึกษาระหว่างไทยกับบรูไนดารุสซาลาม ลงนามเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552 

 9. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกับบรูไนดารุสซาลาม ลงนาม  

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553 

 เรื่องอื่น ๆ 

  ปัจจุบันบรูไนดารุสซาลามให้ความสำคัญกับการยกระดับและพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศ เพื่อสร้าง

ความมั่นคงทางอาหาร โดยจะพัฒนาการเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง ซึ่งจะนำไปสู่

การเกษตรเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ รัฐบาลได้เน้นให้มีการส่งเสริมการปลูกข้าวทั่วประเทศ โดยขอความร่วมมือจากประเทศ

ต่าง ๆ ได้แก่ จีน ไทย ฟิลิปปินส์ และประเทศสิงคโปร์ 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 10 

 

 

คำชี้แจง : ให้นำข้อความเหล่านี้ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างไปใส่ในช่องแสดงกิจกรรมความร่วมมือของประเทศ   

ไทยและประเทศบรูไนดารุสซาราม 
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กิจกรรมทายบทที่ 10 
 
คําชี้แจง :  ใหนําขอความเหลานี้ในกรอบสี่เหลี่ยมดานลางไปใสในชองแสดงกิจกรรมความรวมมือของประเทศ
     ไทยและประเทศบรูไน 

 
ความรวมมือ ไทย -บรูไน กิจกรรมความรวมมือ 

ดานเศรษฐกิจ  
 
 
 

ดานการเมือง  
 
 
 

ดานสังคมและวัฒนธรรม  
 
 
 

 
 
 

   บันทึกความรวมมือจัดตั้งธนาคารอิสลาม การนําเขารถยนต การผลิตเหล็ก การนําเขาน้ําตาลทราย  
   ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษามุสลิม บันทึกขอตกลงทวิภาคีกองทุนไทยทวีทุน การนําเขาเสื้อผาสําเร็จรูป 
   การสงออกน้ํามัน การจัดรายการวิทยุ-โทรทัศนและสื่อสิ่งพิมพ การกระจายเสียงและภาพ 
   บันทึกขอตกลงสังเกตการฝกซอมรบ นโยบายเคารพอํานาจอธิปไตย การแสดงดนตรีและนาฏศิลป  
   การนําเขาเครื่องคอมพิวเตอร 
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เฉลยกิจกรรม 

เฉลยกิจกรรมท้ายบทที่ 1 
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 1 

ส ม บู ร ณ า ญ า สิ ท ธ ิ ร า ช ย 
วั น เ ส า ร ล า ย ง า ม ล ป ข 
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88 รายวิชา ซายอ ซูกอ มากัน บรูไนดารุสซาลาม

กิจกรรมท้ายบทที่ 2  

 1. ซ  2. ข  3. ช  4. ฉ  5. ญ 

 6. ง  7. ฌ  8. จ  9. ค  10. ก 

กิจกรรมท้ายบทที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยกิจกรรมท้ายบทที่ 4 

  

 1. สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์  

 2. พรรค Parti Perpaduan Kebangsaan Brunei (PPKB)     

 3. กระทรวงการพัฒนา กระทรวงวัฒนธรรม เยาวชนและกีฬา     

 4. สร้างความเป็นปึกแผ่นภายในชาติ และดำรงความเป็นอิสระของประเทศ 

 5. Gurkha Reserve Unit (GRU)         

 6. เป็นชาวบรูไนฯ เชื้อสายมาเลย์โดยกำเนิด และเป็นมุสลิมนิกายสุหนี่    

 7. ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์        

 8. บรูไน - มัวรา บือเลต ตูตง ตึมบูรง         

 9. หลักกฎหมายอังกฤษ และ Islamic Shari’a law      

 10. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) การประชุมเอเชีย-ยุโรป (ASEM) องค์การ  

การประชุมอิสลาม (OIC) สหประชาชาติ  (UN) อาเซียน (ASEAN) 
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  4. (มัชปาหิต) 
  5. (โกตา บาตุ) 
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 1.สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัลโบลเกียห มูอิซซัดดิน วัดเดาละห  
 2.พรรค Parti Perpaduan Kebangsaan Brunei (PPKB)     
 3. กระทรวงการพัฒนา กระทรวงวัฒนธรรม เยาวชนและกีฬา     
 4. สรางความเปนปกแผนภายในชาติ และดํารงความเปนอิสระของประเทศ 

 5. Gurkha Reserve Unit (GRU)         
 6. เปนชาวบรูไนเชื้อสายมาเลยโดยกําเนิด และเปนมุสลิมนิกายสุหนี่    
 7. ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย        
 8. บรูไนและมูอารา เบเลต ตูตง เตมบูรง      
 9. หลักกฎหมายอังกฤษ และ Islamic Shari'a law      
 10. ความรวมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟก (APEC ) การประชุมเอเชีย-ยุโรป (ASEM)  
องคการการประชุมอิสลาม (OIC) สหประชาชาติ  (UN) อาเซียน (ASEAN) 

แนวนอน 
1. (เกาะบอรเนียว) 
2. (มูฮัมมัดซาร) 
3. (มะละกา) 
4. (อังกฤษ) 
5. (โปล)ิ 
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เฉลยกิจกรรมท้ายบทที่ 5 
  

 1. ถูก 

 2. ผิด (ชาวมลายูบรูไนเป็นชนกลุ่มใหญ่ที่สุดในบรรดา 7 ชนเผ่าของชาวบรูไน)  

 3. ถูก 

 4. ผิด (ชาวบีซายา)  

 5. ถูก  

 6. ถูก 

 7. ผิด (ศาสนาประจำชาติ คือ ศาสนาอิสลาม)  

 8. ถูก 

 9. ถูก 

 10. ถูก 

เฉลยกิจกรรมท้ายบทที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ขาดดุล
 ระบบเศรษฐกิจของบรูไนดารุสซาลาม    ตลาดเสรี
         เกินดุล

       น้ำมัน
 สินค้านำเข้าของบรูไนดารุสซาลาม    รถยนต์
         ข้าว 

         อังกฤษ
 ประเทศสำคัญที่บรูไนดารุสซาลามสั่งสินค้านำเข้า   สหรัฐอเมริกา
        รัสเซีย

         กล้วย
พืชเกษตรที่สำคัญของบรูไนดารุสซาลาม   อ้อย
         ข้าว

         ขาดแคลนช่างฝีมือ
อุปสรรคการพัฒนาอุตสาหกรรมของบรูไนดารุสซาลาม   ค่าครองชีพต่ำ
         พึ่งแรงงานต่างชาติ

         การศึกษา
 วิสัยทัศน์ของบรูไนดารุสซาลาม  พ.ศ. 2578   การท่องเที่ยว
       อุตสาหกรรมเกษตร
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เฉลยกิจกรรมท้ายบทที่ 7 

 

 1. อัมบูยัติ (Ambuyat) 

 2. เก็นดัง (Gandang) กัมบุส (Gambus) ตาวะก์ - ตาวะก์ (Tawak Tawak) 

 3. เรนดัง (Rendang) 

 4. มาเลย์ (Malay หรือ Bahasa Melayu) 

 5. ฮารีรายา (Hari Raya)  

 6. อาลุส ญูวา ดินดัง (Alus Jua Dindang)  

 7. บาจูมลายู (Baju Melayu) 

 8. นาซิก เลอมัก (Nasi Lemak) 

 9. เทศกาลอะเดา กะยอห์ 

 10. บาจูกุรุง (Baju Kurung) 

 

เฉลยกิจกรรมท้ายบทที่ 8 

 1. จ  2. ฐ  3. ซ  4. ก  5. ค 

 6. ฉ  7. ฌ  8. ฒ  9. ญ  10. ข 

 11. ฏ  12. ง  13. ฑ  14. ฎ  15. ช 

เฉลยกิจกรรมท้ายบทที่ 9 

 กิจกรรมที่ 1 

  1. ถูก     

  2. ผิด (ควรถอดรองเท้าก่อน)        

  3. ถูก        

  4. ถูก        

  5. ผิด (มือขวา)        

  6. ผิด ( 14 วัน ) 

  7. ถูก        

  8. ผิด (ควรใช้นิ้วโป้งขวาชี้บอกโดยนิ้วอื่น ๆ กำหุบไว้)     

  9. ถูก        

  10. ถู 
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กิจกรรมที่ 2  

  1. ดาร์เสรีเบกาวัน     

  2. เกาะลาบวน (Labuan)        

  3. บรูไนมิวเซียม       

  4. หมู่บ้านน้ำ หรือ กัมปง อัยร์ (Kampong Ayer)          

  5. มัสยิดทองคำ (Jame Asr hassannil Mosque)         

  6. พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย 

  7. บันดาร์เสรีเบกาวัน       

  8. สวนสันติภาพ (Peace Park)      

  9. มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน        

  10. บรูไนมิวเซียม 

 

เฉลยกิจกรรมท้ายบทที่ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ด้านการเมืองการปกครอง               ด้านเศรษฐกิจ       ด้านสังคมและวัฒนธรรม

- บันทึกความร่วมมือจัดตั้งธนาคาร - การนำเข้ารถยนต์               - การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์

อิสลาม                                    - การผลิตเหล็ก                     - การกระจายเสียงและภาพ

- บันทึกข้อตกลงทวิภาคีกองทุนไทย   - การนำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป       - การจัดรายการวิทยุ-โทรทัศน์

ทวีทุน                                      - การนำเข้าน้ำตาลทราย           และสื่อสิ่งพิมพ์

- บันทึกข้อตกลงสังเกตการฝึกซ้อมรบ  - การนำเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ - ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษามุสลิม 

- นโยบายเคารพอำนาจอธิปไตย - การส่งออกน้ำมัน                
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คณะผู้จัดทำ 
ที่ปรึกษา 

 นายประเสริฐ  หอมดี     ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 

 นางนาถยา  ผิวมั่นกิจ     รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคเหนือ 

 นางณิชากร  เมตาภรณ์     หัวหน้าส่วนจัดการศึกษานอกระบบฯ 

 

ผู้เขียน 

 บทที่ 1-3 นายชัยณรงค์  จารุพงศ์พัฒนะ  อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 บทที่ 4-7  ดร.ชรินทร์  มั่งคั่ง   รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 บทที่ 8   ดร.จารุณี  มณีกุล   รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 บทที่ 9-10  นายเชษฐภูมิ  วรรณไพศาล  อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
ผู้พิมพ์ 

 นายชัชวาลย์  บุตรทอง  

 นายกฤตัชญ์  จันทร์ดวง 

 นางสาววรัญญา  สร้อยคำ 

 

บรรณาธิการ 

 นางดวงทิพย์  แก้วประเสริฐ    ครู ชำนาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 นางแก้วตา  ธีระกุลพิศุทธิ์    ครู ชำนาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 

 

พิสูจน์อักษร 

 นางดวงทิพย์  แก้วประเสริฐ    ครู ชำนาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 

 

จัดรูปเล่ม 

 นางลำเจียก  สองสีดา      ครู ชำนาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 

 

พิมพ์ที่ 

 บริษัท อันลิมิต พริ้นติ้ง จำกัด 

 เลขที่ 7 ซอยลาดพร้าว 65/1 (ศรีสุข) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
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บันทึก 
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