


 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือประกอบการเรียนรายวิชาเลือก สาระการพัฒนาสังคม 

รายวิชาซายา จินตา ปาดามู อินโดนีเซีย 
(Zaya Jinta Padamu Indonesia) 

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

รหัส สค02033  

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 
 
 

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 





 

คำนำ 
 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551 ซึ่งได้กำหนดสาระวิชาบังคับและวิชาเลือก โดยสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนา

หลักสูตรในส่วนของวิชาเลือกที่มีเนื้อหาทันสมัย ทันเหตุการณ์ และสอดคล้องกับสภาพปัญหาของผู้เรียน ชุมชน 

และสังคม 

 สถาบัน กศน. ภาคเหนือ มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และจัดกระบวนการเรียนการสอน   

ที่ตอบสนองนโยบายข้างต้น จึงได้กำหนดให้มีโครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตร และสื่อประกอบการเรียนรายวิชาเลือก   

สาระการพัฒนาสังคมระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ซายา จินตา ปาดามู 

อินโดนีเซีย (Zaya Jinta Padamu Indonesia) สื่อเล่มนี้ใช้สำหรับศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ของประเทศอินโดนีเซีย   

ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้าน ในกลุ่มอาเซียน อันจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ครู กศน. ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง  

ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต่อไป 

 หลักสูตรและเอกสารดังกล่าว สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้ด้วยความร่วมมือของคณะทำงานทุกท่านที่ได้

ให้ข้อคิดเห็นอันสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สถาบัน กศน.ภาคเหนือจึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ 

 

 

       (นายประเสริฐ หอมดี) 

                                                       ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
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คำแนะนำการใช้หนังสือเรียน 
 

 ใช้ประกอบการเรียน สาระการพัฒนาสังคม รายวิชา ซายา จินตา ปาดามู อินโดนีเซีย (Zaya Jinta Padamu 

Indonesia) หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ซึ่งใช้

จัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ในการศึกษาหนังสือประกอบการเรียน 

สาระการพัฒนาสังคม รายวิชา ซายา จินตา ปาดามู อินโดนีเซีย (Zaya Jinta Padamu Indonesia) ผู้เรียนควร

ปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เข้าใจหัวข้อ สาระสำคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และขอบข่ายเนื้อหา 

 2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแต่ละบทอย่างละเอียด และทำตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในกิจกรรมท้ายบทเรียน 

เมื่อทำกิจกรรมท้ายบทเสร็จแล้ว สามารถตรวจสอบกับเฉลยกิจกรรมท้ายบท หากผู้เรียนตอบคำถามกิจกรรม  

ท้ายบทผิด ผู้เรียนควรกลับไปทบทวนเนื้อหาใหม่ให้เข้าใจ ก่อนที่จะศึกษาเรื่องต่อไป 

 3. ควรทำกิจกรรมท้ายบทเรียนให้ครบทุกกิจกรรม เพื่อเป็นการสรุปความรู้ ความเข้าใจของเนื้อหาในเรื่อง  

ที่เรียนอีกครั้ง 

 4. หนังสือประกอบการเรียนเล่มนี้ มี 10 บท ได้แก่ 

  บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประเทศอินโดนีเซีย  

  บทที่ 2 ภูมิศาสตร์ประเทศอินโดนีเซีย  

  บทที่ 3 ประวัติศาสตร์ของประเทศอินโดนีเซีย  

  บทที่ 4 การเมืองการปกครองของประเทศอินโดนีเซีย  

  บทที่ 5 ลักษณะทางสังคมของประเทศอินโดนีเซีย  

  บทที่ 6 เศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซีย  

  บทที่ 7 ศิลปวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย  

  บทที่ 8 คำศัพท์และประโยคที่ควรรู้ในชีวิตประจำวัน 

  บทที่ 9 การเดินทางและการท่องเที่ยวในประเทศอินโดนีเซีย  

  บทที่ 10 ความสัมพันธ์กับประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างรายวิชา  
ซายา จินตา ปาดามู อินโดนีเซีย (Zaya Jinta Padamu Indonesia) 

รหัส สค02033 สาระการพัฒนาสังคม 

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

สาระสำคัญ 

 ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศแห่งหมู่เกาะที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ตลอดจนในเรื่องของความหลากหลายทางด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ ทำให้เป็นประเทศที่น่าค้นหา   

น่าสนใจในการศึกษาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศแห่งนี้ จากการศึกษา ทางประวัติศาสตร์อินโดนีเซียเป็น

ประเทศที่มีประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่หลากสีสัน ตั้งแต่วัดฮินดู - ชวาโบราณ รีสอร์ทหรูหราทันสมัยในบาหลี 

และการดำเนินชีวิตแบบมนุษย์หินในปาปัว (อิเรียนจายา) ไปจนถึงความเป็นอยู่อย่างมหานครใหญ่ของจาการ์ตา 

คำขวัญของประเทศที่ว่า “เอกภาพบนความแตกต่าง” นั้นไม่ได้เป็นเพียงคำขวัญธรรมดา ด้วยมีประชากรเกือบ 200 

ล้านคน ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มชาติพันธ์ุ 300 กลุ่ม มีภาษาพูดเป็นของตนเองมากกว่า 250 ภาษา มีหลักปัญจศีล

เป็นเหมือนเครื่องนำทางสู่ความเป็นหนึ่งของผู้คนในดินแดนที่กว้างใหญ่แห่งนี้ ที่สุดแล้วความเป็นอันหนึ่งเดียว  

เกิดขึ้นเพราะการเดินทางผ่านปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ชาวอินโดนีเซียรับรู้และเข้าใจว่า “รวมกันเราอยู่ แยกกันอยู่

ก็ไม่ได้ประโยชน์อันใด” สามารถพัฒนาประเทศจนมีศักยภาพจนเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

 เมื่อผู้เรียนเรียนเรื่อง “ซายา จินตา ปาดามู อินโดนีเซีย” แล้วผู้เรียน 

 1. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง 

ลักษณะทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซีย 

 2. มีความรู้และเข้าใจคำศัพท์และประโยคในภาษาอินโดนีเซีย 

 3. มีความรู้และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมระหว่างการเดินทางและท่องเที่ยวในประเทศอินโดนีเซีย 

 4. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย 

ขอบข่ายเนื้อหา 

 บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปประเทศอินโดนีเซีย 

  เรื่องที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประเทศอินโดนีเซีย 

  เรื่องที่ 2 บทบาทของประเทศอินโดนีเซียที่มีต่ออาเซียน 

 บทที่ 2 ภูมิศาสตร์ประเทศอินโดนีเซีย 

  เรื่องที่ 1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

  เรื่องที่ 2 ภูมิประเทศ 

  เรื่องที่ 3 ภูมิอากาศ 



  เรื่องที่ 4 พืชพรรณธรรมชาติและสัตว์ป่า 

  เรื่องที่ 5 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ 

 บทที่ 3 ประวัติศาสตร์ของประเทศอินโดนีเซีย 

  ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศอินโดนีเซีย 

 บทที่ 4 การเมืองการปกครองของประเทศอินโดนีเซีย 

  ระบบการปกครอง 

 บทที่ 5 ลักษณะทางสังคมของประเทศอินโดนีเซีย 

  เรื่องที่ 1 ประชากร 

  เรื่องที่ 2 ภาษา 

  เรื่องที่ 3 ศาสนา 

  เรื่องที่ 4 การศึกษา 

 บทที่ 6 เศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซีย 

  เรื่องที่ 1 ระบบเศรษฐกิจ 

  เรื่องที่ 2 ระบบเงินตรา 

  เรื่องที่ 3 สินค้านำเข้าและส่งออก 

 บทที่ 7 ศิลปวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย 

  เรื่องที่ 1 ศิลปวัฒนธรรม 

  เรื่องที่ 2 เทศกาลและประเพณี 

 บทที่ 8 คำศัพท์และประโยคที่ควรรู้ในชีวิตประจำวัน 

  เรื่องที่ 1 คำศัพท์และประโยคที่ควรรู้ 

  เรื่องที่ 2 ตัวเลขและจำนวนนับ           

  เรื่องที่ 3 วันและเวลา 

 บทที่ 9 การเดินทางและการท่องเที่ยวในประเทศอินโดนีเซีย 

  เรื่องที่ 1 ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนเดินทางไปประเทศอินโดนีเซีย 

  เรื่องที่ 2 ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนขณะที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย 

  เรื่องที่ 3 สถานที่สำคัญของประเทศอินโดนีเซีย 

 บทที่ 10 ความสัมพันธ์กับประเทศไทย 

  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย 
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บทที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ของประเทศอินโดนีเซีย 

 

สาระสำคัญ 

  ประเทศอินโดนีเซีย มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)   

มีกรุงจาการ์ตา (Jakarta) เป็นเมืองหลวง ชื่อเดิมว่า บาตาเวีย หรือ ปัตตาเวีย (Batavia) ตั้งอยู่บนเกาะชวาฝั่ง  

ตะวันตกเฉียงเหนือ และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินโดนีเซียปกครองระบอบสาธารณรัฐแบบ

ประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร (ดำรงตำแหน่งวาระละ 5 ปี การเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีครั้งล่าสุด มีขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2552) อินโดนีเซียแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 34 จังหวัด 

(provinces) โดยมี 5 จังหวัด ถูกกำหนดให้มีฐานะพิเศษในการจัดการปกครอง ได้แก่ เขตปกครองพิเศษอาเจะห์ - 

บันดาร์อาเจะห์, เขตปกครองพิเศษยอกยาการ์ตา, เขตปกครองพิเศษปาปัว, เขตปกครองพิเศษปาปัวตะวันตก และ

เขตนครหลวงพิเศษจาการ์ตา 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 1. บอกข้อมูลทั่วไปของประเทศอินโดนีเซียได้ 

 2. อธิบายบทบาทของประเทศอินโดนีเซียที่มีต่ออาเซียนได้ 

 3. เห็นความสำคัญของการศึกษาข้อมูลทั่วไปของประเทศอินโดนีเซีย 

 

ขอบข่ายของเนื้อหา 

 เรื่องที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 เรื่องที่ 2 บทบาทของประเทศประเทศอินโดนีเซียที่มีต่ออาเซียน 

 

 

 

 

 

 

!

!
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 เรื่องที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

ธงชาติและตราแผ่นดินของประเทศอินโดนีเซีย 

ที่มา : http://www.apecthai.org/apec/en/coop 

 

ประเทศ   : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) 

คำขวัญของประเทศ  : เอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย (Bhinneka Tunggal lka) 

เมืองหลวง   : กรุงจาการ์ตา (Jakarta)  

ตราแผ่นดิน   : ตราพญาครุฑปัญจศีล (ประกาศใช้เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493) 

ธงชาติ   : ซังเมราห์ปูติห์ (Sang Merah Putih) เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน   

    พื้นธงแบ่งเป็นสองส่วนตามแนวนอนครึ่งบนสีแดง (ความกล้าหาญและอิสรภาพ  

    ของมนุษย์) ครึ่งล่างสีขาว (ความบริสุทธิ์หรือจิตวิญญาณของมนุษย์)  

พื้นที่   : พื้นที่ทางบก 1,904,569 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ทางทะเล 3,166,163 ตารางกิโลเมตร   

    รวมทั้งหมด 5,070,732 ตารางกิโลเมตร 

ที่ตั้ง    : ตามพิกัดทางภูมิศาสตร์ อยู่ระหว่างละติจูด 5 องศา 54 ลิปดาเหนือ ถึง 11 องศาใต้       

    และระหว่างลองจิจูด 95 องศา 1 ลิปดา ถึง 141 องศา 2 ลิปดาตะวันออก 

อาณาเขตติดต่อ   : ทิศเหนือ ติดกับ รัฐซาราวักและรัซซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย 

    ทิศใต้ ติดกับ มหาสมุทรอินเดีย และทวีปออสเตรเลีย 

    ทิศตะวันออก ติดกับ ปาปัวนิวกินีและมหาสมุทรแปซิฟิก 

    ทิศตะวันตก ติดกับมหาสมุทรอินเดีย 
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แผนที่ประเทศอินโดนีเซีย 

ที่มา : http://www.apecthai.org/apec/en/coop 

 

ภูมิอากาศ    : อากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตร แบ่งออกเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน  

    อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 20 - 30 องศาเซลเซียส 

ประมุขของประเทศ   : ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน (2557) คือ ดร.ซูซิโล ยูโดโยโน (Dr.Susilo   

    Bambang Yudhoyono) ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2552 

วันชาติ     : 17 สิงหาคม 

วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน   : 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 (สมาชิกก่อตั้ง) 

ระบอบการเมืองการปกครอง  : ประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร 

ระบบบริหารราชการ   : อินโดนีเซียปกครองโดยระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดี  

    ทรงเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร ดำรงตำแหน่งวาระละ 5 ปี ใช้หลักปัญจศีล  

    เป็นหลักในการปกครองประเทศ และประกอบด้วย 7 องค์กร ได้แก่ สภาที่ปรึกษา  

    ประชาชน สภาผู้แทนราษฎร สภาผู้แทนระดับภูมิภาค สภาผู้แทนระดับท้องถิ่น  

    ประธานาธิบดี ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ศาลยุติธรรม และคณะกรรมการ  

    ตรวจเงินแผ่นดินสูงสุด เป็นองค์กรหลักในการบริหารการปกครองของประเทศ   

    อินโดนีเซียแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 34 จังหวัด (provinces) โดยมี   

    5 จังหวัด ถูกกำหนดให้มีฐานะพิเศษในการจัดการปกครอง ได้แก่   

    เขตปกครองพิเศษอาเจะห์ - บันดาร์อาเจะห์, เขตปกครองพิเศษยอกยาการ์ตา,   

    เขตปกครองพิเศษปาปัว, เขตปกครองพิเศษปาปัวตะวันตก และเขต  

    นครหลวงพิเศษจาการ์ตา 

ประชากร    : จำนวน 248.2 ล้านคน (พ.ศ. 2554) ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุ  

    ออสโตรนีเซียน 

 

!
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ภาษาราชการ  : ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) และมีภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่สำคัญ  

   รองลงมา 

ศาสนาประจำชาติ  : อิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ (ร้อยละ 87) คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ (ร้อยละ 6)     

   คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก (ร้อยละ 3) ฮินดู (ร้อยละ 1.8) พุทธ (ร้อยละ 0.8) และศาสนาอื่น ๆ   

   (ร้อยละ 0.3) 

คำทักทาย   : ซาลามัต เซียง 

ชุดประจำชาติ   : เกบาย่า (Kebaya) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดอกไม้ประจำชาติ  : เอื้องจันทรา หรือเรียกอีกอย่างว่า กล้วยไม้ราตรี (Moon Orchid) 
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ประชากร   : จํานวน 248.2 ลานคน (พ.ศ. 2554) ประชากรสวนใหญเปนกลุมชาติพันธุ 
     ออสโตรนีเซียน 

ภาษาราชการ  : ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) และมีภาษาอังกฤษ เปนภาษา 
     ที่สําคัญรองลงมา  

ศาสนาประจําชาติ  : อิสลามเปนศาสนาประจําชาติ (รอยละ 87) คริสตนิกายโปรเตสแตนต (รอยละ 6) 
     คริสตนิกายโรมันคาทอลิก (รอยละ 3) ฮินดู (รอยละ 1.8) พุทธ (รอยละ 0.8) และ
     ศาสนาอ่ืน ๆ (รอยละ 0.3)  

คําทักทาย   : ซาลามัต เซียง 

ชุดประจําชาติ   : เกบายา (Kebaya) 

 

 

 

 

 

 

 

ดอกไมประจําชาติ  : เอ้ืองจันทรา หรือเรียกอีกอยางวา กลวยไมราตรี (Moon Orchid) 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 

ดอกเอื้องจันทรา 
ที่มา :  http://www1.si.mahidol.ac.th/nursing/ns/ 
index.php/aec-wiki/779-asean-flower 
 

การแตงกายของอินโดนีเซีย 
ที่มา : http://aseanbacthai.blogspot.com 
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ประชากร   : จํานวน 248.2 ลานคน (พ.ศ. 2554) ประชากรสวนใหญเปนกลุมชาติพันธุ 
     ออสโตรนีเซียน 

ภาษาราชการ  : ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) และมีภาษาอังกฤษ เปนภาษา 
     ที่สําคัญรองลงมา  

ศาสนาประจําชาติ  : อิสลามเปนศาสนาประจําชาติ (รอยละ 87) คริสตนิกายโปรเตสแตนต (รอยละ 6) 
     คริสตนิกายโรมันคาทอลิก (รอยละ 3) ฮินดู (รอยละ 1.8) พุทธ (รอยละ 0.8) และ
     ศาสนาอ่ืน ๆ (รอยละ 0.3)  

คําทักทาย   : ซาลามัต เซียง 

ชุดประจําชาติ   : เกบายา (Kebaya) 

 

 

 

 

 

 

 

ดอกไมประจําชาติ  : เอ้ืองจันทรา หรือเรียกอีกอยางวา กลวยไมราตรี (Moon Orchid) 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 

ดอกเอื้องจันทรา 
ที่มา :  http://www1.si.mahidol.ac.th/nursing/ns/ 
index.php/aec-wiki/779-asean-flower 
 

การแตงกายของอินโดนีเซีย 
ที่มา : http://aseanbacthai.blogspot.com 
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สัตว์ประจำชาติ  : มังกรโคโมโด (Komodo Dragon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยเงินตรา  : รูเปียห์ (Rupiah) ใช้สัญลักษณ์ IDR  

    อัตราการแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ = 9,182 รูเปียห์,  

    1 บาท = 300 รูเปียร์ (โดยประมาณ) 
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สัตวประจําชาติ   : มังกรโคโมโด (Komodo Dragon) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนวยเงินตรา   : รูเปยห (Rupiah) ใชสัญลักษณ IDR  
    อัตราการแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐฯ = 9,182 รูเปยห,  

  1 บาท = 300 รูเปยร (โดยประมาณ) 

มังกรโคโมโด 
ที่มา :  http://aseanbacthai.blogspot.com 
 

เงินรูเปยห 
ที่มา : http://th.wikipedia.org 
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เวลาท้องถิ่น    : อินโดนีเซียมี 3 เขตเวลา คือ  

     1. เขตตะวันตก (ชวา สุมาตรา และกาลิมันตันตะวันตก) คือ GMT+7 หรือ  

    เท่ากับเวลาในประเทศไทย 

     2. เขตกลาง (กาลิมันตันตะวันออก สุลาเวสี และบาหลี) คือ GMT+8 หรือ  

    เร็วกว่าเวลาในประเทศไทย 1 ชั่วโมง 

     3. เขตตะวันออก (มาลูกูและปาปัว) คือ GMT+9 หรือเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย  

    2 ชั่วโมง 

รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ  : +62 

อินเตอร์เน็ตโดเมน   : .id  

ระบบการจราจร    : ซ้ายมือ 
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เวลาทองถิ่น   : อินโดนีเซียมี 3 เขตเวลา คือ  
     1.  เขตตะวันตก (ชวา สุมาตรา และกาลิมันตันตะวันตก) คือ GMT+7 หรือเทากับ
         เวลาในประเทศไทย  
     2.  เขตกลาง (กาลิมันตันตะวันออก สุลาเวสี และบาหลี) คือ GMT+8 หรือเร็ว
         กวาเวลาในประเทศไทย 1 ชั่วโมง  
     3.  เขตตะวันออก (มาลูกูและปาปว) คือ GMT+9 หรือเร็วกวาเวลาในประเทศ
         ไทย 2 ชั่วโมง  

รหัสโทรศัพทระหวางประเทศ : +62 

อินเตอรเน็ตโดเมน  : .id  

ระบบการจราจร   : ซายมือ 
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 เรื่องที่ 2 บทบาทของประเทศประเทศอินโดนีเซียที่มีต่ออาเซียน  

 อินโดนีเซียเป็นประเทศผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียน (ASEAN) โดยการร่วมลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ ของนาย

อาดัม มาลิก รัฐมนตรีจากกระทรวงการต่างประเทศ ในระยะเริ่มแรกของการก่อตั้งอาเซียน อินโดนีเซียจัดได้ว่าเป็นชาติ

ที่มีศักยภาพสูงสุดเมื่อเทียบกับประเทศผู้ร่วมก่อตั้งอื่นๆ เหตุผลที่ประเทศอินโดนีเซียเข้าร่วมอาเซียนในปี พ.ศ. 2510 

มีปัจจัยสนับสนุนแบ่งเป็น 2 ด้านหลัก ๆ กล่าวคือ 

  1. ปัจจัยแวดล้อมทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์และสังคม เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อินโดนีเซีย   

เป็นประเทศที่มีทรัพยากร มีประชากร และมีพื้นขนาดกว้างขวางมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำไปสู่  

การเสริมสร้างทัศนคติของอินโดนีเซียที่มองเห็นศักยภาพ และความพร้อมของตนเองที่เหนือประเทศในภูมิภาค

เดียวกัน จนเกิดความรู้สึกเลื่อมใสในตัวเอง (self-respect) และรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญ (self-importance) 

เหล่านี้ผลักดันให้เข้ามามีบทบาทสำคัญทางการระหว่างประเทศ 

  2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางต่างประเทศของอินโดนีเซีย กล่าวคือ ภายหลังได้รับเอกราช 

จากเนเธอร์แลนด์ในปี พ.ศ. 2488 อินโดนีเซียมีนโยบายต่างประเทศที่เน้นหนักไปในเรื่องความเป็นชาตินิยม ต่อต้าน

สหรัฐฯ และอดีตจักรวรรดินิยม ตลอดจนปฏิเสธการที่จะเข้าร่วมเป็นภาคีกับกลุ่มประเทศใด ยึดมั่นในหลักการ 

“เป็นอิสระและแข็งขัน” (Independent and Active) ซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นผลจากอิทธิพลและประสบการณ์  

ในยุคที่อินโดนีเซียอยู่ใต้การปกครองของเนเธอร์แลนด์ ทำให้มีการต่อสู้อย่างมุ่งมั่นเพื่อให้ได้มา ซึ่งเอกราชและ

อธิปไตย ดังนั้นพฤติกรรมในเวทีการเมืองระหว่างประเทศของอินโดนีเซีย จึงมีลักษณะไม่ผูกพันกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 

(Non-Alignment) ส่งผลให้อินโดนีเซียมีความเหินห่างออกจากภูมิภาคและไม่ได้ให้ความสนใจในความเกี่ยวข้อง  

กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค จนกระทั่งในปี 2508 สมัยของประธานาธิบดีซูฮาร์โต ภายใต้ยุค “ระบบใหม่”   

เน้นหลักอาศัยนโยบายการเศรษฐกิจนำการเมือง หันมาสนใจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างจริงจังและสร้าง

ความร่วมมือภายในภูมิภาค โดยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มีความประนีประนอมมากขึ้น แต่ยังคงยึดมั่นในหลักการ 

“เป็นอิสระและแข็งขัน” และให้ความสำคัญแก่กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดอยู่เช่นเดิม ในขณะที่มีท่าทีต่อเพื่อนบ้าน

ผ่อนปรนมากขึ้น นำไปสู่ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการก่อตั้งอาเซียน 

 บทบาทของอินโดนีเซียในอาเซียน 

 ประเทศอินโดนีเซียในสมัยของ ประธานาธิบดีซูฮาร์โต ได้มีนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยกลับมา

รื้อฟื้นความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกมากขึ้น และมีความพยามยามในการร่วมมือในส่วนภูมิภาคมากขึ้น ดังเช่น 

การที่อินโดนีเซียประกาศยุติการเผชิญหน้ากับมาเลเซียด้วยหลัก “การยุติปัญหาของชาวเอเชียโดยชาวเอเชีย  

ด้วยกันเอง” (Asian Solutions for Asian Problems) อย่างไรก็ตาม ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2540 - 2541 

อินโดนีเซียมีปัญหาภายในที่มีสภาวะการผลัดเปลี่ยนผู้นำ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้บทบาทในอาเซียน  

ของอินโดนีเซียลดลงไป กระทั่งเริ่มมีบทบาทอย่างสำคัญในอาเซียนอีกครั้ง หลังเกิดเหตุการณ์ตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์

ถล่ม เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544 โดยในช่วงระยะเวลา 1 ปี หลังเหตุการณ์ อินโดนีเซียได้มีบทบาทสำคัญ  

ในเวทีระหว่างประเทศ ในฐานะที่เป็นประเทศที่ถูกเชื่อว่ามีฐานของกลุ่มผู้ก่อการร้ายอยู่ภายในประเทศ ทำให้
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อินโดนีเซียต้องแสดงบทบาทที่ชัดเจน เกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้าย โดยได้ร่วมมือกับอาเซียนในการประกาศ

ใช้ปฏิญญา ว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านลัทธิการก่อ การร้าย ปี 2001 (2001 ASEAN Declaration on Joint 

Action to Counter Terrorism) นอกจากนี้ ยังได้เสนอเป็นผู้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการต่อสู้กับลัทธิ

การก่อการร้ายระหว่างประเทศอีกด้วย 

  ในด้านบทบาทการเป็นประธานอาเซียน ประเทศอินโดนีเซียได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำ

อาเซียน 3 สมัยด้วยกัน กล่าวคือ 

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 ที่เมืองบาหลี มีการประกาศปฏิญญาบาหลีฉบับที่ 1 

หรือ Bali Concord I ซึ่งช่วยวางรากฐานสำคัญให้กับอาเซียน โดยเสนอวัตถุประสงค์และโครงสร้างของอาเซียน

อย่างเป็นรูปธรรมเป็นครั้งแรก และกำหนดให้มีการจัดตั้งสำนักเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา โดยมีการลงนาม

ในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือ เพื่อยึดเป็นพื้นฐานในการแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติ 

 ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 7 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ที่เมืองบาหลี ในครั้งนี้อาเซียนได้ประกาศปฏิญญาบาหลีฉบับที่ 2 

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน ซึ่งกำหนดให้มี 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมความมั่นคง  

และการเมือง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคม - วัฒนธรรม 

 ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ที่เมืองบาหลี เช่นกัน อาเซียนมีแผนที่จะออกปฏิญญาบาหลี 

ฉบับที่ 3 ซึ่งจะกำหนดบทบาทและทิศทางของประชาคมอาเซียนในเวทีโลก จะเห็นได้ว่าอินโดนีเซียมีบทบาทนำ  

ในอาเซียนมาโดยตลอด โดยเฉพาะเมื่อดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน อินโดนีเซียมักจะนำเสนอแนวความคิด  

และโครงการใหม่ต่ออาเซียน 

 โดยในปี พ.ศ. 2554 ที่อินโดนีเซียรับตำแหน่งประธานอาเซียน อินโดนีเซียได้มีความริเริ่มที่สำคัญ   

4 ประการ  

  ประการที่ 1 การเสนอตัวเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชา  

เรื่องเขตแดนรอบปราสาทเขาพระวิหาร  

  ประการที่ 2 ความพยายามผลักดันให้พม่าเปิดกว้างทางด้านการเมืองมากขึ้น และเร่งปฏิรูป

ประเทศในด้านต่างๆ เพื่อให้พม่าก้าวทันโลกไปพร้อมกับประเทศอื่นในอาเซียน  

  ประการที่ 3 การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก มีสหรัฐอเมริกา และรัสเซียเข้าร่วมเป็นครั้งแรก 

ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับการสร้างระเบียบและสถาบันความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และวาระที่ชัดเจน

มากขึ้น  

  ประการที่ 4 การริเริ่มการผลักดันให้มีการเจรจาเรื่องเขตแดนในทะเลจีนใต้ จนเกิดปฏิญญาว่าด้วย

แนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยธำรงสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลจีนใต้ เป็นการ

ตอกย้ำบทบาทที่สำคัญที่สุดของอาเซียน ในการสร้างกฎระเบียบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งในหมู่ประเทศ

สมาชิก ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้เกิดสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอาเซียน 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 1 

 

กิจกรรมที่ 1  

 ให้ผู้เรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด 

 1. ตราแผ่นดินของอินโดนีเซีย มีชื่อว่าอะไร  

 2. ธงชาติของอินโดนีเซียมักรู้จักกันในชื่อว่าอะไร 

 3. ประเทศอินโดนีเซียมีพื้นน้ำใหญ่เป็นกี่เท่าของพื้นแผ่นดิน 

 4. ประเทศอินโดนีเซียเปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างทวีปใด 

 5. ประมุขคนปัจจุบันของอินโดนีเซียคือใคร 

 6. การปกครองของประเทศอินโดนีเซียมีลักษณะเป็นอย่างไร 

 7. หลักการที่สำคัญทางการเมืองของอินโดนีเซียคืออะไร 

 8. องค์ประกอบของการนับถือศาสนาในประเทศอินโดนีเซียเป็นอย่างไร 

 9. การเข้าไปท่องเที่ยวชมหมู่บ้านต่าง ๆ ในอินโดนีเซีย ควรจะต้องมีเงินประเภทใดติดตัว และมีอัตรา  

การแลกเปลี่ยนเป็นอย่างไร 

 10. ประเทศอินโดนีเซียกำหนดให้ภาษาใดเป็นภาษาบังคับในโรงเรียนมัธยม 

กิจกรรมที่ 2 

 ให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องตราแผ่นดินของอินโดนีเซียตามหัวข้อต่อไปนี้ 

 1. ลักษณะของตราแผ่นดิน 

 2. ความหมาย และความสัมพันธ์ของตราแผ่นดินกับหลักในการปกครองประเทศ 

กิจกรรมที่ 3 

 ให้ผู้เรียนศึกษาและค้นคว้า แผนที่ของประเทศอินโดนีเซียเพิ่มเติมจากการเรียนรู้ในสื่อการเรียน แล้วนำมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหัวข้อต่อไปนี้ 

 1. พื้นที่และอาณาเขตของอินโดนีเซีย 

 2. หมู่เกาะของอินโดนีเซีย 
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บทที่ 2  
ภูมิศาสตร์ประเทศอินโดนีเซีย 

 

สาระสำคัญ 

  ประเทศอินโดนีเซียอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประเทศที่มีหมู่เกาะมากที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก 

ประกอบด้วยเกาะใหญ่ ๆ 5 เกาะ และหมู่เกาะเล็ก ๆ อีกประมาณ 30 หมู่เกาะ รวมแล้วมีอยู่ 13,677 เกาะ   

เป็นเกาะที่มีคนอยู่อาศัยประมาณ 6,000 เกาะ อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีภูเขาสูงอยู่ตามเกาะต่าง ๆ โดยทั่วไป

เทือกเขาที่มีความสูงมาก ตามบริเวณเขามักมีภูเขาไฟ และมีที่ราบรอบเทือกเขา ชายเกาะมีความสูงใกล้เคียงกับ

ระดับน้ำทะเล ทำให้มีที่ราบบางแห่งเต็มไปด้วยหนองบึง ใช้ประโยชน์ไม่ได้ สำหรับสภาพภูมิอากาศนั้น อินโดนีเซีย  

มีลักษณะอากาศแบบศูนย์สูตร มีฝนตกชุกตลอดปี แต่อุณหภูมิไม่สูงมากนัก (ประมาณ 24-30 องสาเซลเซียส) 

เพราะพื้นที่เป็นเกาะจึงได้รับอิทธิพลจากทะเลอย่างเต็มที่ 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศอินโดนีเซีย 

 2. อธิบายลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศอินโดนีเซียได้ 

 3. วิเคราะห์ภูมิศาสตร์ของประเทศอินโดนีเซียที่มีอิทธิพลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศ

อินโดนีเซียได้ 

 4. เห็นความสำคัญของการศึกษาภูมิศาสตร์ของประเทศอินโดนีเซีย 

 

ขอบข่ายของเนื้อหา 

 เรื่องที่ 1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 เรื่องที่ 2 ภูมิประเทศ 

 เรื่องที่ 3 ภูมิอากาศ 

 เรื่องที่ 4 พืชพรรณธรรมชาติ และสัตว์ป่า 

 เรื่องที่ 5 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ 

 

 

!

!
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 เรื่องที่ 1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 ประเทศอินโดนีเซียอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประเทศที่มีหมู่เกาะมากที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก 

ประกอบด้วยเกาะใหญ่ ๆ 5 เกาะ และหมู่เกาะเล็ก ๆ อีกประมาณ 30 หมู่เกาะ รวมแล้วมีอยู่ 13,677 เกาะ   

เป็นเกาะที่มีคนอยู่อาศัยประมาณ 6,000 เกาะ รูปลักษณะหมู่เกาะจะวางตัวยาวไปตามแนวเส้นศูนย์สูตร คล้ายรูป

พระจันทร์ครึ่งซีกหงาย  

 อินโดนีเซียมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 5 องศา 54 ลิปดาเหนือ ถึง 11 องศาใต้ และระหว่างลองจิจูด 

95 องศา 1 ลิปดา ถึง 141 องศา 2 ลิปดาตะวันออก 

 ที่ตั้งสัมพันธ์ของประเทศอินโดนีเซีย  

 ทิศเหนือของเกาะกาลิมันตัน ติดต่อกับรัฐซาราวัคและรัฐซาบาห์ของมาเลเซีย โดยมีสันเขาเป็นเส้นกั้น

พรมแดน  

 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะอิเรียนจายา ติดต่อกับน่านน้ำของประเทศอินโดนีเซีย  

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศปาปัวนิวกินี  

 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดต่อกับน่านน้ำของประเทศมาเลเซีย โดยมีช่องแคบมะละกาเป็นพรมแดนระหว่าง

เกาะสุมาตรากับประเทศมาเลเซีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คำว่า อินโดนีเซีย มาจากคำในภาษากรีกสองคำคือ อินโดซ หมายถึง อินเดียตะวันออก และ นิโซส   

หมายถึงเกาะ จึงมีความหมายว่า หมู่เกาะอินเดียตะวันออก  

 หมู่เกาะอินโดนีเซีย อยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก จึงเป็นเสมือนทางเชื่อมระหว่าง  

สองมหาสมุทร และสะพานเชื่อมระหว่างสองทวีปคือ ทวีปเอเชีย และทวีปออสเตรเลีย  

  

 

 
รายวิชา ซายา จินตา ปาดามู อินโดนีเซีย : 11 

 

เร่ืองที่ 1  ที่ตั้งและอาณาเขต 
 ประเทศอินโดนีเซียอยูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนประเทศท่ีมีหมูเกาะมากที่สุดและใหญที่สุด
ในโลก ประกอบดวยเกาะใหญ ๆ 5 เกาะ และหมูเกาะเล็ก ๆ อีกประมาณ 30 หมูเกาะ รวมแลวมีอยู 13 ,677 
เกาะ เปนเกาะที่มีคนอยูอาศัยประมาณ 6,000 เกาะ รูปลักษณะหมูเกาะจะวางตัวยาวไปตามแนวเสนศูนยสูตร 
คลายรูปพระจันทรครึ่งซีกหงาย  

 อินโดนีเซียมีตําแหนงที่ตั้งอยูระหวางละติจูด 5 องศา 54 ลิปดาเหนือ ถึง 11 องศาใต และ
ระหวางลองจิจูด 95 องศา 1 ลิปดา ถึง 141 องศา 2 ลิปดาตะวันออก 

 ที่ตั้งสัมพันธของประเทศอินโดนีเซีย  

 ทิศเหนือของเกาะกาลิมันตัน ติดตอกับรัฐซาราวัคและรัฐซาบาหของมาเลเซีย โดยมีสันเขาเปนเสน
กั้นพรมแดน  
 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะอิเรียนจายา  ติดตอกับนานน้ําของประเทศอินโดนีเซีย  
 ทิศตะวันออก  ติดตอกับประเทศปาปวนิวกินี  
 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ติดตอกับนานน้ําของประเทศมาเลเซีย โดยมีชองแคบมะละกาเปน
พรมแดนระหวางเกาะสุมาตรากับประเทศมาเลเซีย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 คําวา อินโดนีเซีย  มาจากคําในภาษากรีกสองคําคือ อินโดซ  หมายถึง อินเดียตะวันออก และ     
นิโซส หมายถึงเกาะ จึงมีความหมายวา หมูเกาะอินเดียตะวันออก  
 หมูเกาะอินโดนีเซีย อยูระหวางมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟก จึงเปนเสมือนทางเชื่อม
ระหวางสองมหาสมุทร และสะพานเชื่อมระหวางสองทวีปคือ ทวีปเอเชีย และทวีปออสเตรเลีย  

แผนที่ประเทศอินโดนีเซีย 
ที่มา : http://www.baanjomyut.com/library_2/asean_community/indonesia/ 
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 อินโดนีเซียมีพื้นที่ประมาณ 2,000,000 ตารางกิโลเมตร มีพื้นน้ำใหญ่เป็นสี่เท่าของพื้นที่แผ่นดิน อาณาเขต

จากตะวันออกไปตะวันตก ยาวประมาณ 5,100 กิโลเมตร จากเหนือจรดใต้ยาวประมาณ 1,800 กิโลเมตร  

 เกาะใหญ่ทั้ง 5 เกาะ ประกอบด้วย  

  เกาะสุมาตรา มีพื้นที่ประมาณ 473,600 ตารางกิโลเมตร  

  เกาะกาลิมันตัน มีพื้นที่ประมาณ 539,500 ตารางกิโลเมตร (เฉพาะดินแดนของอินโดนีเซียมีพื้นที่

ประมาณสองในสามของพื้นที่เกาะบอร์เนียวทั้งหมด)  

  เกาะสุลาเวสี มีพื้นที่ประมาณ 189,200 ตารางกิโลเมตร  

  เกาะชวา มีพื้นที่ประมาณ 132,200 ตารางกิโลเมตร  

  เกาะอิเรียนจายา (อิเรียนตะวันตก) มีพื้นที่ประมาณ 422,000 ตารางกิโลเมตร  

 หมู่เกาะอินโดนีเซีย แบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์ออกได้เป็น 4 ส่วน คือ  

  หมู่เกาะซุนดาใหญ่ ประกอบด้วย เกาะสุมาตรา เกาะชวา กาลิมันตัน และสุลาเวสี  

  หมู่เกาะซุนดาน้อย รวมเกาะต่าง ๆ จากบาหลีไปทางตะวันออกถึงติมอร์  

  หมู่เกาะโมลุกกะ (มาลุกุ) ประกอบด้วย หมู่เกาะที่อยู่ระหว่างเกาะอิเรียนจายา ถึงเกาะสุลาเวสี  

  หมู่เกาะอิเรียนจายา  
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 อินโดนีเซียมีพ้ืนที่ประมาณ 2 ,000,000 ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนน้ําใหญเปนสี่เทาของพ้ืนที่แผนดิน 
อาณาเขตจากตะวันออกไปตะวันตก ยาวประมาณ 5 ,100 กิโลเมตร จากเหนือจรดใตยาวประมาณ 1 ,800 
กิโลเมตร  
 เกาะใหญทั้ง 5 เกาะ ประกอบดวย  
  เกาะสุมาตรา มีพื้นท่ีประมาณ 473,600 ตารางกิโลเมตร       
  เกาะกาลิมันตัน มีพื้นท่ีประมาณ 539 ,500 ตารางกิโลเมตร (เฉพาะดินแดนของอินโดนีเซียมี
พ้ืนที่ประมาณสองในสามของพ้ืนที่เกาะบอรเนียวทั้งหมด)  
  เกาะสุลาเวสี มีพื้นท่ีประมาณ 189,200 ตารางกิโลเมตร   
  เกาะชวา มีพื้นท่ีประมาณ 132,200 ตารางกิโลเมตร  
  เกาะอิเรียนจายา (อิเรียนตะวันตก) มีพื้นท่ีประมาณ 422,000 ตารางกิโลเมตร  

 หมูเกาะอินโดนีเซีย แบงตามสภาพภูมิศาสตรออกไดเปน 4 สวน คือ  

  หมูเกาะซุนดาใหญ  ประกอบดวย เกาะสุมาตรา เกาะชวา กาลิมันตัน และสุลาเวสี  
  หมูเกาะซุนดานอย  รวมเกาะตาง ๆ จากบาหลีไปทางตะวันออกถึงติมอร  
  หมูเกาะโมลุกกะ (มาลุกุ)   ประกอบดวย หมูเกาะที่อยูระหวางเกาะอิเรียนจายา ถึงเกาะสุ
ลาเวสี  
  หมูเกาะอิเรียนจายา  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกาะราชาอัมพัท เปนหนึ่งในแหลงดําน้ําที่ดีที่สุดในโลก 
ที่มา : http://www.uasean.com/kerobow01/646 
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 เรื่องที่ 2 ภูมิประเทศ 

 หมู่เกาะอินโดนีเซีย สามารถแบ่งตามลักษณะโครงสร้างได้ 3 ส่วน คือ  

  ส่วนที่ 1 พื้นที่บริเวณไหล่ทวีปซุนดา ได้แก่บริเวณเกาะชวา เกาะสุมาตรา และเกาะกาลิมันตัน 

กับร่องน้ำระหว่างเกาะต่าง ๆ เหล่านี้กับฝั่งทะเลของประเทศมาเลเซีย และอินโดจีน มีระดับน้ำลึกไม่เกิน 720 ฟุต  

  ส่วนที่ 2 พื้นที่บริเวณไหล่ทวีปซาฮูล คือเกาะอิเรียนจายา และเกาะอารู มีอาณาเขตจากฝั่งทะเล

ออสเตรเลียทางเหนือ ระดับน้ำลึกไม่เกิน 700 ฟุต  

  ส่วนที่ 3 บริเวณพื้นที่ระหว่างบริเวณไหล่ทวีปซุนดาและไหล่ทวีปซาฮูล ได้แก่ บริเวณ หมู่เกาะ

นูซาแตงการา มาลูกู สุลาเวสี มีความลึกของระดับน้ำถึง 15,000 ฟุต 

 ภูเขา ภูเขาที่สำคัญ ๆ มีอยู่ประมาณ 100 ลูก จากจำนวนประมาณ 400 ลูก ภูเขาที่สูงที่สุดตามเกาะต่าง ๆ 

มีดังนี้  

 ภูเขาเกรินยี อยู่บนเกาะสุมาตรา สูง 12,460 ฟุต  

 ภูเขาเซมารู อยู่บนเกาะชวา สูง 12,040 ฟุต  

 ภูเขาแรนโตคอมโบรา อยู่บนเกาะสุลาเวสี สูง 11,300 ฟุต 

 ภูเขาปุมจักชวา อยู่บนเกาะอิเรียนจายา สูง 16,000 ฟุต  

 ที่ราบ โดยทั่วไปมีพื้นที่ราบน้อย ส่วนใหญ่เป็นที่ราบบริเวณเชิงเขา และบริเวณชายฝั่งทะเล โดยชายฝั่ง

ทะเลมักเป็นที่ราบต่ำ บริเวณทางทิศตะวันออกของเกาะสุมาตราและทางตอนเหนือของเกาะชวา จะมีลักษณะ  

เป็นที่ราบกว้างใหญ่คลุมไปถึงบริเวณริมฝั่งทะเล และนอกจากนี้ก็มีบริเวณชายฝั่งของเกาะกาลิมันตัน และเกาะ  

อิเรียนจายา 
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เร่ืองที่ 2  ภูมิประเทศ 
 หมูเกาะอินโดนีเซีย สามารถแบงตามลักษณะโครงสรางได 3 สวน คือ  

  สวนที่ 1  พื้นที่บริเวณไหลทวีปซุนดา ไดแกบริเวณเกาะชวา เกาะสุมาตรา และเกาะกาลิมัน
ตัน กับรองน้ําระหวางเกาะตาง ๆ เหลานี้กับฝงทะเลของประเทศมาเลเซีย และอินโดจีน มีระดับน้ําลึกไมเกิน 
720 ฟุต  

  สวนที่ 2  พื้นที่บริเวณไหลทวีปซาฮูล คือเกาะอิเรียนจายา และเกาะอารู มีอาณาเขตจากฝง
ทะเลออสเตรเลียทางเหนือ ระดับน้ําลึกไมเกิน 700 ฟุต  

  สวนที่ 3  บริเวณพื้นที่ระหวางบริเวณไหลทวีปซุนดาและไหลทวีปซาฮูล  ไดแก บริเวณ   
หมูเกาะนูซาแตงการา มาลูกู สุลาเวสี มีความลึกของระดับน้ําถึง 15,000 ฟุต 

ภูเขา  ภูเขาท่ีสําคัญ ๆ มีอยูประมาณ 100 ลูก จากจํานวนประมาณ 400 ลูก ภูเขาท่ีสูงที่สุดตาม
เกาะตาง ๆ มีดังนี้  

 ภูเขาเกรินยี  อยูบนเกาะสุมาตรา สูง 12,460 ฟุต  
 ภูเขาเซมารู  อยูบนเกาะชวา สูง 12,040 ฟุต  
 ภูเขาแรนโตคอมโบรา  อยูบนเกาะสุลาเวสี สูง 11,300 ฟุต 
 ภูเขาปุมจักชวา  อยูบนเกาะอิเรียนจายา สูง 16 ,000 ฟุต  

ที่ราบ  โดยทั่วไปมีพ้ืนที่ราบนอย สวนใหญเปนที่ราบบริเวณเชิงเขา และบริเวณชายฝงทะเล โดย
ชายฝงทะเลมักเปนที่ราบต่ํา บริเวณทางทิศตะวันออกของเกาะสุมาตราและทางตอนเหนือของเกาะชวา จะมี
ลักษณะเปนที่ราบกวางใหญคลุมไปถึงบริเวณริมฝงทะเล และนอกจากนี้ก็มีบริเวณชายฝงของเกาะกาลิมันตัน 
และเกาะอิเรียนจายา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะภูมิประเทศบนเกาะสุมาตรา 
ที่มา : http://www.dektube.com/action/viewarticle/18642/sumatra 
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เร่ืองที่ 2  ภูมิประเทศ 
 หมูเกาะอินโดนีเซีย สามารถแบงตามลักษณะโครงสรางได 3 สวน คือ  

  สวนที่ 1  พื้นที่บริเวณไหลทวีปซุนดา ไดแกบริเวณเกาะชวา เกาะสุมาตรา และเกาะกาลิมัน
ตัน กับรองน้ําระหวางเกาะตาง ๆ เหลานี้กับฝงทะเลของประเทศมาเลเซีย และอินโดจีน มีระดับน้ําลึกไมเกิน 
720 ฟุต  

  สวนที่ 2  พื้นที่บริเวณไหลทวีปซาฮูล คือเกาะอิเรียนจายา และเกาะอารู มีอาณาเขตจากฝง
ทะเลออสเตรเลียทางเหนือ ระดับน้ําลึกไมเกิน 700 ฟุต  

  สวนที่ 3  บริเวณพื้นที่ระหวางบริเวณไหลทวีปซุนดาและไหลทวีปซาฮูล  ไดแก บริเวณ   
หมูเกาะนูซาแตงการา มาลูกู สุลาเวสี มีความลึกของระดับน้ําถึง 15,000 ฟุต 

ภูเขา  ภูเขาท่ีสําคัญ ๆ มีอยูประมาณ 100 ลูก จากจํานวนประมาณ 400 ลูก ภูเขาท่ีสูงที่สุดตาม
เกาะตาง ๆ มีดังนี้  

 ภูเขาเกรินยี  อยูบนเกาะสุมาตรา สูง 12,460 ฟุต  
 ภูเขาเซมารู  อยูบนเกาะชวา สูง 12,040 ฟุต  
 ภูเขาแรนโตคอมโบรา  อยูบนเกาะสุลาเวสี สูง 11,300 ฟุต 
 ภูเขาปุมจักชวา  อยูบนเกาะอิเรียนจายา สูง 16 ,000 ฟุต  

ที่ราบ  โดยทั่วไปมีพ้ืนที่ราบนอย สวนใหญเปนที่ราบบริเวณเชิงเขา และบริเวณชายฝงทะเล โดย
ชายฝงทะเลมักเปนที่ราบต่ํา บริเวณทางทิศตะวันออกของเกาะสุมาตราและทางตอนเหนือของเกาะชวา จะมี
ลักษณะเปนที่ราบกวางใหญคลุมไปถึงบริเวณริมฝงทะเล และนอกจากนี้ก็มีบริเวณชายฝงของเกาะกาลิมันตัน 
และเกาะอิเรียนจายา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะภูมิประเทศบนเกาะสุมาตรา 
ที่มา : http://www.dektube.com/action/viewarticle/18642/sumatra 
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 แม่น้ำและทะเลสาบ เนื่องจากหมู่เกาะอินโดนีเซีย อยู่ในเขตมรสุมจึงมีฝนตกชุกตลอดปี และพื้นที่ส่วนใหญ่

เป็นภูเขา จึงทำให้เกิดแม่น้ำและทะเลสาบอยู่บนเกาะต่าง ๆ มากมาย แม่น้ำที่สำคัญ ได้แก่  

  บนเกาะสุมาตรา   มีแม่น้ำมุสิ แม่น้ำบาตังฮาริ และแม่น้ำกำปา  

  บนเกาะกาลิมันตัน  มีแม่น้ำดาพัวส์ แม่น้ำมาริโต แม่น้ำมหกรรม และแม่น้ำงาจัง  

  บนเกาะอิเรียนจายา  มีแม่น้ำเมมเปอราโม และแม่น้ำติกัล  

  บนเกาะชวา   มีแม่น้ำเบนกาวันโซโล แม่น้ำซิตาวัม และแม่น้ำบราตัส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนทะเลสาบที่สำคัญ ๆ โดยมากแล้วจะอยู่บริเวณกลางเกาะ คือ  

  บนเกาะสุมาตรา   มีทะเลสาบโตมา ทะเลสาบมาบินิจอ และทะเลสาบซิงการัก  

  บนเกาะสุลาเวสี   มีทะเลสาบเทมบิ ทะเลสาบโทวูติ ทะเลสาบสิเดนเรว ทะเลสาบปูโซ  

     ทะเลสาบลิมลิมโบโต และทะเลสาบตันตาโน  

  บนเกาะอิเรียนจายา  มีทะเลสาบพิเนีย และทะเลสาบเซนตานี 

 

 

 

 

 

 

 

  

 สมุทรศาสตร์ ประเทศอินโดนีเซีย ประกอบด้วยหมู่เกาะต่าง ๆ มีมหาสมุทรล้อมรอบทั้งสามด้านระดับ  

ความลึกของน้ำทะเลจึงแตกต่างกันไป บริเวณที่น้ำตื้นส่วนใหญ่จะมีหินโสโครก และหินปะการัง เนื่องจากลาวา  

ของภูเขาไฟ เกาะใหญ่น้อยของอินโดนีเซียมีลักษณะแยกกัน จึงก่อให้เกิดเส้นทางผ่านทะเลเป็นจำนวนมาก 
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 แมน้ําและทะเลสาบ   เนื่องจากหมูเกาะอินโดนีเซีย อยูในเขตมรสุมจึงมีฝนตกชุกตลอดป และ
พ้ืนที่สวนใหญเปนภูเขา จึงทําใหเกิดแมน้ําและทะเลสาบอยูบนเกาะตาง ๆ มากมาย แมน้ําที่สําคัญ ไดแก  

  บนเกาะสุมาตรา    มีแมน้ํามุสิ แมน้ําบาตังฮาริ และแมน้ํากําปา  
  บนเกาะกาลิมันตัน  มีแมน้ําดาพัวส แมน้ํามาริโต แมน้ํามหกรรม และแมน้ํางาจัง  
  บนเกาะอิเรียนจายา  มีแมน้ําเมมเปอราโม และแมน้ําติกัล  
  บนเกาะชวา    มีแมน้ําเบนกาวันโซโล แมน้ําซิตาวัม และแมน้ําบราตัส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
สวนทะเลสาบที่สําคัญ ๆ โดยมากแลวจะอยูบริเวณกลางเกาะ คือ  
  บนเกาะสุมาตรา   มีทะเลสาบโตมา ทะเลสาบมาบินิจอ  และทะเลสาบซิงการัก  
  บนเกาะสุลาเวสี   มีทะเลสาบเทมบิ ทะเลสาบโทวูติ ทะเลสาบสิเดนเรว ทะเลสาบปูโซ  
     ทะเลสาบลิมลิมโบโต และทะเลสาบตันตาโน  
  บนเกาะอิเรียนจายา   มีทะเลสาบพิเนีย และทะเลสาบเซนตานี  
 
 
 
 
 
 
 
  
 สมุทรศาสตร  ประเทศอินโดนีเซีย ประกอบดวยหมูเกาะตาง ๆ มีมหาสมุทรลอมรอบท้ังสามดา น
ระดับความลึกของน้ําทะเลจึงแตกตางกันไป บริเวณท่ีน้ําตื้นสวนใหญจะมีหินโสโครก และหินปะการัง เนื่องจาก
ลาวาของภูเขาไฟ เกาะใหญนอยของอินโดนีเซียมีลักษณะแยกกัน จึงกอใหเกิดเสนทางผานทะเลเปนจํานวนมาก 

ตัวอยางแผนที่แสดงเสนทางแมน้ําเบนกาวันโซโล บนเกาะชวา 
ที่มา : http://blokbojonegoro.com/read/article/20131102/dari-margomulyo-sampai-kecamatan-baureno.html 

 

ทิวทัศนมุมกวางของเมืองปาราปต มองจากเกาะซาโมซีร ทะเลสาบโตบา 
ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/ทะเลสาบโตบา 
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 เรื่องที่ 3 ภูมิอากาศ 

 อินโดนีเซียมีภูมิอากาศค่อนข้างคงที่ตลอดทั้งปี สามารถแบ่งออกเป็น 2 ฤดู คือ  

 1. ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน  

  ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาฝนมาตกในภาคตะวันตก ช่วงเดือนพฤศจิกายน และเมษายน   

สภาพภูมิอากาศแบบป่าร้อนชื้นและมหาสมุทร ทำให้ระดับความชื้นค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่ 

 2. ฤดูร้อน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 

  ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคม โดยระดับความชื้นที่สูงเริ่มลดลง เพราะมีมวลอากาศที่แห้ง

และเย็นจากแผ่นดินใหญ่ของออสเตรเลีย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศพัดเข้ามา และเมื่อเดินทางเข้าไปในทาง

ภาคตะวันออกลึกเท่าใด จะพบว่าฤดูฝนสั้นลงเรื่อย ๆ ทำให้ช่วงฤดูแล้งยาวขึ้น 

 ช่วงรอยต่อระหว่างสองฤดู จะมีสภาพอากาศแปรปรวน อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 21 - 23 องศาเซลเซียส 

ยกเว้นบริเวณที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมาก ๆ จะมีอากาศเย็นกว่า ช่วงที่ฝนตกหนักคือเดือนธันวาคม มกราคม   

และกุมภาพันธ์ ช่วงนี้ทะเลรอบ ๆ เกาะทางด้านตะวันออกจะมีคลื่นลมรุนแรงมาก 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายวิชา ซายา จินตา ปาดามู อินโดนีเซีย : 15 

 

เร่ืองที่ 3  ภูมิอากาศ 

 อินโดนีเซียมีภูมิอากาศคอนขางคงที่ตลอดทั้งป สามารถแบงออกเปน 2 ฤดู คือ  

 1.  ฤดูฝน ระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน  

     ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาฝนมาตกในภาคตะวันตก ชวงเดือนพฤศจิกายน และ
เมษายน สภาพภูมิอากาศแบบปารอนชื้นและมหาสมุทร ทําใหระดับความชื้นคอนขางสูงในทุกพ้ืนที่ 

 2.  ฤดูรอน ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 

     ฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคม โดยระดับความชื้นที่สูงเริ่มลดลง เพราะมีมวล
อากาศที่แหงและเย็นจากแผนดินใหญของออสเตรเลีย ซึ่งตั้งอยูทางตะวันตกของประเทศพัดเขามา และเมื่อ
เดินทางเขาไปในทางภาคตะวันออกลึกเทาใด จะพบวาฤดูฝนสั้นลงเรื่อย ๆ ทําใหชวงฤดูแลงยาวขึ้น 

 ชวงรอยตอระหวางสองฤดู จะมีสภาพอากาศแปรปรวน อุณหภูมิอยูที่ประมาณ 21 - 23 องศา
เซลเซียส ยกเวนบริเวณท่ีสูงกวาระดับน้ําทะเลมาก ๆ จะมีอากาศเย็นกวา ชวงที่ฝนตกหนักคือเดือนธันวาคม 
มกราคม และกุมภาพันธ ชวงนี้ทะเลรอบ ๆ เกาะทางดานตะวันออกจะมีคลื่นลมรุนแรงมาก 

 

 
 
 
 
 
 

ผูคนในกรุงจาการตา เมืองหลวงของอินโดนีเซียกําลังเผชิญกับปญหาน้ําทวมจากพายุฝนท่ีโหมกระหน่ําลงมาในชวงฤดูฝน 
ที่มา : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1358410231 
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 ชวงรอยตอระหวางสองฤดู จะมีสภาพอากาศแปรปรวน อุณหภูมิอยูที่ประมาณ 21 - 23 องศา
เซลเซียส ยกเวนบริเวณท่ีสูงกวาระดับน้ําทะเลมาก ๆ จะมีอากาศเย็นกวา ชวงที่ฝนตกหนักคือเดือนธันวาคม 
มกราคม และกุมภาพันธ ชวงนี้ทะเลรอบ ๆ เกาะทางดานตะวันออกจะมีคลื่นลมรุนแรงมาก 

 

 
 
 
 
 
 

ผูคนในกรุงจาการตา เมืองหลวงของอินโดนีเซียกําลังเผชิญกับปญหาน้ําทวมจากพายุฝนท่ีโหมกระหน่ําลงมาในชวงฤดูฝน 
ที่มา : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1358410231 

 



16 รายวิชา ซายา จินตา ปาดามู อินโดนีเซีย

 เรื่องที่ 4 พืชพรรณธรรมชาติ และสัตว์ป่า 

 อินโดนีเซียเป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทอดขวางทะเลเขตร้อนยาว 5,120 กิโลเมตร คร่อมทับ

เส้นศูนย์สูตร พื้นที่สี่ในห้าส่วนของประเทศเป็นพื้นน้ำ มีเกาะน้อยใหญ่จำนวนมาก ฉะนั้นจึงทำให้พืชพรรณธรรมชาติ

ของอินโดนีเซียมีความหลากหลายตามสภาพของพื้นที่ โดยส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่าฝนเมืองร้อน พืชพรรณบนหมู่เกาะ 

จะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามสภาพดินฟ้าอากาศและความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ถ้าเป็นหมู่เกาะค่อนข้างชุ่มชื้น 

จะมีป่าฝนขึ้นอยู่หนาแน่น ต้นไม้บางต้นมีความสูงถึง 70 เมตร พรรณไม้ของอินโดนีเซียส่วนใหญ่มาจากแผ่นดินใหญ่

ในเอเชีย จำแนกได้เกือบ 40,000 ชนิด จาก 3,000 วงศ์หรือสายพันธ์ุ หรือร้อยละ 10 ของสายพันธ์ุทั้งหมดในโลก 

และเป็นพืชพื้นเมืองในเขตป่าฝนบริเวณศูนย์สูตร เช่น กล้วยไม้ป่า เฟิร์น ผลไม้ เครื่องเทศ และรัฟเฟิลเซีย   

ซึ่งเป็นดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

 ป่าฝนเขตร้อนของเกาะสุมาตรา (Tropical Rainforest Heritage of Sumatra) ประกอบด้วยอุทยาน  

แห่งชาติ 3 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติกุนุงลูเซอร์ (Guunung Leuser) อุทยานแห่งชาติเครินซีเซบลัต (Kerinci 

Seblat) และอุทยานแห่งชาติบูกิตบาริซานเซลาตัน (Bukit Barisan Selatan) มีเนื้อที่รวม 2.5 ล้านเฮคเตอร์ 

(ประมาณ 25,000 ตารางกิโลเมตร) ป่าฝนเขตร้อน ของเกาะสุมาตรา เป็นบริเวณนี้มีศักยภาพสูงที่สุดสำหรับการ

อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตที่กำลังสูญพันธ์ุ เป็นที่อาศัยของพืชประมาณ 

10,000 สายพันธ์ุ รวมทั้งพืชเฉพาะถิ่น 17 ตระกูล สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากกว่า 200 สายพันธ์ุ นก 580 สายพันธ์ุ 

ซึ่ง 465 สายพันธ์ุเป็นนกที่อยู่ประจำ และอีก 21 สายพันธ์ุเป็นนกที่มาเป็นครั้งคราว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 22 สาย

พันธ์ุ เป็นสายพันธ์ุเอเชียซึ่งไม่เคยพบในที่อื่นในหมู่เกาะของอินโดนีเชีย และอีก 15 สายพันธ์ุมีอยู่เฉพาะอินโดนีเซีย 

รวมไปถึงสัตว์ท้องถิ่นของสุมาตรา คือ อุรังอุตัง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รัฟเฟิลเซีย (Rafflesia arnoldi) หรือดอกบัวผุด และอุรังอุตัง พืชและสัตว์ที่พบได้ในป่าฝนเขตร้อนของเกาะสุมาตรา 

ที่มา : http://beautyof-theworld.blogspot.com/2013/08/Tropical-rainforest-heritage-of-sumatera.html 

 

 

 

 

 
รายวิชา ซายา จินตา ปาดามู อินโดนีเซีย : 16 

 

เร่ืองที่ 4  พืชพรรณธรรมชาติ และสัตวปา 
 อินโดนีเซียเปนหมูเกาะที่ใหญที่สุดในโลก ทอดขวางทะเลเขตรอนยาว 5,120 กิโลเมตร ครอมทับ
เสนศูนยสูตร พื้นที่สี่ในหาสวนของประเทศเปนพ้ืนน้ํา มีเกาะนอยใหญจํานวนมาก ฉะนั้นจึงทําใหพืชพรรณ
ธรรมชาติของอินโดนีเซียมีความหลากหลายตามสภาพของพ้ืนที่ โดยสวนใหญมีสภาพเปนปาฝนเมืองรอน พืช
พรรณบนหมูเกาะ จะมีลักษณะแตกตางกันไปตามสภาพดินฟาอากาศและความสูงเหนือระดับน้ําทะเล ถาเปน
หมูเกาะคอนขางชุมชื้น จะมีปาฝนขึ้นอยูหนาแนน ตนไมบางตนมีความสูงถึง 70 เมตร พรรณไมของอินโดนีเซีย
สวนใหญมาจากแผนดินใหญในเอเชีย จําแนกไดเกือบ 40,000 ชนิด จาก 3,000 วงศหรือสายพันธุ หรือรอยละ 
10 ของสายพันธุทั้งหมดในโลก และเปนพืชพื้นเมืองในเขตปาฝนบริเวณศูนยสูตร เชน กลวยไมปา เฟรน ผลไม 
เครื่องเทศ และรัฟเฟลเซีย ซึ่งเปนดอกไมที่ใหญที่สุดในโลก 

 ปาฝนเขตรอนของเกาะสุมาตรา ( Tropical Rainforest Heritage of Sumatra) ประกอบดวย
อุทยานแหงชาติ 3 แหง คือ อุทยานแหงชาติกุนุงลูเซอร ( Guunung Leuser) อุทยานแหงชาติเครินซีเซบลัต 
(Kerinci Seblat) และอุทยานแหงชาติบูกิตบาริซานเซลาตัน ( Bukit Barisan Selatan) มีเนื้อที่รวม 2.5 ลาน
เฮคเตอร (ประมาณ 25,000 ตารางกิโลเมตร) ปาฝนเขตรอน ของเกาะสุมาตรา เปนบริเวณนี้มีศักยภาพสูงที่สุด
สําหรับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ และเปนที่อยูของสิ่งมีชีวิตที่กําลังสูญพันธุ เปนที่อาศัยของพืช
ประมาณ 10,000 สายพันธุ รวมทั้งพืชเฉพาะถิ่น 17 ตระกูล สัตวเลี้ยงลูกดวยนมมากกวา 200 สายพันธุ นก 
580 สายพันธุ ซึ่ง 465 สายพันธุเปนนกที่อยูประจํา และอีก 21 สายพันธุเปนนกที่มาเปนครั้งคราว  สัตวเลี้ยง
ลูกดวยนม 22 สายพันธุ เปนสายพันธุเอเชียซึ่งไมเคยพบในที่อ่ืนในหมูเกาะของอินโดนีเชีย และอีก  15 สาย
พันธุมีอยูเฉพาะอินโดนีเซีย รวมไปถึงสัตวทองถิ่นของสุมาตรา คือ อุรังอุตัง 
  

 
รัฟเฟลเซีย (Rafflesia arnoldi) หรือดอกบัวผุด และอุรังอุตัง พืชและสัตวที่พบไดในปาฝนเขตรอนของเกาะสุมาตรา 

ที่มา : http://beautyof-theworld.blogspot.com/2013/08/ 
Tropical-rainforest-heritage-of-sumatera.html 

 



17รายวิชา ซายา จินตา ปาดามู อินโดนีเซีย

 นอกจากนี้ ป่าในอินโดนีเซียยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกป่าฝนเขตร้อนของเกาะสุมาตรา โดยได้รับการขึ้น

ทะเบียนเป็นมรดกโลก ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ที่เมืองซูโจว 

ประเทศจีน ภายใต้ชื่อ มรดกป่าฝนเขตร้อนของเกาะสุมาตรา Tropical Rainforest Heritage of Sumatra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สภาพธรรมชาติมรดกป่าฝนเขตร้อนของเกาะสุมาตรา 

ที่มา : http://beautyof-theworld.blogspot.com/2013/08/tropical-rainforest-heritage-of-

sumatera.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 รายวิชา ซายา จินตา ปาดามู อินโดนีเซีย

 เรื่องที่ 5 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ 

 อินโดนีเซียเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรสำคัญประกอบด้วย น้ำมัน

ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ดีบุก ทองแดง นิเกิล บ๊อกไซด์ ทอง เงิน และแร่เหล็ก นอกจากนี้ อินโดนีเซีย  

มีทรัพยากรป่าไม้ถึงร้อยละ 59 ของพื้นที่บนพื้นดินทั้งหมด  

 ป่าไม้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบ เป็นประเทศที่มีป่าไม้มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   

ผลิตผลจากป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็ง 

 แร่ธาตุ แร่ธาตุที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียม ซึ่งทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุด อินโดนีเซียจึงเป็น

สมาชิกขององค์การประเทศผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออก 

 เกษตรกรรม มีการปลูกพืชแบบขั้นบันได พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว ยาสูบ ข้าวโพด เครื่องเทศ 

 ประมง ลักษณะภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะทำให้อินโดนีเซียสามารถจับสัตว์น้ำได้มาก 

 อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การกลั่นน้ำมัน การต่อเรือ เป็นต้น 

 แหล่งเศรษฐกิจ พืชพรรณธรรมชาติ และทรัพยากรที่สำคัญ แบ่งตามเมืองใหญ่สำคัญของอินโดนีเซีย มีดังนี้ 

 จาการ์ตา (Jakarta) หรือในอดีตชื่อ “ปัตตาเวีย” (Batavia) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุด  

ของอินโดนีเซีย ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะชวา มีพื้นที่ 650 ตารางกิโลเมตร 

ประชากร 10 ล้านคน เป็นศูนย์กลางทั้งด้านการปกครองและเศรษฐกิจของประเทศ มีสนามบินนานาชาติ คือ ซูกาโน 

ฮัตตา (Soekarno Hatta International Airport) มีท่าเรือใหญ่ที่สุดของประเทศ คือ ท่าเรือตันจุง ปริโอะก์ 

(Tanjung Priok) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายวิชา ซายา จินตา ปาดามู อินโดนีเซีย : 18 

 

เร่ืองที่ 5  ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ 
 อินโดนีเซียเปนประเทศท่ีอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรสําคัญประกอบดวย 
น้ํามันปโตรเลียม กาซธรรมชาติ ถานหิน ดีบุก ทองแดง นิเกิล บอกไซด ทอง เงิน และแรเหล็ก นอกจากนี้ 
อินโดนีเซียมีทรัพยากรปาไมถึงรอยละ 59 ของพ้ืนที่บนพื้นดินทั้งหมด  

 ปาไม พื้นท่ีสวนใหญเปนปาดงดิบ เปนประเทศท่ีมีปาไมมากท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ผลิตผลจากปาไมสวนใหญเปนไมเนื้อแข็ง 

 แรธาตุ แรธาตุที่สําคัญ ไดแก น้ํามันปโตรเลียม  ทํารายไดใหกับประเทศมากที่สุด อินโดนีเซียเปน
สมาชิกขององคการประเทศผูสงน้ํามันเปนสินคาออก 

 เกษตรกรรม มีการปลูกพืชแบบขั้นบันได พืชเศรษฐกิจ ไดแกขาว ยาสูบ ขาวโพด เครื่องเทศ 

 ประมง ลักษณะภูมิประเทศเปนหมูเกาะทําใหอินโดนีเซียสามารถจับสัตวน้ําไดมาก 

 อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่สําคัญ ไดแก การกลั่นน้ํามัน การตอเรือ เปนตน 

 แหลงเศรษฐกิจ พืชพรรณธรรมชาติ และทรัพยากรที่สําคัญ   แบงตามเมืองใหญสําคัญของ
อินโดนีเซีย มีดังนี้ 

  จาการตา (Jakarta) หรือในอดีตชื่อ “ปตตาเวีย” (Batavia) เปนเมืองหลวงและเมืองใหญ
ที่สุดของอินโดนีเซีย ตั้งอยูบริเวณชายฝงทะเลดานตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะชวา มีพ้ืนที่ 650 ตาราง
กิโลเมตร ประชากร 10 ลานคน เปนศูนยกลางทั้งดานการปกครองและเศรษฐกิจของประเทศ มีสนามบิน
นานาชาติคือ  ซูกาโน ฮัตตา ( Soekarno Hatta International Airport) มีทาเรือใหญที่สุดของประเทศ คือ
ทาเรือตันจุง ปริโอะก (Tanjung Priok) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 ทาเรือตันจุง ปริโอะก (Tanjung Priok) 

ที่มา : http://beritatrans.com/2014/05/06/jelang-lebaran-arus-barang-ganggu-dwelling-time-pelabuhan-tanjung-priok/ 



19รายวิชา ซายา จินตา ปาดามู อินโดนีเซีย

 สุราบายา (Surabaya) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ อยู่บนเกาะชวา ประชากรประมาณ 2.5 ล้านคน 

ทรัพยากรธรรมชาติสำคัญ คือ หินชอล์ก ทำให้จังหวัดนี้มีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อีกทั้งยังมีหินอ่อน 

น้ำมัน และเกลือ มีสนามบินนานาชาติ คือ Juanda Airport และท่าเรือ Tanjung Perak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ยอกยาการ์ตา (Yogyakarta) อยู่บนเกาะชวา เป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรม นอกจากนั้น

ยอกยาการ์ตา ยังเป็นที่ตั้งของบุโรพุทโธ (Borobudur) พุทธสถานที่มีชื่อเสียงและสำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้ 

รวมถึงหมู่วิหารโบราณฮินดู คือ ปรามบานัน (Pram-banan) สนามบินหลัก คือ Adi Sucipto Airport 

 เมดาน (Medan) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของเกาะสุมาตรา มีประชากร 2.1 ล้านคน เมดาน  

เป็นแหล่งเพาะปลูกใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย ทั้งปาล์มน้ำมัน ชา โกโก้ ยางพารา และยาสูบ นอกจากนั้น ยังมีแร่ธาตุ

สำคัญ อาทิ น้ำมัน และก๊าซ มีสนามบินนานาชาติ คือ Polonia Airport และท่าเรือ Belawan Port 

 เรียว (Riau) อยู่บนเกาะสุมาตรา มีพื้นที่ 95 พันตารางกิโลเมตร ประชากร 5.4 ล้านคน พืชเศรษฐกิจ

สำคัญคือ มะพร้าว ยางพารา ชา และโกโก้ นอกจากนี้ ยังมีไม้มีค่าต่างๆ และน้ำมันปิโตรเลียม โดยสินค้าส่งออก

สำคัญคือ น้ำมันปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ไม้ สนามบินสำคัญ คือ Sultan Syarif Kasim II Airport ท่าเรือคือ Batu 

Ampar Port 

 แจมบี (Jambi) อยู่บนเกาะสุมาตรา มีพื้นที่ 44.8 พันตารางกิโลเมตร ประชากร 2.5 ล้านคน พืชเศรษฐกิจหลัก 

ได้แก่ มะพร้าว โกโก้ และชา นอกจากนั้นยังมีแร่ธาตุอื่นๆ อาทิ น้ำมันปิโตรเลียม ถ่านหิน ทองแดง สินค้าส่งออก

สำคัญคือ ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์จากป่า สนามบินหลัก คือ Sultan Thaha Airport 

 ปาเลมบัง (Palembang) อยู่บริเวณสุมาตราใต้ พืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน ยาง กาแฟ 

พริกไทย ชา สินค้าส่งออกสำคัญคือ ยาง กาแฟ สนามบินหลัก คือ Sultan Baharudin II Airport ท่าเรือคือ Boom 

Baru Port 
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  สุราบายา ( Surabaya) เปนเมืองใหญอันดับ 2 ของประเทศ อยูบนเกาะชวา ประชากร
ประมาณ 2.5 ลานคน ทรัพยากรธรรมชาติสําคัญคือ หินชอลก  ทําใหจังหวัดนี้มีชื่อเสียงดานอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต อีกทั้งยังมีหินออน น้ํามัน และเกลือ มีสนามบินนานาชาติคือ Juanda Airport และทาเรือ 
Tanjung Perak 
 
 
 

 
 
 

 
 

   ยอกยาการตา ( Yogyakarta) อยูบนเกาะชวา เปนศูนยกลางท างดานศิลปะ และวัฒนธรรม 
นอกจากนั้นยอกยาการตา ยังเปนที่ตั้งของบุโรพุทโธ ( Borobudur) พุทธสถานที่มีชื่อเสียงและสําคัญยิ่งแหง
หนึ่งในภูมิภาคนี้ รวมถึงหมูวิหารโบราณฮินดู คือ ปรามบานัน ( Pram-banan) สนามบินหลักคือ Adi Sucipto 
Airport 
  เมดาน (Medan) เปนเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของเกาะสุมาตรา มีประชากร 2.1     
ลานคน เมดานเปนแหลงเพาะปลูกใหญที่สุดของอินโดนีเซีย ทั้งปาลมน้ํามัน ชา โกโก ยางพารา และยาสูบ 
นอกจากนั้น ยังมีแรธาตุสําคัญ อาทิ น้ํามัน และกาซ มีสนามบินนานาชาติ คือ Polonia Airport และทาเรือ 
Belawan Port 

  เรียว (Riau) อยูบนเกาะสุมาตรา มีพ้ืนที่ 95 พันตารางกิโลเมตร  ประชากร 5.4 ลานคน พืช
เศรษฐกิจสําคัญคือ มะพราว ยางพารา ชา และโกโก นอกจากนี้ ยังมีไมมีคาตางๆ และน้ํามันปโตรเลียม โดย
สินคาสงออกสําคัญคือ น้ํามันปโตรเลียม ผลิตภัณฑไม สนามบินสําคัญคือ Sultan Syarif Kasim II Airport 
ทาเรือคือ Batu Ampar Port 

  แจมบี (Jambi) อยูบนเกาะสุมาตรา มีพ้ืนที่ 44.8 พันตารางกิโลเมตร ประชากร 2.5 ลาน
คน พืชเศรษฐกิจหลัก ไดแก มะพราว โกโก และชา นอกจากนั้นยังมีแรธาตุอ่ืนๆ อาทิ น้ํามันปโตรเลียม ถาน
หิน ทองแดง สินคาสงออกสําคัญคือ ผลิตภัณฑไม ผลิตภัณฑจากปา สนามบินหลัก คือ Sultan Thaha 
Airport 

หินชอลก 
ที่มา: http://www.burntlime.net/calcined-lime.htm 
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 เดนปาซาร์ (Denpasar) เป็นเมืองหลวงของเกาะบาหลี (Bali) อันเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีชื่อเสียง  

ด้านความงดงามของธรรมชาติและชายหาดที่สวยงาม สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ปีละกว่า 1 ล้านคน สนามบิน

นานาชาติ คือ Gusti Ngurah Rai International Airport 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศอินโดนีเซีย 

ที่มา : http://www.thaibizindonesia.com/upload/iblock/b8a/2012.jpg 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 2 

 

กิจกรรมที่ 1 

 ให้ผู้เรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด 

 1. คำว่าอินโดนีเซีย มาจากคำในภาษาใด 

 2. หมู่เกาะในประเทศอินโดนีเซียมีลักษณะเป็นอย่างไร 

 3. ประเทศอินโดนีเซียมีพื้นน้ำใหญ่เป็นกี่เท่าของพื้นที่แผ่นดิน 

 4. เกาะกาลิมันตัน เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่เท่าไหร่ของอินโดนีเซีย และมีขนาดเท่าใด 

 5. เกาะที่สำคัญของประเทศอินโดนีเซีย มีจำนวนกี่เกาะ ได้แก่เกาะใดบ้าง 

 6. เกาะอิเรียนจายามีภูเขาที่สำคัญที่สุดคือภูเขาชื่ออะไร และมีความสูงเท่าใด 

 7. ที่ราบในประเทศอินโดนีเซียมีลักษณะเด่นเป็นอย่างไร 

 8. การที่หมู่เกาะอินโดนีเซียตั้งอยู่ในเขตมรสุมส่งผลทำให้เกิดลักษณะอากาศเป็นแบบใด 

 9. เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียชื่ออะไร ตั้งอยู่บนเกาะใด 

 10. บุโรพุทโธ เป็นพุทธสถานสำคัญของศาสนาพุทธในอินโดนีเซียตั้งอยู่บนเกาะใด 

 

กิจกรรมที่ 2 

 จงใส่เครื่องหมาย      หน้าข้อความที่ถูก และเครื่องหมาย      หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง 

 ............ 1. สุราบายา เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

 ............ 2. เมดานเป็นแหล่งเพาะปลูกใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย พืชสำคัญ ได้แก่ ข้าวเจ้า และข้าวสาลี 

 ............ 3. เรียว (Riau) มีสินค้าส่งออกสำคัญ คือ น้ำมันปิโตรเลียม  

 ............ 4. ท่าเรือบาตู แอมบาร์ (Batu Ampar Port) ตั้งอยู่ที่แจมบี 

 ............ 5. สินค้าส่งออกสำคัญของปาเลมบัง คือ ยาง และกาแฟ 

 ............ 6. ปาเลมบัง เป็นเมืองหลวงที่สำคัญตั้งอยู่บนเกาะบาหลี (Bali) 

 ............ 7. เกาะบาหลีเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียงด้านความงดงามของธรรมชาติและชายหาดที่สวยงาม 

 ............ 8. หินชอล์ก พบมากในบริเวณแถบชานเมืองของยอกยาการ์ตา 

 ............ 9. จาการ์ตา (Jakarta) ในอดีตมีชื่อเรียกว่า “ปัตตาเวีย” (Batavia) 

 ............ 10. ปรามบานัน (Pram-banan) เป็นวิหารโบราณของศาสนาพุทธที่ตั้งอยู่ในยอกยาการ์ตา 
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กิจกรรมทายบทที่ 3 
 

กิจกรรมที่ 1 
 จงใสเครื่องหมาย  หนาขอความที่ถูก และเครื่องหมาย  หนาขอความที่ไมถูกตอง 

 ...........  1. ศาสนา และการคา มีอิทธิพลอยางมาก ตอการขับเคลื่อนประวัติศาสตรอินโดนีเซีย 
 ........... 2.  อินโดนีเซียในอดีตไดรับอิทธิพลจากศาสนาสําคัญของโลก 3 ศาสนา ไดแก ฮินดู พุทธ 
        และคริสต 
 ........... 3.  เชื้อสายมองโกลอยดจากจีนตอนใต ยูนาน และตังเกี๋ย ไดนําเอาวัฒนธรรมของยุคหิน    
   ใหม ยุคโลหะ รวมทั้งภาษาออสโตรนีเซีย เขาไปในอินโดนีเซีย 
 ........... 4.   การเขามาของภาษาอังกฤษ และภาษาบาลี ในอินโดนีเซีย ทําใหไดวิวัฒนาการเปน
     ภาษาชวาเกา ชวาใหม และอักษรอินโดนีเซียอ่ืน ๆ 
 ...........  5.   วัฒนธรรมสวนใหญที่ชาวอินโดนีเซียไดรับจากชาวฮินดู ไดแก สถาปตยกรรม การปน
   รูป วรรณคดี ดนตรี นาฏศิลป และการเลนพื้นเมือง 
 ........... 6.   สมัยอาณาจักรศรีวิชัยชาวอาหรับไดนําเอาศาสนาพุทธเขามาในอินโดนีเซีย จนมีการ
   นับถือกันอยางแพรหลาย 
 ........... 7.   จาการตา มีความหมายถึงสถานที่แหงชัยชนะ  
 ........... 8.   การเขามาครอบครองดินแดนหมูเกาะแถบอินโดนีเซียของอังกฤษ ถือเปนจุดเริ่มตน
   ของการนําเอาเกาะทั้งหลายมาอยูใตการปกครองเดียวกัน  
 ........... 9.   แกนนําสําคัญในขบวนการเรียกรองเอกราชของอินโดนีเซีย คือ ซูการโนและฮัตตะ 
 ........... 10. ยุคที่นายพลซูฮารโตเรืองอํานาจ ถูกขนานนามวา “ยุคประชาธิปไตยแบบชี้นํา”  
             (Guided Democracy)  
 
กิจกรรมที่ 2 
 ใหผูเรียนศึกษาประวัติศาสตรอินโดนีเซียเพิ่มเติมจากท่ีไดเรียนรูในสื่อการเรียน แลวนํามา
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันในหัวขอตอไปนี้ 

 1.  อิทธิพลของการกอตั้งสหพันธบริษัทดัตชอินเดียตะวันออก (VOC) ในอินโดนีเซีย 

 2.  การปฏิรูปประเทศครั้งใหญทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในอินโดนีเซีย 

 3.  ความเปนเอกภาพบนความแตกตาง และขบวนการแบงแยกดินแดนในอินโดนีเซีย 
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กิจกรรมทายบทที่ 3 
 

กิจกรรมที่ 1 
 จงใสเครื่องหมาย  หนาขอความที่ถูก และเครื่องหมาย  หนาขอความที่ไมถูกตอง 

 ...........  1. ศาสนา และการคา มีอิทธิพลอยางมาก ตอการขับเคลื่อนประวัติศาสตรอินโดนีเซีย 
 ........... 2.  อินโดนีเซียในอดีตไดรับอิทธิพลจากศาสนาสําคัญของโลก 3 ศาสนา ไดแก ฮินดู พุทธ 
        และคริสต 
 ........... 3.  เชื้อสายมองโกลอยดจากจีนตอนใต ยูนาน และตังเกี๋ย ไดนําเอาวัฒนธรรมของยุคหิน    
   ใหม ยุคโลหะ รวมทั้งภาษาออสโตรนีเซีย เขาไปในอินโดนีเซีย 
 ........... 4.   การเขามาของภาษาอังกฤษ และภาษาบาลี ในอินโดนีเซีย ทําใหไดวิวัฒนาการเปน
     ภาษาชวาเกา ชวาใหม และอักษรอินโดนีเซียอ่ืน ๆ 
 ...........  5.   วัฒนธรรมสวนใหญที่ชาวอินโดนีเซียไดรับจากชาวฮินดู ไดแก สถาปตยกรรม การปน
   รูป วรรณคดี ดนตรี นาฏศิลป และการเลนพื้นเมือง 
 ........... 6.   สมัยอาณาจักรศรีวิชัยชาวอาหรับไดนําเอาศาสนาพุทธเขามาในอินโดนีเซีย จนมีการ
   นับถือกันอยางแพรหลาย 
 ........... 7.   จาการตา มีความหมายถึงสถานที่แหงชัยชนะ  
 ........... 8.   การเขามาครอบครองดินแดนหมูเกาะแถบอินโดนีเซียของอังกฤษ ถือเปนจุดเริ่มตน
   ของการนําเอาเกาะทั้งหลายมาอยูใตการปกครองเดียวกัน  
 ........... 9.   แกนนําสําคัญในขบวนการเรียกรองเอกราชของอินโดนีเซีย คือ ซูการโนและฮัตตะ 
 ........... 10. ยุคที่นายพลซูฮารโตเรืองอํานาจ ถูกขนานนามวา “ยุคประชาธิปไตยแบบชี้นํา”  
             (Guided Democracy)  
 
กิจกรรมที่ 2 
 ใหผูเรียนศึกษาประวัติศาสตรอินโดนีเซียเพิ่มเติมจากท่ีไดเรียนรูในสื่อการเรียน แลวนํามา
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันในหัวขอตอไปนี้ 

 1.  อิทธิพลของการกอตั้งสหพันธบริษัทดัตชอินเดียตะวันออก (VOC) ในอินโดนีเซีย 

 2.  การปฏิรูปประเทศครั้งใหญทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในอินโดนีเซีย 

 3.  ความเปนเอกภาพบนความแตกตาง และขบวนการแบงแยกดินแดนในอินโดนีเซีย 
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บทที่ 3  ประวัติศาสตร์ 
ของประเทศอินโดนีเซีย 

 

สาระสำคัญ 

  ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน จะเห็นได้จากการค้นพบร่องรอย

มนุษย์ยุคหินในภาคต่าง ๆ บนเกาะชวาและเกาะสุมาตราเป็นจำนวนมากในอดีตหมู่เกาะต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็น

ประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบัน ยังไม่มีการรวมตัวกันเป็นรัฐเดียว แต่ได้แยกกันเป็นแคว้นต่าง ๆ หลายแคว้น   

จนกระทั่งชาวดัตช์เข้ามาปกครอง แต่เดิมหมู่เกาะต่างๆ ของอินโดนีเซียมีความสัมพันธใ์กล้ชิดกับอินเดีย ทั้งด้าน  

การค้าและวัฒนธรรม ทำให้ได้รับอิทธิพลทางด้านความเชื่อของฮินดูและพุทธเข้ามาผนวกด้วย จนกระทั่งอิทธิพล  

ของศาสนาอิสลามได้เข้ามาแทนที่ ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรมขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเข้ามาของประเทศตะวันตก ทำให้เกิดกระแสชาตินิยม ในอินโดนีเซียต่อต้าน

การปกครองของเจ้าอาณานิคม ใน พ.ศ. 2485 ญี่ปุ่นมีชัยชนะเหนือบริษัทดัตช์ อีสท์ อินเดีย และได้เข้าปกครอง

อินโดนีเซียระยะหนึ่ง หลังจากที่ญี่ปุ่นแพ้สงคราม กลุ่มชาตินิยม นำโดย ซูการ์โนและฮัตตา ได้ประกาศอิสรภาพ  

ให้แก่อินโดนีเซีย ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2488 อย่างไรก็ตาม ยังมีการต่อสู้กันระหว่างอินโดนีเซียกับดัตช์   

ซึ่งพยายามกลับมาปกครองอินโดนีเซียในฐานะเจ้าอาณานิคม จนกระทั่ง 27 ธันวาคม พ.ศ. 2488 ดัตช์จึงได้ยอมมอบ

เอกราชให้แก่อินโดนีเซียอย่างสมบูรณ์ 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศอินโดนีเซีย 

 2. อธิบายความเป็นมาของประวัติศาสตร์ของประเทศอินโดนีเซียได้ 

 3. แยกแยะอิทธิพลของการถูกครอบครองโดยชาวต่างชาติในประเทศอินโดนีเซียได้ 

 4. เห็นความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศอินโดนีเซีย 

 

ขอบข่ายของเนื้อหา 

 ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศอินโดนีเซีย 

  - อินโดนีเซียสมัยโบราณ 

  - อินโดนีเซียสมัยอิสลาม 

  - อินโดนีเซียเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตก 

  - อินโดนีเซียหลังได้รับเอกราช 

!

!
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ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศอินโดนีเซีย 

 บรรดาเกาะน้อยใหญ่ต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นประเทศอินโดนีเซียนั้น ในสมัยก่อนไม่ได้อยู่รวมเป็นหน่วย

การเมืองเดียวกันดังเช่นปัจจุบัน แต่ว่าอยู่กระจัดกระจายกันเป็นรัฐต่างๆ หลากหลาย มีขนาดพื้นที่จำนวนประชากร 

และวัฒนธรรมที่ต่างกันไป รัฐแต่ละแห่งล้วนแต่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน และได้รับอิทธิพลจาก

อารยธรรมเก่าแก่อื่นๆ ที่แพร่ขยายเข้ามาในภูมิภาค โดย Colin Brown ได้กล่าวไว้ว่า มีพลังใหญ่ ๆ อยู่ 2 ประการ  

ที่มีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียในปัจจุบัน คือ ศาสนาและการค้า 

 ในด้านศาสนานั้น อินโดนีเซียในอดีตได้รับอิทธิพลจากศาสนาสำคัญของโลกถึง 3 ศาสนา ได้แก่ ฮินดู พุทธ 

และอิสลาม ซึ่งการเข้ามาของศาสนาทั้งสามก็ได้นำเอาความรู้และความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ มาสู่ดินแดนแถบนี้ด้วย 

 ส่วนด้านการค้า มีกิจกรรมการค้าทางทะเลเกิดขึ้นมาในบริเวณนี้เป็นเวลานานกว่าสองพันปี มีหลักฐาน

บันทึกว่าผู้คนในหมู่เกาะเหล่านี้ได้ติดต่อค้าขายทั้งด้วยกันเอง และรวมถึงค้าขายกับผู้คนจากที่อื่น ที่ห่างไกลออกไป 

ไม่ว่าจะเป็นชาวอินเดีย ชาวจีน รวมถึงชาวอาหรับ จึงนับได้ว่าบริเวณของอินโดนีเซียในปัจจุบันได้เป็นที่รู้จักของผู้คน

ในส่วนอื่นของโลกมาเป็นเวลานานแล้ว 

 อินโดนีเซียสมัยโบราณ 

 ในห้วงเวลาก่อนคริสตกาลประมาณ 3,000 - 5,000 ปี ได้มีชาวมาเลย์ ซึ่งเป็นเชื้อสายมองโกลอยด์จากจีน

ตอนใต้ ยูนาน และตังเกี๋ย อพยพเข้าไปในอินโดนีเซีย ชนพวกนี้ได้นำเอาวัฒนธรรมของยุคหินใหม่ ยุคโลหะ รวมทั้ง

ภาษาออสโตรนีเซีย เข้ามาในอินโดนีเซีย รวมตลอดถึงในฟิลิปปินส์ด้วย ชนเหล่านี้ได้เข้ามา อยู่อาศัยและแต่งงานกับ

ชาวพื้นเมือง สอนให้ชาวพื้นเมืองรู้จักวิธีปลูกข้าว สร้างที่พักอาศัย และรู้ถึงวิธีการปั้นหม้อและทอผ้า รวมทั้ง  

การหาเลี้ยงชีพและการผจญภัยในทะเล ชนเหล่านี้มีความสามารถในการเดินเรือ และสามารถแล่นเรือออกไปไกลถึง

หมู่เกาะมาดากัสการ์ทางทิศตะวันตก และเกาะอิเจียน โปลีนีเซียน ตลอดจนหมู่เกาะต่าง ๆ ทางทิศตะวันออก   

ต่อมาในระยะเวลาประมาณ 100 ปี ก่อนคริสต์ศักราชจนถึงต้นคริสต์ศักราช ได้มีการติดต่อค้าขายระหว่างพ่อค้า 

จากบริเวณจีนตอนใต้และหมู่เกาะอินโดนีเซีย 
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ประวัติศาสตรความเปนมาของประเทศอินโดนีเซีย 
 บรรดาเกาะนอยใหญตางๆ ที่ประกอบกันเปนประเทศอินโดนีเซียนั้น  ในสมัยกอนไมไดอยูรวมเปน
หนวยการเมืองเดียวกันดังเชนปจจุบัน แตวาอยูกระจัดกระจายกันเปนรัฐตางๆ  หลากหลาย  มีขนาดพื้นที่
จํานวนประชากร  และวัฒนธรรมที่ตางกันไป  รัฐแตละแหงลวนแตมีประวัติศาสตรความเปนมาที่ยาวนาน  และ
ไดรับอิทธิพลจากอารยธรรมเกาแกอ่ืนๆ  ที่แพรขยายเขามาในภูมิภาค  โดย Colin Brown ไดกลาวไววา  มีพลัง
ใหญ ๆ อยู 2 ประการที่มีอิทธิพลตอประวัติศาสตรของอินโดนีเซียในปจจุบัน นั่น คือ ศาสนาและการคา 

 ในดานศาสนานั้นอินโดนีเซียในอดีตไดรับอิทธิพลจากศาสนาสําคัญของโลกถึง  3 ศาสนา ไดแก 
ฮินดู พุทธ และอิสลาม ซึ่งการเขามาของศาสนาทั้งสามก็ไดนําเอาความรูและความกาวหนาในดานตาง ๆ  มาสู
ดินแดนแถบนี้ดวย 

 สวนดานการคา  มีกิจกรรมการคาทางทะเลเกิดขึ้นมาในบริเวณนี้เปนเวลานานกวาสองพันป  มี
หลักฐานบันทึกวาผูคนในหมูเกาะเหลานี้ไดติดตอคาขายทั้งดวยกันเอง  และรวมถึงคาขายกับผูคนจากท่ีอ่ืน     
ที่หางไกลออกไป  ไมวาจะเปนชาวอินเดีย  ชาวจีน รวมถึงชาวอาหรับ จึงนับไดวาบริเวณของอินโดนีเซียใน
ปจจุบันไดเปนที่รูจักของผูคนในสวนอื่นของโลกมาเปนเวลานานแลว 

 อินโดนีเซียสมัยโบราณ 

 ในหวงเวลากอนคริสตกาลประมาณ 3,000 - 5,000 ป ไดมีชาวมาเลย ซึ่งเปนเชื้อสายมองโกลอยด
จากจีนตอนใต ยูนาน และตังเกี๋ย อพยพเขาไปในอินโดนีเซีย ชนพวกนี้ไดนําเอาวัฒนธรรมของยุคหินใหม               
ยุคโลหะ รวมทั้งภาษาออสโตรนีเซีย เขามาในอินโดนีเซีย รวมตลอดถึงในฟลิปปนสดวย พวกเหลานี้ไดเขามา 
อยูอาศัยและแตงงานกับชาวพ้ืนเมือง สอนใหชาวพ้ืนเมืองรูจักวิธีปลูกขาว สรางที่พักอาศัย และรูถึงวิธีการปน
หมอและทอผา รวมทั้งการหาเลี้ยงชีพและการผจญภัยในทะเล พวกเหลานี้มีความสามารถในการเดินเรือ และ
สามารถแลนเรือออกไปไกลถึงหมูเกาะมาดากัสการทางทิศตะวันตก และเกาะอิเจียน โปลีนีเซียน ตลอดจนหมู

รูปฝาผนังวัดบุโรพุทโธ 
ที่มา : http://stockfresh.com/image/581311/borobudur-art 
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 ในคริสต์ศตวรรษแรกได้มีชาวฮินดูจากอินเดียตะวันออกเฉียงใต้ อพยพเข้ามาในอินโดนีเซีย และได้นำภาษา

สันสกฤต และภาษาปัลลวะ เข้ามาเผยแพร่ ซึ่งต่อมาได้วิวัฒนาการเป็นภาษาชวาเก่า ชวาใหม่ และอักษรอินโดนีเซีย

อื่น ๆ การหลั่งไหลเข้ามาในอินโดนีเซียของชาวฮินดู ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ทำให้

อิทธิพลและความเชื่อถือในลัทธิต่าง ๆ ได้ขยายวงกว้างออกไป โดยเฉพาะในหมู่ ชนชั้นสูง ในที่สุดก็ผสมผสานกลืน

กลายเป็นวัฒนธรรมประจำชาติ วัฒนธรรมส่วนใหญ่ที่ชาวอินโดนีเซียได้รับจากชาวฮินดู ได้แก่ สถาปัตยกรรม  

การปั้นรูป วรรณคดี ดนตรี นาฏศิลป์ และการเล่นพื้นเมือง ซึ่งยังคงมีอยู่ในบาหลี และลอมบอร์กตะวันตก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระหว่างปี พ.ศ. 643 - 743 พุทธศาสนาฝ่ายมหายาน และฝ่ายเถรวาท จากอินเดียได้เริ่มเผยแผ่เข้ามา  

ในอินโดนีเซีย ในระยะแรก ๆ ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก จนมาถึงสมัยอาณาจักรศรีวิชัย พุทธศาสนาจึงได้รุ่งเรือง

มากขึ้น ในปี พ.ศ. 1215 โดยมีศูนย์กลางที่เมืองปาเลมบัง ในเกาะสุมาตรา และชวาตอนกลาง และเริ่มเสื่อมลง  

เมื่อสิ้นสุดอิทธิพลของอาณาจักรศรีวิชัย นับแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ 13 

 ในปี พ.ศ. 1389 ชาวอาหรับที่เป็นกลุ่มพ่อค้าเดินทางมาถึงเกาะสุมาตราเป็นครั้งแรก และต่อเนื่องมาจนถึง

ปี พ.ศ.1493 กลุ่มพ่อค้าเหล่านี้ ได้นำเอาศาสนาอิสลามมาเผยแพร่ด้วย ในระยะแรกได้ตั้งศูนย์กลางเผยแพร่ศาสนา

ขึ้นทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา จากนั้นจึงขยายออกไปทั่วประเทศ 
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เกาะตาง ๆ ทางทิศตะวันออก ตอมาในระยะเวลาประมาณ 100 ป กอนคริสตศักราชจนถึงตนคริสตศักราช   
ไดมีการติดตอคาขายระหวางพอคา จากบริเวณจีนตอนใตและหมูเกาะอินโดนีเซีย 
 ในคริสตศตวรรษแรกไดมีชาวฮินดูจากอินเดียตะวันออกเฉียงใต อพยพเขามาในอินโดนีเซีย และ
ไดนําภาษาสันสกฤต และภาษาปลลวะ เขามาเผยแพร  ซึ่งตอมาไดวิวัฒนาการเปนภาษาชวาเกา ชวาใหม และ
อักษรอินโดนีเซียอ่ืน ๆ การหลั่งไหลเขามาในอินโดนีเซียของชาวฮินดู ไดดําเนินไปอยางตอเนื่องจนถึง
คริสตศตวรรษที่ 7 ทําใหอิทธิพลและความเชื่อถือในลัทธิตาง ๆ ไดขยายวงกวางออกไป  โดยเฉพาะในหมู    
ชนชั้นสูง ในที่สุดก็ผสมผสานกลืนกลายเปนวัฒนธรรมประจําชาติไป วัฒนธรรมสวนใหญที่ชาวอินโดนีเซียไดรับ
จากชาวฮินดู ไดแก สถาปตยกรรมการปนรูป วรรณคดี ดนตรี นาฏศิลป และการเลนพื้นเมือง   ซึ่งยังคงมีอยูใน
บาหลี และลอมบอรกตะวันตก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ระหวางป พ.ศ.  643 - 743 พุทธศาสนาฝายมหายาน และฝายเถรวาท จากอินเดียไดเริ่มเผยแผ
เขามาในอินโดนีเซีย ในระยะแรก ๆ ยังไมไดรับความนิยมมากนัก จนมาถึงสมัยอาณาจักรศรีวิชัย พุทธศาสนา
จึงไดรุงเรืองมากขึ้น ในป พ.ศ. 1215 โดยมีศูนยกลางที่เมืองปาเลมบัง ในเกาะสุมาตรา และชวาตอนกลาง และ
เริ่มเสื่อมลงเมื่อสิ้นสุดอิทธิพลของอาณาจักรศรีวิชัย นับแตปลายพุทธศตวรรษที่ 13 

 ในป พ.ศ. 1389 ชาวอาหรับที่เปนกลุมพอคาเดินทางมาถึงเกาะสุมาตราเปนครั้งแรก และตอเนื่อง
มาจนถึงป พ.ศ. 1493 กลุมพอคาเหลานี้ ไดนําเอาศาสนาอิสลามมาเผยแพรดวย ในระยะแรกไดตั้งศูนยกลาง
เผยแพรศาสนาขึ้นทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา จากนั้นจึงขยายออกไปทั่วประเทศ 

 
 
 
 

อักษรปลลวะ 
ที่มา : http://medicoanthropologist.blogspot.com/2013/06/india-and-south-east-asia-pallava.html 
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 อินโดนีเซียสมัยอิสลาม 

 เมื่ออาณาจักรฮินดูเริ่มตกต่ำลงระหว่างปี พ.ศ. 2050 - 2063 อาณาจักรมอสเลมก็เริ่มรุ่งเรืองขึ้นในชวา  

ตอนกลาง สุมาตรา สุลาเวสี กาลิมันตัน จนถึงอิเรียนตะวันตก และมีผลทำให้ภาษามาเลย์ซึ่งชาวมุสลิมบริเวณนี้ใช้อยู่

แพร่ขยายออกไปและกลายเป็นภาษาประจำชาติของอินโดนีเซียด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในระยะนั้น เมืองจาการ์ตายังเป็นเมืองท่าเล็ก ๆ บนเกาะชวา มีชื่อว่า ซุนดาเคลาปา ต่อมาเมืองนี้ถูกนายพล

ฟามาเตอีน แห่งอาณาจักรเดมัดยึดได้ จึงให้เปลี่ยนชื่อเป็นจาการ์ตา ซึ่งหมายถึงสถานที่แห่งชัยชนะ  

 อินโดนีเซียเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อินโดนีเซียเริ่มสัมผัสกับอิทธิพลของมหาอำนาจตะวันตกในช่วงต้นของศตวรรษที่ 16 ในปี พ.ศ. 2056 

โปรตุเกสเข้ามาตั้งสถานีการค้าขึ้นบนเกาะชวา ในเขตที่เป็นนครจาการ์ตาในปัจจุบัน หลังจากนั้นฮอลันดาก็ได้เข้ามา

มีอิทธิพลเหนืออินโดนีเซียมากขึ้นแทนที่โปรตุเกส จนสามารถเข้ามายึดครองหมู่เกาะแห่งนี้ เป็นอาณานิคมได้เกือบ
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 อินโดนีเซียสมัยอิสลาม 

 เมื่ออาณาจักรฮินดูเริ่มตกต่ําลงระหวางป พ.ศ.  2050 - 2063  อาณาจักรมอสเลมก็เริ่มรุงเรืองข้ึน
ในชวาตอนกลาง สุมาตรา สุลาเวสี กาลิมันตัน จนถึงอิเรียนตะวันตก  และมีผลทําใหภาษามาเลยซึ่งชาวมุสลิม
บริเวณนี้ใชอยูแพรขยายออกไปและกลายเปนภาษาประจําชาติของอินโดนีเซียดวย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ในระยะนั้น เมืองจาการตายังเปนเมืองทาเล็ก ๆ บนเกาะชวา มีชื่อวา ซุนดาเคลาปา ตอมาเมืองนี้
ไดถูกนายพลฟามาเตอีน แหงอาณาจักรเดมัดยึดได จึงใหเปลี่ยนชื่อเปนจาการตา ซึ่งมีความหมายถึงสถานที่
แหงชัยชนะ  

 อินโดนีเซียเปนเมืองข้ึนของชาติตะวันตก 

 

 

 

อินโดนีเซียเริ่มสัมผัสกับอิทธิพลของ
มหาอํานาจตะวันตกในชวงตนของศตวรรษท่ี  16 
ในป พ.ศ. 2056 โปรตุเกสไดเขามาตั้งสถานี
การคาขึ้นบนเกาะชวา ในเขตท่ีเปนนครจาการตา 

ในปจจุบัน   หลังจากนั้นฮอลันดาก็ไดเขามามีอิทธิพลเหนืออินโดนีเซียมากข้ึนแทนที่โปรตุเกส   จนสามารถเขา 

แผนที่แสดงพื้นที่ท่ีศาสนาอิสลามเคยแผขยายอิทธิพลเขาไป 
ที่มา : http://future.wikia.com/wiki/The_Islamic_Caliphate 

 

ภาพวาดแสดงการเขามาของชาวดัตช 
ที่มา : http://www.indonesia-
dutchcolonialheritage.nl/BaliHistory/balihistory.
html 
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บริเวณนี้ใชอยูแพรขยายออกไปและกลายเปนภาษาประจําชาติของอินโดนีเซียดวย   
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ไดถูกนายพลฟามาเตอีน แหงอาณาจักรเดมัดยึดได จึงใหเปลี่ยนชื่อเปนจาการตา ซึ่งมีความหมายถึงสถานที่
แหงชัยชนะ  

 อินโดนีเซียเปนเมืองข้ึนของชาติตะวันตก 
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ในปจจุบัน   หลังจากนั้นฮอลันดาก็ไดเขามามีอิทธิพลเหนืออินโดนีเซียมากข้ึนแทนที่โปรตุเกส   จนสามารถเขา 

แผนที่แสดงพื้นที่ท่ีศาสนาอิสลามเคยแผขยายอิทธิพลเขาไป 
ที่มา : http://future.wikia.com/wiki/The_Islamic_Caliphate 

 

ภาพวาดแสดงการเขามาของชาวดัตช 
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html 
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 ในระยะนั้น เมืองจาการตายังเปนเมืองทาเล็ก ๆ บนเกาะชวา มีชื่อวา ซุนดาเคลาปา ตอมาเมืองนี้
ไดถูกนายพลฟามาเตอีน แหงอาณาจักรเดมัดยึดได จึงใหเปลี่ยนชื่อเปนจาการตา ซึ่งมีความหมายถึงสถานที่
แหงชัยชนะ  
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อินโดนีเซียเริ่มสัมผัสกับอิทธิพลของ
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ทั้งหมดในศตวรรษที่ 17 และการเข้ามาครอบครองดินแดนหมู่เกาะเหล่านี้ของฮอลันดานี่เอง ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ

การนำเอาเกาะทั้งหลายมาอยู่ใต้การปกครองเดียวกัน จนเป็นที่เรียกขานในชื่อว่า อาณานิคมของดัตช์ในอินดีสตะวัน

ออก (Dutch East Indies) ประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบันนั้นก็เป็นผลจากยุคอาณานิคมนี้เอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ส่วนคำว่า “อินโดนีเซีย” เป็นคำที่เพิ่งเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 20 เท่านั้น โดยก่อนหน้าทศวรรษ พ.ศ. 2463 

(ค.ศ. 1920) ไม่มีคำว่าอินโดนีเซีย แต่ดินแดนต่าง ๆ ในหมู่เกาะนี้มีชื่อเรียกตามชื่ออาณาจักร เช่น มะตะรัม ศรีวิชัย 

สิงหสาหรี มัชฌปาหิต หรือเรียกตามชื่อกลุ่มคน เช่น ชวา มาดุรา บาหลี เป็นต้น 

 อินโดนีเซียหลังได้รับเอกราช 
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มายึดครองหมูเกาะแหงนี้  เปนอาณานิคมไดเกือบทั้งหมดในศตวรรษที่  17 และการเขามาครอบครองดินแดน
หมูเกาะเหลานี้ของฮอลันดานี่เอง ที่ถือเปนจุดเริ่มตนของการนําเอาเกาะทั้งหลายมาอยูใตการปกครองเดียวกัน  
จนเปนที่เรียกขานในชื่อวา  อาณานิคมของดัตชในอินดีสตะวันออก  (Dutch East Indies) ซึ่งการที่ประเทศ
อินโดนีเซียมีหนาตาดังที่เราเห็นในปจจุบันนั้นก็เปนผลผลิตของยุคอาณานิคมนี้เอง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 สวนคําวา “อินโดนีเซีย” ก็เปนคําที่เพ่ิงเกิดขึ้นในศตวรรษที่  20 เทานั้น โดยกอนหนาทศวรรษ  
พ.ศ. 2463 (ค.ศ. 1920) ไมมีคําวาอินโดนีเซีย  แตดินแดนตาง ๆ  ในหมูเกาะนี้มีชื่อเรียกตามชื่ออาณาจักร  เชน 
มะตะรัม ศรีวิชัย  สิงหสาหรี  มัชฌปาหิต หรือเรียกตามชื่อกลุมคน เชน ชวา มาดุรา บาหลี เปนตน 

 อินโดนีเซียหลังไดรับเอกราช 

 อินโดนีเซียแมจะประกาศเอกราชแลวก็ตาม   
แตฮอลันดาซึ่งเปนเจาอาณานิคมเดิมก็ตองการจะกลับเขามา
ยึดครองอินโดนีเซียอีกครั้ง  จึงสูรบกันระหวางฮอลันดากับ
ขบวนการเรียกรองเอกราช  ซึ่งยืดเยื้อยาวนานกวา  4 ป    
จนในที่สุดอินโดนีเซียก็สามารถเอาชนะฮอลันดาไดอยาง
เด็ดขาด  ทั้งในทางการทหารและทางการทูต  สมเด็จพระ
ราชินีจูเลียนาแหงฮอลันดาทรงประกาศยอมรับเอกราชของ
อินโดนีเซียในวันที่  27 ธันวาคม  พ.ศ. 2492 และมี
ประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซียในฐานะประเทศ      
เอกราช คือ ซูการโน 

 

ภาพวาดสะทอนสภาพของชาวอินโดนีเซียภายใตการปกครองของตะวันตก 
ที่มา : http://satutimor.com/jejak-perbudakan-di-indonesia.php 

ซูการโน คนขวา และ ฮัตตะ คนซาย 
แกนนําคนสําคัญของขบวนการกอบกูเอกราช 
ที่มา : http://www.sukarnoyears.com/ 

214government.htm 
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มายึดครองหมูเกาะแหงนี้  เปนอาณานิคมไดเกือบทั้งหมดในศตวรรษที่  17 และการเขามาครอบครองดินแดน
หมูเกาะเหลานี้ของฮอลันดานี่เอง ที่ถือเปนจุดเริ่มตนของการนําเอาเกาะทั้งหลายมาอยูใตการปกครองเดียวกัน  
จนเปนที่เรียกขานในชื่อวา  อาณานิคมของดัตชในอินดีสตะวันออก  (Dutch East Indies) ซึ่งการที่ประเทศ
อินโดนีเซียมีหนาตาดังที่เราเห็นในปจจุบันนั้นก็เปนผลผลิตของยุคอาณานิคมนี้เอง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 สวนคําวา “อินโดนีเซีย” ก็เปนคําที่เพ่ิงเกิดขึ้นในศตวรรษที่  20 เทานั้น โดยกอนหนาทศวรรษ  
พ.ศ. 2463 (ค.ศ. 1920) ไมมีคําวาอินโดนีเซีย  แตดินแดนตาง ๆ  ในหมูเกาะนี้มีชื่อเรียกตามชื่ออาณาจักร  เชน 
มะตะรัม ศรีวิชัย  สิงหสาหรี  มัชฌปาหิต หรือเรียกตามชื่อกลุมคน เชน ชวา มาดุรา บาหลี เปนตน 

 อินโดนีเซียหลังไดรับเอกราช 

 อินโดนีเซียแมจะประกาศเอกราชแลวก็ตาม   
แตฮอลันดาซึ่งเปนเจาอาณานิคมเดิมก็ตองการจะกลับเขามา
ยึดครองอินโดนีเซียอีกครั้ง  จึงสูรบกันระหวางฮอลันดากับ
ขบวนการเรียกรองเอกราช  ซึ่งยืดเยื้อยาวนานกวา  4 ป    
จนในที่สุดอินโดนีเซียก็สามารถเอาชนะฮอลันดาไดอยาง
เด็ดขาด  ทั้งในทางการทหารและทางการทูต  สมเด็จพระ
ราชินีจูเลียนาแหงฮอลันดาทรงประกาศยอมรับเอกราชของ
อินโดนีเซียในวันที่  27 ธันวาคม  พ.ศ. 2492 และมี
ประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซียในฐานะประเทศ      
เอกราช คือ ซูการโน 

 

ภาพวาดสะทอนสภาพของชาวอินโดนีเซียภายใตการปกครองของตะวันตก 
ที่มา : http://satutimor.com/jejak-perbudakan-di-indonesia.php 

ซูการโน คนขวา และ ฮัตตะ คนซาย 
แกนนําคนสําคัญของขบวนการกอบกูเอกราช 
ที่มา : http://www.sukarnoyears.com/ 

214government.htm 

 อินโดนีเซียแม้จะประกาศเอกราชแล้วก็ตาม   

แต่ฮอลันดาซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมเดิมก็ต้องการจะกลับเข้ามา

ยึดครองอินโดนีเซียอีกครั้ง จึงสู้รบกันระหว่างฮอลันดากับ

ขบวนการเรียกร้องเอกราช ซึ่งยืดเยื้อยาวนานกว่า 4 ปี 

จนในที่สุดอินโดนีเซียก็สามารถเอาชนะฮอลันดาได้อย่าง

เด็ดขาด ทั้งในทางการทหารและทางการทูต สมเด็จพระ

ราชินีจูเลียนาแห่งฮอลันดาทรงประกาศยอมรับเอกราช

ของอินโดนีเซียในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2492 และมี

ประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซียในฐานะประเทศ 

เอกราช คือ ซูการ์โน 
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 อินโดนีเซียในยุคที่เป็นเอกราชต้องประสบกับปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะปัญหาทางเศรษฐกิจ  

และความมั่นคง เมื่อโลกเข้าสู่สมัยที่เรียกกันว่าสงครามเย็น อินโดนีเซียก็ต้องรับมือกับภัยคุกคามจากลัทธิ

คอมมิวนิสต์ ขบวนการคอมมิวนิสต์ในอินโดนีเซียในช่วงนั้นมีความแข็งแกร่งมาก พรรคคอมมิวนิสต์ แห่งอินโดนีเซีย 

(Partai Komunis Indonesia หรือ PKI) เคยเป็นหนึ่งในพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีสมาชิกมากที่สุดของโลก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 นอกจากนี้ สภาพความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศก็ทำให้ผู้คนบางส่วนไม่พอใจที่ต้องอยู่ใต้  

การปกครองของรัฐบาลกลางที่เกาะชวา เกิดเป็นความรู้สึกว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนถูกบดบังโดยวัฒนธรรม  

ของชาวชวา ทำให้มีกระแสแบ่งแยกดินแดนขึ้นมาในบางพื้นที่ และถึงแม้ว่าประธานาธิบดีคนแรกของประเทศ   

คือ ซูการ์โน พยายามนำระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามาใช้ปกครองประเทศในช่วงแรก ๆ แต่ในภาวะที่ประเทศ

ต้องเผชิญภัยคุกคามต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดการกบฏต่อต้านรัฐบาลขึ้น ในเกาะสุมาตราและ  

เกาะสุลาเวสี ทำให้ในปี พ.ศ. 2502 ซูการ์โนตัดสินใจปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครอง ของประเทศครั้งสำคัญ   

โดยการขยายอำนาจของฝ่ายบริหาร ลดความสำคัญของผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้ง โดยประชาชน เปิดโอกาส  

ให้กองทัพและกลุ่มการเมืองมุสลิมเข้ามามีอำนาจมากขึ้น และปฏิเสธที่จะกระจายอำนาจการปกครองออกจาก

ศูนย์กลางไปให้ท้องถิ่น ยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ได้รับการขนานนามว่า “ยุคประชาธิปไตยแบบชี้นำ” (Guided 

Democracy) 

 

 

 

 

 
รายวิชา ซายา จินตา ปาดามู อินโดนีเซีย : 27 

 

 อินโดนีเซียในยุคที่เปนเอกราชตองประสบกับปญหาหลายประการ โดยเฉพาะปญหาทางเศรษฐกิจ
และความม่ันคง  เมื่อโลกเขาสูสมัยที่เรียกกันวาสงครามเย็น  อินโดนีเซียก็ตองรับมือกับภัยคุกคามจากลัทธิ
คอมมิวนิสต  ขบวนการคอมมิวนิสตในอินโดนีเซียในชวงนั้นมีความแข็งแกรงมาก  พรรคคอมมิวนิสต          
แหงอินโดนีเซีย (Partai Komunis Indonesia หรือ PKI) เคยเปนหนึ่งในพรรคคอมมิวนิสตที่มีสมาชิกมากท่ีสุด       
ของโลก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 นอกจากนี้ สภาพความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศก็ทําใหผูคนบางสวนไมพอใจที่ตอง
อยูใตการปกครองของรัฐบาลกลางที่เกาะชวา  เกิดเปนความรูสึกวาวัฒนธรรมทองถิ่นของตนถูกบดบังโดย
วัฒนธรรมของชาวชวา  ทําใหมีกระแสแบงแยกดินแดนข้ึนมาในบางพ้ืนที่  และถึงแมวาประธานาธิบดีคนแรก
ของประเทศ  คือ ซูการโน  พยายามนําระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามาใชปกครองประเทศในชวงแรก ๆ    
แตในภาวะที่ประเทศตองเผชิญภัยคุกคามตางๆมากมาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งเกิดการกบฏตอตานรัฐบาลขึ้น    
ในเกาะสุมาตราและเกาะสุลาเวสี  ทําใหในป พ.ศ. 2502 ซูการโนตัดสินใจปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครอง   
ของประเทศครั้งสําคัญ  โดยการขยายอํานาจของฝายบริหาร  ลดความสําคัญของผูแทนที่มาจากการเลือกตั้ง   
โดยประชาชน  เปดโอกาสใหกองทัพและกลุมการเมืองมุสลิมเขามามีอํานาจมากข้ึน  และปฏิเสธที่จะกระจาย
อํานาจการปกครองออกจากศูนยกลางไปใหทองถิ่น  ยุคแหงความเปลี่ยนแปลงนี้ไดรับการขนานนามวา                  
“ยุคประชาธิปไตยแบบช้ีนํา” (Guided Democracy) 

พรรคคอมมิวนิสตแหงอินโดนีเซีย (Partai Komunis Indonesia หรือ PKI) 
ที่มา : http://apik-tenan.blogspot.com/2012/06/sjam-kamaruzzaman-manusia-misterius.html 
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 ซูการ์โนปกครองประเทศมาจนถึง พ.ศ. 2508 มีเหตุวุ่นวายทางการเมือง ทำให้ซูการ์โนหมดอำนาจลง   

โดยผู้นำคณะนายทหาร คือ นายพลซูฮาร์โต ได้รวบอำนาจการปกครองไว้อย่างเบ็ดเสร็จและเป็นประธานาธิบดี  

คนต่อมา ในยุคนี้ ถูกขนานนามว่า “ยุคระเบียบใหม่” (New Order)  

 อินโดนีเซียในยุคนี้เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างมาก ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีคุณภาพสูงขึ้น 

และด้วยความสามารถของซูฮาร์โต ในการจัดสรรผลประโยชน์ในหมู่ชนชั้นนำ ก็ทำให้ยุคระเบียบใหม่ดำรงอยู่ได้  

เป็นระยะเวลาทั้งสิ้นกว่า 32 ปี แต่ในที่สุดจุดจบของการครองอำนาจของซูฮาร์โตก็มาถึงในปี พ.ศ. 2541   

เมื่อประชาชนชาวอินโดนีเซียจำนวนนับแสนคนที่เดือดร้อนอย่างหนักจากวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งซึ่งได้แพร่กระจาย

ไปทั่วเอเชีย (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของอินโดนีเซีย หดตัวลงถึงร้อยละ 14 ใน พ.ศ. 2541)   

ได้แสดงพลังออกมาเดินขบวนประท้วงครั้งใหญ่เพื่อขับไล่ซูฮาร์โตออกจากตำแหน่งและเรียกร้องให้มีการปฏิรูป  

การปกครองให้เป็นประชาธิปไตย จนกระทั่งในที่สุด ซูฮาร์โตก็ประกาศลาออกในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 
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 ซูการโนปกครองประเทศมาจนถึง  พ.ศ. 2508 มีเหตุวุนวายทางการเมือง  ทําใหซูการโนหมด
อํานาจลง โดยผูนําคณะนายทหารคือ นายพลซูฮารโต  ไดรวบอํานาจการปกครองไวอยางเบ็ดเสร็จและเปน
ประธานาธิบดีคนตอมา ในยุคนี้ ถูกขนานนามวา “ยุคระเบียบใหม” (New Order)  
 อินโดนีเซียในยุคนี้เจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจอยางมาก  ชีวิตความเปนอยูของประชาชนมี
คุณภาพสูงขึ้น  และดวยความสามารถของซูฮารโต ในการจัดสรรผลประโยชนในหมูชนชั้นนํา  ก็ทําใหยุค
ระเบียบใหมดํารงอยูไดเปนระยะเวลาทั้งสิ้นกวา 32 ป แตในที่สุดจุดจบของการครองอํานาจของซูฮารโตก็มาถึง
ในป พ.ศ. 2541 เมื่อประชาชนชาวอินโดนีเซียจํานวนนับแสนคนที่เดือดรอนอยางหนักจากวิกฤตเศรษฐกิจตม
ยํากุงซ่ึงไดแพรกระจายไปทั่วเอเชีย  (ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศหรือ  GDP ของอินโดนีเซีย  หดตัวลงถึงรอย
ละ 14 ใน พ.ศ. 2541) ไดแสดงพลังออกมาเดินขบวนประทวงครั้งใหญเพื่อขับไลซูฮารโตออกจากตําแหนงและ
เรียกรองใหมีการปฏิรูปการปกครองใหเปนประชาธิปไตย  จนกระท่ังในที่สุด  ซูฮารโตก็ประกาศลาออกในวันที่  
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 

 การออกจากตําแหนงของซูฮารโต  
นับเปนการสิ้นสุดลงของระบอบเผด็จการในอินโดนีเซีย  
และเปนจุดเริ่มตนของกระแส ปฏิรูปประเทศครั้งใหญ 
ทั้งในทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  (ในภาษา
อินโดนีเซียใชคําวา  reformasi เพ่ือเรียกกระแสปฏิรูป
ดังกลาว ) มีการนําเอาระบอบประชาธิปไตยมาใชใน
ประเทศ  จนประสบความสําเร็จดังที่ไดกลาวมาแลวใน
ขางตน ซึ่งผลพวงสําคัญประการหนึ่งของกระแสปฏิรูป  
คือ การกระจายอํานาจ  ออกจากศูนยกลางและการจัด
ใหมีการปกครองระดับทองถิ่นอยางจริงจัง  
 

ซูการโน ประธานาธิบดีคนแรกของประเทศอินโดนีเซีย 
ที่มา : http://agusssuryadi.wordpress.com/2012/01/05/pidato-terbaik-bung-karno/ 

 

ซูฮารโต ผูที่ดํารงตําแหนงประธานาธิบดียาวนานท่ีสุด  
ของประเทศเปนเวลา 32 ป 

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/ซูฮารโต 
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 ซูการโนปกครองประเทศมาจนถึง  พ.ศ. 2508 มีเหตุวุนวายทางการเมือง  ทําใหซูการโนหมด
อํานาจลง โดยผูนําคณะนายทหารคือ นายพลซูฮารโต  ไดรวบอํานาจการปกครองไวอยางเบ็ดเสร็จและเปน
ประธานาธิบดีคนตอมา ในยุคนี้ ถูกขนานนามวา “ยุคระเบียบใหม” (New Order)  
 อินโดนีเซียในยุคนี้เจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจอยางมาก  ชีวิตความเปนอยูของประชาชนมี
คุณภาพสูงขึ้น  และดวยความสามารถของซูฮารโต ในการจัดสรรผลประโยชนในหมูชนชั้นนํา  ก็ทําใหยุค
ระเบียบใหมดํารงอยูไดเปนระยะเวลาทั้งสิ้นกวา 32 ป แตในที่สุดจุดจบของการครองอํานาจของซูฮารโตก็มาถึง
ในป พ.ศ. 2541 เมื่อประชาชนชาวอินโดนีเซียจํานวนนับแสนคนที่เดือดรอนอยางหนักจากวิกฤตเศรษฐกิจตม
ยํากุงซ่ึงไดแพรกระจายไปทั่วเอเชีย  (ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศหรือ  GDP ของอินโดนีเซีย  หดตัวลงถึงรอย
ละ 14 ใน พ.ศ. 2541) ไดแสดงพลังออกมาเดินขบวนประทวงครั้งใหญเพื่อขับไลซูฮารโตออกจากตําแหนงและ
เรียกรองใหมีการปฏิรูปการปกครองใหเปนประชาธิปไตย  จนกระท่ังในที่สุด  ซูฮารโตก็ประกาศลาออกในวันที่  
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 

 การออกจากตําแหนงของซูฮารโต  
นับเปนการสิ้นสุดลงของระบอบเผด็จการในอินโดนีเซีย  
และเปนจุดเริ่มตนของกระแส ปฏิรูปประเทศครั้งใหญ 
ทั้งในทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  (ในภาษา
อินโดนีเซียใชคําวา  reformasi เพ่ือเรียกกระแสปฏิรูป
ดังกลาว ) มีการนําเอาระบอบประชาธิปไตยมาใชใน
ประเทศ  จนประสบความสําเร็จดังที่ไดกลาวมาแลวใน
ขางตน ซึ่งผลพวงสําคัญประการหนึ่งของกระแสปฏิรูป  
คือ การกระจายอํานาจ  ออกจากศูนยกลางและการจัด
ใหมีการปกครองระดับทองถิ่นอยางจริงจัง  
 

ซูการโน ประธานาธิบดีคนแรกของประเทศอินโดนีเซีย 
ที่มา : http://agusssuryadi.wordpress.com/2012/01/05/pidato-terbaik-bung-karno/ 

 

ซูฮารโต ผูที่ดํารงตําแหนงประธานาธิบดียาวนานท่ีสุด  
ของประเทศเปนเวลา 32 ป 

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/ซูฮารโต 

 การออกจากตำแหน่งของซูฮาร์โต นับเป็นการ

สิ้นสุดลงของระบอบเผด็จการในอินโดนีเซีย และเป็นจุด

เริ่มต้นของกระแสปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ ทั้งในทาง  

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (ในภาษาอินโดนีเซียใช้  

คำว่า reformasi เพื่อเรียกกระแสปฏิรูปดังกล่าว)   

มีการนำเอาระบอบประชาธิปไตยมาใช้ในประเทศ   

จนประสบความสำเร็จดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น   

ซึ่งผลพวงสำคัญประการหนึ่งของกระแสปฏิรูป คือ   

การกระจายอำนาจ ออกจากศูนย์กลางและการจัดให้มี

การปกครองระดับท้องถิ่นอย่างจริงจัง  
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กิจกรรมท้ายบทที่ 3 

 

กิจกรรมที่ 1 

 จงใส่เครื่องหมาย      หน้าข้อความที่ถูก และเครื่องหมาย      หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง 

 ........... 1. ศาสนา และการค้า มีอิทธิพลอย่างมาก ต่อการขับเคลื่อนประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย 

 ........... 2. อินโดนีเซียในอดีตได้รับอิทธิพลจากศาสนาสำคัญของโลก 3 ศาสนา ได้แก่ ฮินดู พุทธและคริสต์ 

 ........... 3. เชื้อสายมองโกลอยด์จากจีนตอนใต้ ยูนาน และตังเกี๋ย ได้นำเอาวัฒนธรรมของยุคหินใหม่ ยุคโลหะ   

   รวมทั้งภาษาออสโตรนีเซีย เข้าไปในอินโดนีเซีย 

 ........... 4. การเข้ามาของภาษาอังกฤษ และภาษาบาลี ในอินโดนีเซีย ทำให้ได้วิวัฒนาการเป็นภาษาชวาเก่า   

   ชวาใหม่ และอักษรอินโดนีเซียอื่น ๆ 

 ........... 5. วัฒนธรรมส่วนใหญ่ที่ชาวอินโดนีเซียได้รับจากชาวฮินดู ได้แก่ สถาปัตยกรรม การปั้นรูป วรรณคด ี  

   ดนตรี นาฏศิลป์ และการเล่นพื้นเมือง 

 ........... 6. สมัยอาณาจักรศรีวิชัยชาวอาหรับได้นำเอาศาสนาพุทธเข้ามาในอินโดนีเซีย จนมีการนับถือกัน  

   อย่างแพร่หลาย 

 ........... 7. จาการ์ตา หมายถึงสถานที่แห่งชัยชนะ  

 ........... 8. การเข้ามาครอบครองดินแดนหมู่เกาะแถบอินโดนีเซียของอังกฤษ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการ  

   นำเอาเกาะทั้งหลายมาอยู่ใต้การปกครองเดียวกัน 

 ........... 9. แกนนำสำคัญในขบวนการเรียกร้องเอกราชของอินโดนีเซีย คือ ซูการ์โนและฮัตตะ 

 ........... 10. ยุคที่นายพลซูฮาร์โตเรืองอำนาจ ถูกขนานนามว่า “ยุคประชาธิปไตยแบบชี้นำ”       

   (Guided Democracy)  

 

กิจกรรมที่ 2 

 ให้ผู้เรียนศึกษาประวัติศาสตร์อินโดนีเซียเพิ่มเติมจากที่ได้เรียนรู้ในสื่อการเรียน แล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กันในหัวข้อต่อไปนี้ 

 1. อิทธิพลของการก่อตั้งสหพันธ์บริษัทดัตช์อินเดียตะวันออก (VOC) ในอินโดนีเซีย 

 2. การปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในอินโดนีเซีย 

 3. ความเป็นเอกภาพบนความแตกต่าง และขบวนการแบ่งแยกดินแดนในอินโดนีเซีย 
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กิจกรรมทายบทที่ 3 
 

กิจกรรมที่ 1 
 จงใสเครื่องหมาย  หนาขอความที่ถูก และเครื่องหมาย  หนาขอความที่ไมถูกตอง 

 ...........  1. ศาสนา และการคา มีอิทธิพลอยางมาก ตอการขับเคลื่อนประวัติศาสตรอินโดนีเซีย 
 ........... 2.  อินโดนีเซียในอดีตไดรับอิทธิพลจากศาสนาสําคัญของโลก 3 ศาสนา ไดแก ฮินดู พุทธ 
        และคริสต 
 ........... 3.  เชื้อสายมองโกลอยดจากจีนตอนใต ยูนาน และตังเกี๋ย ไดนําเอาวัฒนธรรมของยุคหิน    
   ใหม ยุคโลหะ รวมทั้งภาษาออสโตรนีเซีย เขาไปในอินโดนีเซีย 
 ........... 4.   การเขามาของภาษาอังกฤษ และภาษาบาลี ในอินโดนีเซีย ทําใหไดวิวัฒนาการเปน
     ภาษาชวาเกา ชวาใหม และอักษรอินโดนีเซียอ่ืน ๆ 
 ...........  5.   วัฒนธรรมสวนใหญที่ชาวอินโดนีเซียไดรับจากชาวฮินดู ไดแก สถาปตยกรรม การปน
   รูป วรรณคดี ดนตรี นาฏศิลป และการเลนพื้นเมือง 
 ........... 6.   สมัยอาณาจักรศรีวิชัยชาวอาหรับไดนําเอาศาสนาพุทธเขามาในอินโดนีเซีย จนมีการ
   นับถือกันอยางแพรหลาย 
 ........... 7.   จาการตา มีความหมายถึงสถานที่แหงชัยชนะ  
 ........... 8.   การเขามาครอบครองดินแดนหมูเกาะแถบอินโดนีเซียของอังกฤษ ถือเปนจุดเริ่มตน
   ของการนําเอาเกาะทั้งหลายมาอยูใตการปกครองเดียวกัน  
 ........... 9.   แกนนําสําคัญในขบวนการเรียกรองเอกราชของอินโดนีเซีย คือ ซูการโนและฮัตตะ 
 ........... 10. ยุคที่นายพลซูฮารโตเรืองอํานาจ ถูกขนานนามวา “ยุคประชาธิปไตยแบบชี้นํา”  
             (Guided Democracy)  
 
กิจกรรมที่ 2 
 ใหผูเรียนศึกษาประวัติศาสตรอินโดนีเซียเพิ่มเติมจากท่ีไดเรียนรูในสื่อการเรียน แลวนํามา
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันในหัวขอตอไปนี้ 

 1.  อิทธิพลของการกอตั้งสหพันธบริษัทดัตชอินเดียตะวันออก (VOC) ในอินโดนีเซีย 

 2.  การปฏิรูปประเทศครั้งใหญทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในอินโดนีเซีย 

 3.  ความเปนเอกภาพบนความแตกตาง และขบวนการแบงแยกดินแดนในอินโดนีเซีย 
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กิจกรรมทายบทที่ 3 
 

กิจกรรมที่ 1 
 จงใสเครื่องหมาย  หนาขอความที่ถูก และเครื่องหมาย  หนาขอความที่ไมถูกตอง 

 ...........  1. ศาสนา และการคา มีอิทธิพลอยางมาก ตอการขับเคลื่อนประวัติศาสตรอินโดนีเซีย 
 ........... 2.  อินโดนีเซียในอดีตไดรับอิทธิพลจากศาสนาสําคัญของโลก 3 ศาสนา ไดแก ฮินดู พุทธ 
        และคริสต 
 ........... 3.  เชื้อสายมองโกลอยดจากจีนตอนใต ยูนาน และตังเกี๋ย ไดนําเอาวัฒนธรรมของยุคหิน    
   ใหม ยุคโลหะ รวมทั้งภาษาออสโตรนีเซีย เขาไปในอินโดนีเซีย 
 ........... 4.   การเขามาของภาษาอังกฤษ และภาษาบาลี ในอินโดนีเซีย ทําใหไดวิวัฒนาการเปน
     ภาษาชวาเกา ชวาใหม และอักษรอินโดนีเซียอ่ืน ๆ 
 ...........  5.   วัฒนธรรมสวนใหญที่ชาวอินโดนีเซียไดรับจากชาวฮินดู ไดแก สถาปตยกรรม การปน
   รูป วรรณคดี ดนตรี นาฏศิลป และการเลนพื้นเมือง 
 ........... 6.   สมัยอาณาจักรศรีวิชัยชาวอาหรับไดนําเอาศาสนาพุทธเขามาในอินโดนีเซีย จนมีการ
   นับถือกันอยางแพรหลาย 
 ........... 7.   จาการตา มีความหมายถึงสถานที่แหงชัยชนะ  
 ........... 8.   การเขามาครอบครองดินแดนหมูเกาะแถบอินโดนีเซียของอังกฤษ ถือเปนจุดเริ่มตน
   ของการนําเอาเกาะทั้งหลายมาอยูใตการปกครองเดียวกัน  
 ........... 9.   แกนนําสําคัญในขบวนการเรียกรองเอกราชของอินโดนีเซีย คือ ซูการโนและฮัตตะ 
 ........... 10. ยุคที่นายพลซูฮารโตเรืองอํานาจ ถูกขนานนามวา “ยุคประชาธิปไตยแบบชี้นํา”  
             (Guided Democracy)  
 
กิจกรรมที่ 2 
 ใหผูเรียนศึกษาประวัติศาสตรอินโดนีเซียเพิ่มเติมจากท่ีไดเรียนรูในสื่อการเรียน แลวนํามา
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันในหัวขอตอไปนี้ 

 1.  อิทธิพลของการกอตั้งสหพันธบริษัทดัตชอินเดียตะวันออก (VOC) ในอินโดนีเซีย 

 2.  การปฏิรูปประเทศครั้งใหญทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในอินโดนีเซีย 

 3.  ความเปนเอกภาพบนความแตกตาง และขบวนการแบงแยกดินแดนในอินโดนีเซีย 
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บทที่ 4  การเมืองการปกครอง 
ของประเทศอินโดนีเซีย 

 

สาระสำคัญ 

  อินโดนีเซียปกครองประเทศด้วยระบอบประชาธิปไตยในระบบสาธารณรัฐแบบ Unitary Republic ซึ่งมี

การปกครองตนเองในบางพื้นที่ (Provincial Autonomy) โดยมีประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง  

เป็นประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร ตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2488 ซึ่งได้กำหนดให้ใช้หลักปัญจศีล ในการปกครอง

ประเทศ โดยโครงสร้างการเมืองการปกครองของอินโดนีเซีย ประกอบด้วย 7 องค์กร ได้แก่ 1) สภาที่ปรึกษา

ประชาชน (People’s Consultative Assembly : MPR) 2) สภาผู้แทนราษฎร (House of People’s 

Representatives : DPR) 3) สภาผู้แทนระดับภูมิภาค (Regional Representatives Council : DPD)   

4) สภาประชาชนระดับท้องถิ่น (Regional People’s House of Representatives : DPRD) 5) ประธานาธิบดี   

6) ศาลยุติธรรม 7) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสูงสุด (Supreme Audit Board : BPK) อินโดนีเซียยังคงให้

ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายการทูตรอบด้าน (all direction foreign policy) ที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเสริมสร้างพลวัตที่สมดุล จึงทำให้ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีบทบาท

สำคัญอีกประเทศหนึ่งในเวทีโลก 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 1. อธิบายลักษณะการเมืองการปกครองของประเทศอินโดนีเซียได้ 

 2. วิเคราะห์การแบ่งอำนาจการปกครองของประเทศอินโดนีเซียได้ 

 3. เข้าใจหลักการแบ่งเขตการปกครองของประเทศอินโดนีเซีย 

 4. เห็นความสำคัญของการใช้นโยบายต่างประเทศของประเทศอินโดนีเซีย 

 

ขอบข่ายของเนื้อหา 

 การเมืองการปกครอง 

  - โครงสร้างการเมืองการปกครองของประเทศอินโดนีเซีย 

  - ระบบบริหารราชการรูปแบบกระทรวง 

  - การแบ่งเขตการปกครอง 

  - ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 

!

!
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 การเมืองการปกครอง 

 อินโดนีเซียปกครองประเทศด้วยระบอบประชาธิปไตยในระบบสาธารณรัฐแบบ Unitary Republic มีหลักการ

ในการปกครองที่ว่า “เป็นหนึ่งเดียวภายใต้ความหลากหลาย” ซึ่งใช้เป็นเครื่องผูกพันคนอินโดนีเซียเข้าไว้ด้วยกัน 

และมีการปกครองตนเองในบางพื้นที่ (Provincial Autonomy) โดยมีประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง

เป็นประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2488 ซึ่งได้กำหนดให้ใช้หลักปัญจศีล ในการปกครอง

ประเทศ ประกอบด้วย 

 1. นับถือพระเจ้าองค์เดียว 

 2. เป็นมนุษย์ที่เจริญและคงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม  

 3. ความเป็นเอกภาพของอินโดนีเซีย  

 4. เป็นประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน 

 5. ความยุติธรรมในสังคมชาวอินโดนีเซียทั้งมวล 

 โครงสร้างการเมืองการปกครองของอินโดนีเซีย ประกอบด้วย 7 องค์กร ได้แก่ 

 1. สภาที่ปรึกษาประชาชน (People’s Consultative Assembly : MPR) ประกอบด้วยสมาชิกสภา  

ผู้แทนราษฎร (People’s Representative Council : DPR) จำนวน 550 คน และสภาผู้แทนระดับภูมิภาค 

(Regional Representative Council : DPD) จำนวน 128 คน ทั้งหมดมาจากการเลือกตั้ง สภาที่ปรึกษาประชาชน 

มีหน้าที่สำคัญ 3 ประการ คือ แก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่งตั้งประธานาธิบดี/รองประธานาธิบดี และถอดถอน

ประธานาธิบดี  
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การเมืองการปกครอง 

 อินโดนีเซียปกครองประเทศดวยระบอบประชาธิปไตยในระบบสาธารณรัฐแบบ Unitary 
Republic  มีหลักการในการปกครองที่วา “เปนหนึ่งเดียวภายใตความหลากหลาย ” ซึ่งใชเปนเครื่องผูกพันคน
อินโดนีเซียเขาไวดวยกัน  และมีการปกครองตนเองในบางพ้ืนที่ ( Provincial Autonomy) โดยมีประธานาธิบดี
ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเปนประมุข และหัวหนาฝายบริหารตามรัฐธรรมนูญป 2488 ซึ่งไดกําหนดใหใช
หลักปญจศีล ในการปกครองประเทศ ประกอบดวย 

1. นับถือพระเจาองคเดียว 
2. เปนมนุษยที่เจริญและคงไวซึ่งความเท่ียงธรรม  
3. ความเปนเอกภาพของอินโดนีเซีย  
4. เปนประชาธิปไตยแบบมีผูแทน 
5. ความยุติธรรมในสังคมชาวอินโดนีเซียทั้งมวล 

 โครงสรางการเมืองการปกครองของอินโดนีเซีย ประกอบดวย 7 องคกร ไดแก 

  1.  สภาที่ปรึกษาประชาชน (People's Consultative Assembly : MPR) ประกอบดวย
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ( People's Representative Council : DPR) จํานวน 550 คน และสภาผูแทน
ระดับภูมิภาค (Regional Representative Council : DPD) จํานวน 128 คน ทั้งหมดมาจากการเลือกตั้ง สภา
ที่ปรึกษาประชาชน มีหนาที่สําคัญ 3 ประการคือ แกไขรัฐธรรมนูญ แตงตั้งประธานาธิบดี/รองประธานาธิบดี และ
ถอดถอนประธานาธิบดี  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สภาที่ปรึกษาประชาชน (People's Consultative Assembly : MPR) 
ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Consultative_Assembly 
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 2. สภาผู้แทนราษฎร (House of People’s Representatives : DPR) ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 

550 คน มาจากการเลือกตั้ง มีหน้าที่หลักในการออกกฎหมาย อนุมัติงบประมาณ และกำกับดูแลการทำงาน  

ของรัฐบาล มีวาระการทำงาน 5 ปี อย่างไรก็ตาม การพิจารณาร่างกฎหมายแต่ละฉบับต้องมีการหารือและได้รับ

ความเห็นชอบร่วมกันระหว่าง DPR กับประธานาธิบดี ร่างกฎหมายใดที่ไม่ได้รับความเห็นชอบร่วมจาก

ประธานาธิบดี จะไม่สามารถนำกลับมาพิจารณาใหม่ได้อีก ขณะเดียวกันร่างกฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบร่วมจาก

ประธานาธิบดี และผ่านการลงคะแนนเสียงจาก DPR แล้ว แต่ประธานาธิบดีไม่ลงนามด้วยเหตุใดก็ตาม ภายใน 30 วัน

ให้ถือว่ามีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายได้โดยสมบูรณ์ 

 อนึ่ง DPR ไม่มีอำนาจในการขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจประธานาธิบดีหรือรองประธานาธิบดี การถอดถอน

ประธานาธิบดีหรือรองประธานาธิบดี ต้องทำตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญคือ DPR ต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3   

ของผู้ร่วมประชุม (มีจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิก DPR ทั้งหมด) เสนอเรื่องการขอถอดถอนให้  

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา และหากศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเห็นชอบตามที่เสนอ DPR จึงจะเสนอให้ MPR พิจารณา  

ต่อไป (อำนาจสุดท้ายในการถอดถอนประธานาธิบดี/รองประธานาธิบดีอยู่ที่ MPR)  

 3. สภาผู้แทนระดับภูมิภาค (Regional Representatives Council : DPD) เป็นสถาบันใหม่ที่มีการ

เลือกตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2547 เพื่อทดแทนผู้แทนจากภูมิภาคและองค์กรสังคม/กลุ่มอาชีพที่เคยมีอยู่เดิม 

(ที่มาจากการแต่งตั้ง) ทั้งนี้ สมาชิก DPD มาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 128 คน มีหน้าที่เสนอแนะ

ร่างกฎหมาย รวมถึงตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศ  

 4. สภาประชาชนระดับท้องถิ่น (Regional People’s House of Representatives : DPRD)   

ตามบทบัญญัติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2543 กำหนดให้แบ่งระดับการปกครองภูมิภาคออกเป็นจังหวัด อำเภอ 

(Regency) และตำบล/เทศบาล (Kota) โดยจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก DPRD ในทุกระดับ (พร้อมกับการเลือกตั้ง 

DPR และ DPD)  
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  2.  สภาผูแทนราษฎร (House of People's Representatives : DPR) ประกอบดวย
สมาชิกจํานวน 550 คน มาจากการเลือกตั้ง มีหนาที่หลักในการออกกฎหมาย อนุมัติงบประมาณ และกํากับ
ดูแลการทํางานของรัฐบาล มีวาระการทํางาน 5 ป  อยางไรก็ตาม การพิจารณารางกฎหมายแตละฉบับตองมี
การหารือและไดรับความเห็นชอบรวมกันระหวาง DPR กับประธานาธิบดี รางกฎหมายใดที่ไมไดรับความ
เห็นชอบรวมจากประธานาธิบดี จะไมสามารถนํากลับมาพิจารณาใหมไดอีก   ขณะเดียวกันรางกฎหมายที่ไดรับ
ความเห็นชอบรวมจากประธานาธิบดี และผานการลงคะแนนเสียงจาก DPR แลว แตประธานาธิบดีไมลงนาม
ดวยเหตุใดก็ตาม ภายใน 30 วันใหถือวามีผลบังคับใชเปนกฎหมายไดโดยสมบูรณ 
  อนึ่ง DPR ไมมีอํานาจในการขอเปดอภิปรายไมไววางใจประธานาธิบดีหรือรอง ประธานาธิบดี 
การถอดถอนประธานาธิบดีหรือรองประธานาธิบดี ตองทําตามข้ันตอนของรัฐธรรมนูญคือ DPR ตองใชคะแนน
เสียง 2 ใน 3 ของผูรวมประชุม (มีจํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิก DPR ทั้งหมด) เสนอเรื่องการ
ขอถอดถอนใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา และหากศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเห็นชอบตามที่เสนอ DPR จึงจะ
เสนอให MPR พิจารณาตอไป (อํานาจสุดทายในการถอดถอนประธานาธิบดี/รองประธานาธิบดีอยูท่ี MPR)  

  3.  สภาผูแทนระดับภูมิภาค (Regional Representatives Council : DPD) เปนสถาบัน
ใหมที่มีการเลือกตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2547 เพ่ือทดแทนผูแทนจากภูมิภาคและองคกรสังคม/กลุม
อาชีพที่เคยมีอยูเดิม (ที่มาจากการแตงตั้ง) ทั้งนี้ สมาชิก DPD มาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 
128 คน มีหนาที่เสนอแนะรางกฎหมาย รวมถึงตรวจสอบการใชจายงบประมาณของประเทศ  

  4.  สภาประชาชนระดับทองถิ่น ( Regional People's House of Representatives : 
DPRD) ตามบทบัญญัติในการแกไขรัฐธรรมนูญป 2543 กําหนดใหแบงระดับการปกครองภูมิภาคออกเปน
จังหวัด อําเภอ ( Regency) และตําบล/เทศบาล ( Kota) โดยจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิก DPRD ในทุกระดับ 
(พรอมกับการเลือกตั้ง DPR และ DPD)  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ที่ทําการ DPRD 
ที่มา : http://sku-aspirasirakyat.com/tag/dprd-jabar 
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 5. ประธานาธิบดี มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ตามรัฐธรรมนูญระบุให้ประธานาธิบดีเป็นหัวหน้ารัฐบาล  

และเป็นผู้บัญชาการกองทัพ โดยประธานาธิบดีอยู่ในตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 สมัย (สมัยละ 5 ปี) สำหรับ

ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน (2557) คือ นาย Susilo Bambang Yudnoyono และรองประธานาธิบดี   

คือ นาย Muhammed Jusuf Kalla  

 ทั้งนี้ นับตั้งแต่ประกาศเอกราชเป็นต้นมา อินโดนีเซียมีประธานาธิบดีมาแล้วทั้งสิ้น 6 คน ได้แก่ 

 1. ซูการ์โน (ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2488 - 2510) 

 2. ซูฮาร์โต (ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2510 - 2541) 

 3. ยูซุฟ ฮาบิบี (ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2541 - 2542) 

 4. อับดุลเราะห์มาน วาฮิด (ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2542 - 2544) 

 5. เมกาวาตี ซูการ์โนบุตรี (ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2544 - 2547) 

 6. ซูซีโล บัมบัง ยูโนโยโน (ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. ศาลยุติธรรม รัฐธรรมนูญกำหนดให้อำนาจตุลาการอยู่ภายใต้การดูแลของศาลฎีกา และศาลระดับรองๆ 

ลงมา รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญ ในการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลฎีกา คณะกรรมาธิการตุลาการ (Judicial Commission) 

เป็นผู้เสนอชื่อให้ DPR รับรอง จากนั้นจึงเสนอต่อให้ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้ง สมาชิกคณะกรรมาธิการตุลาการ

แต่งตั้งและถอดถอนโดยประธานาธิบดี ด้วยความเห็นชอบของ DPR  

 7. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสูงสุด (Supreme Audit Board : BPK) มีหน้าที่รายงานการใช้  

งบประมาณต่อ DPR, DPD และ DPRD สมาชิก BPK คัดเลือกโดย DPR โดยรับฟังความคิดเห็นของ DPD และ  

แต่งตั้งโดยประธานาธิบดี 
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  5.  ประธานาธิบดี  มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ตามรัฐธรรมนูญระบุใหประธานาธิบดีเปน
หัวหนารัฐบาลและเปนผูบัญชาการกองทัพ โดยประธานาธิบดีอยูในตําแหนงติดตอกันไดไมเกิน 2 สมัย (สมัยละ 
5 ป) สําหรับประธานาธิบดีคนปจจุบัน (2557) คือ นาย Susilo Bambang Yudnoyono และรอง
ประธานาธิบดี คือ นาย Muhammed Jusuf Kalla  
  ทั้งนี้ นับตั้งแตประกาศเอกราชเปนตนมา  อินโดนีเซียมีประธานาธิบดีมาแลวทั้งสิ้น  6 คน 
ไดแก 
  1.  ซูการโน (ดํารงตําแหนง พ.ศ. 2488 - 2510) 

2.  ซูฮารโต (ดํารงตําแหนง พ.ศ. 2510 - 2541) 
3.  ยูซุฟ ฮาบิบี (ดํารงตําแหนง พ.ศ. 2541 - 2542) 
4.  อับดุลเราะหมาน วาฮิด (ดํารงตําแหนง พ.ศ. 2542 - 2544) 
5.  เมกาวาตี ซูการโนบุตรี (ดํารงตําแหนง พ.ศ. 2544 - 2547) 
6.  ซูซีโล บัมบัง ยูโนโยโน (ดํารงตําแหนง พ.ศ. 2547 - ปจจุบัน) 
 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 

  6.  ศาลยุติธรรม  รัฐธรรมนูญกําหนดใหอํานาจตุลาการอยูภายใตการดูแลของศาลฎีกา และ
ศาลระดับรองๆ ลงมา รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญ ในการแตงตั้งผูพิพากษาศาลฎีกา คณะกรรมาธิการตุลาการ 
(Judicial Commission) เปนผูเสนอชื่อให DPR รับรอง จากนั้นจึงเสนอตอใหประธานาธิบดีเปนผูแตงตั้ง 
สมาชิกคณะกรรมาธิการตุลาการแตงตั้งและถอดถอนโดยประธานาธิบดี ดวยความเห็นชอบของ DPR  

  7.  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินสูงสุด ( Supreme Audit Board : BPK) มีหนาที่
รายงานการใชงบประมาณตอ DPR, DPD และ DPRD สมาชิก BPK คัดเลือกโดย DPR โดยรับฟงความคิดเห็น
ของ DRD และแตงตั้งโดยประธานาธิบดี 

ประธานาธิบดีซูซีโล บัมบัง ยูโนโยโน 
ที่มา http://www.manager.co.th/around/viewnews.aspx?NewsID=9550000066360 
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 ระบบบริหารราชการรูปแบบกระทรวง 

 รัฐบาลส่วนกลางของอินโดนีเซียมีการจัดระบบบริหารราชการในรูปแบบกระทรวงทั้งสิ้น 34 กระทรวง   

แบ่งเป็นกระทรวงหลัก 30 กระทรวง และกระทรวงประสานงาน (Coordinating ministry) อีก 4 กระทรวง อันมี

รายชื่อดังต่อไปนี้ 

  กระทรวงหลัก 

   1. กระทรวงมหาดไทย 

   2. กระทรวงการต่างประเทศ 

   3. กระทรวงกลาโหม 

   4. กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 

   5. กระทรวงการคลัง 

   6. กระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ธาตุ 

   7. กระทรวงอุตสาหกรรม 

   8. กระทรวงพาณิชย์ 

   9. กระทรวงเกษตร 

   10. กระทรวงป่าไม้ 

   11. กระทรวงคมนาคม 

   12. กระทรวงกิจการทางทะเลและประมง 

   13. กระทรวงแรงงานและการอพยพย้ายถิ่น 

   14. กระทรวงกิจการสาธารณะ 

   15. กระทรวงสาธารณสุข 

   16. กระทรวงการศึกษาแห่งชาติ 

   17. กระทรวงบริการสังคม 

   18. กระทรวงการศาสนา 

   19. กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 

   20. กระทรวงการสื่อสารและข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

   21. กระทรวงวิจัยและเทคโนโลยี 

   22. กระทรวงสหกรณ์และกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

   23. กระทรวงสิ่งแวดล้อม 

   24. กระทรวงส่งเสริมบทบาทสตรีและคุ้มครองเด็ก 

   25. กระทรวงการปฏิรูปการบริหารและระบบราชการ 

   26. กระทรวงการพัฒนาภูมิภาคด้อยโอกาส 

   27. กระทรวงการวางแผนพัฒนาแห่งชาติ 
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   28. กระทรวงรัฐวิสาหกิจ 

   29. กระทรวงการเคหะ 

   30. กระทรวงการเยาวชนและกีฬา 

  กระทรวงประสานงาน 

   1. กระทรวงประสานงานทางการเมือง กฎหมาย และความมั่นคง 

   2. กระทรวงประสานงานทางสวัสดิการประชาชน 

   3. กระทรวงประสานงานทางเศรษฐกิจ 

   4. สำนักงานเลขาธิการแห่งรัฐ 

 การแบ่งเขตการปกครอง 

 ปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 34 จังหวัด (provinces) โดยมี 5 จังหวัด   

ถูกกำหนดให้มีฐานะพิเศษในการจัดการปกครอง ได้แก่ เขตปกครองพิเศษอาเจะห์ - บันดาร์อาเจะห์ เขตปกครอง

พิเศษยอกยาการ์ตา เขตปกครองพิเศษปาปัว เขตปกครองพิเศษปาปัวตะวันตก และเขตนครหลวงพิเศษจาการ์ตา 

ได้แก่ 

  เกาะสุมาตรา 

   เขตปกครองพิเศษอาเจะห์ - บันดาร์อาเจะห์ 

   จังหวัดสุมาตราเหนือ - เมดาน 

   จังหวัดสุมาตราใต้ - ปาเลมบัง 

   จังหวัดสุมาตราตะวันตก - ปาดัง 

   จังหวัดเรียว - เปอกันบารู 

   หมู่เกาะเรียว - ตันจุงปีนัง 

   จังหวัดจัมบี - จัมบี 

   หมู่เกาะบังกาเบลีตุง - ปังกัลป์ปีนัง 

   จังหวัดเบงกูลู - เบงกูลู 

   จังหวัดลัมปุง - บันดาร์ลัมปุง 

  เกาะชวา 

   เขตนครหลวงพิเศษจาการ์ตา 

   จังหวัดชวากลาง - เซมารัง 

   จังหวัดชวาตะวันออก - สุราบายา 

   จังหวัดชวาตะวันตก - บันดุง 

   จังหวัดบันเตน - เซรัง 

   เขตปกครองพิเศษยอกยาการ์ตา 
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  หมู่เกาะซุนดาน้อย 

   จังหวัดบาหลี - เดนปาซาร์ 

   จังหวัดนูซาเต็งการาตะวันออก - คูปัง 

   จังหวัดนูซาเต็งการาตะวันตก - มาตาราม 

  เกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตัน 

   จังหวัดกาลิมันตันเหนือ - Tanjung Selor 

   จังหวัดกาลิมันตันกลาง - ปาลังการายา 

   จังหวัดกาลิมันตันใต้ - บันจาร์มาซิน 

   จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก - ซามารินดา 

   จังหวัดกาลิมันตันตะวันตก - ปนตีอานัก 

  เกาะสุลาเวสี 

   จังหวัดโกรอนตาโล - โกรอนตาโล 

   จังหวัดสุลาเวสีเหนือ - มานาโด 

   จังหวัดสุลาเวสีกลาง - ปาลู 

   จังหวัดสุลาเวสีใต้ - มากัสซาร์ 

   จังหวัดสุลาเวสีตะวันออกเฉียงใต้ - เกินดารี 

   จังหวัดสุลาเวสีตะวันตก - มามูจู 

  หมู่เกาะโมลุกกะ 

   จังหวัดมาลูกู - อัมบน 

   จังหวัดมาลูกูเหนือ - เตอร์นาตี 

  เกาะนิวกินี 

   เขตปกครองพิเศษปาปัว – จายาปุระ 

   เขตปกครองพิเศษปาปัวตะวันตก - มานกวารี 
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 ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 

 อินโดนีเซียยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายการทูตรอบด้าน (all direction foreign policy)   

ที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเสริมสร้างพลวัตที่สมดุล (dynamic 

equilibrium) นโยบายการทูตพหุภาคี (multilateral diplomacy) นโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจ (economic 

diplomacy) นโยบายการทูตภูมิภาค (regional diplomacy) การให้ความสำคัญต่อบทบาทนำของอาเซียน 

(ASEAN Centrality) และการส่งเสริมบทบาทของอินโดนีเซียทั้งในระดับภูมิภาคและเวทีระหว่างประเทศ ซึ่งตั้งอยู่

บนพื้นฐานของความเป็นอิสระและประสิทธิภาพ (independent and active) โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้าง

ความเท่าเทียมกันและการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศต่าง ๆ ทั้งทางด้านการเมือง ความมั่นคง   

และเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ตอบสนองผลประโยชน์ของชาติ จัดการกับภัยคุกคามซึ่งมีผลต่อ  

ความมั่นคงของอินโดนีเซีย และเชื่อมโยงประเด็นท้าทายของอินโดนีเซียกับประเด็นท้าทายภายนอก 

 ภายหลังจากการประสบปัญหาเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอินโดนีเซีย ในปี พ.ศ. 2541 

ทำให้อำนาจต่อรองกับมหาอำนาจตะวันตกของอินโดนีเซียได้ลดลง ดังนั้นอินโดนีเซียได้ปรับเปลี่ยนนโยบาย  

ต่างประเทศของตนให้มีความหลากหลาย และเพิ่มมิติในด้านต่างๆ มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์ด้านการ  

ต่างประเทศของอินโดนีเซีย ยังคงดำเนินไปเพื่อมิให้ประเทศตะวันตกเข้ามาก้าวก่ายแทรกแซงกิจการภายใน  

หรือกดดันอินโดนีเซียมากเกินไป 

 ปัจจุบัน อินโดนีเซียได้ดำเนินนโยบายระหว่างประเทศเชิงยืดหยุ่น เพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ 

ในปี พ.ศ. 2544 อินโดนีเซียได้ปรับปรุงความสัมพันธ์กับสิงคโปร์ จีน สหรัฐฯ และออสเตรเลีย และก่อนหน้านี้ มีการ

ขยายความสัมพันธ์กับประเทศเอเชียใต้ เช่น อินเดีย และปากีสถาน และสถาปนาความสัมพันธ์กับติมอร์ตะวันออก

หรือติมอร์เลสเตด้วย 

 อินโดนีเซียให้ความสำคัญกับกลุ่มประเทศมุสลิม องค์การการประชุมอิสลาม และกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

เนื่องจากต้องการแสวงหาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และใช้กลุ่มประเทศดังกล่าวเป็นพันธมิตรเพื่อคานอำนาจ  

กับมหาอำนาจตะวันตก 

 ในช่วงปี พ.ศ. 2544 - 2545 แม้ว่าอินโดนีเซียจะเน้นการปรับปรุงความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ  

ที่สำคัญ โดยเฉพาะจีนและสหรัฐฯ (ประธานาธิบดี George W. Bush แห่งสหรัฐฯ ได้เดินทางเยือนอินโดนีเซีย   

เมื่อ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2546) ในช่วงปีที่ผ่านมา แต่อินโดนีเซียยังถือว่าอาเซียนเป็นเสาหลักสำหรับการดำเนิน

นโยบายต่างประเทศ 

 อินโดนีเซียให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับมาเลเซียและสิงคโปร์ เนื่องจากเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีเขตติดต่อกัน

และมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 4 

 

กิจกรรมที่ 1 

 ให้ผู้เรียนศึกษาเรื่อง หลักปัญจศีล ในการปกครองของอินโดนีเซียว่ามีจุดเด่นอย่างไร แล้วนำมาเปรียบเทียบ

กับการปกครองของประเทศไทย จากนั้นร่วมกันอภิปรายกับเพื่อน ๆ และสรุปเป็นผังมโนทัศน์ 

 

กิจกรรมที่ 2 

 ให้ผู้เรียนเลือกศึกษาประวัติและการบริหารงานของประธานาธิบดีของอินโดนีเซีย จำนวน 1 คน แล้วนำเสนอ

แนวคิดทั้งด้านบวกและลบ ที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้า จากนั้นร่วมกันอภิปรายกับเพื่อน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับ

สังคมไทย 

 

กิจกรรมที่ 3 

 ให้ผู้เรียนศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างการปกครองของประเทศอินโดนีเซีย แล้วนำมาเปรียบเทียบ  

กับประเทศไทย จากนั้นให้ผู้เรียนจัดทำป้ายนิเทศเพื่อนำเสนอผลการศึกษาดังกล่าว 
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บทที่ 5  ลักษณะทางสังคม 
ของประเทศอินโดนีเซีย 

 

สาระสำคัญ 

  จากการที่สภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศอินโดนีเซียมีลักษณะแยกกันเป็นหมู่เกาะมากมาย และมี

อาณาเขตกว้างใหญ่ ทำให้มีรูปแบบวัฒนธรรมเฉพาะของตนเอง ลักษณะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี   

และภาษาที่ใช้แตกต่างกันไป โดยกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในชนบทห่างไกลยังคงยึดมั่นอยู่กับประเพณีเดิมอยู่มาก   

ส่วนกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในเมืองและได้รับการศึกษาแบบตะวันตก จะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไป สังคม  

ของอินโดนีเซียประกอบด้วยชนหลายเผ่าพันธ์ุ และกระจัดกระจายอยู่ตามเกาะต่าง ๆ ทั่วประเทศ ชนเหล่านี้  

มีขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมแตกต่างกันไป ทำให้รัฐบาลต้องหาทางที่จะให้ชนเหล่านี้ มีจิตสำนึกในการ

เป็นคน เชื้อชาติเดียวกัน ด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้ใช้ภาษาเดียวกันเป็นภาษากลางประจำชาติ (ภาษาบาฮาซา 

อินโดนีเซีย) สร้างคำขวัญโน้มน้าวจิตใจขึ้นเช่น ประเทศเดียว ชาติเดียว ภาษาเดียว ปลูกฝังหลักปัญจศีล 

ขนบธรรมเนียมโกตองเรยอง และบินเนกาตุงกาลอิกะ (สามัคคีในชนต่างเผ่า) ให้ประชาชนยึดมั่น สิ่งเหล่านี้ทำให้

ชาวอินโดนีเซียมีความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาตลอด  

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 1. อธิบายลักษณะทางสังคมของประเทศอินโดนีเซียได้ 

 2. บอกความแตกต่างของลักษณะทางสังคมของประเทศอินโดนีเซียได้ 

 3. วิเคราะห์ความแตกต่างของลักษณะทางสังคมของประเทศอินโดนีเซียได้ 

 4. เห็นความสำคัญของการศึกษาของลักษณะทางสังคมของประเทศอินโดนีเซีย 

 

ขอบข่ายของเนื้อหา 

 เรื่องที่ 1 ประชากร 

 เรื่องที่ 2 ภาษา 

 เรื่องที่ 3 ศาสนา 

 เรื่องที่ 4 การศึกษา 

 

 

!

!
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 เรื่องที่ 1 ประชากร 

 อินโดนีเซียมีประชากรประมาณ 253 ล้านคน (พ.ศ. 2557) ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุออสโตรนีเซียน 

และนับถือศาสนาอิสลาม  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแผนภูมิประชากรของประเทศอินโดนีเซีย 

ที่มา http://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population/ 

 ประเทศอินโดนีเซีย มีประชากรส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายมาเลย์ ประมาณร้อยละ 95 ที่เหลือเป็นอินเดีย 

อาหรับ จีน และชาวยุโรป แต่ถ้าแบ่งตามหลักฐานชาติวงศ์วิทยาแล้ว ถือว่าชาวอินโดนีเซียมีต้นกำเนิดมาจาก   

365 เชื้อชาติ รวมเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 4 กลุ่มด้วยกัน คือ 

1. เมเลเนเซียน (Melanesians) เป็นเผ่าพันธ์ุที่ผสมกัน 

ระหว่างกลุ่มมองโกลอยด์กับจาวาด 

2. โปรโตออสโตรเนเซียน (Proto - Autrone sians) 

3. โพลีเนเซียน (Polynesians) 

4. ไมโครเนเซียน (Micronesians) 
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เร่ืองที่ 1  ประชากร 
 อินโดนีเซียมีประชากรประมาณ 253 ลานคน (พ.ศ. 2557) ประชากรสวนใหญเปนกลุมชาติพันธุ
ออสโตรนีเซียน และนับถือศาสนาอิสลาม  

 
ภาพแผนภูมิประชากรของประเทศอินโดนีเซีย 

ที่มา http://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population/ 

 ประเทศอินโดนีเซีย มีประชากรสวนใหญเปนเชื้อสายมาเลย ประมาณรอยละ 95 ที่เหลือเปน
อินเดีย อาหรับ จีน และชาวยุโรป แตถาแบงตามหลักฐานชาติวงศวิทยาแลว ถือวาชาวอินโดนีเซียมีตนกําเนิด
มาจาก 365 เชื้อชาติ รวมเปนกลุมใหญ ๆ ได 4 กลุมดวยกัน คือ 

1. เมเลเนเซียน ( Melanesians) เปน
เผาพันธุที่ผสมกันระหวางกลุมมองโกลอยด
กับจาวาด 
2. โปรโตออสโตรเนเซียน ( Proto - 
Autrone sians) 
3. โพลีเนเซียน (Polynesians) 
4. ไมโครเนเซียน (Micronesians) 
 
 

 
 
 

อินโดนีเซียมีประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากท่ีสุดในโลก 
ที่มา : http://marimiwmee.wordpress.com/tag/ 
หมูเกาะโมลุกกะ-molucca 
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 ประชากรที่มีเผ่าพันธ์ุต่าง ๆ เหล่านี้ อาศัยอยู่ตามเกาะสุมาตรา เกาะชวาตะวันตก เกาะมาดูรา เกาะบาหลี 

เกาะลอมบอก เกาะติมอร์ เกาะบอร์เนียว เกาะสุลาเวสี เกาะอิเรียนจายา และตามแนวชายแดนด้านตะวันตก 

จำนวนประชากรกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ คือ 

 เกาะชวา มีพื้นที่ประมาณ 132,200 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะใหญ่อันดับสี่ของอินโดนีเซีย   

มีพลเมืองอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด ในบรรดาเกาะทั้งหลายของอินโดนีเซีย ประมาณร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมด 

โดยเฉพาะที่เมืองจาการ์ตา ซึ่งเป็นเมืองหลวงมีประชากรอยู่หนาแน่นที่สุด กว่าทุกเมืองในอินโดนีเซีย 

 เกาะกาลิมันตัน มีพื้นที่ประมาณ 539,500 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศ แต่มี

ประชากรอาศัยอยู่ไม่มากนัก ประมาณร้อยละ 4 ของประชากรทั้งหมด 

 เกาะสุมาตรา มีพื้นที่ประมาณ 473,600 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะใหญ่อันดับสองของประเทศ มีประชากร

อาศัยอยู่เป็นอันดับสอง รองลงมาจากเกาะชวา ประมาณร้อยละ 4 ของประชากรทั้งหมดเกาะสุลาเวสี มีพื้นที่

ประมาณ 189,000 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะใหญ่ อันดับสามของประเทศ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณร้อยละ 6 

ของประชากรทั้งหมด 

 เกาะมาลูกู มีพื้นที่ประมาณ 74,500 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะใหญ่อันดับห้าของประเทศ มีประชากรอาศัย

อยู่ประมาณร้อยละ 1 ของประชากรทั้งหมด 

 หมู่เกาะนุสาเตงการา บาหลี และติมอร์ มีพื้นที่ประมาณ 76,300 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่

ประมาณร้อยละ 5 ของประชากรทั้งหมด 

 เกาะอิเรียนจายา มีพื้นที่ประมาณ 72,700 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณร้อยละ 1 ของ

ประชากรทั้งหมด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่แสดงความหนาแน่นของประชากรในอินโดนีเซีย 

ที่มา http://www.britannica.com/EBchecked/media/138387/Population-density-of-Indonesia 
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 ลักษณะทางกายภาพของชาวอินโดนีเซีย 

 ลักษณะของชาวอินโดนีเซียจะมีดวงตาที่คม ผมดำ ผิวสีน้ำตาล กระดูกแก้มกว้าง ตาเล็ก จมูกใหญ่ มีความสูง

ประมาณ 5-6 ฟุต พอกับความสูงของคนไทยทั่วไป ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 63 จะอยู่ที่เกาะชวา   

และเกาะมาดูรา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 อาชีพ 

 อาชีพหลักของประชาชนอินโดนีเซีย ได้แก่ 

  การเพาะปลูก ผลิตผลที่สำคัญทำรายได้ให้กับประเทศได้แก่ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด มันเทศ 

ยาง มะพร้าวและน้ำตาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : http//www.exportagroup.com/events/conferences/2nd-Annual-Indonesia-Trade-& 

Commodity-Finance-Conference_371/ 
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ที่มา http://www.britannica.com/EBchecked/media/138387/Population-density-of-Indonesia 
 ลักษณะทางกายภาพของชาวอินโดนีเซีย 

 ลักษณะของชาวอินโดนีเซียจะมีดวงตาที่คม ผมดํา ผิวสีน้ําตาล กระดูกแกมกวาง ตาเล็ก จมูกใหญ 
มีความสูงประมาณ 5-6 ฟุต พอกับความสูงของคนไทยทั่วไป ประชากรสวนใหญประมาณรอยละ 63 จะอยูที่
เกาะชวา และเกาะมาดูรา  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 

 อาชีพ 

 อาชีพหลักของประชาชนอินโดนีเซีย ไดแก 

  การเพาะปลูก   ผลิตผลที่สําคัญทํารายไดใหกับประเทศไดแกขาว มันสําปะหลัง ขาวโพด    
มันเทศ ยาง มะพราวและน้ําตาล 

 

 

 

 

 

 

 

ชายชาวอินโดนีเซีย 
ที่มา : http://www2.tnp.sg/content/indonesias-

espanyol-player-rising-star 
 
 
 

การทํานาในอินโดนีเซีย 
ที่มา : http://www.exportagroup.com/events/conferences/2nd-Annual-Indonesia-Trade-&-

Commodity-Finance-Conference_371/ 

หญิงชาวอินโดนีเซีย 
ที่มา : http://www.globalpost.com/di 

spatch/indonesia/090625/the-most-influential-
person-indonesia 
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ที่มา http://www.britannica.com/EBchecked/media/138387/Population-density-of-Indonesia 
 ลักษณะทางกายภาพของชาวอินโดนีเซีย 

 ลักษณะของชาวอินโดนีเซียจะมีดวงตาที่คม ผมดํา ผิวสีน้ําตาล กระดูกแกมกวาง ตาเล็ก จมูกใหญ 
มีความสูงประมาณ 5-6 ฟุต พอกับความสูงของคนไทยทั่วไป ประชากรสวนใหญประมาณรอยละ 63 จะอยูที่
เกาะชวา และเกาะมาดูรา  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 

 อาชีพ 

 อาชีพหลักของประชาชนอินโดนีเซีย ไดแก 

  การเพาะปลูก   ผลิตผลที่สําคัญทํารายไดใหกับประเทศไดแกขาว มันสําปะหลัง ขาวโพด    
มันเทศ ยาง มะพราวและน้ําตาล 

 

 

 

 

 

 

 

ชายชาวอินโดนีเซีย 
ที่มา : http://www2.tnp.sg/content/indonesias-

espanyol-player-rising-star 
 
 
 

การทํานาในอินโดนีเซีย 
ที่มา : http://www.exportagroup.com/events/conferences/2nd-Annual-Indonesia-Trade-&-

Commodity-Finance-Conference_371/ 

หญิงชาวอินโดนีเซีย 
ที่มา : http://www.globalpost.com/di 

spatch/indonesia/090625/the-most-influential-
person-indonesia 
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 การทำป่าไม้ อินโดนีเซียมีพื้นที่ป่าประมาณ 114 ล้านเฮกตาร์ และนโยบายของรัฐบาลสนับสนุน

อุตสาหกรรมผลิตไม้แปรรูป จึงเป็นอาชีพสำคัญอาชีพหนึ่งของประชาชน 

 การประมง แม้อินโดนีเซียจะเป็นเกาะ แต่อาชีพทางการประมงยังไม่ค่อยเจริญ ประชาชนที่มีอาชีพประมง  

ก็เป็นประชาชนที่อยู่ตามชายฝั่งทะเล การใช้เครื่องมือทางประมง ยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร ส่วนใหญ่เป็นการประมง

ขนาดย่อม 

 การเลี้ยงสัตว์ มีการเลี้ยงกันเกือบทุกชนิด แต่ที่นิยมกันมาก และมีปริมาณการผลิตสูงได้แก่วัวเนื้อ วัวนม 

ควาย แพะ และแกะ 

 การทำเหมืองแร่ เป็นอาชีพสำคัญของประชากร เพราะประเทศอินโดนีเซียอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากร  

แร่ธาตุต่าง ๆ 

 การอุตสาหกรรม อินโดนีเซียมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทที่สำคัญ ๆ ได้แก่ โรงงานผลิตอาหาร

สำเร็จรูป โรงงานผลิตเครื่องมือทางการเกษตร โรงงานยาสูบ โรงงานอุตสาหกรรมไม้แปรรูป โรงงานเครื่องหนัง 

โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานสร้างรถยนต์ และโรงงานสร้างเครื่องบิน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 การอพยพย้ายถิ่นฐาน 

 เพื่อคลี่คลายความหนาแน่นของประชากรในบางแห่ง และเพื่อกระจายให้เกิดความสมดุลของประชากร 

รัฐบาลจึงได้มีการอพยพ ย้ายถิ่นฐานเช่น ย้ายผู้ที่ชอบทำการกสิกรรมให้ไปอยู่ในภูมิภาคที่มีคนอยู่น้อย รัฐบาลได้ให้

ความช่วยเหลือในการย้ายถิ่นฐาน โดยจัดหาที่ดิน บ้าน รวมทั้งโรงเรียนระดับประถม และมัธยม การสาธารณสุขและ

สิ่งจำเป็นขั้นมูลฐานเช่น ถนน สหกรณ์ ศาลาประชาชน ศาสนสถาน และอุปกรณ์การเกษตร เป็นต้น 

 โดยที่เกาะชวาซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองหลวง มีประชากรหนาแน่น และส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาสูง มีฐานะดี   

เป็นคนมุสลิมที่ไม่เคร่งครัดมาก เนื่องจากพระพุทธศาสนาได้เข้ามารุ่งเรืองอยู่จนเป็นศูนย์กลาง ของพระพุทธศาสนา

อยู่ก่อน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 143 - 743 นอกจากนี้เกาะชวายังเป็นศูนย์ทางวัฒนธรรม และโดยความเชื่อในปัจจุบัน 

ประมุขของรัฐหรือประธานาธิบดีต้องเป็นคนชวา รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะพยายามอพยพคนชวาไปอยู่ในติมอร์ตะวันออก 

(ก่อนแยกตัวเป็นอิสระ) สุมาตราเหนือ (เฉพาะที่อาเสรี) สุลาเวสีและกาลิมันตัน 
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  การทําปาไม   อินโดนีเซียมีพ้ืนที่ปาประมาณ 114 ลานเฮกตาร และนโยบายของรัฐบาล
สนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตไมแปรรูป จึงเปนอาชีพสําคัญอาชีพหนึ่งของประชาชน 

  การประมง  แมอินโดนีเซียจะเปนเกาะ แตอาชีพทางการประมงยังไมคอยเจริญ ประชาชนที่
มีอาชีพประมงก็เปนประชาชนที่อยูตามชายฝงทะเล การใชเครื่องมือทางประมง ยังไมพัฒนาเทาที่ควร สวน
ใหญเปนการประมงขนาดยอม 

  การเลี้ยงสัตว   มีการเลี้ยงกันเกือบทุกชนิด แตที่นิยมกันมาก และมีปริมาณการผลิตสูงไดแก
วัวเนื้อ วัวนม ควาย แพะ และแกะ 

  การทําเหมืองแร  เปนอาชีพสําคัญของประชากร เพราะประเทศอินโดนีเซียอุดมสมบูรณดวย
ทรัพยากรแรธาตุตาง ๆ 

  การอุตสาหกรรม   อินโดนีเซียมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทที่สําคัญ ๆ ไดแก 
โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูป โรงงานผลิตเครื่องมือทางการเกษตร โรงงานยาสูบ โรงงานอุตสาหกรรมไมแปรรูป 
โรงงานเครื่องหนัง โรงงานปูนซีเมนต โรงงานสรางรถยนต และโรงงานสรางเครื่องบิน 
 

 
 
 

  
 การอพยพยายถิ่นฐาน  

 เพ่ือคลี่คลายความหนาแนนของประชากรในบางแหง และเพ่ือกระจายใหเกิดความสมดุลของ
ประชากร รัฐบาลจึงไดมีการอพยพ ยายถิ่นฐานเชน ยายผูที่ชอบทําการกสิกรรมใหไปอยูในภูมิภาคที่มีคนอยู
นอย รัฐบาลไดใหความชวยเหลือในการยายถิ่นฐาน โดยจัดหาที่ดิน บาน รวมทั้งโรงเรียนระดับประถม และ
มัธยม การสาธารณสุขและสิ่งจําเปนขั้นมูลฐานเชน ถนน สหกรณ ศาลาประชาชน ศาสนสถาน และอุปกรณ
การเกษตร เปนตน 

อุตสาหกรรมยานยนตในอินโดนีเซีย 
ที่มา : http://www.uasean.com/kerobow01/341 
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 จิตสำนึกของชนกลุ่มต่าง ๆ ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ เนื่องจากอินโดนีเซียประกอบด้วย ชนหลาย

เผ่าพันธ์ุ และกระจัดกระจายอยู่ตามเกาะต่าง ๆ ทั่วประเทศ ชนเหล่านี้มีขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม

แตกต่างกันไป ทำให้รัฐบาลต้องหาทางที่จะให้ชนเหล่านี้ มีจิตสำนึกในการเป็นคน เชื่อชาติเดียวกัน ด้วยวิธีการต่าง ๆ 

ให้ใช้ภาษาเดียวกันเป็นภาษากลางประจำชาติ (ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย) สร้างคำขวัญโน้มน้าวจิตใจขึ้น   

เช่น ประเทศเดียว ชาติเดียว ภาษาเดียว ปลูกฝังหลักปัญจศีล ขนบธรรมเนียมโกตองเรยอง และบินเนกาตุงกาลอิกะ 

(สามัคคีในชนต่างเผ่า) ให้ประชาชนยึดมั่น 

 โดยทั่วไปแล้วชาวอินโดนีเซีย จะมีความสมัครสมานสามัคคีกันเป็นอันดี เพราะได้ต่อสู้เพื่อความเป็นเอกราช  

มาด้วยกัน และรู้ถึงความลำบากยากแค้น ในสมัยที่ตกเป็นอาณานิคมของชาวตะวันตกมาเป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้ทำให้

ชาวอินโดนีเซียมีความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาตลอด 

 ในอดีตที่ชาวอินโดนีเซียเคยอยู่ภายใต้การปกครองของคนต่างชาติมาเป็นเวลาช้านาน ทำให้ชาวอินโดนีเซีย

รังเกียจชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวยุโรป ด้วยเหตุนี้อินโดนีเซียจึงพยายามดำเนินนโยบายที่เป็นอิสระ   

ไม่ผูกพันกับประเทศใด พยายามสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพ เพื่อครองความเป็นใหญ่ ในภูมิภาคเอเชีย  

ตะวันออกเฉียงใต้ 

 ความขัดแย้งระหว่างชนกลุ่มต่าง ๆ อินโดนีเซียมีชาวจีนโพ้นทะเลอยู่มากกว่า 3.5 ล้านคน เป็นคนจีนที่ถือ

หนังสือเดินทางของประเทศจีนเกือบ 1 ล้านคน ที่เหลือเป็นผู้ที่ได้รับสัญชาติอินโดนีเซียแล้ว ชาวจีนส่วนใหญ่เป็นผู้

ควบคุมเศรษฐกิจที่สำคัญภายในประเทศ และบางกลุ่มยังให้การสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ใต้ดิน ในอินโดนีเซียด้วย 

ทำให้ชาวอินโดนีเซีย มีความรู้สึกรังเกียจชาวจีนตลอดมา และมักจะมีการปะทะกันระหว่างชนสองเชื้อชาตินี้อยู่เสมอ 

ระหว่างการกวาดล้างคอมมิวนิสต์ เมื่อปี พ.ศ. 2510 มีชาวจีนถูกสังหารไปเป็นจำนวนมาก รัฐบาลอินโดนีเซีย ได้ใช้

มาตรการกำหนดเขตที่อยู่ และการเนรเทศชาวจีนที่มีพฤติการณ์ บ่อนทำลายอินโดนีเซีย ออกนอกประเทศ แต่ก็  

ไม่สามารถลดอิทธิพลของชาวจีนลงได้ ต่อมารัฐบาลอินโดนีเซียได้ผ่อนปรนให้ชาวจีนที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศ

อินโดนีเซีย โอนสัญชาติเป็นชาวอินโดนีเซียได้  
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 เรื่องที่ 2 ภาษา 

 ภาษาราชการและภาษาประจำชาติ ได้แก่ ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) ซึ่งได้โครงสร้าง

และคำส่วนใหญ่มาจากภาษามลายู และมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญรองลงมา และยึดถือเป็นภาษาบังคับ  

ในโรงเรียนระดับมัธยม และใช้กันอย่างแพร่หลายในราชการและธุรกิจ 

 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียใช้ตัวอักษรละติน มีระบบการเขียนแบบอักษรละติน ดังนี้ 

  A (ah) อา  B (bay) เบ  C (ch) เซ  D (day) เด 

  E (eh) เอ  F (ef) เอฟ  G (gay) เจ   H (hah) ฮา 

  I (ee) อี   J (jay) เจ  K (kah) เค  L (ell) แอล 

  M (em) เอ็ม  N (en) เอ็น  O (oh) โอ  P (pay) เป 

  Q (key) คี  R (air-r) แอรร์  S (ess) เอส  T (tay) เต 

  U (uh) อู  V (vay) เฟ  W (way) เว  X (ex) เอกซ์ 

  Y (yay) เย  Z (zet) เซ็ต 

 การนับเลข 

  0 Nal  นอล  1 Satu  ซาตู   2 Dua  ดัว 

  3 Tiga  ติ๊กา  4 Empat อัมปัด   5 Lima  ลิมา 

  6 Enam อันนาม  7 Tujuh ตูจู   8 Delapan  เดลาปาน 

  9 Sembilan เซมบิลาน  10 Sepuluh  เซปูลู 

 คำทักทายเบื้องต้น 

  สวัสดีตอนเช้า (3 am - 9 am) Selamat Pagi  ซาลามัต ปากี 

  สวัสดีตอนบ่าย (9 am - 3 pm) Selamat Siang  ซาลามัต เซียง 

  สวัสดีตอนเย็น (3 pm - 6 pm) Selamat Sore  ซาลามัต ซอเร่ 

  สวัสดีตอนค่ำ (6 pm - 3 am) Selamat Malam ซาลามัต มาลาม 

  ลาก่อน    Selamat Tinggal ซาลามัต ติงกัลป์ลา 

  คุณชื่ออะไร   Siapa nama anda? เซียปา นามา อันดา 

  ฉันชื่อ    Nama saya…  นามา ซายา 

  ขอบคุณ    Terima kasih  เตรีมา กะซิห์ 

  ขอโทษ    Maaf   มาอาฟ 
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 เรื่องที่ 3 ศาสนา 

 อินโดนีเซียมี ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ (ร้อยละ 87) รองลงมาคือศาสนาคริสต์นิกาย

โปรเตสแตนต์ (ร้อยละ 6) คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก (ร้อยละ 3) ฮินดู (ร้อยละ 1.8) พุทธ (ร้อยละ 0.8) และศาสนา

อื่น ๆ (ร้อยละ 0.3) 

 การสอนศาสนา 

 อินโดนีเซียมีมหาวิทยาลัยชั้นสูงหลายแห่ง ซึ่งมีทั้งมหาวิทยาลัยที่สอนศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 

และมหาวิทยาลัยที่สอนศาสนาอิสลาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แม้ว่าอินโดนีเซียจะมีประชากรที่นับถือศาสนาต่างกันมาก แต่ก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาขัดแย้งทางศาสนา  

ที่รุนแรง แต่ก็ปรากฏว่ามีกลุ่มต่อต้านรัฐบาลหลายกลุ่ม ที่พยายามใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน   

เช่น ขบวนการคอมมานโดจีฮัด และขบวนการอาเจะห์เสรี ซึ่งมีเป้าหมายที่จะจัดตั้งรัฐบาลอิสลามขึ้น แต่การดำเนินการ

ดังกล่าวไม่สามารถขยายตัวได้มากนัก เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน และถูกปราบปรามอย่างรุนแรง

จากรัฐบาล 

 ในอินโดนีเซีย ผู้แทนคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก และนิกายโปรเตสแตนท์ ได้ดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง

ในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งนอกจากดำเนินงานทางศาสนาแล้ว ยังได้ทำงานในด้านสังคมและการศึกษา ได้สร้างสถาบันต่าง ๆ 

เช่น โรงพยาบาล โรงเลี้ยงเด็กกำพร้า โรงเรียนและอื่น ๆ 

 พลเมืองส่วนใหญ่ในเขตสุมาตราเหนือ (ตามูนูลี) ในซิลีบีสเหนือ (มินาฮาซา) ในนุสาเหงการา ในโบลูกัสและ

อิเรียนจายา ชาวเมืองได้หันไปนับถือศาสนาคริสต์ ในอินโดนีเซียมีชาวคาทอลิกประมาณ 1 ล้านคน และชาว  

โปรเตสแตนท์ประมาณ 2 ล้านคน 

 เกาะบาหลี เป็นเกาะที่มีพลเมืองนับถือศาสนาฮินดู จะพบวัดเป็นจำนวนมาก ในชนบททุกแห่งจะมีวัด  

อย่างน้อยสามวัด ซึ่งประชาชนจะพากันนำเครื่องสักการะไปบูชาเทพเจ้าเป็นประจำ ชาวบาหลีใช้ชีวิต อย่างชาวฮินดู

มาช้านาน ปัจจุบันก็ยังมีมีสภาพอย่างเดิม ศาสนาพราหมณ์ฮินดูยังคงมีชีวิตอยู่ในบาหลี  
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เร่ืองที่ 3  ศาสนา 
 อินโดนีเซียมี ศาสนาอิสลามเปนศาสนาประจําชาติ (รอยละ 87) รองลงมาคือศาสนาคริสตนิกาย
โปรเตสแตนต (รอยละ 6) คริสตนิกายโรมันคาทอลิก (รอยละ 3) ฮินดู (รอยละ 1.8) พุทธ (รอยละ 0.8) และ
ศาสนาอื่น ๆ (รอยละ 0.3) 

 การสอนศาสนา 

 อินโดนีเซียมีมหาวิทยาลัยชั้นสูงหลายแหง ซึ่งมีทั้งมหาวิทยาลัยที่สอนศาสนาคริสตนิกาย
โรมันคาทอลิก และมหาวิทยาลัยที่สอนศาสนาอิสลาม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 แมวาอินโดนีเซียจะมีประชากรที่นับถือศาสนาตางกันมาก แตก็ไมกอใหเกิดปญหาขัดแยงทาง
ศาสนาที่รุนแรง แตก็ปรากฏวามีกลุมตอตานรัฐบาลหลายกลุม ที่พยายามใชศาสนาเปนเครื่องมือในการ
ดําเนินงาน  เชน ขบวนการคอมมานโดจีฮัด และขบวนการอาเจะหเสรี ซึ่งมีเปาหมายท่ีจะจัดตั้งรัฐบาลอิสลาม
ขึ้น  แตการดําเนินการดังกลาวไมสามารถขยายตัวไดมากนัก เนื่องจากไมไดรับการสนับสนุนจากประชาชน                 
และถูกปราบปรามอยางรุนแรงจากรัฐบาล 

 ในอินโดนีเซีย ผูแทนคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก และนิกายโปรเตสแตนท ไดดําเนินงาน
อยางเขมแข็งในพ้ืนที่ตาง ๆ ซึ่งนอกจากดําเนินงานทางศาสนาแลว ยังไดทํางานในดานสังคมและการศึกษา ได
สรางสถาบันตาง ๆ เชน โรงพยาบาล โรงเลี้ยงเด็กกําพรา โรงเรียนและอ่ืน ๆ 

 พลเมืองสวนใหญในเขตสุมาตราเหนือ (ตามูนูลี) ในซิลีบีสเหนือ (มินาฮาซา) ในนุสาเหงการา       
ในโบลูกัสและอิเรียนจายา ชาวเมืองไดหันไปนับถือศาสนาคริสต ในอินโดนีเซียมีชาวคาทอลิกประมาณ 1 ลานคน 
และชาวโปรเตสแตนทประมาณ 2 ลานคน 

โบสถคริสตบนเกาะบาหล ี

ที่มา : http://www.dreamstime.com/royalty-free-
stock-images-kuta-catholic-church-bali-
indonesia-image14298349 
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 ศาสนาที่เป็นที่นิยมของประชาชน ชาวอินโดนีเซียประมาณร้อยละ 87 นับถือศาสนาอิสลาม ทำให้

อินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก เนื่องจากอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากร

มากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก 

 อิทธิพลของศาสนาต่อการดำเนินชีวิต  

 เนื่องจากอินโดนีเซียมีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จึงมีแนวทางในการดำเนินชีวิตตามแบบ  

ฉบับของศาสนาอิสลาม ดังนี้ 

  การครองเรือน อุดมการณ์ของศาสนาอิสลามถือว่าผู้ชายเป็นผู้นำ เป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นผู้

เลือกถิ่นที่อยู่ เป็นผู้รับผิดชอบต่อความทุกข์สุขของครอบครัว และเป็นผู้สืบสกุล ด้วยเหตุนี้อิสลามจึงห้ามหญิงมุสลิม

เป็นภรรยาของผู้ที่มีความเชื่อถือต่างกันโดยเด็ดขาด ผู้ใดฝ่าฝืนให้ถือว่าได้ลาออก หรือถูกไล่ออก จากสังคมอิสลามแล้ว 

สมาชิกของสังคมอิสลามมีสิทธิที่จะทำการประชาทัณฑ์ด้วยการเลิกคบหาสมาคมด้วย แต่ถ้าฝ่ายชายได้เปลี่ยน

อุดมการณ์ ความเชื่อถือเดิมมาเป็นอย่างเดียวกับฝ่ายหญิงแล้วด้วยความสมัครใจก่อนการสมรสกัน หญิงมุสลิม  

ก็ทำการสมรสด้วยได้ ผู้นับถือศาสนาอิสลามมีความยึดมั่นในข้อห้ามอย่างแน่วแน่ จนต้องนำเอาหลักจารีตประเพณี 

มาบังคับเป็นกฎหมาย เพื่อกำหนดสถานภาพของครอบครัว อันเป็นการจำกัดสิทธิของสตรี จนมีการดิ้นรนเรียกร้อง

สิทธิเพิ่มขึ้นทางสภาผู้แทนราษฎร 

 การกำหนดสถานภาพทางครอบครัวของอินโดนีเซียตามกฎหมายจารีตประเพณี มีดังนี้  

 1) ชายเป็นหัวหน้าครอบครัว สืบเชื้อสายทางฝ่ายชายตั้งแต่บรรพบุรุษ สตรีถ้าสมรสแล้วต้องออกจาก

ตระกูลของตนเองมาเป็นสมาชิกในครอบครัวของสามี บุตรที่เกิดเป็นสมาชิกในครอบครัวของสามี 

 2) มารดาเป็นหัวหน้าครอบครัวสืบเชื้อสายทางฝ่ายหญิง สามีและภรรยายังอยู่ในครอบครัวเดิมของตน   

บุตรที่เกิดเป็นสมาชิกในครอบครัวของมารดา 

 3) บิดามารดา เป็นหัวหน้าครอบครัว สืบเชื้อสายทางฝ่ายชายและหญิง สามีและภรรยายังอยู่ในครอบครัวเดิม

ของตน ส่วนบุตรที่เกิดคงเป็นสมาชิกในครอบครัวฝ่ายบิดาและมารดา 

 
รายวิชา ซายา จินตา ปาดามู อินโดนีเซีย : 47 

 

 เกาะบาหลี  เปนเกาะที่มีพลเมืองนับถือศาสนาฮินดู จะพบวัดเปนจํานวนมาก ในชนบททุกแหงจะ
มีวัดอยางนอยสามวัด ซึ่งประชาชนจะพากันนําเครื่องสักการะไปบูชาเทพเจาเปนประจํา ชาวบาหลีใชชีวิต  
อยางชาวฮินดูมาชานาน ปจจุบันก็ยังมีมีสภาพอยางเดิม ศาสนาพราหมณฮินดูยังคงมีชีวิตอยูในบาหลี 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 ศาสนาที่เปนที่นิยมของประชาชน  ชาวอินโดนีเซียประมาณรอยละ 87 นับถือศาสนาอิสลาม     
ทําใหอินโดนีเซีย เปนประเทศที่มีคนนับถือศาสนาอิสลามมากท่ีสุดในโลก เนื่องจากอินโดนีเซียเปนประเทศท่ีมี
ประชากรมากเปนอันดับตน ๆ ของโลก 

 อิทธิพลของศาสนาตอการดําเนินชีวิต  

 เนื่องจากอินโดนีเซียมีประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม จึงมีแนวทางในการดําเนินชีวิตตาม
แบบฉบับของศาสนาอิสลาม ดังนี้ 

  การครองเรือน  อุดมการณของศาสนาอิสลามถือวาผูชายเปนผูนํา เปนหัวหนาครอบครัว 
เปนผูเลือกถิ่นที่อยู เปนผูรับผิดชอบตอความทุกขสุขของครอบครัว และเปนผูสืบสกุล ดวยเหตุนี้อิสลามจึงหาม
หญิงมุสลิมเปนภรรยาของผูที่มีความเชื่อถือตางกัน โดยเด็ดขาด  ผูใดฝาฝนใหถือวาไดลาออก หรือถูกไลออก   
จากสังคมอิสลามแลว สมาชิกของสังคมอิสลามมีสิทธิที่จะทําการประชาทัณฑดวยการเลิกคบหาสมาคมดวย   
แตถาฝายชายไดเปลี่ยนอุดมการณ ความเชื่อถือเดิมมาเปนอยางเดียวกับฝายหญิงแลวดวยความสมัครใจกอน
การสมรสกัน หญิงมุสลิมก็ทําการสมรสดวยได ผูนับถือศาสนาอิสลามมีความยึดมั่นในขอหามอยางแนวแน     
จนตองนําเอาหลักจารีตประเพณี มาบังคับเปนกฎหมาย เพื่อกําหนดสถานภาพของครอบครัว อันเปนการจํากัด
สิทธิของสตรี จนมีการดิ้นรนเรียกรองสิทธิเพ่ิมข้ึนทางสภาผูแทนราษฎร 

 

วัดฮินดูบนเกาะบาหล ี
ที่มา : http://thatbackpacker.com/2013/04/20/temples-and-historic-sites-of-ubud-bali/ 
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 4) ตามปกติในชุมชนบางแห่ง การลำดับญาตินี้ทำให้ทางฝ่ายชายมีอำนาจเหนือฝ่ายหญิง หรือหญิงมีฐานะ

ด้อยกว่าชาย ทางฝ่ายหญิงแม้จะมีหลักฐานเหนือกว่า ก็ไม่มีอำนาจเหนือกว่าชายทุกอย่าง ส่วนทางบิดา และมารดา

นั้น ฐานะของหญิงเท่าเทียมชายในกฎหมายจารีตประเพณี 

 การสมรสของชาวอินโดนีเซีย ส่วนใหญ่ถือปฏิบัติตามประเพณี และบทบัญญัติของกฎหมาย โมฮัมหมัด 

การหย่าร้างตามกฎหมายโมฮัมหมัด ให้สิทธิสามีเป็นผู้บอกเลิก แม้การบอกเลิกจะได้กระทำไปโดยไม่มีเหตุผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 การอุปโภคและบริโภค อิสลามแนะนำให้อยู่ดีกินดี บริโภคอาหารที่มีคุณแก่ร่างกาย และจิตใจสะอาด   

และอุปโภคเครื่องนุ่งห่มที่ประกอบจากวัสดุที่สะอาด และรักษาให้สะอาด เตรียมพร้อมที่จะนมัสการต่อพระเจ้า  

อยู่เสมอ 

 ตามคัมภีร์กุลอ่าน อิสลาม ได้เว้นการบริโภคซากสัตว์ สัตว์ที่ตายเอง เนื้อสุกร และสัตว์ทั้งหลาย ที่ถูกเชือด 

หรือถูกประหารโดยการขออนุญาตจากผู้ที่มิใช่อัลเลาะห์ นอกจากนี้ยังมีสัตว์พาหนะและสัตว์เลี้ยงเช่น ลา แมว สุนัข 

สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ประเภทนกที่ใช้เท้าเป็นสื่อส่งอาหารใส่ปากเช่น แร้ง เหยี่ยว กา และสัตว์ที่บริโภคเนื้อสัตว์  

ด้วยกัน เช่น เสือ สิงโต 

 การที่ห้ามบริโภคเนื้อสัตว์ที่ถูกฆ่า โดยผู้ที่ไม่ใช่เป็นอิสลามนั้นเนื่องมาจากสิทธิของพระเจ้า เพราะอิสลาม

ถือว่าพระเจ้าเป็นเจ้าชีวิต แม้สัตว์ที่ยอมให้เป็นอาหารของมนุษย์แล้วก็ตาม แต่มนุษย์จะบริโภคได้ก็แต่เลือดเนื้อของ

สัตว์เท่านั้น ส่วนชีวิตเป็นของพระเจ้า เมื่อจะเชือด หรือประหารชีวิต เพื่อนำมาเป็นอาหารจะต้องขออนุญาตจาก

พระเจ้าเสียก่อน นอกจากปลาและสัตว์น้ำ ซึ่งโดยกฎของพระเจ้า เมื่อขึ้นมาอยู่บนบกมันจะตายเองด้วยดินฟ้า

อากาศ ซึ่งเป็นเครื่องมือของพระเจ้า 
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  การกําหนดสถานภาพทางครอบครัวของอินโดนีเซียตามกฎหมายจารีตประเพณี มีดังนี้  

  1)  ชายเปนหัวหนาครอบครัว สืบเชื้อสายทางฝายชายตั้งแตบรรพบุรุษ สตรีถาสมรสแลว
ตองออกจากตระกูลของตนเองมาเปนสมาชิกในครอบครัวของสามี บุตรที่เกิดเปนสมาชิกในครอบครัวของสามี 

  2)   มารดาเปนหัวหนาครอบครัวสืบเชื้อสายทางฝายหญิง สามีและภรรยายังอยูใน
ครอบครัวเดิมของตน บุตรที่เกิดเปนสมาชิกในครอบครัวของมารดา 

  3)   บิดามารดา เปนหัวหนาครอบครัว สืบเชื้อสายทางฝายชายและหญิง สามีและภรรยา
ยังอยูในครอบครัวเดิมของตน สวนบุตรที่เกิดคงเปนสมาชิกในครอบครัวฝายบิดาและมารดา 

  4)   ตามปกติในชุมชนบางแหง การลําดับญาตินี้ทําใหทางฝายชายมีอํานาจเหนือฝาย
หญิง หรือหญิงมีฐานะดอยกวาชาย ทางฝายหญิงแมจะมีหลักฐานเหนือกวา ก็ไมมีอํานาจเหนือกวาชายทุกอยาง 
สวนทางบิดา และมารดานั้น ฐานะของหญิงเทาเทียมชายในกฎหมายจารีตประเพณี 

  การสมรสของชาวอินโดนีเซีย สวนใหญถือปฏิบัติตามประเพณี และบทบัญญัติของกฎหมาย              
โมฮัมหมัด การหยารางตามกฎหมายโมฮัมหมัด ใหสิทธิสามีเปนผูบอกเลิก แมการบอกเลิกจะไดกระทําไปโดย
ไมมีเหตุผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  การอุปโภคและบริโภค  อิสลามแนะนําใหอยูดีกินดี บริโภคอาหารที่มีคุณแกรางกาย และ
จิตใจสะอาด และอุปโภคเครื่องนุงหมที่ประกอบจากวัสดุที่สะอาด และรักษาใหสะอาด เตรียมพรอมที่จะ
นมัสการตอพระเจาอยูเสมอ 

การสมรสของชาวอินโดนีเซีย 
ที่มา : http://culturalcomparisonscom272.wordpress.com/ 

indonesiaphilippines/indonesia/indonesia-rituals-weddings-and-funerals/ 
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 พิธีศพ อุดมการณ์ของอิสลามถือว่า การให้เกียรติแก่ศพ ไม่ว่าเมื่อมีชีวิตอยู่จะถือศาสนาอะไร เป็นมารยาท

อันสูงส่งที่มุสลิมทุกคนจะถือปฏิบัติตาม การทำลายศพเป็นข้อห้ามอย่างเด็ดขาด โดยที่อุดมการณ์ของอิสลามถือว่า

มนุษย์ และสรรพสิ่งทั้งหลายถูกสร้างโดยพระเจ้า ร่างกายของมนุษย์จึงตกเป็นสิทธิของพระเจ้า เมื่อสิ้นชีวิตแล้ว  

ก็ต้องส่งคืนไปในสภาพเดิมและไปสู่ที่เดิม 

 การถือศีลอด การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนปีละหนึ่งเดือน คือการอดอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนการ

บริโภคใด ๆ ทั้งสิ้น ระหว่างเวลาก่อนรุ่งอรุณจนตะวันตกดิน เพื่ออบรมให้มีความอดทนต่อความหิวกระหาย เพื่อให้  

รู้ซึ้งถึงอาการของความหิวกระหายว่าเป็นประการใด เพื่อมนุษย์ที่เกิดความหิวกระหาย เพราะอัตคัดขัดสน ควรจะ

ได้รับการช่วยเหลืออย่างไรและเพียงใด 

 การบำเพ็ญฮัจยี การไปร่วมกันประกอบพิธีฮัจยีในเมืองเมกกะห์หนึ่งครั้งในชีวิตนั้น ถือปฏิบัติสำหรับผู้มี

กำลังทรัพย์และกำลังกายเท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการอบรมจิตใจ ให้นิยมความเสมอภาค เพราะในพิธีนี้ไม่ว่าจะเป็น

กษัตริย์หรือคนธรรมดาสามัญที่รวมอยู่ในพิธีจะต้องแต่งกายและกระทำพิธีอย่างเดียวกันหมด 

 ปูชนียสถาน ปูชนียสถานในพระพุทธศาสนา ได้แก่ โบโร บูเดอร์ หรือ บุโรพุธโธ (borobudur) อยู่ใน  

ยอกจาการ์ตา สร้างเมื่อปี พ.ศ. 800 ศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ฮินดู ในเกาะบาหลี และมัสยิดอัล อาซาร์  

ของศาสนาอิสลาม ที่สร้างขึ้นภายหลังศาสนสถานของพระพุทธศาสนา และศาสนาพราหมณ์ฮินดู 

 ความเชื่อของคนอินโดนีเซีย คนอินโดนีเซียเชื่อเรื่องวิญญาณ พระเจ้า บรรพบุรุษ ภูติผีปีศาจ ดวงดาว   

ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งพบมากในเกาะบาหลีและเกาะต่าง ๆ ที่ความเจริญสมัยใหม่ยังเข้าไปไม่ถึง 
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 ศาสนาพุทธในประเทศอินโดนีเซีย 

 ในปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม เมื่อครั้งอดีตเคยมีพระพุทธศาสนาแบบ

มหายานเข้ามาประดิษฐานอยู่ พระพุทธศาสนารุ่งเรืองมากประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 มีโบราณสถานที่สำคัญ 2 

แห่งอยู่ในอินโดนีเซียคือ โบโรบุดูร์ หรือ บรมพุทโธ หรือ มหาสถูปบุโรพุทโธ ตั้งอยู่ที่ราบเกฑุ (Kedu) ในภาคกลาง

ของชวา ห่างจากเมืองยอกจาการ์ตา (Jogjagata) ในปัจจุบันไปทางเหนือประมาณ 40 กิโลเมตร และพระวิหารเมนดุต 

(Mendut) ซึ่งอยู่ห่างจากโบโรบุดูร์ไปทางทิศตะวันออก 3 กิโลเมตร ต่อมาเมื่ออิสลามได้ขยายอำนาจไปยัง

อินโดนีเซียในปี พ.ศ. 2012 ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่จึงมีการเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

ขณะที่พระพุทธศาสนาตกอยู่ในสภาวะเสื่อมโทรมตลอดระยะเวลาอันยาวนาน 
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 ศาสนาพุทธในประเทศอินโดนีเซีย 

 ในปจจุบันประเทศอินโดนีเซียเปนประเทศท่ีนับถือศาสนาอิสลาม เมื่อครั้งอดีตเคยมี
พระพุทธศาสนาแบบมหายานเขามาประดิษฐานอยู พระพุทธศาสนารุงเรืองมากประมาณพุทธศตวรรษที่ 12   
มีโบราณสถานที่สําคัญ 2 แหงอยูในอินโดนีเซียคือ โบโรบุดูร หรือ บรมพุทโธ หรือ มหาสถูปบุโรพุทโธ ตั้งอยูที่
ราบเกฑุ ( Kedu) ในภาคกลางของชวา หางจากเมืองยอกจาการตา ( Jogjagata) ในปจจุบันไปทางเหนือ
ประมาณ 40 กิโลเมตร และพระวิหารเมนดุต ( Mendut) ซึ่งอยูหางจากโบโรบุดูรไปทางทิศตะวันออก 3 
กิโลเมตร ตอมาเมื่ออิสลามไดขยายอํานาจไปยังอินโดนีเซียในป พ.ศ. 2012 ชาวอินโดนีเซียสวนใหญจึงมีการ
เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามนับตั้งแตนั้นเปนตนมา ขณะที่พระพุทธศาสนาตกอยูในสภาวะเสื่อมโทรมตลอด
ระยะเวลาอันยาวนาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โบโรบุดูร หรือ บุโรพุทโธ 
ที่มา : http://travel.mthai.com/world-travel/64845.html 
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 เรื่องที่ 4 การศึกษา 

 ระบบการศึกษาอินโดนีเซีย 

 ระบบการศึกษาในโรงเรียนประกอบด้วยระดับการศึกษาขั้นต่างๆ ดังนี้คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษา

ชั้นมัธยมและการศึกษาระดับสูง นอกเหนือจากระดับการศึกษาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีการศึกษาก่อนวัยเรียน  

เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กด้วย 

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑ์จะใช้เวลา 9 ปี โดยเรียนชั้นประถมศึกษา 6 ปี และ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

3 ปี มีเป้าหมายเพื่อจัดหาทักษะพื้นฐานในการพัฒนาตนเองในฐานะที่เป็นปัจเจกชน สมาชิกในสังคม ประชากร  

ในประเทศและโลก เท่าๆ กับที่เตรียมก้าวเข้าสู่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

 โรงเรียนประถมศึกษา จะกำหนดโครงการการศึกษาเป็นเวลา 6 ปีซึ่งโรงเรียนจะมีลักษณะแตกต่างกัน   

2 แบบ คือ โรงเรียนประถมศึกษาแบบทั่วไป (general primary school) และโรงเรียนประถมศึกษาพิเศษสำหรับ

เด็กพิการ (special primary school for handicapped children) สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  

จะกำหนดการเรียนเป็นเวลา 3 ปีและมีลักษณะแบบเดียวกับของโรงเรียนระดับประถมศึกษา คือ มีโรงเรียนแบบ

ทั่วไปและโรงเรียนพิเศษสำหรับเด็กพิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โรงเรียนมัธยมศึกษา รับผู้จบการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้เวลาเรียน 3 ปี โดยมีรูปแบบของการ

จัดการศึกษาหลายแบบ เช่น แบบสามัญทั่วไป แบบสามัญวิชาชีพ แบบสามัญทางศาสนา แบบสามัญบริการ   

และแบบการศึกษาพิเศษ วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา มีดังนี้คือ 

 1) พัฒนาความรู้แก่นักเรียนให้ได้ศึกษาต่อเนื่องไปถึงขั้นสูง และเพื่อพัฒนาตนเอง ให้สอดคล้องกับการ

พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์แขนงต่าง ๆ 
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เร่ืองที่ 4  การศึกษา 
 ระบบการศึกษาอินโดนีเซีย 

 ระบบการศึกษาในโรงเรียนประกอบดวยระดับการศึกษาข้ันตางๆ ดังนี้คือ การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
การศึกษาชั้นมัธยมและการศึกษาระดับสูง นอกเหนือจากระดับการศึกษาดังกลาวขางตนแลว ยังมีการศึกษา
กอนวัยเรียนเพื่อเตรียมความพรอมของเด็กดวย 

 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเกณฑจะใชเวลา 9 ป  โดยเรียนชั้นประถมศึกษา 6 ป  และ              
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 3 ป มีเปาหมายเพ่ือจัดหาทักษะพ้ืนฐานในการพัฒนาตนเองในฐานะที่เปนปจเจกชน 
สมาชิกในสังคม ประชากรในประเทศและโลก เทาๆ กับที่เตรียมกาวเขาสูการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

  โรงเรียนประถมศึกษา  จะกําหนดโครงการการศึกษาเปนเวลา 6 ปซึ่งโรงเรียนจะมีลักษณะ
แตกตางกัน 2 แบบ คือ โรงเรียนประถมศึกษาแบบทั่วไป ( general primary school) และโรงเรียน
ประถมศึกษาพิเศษสําหรับเด็กพิการ ( special primary school for handicapped children) สําหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนจะกําหนดการเรียนเปนเวลา 3 ปและมีลักษณะแบบเดียวกับของโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา คือ มีโรงเรียนแบบทั่วไปและโรงเรียนพิเศษสําหรับเด็กพิการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  โรงเรียนมัธยมศึกษา   รับผูจบการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใชเวลาเรียน 3 ป โดยมี
รูปแบบของการจัดการศึกษาหลายแบบ เชน แบบสามัญทั่วไป แบบสามัญวิชาชีพ แบบสามัญทางศาสนา    
แบบสามัญบริการ และแบบการศึกษาพิเศษ วัตถุประสงคของการจัดการศึกษา มีดังนี้คือ 
   1)  พัฒนาความรูแกนักเรียนใหไดศึกษาตอเนื่องไปถึงข้ันสูง และเพ่ือพัฒนาตนเอง      
ใหสอดคลองกับการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและศาสตรแขนงตาง ๆ 

การศึกษาในอินโดนีเซีย 
ที่มา : http://teen.mthai.com/education/69214.html 
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 2) พัฒนาความสามารถของนักเรียนในฐานะเป็นสมาชิกของสังคม ให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อสังคม วัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั่วไป หลักสูตรประกอบด้วยโครงการวิชาการสอนทั่วไปและการสอน  

เฉพาะวิชา เพื่อเตรียมความรู้และพัฒนาทักษะสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป 

 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาทางวิชาชีพ เหมาะสำหรับผู้ต้องการเข้าสู่วิชาชีพ สามารถแยกการศึกษานี้  

ออกเป็น 6 กลุ่มในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ดังนี้คือ 

  1) เกษตรกรรมและการป่าไม้ 

  2) เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 

  3) ธุรกิจและการจัดการ 

  4) ความเป็นอยู่ของชุมชน 

  5) การท่องเที่ยว 

  6) ศิลปหัตถกรรม 

 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาด้านศาสนา เป็นการจัดการศึกษาด้านศาสนาโดยเฉพาะ 

 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาแบบบริการ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความรู้ความสามารถสำหรับผู้ที่  

จะเข้าเป็นพนักงานหรือข้าราชการ  

 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาพิเศษ เป็นการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่พิการทางร่างกายและ/หรือจิตใจ 

 การศึกษาระดับสูง หรือ อุดมศึกษา เป็นการขยายไปจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ระดับปริญญาตรี  

ใช้เวลาเรียน 3 - 4 ปี ปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก 3 ปี สถาบันที่ให้การศึกษาระดับสูงนี้ มีลักษณะเป็นสถาบัน

วิชาการ โพลีเทคนิค สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัย 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 5 

 

กิจกรรมที่ 1 

 ให้ผู้เรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด 

  1. ประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุใด 

  2. ถ้าแบ่งตามหลักฐานชาติวงศ์วิทยาแล้ว ประชากรในอินโดนีเซียแบ่งเป็นกี่กลุ่ม อะไรบ้าง 

  3. เกาะใดของอินโดนีเซียมีประชากรหนาแน่นที่สุด 

  4. ชาวอินโดนีเซียมีลักษณะทางกายภาพเป็นอย่างไร 

  5. ประเทศอินโดนีเซีย มีประชากรส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายอะไร 

  6. สาเหตุอะไร ที่ทำให้อาชีพประมงในอินโดนีเซียไม่สร้างรายได้ให้กับประเทศมากนัก 

  7. สัตว์เลี้ยงที่นิยมเลี้ยงกันมาก และมีปริมาณการผลิตสูงในอินโดนีเซียคืออะไร 

  8. โครงสร้างทางศาสนาในอินโดนีเซียเป็นอย่างไร 

  9. การกำหนดสถานภาพทางครอบครัวของอินโดนีเซียตามกฎหมายจารีตประเพณี เป็นอย่างไร 

  10. โบราณสถานที่สำคัญของศาสนาพุทธในประเทศอินโดนีเซียคืออะไร 

 

กิจกรรมที่ 2 

 ให้ผู้เรียนศึกษาและเปรียบเทียบระบบการศึกษาในประเทศอินโดนีเซียกับประเทศไทย แล้วนำเอาองค์ความรู้

มาแลกเปลี่ยน และอภิปรายกับเพื่อน ๆ จากนั้นสรุปเป็นผังมโนทัศน์ 
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บทที่ 6  เศรษฐกิจ 
ของประเทศอินโดนีเซีย 

 

สาระสำคัญ 

  อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่สุดในภูมิภาคอาเซียน แต่เนื่องจากจำนวนประชากรที่มาก 

(อันดับ 4 ของโลก) ส่งผลให้รายได้ประชาชาติต่อหัวของอินโดนีเซียค่อนข้างต่ำ อินโดนีเซีย จึงถูกจัดให้อยู่ในสถานะ

ของประเทศกำลังพัฒนา ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจของอินโดนีเซียมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อภาพรวม  

ของเศรษฐกิจ หลายอย่าง เช่น เรื่องภัยธรรมชาติ หรือภัยจากการก่อการร้าย นอกจากนั้นยังมีปัญหาเรื่องอัตรา

เงินเฟ้อที่สูงมาก ส่งผลให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้อที่ลดลง หลังจากมี การเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศแบบผูกขาด 

จากอดีตประธานาธิบดี ซูฮาร์โต ประเทศอินโดนีเซียได้ปฏิรูประบบเศรษฐกิจ ภายในประเทศของตนในทุก ๆ ด้าน 

เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้เกิดขึ้นภายในประเทศและลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของประชาชน นอกจากนี้   

ยังปรับปรุงนโยบายเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศ และเตรียมความ

พร้อมในการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาค นโยบายด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ มุ่งเน้นการขยายตัวของการบริโภค  

ในประเทศ (Consumption) และการลงทุน (Investment) อันเป็นปัจจัยหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มี 

การเจริญเติบโต 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซีย 

 2. ผู้เรียนวิเคราะห์นโยบายทางด้านเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซียได้ 

 3. ผู้เรียนเกิดความตระหนักในการศึกษาเรื่องระบบเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซีย 

 

ขอบข่ายของเนื้อหา 

 เรื่องที่ 1 ระบบเศรษฐกิจ 

 เรื่องที่ 2 ระบบเงินตรา 

 เรื่องที่ 3 สินค้านำเข้าและส่งออก 

 

 

 

!

!
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 เรื่องที่ 1 ระบบเศรษฐกิจ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินรูเปียห์ ประเทศอินโดนีเซีย 

ที่มา : http://www.manager.co.th/around/ViewNews.aspx?NewsID=9560000138538 

 โครงสร้างทางเศรษฐกิจในภาพรวม 

 ประชากร     : 245,613,043 คน (ประมาณการ : กรกฎาคม 2554)   

      แบ่งเป็น ภาคเกษตร ร้อยละ 38.3 (2553) อุตสาหกรรม ร้อยละ  

      12.8 (2553) บริการ ร้อยละ 48.9 (2553) 

 การใช้ที่ดิน    : เป็นพื้นที่เพาะปลูก 11.03 % (ปลูกพืชยืนต้น 7.04 % อื่น ๆ  

      81.93%) 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  : 706.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ปี พ.ศ. 2553) 

 การขยายตัวทางเศรษฐกิจ   : ร้อยละ 6.1 ต่อปี (2553) 

 รายได้ประชากรต่อหัว    : 4,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ปี พ.ศ. 2553) มาจากภาคเกษตรกรรม  

      ร้อยละ 16.5 (2553) ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 46.4 (2553)  

      ภาคบริการ ร้อยละ 37.1 (2553) 

 อัตราการว่างงาน    : ร้อยละ 7.1 (2553) 

 อัตราเงินเฟ้อ     : ร้อยละ 5.1 (2553) 

 สกุลเงิน      : รูเปียห์ (Rupiah) อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 รูเปียร์ ประมาณ  

      3.7892 บาท 
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 อุตสาหกรรมที่สำคัญ   : อุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม/ ก๊าซธรรมชาติ  

     อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์   

     อุตสาหกรรมสิ่งทอ  

 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ  : น้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน นิเกิล ดีบุก ทองแดงทอง เงิน   

     บ๊อกไซด์ ป่าไม้ และสินค้าประมง 

 สินค้าออกที่สำคัญ   : น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เครื่องใช้ไฟฟ้า ไม้อัด สิ่งทอ ยาง 

 สินค้าเข้าที่สำคัญ   : เครื่องจักรและอุปกรณ์ เคมี เชื้อเพลิง อาหาร 

 ประเทศคู่ค้าส่งออกที่สำคัญ  : ญี่ปุ่น (20.2%) สหรัฐฯ (9.5%) สิงคโปร์ (9.4%) จีน (8.5%)  

     เกาหลีใต้ (6.7%) อินเดีย (5.2%) มาเลเซีย (4.7%) (2551) 

 ประเทศคู่ค้านำเข้าที่สำคัญ  : สิงคโปร์ (16.9%) จีน (11.8%) ญี่ปุ่น (11.7%) มาเลเซีย (6.9%)  

      เกาหลีใต้ (5.4%) ไทย (4.9%) (2551) 

 ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 ประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่บนเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย และเป็น

สะพานเชื่อมระหว่างทวีปเอเชียกับออสเตรเลีย ทำให้อินโดนีเซียสามารถควบคุมเส้นทางการติดต่อระหว่าง

มหาสมุทรทั้งสอง ผ่านช่องแคบที่สำคัญต่าง ๆ เช่น ช่องแคบมะละกา ช่องแคบซุนดา และช่องแคบล็อมบอก ซึ่งเป็น

เส้นทางขนส่งน้ำมันจากตะวันออกกลางมายังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก  

 การประกอบอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

มันสำปะหลัง 

ที่มา : http://www.vcharkarn.com/varticle/60649 

 อินโดนีเซียมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีดินภูเขาไฟซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก อาชีพหลัก  

แต่ดั้งเดิมของชาวอินโดนีเซีย ได้แก่ การเพาะปลูก โดยเฉพาะบนเกาะชวาและเกาะสุมาตรา ผลผลิตที่สำคัญ ได้แก่ 

ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ถั่วเหลือง มะพร้าว น้ำตาล เครื่องเทศ ยางพารา ยาสูบ ชา กาแฟ ปาล์ม พริกไทย อ้อย 

เป็นต้น และเนื่องด้วยอินโดนีเซียมีพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 60 ของประเทศ มีทรัพยากรสัตว์น้ำจำนวนมาก และ  
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อุดมไปด้วยน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ แร่ต่าง ๆ เช่น ดีบุก ถ่านหิน บ๊อกไซต์ ฯลฯ จึงทำให้เกิดอาชีพการทำป่าไม้หรือการ

ผลิตไม้แปรรูป การประมง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการประมงขนาดย่อม การเลี้ยงสัตว์ เช่น โคเนื้อ โคนม ควาย แพะ แกะ 

ฯลฯ รวมถึงการทำเหมืองแร่และการทำอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วย เช่น โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานผลิต

เครื่องมือทางการเกษตร โรงงานยาสูบ โรงงานอุตสาหกรรมไม้ แปรรูป โรงงานเครื่องหนัง โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงาน

ประกอบรถยนต์ โรงงานสร้างเครื่องบิน ฯลฯ เป็นต้น 

 ระบบเศรษฐกิจ 

 เศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซียที่มีความสำคัญ ประกอบด้วย  

  ภาคการเกษตร ผลิตสินค้ากึ่งสำเร็จรูป ประกอบด้วย กาแฟ โกโก้ ข้าว ยางพารา ปศุสัตว์ ยาสูบ 

  ภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย สิ่งทอ โรงงานประกอบรถยนต์ ปูนซีเมนต์ อาหารแปรรูป   

เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล เครื่องหนัง 

  ภาคน้ำมันและเชื้อเพลิง ประกอบด้วย น้ำมันดิบ เหมืองถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ 

  ภาคแร่ธาตุ ประกอบด้วย เหมืองแร่ ซัลเฟต และอลูมิเนียม 

 นโยบายทางเศรษฐกิจ 

 นโยบายด้านเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในสมัยรัฐบาลนางเมกาวตี ซูกาโน บุตรี   

มีรายละเอียดดังนี้ 

  1. รักษาระดับการเติบโตของเศรษฐกิจมหภาค 

  รักษาเสถียรภาพการคลังโดยปฏิรูประบบภาษีให้เอื้ออำนวยต่อการจัดเก็บภาษี รวมทั้งลดภาษี  

เงินได้นิติบุคคลเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนมากขึ้น 

  ปรับปรุงระบบการบริหารศุลกากรให้ทันสมัยเพื่อตรวจสอบการลักลอบนำสินค้าเข้าและการ  

จัดเก็บภาษี 

  บริหารการใช้งบประมาณและหนี้สาธารณะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  แปรรูปรัฐวิสาหกิจในภาคสถาบันการเงิน การขนส่ง สื่อสารคมนาคม และโรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง 

  2. ฟื้นฟูและปฏิรูปสถาบันการเงิน 

  ธนาคาร ปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่อให้ภาคเอกชนกู้ยืมเงินจากระบบธนาคารเพื่อการลงทุนมากขึ้น 

ติดตามการทำงานของธนาคารพาณิชย์อย่างใกล้ชิดให้ดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล 

  ตลาดทุน ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนมีธรรมาภิบาล ปรับปรุงกฎระเบียบให้  

เอื้ออำนวยต่อการลงทุน รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 

  กองทุนรวม ส่งเสริมให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทำบทวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งใช้ระบบ

ภาษีเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการลงทุน 
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  3. เพิ่มการลงทุน การส่งออก และการจ้างงานในประเทศ 

  การลงทุน สร้างบรรยากาศที่ดีในการลงทุนโดยการประชาสัมพันธ์ และปรับปรุงกฎหมายในการ

ปราบปรามการคอรัปชั่นให้มีประสิทธิภาพ 

  การส่งออก แสวงหาตลาดส่งออกแห่งใหม่เพื่อกระจายความเสี่ยง เปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์สินค้า

นอกประเทศ รวมทั้งการเจรจาการค้าแบบทวิภาคี และเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีนำเข้าสินค้าเกษตร ขั้นพื้นฐาน 

  การจ้างงาน รัฐบาลจะสร้างการจ้างงานโดยผ่านการลงทุนสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อาทิ 

ด้านสื่อสาร โทรคมนาคม พลังงานไฟฟ้า และพลังน้ำ รวมทั้งยังส่งเสริมให้มีการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและ  

ขนาดย่อม (SMEs) ในท้องถิ่นเพื่อรองรับการจ้างงาน โดยรัฐบาลจะจัดหาเงินทุนสำหรับดำเนินกิจการรวมถึงการ

ประชาสัมพันธ์ พัฒนาและรับรองคุณภาพสินค้า 

  อนึ่ง รัฐบาลของพลเอก ซูซีโล บัมบัง ยูโนโยโน มีแนวนโยบายแก้ปัญหาในประเทศภายใน 100 วัน 

(First 100 days) นับแต่วันได้รับตำแหน่ง โดยมุ่งเน้นนโยบาย 5 ด้าน ดังนี้ 

  1) การพัฒนาภาคเกษตรกรรม และป่าไม้ 

  2) ปรับปรุงนโยบายพลังงาน 

  3) พัฒนาภาคอุตสาหกรรม สาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อเป็นแหล่งรองรับแรงงาน 

  4) พัฒนาให้เศรษฐกิจในประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 

  5) จัดหาเงินทุนนอกงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 มาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจ 

 รัฐบาลมีมาตรการเพื่อให้การดำเนินการนโยบายดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ ดังนี้ 

  1. การต่อต้านการก่อการร้าย โดยจะใช้เวทีความร่วมมือระหว่างภูมิภาค รวมทั้งความร่วมมือ

ระหว่างประเทศที่ถูกคุกคามจากการก่อการร้าย เช่น สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย ทั้งนี้ อินโดนีเซียต้องการ

เน้นแก้ปัญหาก่อการร้ายในประเทศเป็นหลัก 

  2. การปราบปรามการคอรัปชั่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพพจน์ของประเทศ ทั้งนี้ประเทศ

อินโดนีเซียถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่มีการคอรัปชั่นมากที่สุดเป็นอันดับ 5 จากจำนวน 150 ประเทศทั่วโลก   

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2547 โดย Transparency International (TI) 

  3. ทางด้านเกษตรกรรม เน้นการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า 

  4. ลดการอุดหนุนราคาน้ำมัน ในสมัยรัฐบาลนาง เมกาวตี ซูกาโนบุตรีได้อุดหนุนราคาน้ำมัน  

เกินกว่าที่ได้ตั้งเป้าไว้ เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจากการขาดดุลงบประมาณ

เป็นจำนวนมากของรัฐบาลชุดก่อน มีผลทำให้รัฐบาลของพลเอก ซูซีโล บัมบัง ยูโนโยโน จะดำเนินมาตรการลดการ

อุดหนุนราคาน้ำมันและเชื้อเพลิง 

  5. ปฏิรูปภาษี (Tax reform) เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจ การลงทุน และเพื่อ

กระตุ้นให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัว เช่น ลดภาษีมูลค่าเพิ่มของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 
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ขยายฐานการจัดเก็บภาษีให้กว้างขึ้น เป็นต้น  

  6. พัฒนาฝีมือแรงาน ด้วยการฝึกอบรมและเน้นพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อให้

สามารถรองรับแรงงานได้เพิ่มขึ้น 

  7. กำหนดเป้าหมายการส่งออกสินค้าพื้นฐาน (ยกเว้นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ) เพิ่มขึ้น   

โดยดำเนินการขยายการส่งออกทั้งจากการเจรจาโดยตรงผ่านกลุ่มความร่วมมือต่าง ๆ เช่น ASEAN มุ่งขยายตลาด

เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศจีนและไม่ผลิตสินค้าที่ต้องแข่งขันกับประเทศจีนโดยตรง พร้อมทั้งปรับปรุง

กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 การเกษตรของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 ประธานาธิบดี ซูซีโล บัมบัง ยูโนโยโน ประกาศยุทธศาสตร์ “เลี้ยงอินโดนีเซีย - จากนั้นเลี้ยงโลก”   

ที่ต้องการให้มีการพัฒนาที่ดินจำนวนมหาศาลในเขตพื้นที่ชนบทห่างไกลของประเทศ โดยการเป็น “ศูนย์กลาง

อาหารโลก” ที่ต้องการให้มีการพัฒนาที่ดินจำนวนมหาศาลในเขตพื้นที่ชนบทห่างไกลของประเทศ เช่น ในเขต

จังหวัดปาปัวและบนเกาะบอร์เนียว ให้กลายเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรนานาชนิด  

 ประเทศอินโดนีเซียขึ้นมาเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรสำคัญ เช่น ข้าว ข้าวโพด น้ำตาล กาแฟ 

ปาล์มน้ำมัน รวมทั้งการเป็นแหล่งเลี้ยงกุ้งและผลิตเนื้อสัตว์รายใหญ่ที่สุด เพื่อทำหน้าที่เป็น “ครัวของโลก” ให้ได้

ภายในปี พ.ศ. 2573 เนื่องจากทั่วประเทศยังมีที่ดินอุดมสมบูรณ์อีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์  

อย่างจริงจัง และยังมีทรัพยากรด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมงจำนวนมหาศาลที่รองรับความต้องการด้านอาหาร

ของประชากรโลกที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

 การค้าระหว่างประเทศ 

 ประเทศอินโดนีเซียส่งออกได้ดีขึ้นภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ รัฐบาลเร่งส่งเสริมการส่งออกโดยธนาคาร  

เพื่อการส่งออกและนำเข้าอินโดนีเซียจะสนับสนุนผู้ส่งออกอินโดนีเซีย เพื่อให้มีโอกาสเข้าถึงตลาดใหม่ เช่น แอฟริกา 

และตะวันออกกลาง โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าอินโดนีเซียจะให้เงินกู้แก่ผู้ส่งออกอินโดนีเซีย โดยเฉพาะ

ผู้ส่งออกที่มีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการนำเข้าวัตถุดิบและช่วยเหลือคู่ค้าต่างประเทศที่ต้องการนำเข้า

สินค้าจากอินโดนีเซียด้วย ทั้งนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียได้รับเงินสนับสนุนในเบื้องต้นจากธนาคารเพื่อการพัฒนา ระหว่าง

ประเทศของญี่ปุ่น (JBIC) และมีแผนที่จะหาเงินสนับสนุนจากออสเตรเลีย จีนและประเทศในอาเซียน 
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 เรื่องที่ 2 ระบบเงินตรา 

 รูเปียห์ เป็นหน่วยเงินของประเทศอินโดนีเซีย (รหัสหน่วยเงิน: IDR) ชื่อ รูเปียห์ มาจากหน่วยเงินรูปี  

ของประเทศอินเดีย อินโดนีเซียใช้เงินกิลเดอร์ดัตช์ ระหว่าง พ.ศ. 2153 ถึง พ.ศ. 2360 เงินรูเปียห์นั้น ออกใช้  

เป็นครั้งแรกระหว่างการยึดครองของประเทศญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  

 หลังจากประเทศอินโดนีเซียประกาศเอกราชมาเป็นเวลา 4 ปี จึงนำเงินรูเปียห์อินโดนีเซียออกมาใช้เมื่อวันที่ 

2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 เป็นหน่วยเงินประจำชาติชนิดใหม่ หมู่เกาะเรียว และเกาะนิวกินีในส่วนของประเทศ

อินโดนีเซีย (อิเรียน บารัต) ก็ออกเงินรูเปียห์ของตนเองเช่นกัน แต่ต่อมาได้รวมเข้ากับเงินรูเปียห์ของชาติเมื่อ   

พ.ศ. 2507 และ พ.ศ. 2514 ตามลำดับ หลังจากค่าเงินลดลงจากภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรง ในวันที่ 13 ธันวาคม 

พ.ศ. 2508 จึงมีการออกรูเปียห์ใหม่ (New Rupiah) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน 1000 รูเปียห์เก่า เป็น 1 รูเปียห์ใหม่ 

วิกฤตเศรษฐกิจในเอเชียเมื่อ พ.ศ. 2540 ทำให้ค่าเงินรูเปียห์ลดลงถึง 35%  

 หน่วยเงินตราของอินโดนีเซีย เรียกว่า รูเปียห์ (REPIAH) ซึ่งมักเขียนกันย่อ ๆ ว่า Rp โดยเขียนไว้ข้างหน้า

จำนวนเงิน นักเดินทางจำนวนมากเรียกรูเปียห์ ว่า รูปี ซึ่งเป็นวิธีเรียกที่ไม่ถูกต้อง หน่วยเล็ก ๆ อย่าง Rp. 5, 10   

และ 25 ไม่นิยมใช้แล้ว Rp.50 อยู่ในรูปของเหรียญ ส่วน Rp. 100, 500,1000 มีทั้งที่เป็นเหรียญและธนบัตร   

ส่วน Rp. 5000, 10000, 20000 และ 50000 มีเฉพาะธนบัตร ในปัจจุบันเงินรูเปีย์จำนวนต่ำกว่า Rp.50 ใช้น้อยมาก 

ยกเว้นจะใช้เป็นทอนเงินในซุปเปอร์มาเกตเท่านั้น  

 อัตราการแลกเปลี่ยนเงินรูเปียห์ 

 1,000 รูเปียห์ มีค่าประมาณ 3 บาท เงินเหรียญที่ผลิตใช้มีตั้งแต่เหรียญละ 1,000, 500, 100, 50 และ   

25 รูเปียห์ สำหรับธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 1,000 รูเปียห์, 2,000 รูเปียห์, 5,000 รูเปียห์, 

10,000 รูเปียห์, 20,000 รูเปียห์ 50,000 รูเปียห์และ 100,000 รูเปียห์ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

เหรียญรูเปียห์ 

http://indonesia.moohin.in.th/?p=129 
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ธนบัตรรูเปียห์ 

ที่มา : http://th.wikipedia.org/รูเปียห์ 

 

 ตลาดการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน 

 สถาบันการเงินในอินโดนีเซียอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ “Bank Indonesia (BI)” ซึ่งเป็นธนาคารกลาง  

ที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการเงินของประเทศ รวมถึงดูแล กำกับ และเป็นแหล่งเงินกู้แก่สถาบันการเงินอื่นๆ   

ในประเทศ สถาบันการเงินในอินโดนีเซียแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กิจการธนาคาร และกิจการที่มิใช่ธนาคาร 

 กิจการธนาคารพาณิชย์ 

 ธนาคารพาณิชย์สามารถประกอบธุรกรรมทางด้านการเงิน อาทิ รับฝากเงิน ให้สินเชื่อ ชำระค่าสินค้า   

ค้ำประกัน ลีสซิ่ง บัตรเครดิต และแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ภายใต้กฎหมาย Banking Law of 1992 และ 

1998 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2550 อินโดนีเซียมีธนาคารพาณิชย์ 128 แห่ง แบ่งเป็น   

1) ธนาคารของรัฐ 5 แห่ง 2) ธนาคารเอกชนท้องถิ่น 69 แห่ง 3) ธนาคารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 26 แห่ง   

4) ธนาคารร่วมทุนกับต่างชาติ 17 แห่ง 5) สาขาธนาคารต่างชาติ 11 แห่ง 
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 เรื่องที่ 3 สินค้านำเข้าและส่งออก 

 ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ถั่ว ยางพารา โกโก้ กาแฟ น้ำมันปาล์ม   

เนื้อมะพร้าวตากแห้ง สัตว์ปีก โค สุกร ไข่ อินโดนีเซียเป็นประเทศผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ 1 ใน 4 ของโลก รองจากจีน 

อินเดีย และไทย ผลผลิตส่วนใหญ่ปลูกมากที่เกาะชวา คิดเป็นร้อยละ 56 ของผลผลิตทั้งประเทศ สำหรับพืชผล

เกษตรอื่น ๆ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพด มันสำปะหลัง ปลูกมากที่ชวา 

 น้ำมันปาล์ม เป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศ โดยประเทศอินโดนีเซียเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 2 

ของโลกรองจากประเทศมาเลเซีย ผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบของทั้ง 2 ประเทศรวมกันคิดเป็นสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 

ของผลผลิตโลก ปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียปลูกปาล์มน้ำมันใน 17 จังหวัด ทั่วประเทศ พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันได้ดี

ที่สุดในประเทศอยู่บริเวณเกาะสุมาตรา นอกจากนั้น ยังมีพื้นที่อื่น ๆ อีกที่ปลูกปาล์มน้ำมันกันมาก คือ อาเจะห์ เรียว แจมบี 

และกาลิมันตัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้นปาล์มน้ำมัน พืชเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย 

http://www.thainews70.com/ข่าวสิ่งแวดล้อม-พลังงา/ของเสียจากปาล์มน้ำมัน-ป/ 

 

 โกโก ้ อินโดนีเซียเป็นประเทศผู้ผลิตเมล็ดโกโก้ (Cocoa Bean) มากเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจาก  

ไอวอรี่โคสต์ (Ivory Coast) และกานา (Ghana) โดยมีผลผลิตโกโก้ประมาณ 5 แสนตันต่อปี ผลผลิตส่วนใหญ่  

มาจากสุลาเวสี สุมาตรา กาลิมันตันตะวันออก และปาปัว ผลผลิตโกโก้ประมาณร้อยละ 80 มาจากฟาร์มขนาดเล็ก 

(มีพื้นที่ประมาณ 1-5 เฮกตาร์ต่อหน่วยการผลิต) ทำให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ 

 ประมง ประเทศอินโดนีเซียเป็นแหล่งประมงสำคัญของประเทศไทย ปัจจุบันอินโดนีเซีย เป็นแหล่งทำการ

ประมงนอกน่านน้ำที่ใหญ่ที่สุดของไทย โดยในแต่ละปีเรือประมงไทยส่งกลับปลาแช่แข็งและสัตว์น้ำอื่น ๆ จากแหล่ง

จับในน่านน้ำอินโดนีเซียมากกว่า 1.5 แสนตัน แต่การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ด้านการประมงทำให้ประเทศ

อินโดนีเซียเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำรายใหญ่ 1 ใน 5 ของโลกด้วยมูลค่าส่งออกมากกว่า 900 ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ ต่อปี โดยประมาณครึ่งหนึ่งส่งออกไปญี่ปุ่น รองลงมา ได้แก่ สหรัฐฯ สัดส่วนตลาดร้อยละ 25 
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 กุ้ง ปัจจุบันอินโดนีเซียเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่เป็นอันดับ 3 ในตลาดสหรัฐฯ รองจากประเทศจีน  

และประเทศไทย  

 สัตว์น้ำประเภทอื่น อาทิ ปลาทูน่า ปู กุ้งมังกร ปลาหมึก สัตว์น้ำเหล่านี้จับได้จำนวนมาก ที่บริเวณทะเลชวา 

และมหาสมุทรอินเดีย โดยมีศูนย์กลางประมงอยู่ที่จังหวัดบันเต็น (Banten) ในแต่ละปีจังหวัดนี้มีปริมาณการจับสัตว์น้ำ

ได้มากกว่า 5.8 หมื่นตัน สัตว์น้ำจากประเทศอินโดนีเซียเป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดต่างประเทศ ทั้งใน

ประเทศไทย จีน สหรัฐฯ และประเทศแคนาดา 

 ผลไม้ ได้แก่ มะพร้าว อะโวกาโด มะม่วง กล้วย สับปะรด และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โดยมีแหล่งเพาะปลูกใหญ่ ๆ 

อยู่ที่ชวาและสุมาตรา 

 อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร ประเทศอินโดนีเซียมีศักยภาพสูงในการเพาะปลูกพืชผลการเกษตร   

พืชผลเกษตรสำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน โกโก้ กาแฟ เป็นต้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับการ

บริโภคในประเทศ จึงต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 

การพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต รวมถึงการบรรจุภัณฑ์และการตลาด ซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซียจะให้ความ

สำคัญต่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล่านี้ มากกว่าการส่งออกในรูปวัตถุดิบ เช่น ในอดีต นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์อาหาร  

ฮาลาลเป็นสินค้าอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากประชากรกว่าร้อยละ 80 ของประเทศนับถือศาสนาอิสลาม 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทยกับอินโดนีเซียด้านการเกษตร 

 ประเทศอินโดนีเซียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 3 ของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียน (รองจากมาเลเซียและสิงคโปร์) 

และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 9 ของประเทศไทยในระดับโลก ในปี พ.ศ. 2553 มูลค่าการค้ารวม 13,024.37 ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.81 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2552 โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 1,68.50 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ สินค้าส่งออกของไทย ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำตาลทราย เมล็ดพลาสติก 

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องเคมีภัณฑ์ ข้าว สินค้านำเข้าจากอินโดนีเซีย ได้แก่ เรือและสิ่งก่อสร้าง  

ลอยน้ำ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ถ่านหิน เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 

 

 

 
รายวิชา ซายา จินตา ปาดามู อินโดนีเซีย : 63 

 

สงออกมากกวา 900 ลานดอลลารสหรัฐฯ  ตอป โดยประมาณครึ่งหนึ่งสงออกไปญี่ปุน  รองลงมา ไดแก สหรัฐฯ 
สัดสวนตลาดรอยละ 25 

  กุง ปจจุบันอินโดนีเซียเปนประเทศผูสงออกรายใหญเปนอันดับ  3 ในตลาดสหรัฐฯ  รองจาก
ประเทศจีนและประเทศไทย  

  สัตวน้ําประเภทอ่ืน  อาทิ ปลาทูนา ปู กุงมังกร ปลาหมึก สัตวน้ําเหลานี้ จับไดจํานวนมาก     
ที่บริเวณทะเลชวา  และมหาสมุทรอินเดีย  โดยมีศูนยกลางประมงอยูที่จังหวัดบันเต็น  (Banten) ในแตละป
จังหวัดนี้มีปริมาณการการ จับสัตวน้ําได มากกวา 5.8 หมื่นตัน สัตวน้ําจากประเทศอินโดนีเซียเปนที่ตองการ
อยางมากของตลาดตางประเทศ ทั้งในประเทศไทย จีน สหรัฐฯ และประเทศแคนาดา 

  ผลไม ไดแก มะพราว อะโวกาโด มะมวง กลวย สับปะรด และผลิตภัณฑสัตวน้ํา  โดยมีแหลง
เพาะปลูกใหญ ๆ อยูที่ชวาและสุมาตรา 

  อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร  ประเทศอินโดนีเซียมีศักยภาพสูงในการเพาะปลูก พืชผล
การเกษตร พืชผลเกษตรสําคัญ ไดแก ขาว มันสําปะหลัง  ขาวโพด ปาลมน้ํามัน โกโก กาแฟ เปนตน แตก็ยังไม
เพียงพอกับการบริโภคในประเทศ  จึงตองเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย  การวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑใหม  ๆ การพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลคาผลผลิต  รวมถึงการบรรจุภัณฑและการตลาด       
ซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซียจะใหความสําคัญตอการแปรรูปผลิตภัณฑเหลานี้  มากกวาการสงออกในรูปวัตถุดิบ  เชน 
ในอดีต นอกจากนี้ ผลิตภัณฑอาหารฮาลาลเปนสินคาอีกชนิดหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากประชากรกวารอยละ  80 
ของประเทศนับถือศาสนาอิสลาม 
 
 
 
 
   
  
 
 
 ความสัมพันธระหวาง  ไทยกับอินโดนีเซียดานการเกษตร 

 ประเทศอินโดนีเซียเปนคูคาอันดับที่ 3 ของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียน  (รองจากมาเลเซียและ
สิงคโปร) และเปนคูคาอันดับที่  9 ของประเทศไทยในระดับโลก ในป พ.ศ. 2553  มูลคาการคารวม  13,024.37 
ลานดอลลารสหรัฐ ฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ  53.81 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป  พ.ศ. 2552  โดยไทยไดเปรียบ
ดุลการคา 1,68.50 ลานดอลลารสหรัฐฯ สินคาสงออกของไทย ไดแก รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ น้ําตาล

ตราฮาลาล สําหรับผลิตภัณฑสินคาสินคาของชาวอินโดนีเซีย 
ที่มา : http://www.halalmui.org/newMUI/ 
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 สินค้าเกษตรสำคัญที่ไทยส่งออกไปอินโดนีเซีย ได้แก่ น้ำตาล น้ำตาลอื่น ๆ ที่ได้จากอ้อย สตาร์ชทำจาก

มันสำปะหลัง 

 สินค้าเกษตรสำคัญที่ไทยนำเข้าจากอินโดนีเซีย ได้แก่ ปลาทะเลแช่แข็ง (ไม่รวมตับและไข่) รังนก 

 เมืองสำคัญในประเทศอินโดนีเซียที่ผลิตสินค้าและบริการ  

 กรุงจาการ์ตา  - การค้าและบริการ 

 สุราบายา - สินค้าอุตสาหกรรม เช่น เครื่องจักร สิ่งทอ ปูนซีเมนต์ น้ำตาล อาหารเครื่องดื่ม ข้าว 

พริก มันสำปะหลัง 

 เมดาน   - สินค้าเกษตร ผัก ผลไม้ ข้าว ถั่วเหลือง ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ถั่ว กาแฟ 

 มากัสซาร์  - สินค้าเกษตร เช่น ข้าว ไม้ หวาย มะพร้าว กาแฟ ปาล์มน้ำมัน 

 บันดุง   - เครื่องนุ่งห่ม 

 เซมารัง   - ไม้ ไม้แปรรูป เฟอร์นิเจอร์ น้ำตาล มะพร้าว กาแฟ ข้าว หอม กระเทียม 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 6 

 

กิจกรรมที่ 1 

 จงใส่เครื่องหมาย       หน้าข้อความที่ถูก และเครื่องหมาย      หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง 

 ............ 1. สินค้าออกที่สำคัญของประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เครื่องใช้ไฟฟ้า ไม้อัด    

  สิ่งทอ ยาง 

 ............ 2. ประเทศอินโดนีเซียใช้เงินตราสกุลรูปี 

 ............. 3. ประเทศอินโดนีเซียมีศักยภาพในการควบคุมเส้นทางการติดต่อค้าขายระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิก  

  กับมหาสมุทรอินเดีย 

 ............. 4. อินโดนีเซียมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อันเนื่องมาจากมีดินตะกอนปากแม่น้ำซึ่งเหมาะ  

  แก่การเพาะปลูก  

 ............ 5. ประเทศอินโดนีเซียมีพื้นที่ป่าไม้ถึงร้อยละ 60 ของประเทศ จึงทำให้เกิดอาชีพการทำป่าไม้หรือ  

  การผลิตไม้แปรรูป 

 ............ 6. นางเมกาวตี ซูกาโน บุตรี แก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยใช้แนวนโยบายแก้ปัญหาในประเทศภายใน  

   100 วัน (first 100 days) 

 ............ 7. ประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยุโธโยโน เป็นผู้ประกาศยุทธศาสตร์ “เลี้ยงอินโดนีเซียจากนั้นเลี้ยงโลก”  

  ............ 8. ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพด มันสำปะหลัง ปลูกมากที่บาหลี 

 ............ 9. อินโดนีเซียเป็นประเทศผู้ผลิตข้าวรายใหญ่อันดับ 4 ของโลก รองจากประเทศจีน อินเดียและ  

  ประเทศไทย 

 ............ 10. เซมารัง เป็นเมืองศูนย์กลางในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม เช่น เครื่องจักร สิ่งทอ ปูนซีเมนต์  

   และน้ำตาล  

 

กิจกรรมที่ 2 

 ให้ผู้เรียนศึกษานโยบายทางเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศอินโดนีเซีย จากนั้นนำข้อมูลที่ศึกษามา  

แลกเปลี่ยนและอภิปรายร่วมกันกับเพื่อน ๆ แล้วจัดทำผังมโนทัศน์เพื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายวิชา ซายา จินตา ปาดามู อินโดนีเซีย : 29 

 

กิจกรรมทายบทที่ 3 
 

กิจกรรมที่ 1 
 จงใสเครื่องหมาย  หนาขอความที่ถูก และเครื่องหมาย  หนาขอความที่ไมถูกตอง 

 ...........  1. ศาสนา และการคา มีอิทธิพลอยางมาก ตอการขับเคลื่อนประวัติศาสตรอินโดนีเซีย 
 ........... 2.  อินโดนีเซียในอดีตไดรับอิทธิพลจากศาสนาสําคัญของโลก 3 ศาสนา ไดแก ฮินดู พุทธ 
        และคริสต 
 ........... 3.  เชื้อสายมองโกลอยดจากจีนตอนใต ยูนาน และตังเกี๋ย ไดนําเอาวัฒนธรรมของยุคหิน    
   ใหม ยุคโลหะ รวมทั้งภาษาออสโตรนีเซีย เขาไปในอินโดนีเซีย 
 ........... 4.   การเขามาของภาษาอังกฤษ และภาษาบาลี ในอินโดนีเซีย ทําใหไดวิวัฒนาการเปน
     ภาษาชวาเกา ชวาใหม และอักษรอินโดนีเซียอ่ืน ๆ 
 ...........  5.   วัฒนธรรมสวนใหญที่ชาวอินโดนีเซียไดรับจากชาวฮินดู ไดแก สถาปตยกรรม การปน
   รูป วรรณคดี ดนตรี นาฏศิลป และการเลนพื้นเมือง 
 ........... 6.   สมัยอาณาจักรศรีวิชัยชาวอาหรับไดนําเอาศาสนาพุทธเขามาในอินโดนีเซีย จนมีการ
   นับถือกันอยางแพรหลาย 
 ........... 7.   จาการตา มีความหมายถึงสถานที่แหงชัยชนะ  
 ........... 8.   การเขามาครอบครองดินแดนหมูเกาะแถบอินโดนีเซียของอังกฤษ ถือเปนจุดเริ่มตน
   ของการนําเอาเกาะทั้งหลายมาอยูใตการปกครองเดียวกัน  
 ........... 9.   แกนนําสําคัญในขบวนการเรียกรองเอกราชของอินโดนีเซีย คือ ซูการโนและฮัตตะ 
 ........... 10. ยุคที่นายพลซูฮารโตเรืองอํานาจ ถูกขนานนามวา “ยุคประชาธิปไตยแบบชี้นํา”  
             (Guided Democracy)  
 
กิจกรรมที่ 2 
 ใหผูเรียนศึกษาประวัติศาสตรอินโดนีเซียเพิ่มเติมจากท่ีไดเรียนรูในสื่อการเรียน แลวนํามา
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันในหัวขอตอไปนี้ 

 1.  อิทธิพลของการกอตั้งสหพันธบริษัทดัตชอินเดียตะวันออก (VOC) ในอินโดนีเซีย 

 2.  การปฏิรูปประเทศครั้งใหญทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในอินโดนีเซีย 

 3.  ความเปนเอกภาพบนความแตกตาง และขบวนการแบงแยกดินแดนในอินโดนีเซีย 
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กิจกรรมทายบทที่ 3 
 

กิจกรรมที่ 1 
 จงใสเครื่องหมาย  หนาขอความที่ถูก และเครื่องหมาย  หนาขอความที่ไมถูกตอง 

 ...........  1. ศาสนา และการคา มีอิทธิพลอยางมาก ตอการขับเคลื่อนประวัติศาสตรอินโดนีเซีย 
 ........... 2.  อินโดนีเซียในอดีตไดรับอิทธิพลจากศาสนาสําคัญของโลก 3 ศาสนา ไดแก ฮินดู พุทธ 
        และคริสต 
 ........... 3.  เชื้อสายมองโกลอยดจากจีนตอนใต ยูนาน และตังเกี๋ย ไดนําเอาวัฒนธรรมของยุคหิน    
   ใหม ยุคโลหะ รวมทั้งภาษาออสโตรนีเซีย เขาไปในอินโดนีเซีย 
 ........... 4.   การเขามาของภาษาอังกฤษ และภาษาบาลี ในอินโดนีเซีย ทําใหไดวิวัฒนาการเปน
     ภาษาชวาเกา ชวาใหม และอักษรอินโดนีเซียอ่ืน ๆ 
 ...........  5.   วัฒนธรรมสวนใหญที่ชาวอินโดนีเซียไดรับจากชาวฮินดู ไดแก สถาปตยกรรม การปน
   รูป วรรณคดี ดนตรี นาฏศิลป และการเลนพื้นเมือง 
 ........... 6.   สมัยอาณาจักรศรีวิชัยชาวอาหรับไดนําเอาศาสนาพุทธเขามาในอินโดนีเซีย จนมีการ
   นับถือกันอยางแพรหลาย 
 ........... 7.   จาการตา มีความหมายถึงสถานที่แหงชัยชนะ  
 ........... 8.   การเขามาครอบครองดินแดนหมูเกาะแถบอินโดนีเซียของอังกฤษ ถือเปนจุดเริ่มตน
   ของการนําเอาเกาะทั้งหลายมาอยูใตการปกครองเดียวกัน  
 ........... 9.   แกนนําสําคัญในขบวนการเรียกรองเอกราชของอินโดนีเซีย คือ ซูการโนและฮัตตะ 
 ........... 10. ยุคที่นายพลซูฮารโตเรืองอํานาจ ถูกขนานนามวา “ยุคประชาธิปไตยแบบชี้นํา”  
             (Guided Democracy)  
 
กิจกรรมที่ 2 
 ใหผูเรียนศึกษาประวัติศาสตรอินโดนีเซียเพิ่มเติมจากท่ีไดเรียนรูในสื่อการเรียน แลวนํามา
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันในหัวขอตอไปนี้ 

 1.  อิทธิพลของการกอตั้งสหพันธบริษัทดัตชอินเดียตะวันออก (VOC) ในอินโดนีเซีย 

 2.  การปฏิรูปประเทศครั้งใหญทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในอินโดนีเซีย 

 3.  ความเปนเอกภาพบนความแตกตาง และขบวนการแบงแยกดินแดนในอินโดนีเซีย 
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บทที่ 7  ศิลปวัฒนธรรม 
ของประเทศอินโดนีเซีย 

 

สาระสำคัญ 

  จากสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศอินโดนีเซียที่แยกกันเป็นหมู่เกาะมากมาย และมีอาณาเขตกว้างใหญ่ 

ประชากรติดต่อกันได้ยาก ทำให้ประชากรกลุ่มต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ ในแต่ละภูมิภาค มีภาษา วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตแตกต่างกันไป ชาวชนบท ยังคงถือปฏิบัติตามประเพณีดั้งเดิมอยู่ ส่วนกลุ่มชน  

ที่อาศัยอยู่ในเมืองและได้รับการศึกษาแบบชาวตะวันตกก็มีวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่ง ความแตกต่างกันนั่นเองที่ทำให้

วัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซียมีเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งโดดเด่นและน่าสนใจศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  

ของประเทศนี้  

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 1. อธิบายแหล่งที่มาของศิลปวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซียได้ 

 2. บอกลักษณะของศิลปวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซียได้ 

 3. บอกความสำคัญของการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซียได้ 

 

ขอบข่ายของเนื้อหา 

 เรื่องที่ 1 ศิลปวัฒนธรรม 

  - การแต่งกายชุดประจำชาติ 

  - อาหารประจำชาติ 

  - ดนตรีพื้นบ้าน 

  - ศิลปะและวรรณคดี 

 เรื่องที่ 2 เทศกาลและประเพณี 

 

 

 

 

 

!

!
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 เรื่องที่ 1 ศิลปวัฒนธรรม 

 จากสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศอินโดนีเซีย มีลักษณะแยกกันเป็นหมู่เกาะมากมาย และมี

อาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล ประชากรติดต่อกันได้ยาก ทำให้แต่ละภูมิภาคมีรูปแบบวัฒนธรรมของตนเอง จึงปรากฏ

ลักษณะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษาที่ใช้แตกต่างกันไป และจากการที่อินโดนีเซียประกอบด้วย

ประชากรหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธ์ุ แต่ละเผ่าพันธ์ุต่างก็มีมรดกทางวัฒนธรรม และลักษณะ ทางสังคมของตน

สืบทอดกันมา ชนเหล่านี้ภายหลังถูกรวมกันภายใต้ระบบการเมือง เศรษฐกิจและการป้องกันประเทศ  

 ประชากรกลุ่มต่าง ๆ ของประเทสอินโดนีเซีย มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตแตกต่าง

กันไปในแต่ละกลุ่มชน ชาวชนบทที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง ยังยึดมั่นอยู่กับประเพณีเดิมอยู่มาก ส่วนกลุ่มชน  

ที่อาศัยอยู่ในตัวเมือง และได้รับการศึกษาแบบตะวันตก จะมีวิถีชีวิตแตกต่างกันออกไป การแบ่งกลุ่มชน  

ตามขนบธรรมเนียมประเพณี และพื้นที่ตั้ง สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ  

 กลุ่มแรก เป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในเกาะชวา และบาหลี ผู้คนที่อยู่ในแถบนี้จะยึดมั่นอยู่ในแนวทางของ

ศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ มีวัฒนธรรมเน้นหนักในเรื่องคุณค่าของจิตใจและสังคม ก่อให้เกิดการพัฒนาทางศิลปะ

อย่างมากมาย โดยเฉพาะนาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ประชากรจะประพฤติตามหลัก

จริยธรรม มีการเคารพต่อบุคคลตามฐานะของบุคคลนั้น ๆ  

 กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ตามบริเวณริมฝั่งทะเลของเกาะต่าง ๆ ดำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยการประกอบ

การค้าขาย มีชีวิตทางวัฒนธรรมตามหลักของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด และเป็นนักธุรกิจของสังคมอินโดนีเซีย

ยุคใหม่ และได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความรู้ทางศาสนาและกฎหมาย  

 กลุ่มที่สาม เป็นกลุ่มที่มีความล้าหลังมาก อาศัยอยู่ตามบริเวณเทือกเขาที่ห่างไกลมาก ของประเทศ ดำเนินชีวิต

อยู่ด้วยการล่าสัตว์ และการเพาะปลูก รัฐบาลอินโดนีเซียพยายามปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชนกลุ่มนี้ให้ดีขึ้น  

 ในประเทศอินโดนีเซีย มีการกำหนดกฎหมายประเพณีในสังคม ตามความเชื่อในศาสนาซึ่งจะต้องปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัด และสืบทอดกันมานาน มีสาระที่สำคัญ คือ ความผูกพันระหว่างสามีกับภรรยา พ่อแม่ กับลูก และ

พลเมืองต่อสังคมที่ตนอยู่ โดยยึดหลักการปฏิบัติที่เรียกเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า โกตองโรยอง คือการช่วยเหลือพึ่งพา

อาศัยกันในงานต่าง ๆ เช่น การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การแต่งงาน การสร้างบ้านที่อยู่อาศัย การใช้ที่ดินร่วมกัน 

ภายใต้ข้อตกลงและข้อแม้พิเศษ  

 การแต่งกายชุดประจำชาติ 

 ผู้ชายจะสวมเสื้อแบบบาติกและนุ่งกางเกงขายาวหรือเตลุกเบสคาพ (Teluk Beskap) สวมเสื้อคอปิด   

แขนยาว สวมหมวกมุสลิม หรือหมวกหนีบ ทำด้วยสักหลาดสีดำ นุ่งโสร่งทับกางเกง ประมาณครึ่งตัว โดยปล่อยให้

เห็นขากางเกง ในกรณีที่ต้องเข้าพิธีอาจจะมีการเหน็บกริชด้วย ปัจจุบันผู้ชายนิยมแต่งกายให้เป็นสากลมากขึ้น แต่ยัง

คงสวมหมวกแบบเดิมอยู่ 

 ผู้หญิงสวมเสื้อเคบาย่า (Kebaya) เป็นเสื้อพอดีตัว แขนยาว ผ่าหน้า สีสดใส ตัวเสื้อปักลวดลายแบบฉลุ 

สวมผ้าถุงที่รู้จักในชื่อผ้าบาติก ซึ่งจะมีความยาวเกือบปิดเท้า สำหรับผู้หญิงชาวเกาะสุมาตรา นิยมสวมเสื้อหลวม   



68 รายวิชา ซายา จินตา ปาดามู อินโดนีเซีย

ลำตัวยาวเกือบถึงเข่า เรียกว่า บัตยูกรุง และใช้ผ้าห่มพาดไหล่ข้างหนึ่งด้วย ผู้หญิงอินโดนีเซีย ไว้ผมยาว แล้วเกล้า

เป็นมวยประดับด้วยเครื่องประดับ เช่น พลอย หรือดอกไม้ แต่เดิมสวมรองเท้าแตะ ในปัจจุบันสวมรองเท้ามีส้นและ

ทาสี แกะสลักเป็นรูปต่าง ๆ สายคาดทำด้วยหนังทาสีเงิน หรือสีทอง สตรีที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีผ้าคลุมศีรษะ 

แต่ไม่ปิดหน้า ปัจจุบันนิยมแต่งกายแบบชาวตะวันตกมากขึ้น การแต่งกายแบบดังกล่าว จะใช้ในโอกาสพิธีสำคัญ ๆ 

เท่านั้น 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การแต่งกายชุดประจำชาติอินโดนีเซีย 

ที่มา : https://sites.google.com/site/rungphilina/kar-taeng-kay 
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 อาหารประจำชาติ 

 อาหารของชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่เป็นผักและธัญพืช เช่น มันฝรั่ง กะหล่ำปลี ถั่วงอก ถั่วเขียว เสริมโปรตีน

ด้วยเต้าหู้และไข่ต้ม อาหารของที่สำคัญ ๆ ของประเทศอินโดนีเซีย มีดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
กาโดกาโด 

ที่มา : http://indonesia.moohin.in.th/?p=87 

 กาโดกาโด (gado gado) เป็นอาหารยอดนิยมของประเทศอินโดนีเซีย ประกอบไปด้วยผัก และธัญพืช

หลากหลายชนิด ทั้งแครอท มันฝรั่ง กะหล่ำปลี ถั่วงอก ถั่วเขียว นอกจากนี้ยังมีเต้าหู้และไข่ต้มสุกด้วย กาโดกาโด  

รับประทานกับซอสถั่วที่คล้ายกับซอสสะเต๊ะ เครื่องสมุนไพรในซอส อาทิ รากผักชี หอมแดง กระเทียม ตะไคร้   

ช่วยทำให้ไม่รู้สึกเลี่ยนกะทิมากจนเกินไป 

  

 

 

 

 

 

 

 
แกงกะหรี่ 

ที่มา : http://indonesia.moohin.in.th/?p=87 

 แกงกะหรี่ เป็นอาหารประเภทแกงที่ได้รับอิทธิพลจากแกงแบบมัสล่าหรือ แกงกุรุหม่าของอินเดียใต้ ซึ่งมีน้ำ

มากกว่าแกงกุรุหม่าทางอินเดียเหนือ เครื่องเทศหลักที่ใช้ในแกงกะหรี่แบบอินเดีย - ปากีสถาน  

ได้แก่ ลูกผักชี ยี่หร่า พริกป่นอินเดีย พริกไทยป่น ขมิ้น ลูกกระวานเทศ กานพลู อบเชย นิยมโรยหน้าด้วย ใบสำมาหลุย 

ถ้าเป็นกะหรี่ไก่เพิ่มลูกซัด แกงกะหรี่ปูเพิ่มโป๊ยกั้ก 
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แกงมัสมั่น 
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 แกงมัสมั่น เป็นอาหารประเภทแกงที่ได้รับอิทธิพลมาจากอาหารมลายู ชาวไทยมุสลิมเรียกแกงชนิดนี้ว่า 

“ซาละหมั่น” แกงมัสมั่นแบบไทยออกรสหวานในขณะที่ตำรับดั้งเดิมของชาวมุสลิมออกรสเค็มมัน แกงมัสมั่นแบบ

ชาวมุสลิมปักษ์ใต้ ต่างจากการปรุงแกงมัสมั่นของชาวไทยภาคกลางคือ จะไม่ทำเป็นน้ำพริกแกงมัสมั่น แต่จะผสม  

ลูกผักชีป่น ยี่หร่าป่น พริกป่นอินเดียและพริกไทยป่นไว้เป็นผงเครื่องแกง จากนั้นจึงนำลงไปผัดกับน้ำมันที่เจียว  

หัวหอมแล้ว ส่วนแกงมัสมั่นแบบมลายู - ชวา จะใส่กานพลู อบเชย ลงไปผัดกับน้ำมันและหอมแดงจนหอม แล้วจึง

ใส่พริกป่นอินเดีย ลูกผักชีป่น ยี่หร่าป่น พริกไทยป่นลงไปผัดให้เข้ากัน นอกจากนั้น ยังใส่มะพร้าวคั่ว ผงขมิ้น ดอกไม้จีน

และหน่อไม้จีนด้วย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ซีโอมาย หรือ โซมาย (Siomay, Somay) เป็นขนมจีบหรือเกี๊ยวปลาแบบอินโดนีเซีย ได้รับอิทธิพลจาก

ติ่มซำในอาหารจีน ทำจากปลาน้ำจืดหรือปลาทะเล เช่น ปลาทูน่า ปลาแมกเคอเรล หรือกุ้ง นำมายัดไส้ใส่ ในกะหล่ำปล ี

มันฝรั่ง มะระ และเต้าหู้ ทำเป็นชิ้นใหญ่ ด้านบนใส่ซอสถั่วลิสง ซีอิ๊วหวาน ซอสพริก และน้ำมะนาว ทำให้สุก  

ด้วยการนึ่ง 
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ไดแก  ลูกผักชี  ยี่หรา  พริกปนอินเดีย  พริกไทยปน  ขม้ิน ลูกกระวานเทศ  กานพลู  อบเชย  นิยมโรยหนาดวย     
ใบสํามาหลุย ถาเปนกะหรี่ไกเพ่ิมลูกซัด แกงกะหรี่ปูเพ่ิมโปยกั้ก 

 

แกงมัสมั่น 
ที่มา : http://indonesia.moohin.in.th/?p=87 

  แกงมัสม่ัน  เปนอาหารประเภทแกงที่ไดรับอิทธิพลมาจากอาหารมลายู ชาวไทยมุสลิมเรียก
แกงชนิดนี้วา “ซาละหมั่น” แกงมัสมั่นแบบไทยออกรสหวานในขณะที่ตํารับดั้งเดิมของชาวมุสลิมออกรสเค็มมัน  
แกงมัสมั่นแบบชาวมุสลิมปกษใต ตางจากการปรุงแกงมัสมั่นของชาวไทยภาคกลางคือ จะไมทําเปนน้ําพริกแกง
มัสมั่น แตจะผสมลูกผักชีปน  ยี่หราปน พริกปนอินเดียและพริกไทยปนไวเปนผงเครื่องแกง  จากนั้นจึงนําลงไป
ผัดกับน้ํามันที่เจียวหัวหอมแลว  สวนแกงมัสมั่นแบบมลายู  - ชวา จะใสกานพลู  อบเชย ลงไปผัดกับน้ํามันและ
หอมแดงจนหอม  แลวจึงใสพริกปนอินเดีย ลูกผักชีปน ยี่หราปน  พริกไทยปนลงไปผัดใหเขากัน นอกจากนั้น     
ยังใสมะพราวคั่ว ผงขมิ้น ดอกไมจีนและหนอไมจีนดวย 

 ซีโอมาย  หรือ โซมาย (Siomay, Somay) เปน
ขนมจีบหรือเก๊ียวปลาแบบอินโดนีเซีย ไดรับอิทธิพลจาก
ติ่มซําในอาหารจีน ทําจากปลาน้ําจืด หรือปลาทะเล  
เชน  ปลาทูนา  ปลาแมกเคอเรล  หรือกุง  นํามายัดไสใส     
ในกะหล่ําปลี  มันฝรั่ง  มะระ  และเตาหู  ทําเปนชิ้นใหญ  
ดานบนใสซอสถั่วลิสง ซีอ๊ิวหวาน ซอสพริก และน้ํามะนาว  
ทําใหสุกดวยการนึ่ง 

 

ซีโอมาย 
ที่มา : http://indonesia.moohin.in.th/?p=87 

 



71รายวิชา ซายา จินตา ปาดามู อินโดนีเซีย

 ชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนจะกินซีโอมายกับซีอิ๊วหวานและซอสพริกเท่านั้น ซีโอมายที่บันดุง เป็นอาหาร  

ที่มีชื่อเสียง พบมากในอาหารของชาวซุนดาและผู้ขายซีโอมาย ส่วนใหญ่เป็นชาวซุนดา ซีโอมาย มีลักษณะใกล้เคียง

กับบาตาฆอร์ เพียงแต่เบตาฆอร์ทำให้สุกด้วยการทอด ส่วนซีโอมายนั้นนำไปนึ่ง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 เทมเปะห์หรือเทมเป้ เป็นผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองแบบพื้นบ้านของอินโดนีเซีย เป็นอาหารที่เตรียมด้วยการหมัก

จนถั่วเหลืองกลายเป็นแท่งคล้ายเค้ก เป็นอาหารหมักจากถั่วเหลืองเพียงชนิดเดียวที่อยู่ นอกเหนืออิทธิพลของจีน   

 จุดกำเนิดของเทมเปะห์ อยู่ที่บริเวณที่เป็นประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบัน และเป็นที่นิยมในเกาะชวา เป็น

แหล่งของโปรตีนเช่นเดียวกับเต้าหู้ แต่มีลักษณะสารอาหารและคุณภาพของเนื้อสัมผัส ต่างไป กระบวนการหมัก

เทมเปะห์และการคงรูปถั่วเหลืองไว้ ทำให้ยังมีปริมาณโปรตีน เส้นใย และวิตามินสูง เมื่อเก็บไว้นานจะมีกลิ่นเหมือน

ดินแรงขึ้น เพราะมีคุณค่าทางอาหารสูง เทมเปะห์จึงใช้แทนเนื้อสัตว์ได้สำหรับ ผู้ที่รับประทานมังสวิรัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นาซิกูนิง (ภาษาอินโดนีเซีย : Nasi Kuning) หรือนาซิกุนยิต เป็นอาหารประเภทข้าว ปรุงด้วยกะทิ  

และขมิ้น คำว่า นาซิกูนิงแปลตรงตัวว่า ข้าวสีเหลือง บางครั้งจัดเป็นรูปกรวยแหลม เรียกว่า “ตุมเปง” ใช้ในโอกาส

พิเศษ เป็นเครื่องหมาย ของโชคดีและความมั่งคั่ง เครื่องเคียงที่นิยมรับประทานด้วยคือ ไข่เจียวฝอย มะพร้าวขูด

ผสมเครื่องเทศ อูรับ ปลาร้าผัด ถั่วลิสง เทมเป้ผัดกับซัมบัลและมัน ฝรั่ง ไก่ทอดแบบชวา ซัมบัลกุ้ง ปอดวัวทอด   

เนื้อวัวหรืออาหารทะเล บางครั้งรับประทาน ร่วมกับข้าวเกรียบกุ้งและแตงกวาหั่น 

 
รายวิชา ซายา จินตา ปาดามู อินโดนีเซีย : 71 

 

 ชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนจะกินซีโอมายกับซีอ๊ิวหวานและซอสพริกเทานั้น  ซีโอมายที่บันดุง    
เปนอาหารที่ มีชื่อเสียง พบมากในอาหารของชาวซุนดาและผูขายซีโอมาย  สวนใหญ เปนชาวซุนดา ซีโอมาย      
มีลักษณะใกลเคียงกับบาตาฆอร เพียงแตเบตาฆอรทําใหสุกดวยการทอด สวนซีโอมายนั้นนําไปนึ่ง 

 

 

  เทมเปะห หรือเทมเป   เปนผลิตภัณฑถั่วเหลืองแบบพ้ืนบานของอินโดนีเซีย  เปนอาหารที่
เตรียมดวยการหมักจนถั่วเหลืองกลายเปนแทงคลายเคก  เปนอาหารหมักจากถั่วเหลืองเพียงชนิดเดียวที่อยู   
นอกเหนืออิทธิพลของจีน   

  จุดกําเนิดของเทมเปะห อยูที่บริเวณท่ีเปนประเทศอินโดนีเซียในปจจุบัน  และเปนที่นิยมใน
เกาะชวา  เปนแหลงของโปรตีนเชนเดียวกับเตาหู  แตมีลักษณะสารอาหารและคุณภาพของเนื้อสัมผัส           
ตางไป กระบวนการหมักเทมเปะหและการคงรูปถั่วเหลืองไว  ทําใหยังมีปริมาณโปรตีน เสนใย และวิตามินสูง  
เมื่อเก็บไวนานจะมีกลิ่นเหมือนดินแรงขึ้น  เพราะมีคุณคาทางอาหารสูง  เทมเปะหจึงใชแทนเนื้อสัตว ไดสําหรับ  
ผูที่รับประทานมังสวิรัติ 

 นาซิกูนิง  (ภาษาอินโดนีเซีย  : Nasi Kuning) หรือนาซิ
กุนยิต  เปนอาหารประเภทขาว ปรุง ดวย กะทิและขม้ิน  คําวา     
นาซิกูนิงแปลตรงตัววา  ขาวสีเหลือง  บางครั้งจัดเปนรูปกรวย
แหลม เรียกวา “ตุมเปง”  ใชในโอกาสพิเศษ  เปนเครื่องหมาย  
ของโชคดีและความม่ังคั่ง เครื่องเคียงที่นิยมรับประทานดวย
คือ ไขเจียวฝอย  มะพราวขูดผสมเครื่องเทศ  อูรับ  ปลาราผัด       
ถั่วลิสง  เทมเปผัดกับซัมบัลและมัน  ฝรั่ง  ไกทอดแบบชวา        
ซัมบัลกุง ปอดวัวทอด เนื้อวัวหรืออาหารทะเล  บางครั้ง
รับประทาน รวมกับขาวเกรียบกุงและแตงกวาหั่น 

เทมเปะห 
ที่มา : http://indonesia.moohin.in.th/?p=87 

 

นาซิกูนิง 
ที่มา : http://indonesia.moohin.in.th/?p=87 
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 ชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนจะกินซีโอมายกับซีอ๊ิวหวานและซอสพริกเทานั้น  ซีโอมายที่บันดุง    
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มีลักษณะใกลเคียงกับบาตาฆอร เพียงแตเบตาฆอรทําใหสุกดวยการทอด สวนซีโอมายนั้นนําไปนึ่ง 

 

 

  เทมเปะห หรือเทมเป   เปนผลิตภัณฑถั่วเหลืองแบบพ้ืนบานของอินโดนีเซีย  เปนอาหารที่
เตรียมดวยการหมักจนถั่วเหลืองกลายเปนแทงคลายเคก  เปนอาหารหมักจากถั่วเหลืองเพียงชนิดเดียวที่อยู   
นอกเหนืออิทธิพลของจีน   

  จุดกําเนิดของเทมเปะห อยูที่บริเวณท่ีเปนประเทศอินโดนีเซียในปจจุบัน  และเปนที่นิยมใน
เกาะชวา  เปนแหลงของโปรตีนเชนเดียวกับเตาหู  แตมีลักษณะสารอาหารและคุณภาพของเนื้อสัมผัส           
ตางไป กระบวนการหมักเทมเปะหและการคงรูปถั่วเหลืองไว  ทําใหยังมีปริมาณโปรตีน เสนใย และวิตามินสูง  
เมื่อเก็บไวนานจะมีกลิ่นเหมือนดินแรงขึ้น  เพราะมีคุณคาทางอาหารสูง  เทมเปะหจึงใชแทนเนื้อสัตว ไดสําหรับ  
ผูที่รับประทานมังสวิรัติ 

 นาซิกูนิง  (ภาษาอินโดนีเซีย  : Nasi Kuning) หรือนาซิ
กุนยิต  เปนอาหารประเภทขาว ปรุง ดวย กะทิและขม้ิน  คําวา     
นาซิกูนิงแปลตรงตัววา  ขาวสีเหลือง  บางครั้งจัดเปนรูปกรวย
แหลม เรียกวา “ตุมเปง”  ใชในโอกาสพิเศษ  เปนเครื่องหมาย  
ของโชคดีและความม่ังคั่ง เครื่องเคียงที่นิยมรับประทานดวย
คือ ไขเจียวฝอย  มะพราวขูดผสมเครื่องเทศ  อูรับ  ปลาราผัด       
ถั่วลิสง  เทมเปผัดกับซัมบัลและมัน  ฝรั่ง  ไกทอดแบบชวา        
ซัมบัลกุง ปอดวัวทอด เนื้อวัวหรืออาหารทะเล  บางครั้ง
รับประทาน รวมกับขาวเกรียบกุงและแตงกวาหั่น 

เทมเปะห 
ที่มา : http://indonesia.moohin.in.th/?p=87 

 

นาซิกูนิง 
ที่มา : http://indonesia.moohin.in.th/?p=87 
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 นาซิอูดุก (Nasi uduk) เป็นข้าวนึ่งแบบอินโดนีเซีย หุงกับกะทิ มีถิ่นกำเนิดที่จาการ์ตา เป็นอาหารที่นิยม 

ทั่วทั้งประเทศ นาซิอูดุกเป็นอาหารที่นิยมในชุมชนเร่งด่วน ในจาการ์ตา พบได้ตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืน 

นาซิอูดุกในภาษาอินโดนีเซียแปลว่า “ข้าวผสม” เพราะการเตรียมอาหารต้องการส่วนผสมมากกว่าการหุงข้าว

ธรรมดา และมีเครื่องเคียงที่ต่างกันไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นาซิอูลัม (Nasi ulam) เป็นอาหารของชาวมาเลย์ มีลักษณะเป็นข้าวนึ่งที่ผสมสมุนไพร หลายอย่าง   

เช่น บัวบก หรือแมงลัก ผัก และเครื่องเคียงอื่น ๆ นาซิอูลัมในประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียอาจแตกต่าง

กันไปบ้าง  

 ในประเทศอินโดนีเซีย นาซิอูลัมเป็นอาหารของชาวเบตาวีและชาวมาเลย์บนเกาะสุมาตรา รวมทั้งชาวบาหลีด้วย 

ในจาการ์ตา นาซิอูลัมมี 2 ชนิด คีอ แบบน้ำของทางเหนือและตอนกลางของจาการร์ตา และแบบแห้งของทางใต้   

นาซิอูลัมในประเทศอินโดนีเซียมักปรุงรสเผ็ดด้วยพริก ใส่ถั่วลิสงและมะพร้าวคั่ว อาหารที่นิยมรับประทานคู่กัน 

ได้แก่ เดนเดง ออมเล็ต มันฝรั่งทอดเต้าหู้ทอด เทมเปะห์ และข้าวเกรียบ 
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นาซิอูลัม 
ที่มา : http://indonesia.moohin.in.th/?p=87 

 

        นาซิอูดุก (Nasi uduk) เปนขาวนึ่งแบบอินโดนีเซีย  
หุงกับกะทิ  มีถิ่นกําเนิดที่ จาการตา  เปนอาหาร ที่นิยม       
ทั่วทั้งประเทศ  นาซิอูดุกเปนอาหารที่นิยมในชุมชนเรงดวน       
ในจาการตา  พบไดตลอดทั้งวันตั้งแตเชาจนถึงกลางคืน         
นาซิอูดุกในภาษาอินโดนีเซียแปลวา “ขาวผสม” เพราะ
การเตรียมอาหารตองการสวนผสมมากกวาการหุงขาว
ธรรมดา และมีเครื่องเคียงท่ีตางกันไป 

 
 

  นาซิอูลัม  (Nasi ulam)  เปนอาหารของชาวมาเลย  มีลักษณะ เปนขาวนึ่งที่ผสมสมุนไพร  
หลายอยาง  เชน บัวบก หรือแมงลัก  ผัก และเครื่องเคียงอ่ืน  ๆ นาซิอูลัม ในประเทศ มาเลเซีย และประเทศ
อินโดนีเซียอาจแตกตางกันไปบาง  

  ใน ประเทศ อินโดนีเซีย นาซิอูลัมเปนอาหารของชาวเบตาวีและชาวมาเลย บนเกาะสุมาตรา  
รวมทั้งชาวบาหลีดวย ในจาการตา  นาซิอูลัมมี 2 ชนิด คีอ แบบน้ําของทางเหนือและตอนกลางของจาการรตา 
และแบบแหงของทางใต  นาซิอูลัมใน ประเทศ อินโดนีเซี ยมักปรุงรสเผ็ดดวยพริก ใสถั่วลิสงและมะพราวคั่ว  
อาหารที่นิยมรับประทานคูกัน ไดแก เดนเดง ออมเล็ต มันฝรั่งทอดเตาหูทอด เทมเปะห และขาวเกรียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นาซิอูดุก 
ที่มา : http://indonesia.moohin.in.th/?p=87 
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นาซิอูลัม 
ที่มา : http://indonesia.moohin.in.th/?p=87 

 

        นาซิอูดุก (Nasi uduk) เปนขาวนึ่งแบบอินโดนีเซีย  
หุงกับกะทิ  มีถิ่นกําเนิดที่ จาการตา  เปนอาหาร ที่นิยม       
ทั่วทั้งประเทศ  นาซิอูดุกเปนอาหารที่นิยมในชุมชนเรงดวน       
ในจาการตา  พบไดตลอดทั้งวันตั้งแตเชาจนถึงกลางคืน         
นาซิอูดุกในภาษาอินโดนีเซียแปลวา “ขาวผสม” เพราะ
การเตรียมอาหารตองการสวนผสมมากกวาการหุงขาว
ธรรมดา และมีเครื่องเคียงท่ีตางกันไป 

 
 

  นาซิอูลัม  (Nasi ulam)  เปนอาหารของชาวมาเลย  มีลักษณะ เปนขาวนึ่งที่ผสมสมุนไพร  
หลายอยาง  เชน บัวบก หรือแมงลัก  ผัก และเครื่องเคียงอ่ืน  ๆ นาซิอูลัม ในประเทศ มาเลเซีย และประเทศ
อินโดนีเซียอาจแตกตางกันไปบาง  

  ใน ประเทศ อินโดนีเซีย นาซิอูลัมเปนอาหารของชาวเบตาวีและชาวมาเลย บนเกาะสุมาตรา  
รวมทั้งชาวบาหลีดวย ในจาการตา  นาซิอูลัมมี 2 ชนิด คีอ แบบน้ําของทางเหนือและตอนกลางของจาการรตา 
และแบบแหงของทางใต  นาซิอูลัมใน ประเทศ อินโดนีเซี ยมักปรุงรสเผ็ดดวยพริก ใสถั่วลิสงและมะพราวคั่ว  
อาหารที่นิยมรับประทานคูกัน ไดแก เดนเดง ออมเล็ต มันฝรั่งทอดเตาหูทอด เทมเปะห และขาวเกรียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นาซิอูดุก 
ที่มา : http://indonesia.moohin.in.th/?p=87 
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 ปานีกี (Paniki) เป็นอาหารจานแปลกของ มินาฮาซา จังหวัดสุลาเวสีเหนือ ทำจากเนื้อค้างคาวซึ่งในมีนาฮา

ซาเรียกว่า “ปานีกี” ค้างคาวถูกนำมาเผาเพื่อกำจัดขน ก่อนจะนำไปปรุงกับกะทิ สมุนไพรและเครื่องเทศ อาจะนำไป

แกงกับกะทิ หรือนำมาผัดใส่พริกและเครื่องเทศก็ได้เช่นกัน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โรตี จาไน (Roti canai) หรือโรตี จาเน (roti cane) เป็นขนมปังแบนที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย พบได้ทั้งใน

ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย พบได้ในภัตตาคารที่ขายอาหารมินังกาเบาหรืออาหารอาเจะห์ ในประเทศ

สิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย ทางใต้เรียกโรตี ปราตา ซึ่งคล้ายกับอาหารอินเดีย ที่เรียกว่า ปาโรตตาแบบของรัฐ  

เกระละ 
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  ปานีกี  (Paniki)  เปนอาหารจานแปลกของ มินาฮาซา  จังหวัดสุลาเวสีเหนือ  ทําจากเนื้อ
คางคาวซึ่งในมีนาฮาซาเรียกวา “ปานีก”ี  คางคาวถูกนํามาเผาเพื่อกําจัดขน  กอนจะนําไปปรุงกับกะทิ สมุนไพ ร
และเครื่องเทศ อาจะนําไปแกงกับกะทิ หรือนํามาผัดใสพริกและเครื่องเทศก็ไดเชนกัน 

 

  โรตี จาไน  (Roti canai) หรือโรตี จาเน  (roti cane) เปนขนมปงแบนที่ไดรับอิทธิพลจาก
อินเดีย  พบไดทั้งในประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย พบไดในภัตตาคารที่ขายอาหารมินังกาเบาหรือ
อาหารอาเจะห  ในประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย  ทางใตเรียกโรตี ปราตา  ซึ่งคลายกับอาหารอินเดีย       
ที่เรียกวา ปาโรตตาแบบของรัฐเกระละ 
 
 

โรตี จาไน 
ที่มา : http://indonesia.moohin.in.th/ 
?p=87 
 

ปานีกี 
ที่มา : http://indonesia.moohin.in.th 
/?p=87 
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  ปานีกี  (Paniki)  เปนอาหารจานแปลกของ มินาฮาซา  จังหวัดสุลาเวสีเหนือ  ทําจากเนื้อ
คางคาวซึ่งในมีนาฮาซาเรียกวา “ปานีก”ี  คางคาวถูกนํามาเผาเพื่อกําจัดขน  กอนจะนําไปปรุงกับกะทิ สมุนไพ ร
และเครื่องเทศ อาจะนําไปแกงกับกะทิ หรือนํามาผัดใสพริกและเครื่องเทศก็ไดเชนกัน 

 

  โรตี จาไน  (Roti canai) หรือโรตี จาเน  (roti cane) เปนขนมปงแบนที่ไดรับอิทธิพลจาก
อินเดีย  พบไดทั้งในประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย พบไดในภัตตาคารที่ขายอาหารมินังกาเบาหรือ
อาหารอาเจะห  ในประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย  ทางใตเรียกโรตี ปราตา  ซึ่งคลายกับอาหารอินเดีย       
ที่เรียกวา ปาโรตตาแบบของรัฐเกระละ 
 
 

โรตี จาไน 
ที่มา : http://indonesia.moohin.in.th/ 
?p=87 
 

ปานีกี 
ที่มา : http://indonesia.moohin.in.th 
/?p=87 
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 ดนตรีพื้นบ้าน 

 ดนตรีของประเทศอินโดนีเซียที่เป็นที่รู้จักของชาวโลก คือ ดนตรีกาเมลัน (Gamelan Music) เป็นวงที่

ประกอบด้วยเครื่องดนตรีที่ทำด้วยโลหะชนิดต่าง ๆ ทั้งเหล็ก ทองเหลือง และสำริด เป็นหลัก  

 ทั้งนี้ คำว่า “Gamelan” มาจากคำของชาวชวา คำว่า “gamel” มีความหมายว่า ตี หรือ เคาะ และตัวท้าย 

“an” ใส่เพื่อทำให้นามนั้นเป็นพหูพจน์ 

 เครื่องตีในวงกาเมลันส่วนหนึ่งมีรูปร่างคล้ายฆ้องวงของไทย แต่มีขนาดใหญ่กว่ามีชื่อเรียกต่างกันไป   

เช่น metallophones xylophones และ gongs อีกส่วนหนึ่งก็คล้ายกับระนาดเหล็กของไทย แตกต่างกัน   

ที่จำนวนของลูกระนาด และลักษณะของรางที่นำมาใช้วางลูกระนาด  

  

 

 

 

 

 

 

 

ดนตรีกาเมลัน 

ที่มา : http://www.modernpublishing.co.th/กาเมลัน 

 การเล่นดนตรีกาเมลัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอินโดนีเซีย เสียงดนตรีกาเมลัน

จะได้ยินทั้งในโรงเรียน ในวัด ในวัง และสถานีวิทยุกระจายเสียง โอกาสที่จะบรรเลงก็แตกต่างกันไป มีทั้งบรรเลง  

ในพิธีศักดิ์สิทธิ์ บรรเลงในงานรื่นเริง บรรเลงรับและส่งเจ้านาย บรรเลงการประกอบการแสดง ต่าง ๆ นอกเหนือจาก

เครื่องดนตรีกาเมลันยังมีเครื่องดนตรีประเภทอื่น ๆ อีก เช่น 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 อังกะลุง (Angklung) เป็นเครื่องดนตรีที่ทำมาจาก

ท่อไม้ไผ่ 2 ชิ้นแนบกับโครงไม้ไผ่ท่อ มีลักษณะเป็นวงโค้งเวลาเขย่า

จึงเกิดเสียงก้องกังวาน ฐานของโครงนั้นจะถูกยึดกุมด้วยมือเดียว 

ขณะที่อีกมือหนึ่งเขย่าอย่างเร็วจากด้านหนึ่งไปด้านหนึ่ง อังกะลุง

ทั้งสามอันหรือมากกว่านั้นจะแสดงเป็นกลุ่ม แต่ละอันจะเล่น

เพียงโน้ตเดียว เมื่อเสียงของแต่ละอันรวมกันก็จะเกิดเป็น  

ท่วงทำนองหลักขึ้น อังกะลุงได้รับความนิยมทั่วทั้งเอเชีย  

ตะวันออกเฉียงใต้ แต่มีถิ่นกำเนิดที่ประเทศอินโดนีเซีย (ชาวชุนดา

ใช้และเล่นมาตั้งแต่สมัยโบราณ)  
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 ดนตรีพื้นบาน  

 ดนตรีของประเทศอินโดนีเซียที่เปนที่รูจักของชาวโลก คือ ดนตรีกาเมลัน (Gamelan Music) 
เปนวงที่ประกอบดวยเครื่องดนตรีที่ทําดวยโลหะชนิดตาง ๆ ทั้งเหล็ก ทองเหลือง และสําริด เปนหลัก  

 ทั้งนี้ คําวา “Gamelan” มาจากคําของชาวชวา คําวา “gamel” มีความหมายวา ตี หรือ เคาะ 
และตัวทาย “an” ใสเพื่อทําใหนามนั้นเปนพหูพจน 

 เครื่องตีในวงกาเมลันสวนหนึ่งมีรูปรางคลายฆองวงของไทย แตมีขนาดใหญกวามีชื่อเรียกตางกันไป 
เชน metallophones  xylophones และ gongs อีกสวนหนึ่งก็คลายกับระนาดเหล็กของไทย แตกตางกัน    
ที่จํานวนของลูกระนาด  และลักษณะของรางที่นํามาใชวางลูกระนาด  

 
ดนตรีกาเมลัน 

ที่มา : http://www.modernpublishing.co.th/กาเมลัน 

 การเลนดนตรีกาเมลัน เปนสวนหนึ่งของสังคมและชีวิตความเปนอยูของชาวอินโดนีเซีย เสียงดนตรี 
กาเมลันจะไดยินทั้งในโรงเรียน ในวัด ในวัง และสถานีวิทยุกระจายเสียง โอกาสที่จะบรรเลงก็แตกตางกันไป    
มีทั้งบรรเลงในพิธีศักดิ์สิทธิ์ บรรเลงในงานรื่นเริง บรรเลงรับและสงเจานาย บรรเลงการประกอบการแสดง   
ตาง ๆ นอกเหนือจากเครื่องดนตรีกาเมลันยังมีเครื่องดนตรีประเภทอ่ืน ๆ อีก เชน 

  อังกะลุง ( Angklung) เปนเครื่องดนตรีที่ทํามาจาก        
ทอไมไผ 2 ชิ้นแนบกับโครงไมไผทอ มีลักษณะเปนวงโคงเวลาเขยาจึงเกิด
เสียงกองกังวาน ฐานของโครงนั้นจะถูกยึดกุมดวยมือเดียว ขณะที่อีกมือหนึ่ง
เขยาอยางเร็วจากดานหนึ่งไปดานหนึ่ง อังกะลุงทั้งสามอันหรือมากกวานั้นจะ
แสดงเปนกลุม แตละอันจะเลนเพียงโนตเดียว เมื่อเสียงของแตละอันรวมกัน
ก็จะเกิดเปนทวงทํานองหลักข้ึน อังกะลุงไดรับความนิยมทั่วทั้งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต แตมีถ่ินกําเนิดทีป่ระเทศอินโดนีเซีย (ชาวชุนดาใชและเลน
มาตั้งแตสมัยโบราณ)                          อังกะลุง 

ที่มา : http://thanasyimsaun.wordpress.com/ดนตรีอาเซี่ยน/ 
  

รายวิชา ซายา จินตา ปาดามู อินโดนีเซีย : 74 
 

 ดนตรีพื้นบาน  

 ดนตรีของประเทศอินโดนีเซียที่เปนที่รูจักของชาวโลก คือ ดนตรีกาเมลัน (Gamelan Music) 
เปนวงที่ประกอบดวยเครื่องดนตรีที่ทําดวยโลหะชนิดตาง ๆ ทั้งเหล็ก ทองเหลือง และสําริด เปนหลัก  

 ทั้งนี้ คําวา “Gamelan” มาจากคําของชาวชวา คําวา “gamel” มีความหมายวา ตี หรือ เคาะ 
และตัวทาย “an” ใสเพื่อทําใหนามนั้นเปนพหูพจน 

 เครื่องตีในวงกาเมลันสวนหนึ่งมีรูปรางคลายฆองวงของไทย แตมีขนาดใหญกวามีชื่อเรียกตางกันไป 
เชน metallophones  xylophones และ gongs อีกสวนหนึ่งก็คลายกับระนาดเหล็กของไทย แตกตางกัน    
ที่จํานวนของลูกระนาด  และลักษณะของรางที่นํามาใชวางลูกระนาด  

 
ดนตรีกาเมลัน 

ที่มา : http://www.modernpublishing.co.th/กาเมลัน 

 การเลนดนตรีกาเมลัน เปนสวนหนึ่งของสังคมและชีวิตความเปนอยูของชาวอินโดนีเซีย เสียงดนตรี 
กาเมลันจะไดยินทั้งในโรงเรียน ในวัด ในวัง และสถานีวิทยุกระจายเสียง โอกาสที่จะบรรเลงก็แตกตางกันไป    
มีทั้งบรรเลงในพิธีศักดิ์สิทธิ์ บรรเลงในงานรื่นเริง บรรเลงรับและสงเจานาย บรรเลงการประกอบการแสดง   
ตาง ๆ นอกเหนือจากเครื่องดนตรีกาเมลันยังมีเครื่องดนตรีประเภทอ่ืน ๆ อีก เชน 

  อังกะลุง ( Angklung) เปนเครื่องดนตรีที่ทํามาจาก        
ทอไมไผ 2 ชิ้นแนบกับโครงไมไผทอ มีลักษณะเปนวงโคงเวลาเขยาจึงเกิด
เสียงกองกังวาน ฐานของโครงนั้นจะถูกยึดกุมดวยมือเดียว ขณะที่อีกมือหนึ่ง
เขยาอยางเร็วจากดานหนึ่งไปดานหนึ่ง อังกะลุงทั้งสามอันหรือมากกวานั้นจะ
แสดงเปนกลุม แตละอันจะเลนเพียงโนตเดียว เมื่อเสียงของแตละอันรวมกัน
ก็จะเกิดเปนทวงทํานองหลักข้ึน อังกะลุงไดรับความนิยมทั่วทั้งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต แตมีถ่ินกําเนิดทีป่ระเทศอินโดนีเซีย (ชาวชุนดาใชและเลน
มาตั้งแตสมัยโบราณ)                          อังกะลุง 

ที่มา : http://thanasyimsaun.wordpress.com/ดนตรีอาเซี่ยน/ 
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 Gambang หรือที่เรียกว่า Gambang kayu (Gambang ไม้) เป็นเครื่องดนตรีที่มีลักษณะคล้ายกับระนาด 

อยู่ในวงมโหรีกาเมลัน (Gamelan) และกุลินตัง (Kulintang) ของชาวอินโดนีเซียและทางตอนใต้ของประเทศ

ฟิลิปปินส์ 

 

       Gambang 

      ที่มา : http://orgs.usd.edu/nmm/Gamelan/9883/Gambang 

 

 

 

    รือบับ (Rebab) เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายที่ใช้คันชักอิสระ โดยทั่วไป  

   มี 2 สายบ้าง 3 สายบ้าน รือบับมีรูปร่างคล้ายกับซอสามสายของไทย ใช้บรรเลงเดี่ยว  

   เเละบรรเลงประกอบการขับร้อง ทั้งในวงกาเมลัน เเละ ในวงดนตรีของชาวบ้านทั่วไป 

   รือบับ  

   ที่มา : http://www.mekarbhuana.com/Balinese-rebab 

 

 

 

     Saron เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี มีแผ่นโลหะจำนวน 5 - 7 อัน    

    ลักษณะคล้ายกับแผ่นระนาดเหล็กของไทย วางเรียงกัน มีหลักโลหะปักหัว - ท้าย   

    มีรางทำด้วยไม้เพื่อเป็นกล่องเสียง ใช้ไม้ที่ทำด้วยเขาควายตีให้เกิดเสียง 

               Saron 

ที่มา : http://orgs.usd.edu/nmm/Gamelan/9903/SaronBarung9903.html 

 

 

 

 

 

 

 

 ซูลิน (Suling) เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า ที่ทำด้วยไม้ไผ่ ลักษณะคล้ายขลุ่ย มีหลายขนาด ซูลิน  

มีเสียงไพเราะ ใช้ประสมในวงกาเมลัน บรรเลงประกอบการขับร้อง เเละในกิจกรรมต่าง ๆ  
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  Gambang หรือที่เรียกวา Gambang kayu (Gambang ไม) เปนเครื่องดนตรีที่มีลักษณะ
คลายกับระนาด อยูในวงมโหรีกาเมลัน (Gamelan) และกุลินตัง (Kulintang) ของชาวอินโดนีเซียและทางตอน
ใตของประเทศฟลิปปนส 
 

 
 
Gambang 
ที่มา : http://orgs.usd.edu/nmm/Gamelan/9883/Gambang 

 
 รือบับ (Rebab) เปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายที่ใชคันชักอิสระ 
โดยทั่วไปมี 2 สายบาง 3 สายบาน  รือบับมีรูปรางคลายกับซอสามสายของ
ไทย ใชบรรเลงเดี่ยวเเละบรรเลงประกอบการขับรอง  ทั้งในวงก าเมลัน เเละ  
ในวงดนตรีของชาวบานทั่วไป 
 
รือบับ  
ที่มา : http://www.mekarbhuana.com/Balinese-rebab 
 

 

Saron เปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี มีแผนโลหะ
จํานวน 5  - 7 อัน ลักษณะคลายกับแผนระนาดเหล็กของไทย 
วางเรียงกัน มีหลักโลหะปกหัว  - ทาย มีรางทําดวยไมเพ่ือเปน
กลองเสียง ใชไมท่ีทําดวยเขาควายตีใหเกิดเสียง 

              Saron 
ที่มา : http://orgs.usd.edu/nmm/Gamelan/9903/SaronBarung9903.html 
 
 
 

ซูลิน (Suling) เปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเปา ที่ทําดวยไมไผ 
ลักษณะคลายขลุย มีหลายขนาด  ซูลินมีเสียงไพเราะ ใชประสมในวงก าเมลัน 
บรรเลงประกอบการขับรอง เเละในกิจกรรมตาง ๆ  
                         

 

ซูลิน 
 ท่ีมา : http://blog.isi-dps.ac.id/kusumaadi/ 
suling-pelog-5-nada-dan-erkembangannya 
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  Gambang หรือที่เรียกวา Gambang kayu (Gambang ไม) เปนเครื่องดนตรีที่มีลักษณะ
คลายกับระนาด อยูในวงมโหรีกาเมลัน (Gamelan) และกุลินตัง (Kulintang) ของชาวอินโดนีเซียและทางตอน
ใตของประเทศฟลิปปนส 
 

 
 
Gambang 
ที่มา : http://orgs.usd.edu/nmm/Gamelan/9883/Gambang 

 
 รือบับ (Rebab) เปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายที่ใชคันชักอิสระ 
โดยทั่วไปมี 2 สายบาง 3 สายบาน  รือบับมีรูปรางคลายกับซอสามสายของ
ไทย ใชบรรเลงเดี่ยวเเละบรรเลงประกอบการขับรอง  ทั้งในวงก าเมลัน เเละ  
ในวงดนตรีของชาวบานทั่วไป 
 
รือบับ  
ที่มา : http://www.mekarbhuana.com/Balinese-rebab 
 

 

Saron เปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี มีแผนโลหะ
จํานวน 5  - 7 อัน ลักษณะคลายกับแผนระนาดเหล็กของไทย 
วางเรียงกัน มีหลักโลหะปกหัว  - ทาย มีรางทําดวยไมเพ่ือเปน
กลองเสียง ใชไมท่ีทําดวยเขาควายตีใหเกิดเสียง 

              Saron 
ที่มา : http://orgs.usd.edu/nmm/Gamelan/9903/SaronBarung9903.html 
 
 
 

ซูลิน (Suling) เปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเปา ที่ทําดวยไมไผ 
ลักษณะคลายขลุย มีหลายขนาด  ซูลินมีเสียงไพเราะ ใชประสมในวงก าเมลัน 
บรรเลงประกอบการขับรอง เเละในกิจกรรมตาง ๆ  
                         

 

ซูลิน 
 ท่ีมา : http://blog.isi-dps.ac.id/kusumaadi/ 
suling-pelog-5-nada-dan-erkembangannya 
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 ศิลปะและวรรณคดี 

 ชาวอินโดนีเซียเป็นผู้รักศิลปะและวรรณคดีมาช้านานแล้ว สังเกตได้จากลวดลายของเครื่องแต่งกาย บ้าน

ที่พักอาศัย ศาสนสถาน และนาฏศิลป์ต่าง ๆ ศิลปะในประเทศอินโดนีเซีย มิได้ยึดถือตามที่สืบทอดกันมา แต่ในอดีต

เท่านั้น แต่หลายสิ่งหลายอย่างได้พัฒนาเปลี่ยนไปตามแต่ละยุคสมัย ที่มีอิทธิพลต่อประเทศอินโดนีเซียในขณะนั้น 

ตัวอย่างศิลปะที่โดดเด่น ได้แก่ 

 ศิลปกรรมการปั้นและการแกะสลัก เป็นงานฝีมือที่ทำจากมือทั้งสิ้น ผลงานของช่างแกะสลักที่มีชื่อเสียง

ส่วนใหญ่เป็นชาวบาหลี โดยมีรูปแบบเป็นงานแกะสลักไม้ แกะสลักวัตถุโลหะ เครื่องปั้นดินเผาและงานแกะสลักหิน

เป็นรูปต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปกรรมฮินดู เพราะศาสนาพราหมณ์ฮินดู เคยมีอิทธิพล ในประเทศอินโดนีเซีย  

  

 

 

 

 

 

 

 
หน้ากากแกะสลัก 

ที่มา : http://www.indonesia-exporter.com/export-mask.html 

 

 สถาปัตยกรรม มีลักษณะแตกต่างกันไปตามสภาพของภูมิประเทศและอิทธิพลของศาสนา แต่ส่วนใหญ่

คล้ายคลึงกับประเทศต่าง ๆ แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาคารบ้านเรือนของประชาชนโดยทั่ว ๆ ไป จะใช้วัสดุ  

ที่หาได้ในท้องถิ่นเป็นอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ส่วนเทวสถานบางแห่ง เช่น สถูปบุโรพุทโธ ซึ่งมีชื่อเสียงมาก ได้รับ

อิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมของศาสนาฮินดู 

 

 

 

 

 

 

 

มหาสถูปบุโรพุทโธ 

ที่มา : http://aseantraveller.wordpress.com/2012/08/01/มหาสถูปบุโรพุทโธ/ 
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 นาฏศิลป์ มีรูปแบบแตกต่างกันไปเป็นสองลักษณะ เนื่องจากในอดีตประเทศอินโดนีเซีย ถูกชาวฮอลันดา

บีบบังคับให้แบ่งอาณาจักร Matanam ออกเป็น 2 ส่วน คือ อาณาจักรสมาการ์ตา (Sumakarta) และอาณาจักร

ยอกจาการ์ตา (Yogjakarta) จึงทำให้นาฏศิลป์ชวามีรูปแบบแตกต่างกันออกไปดังกล่าว โดย แบบสมาการ์ตา 

(Samakarta) การแต่งกายจะใช้ผ้าแพรพาดบ่า ท่วงทำนองของวงมโหรีจะนุ่มนวลราบเรียบ มีเส้นแบ่งจังหวะน้อย 

และ แบบยอกจาการ์ตา (Yogjakarta) การแต่งกายจะใช้ผ้าแพรพันเอว ท่วงทำนองของวงมโหรีจะมีเสียงไม่นุ่มนวล 

เพราะมีเส้นแบ่งจังหวะมาก 

 ถึงแม้นาฏศิลป์ทั้งสองแบบจะแตกต่างกันไปบ้างก็ตาม แต่ก็สะท้อนปรัชญาของชวาจากท่าทางการ

เคลื่อนไหวมือและแขน แม้กระทั่งการแสดงออกทางสีหน้า เช่น ตัวละครที่แสดงเป็นธรรมะจะหลบตาลงต่ำเสมอ 

และจะร่ายรำด้วยลีลาอ่อนช้อย ผสมกลมกลืนอย่างสง่างาม แสดงถึงจิตใจอ่อนโยนบริสุทธิ์ ในทางตรงกันข้าม   

ตัวละครที่แสดงเป็นอธรรม หรือชั่วร้ายจะแสดงลักษณะท่วงท่าวางอำนาจ กลอกตาแข็งกร้าวแสดงถึงจิตใจชั่วร้าย 

หยาบคาย แสดงถึงปรัชญาของชวาที่มุ่งสันติ ความสงบสุข สุภาพ ถ่อมตัวเมื่อต้องติดต่อกับผู้อื่นเช่นเดียวกับ  

ตัวละครที่แสดงเป็นฝ่ายธรรมะ 

 วรรณคดี ในสมัยที่ศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธถูกนำเข้าไปเผยแพร่ในประเทศอินโดนีเซีย วรรณคดี

อินโดนีเซียมีความเจริญอย่างรวดเร็ว หนังสือที่มีชื่อเสียงในระยะนั้น ได้แก่ เรื่องเนการาเกอร์ตากามา ซึ่งเป็นเรื่อง

เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ และอำนาจของอาณาจักรมัชยาปาหิต (มัชปาหิต) นอกจากนี้ ยังมีหนังสือที่ได้

รับความนิยมกันมากอีกเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องปาราราตัน เป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกษัตริย์ประเทศ

อินโดนีเซียในสมัยนั้น เขียนเป็นภาษาชวาโบราณ ต่อมาเมื่อศาสนาอิสลาม ได้แพร่เข้าไปในประเทศอินโดนีเซีย จึงมี

ผู้เขียนหนังสือเป็นภาษาชวา เกี่ยวกับคำสอนของศาสนาอิสลาม และตำราหมอดูไว้หลายเล่ม 

 

 

 

 

 

 

 

   

 ศิลปะการแสดง การมหรสพของอินโดนีเซีย ได้แก่ ละครและภาพยนตร์ เค้าโครงเรื่องของละครที่นำมา

แสดงส่วนใหญ่ คือ เรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งเป็นเทพนิยายในศาสนาฮินดู ตัวละครจะแต่งกายด้วยผ้าบาติก ไม่สวมเสื้อชั้นนอก 

ใช้สีทาตัวเป็นสีต่าง ๆ ประดับด้วยสร้อยสังวาลย์ นอกจากนี้ ชาวอินโดนีเซียยังมีการละเล่นอีกชนิดหนึ่งเรียกว่า   

“วายัง” หรือหนังตะลุง ซึ่งนิยมกันมาก มีเค้าโครงเรื่องส่วนใหญ่เป็นนิยายเกี่ยวกับสงครามในศาสนาฮินดู 
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 นาฏศิลป   มีรูปแบบแตกตางกันไปเปนสองลักษณะ  เนื่องจากในอดีต ประเทศ อินโดนีเซีย        
ถูกชาวฮอลันดาบีบบังคับใหแบงอาณาจักร Matanam ออกเปน  2 สวน  คือ อาณาจักรสมาการตา 
(Sumakarta) และอาณาจักรยอกจาการตา ( Yogjakarta) จึงทําใหนาฏศิลปชวามีรูปแบบแตกตางกันออกไป
ดังกลาว  โดย แบบสมาการตา  (Samakarta) การแตงกายจะใชผาแพรพาดบา  ทวงทํานองของวงมโหรีจะ
นุมนวลราบเรียบ มีเสนแบงจังหวะนอย และ แบบยอกจาการตา  (Yogjakarta) การแตงกายจะใชผาแพรพัน
เอว ทวงทํานองของวงมโหรีจะมีเสียงไมนุมนวล เพราะมีเสนแบงจังหวะมาก 

  ถึงแมนาฏศิลปทั้งสองแบบจะแตกตางกันไปบางก็ตาม แตก็สะทอนปรัชญาของชวาจาก
ทาทางการเคลื่อนไหวมือและแขน แมกระท่ังการแสดงออกทางสีหนา เชน  ตัวละครที่แสดงเปนธรรมะจะหลบ
ตาลงต่ําเสมอ และจะรายรําดวยลีลาออนชอย  ผสมกลมกลืนอยางสงางาม แสดงถึงจิตใจออนโยนบริสุทธิ์ 
ในทางตรงกันขาม  ตัวละครที่แสดงเปนอธรรม หรือชั่วรายจะแสดงลักษณะทวงทาวางอํานาจ กลอกตาแข็ง
กราวแสดงถึงจิตใจชั่วราย  หยาบคาย แสดงถึงปรัชญาของชวา ที่มุงสันติ ความสงบสุข สุภาพ ถอมตัว เมื่อตอง
ติดตอกับผูอ่ืนเชนเดียวกับตัวละครที่แสดงเปนฝายธรรมะ 

  วรรณคดี  ในสมัยที่ศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธ ถูกนําเขา ไปเผยแพรใน ประเทศ
อินโดนีเซีย  วรรณคดีอินโดนีเซียมีความเจริญอยางรวดเร็ว  หนังสือที่มีชื่อเสียงในระยะนั้น  ไดแก เรื่องเนการา
เกอรตากามา  ซึ่งเปนเรื่องเก่ียวกับประวัติศาสตรความยิ่งใหญ และอํานาจของอาณาจักรมั ชยาปาหิต (มั ชปา
หิต)  นอกจากนี้  ยังมีหนังสือที่ไดรับความนิยมกันมากอีกเรื่องหนึ่ง  คือ เรื่องปาราราตัน  เปนเรื่องเก่ียวกับ
ประวัติศาสตรของกษัตริย ประเทศอินโดนีเซียในสมัยนั้น  เขียนเปนภาษาชวาโบราณ  ตอมาเม่ือศาสนาอิสลาม  
ไดแพรเขาไปในประเทศอินโดนีเซีย  จึงมีผูเขียนหนังสือ เปนภาษาชวา เกี่ยวกับคําสอนของศาสนาอิสลาม และ
ตําราหมอดูไวหลายเลม 

 
 
 
 
 
 

   

  ศิลปะการแสดง  การมหรสพของอินโดนีเซีย ไดแก ละครและภาพยนตร  เคาโครงเรื่องของ
ละครที่นํามาแสดงสวนใหญ คือ เรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งเปนเทพนิยายในศาสนาฮินดู ตัวละครจะแตงกายดวยผาบา
ติก ไมสวมเสื้อชั้นนอก  ใชสีทาตัวเปนสีตาง ๆ ประดับดวยสรอยสังวาลย นอกจากนี้  ชาว อินโดนีเซียยังมี

หนังสือเนการาเกอรตากามา 
ที่มา :  http://bunga911.blogspot.com/p/mixing.html 
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 ตัวอย่างการแสดงพื้นบ้านที่มีชื่อเสียง ของอินโดนีเซีย เช่น 

 เลกอง (Legong) เป็นการแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าหญิงรังคสารี ที่ถูกกษัตริย์ลักษณ์ จับตัวไปทำให้  

พระเชษฐาของพระองค์ คือ เจ้าชายดาหาเสด็จมาช่วยและเกิดการต่อสู้กัน การร่ายรำเปี่ยมด้วยนาฏลีลา มีพลังและ

ชีวิตชีวา นางรำแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับสวยงาม อลังการ ประดับแผ่นทองระยิบระยับตั้งแต่

คอจรดข้อเท้า สวมเครื่องประดับศีรษะปิดทองทัดดอกไม้ ร่ายรำคล่องแคล่ว โบกพัด สะบัดมือระรัวและกรีดนิ้ว

ระริก กลอกตา ไปมา 

 สังหยาง หรือ ระบำลุยไฟ (Sanghyang Trance Dance หรือ Fire Dance) เป็นการร่ายรำที่เกิดขึ้น

ด้วยการเชิญวิญญาณมาเข้าร่างของผู้รำ คล้ายการรำแม่ศรีของไทย โดยจะใช้เด็ก 2 คน ซึ่งไม่เคยเรียนรำมาก่อน 

เมื่อร่างถูกเข้าทรงแล้วกลับร่ายรำได้และรำพร้อมเพรียงกัน แม้จะปิดตาอยู่ก็ตาม ในบางครั้งเป็นระบำขี่ม้าลุยไฟ 

การแสดงจะสิ้นสุดลงเมื่อนักบวชทำพิธีเชิญวิญญาณออกจากร่างทรง 

 ระบำบารอง (Barong & Rangda) เป็นการแสดงที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยว เพราะจัดแสดงให้ชม  

เป็นประจำ เรื่องราวที่แสดงนั้นจะเกี่ยวกับการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายดีและปีศาจบารอง ตัวแทนฝ่ายดีซึ่งเป็นคน  

ครึ่งสัตว์หน้าตาโบราณคล้ายสิงโตของจีน ส่วนรังดานั้นเป็นพ่อมดหมอผีฝ่ายอธรรม มีผู้แสดงประกอบอีกหลายตัว

แสดงเป็นสมุนของทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะต่อสู้กันจนฝ่ายธรรมะได้รับชัยชนะในที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระบำคะชัก หรือ ระบำลิง (Kecak) ระบำคะชักนี้เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในชวา เป็นการตัดตอนมาจาก 

รามายณะ (รามเกียรติ์) เล่าเรื่องราวของพระรามกับพลวานรที่ตามไปช่วยนางสีดา จากราวันนา (หรือทศกัณฐ์)   

ใช้คนแสดงเป็นจำนวนมาก โดยผู้ที่แสดงเป็นพลวานรจะนุ่งผ้าตาหมากรุก เปลือยท่อนบน ทัดดอกชบาสีแดงข้างหู 

นั่งล้อมวงซ้อน ๆ กัน 4 - 5 ชั้น และโบกมือขึ้นลงโยกตัวไปมา ปากก็ร้องคะชัก คะชัก เป็นเสียงสูงต่ำแทน  

เครื่องดนตรีประกอบ โดยตัวเอกต่าง ๆ จะเดินร่ายรำไปมา ตรงกลางวงของพลวานรเหล่านั้น 
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การละเลนอีกชนิดหนึ่งเรียกวา “วายัง”  หรือหนังตะลุง  ซ่ึงนิยมกันมาก  มีเคาโครงเรื่องสวนใหญเปนนิยาย
เกี่ยวกับสงครามในศาสนาฮินดู 

 ตัวอยางการแสดงพ้ืนบานที่มีชื่อเสียง ของอินโดนีเซีย เชน  

   เลกอง ( Legong) เปนการแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเจาหญิงรังคสารี ที่ถูก กษัตริยลักษณ  
จับตัวไปทําใหพระเชษฐาของพระองค  คือ เจาชายดาหาเสด็จมาชวยและเกิดการตอสูกัน การรายรําเปยมดวย
นาฏลีลา มีพลังและชีวิตชีวา นางรํา แตงกายดวยเครื่องแตงกายและเครื่องประดับ สวยงาม อลังการ  ประดับ
แผนทองระยิบระยับตั้งแตคอจรดขอเทา  สวมเครื่องประดับศีรษะปดทองทัด ดอกไม รายรําคลองแคลว      
โบกพัด สะบัดมือระรัวและกรีดนิ้วระริก กลอกตา ไปมา 

   สังหยาง หรือ ระบําลุยไฟ ( Sanghyang Trance Dance หรือ Fire Dance)       
เปนการรายรําที่เกิดขึ้นดวยการเชิญวิญญาณมาเขารางของผูรํา คลายการรําแมศรีของไทย โดยจะใชเด็ก 2 คน 
ซ่ึงไมเคยเรียนรํามากอน เมื่อรางถูกเขาทรงแลวกลับรายรําไดและรําพรอมเพรียง กัน แมจะปดตาอยู ก็ตาม    
ในบางครั้งเปนระบําข่ีมาลุยไฟ การแสดงจะสิ้นสุดลงเมื่อนักบวชทําพิธีเชิญวิญญาณออกจากรางทรง 

   ระบําบารอง (Barong & Rangda) เปนการแสดงที่รูจักกันดีในหมูนักทองเที่ยว  เพราะ
จัดแสดงใหชมเปนประจํา เรื่องราว ที่แสดงนั้นจะเก่ียวกับการตอสูกันระหวางฝายดีและปศาจบารอง ตัวแทน
ฝายดี ซ่ึงเปนคนครึ่งสัตวหนาตาโบราณคลายสิงโตของจีน สวนรังดา นั้นเปนพอมดหมอผีฝายอธรรม มีผูแสดง
ประกอบอีกหลายตัวแสดงเปนสมุนของทั้งสองฝาย ซึ่งจะตอสูกันจนฝายธรรมะไดรับชัยชนะในที่สุด 
 

 

 

 

 

 

 

   ระบําคะชัก หรือ ระบําลิง ( Kecak) ระบําคะชักนี้เรียกไดวามีชื่อเสียงที่สุดในชวา     
เปนการตัดตอนมาจาก  รามายณะ (รามเกียรติ)์ เลาเรื่องราวของพระรามกับพลวานรที่ตามไปชวยนางสีดา       
จากราวันนา  (หรือทศกัณฐ) ใชคนแสดงเปนจํานวนมาก โดยผูที่แสดงเปนพล วานร จะนุงผาตาหมากรุก     
เปลือยทอนบน ทัดดอกชบา สีแดงขางหู  นั่งลอมวงซอน ๆ กัน 4 - 5 ชั้น และโบกมือขึ้นลงโยกตัวไปมา        

ระบําบารอง 
http://www.oceansmile.com/PicInter/Bali/Bali-11-Apr/Bali-750/DSCN0056.jpg 
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 บาริส (Baris) เป็นการแสดงเกี่ยวกับการเตรียมตัวออกศึก ซึ่งใช้คนแสดงเป็นผู้ชายประมาณ 1 - 5 คน  

ขึ้นไป ผู้รำจะแสดงความรู้สึกขณะทำสงคราม เช่น โกรธ ฮึกเหิม หวาดหวั่น เศร้าสร้อย เป็นต้น ดังนั้น ผู้แสดง  

จึงต้องมีความสามารถสูง เนื่องจากต้องใช้สีหน้าท่าทาง แสดงออกเพื่อสื่อให้ผู้ชมรู้สึกตามไปด้วย 

 ระบำผึ้ง (Oleg Tambulilingan) เป็นระบำที่สวยงาม สนุกสนาน แสดงการเกี้ยว พาราสีระหว่างผึ้งหนุ่ม

กับผึ้งสาวในสวน ผู้แสดงระบำผึ้งฝ่ายหญิงจะต้องมีความสามารถมาก นอกจากรำสวยแล้วยังต้องแสดงยั่วยวน  

ทั้งสายตาและท่าทาง 

 ระบำหน้ากาก (Topeng Dance) ที่บาหลีหน้ากากถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่สวมหน้ากากจะต้องสวม

วิญญาณของหน้ากากนั้น ๆ จะไม่มีบทพูดแต่แสดงออกด้วยท่าทาง คือ ใช้มือ ศีรษะ และร่างกาย ส่วนมากเป็นเรื่อง

ราวเกี่ยวกับเทพนิยายหรือประวัติศาสตร์ตอนใดตอนหนึ่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระบำหน้ากาก 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=762004 
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ปากก็รองคะชัก คะชัก เปนเสียงสูงต่ําแทนเครื่องดนตรีประกอบ โดยตัวเอกตาง  ๆ จะเดินรายรําไปมา        
ตรงกลางวงของพลวานรเหลานั้น 

 

 

 

 

 

 

    

   บาริส (Baris) เปนการแสดงเกี่ยวกับการเตรียมตัวออกศึก ซึ่งใชคนแสดงเปนผูชาย
ประมาณ 1 - 5 คนข้ึนไป ผูรําจะแสดงความรูสึกขณะทําสงคราม เชน โกรธ ฮึกเหิม หวาดหวั่น เศราสรอย เปนตน 
ดังนั้น ผูแสดงจึงตองมีความสามารถสูง เนื่องจากตองใชสีหนาทาทาง แสดงออกเพ่ือสื่อใหผูชมรูสึกตามไปดวย 

   ระบําผึ้ง (Oleg Tambulilingan) เปนระบําที่สวยงาม สนุกสนาน แสดงการเก้ียว  
พาราสีระหวางผึ้งหนุมกับผึ้งสาวในสวน  ผูแสดงระบําผึ้งฝายหญิงจะตองมีความสามารถมาก นอกจากรําสวย
แลวยังตองแสดงยั่วยวนทั้งสายตาและทาทาง 

   ระบําหนากาก ( Topeng Dance) ที่บาหลีหนากากถือเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผูที่สวม
หนากากจะตองสวมวิญญาณของหนากากนั้น  ๆ จะไมมีบทพูดแตแสดงออกดวยทาทาง คือ  ใชมือ ศีรษะ และ
รางกาย สวนมากเปนเรื่องราวเกี่ยวกับเทพนิยายหรือประวัติศาสตรตอนใดตอนหนึ่ง  
 

 
 
 
 
 

 
 

ระบําหนากาก 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=762004 

ระบําคะชัก 
http://www.tripdeedee.com/traveldata/bali/bali03.php 
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 เคบยาร์ (Kebyar) คือ การร่ายรำผสมกับการเล่นดนตรี ผู้รำมักจะเป็นผู้ชาย นั่งรำ กับพื้นและมีฆ้องราง  

ตั้งอยู่ตรงหน้า ระหว่างแสดงจะร่ายรำและเล่นฆ้องสลับกันไป และถือพัดไว้ในมือประกอบการร่ายรำ นอกจากนี้  

ยังต้องแสดงออกทางสายตาเพื่อสื่อความสนใจให้เห็นได้อย่างเด่นชัด  

 วายังกุลิต (Wayang Kulit) เป็นการแสดงหุ่นเชิดฉายเงาบนจอคล้ายหนังตะลุง ประกอบกับเครื่องดนตรี 

4 ชิ้น เพื่อเล่าเรื่องราวสืบต่อกันมาของชาวชวาและชาวบาหลี โดยใช้หุ่นกว่า 60 ตัวเป็นสื่อ ผู้ทำหน้าที่พากย์ต้องมี

ทักษะการใช้ภาษาเป็นอย่างดีทั้งภาษากาวีและภาษาบาหลี เนื่องจากฝ่ายดี จะใช้ภาษากาวีซึ่งเป็นภาษาโบราณ 

ขณะที่ฝ่ายผู้ร้ายจะใช้ภาษาบาหลีระดับง่าย ๆ  

 นอกจากนาฏกรรมต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว ยังมีการร่ายรำศักดิ์สิทธิ์ การทรงเจ้าเข้าผี จาโลนารัง ซึ่งเป็นส่วน

ประกอบสำคัญในพิธีกรรมบางอย่างที่มีอยู่มากมายในเกาะแห่งนี้ เพื่อถวายแด่ทวยเทพและ เหล่าปีศาจอีกด้วย 
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 เรื่องที่ 2 เทศกาลและประเพณี 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 เดือนถือศีลอด (Ramadan,Bulan Puasa) 

 โดยทั่วไปวันสำคัญที่สุดของชาวมุสลิมในเดือนรอมฎอน ประมาณเดือนกันยายนของปฏิทินมุสลิม ในเดือน

นี้ชาวมุสลิมจะต้องบังคับตนเองให้อดอาหารอย่างจริงจังทุกวัน ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก  

วันปีใหม่ของชาวบาหลี หรือ วันนีเยปิ (Nyepi Day)  

 

 

 

 

 

 

 

 วันปีใหม่ของชาวบาหลี หรือ วันนีเยปิของบาหลี หรือ “วันแห่งความเงียบ” จะตรงกับวันที่ 31 มีนาคม   

ในวันนีเยปินี้ ชาวบาหลีจะงดเว้นอาหารและเครื่องดื่ม การพูดจา การเดินทางออกนอกเคหะสถาน หรือแม้แต่การ

จุดไฟ หรือ โคม ดังนั้น บนท้องถนนจะไม่มีพาหนะวิ่งผ่านไปมา เว้นแต่พาหนะฉุกเฉินเท่านั้น โดยจะมีกองกำลัง

รักษา ความปลอดภัยของหมู่บ้านตระเวนไปทั่วเกาะ ในวันนี้ไม่มีกิจกรรมใดใดทั้งสิ้น ตั้งแต่ 6 โมงเช้าของวันที่ 31 

มีนาคม ถึง 6 โมงเช้าของวันรุ่งขึ้น (1 เมษายน) ทั้งนี้ ชาวบาหลีเชื่อว่าการกระทำเช่นนั้น เป็นการหลอกดวงวิญญาณ

ชั่วร้ายที่จะลงมาบนเกาะบาหลีให้เข้าใจว่าที่เกาะแห่งนี้ไม่มีใครอาศัยอยู่ และจะไม่มาวุ่นวายกับเกาะบาหลีไปอีกเป็น

เวลาหนึ่งปี  
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เร่ืองที่ 2  เทศกาลและประเพณ ี

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 เดือนถือศีลอด ( Ramadan,Bulan Puasa) 

 โดยทั่วไปวันสําคัญท่ีสุดของชาวมุสลิมในเดือนรอมฎอน ประมาณเดือนกันยายนของปฏิทินมุสลิม 
ในเดือนนี้ชาวมุสลิมจะตองบังคับตนเองใหอดอาหารอยางจริงจังทุกวัน ตั้งแตพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก  

วันปใหมของชาวบาหลี หรือ วันนีเยป (Nyepi Day)  
 วันปใหมของชาวบาหลี  หรือ วันนีเยปของบาหลี หรือ  “วัน
แหงความเงียบ” จะตรงกับวันที่ 31 มีนาคม ในวันนีเยปนี้ ชาวบาหลีจะ
งดเวนอาหารและเครื่องดื่ม  การพูดจา การเดินทางออกนอกเคหะสถาน 
หรือแมแตการจุดไฟ หรือ โคม  ดังนั้น บนทองถนนจะไมมีพาหนะวิ่งผาน
ไปมา  เวนแตพาหนะฉุกเฉินเทานั้น โดยจะมีกองกําลังรักษา               
ความปลอดภัยของหมูบานตระเวนไปทั่วเกาะ ในวันนี้ ไมมีกิจกรรมใดใด
ทั้งสิ้น ตั้งแต 6 โมงเชาของวันที่ 31 มีนาคม ถึง 6 โมงเชาของวันรุงขึ้น (1 
เมษายน) ทั้งนี้ ชาวบาหลีเชื่อวาการกระทําเชนนั้น เปนการหลอกดวง
วิญญาณชั่วรายที่จะลงมาบนเกาะบาหลีใหเขาใจวาที่เกาะแหงนี้ไมมีใคร
อาศัยอยู และจะไมมาวุนวายกับเกาะบาหลีไปอีกเปนเวลาหนึ่งป  
 

 

วันประกาศอิสรภาพ 
(Hari Proklamasi Kemerdekaan) 

ประเทศอินโดนีเซีย ประกาศตนเปนเอกราช
จากการปกครองของประเทศเนเธอรแลนดในวันที่   
17 สิงหาคม พ.ศ. 2488 และไดกําหนดใหวันที่ 17 
สิงหาคมของทุกปเปนวันชาติ 

วันปใหมของชาวบาหลี (Nyepi Day) 
ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ogoh-Ogoh---Ubud_Football_Field-Red_one_with_kids.jpeg 

วันประกาศอิสรภาพ 
ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/File:Monas_flags_1a.JPG 
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 หลังจากวันนีเยปิ ครอบครัวชาวบาหลีและเหล่าเพื่อนฝูง จะรวมตัวกันเพื่อขออโหสิกรรมให้กันและกัน   

และร่วมกันปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา 

 วันประสูติพระพุทธเจ้า 

 เทศกาลวันวิสาขบูชาเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญของชุมชนชาวพุทธ รัฐบาลอินโดนีเซียกำหนดให้เป็น  

วันหยุดประจำชาติเพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของพระพุทธเจ้า 

 ตรุษจีน 

 เทศกาลตรุษจีน หรือชื่อที่เรียกในประเทศอินโดนีเซียว่า “อิมเล็ก” ในอดีตเคยถูกต้องห้ามในช่วง   

การปกครองสมัยประธานาธิบดีซูฮาร์โต กระทั่ง ปี พ.ศ. 2543 สมัยประธานาธิบดีอับดุลเราะห์มาน วาฮิด ได้ยกเลิก

ประกาศห้ามวัฒนธรรมจีน ชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนจึงสามารถฉลองตรุษจีนอย่างเปิดเผย และต่อมา  

ในปี พ.ศ. 2544 สมัยประธานาธิบดีเมกาวตี ซูการ์โน บุตรี จึงประกาศให้วันตรุษจีนเป็นวันหยุดประจำปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันสำคัญ และวันหยุดในอินโดนีเซีย 

  1 มกราคม  วันขึ้นปีใหม่สากล (Tahun Baru Masehi)   

  3 กุมภาพันธ์  วันตรุษจีน (Tahun Baru Imlak) 

  15 กุมภาพันธ์  วันเกิดของท่านบี มูฮัมหมัด (Maulid Nabi Muhammad SAW)  

  6 มีนาคม  วันแห่งความเงียบ ถือเป็นวันปีใหม่ตามปฏิทินของชาวบาหลี (Hari Raya Nyepi   

    Tahun Baru Saka)  

  22 เมษายน  วันกู๊ด ฟรายเดย์ (Wafal Yesus Kristuse) 

  17 พฤษภาคม  วันวิสาขบูชา (Hari Raya Wesak Tahun)  

  2 มิถุนายน  วันแห่งการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซู (Kenaikan Yesus Kristus)  

  29 มิถุนายน  วันแห่งการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของนบีมูฮัม หมัด (Isra Mi’raj Nabi Muhammad) 

  17 สิงหาคม  วันแห่งอิสรภาพอินโดนีเซีย (วันชาติ) (Hari Kemedakaan RI)  

  30 - 31 สิงหาคม วันฮารีรายาอิดูล ฟิลรี (Idul Filri 1 dan 2 Syawal 1432 Hijriyah)  
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 หลังจากวันนีเยป ครอบครัวชาวบาหลีและเหลาเพื่อนฝูง จะรวมตัวกันเพ่ือขออโหสิกรรมให
กันและกัน และรวมกันปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา 

 วันประสูติพระพุทธเจา 

 เทศกาลวันวิสาขบูชาเปนหนึ่งในเทศกาลที่สําคัญของชุมชนชาวพุทธ  รัฐบาลอินโดนีเซียกําหนดให
เปนวันหยุดประจําชาติเพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของพระพุทธเจา 

 ตรุษจีน 

 เทศกาลตรุษจีน หรือชื่อที่เรียกใน ประเทศอินโดนีเซียวา “อิมเล็ก” ในอดีตเคยถูกตองหามในชวง        
การปกครองสมัยประธานาธิบดีซูฮารโต กระท่ัง ป พ.ศ. 2543 สมัยประธานาธิบดีอับดุลเราะหมาน วาฮิด      
ไดยกเลิกประกาศหามวัฒนธรรมจีน ชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนจึงสามารถฉลองตรุษจีนอยางเปดเผย และ
ตอมาในป พ.ศ. 2544  สมัยประธานาธิบดีเมกาวตี ซูการโน บุตรี จึงประกาศใหวันตรุษจีนเปนวันหยุดประจําป  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 วันสําคัญ และวันหยุดในอินโดนีเซีย 
   1 มกราคม   วันขึ้นปใหมสากล  (Tahun Baru Masehi)     
   3 กุมภาพันธ  วันตรุษจีน  (Tahun Baru Imlak) 
  15 กุมภาพันธ   วันเกิดของทานบี มูฮัมหมัด  (Maulid Nabi Muhammad SAW)  
   6 มีนาคม  วันแหงความเงียบ ถือเปนวันปใหมตามปฏิทินของชาวบาหลี  (Hari Raya 
               Nyepi Tahun Baru Saka)  
  22 เมษายน  วันกูด ฟรายเดย  (Wafal Yesus Kristuse) 
  17 พฤษภาคม  วันวิสาขบูชา (Hari Raya Wesak Tahun)  
   2 มิถุนายน  วันแหงการเสด็จขึ้นสูสวรรคของพระเยซู  (Kenaikan Yesus Kristus)  

เทศกาลตรุษจีนในประเทศอินโดนีเซีย 
http://www.mcot.net/site/content?id=51172871150ba009790000e9#.VB3jzJR_vqE 
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 วันหยุดนี้จะเป็นวันหยุดยาว หลังเทศกาลถือศีลอดในเดือนรอมฎอน โดยปรกติบริษัทต่าง ๆ จะหยุดยาว

เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้เดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อการเฉลิมฉลอง โดยในอินโดนีเซีย  

จะเรียกวันหยุดยาวช่วงนี้ว่า เลอบารัน (Lebaran) 

  6 พฤศจิกายน  วันฮารีรายาอิดูล อัดฮา (Idul Adha 1432 Hijriyah) หรือวันแห่งการเสียสละ 

  27 พฤศจิกายน  วันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินอิสลาม (Tahun Baru 1433 Hijriyah) 

  25 ธันวาคม  วันคริสต์มาส (Hari Raya Natal) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเกิดของท่านบี มูฮัมหมัด 

ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/File:MiladUnnNabi.jpg 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 7 

 

 

กิจกรรมที่ 1 

 1. ผู้ชายอินโดนีเซียมีการแต่งกายประจำชาติเป็นแบบใด 

 2. เคบาย่า (Kebaya) คืออะไร 

 3. ดนตรีกาเมลัน (Gamelan Music) มีลักษณะเด่นเป็นอย่างไร 

 4. เครื่องดนตรีประเภทใด ที่ทำมาจากท่อไม้ไผ่ เมื่อเขย่าแล้วจะเกิดเสียงก้องกังวาน 

 5. ศิลปกรรมการปั้น และการแกะสลักของอินโดนีเซียที่มีชื่อเสียงเป็นของคนกลุ่มใด 

 6. เนการาเกอร์ตากามา คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร 

 7. วายัง หรือหนังตะลุง ของอินโดนีเซียส่วนใหญ่มีเค้าโครงเรื่องเกี่ยวกับอะไร 

 8. การร่ายรำของอินโดนีเซีย ที่เกิดขึ้นด้วยการเชิญวิญญาณมาเข้าร่างของผู้รำ คล้ายการรำแม่ศรีของไทย 

คือการแสดงใด 

 9. การระบำหน้ากาก (Topeng Dance) มีลักษณะการแสดงเป็นอย่างไร 

 10. การแบ่งกลุ่มชนตามขนบธรรมเนียมประเพณี และพื้นที่ตั้งของอินโดนีเซีย แบ่งเป็นกี่กลุ่ม แต่ละกลุ่ม  

มีลักษณะเด่นอย่างไร  

 

กิจกรรมที่ 2  

 ให้ผู้เรียนศึกษาอาหารประจำชาติของอินโดนีเซีย จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามความสนใจ แล้วให้ผู้เรียน  

นำเสนอนิทรรศการอาหาร โดยนำเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้ 

 1. ส่วนประกอบที่สำคัญ 

 2. ขั้นตอนในการประกอบอาหาร 

 3. สาธิตอาหารประจำชาติของอินโดนีเซีย 
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บทที่ 8  คำศัพท์และประโยค 
ที่ควรรู้ในชีวิตประจำวัน 

 

สาระสำคัญ 

  ภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาทางการของประเทศอินโดนีเซีย และเป็นภาษาที่น่าสังเกตในหลายด้าน เริ่มต้น

ด้วยการที่ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่พูดภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาที่สอง และส่วนน้อยที่พูดเป็นภาษาแม่ในบางนัย 

ภาษานี้เป็นภาษาที่ค่อนข้างใหม่ เนื่องจากเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2488 และเป็นภาษาที่เปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา เนื่องจากเกิดคำใหม่ที่ยืมมาจากภาษาอื่น ๆ อยู่ตลอด ชื่อท้องถิ่นของภาษาอินโดนีเซีย คือ บาฮาซา

อินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) และชื่อนี้ก็นำมาใช้ในภาษาอังกฤษในบางโอกาส โดยมีระบบการเขียนที่ใช้อักษร

โรมันเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องตัวอักษรไปได้สำหรับผู้ที่จะศึกษาภาษานี้ เพียงแต่ระบบการ

ออกเสียงแตกต่างจากภาษาอังกฤษ แต่กลับไปคล้ายกับระบบการออกเสียงภาษาดัตช์ 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 1. เข้าใจหลักภาษาอินโดนีเซีย  

 2. บอกคำศัพท์และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 3. นับเลขในภาษาอินโดนีเซียได้ 

 4. เห็นความสำคัญของการศึกษาภาษาอินโดนีเซีย  

 

ขอบข่ายของเนื้อหา 

 เรื่องที่ 1 คำศัพท์และประโยคที่ควรรู้ 

 เรื่องที่ 2 ตัวเลขและจำนวนนับ 

 เรื่องที่ 3 วันและเวลา 

 

 

 

 

 

 

!

!
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 เรื่องที่ 1 คำศัพท์และประโยคที่ควรรู้ 

 ภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) เป็นภาษาเดียวกันกับภาษามาเลเซีย แต่เนื่องจากชาวอินโดนีเซีย

เคยเป็นอาณานิคมของชาวดัตช์นานถึง 300 ปี ประชาชนต้องใช้ภาษาดัตช์เป็นภาษาราชการ จนกระทั่งญี่ปุ่นเข้ามา

ครอบครอง แต่โชคดีที่ไม่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาราชการ เพราะรัฐบาลญี่ปุ่นพยายามให้ความสำคัญต่อความ

เป็นเอกลักษณ์ของชาติอินโดนีเซีย โดยให้ประชาชนใช้ภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาราชการ เพื่อให้ชาวอินโดนีเซีย

ตระหนักถึงความเป็นเอกราชและป้องกันจากชาวดัตช์ไม่ให้มารุกราน แต่อย่างไรก็ตาม อินโดนีเซียก็ยังตกเป็นเมืองขึ้น

ของญี่ปุ่นโดยปริยาย 

 ปัจจุบันภาษาที่ใช้ในประเทศอินโดนีเซียมีประมาณ 200 ภาษา แต่มีภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาประจำชาติ 

และภาษาก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะเรื่องการใช้คำและโครงสร้างทางไวยากรณ์เช่นเดียวกับภาษา

อื่น ๆ  

 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้ คือ คำศัพท์ใหม่ ๆ ที่ใช้อยู่ในภาษาอินโดนีเซียมีจำนวนมากพอ

สมควร โดยได้รับอิทธิพลจากภาษาถิ่นและภาษาต่างประเทศ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นว่า ประเทศอินโดนีเซียเคยเป็น

อาณานิคมของประเทศฮอลแลนด์เป็นเวลานาน ดังนั้น ในภาษาอินโดนีเซียจึงมีคำศัพท์ภาษาดัตช์เป็นจำนวนมาก 

ศาสนาอิสลามเองก็มีอิทธิพลที่ทำให้มีภาษาอาหรับปะปนเข้ามา นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ภาษาโปรตุเกส คำศัพท์

ภาษาจีน คำศัพท์ภาษาทมิฬ และคำศัพท์ภาษาบาลีสันสกฤต 

 ภาษาอินโดนีเซีย หรือ Bahasa Indonesia นั้น มีระบบการเขียนที่ใช้อักษรโรมันเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ 

จึงไม่มีปัญหาเรื่องตัวอักษร สำหรับผู้ที่จะศึกษาภาษานี้ เพียงแต่ระบบการออกเสียงแตกต่างจากภาษาอังกฤษ   

แต่กลับไปคล้ายกับระบบการออกเสียงภาษาดัตช์ อย่างไรก็ตามหากได้ศึกษาแล้วผู้เรียนก็จะพบว่าระบบการออกเสียง

ในภาษาอินโดนีเซียนั้นไม่ยุ่งยาก 

 ระบบการเขียน 

 ภาษาอินโดนีเซียเขียนด้วยอักษรละติน การออกเสียงพยัญชนะใกล้เคียงกับภาษาอิตาลี การสะกดอาจสร้าง

ความสับสนบ้าง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงตัวสะกด เมื่อประเทศอินโดนีเซียได้รับเอกราช ได้แก่ การเปลี่ยนจาก 

oe เป็น u เมื่อ พ.ศ. 2490 และการเปลี่ยน tj เป็น c dj เป็น j nj เป็น ny sj เป็น sy ch เป็น kh เมื่อ พ.ศ. 2515 

การสะกดแบบเก่าได้อิทธิพลจากภาษาดัตช์ และใช้กับชื่อเฉพาะที่สะกดมาก่อนหน้านั้น เช่นชื่อประธานาธิบดีซูฮาร์

โต สะกดว่า Soeharto (oe ในภาษาดัตช์ออกเสียง อู) และยอกยาการ์ตา ปัจจุบันเขียน Yogyakarta แต่บางครั้ง

เขียนว่า Jogjakarta (j ในภาษาดัตช์ออกเสียง ย) 

 สัทวิทยา  

 ระบบเสียงในภาษาอินโดนีเซียมี 2 ระบบด้วยกันคือ ระบบเสียงสระ และระบบเสียงพยัญชนะ ข้อดีของ

ภาษานี้ คือ ไม่มีระบบเสียงวรรณยุกต์ ซึ่งระบบเสียงวรรณยุกต์จัดว่าเป็นระบบเสียงที่ศึกษาได้ค่อนข้างยาก   

โดยเฉพาะกับผู้เรียนที่ไม่คุ้นเคยกับระบบนี้ ต่อไปนี้จะกล่าวถึงระบบเสียงสระและระบบเสียงพยัญชนะ ในภาษา

อินโดนีเซีย 
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 Fonem Vokal (เสียงสระ) เราสามารถแบ่งสระออกเป็น 2 กลุ่มคือ สระเดี่ยว และสระประสม /a/ , /ê/ 

, /e/ , /i/ , /o/ , /u/ (คล้ายอังกฤษ แต่เพิ่มตัว ê ในการออกเสียงมา)  

  /a/ = อา   /ê/ = เอ 

  /e/ = เออ   /i/ = อี 

  /o/ = โอ   /u/ = อู 

 พยัญชนะ 

 พยัญชนะที่ปรากฏในภาษาอินโดนีเซียมี 21 รูป เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ คือ b, c, d, f, g h, j, k, l, m, 

n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z นอกจากนี้ยังมีพยัญชนะควบ ng, ny, gh, kh, sy 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตารางการอ่านออกเสียงอักษรภาษาอินโดนีเซีย เทียบกับภาษาไทย 

ที่มา : http://www.jellstory.com/indonesian/learn-bahasa-indonesia-part-1-thai/ 
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โดยเฉพาะกับผูเรียนที่ไมคุนเคยกับระบบนี้ ตอไปนี้ จะกลาวถึงระบบเสียงสระและระบบเสียงพยัญชนะ        
ในภาษาอินโดนีเซีย 

  Fonem Vokal (เสียงสระ) เราสามารถแบงสระออกเปน 2 กลุมคือ สระเดี่ยว และสระ
ประสม /a/ , /ê/ , /e/ , /i/ , /o/ , /u/ (คลายอังกฤษ แตเพ่ิมตัว ê ในการออกเสียงมา)  

  /a/ = อา   /ê/ = เอ 
  /e/ = เออ   /i/ = อี 
  /o/ = โอ   /u/ = อู 

 พยัญชนะ 

 พยัญชนะท่ีปรากฏในภาษาอินโดนีเซียมี  21 รูป เชนเดียวกับภาษาอังกฤษ คือ b, c, d, f, g h, j, 
k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z  นอกจากนี้ยังมีพยัญชนะควบ ng,  ny,  gh,  kh, sy 

  
 

ตารางการอานออกเสียงอักษรภาษาอินโดนีเซีย เทียบกับภาษาไทย 
ที่มา : http://www.jellstory.com/indonesian/learn-bahasa-indonesia-part-1-thai/ 
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 ไวยากรณ์ภาษาอินโดนีเซียกับโครงสร้างประโยคอย่างง่าย 

  ประโยค  = Kalimat (กาลิมัต) 

  วลี   = Frase (เฟรสซ) 

  นาม   = Nomina (โนมินา) 

  กิริยา   = Verba (เวอร บา) 

  คำวิเศษณ์  = Adjektiva (แอดเจ็คทิวา) 

  คำบุพบท  = Preposisional (เพ็บโพซิซั่นนอล) 

  ประโยค คือถอ้ยคำ หรือกลุ่มคำ ที่มีใจความครบถ้วน มีส่วนประกอบของคำหลายๆคำมารวมกัน 

อย่างเช่นภาษาไทย 1 ประโยค จะประกอบด้วย ประธาน + กิริยา + กรรม เช่นคำว่า ฉัน (ประธาน) รัก (กิริยา)   

เธอ (กรรม) ทำให้รู้ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร 

  วลี คือ กลุ่มคำ เป็นการนำคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาเรียงต่อกันทำให้เกิดความหมายเพิ่มขึ้น   

แต่ใจความยังไม่ครบสมบูรณ์เท่ากับประโยค เช่นในภาษาไทยคำว่า บ้านริมน้ำ, กินข้าว, หน้าร้านอาหาร 

  นาม คือ คำที่ใช้แทน คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ กริยาอาการต่าง ๆ 

  กริยา คือ คำที่แสดงอาการ สภาพ หรือการกระทำของคำนาม และคำสรรพนามในประโยค   

เช่นคำว่า กิน เดิน นั่ง ยืน นอน เป็นต้น 

  คำวิเศษณ์ เป็นคำที่ใช้ขยายคำนาม สรรพนาม กริยา หรือวิเศษณ์ เพื่อบอกเวลา สถานที่ จำนวน 

หรือลักษณะต่าง 

  คำบุพบท คือ คำที่ใช้เชื่อมกับคำอื่นหรือกลุ่มคำให้สัมพันธ์กัน เช่นคำว่า สำหรับ, จาก, ที่ เป็นต้น 

 โครงสร้างประโยคแบบที่ 1  

  Kalimat (ประโยค) = Frase Nomina (นามวลี) + Frase Nomina (นามวลี) เช่น 

   Ini Buku.   = นี่ คือ หนังสือ   (อินี่ - บูกู) 

   Saya mahasiswa.  = ฉันเป็นนักศึกษา  (ซายา - มาฮาซิสวา) 

   Dia mahasiswa.  = เขาเป็นนักศึกษา  (ดิยา - มาฮาซิสวา) 

  จากประโยคข้างต้นด้านบน จะเห็นว่ามีการใช้ นามวลี บวกกับ นามวลี ทำให้เกิดประโยคใหม่  

ขึ้นมาในภาษาอินโดนีเซีย โดยผู้ศึกษาควรเข้าใจศัพท์ ของโครงสร้างประโยคข้างต้น ง่าย ๆ คือ 

   Ini pensil.   = นี่คือดินสอ (อินี่ - เพ็นซิล) 

   Ini tas.    = นี่คือกระเป๋า (อินี่ - ตาส) 

   Ini sepatu   = นี่คือรองเท้า (อินี่ - เซปาตู) 

   Orang itu dokter.  = คน นั้น คือหมอ (โอราง - อิตู - ด็อกเตอร์) 

   Saya dokter.   = ฉัน คือ หมอ (ซายา - ด็อกเตอร์) 

   Dia guru.   = เขาเป็น ครู (ดิยา - กูรู) 
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 โครงสร้างประโยคแบบที่ 2  

  Kalimat (ประโยค) = Frase Nomina (นามวลี) + Fase Nomina (กริยาวลี) เช่น 

   Mereka duduk.   = พวกเขานั่ง (เมอเรกา - ดูดุ๊ก) 

   Saya membaca buku.   = ฉันอ่านหนังสือ (ซายา - เมิมบาจา - บูกู) 

   Dia minum teh.   = เขา ดื่ม ชา (ดิยา - มินุม - แทะฮ์) 

  จากตัวอย่างประโยคข้างตัน จะเห็นว่ามีการใช้ นามวลี ที่เป็นคำนามทั่วไป บวกกับกริยา ที่เป็น  

การแสดงอาการ โดยบางคำอาจจะเติมกรรม เข้าไปในประโยค อย่างคำว่า Dia (ประธาน) minum (กิริยา)   

the (กรรม) เป็นต้น โดยผู้ศึกษาควรเข้าใจศัพท์ ของโครงสร้างประโยคข้างต้น ง่าย ๆ คือ 

   Suda lari.    = สุดาวิ่ง (สุดา - ลาริ [กระดกลิ้นตัว ร.เรือ]) 

   Saya tidur.    = ฉันนอน (ซายา - ติดูร์) 

   Mereka tertawa.   = พวกเขาหัวเราะ (เมอเรก - เตอร ตาวา) 

   Anda menulis surat.   = คุณเขียนจดหมาย (อันดา = เมอนูลิส - สุรัท) 

   Manee naik sepeda.   = มานีขี่จักรยาน (มานี - ไนค์ - เซอเปอดา) 

   Saya makan nasi.   = ฉันกินข้าว (ซายา - มากัน - นาซิ) 

 โครงสร้างประโยคแบบที่ 3 

  Kalimat (ประโยค) = Frase Nomina (คำนาม) + Frase Adjektiva (คำวิเศษณ์) เช่น 

   Chujai pandai.    = ชูใจฉลาด (ชูใจ - ปันได) 

   Jell cantik.    = เจลสวย (เจล - จานติ๊ก) 

  จากประโยคข้างต้นจะเห็นว่า มีการใช้คำนาม บวกกับคำวิเศษณ์ ก็จะกลายเป็นหนึ่งประโยคขึ้นมา

ทันที 

   Dia tinggi.    = เขาสูง (ดิยา - ติงกิ) 

   Ploy sakit.    = พลอยป่วย (พลอย - ซากิ๊ต) 

   Anda rajin    = คุณขยัน (อันดา - ราจิน) 

   Pranee gemuk   = ปรานีอ้วน (ปรานี - เจอมุค) 

 โครงสร้างประโยคแบบที่ 4 

  Kalimat (ประโยค) = Frase Nomina(นาม) + Frase Preposisional(บุพบท) เช่น 

   Saya dari Bandung  = ฉันมาจากบันดุง (ซายา - ดาริ - บันดุง) 

   Buku ini untuk Anda  = หนังสือนี้สำหรับคุณ (บูก ู- อินี่ - อุนตุ๊ก - อันดา) 

  จากประโยคจะเห็นว่าเป็นการใช้คำนาม บวกกับคำบุพบท แล้วต่อด้วยกรรม 

 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า โครงสร้างประโยคภาษาอินโดนีเซียนั้น คล้ายหรือค่อนข้างจะเหมือนกับภาษาไทยมาก 

คือ ใช้คำนาม บวกคำบุพบท แล้วต่อด้วยกรรม แต่อาจมีบางคำที่วางประโยคสลับที่กันบ้าง  
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การทักทายและแนะนำตัว 

 การทักทายในภาษาอินโดนีเซียมักเริ่มต้นด้วยคำว่า “Selamat” และต่อด้วยเวลา คาดว่าการทักทาย

ลักษณะนี้เป็นการยึดตามแบบของชาวตะวันตก ซึ่งมักใช้ทักทายชาวต่างประเทศ หรือเป็นแบบทางการ ในขณะที่คน

รุ่นเก่าหรือคนรุ่นใหม่ที่นับถือศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด มักทักทายกันเองด้วยคำว่า “Asslam Alaikum”  

  Halo    (ฮาโหล)    = สวัสดี 

  Selamat pagi   (เซอลามัต ปากี)    = สวัสดีตอนเช้า 

  Selamat siang  (เซอลามัตเซียง)    = สวัสดีตอนกลางวัน 

  Selamat malam  (เซอลามัตมาลาม)   = สวัสดีตอนหัวค่ำ 

  Selamat tidur   (เซอลามัตติดูร์)    = ราตรีสวัสดิ์ 

  Saya , Aku  (ซายา, อากู)    = ฉัน ดิฉัน ผม กระผม ข้าพเจ้า  

     (สองคำนี้ใช้ต่างกันตรงที่ Aku ใช้กับคนที่สนิท ส่วน Saya ใช้แบบ  

     ทางการและทั่วไป) 

  Anda, Kamu   (อันดา, กามู)   = คุณ  

     (สรรพนามบุรุษที่ 2) ใช้ต่างกับตรงที่ Kamu ใช้กับคนที่สนิท  

     ส่วน anda ใช้แบบทางการและทั่วไป 

  Apa?    (อะปา)    = อะไร? 

  Siapa?    (ซิอะปา)    = ใคร? หรือ ใช้แทนคำว่า “อะไร”      

         ในกรณีที่ถามชื่อ 

  Di mana?  (ดิมานา)    = ที่ไหน? 

  Kapan,Bila?   (กาปัน, บิลา)    = เมื่อไหร่? (When) 

  Mengapa   (เมิงอะปา)   = ทำไม? (Why) 

  Yang mana?   (ยางมานา)   = อันไหน? (Which) 

  Bagaimana?  (บาไกมานา)   = อย่างไร (How) 

  Berapa?   (เบอราปา)    = เท่าไหร่ 

  Dapatkah anda?  (ดาปัทกาห์ อันดา)   = สามารถมั้ย? (Can you?) 

  Dapatkah anda bantu saya? (ดาปัทกาห์ อันดา บานตู ซายา) = คุณสามารถช่วยฉันได้ไหม? 

  Ya    = คำขานรับ (ใช่, ค่ะ, ครับ) 

  Tidak    = ไม่ 

  Bukan    = ไม่ใช่ 

  Terima kasih   = ขอบคุณ 

  Kembali   = ยินดี (you are welcome) 
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  Silakan   (ซีลากัน)    = เชิญ 

  Baik,Oke   (ไบอิค, โอเก)   = โอเค ตกลง 

  Bagus    (บากุส)     = ดี (good, that fine) 

  Balangkali   (บาลางกาลิ)    = น่าจะ 

  Maaf    (มาอาฟ)   = ขอโทษ (Sorry) 

  Permisi   (เปอร์มิซี่)   = ขอโทษ (Excuse me) 

  Bagaimana  (บาไกมานา)    = อีกครั้ง (Again please) 

  Entah    (เอินต๊ะฮ์)   = ฉันไม่รู้ 

  Tunggu   (ตุงกู)     = รอเดี๋ยว 

  Mari    (มารี)     = ไปเลย (Let’s go) หรือ เชิญชวน 

  ihat!    (ลีฮัท)     = ดูนั่นสิ 

  Orang    (โอราง)     = คน บุคคล ประชาชน 
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 เรื่องที่ 2 ตัวเลขและจำนวนนับ 

 คำแสดงจำนวน มีดังนี้ 

  0 = nol    นอล 

  1 = satu    ซาตู 

  2 = dua    ดูอา 

  3 = tiga    ติกา 

  4 = empat    เอิมปัต 

  5 = lima    ลิมา 

  6 = enam    เอินนัม 

  7 = tujuh    ตูจูห์ 

  8 = delapan    เดอลาปัน 

  9 = sembilan    เซ็มบิลัน 

  10 = sepuluh    เซอปูลูห์ 

  11 = sebelas    เซอเบอลัส 

  12 = dua belas   ดูอา เบอลัส 

  12 - 19 = ลงท้ายด้วย belas เช่น 19 = sembilan belas เซมบลิลัน เบอลัส 

  20 - 90 = ลงท้ายด้วย puluh เช่น 90 = sembilan puluh 

  100 - 999 = ลงท้ายด้วย patus  เช่น 900 = sembilan ratus 

  1000 - 99.999 = ลงท้ายด้วย ribu เช่น 9000 = sembilan ribu 

  9900 = sembilan ribu sembilan ratus 

  90.000 = sembilan puluh ribu (เก้าสิบพัน หรือ เก้าหมื่น) 

  900.000 = sembilan ratus ribu (เก้าร้อยพัน หรือ เก้าแสน) 

  1.000.000 = sejuta เซอจูตา 

 ข้อสังเกต อีกประการหนึ่ง คือ การเขียนตัวเลขในภาษาอินโดนีเซียจะใช้เครื่องหมายจุด ( . ) ที่หน้าหลัก

ร้อยและใช้เครื่องหมายจุลภาค ( , ) หน้าหลักทศนิยม ตรงข้ามกับการเขียนตัวเลขในภาษาไทย 

 ตัวอย่าง  ภาษาไทย  ภาษาอินโดนีเซีย 

   1,000.50  1.000,50 
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 เรื่องที่ 3 วันและเวลา 

 วัน ในภาษาอินโดคือ Hari = วัน (ฮา - ริ)  สัปดาห์ = Minggu (มิง - กู) 

 เดือน = Bulan (บู-หลัน) ในภาษาไทยก็มีการยืมคำชวา ในคำว่า บุหลัน บูหลัน เช่น บุหลัน ลอยเลื่อน   

อันหมายความถึง พระจันทร์  

 ปี      = Tahun (ตา - ฮุน) 

 ทศวรรษ (10 ปี)    = Dasawarsa ดา - ซา - วา - รา 

 ศตวรรษ (100ปี)    = Adad อา - ดั๊ด 

 สหัสวรรษ (1,000 ปี)   = Milenium มิ - เอ - นิ - อุม 

 วันที่      = Tanggal ตัง - กาล 

 วัน (ฮา - ริ) 

  วันจันทร์    = Senin (เซอ - นิน) 

  วันอังคาร    = Selasa (เซอ - ลา - ซา) 

  วันพุธ     = Rabu (รา - บู) 

  วันพฤหัสบดี    = Kamis (กา - มิส) 

  วันศุกร์     = Jumat (จูม - อัต) 

  วันเสาร์     = Sabtu (ซับ - ตู) 

  วันอาทิตย์    = Minggu (มิง - กู) 

 เดือน (บู - หลัน) 

  มกราคม    = Januari (จาน - ย ู- เอ - รี) 

  กุมภาพันธ์    = Februari (เฟ็บ - บลู - อา - รี่) 

  มีนาคม     = Maret (มา - เร็ต) 

  เมษายน    = April (อา - พลิว) 

  พฤษภาคม    = Mei (เม - อี่) 

  มิถุนายน    = Juni (จู - นี่) 

  กรกฎาคม    = Juli (จู - ลี่) 

  สิงหาคม    = Agustus (อา - กุส - ตุส) 

  กันยายน    = September (เซ็พ - เท็ม - เบอ) 

  ตุลาคม     = Oktober (ออก - โต - เบอร) 

  พฤศจิกายน    = November (โน - เว็ม - เบอร) 

  ธันวาคม    = Desember (เดอ - เซ็ม - เบอร) 
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 เวลา (waktu) 

 คำว่า เวลา ที่ใช้กับตัวเลข จะใชัคำว่า pukul หรือ jam ก็ได้แต่หากเป็นภาษาทางการใช้คำว่า pukul   

ส่วน jam จะใช้ในกรณีภาษาพูด 

 ตัวอย่าง 

ภาษาทางการ     ภาษาพูด 

pukul sembilan     jam sembilan pagi    09.00 น. 

pukul nol nol     jam dua belas malam    24.00 น. 

pukul empat belas tiga puluh menit  jam setengah tiga sore   14.30 น. 

pukul enam lima belas menit    jam enam lewat seperempat     6.15 น. 

pukul lima empat puluh lima menit  jam enam kurang seperempat   5.45 น.  

 สำนวนการบอกเวลา จะมีลักษณะเหมือนสำนวนภาษาอังกฤษ คือ มีคำว่า 

  Lewat  = ผ่าน (ภาษาอังกฤษ past) 

  kurang  = ขาด (ภาษาอังกฤษ to) 

และบอกช่วงเวลาตามหลัง เช่น 9 โมงเช้า 12 โมงกลางคืน ถ้าไม่บอกช่วงเวลาข้างหลังก็จะต้องมีข้อความข้างหน้า

กล่าวไว้แล้ว เช่น Pagi ini saya bangun jam 6. 

 คำศัพท์ (Kata - kata) 

  silakan   เชิญ   Rp   รูเปียฮ์ (rupiah) 

  masuk   เข้า   daftar   รายการ 

  menjual  ขาย   bisa   สามารถ ได้ 

  film   ฟิล์ม, ภาพยนตร์  juga   ด้วย 

  warna   สี   mencuci  ล้าง ซัก 

  merek   ยี่ห้อ   mencetak  อัด (รูป) 

  harga   ราคา   selesai   เสร็จ 

  ukuran   ขนาด   diambil   ถูกเอา 

  kartu pos  โพสการ์ด  diperbesar  ถูกทำให้ใหญ่ 

  perlu   จำเป็น   kamera   กล้องถ่ายรูป 

  lihat   ดู   bermacam - macam หลากหลาย 

  murah   ถูก   termahal  แพงที่สุด 

  rol   ม้วน   toko   ร้าน 

  tutup   ปิด   buka   ปิด 
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  turut   ติดตาม   naik   ขึ้น 

  delman  รถม้า   istimewa  พิเศษ 

  muka   หน้า, ข้างหน้า  samping  ข้าง 

  kursi   เก้าอี้   bekerja   ทำงาน 

  mengendarai  ขี่   supaya   เพื่อ 

  suara   เสียง   sepatu   เกือก, รองเท้า 

  bermain  เล่น   sekolah  โรงเรียน 

  halaman  สนามหญ้า  kertas   กระดาษ 

  garasi   โรงเก็บรถ  lemari   ตู้ 

  pembantu  คนรับใช้   bus   รถประจำทาง 

  setasiun  สถานี   bangun   ตื่น 

  lahir   เกิด   tiba   ถึง 

  bandara  สนามบิน  kapal   เรือ 

  kampung  หมู่บ้าน   menerima  ได้รับ 

  kuasa   อำนาจ   umur   อายุ 

  piring   จาน   megah   สง่างาม 

  milik   เป็นเจ้าของ  pemerintah  รัฐบาล 

  rajin   ขยัน 

 อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย 

  badan   ร่างกาย   pipi   แก้ม 

  kepala   ศีรษะ   mulut   ปาก 

  leher   คอ   lidah   ลิ้น 

  lengan   แขน   hidung   จมูก 

  tangan   มือ   gigi   ฟัน 

  jari   นิ้ว   kaki   เท้า 

  rambut   ผม   dagu   คาง 

  mata   ตา   paha   ขา 

  telinga   หู   tenggorokan  คอ 

 

 

 

 



96 รายวิชา ซายา จินตา ปาดามู อินโดนีเซีย

กิจกรรมท้ายบทที่ 8 

 

 

กิจกรรมที่ 1 

 ให้ผู้เรียนจับคู่ภาษาอินโดนีเซียต่อไปนี้ ให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับความหมายในภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายวิชา ซายา จินตา ปาดามู อินโดนีเซีย : 96 

 

กิจกรรมทายบทที่ 8 

กิจกรรมที่ 1 
 ใหผูเรียนจับคูภาษาอินโดนีเซียตอไปนี้ ใหมีความสอดคลองสัมพันธกับความหมายในภาษาไทย 

A B 
1. Halo วันอาทิตย 
2. Saipa namamu โชคดี 
3. Semoga berhasil คุณชื่ออะไร 
4. Terima kasih ขอโทษ 
5. Permisi ขอบคุณ 
6. Kamu bagaimana หนึ่ง 
7. Satu คณเปนอยางไร 
8. Jam berapa Sekarang พรุงนี้ 
9. Besok นี่เวลาเทาไหร 
10. Minggo สวัสดี 

 
กิจกรรมที่ 2 

 ใหผูเรียนกับเพ่ือนฝกอานออกเสียงภาษาอินโดนีเซียที่นักเรียนจับคูเรียบรอยแลวในกิจกรรมที่ 1  
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 บทที่ 9  การเดินทางและการท่องเที่ยว 
       ในประเทศอินโดนีเซีย 

 

 

สาระสำคัญ 

  ประเทศอินโดนีเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศในอาเซียนที่น่าสนใจ ที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปท่องเที่ยว 

และสัมผัสกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่  

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความหลากหลาย และเป็นมนต์เสน่ห์ของดินแดนที่มีเกาะน้อยใหญ่จำนวนมาก ประชากร

ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ด้วยธุลีเถ้าถ่านของภูเขาไฟที่มีอยู่ ทั่วประเทศ ผู้ที่เคยมาเยือน

ประเทศอินโดนีเซียจะเรียกดินแดนนี้ว่าเป็น “สวรรค์ในม่านหมอกภูเขาไฟ” การเดินทางท่องเที่ยวยังประเทศ

อินโดนีเซียในฐานะนักท่องเที่ยวก็ควรระวังตัว และหาข้อมูลการท่องเที่ยว ให้ดีก่อนเพื่อที่จะได้ท่องเที่ยวประเทศ

อินโดนีเซียอย่างมีความสุข 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 1. เข้าใจหลักการเตรียมตัวเบื้องต้นในการเดินทางไปประเทศอินโดนีเซีย 

 2. รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศอินโดนีเซีย 

 3. เห็นความสำคัญของการเตรียมตัวเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศอินโดนีเซีย 

 

ขอบข่ายของเนื้อหา 

 เรื่องที่ 1 ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนเดินทางเข้าประเทศอินโดนีเซีย 

 เรื่องที่ 2 ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนขณะที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย 

 เรื่องที่ 3 สถานที่สำคัญของประเทศอินโดนีเซีย 

 

 

 

 

 

 

!

!
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 เรื่องที่ 1 ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนเดินทางเข้าประเทศอินโดนีเซีย 

 การเตรียมเอกสารสำคัญเพื่อใช้เดินทางเข้าประเทศอินโดนีเซีย 

 ก่อนเดินทางเข้าประเทศอินโดนีเซียในฐานะใดก็ตาม ทั้งนักท่องเที่ยว และผู้ที่ เดินทางไปราชการ   

ยังประเทศนี้ จะต้องเตรียมตนเองให้เรียบร้อยทั้งด้านเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ และศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ

ประเทศอินโดนีเซียก่อนวันเดินทาง สำหรับเอกสารสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเดินทาง ได้แก่ การจัดทำ

หนังสือเดินทางและการขอวีซ่า 

 หนังสือเดินทาง (Passport)  

 หนังสือเดินทางควรมีอายุใช้งานเหลืออยู่มากกว่า 6 เดือน หากน้อยกว่า 6 เดือน ควรทำหนังสือเดินทาง  

เล่มใหม่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศอินโดนีเซียเข้มงวดและไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ถือ

หนังสือเดินทางซึ่งมีอายุใช้งานเหลือน้อยกว่า 6 เดือนเข้าประเทศ และปัจจุบันไม่มีการต่ออายุหรือเพิ่มหน้า

หนังสือเดินทาง ดังนั้น หากหนังสือเดินทางมีอายุใช้งานเหลือน้อยกว่า 6 เดือนหรือหมดอายุ ผู้ที่ประสงค์จะเดินทาง

ควรขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 

 การขอรับการตรวจลงตรา (Visa)  

 การเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียจะต้องขอรับการตรวจลงตราให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง   

ณ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย หรือสถานกงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา โดยเอกสาร

เบื้องต้นที่ต้องเตรียมเพื่อไปขอรับการตรวจลงตรา ประกอบด้วย 

  1) แบบฟอร์มการขอรับการตรวจลงตรา (ตามประเภทของการตรวจลงตรา)  

  2) หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน  

  3) บัตรโดยสารเครื่องบินไป - กลับ หรือ บัตรโดยสารเครื่องบินไปยังประเทศจุดหมายปลายทาง  

  4) เอกสารการเงินที่รับรองว่ามีค่าใช้จ่ายเพียงพอระหว่างพำนักในประเทศอินโดนีเซีย  

  5) รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 4 x 6 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป  

  6) ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (ตามประเภทของการตรวจลงตรา)  

  การตรวจลงตราแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้  

  1) การตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa) การตรวจลงตราประเภทนี้ ใช้สำหรับ  

ท่องเที่ยวในประเทศอินโดนีเซีย มีเวลาพำนักในประเทศอินโดนีเซียได้ 4 สัปดาห์ และขอขยายระยะเวลาพำนัก  

หรือเปลี่ยนแปลงสถานะ การพำนักอยู่ในประเทศอินโดนีเซียได้ เอกสารที่จะต้องเตรียมไปยื่นขอรับการตรวจลงตรา

ตามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น และค่าธรรมเนียมจำนวน 45 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

  บุคคลสัญชาติไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวหรือราชการยังประเทศอินโดนีเซีย กรณีที่พำนักอยู่ใน

ประเทศอินโดนีเซียไม่เกิน 30 วัน ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา แต่จะขอขยายระยะเวลาการพำนักและ  

ขอเปลี่ยนสถานะ การพำนักอยู่ในประเทศอินโดนีเซียไม่ได้ 
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  2) การตรวจลงตราประเภทธุรกิจ (Business Visa) สำหรับการเดินทางไปติดต่อธุรกิจทั่วไปที่

ประเทศอินโดนีเซียรวมถึงการประชุมหรือสัมมนาทางธุรกิจ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการรับจ้างทำงานหรือทำกิจกรรมที่ได้

รับค่าตอบแทน สามารถพำนักในประเทศอินโดนีเซียได้ 60 วัน  

  เอกสารเพิ่มเติมจากเอกสารเบื้องต้นที่จะต้องเตรียมไปยื่นขอรับการตรวจลงตรา ได้แก่ หนังสือเชิญ

ที่รับรองจากบริษัทในประเทศไทย หนังสือเชิญจากบริษัทในประเทศอินโดนีเซียซึ่งระบุระยะเวลาและวัตถุประสงค์

ของการเดินทางไปประเทศอินโดนีเซีย และค่าธรรมเนียมการเข้าเมือง 1 ครั้ง (1 Entry) 45 ดอลลาร์สหรัฐฯ   

และ 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับเข้า - ออกหลายครั้ง (Multiple Entries)  

  3) การตรวจลงตราประเภท Social Visit (Social Visit Visa) สำหรับการเดินทางไปเยี่ยม

ครอบครัว/ญาติ/เพื่อน การเยี่ยมชมองค์กรต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนนักเรียน/นักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา   

การทำวิจัย และการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่ประเทศอินโดนีเซีย สามารถพำนักอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย  

ได้ 60 วัน โดยผู้ได้รับการตรวจลงตราประเภทนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศอินโดนีเซีย  

  เอกสารเพิ่มเติมจากเอกสารเบื้องต้นที่จะต้องเตรียมไปยื่นขอรับการตรวจลงตรา ได้แก่หนังสือ

รับรองจากบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย (สำหรับการเดินทางไปเยี่ยมครอบครัว/ญาติ/เพื่อน) หนังสือ

รับรองจากสถาบันการศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย (สำหรับการทำวิจัย/การแลกเปลี่ยนนักศึกษา/การอบรม

หลักสูตรระยะสั้น) หนังสือรับรอง หรือหลักฐานที่ยืนยันว่ามีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทยและค่าธรรมเนียม 45 

ดอลลาร์สหรัฐฯ 

  4) การตรวจลงตราประเภทอยู่ชั่วคราว (Limited Stay Visa-VITAS) การตรวจลงตรา

ประเภทนี้จะออกให้แก่ชาวต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์เดินทางไปเพื่อลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย (Foreign 

Investment) เป็นพนักงานในภาครัฐหรือบริษัทเอกชน ศึกษา/อบรม/วิจัยทางวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่ทางศาสนา 

(เผยแผ่ศาสนา) หรือติดตามคู่สมรส/ผู้ปกครองชาวอินโดนีเซีย หรือชาวต่างชาติที่ได้รับการตรวจลงตราประเภท  

คนอยู่ชั่วคราว สามารถพำนักอยู่ในประเทศอินโดนีเซียได้ตามระยะเวลาที่ได้รับการตรวจลงตรา (6 เดือน/1 ปี/2 ปี)  

  เอกสารเพิ่มเติมจากเอกสารเบื้องต้นที่จะต้องเตรียมไปยื่นขอรับการตรวจลงตราได้แก่หนังสือ

รับรองจากหน่วยงานของประเทศอินโดนีเซีย (สำหรับการลงทุนในอินโดนีเซีย/เป็นพนักงานในภาครัฐหรือเอกชน

อินโดนีเซีย/ทำหน้าที่ทางศาสนา) หนังสือรับรองการสมรสหรือหนังสือรับรองการเกิด (สำหรับติดตามคู่สมรส/  

ผู้ปกครองชาวอินโดนีเซียหรือชาวต่างชาติที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว) และค่าธรรมเนียม   

50 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการพำนัก 6 เดือน 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ สาหรับการพานัก 1 ปี และ 175 ดอลลาร์

สหรัฐฯ สาหรับการพำนัก 2 ปี  

  สำหรับผู้ที่จะไปลงทุนหรือทำงานบริษัทในประเทศอินโดนีเซีย บริษัทผู้ว่าจ้างในประเทศ

อินโดนีเซียต้องยื่นเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศอินโดนีเซีย (อาทิ กระทรวงแรงงาน สำนักงานตรวจคน

เข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ) และจะต้องได้รับการอนุมัติ การตรวจลงตรา

ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (VITAS) ก่อน จากนั้น ผู้เดินทางจึงจะไปขอรับการตรวจลงตราที่ สถานเอกอัครราชทูต 

(สอท.)/สถานกงสุลใหญ่ (สกญ.) อินโดนีเซียในประเทศของตนเองต่อไป  
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  5) การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่าน (Transit Visa) สาหรับการเดินทางผ่านประเทศ

อินโดนีเซียเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศจุดหมายปลายทาง สามารถพำนักอยู่ในอินโดนีเซียได้ 14 วัน นับจากวันที่

เดินทางเข้าเมือง  

  ใช้เอกสารเบื้องต้นไปยื่นขอรับการตรวจลงตราพร้อมค่าธรรมเนียม 20 ดอลลาร์สหรัฐฯ  

  6) การตรวจลงตราประเภทอื่น ๆ ได้แก่ การตรวจลงตราประเภทการทูต (Diplomatic Visa) 

การตรวจลงตราประเภทราชการ (Service Visa) และการตรวจลงตราสาหรับสื่อมวลชน (Journalist Visa) ทั้งนี้ 

สามารถขอรับการตรวจลงตราหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

  สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ที่อยู่ 600 - 602 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ +66 2 252 3135-40 โทรสาร +66 2 255 1267, +66 2 255 1261 เว็บไซต์ 

www.kemlu.go.id/bangkok อีเมล์ kukbkk@ksc.th.com 

  สถานกงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา ที่อยู่ 19 ถนนสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

90000 โทรศัพท์ +66 74 311 544, 312 219, 441867 โทรสาร +66 74 441 094, 441 470   

เว็บไซต์ www.indo-songkhla.org  

 การเตรียมเอกสารประจำตัวสำหรับใช้ติดต่อหน่วยงานท้องถิ่น  

 เอกสารประจำตัวที่ควรนำติดตัวไปยังประเทศอินโดนีเซีย เพื่อใช้ติดต่อกับหน่วยงานท้องถิ่น ในประเทศ

อินโดนีเซีย ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน สูติบัตร หลักฐานการสมรส (ใบสำคัญการสมรส) หลักฐานการหย่า 

(ทะเบียนหย่าหรือใบสำคัญการหย่า) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล หรือหลักฐาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

กับทะเบียนราษฎร์ โดยนำเอกสารดังกล่าวไปแปลเป็นภาษาอังกฤษและนำไปรับรองจาก นิติกรที่กองสัญชาติและ

นิติกร กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้เอกสารดังกล่าวนำไปใช้ ในต่างประเทศได้  

 นอกจากนี้ เอกสารอื่น ๆ ที่ควรนำติดตัวไปด้วย อาทิ รูปถ่าย (ฉากหลังสีแดง) ขนาด 1 นิ้ว และ 2 นิ้ว 

ใบรับรองแพทย์สำหรับผู้มีโรคประจำตัว และเอกสารอื่น ๆ ที่เห็นว่าจำเป็น 

 สิ่งจำเป็นที่ต้องเตรียมการก่อนเดินทางเข้าประเทศอินโดนีเซีย 

  การฉีดวัคซีน  

  ประเทศอินโดนีเซียเป็นแหล่งของโรคระบาดหลายชนิด ได้แก่ ไข้รากสาดน้อย (Typhoid Fever) 

มาลาเรีย (Malaria) อหิวาตกโรค (Cholera) ไข้เลือดออก (Dengue Fever) โรคตับอักเสบ เอ-อี (Hepatitis A - E) 

โรคไข้หวัดนก (Avian Influenza) และโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ซึ่งบางโรคมีวัคซีนสำหรับป้องกัน ดังนั้น   

ผู้เดินทางควรฉีดวัคซีนก่อนเดินทางและควรนำประวัติทางการแพทย์ติดตัวไปประเทศอินโดนีเซียด้วย  

  เงิน  

  ผู้เดินทางไปประเทศอินโดนีเซีย ควรนำเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ติดตัวไปเพื่อใช้แลกเป็นเงิน รูเปียห์ 

อย่างไรก็ตาม ธนบัตรดอลลาร์สหรัฐฯ จะต้องมีสภาพใหม่ไม่มีตำหนิ (ไม่มีรอยพับ รอยเย็บ รอยหัก ขาด หรือตรา
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ประทับ) และต้องเป็นธนบัตร ที่มีรหัส H เป็นต้นไป (H, I, J, K...) หากเป็นรหัสอื่น หรือมีตำหนิ ร้านรับแลกเงินบาง

แห่งจะไม่รับ หรือให้รับแลกในอัตราค่อนข้างต่ำ  

  ยาประจำตัว 

  ผู้เดินทางที่มีโรคประจำตัว นอกจากจะต้องนำยาที่รับประทานเป็นประจำตัวตัวไปด้วยแล้วควรนำ

ใบสั่งยาจากแพทย์ติดไปด้วย เพื่อแสดงต่อศุลกากรอินโดนีเซียหากถูกสอบถาม 

 นอกจากนี้ยังมีสิ่งอื่น ๆ บางประการที่ต้องรู้ ได้แก่ 

  สิ่งของที่อนุญาตให้นำเข้าประเทศอินโดนีเซีย 

  ยาสูบ (บุหรี่ 200 มวน และซิการ์ 50 มวน) เครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ จำนวน 1 ลิตร น้ำหอม

สำหรับใช้ส่วนตัว และสิ่งของมีค่าที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

  สิ่งของที่ไม่อนุญาต ให้นำเข้าประเทศอินโดนีเซีย  

   1) สารเสพติดและยาเสพติด (มีโทษรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิต)  

   2) สื่อลามกอนาจาร  

   3) อาวุธปืนและวัตถุระเบิด  

   4) สื่อหรือสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับความอ่อนไหวทางการเมือง  
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 เรื่องที่ 2 ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนขณะที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย 

 การดำเนินชีวิตในประเทศอินโดนีเซีย 

 การรายงานตัวต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา  

 คนไทยที่เดินทางไปประเทศอินโดนีเซียด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ควรจะรายงานตัวต่อ สถานเอกอัครราชทูต 

ณ กรุงจาการ์ตา เพื่อเป็นข้อมูลไว้ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือคนไทยต้องการความช่วยเหลือ สถานเอกอัครราชทูตฯ 

จะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงที 

 การขอใบอนุญาตพำนักและใบอนุญาตเดินทางเข้า-ออกประเทศอินโดนีเซีย 

 คนไทยที่ไปทางานในประเทศอินโดนีเซียและได้รับการตรวจลงตราประเภทอยู่ชั่วคราว (Limited Stay 

Visa) เมื่อเดินทางเข้าประเทศอินโดนีเซียแล้ว จะต้องไปรายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศอินโดนีเซีย

ประจำเขต หรือจังหวัดที่ตนเองจะไปพำนัก ภายใน 7 วัน นับจากวันที่เดินทางถึงประเทศอินโดนีเซีย และยื่นเรื่อง  

ขอใบอนุญาตพำนัก (KITAS) ใบอนุญาตเดินทาง เข้า - ออก ของประเทศอินโดนีเซีย และใบอนุญาตทำงาน (Work 

Permit)  

 ที่พักอาศัย 

 ลักษณะบ้านพักและสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ในกรุงจาการ์ตามีอพาร์ตเม้นต์ที่ดีให้เลือก เป็นจำนวนมาก 

ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยและบริการในระดับที่ดี รวมทั้งอยู่ในเขตใจกลางเมืองที่ดำเนินชีวิตประจำวัน  

ได้สะดวก ลักษณะของอพาร์ตเม้นต์ในกรุงจาการ์ตา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) Serviced Apartment   

2) Non-serviced but furnished Apartment และ3) Non-serviced and Non-furnished Apartment  

 ส่วนบ้านเช่ามักเป็นบ้านขนาดกลางและใหญ่ที่มีค่าเช่าแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเขตที่อยู่ หากตัดสินใจจะเช่าบ้าน

แล้วควรจ้างยามรักษาความปลอดภัยด้วย  

 การหาที่พักสามารถทำได้ด้วยตนเองแต่อาจประสบปัญหาเรื่องภาษาที่ใช้สื่อสาร เนื่องจากชาวอินโดนีเซีย

ส่วนใหญ่ มีข้อจำกัดด้านการใช้ภาษาอังกฤษ หรืออาจติดต่อผ่านนายหน้าท้องถิ่นให้เป็นผู้ดำเนินการจัดการให้ก็ได้ 

แต่อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  

 ปัจจัยอื่น ๆ ที่ต้องคำนึง คือ การจราจร อยู่ในเขตที่น้ำท่วมบ่อยครั้งหรือไม่ ใกล้ห้างสรรพสินค้าหรือ

ตลาดสด ใกล้สถานศึกษา และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ (ใกล้ชุมชนแออัดหรือไม่) นอกจากนี้ การจ่ายค่าเช่าบ้าน

หรืออพาร์ตเม้นต์ส่วนใหญ่มักจ่ายเป็นรายปี 
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ที่พักในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 

ที่มา : http://www.indochinaexplorer.com/indonesia.php?viewmode=city&id=IN-007 

 

 การเงินและการธนาคาร  

 ระบบการเงินและการธนาคารในประเทศอินโดนีเซีย ปัจจุบันค่อนข้างมีความมั่นคง มีธนาคารแห่งชาติ   

คือ Bank of Indonesia ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมดูแลสถาบันการเงินต่าง ๆ ในประเทศ ส่วนธนาคารพาณิชย์ในประเทศ

มีอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เครื่องให้บริการ ATM มีให้บริการอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ 

นอกจากนี้ ในกรุงจาการ์ตายังมีสาขาธนาคารจากประเทศไทย คือ ธนาคารกรุงเทพ สาขากรุงจาการ์ตา เป็นธนาคาร

ที่ให้บริการบัญชีเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินรูเปียห์ 

 ในประเทศอินโดนีเซียโดยเฉพาะกรุงจาการ์ตาและเมืองใหญ่อื่น ๆ มีการใช้บัตรเครดิต เพื่อชำระค่าบริการ

หรือสินค้าอย่างแพร่หลาย การทำบัตรเครดิตสำหรับชาวต่างประเทศต้องใช้เอกสารและหลักฐานประกอบหลาย

ประเภท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการบัตรเครดิต นอกจากนี้ อาชญากรรมเกี่ยวกับ บัตรเครดิตในประเทศอินโดนีเซีย

เกิดขึ้นเป็นประจำ ดังนั้น ควรจะใช้บัตรเครดิตเพื่อชำระสินค้าหรือบริการ ตามสถานที่ที่น่าเชื่อถือเท่านั้น 

 สถานศึกษา 

 กรุงจาการ์ตาและเมืองใหญ่ต่าง ๆ ในประเทศอินโดนีเซีย มีสถานศึกษาเป็นจำนวนมาก ทั้งสถานศึกษา  

ของรัฐบาลและเอกชน มีตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม มัธยม และอุดมศึกษา อย่างไรก็ดี ชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ 

ทั้งที่เป็นบุคคลในคณะทูตานุทูต หรือพนักงานและผู้บริหารของบริษัทในประเทศอินโดนีเซียต่างก็ส่งบุตรหลาน  

เข้าศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ (International Schools) หรือมหาวิทยาลัย ที่เปิดหลักสูตรนานาชาติ เนื่องจาก

หลักสูตรการสอนมีมาตรฐานและครูอาจารย์ที่ทำหน้าที่สอน เป็นชาวต่างประเทศ 
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 การรักษาพยาบาลและมาตรฐานด้านสาธารณสุข  

 การสาธารณสุขของประเทศอินโดนีเซีย โดยทั่วไปทั้งโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน มีระดับการให้

บริการที่ยังไม่ดีมากนัก (ค่อนข้างด้อยกว่าประเทศไทย) ทั้งนี้ ก่อนจะเดินทางไปประเทศอินโดนีเซีย จึงควรเตรียมยา

รักษาโรคทั่วไปและโรคประจำตัวติดตัวไปให้เพียงพอ หากเกิดอาการเจ็บป่วยเรื้อรังและการรักษาค่อนข้างซับซ้อน

ควรเดินทางกลับมารักษาในประเทศไทย  

 เมื่อเดินทางถึงประเทศอินโดนีเซียแล้ว สิ่งที่ควรทำ คือ สำรวจหาโรงพยาบาลที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ

ที่พักอาศัยและ/หรือโรงพยาบาลที่รู้สึกว่าสบายใจเมื่อเข้าไปรับการรักษา และควรเข้าไปสอบถามและสร้างความ  

คุ้นเคยกับโรงพยาบาลนั้น เพื่อเตรียมตัวไว้สำหรับกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน นอกจากนี้   

ควรทำความเข้าใจแนวปฏิบัติตนเมื่อเข้ารักษาพยาบาลด้วย  

 หากจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาใหญ่ (major medical treatment) ที่โรงพยาบาล ในประเทศอินโดนีเซีย 

ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าการวินิจฉัยโรคของแพทย์ที่ประเทศอินโดนีเซีย

นั้นรักษาโรคได้ถูกต้อง 

 ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว 

 การเดินทางภายในประเทศอินโดนีเซีย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 การเดินทางระหว่างประเทศ (ไทย - อินโดนีเซีย)  

 ปัจจุบัน สายการบินที่ให้บริการเส้นทางการบินตรง กรุงเทพฯ - กรุงจาการ์ตา เป็นประจำทุกวัน มี 3 สาย

การบิน คือ สายการบินไทย สายการบิน Garuda และสายการบิน Air Asia 

 ระบบไฟฟ้า  

 ระบบไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทยเป็นระบบเดียวกัน แต่เบ้าเสียบปลั๊กไฟ จะเป็นหลุมลึก

ลงไป และปลั๊กไฟเป็นปลั๊กขากลมสองขา หากจำเป็นต้องนำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปใช้ในประเทศอินโดนีเซียควรนำปลั๊กไฟ

ไปด้วย 
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  การรักษาพยาบาลและมาตรฐานดานสาธารณสุข  

  การสาธารณสุขของ ประเทศ อินโดนีเซีย  โดยทั่วไปทั้งโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน        
มีระดับการใหบริการที่ยังไมดีมากนัก  (คอนขางดอยกวาประเทศไทย ) ทั้งนี้ กอนจะเดินทางไป ประเทศ
อินโดนีเซีย จึงควรเตรียมยารักษาโรคทั่วไปและโรคประจําตัวติดตัวไปใหเพียงพอ หากเกิดอาการเจ็บปวยเรื้อรัง
และการรักษาคอนขางซับซอนควรเดินทางกลับมารักษาในประเทศไทย  

  เมื่อเดินทางถึงประเทศอินโดนีเซียแลว สิ่งที่ควรทํา คือ สํารวจหาโรงพยาบาลที่อยูในบริเวณ
ใกลเคียงกับที่พักอาศัยและ /หรือโรงพยาบาลที่รูสึกวาสบายใจเมื่อเขาไปรับการรักษา  และควรเขาไปสอบถาม
และสรางความคุนเคยกับโรงพยาบาลนั้น เพ่ือเตรียมตัวไวสําหรับกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือมีอาการเจ็บปวยฉุกเฉิน  
นอกจากนี้ ควรทําความเขาใจแนวปฏิบัติตนเมื่อเขารักษาพยาบาลดวย  

  หากจําเปนตองเขารับการรักษาใหญ  (major medical treatment) ที่โรงพยาบาล           
ในประเทศอินโดนีเซีย  ควรปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญ ในประเทศไทยอีกครั้ง  เพ่ือใหแนใจวาการวินิจฉัยโรคของ
แพทยทีป่ระเทศอินโดนีเซียนั้นรักษาโรคไดถูกตอง 

 ขอมูลสําหรับนักทองเที่ยว 

  การเดินทางภายในประเทศอินโดนีเซีย 

  การเดินทางระหวางจังหวัดตาง  ๆ ในประเทศ อินโดนีเซียสวนใหญจะตองเดินทางโดย
เครื่องบินเนื่องจากเปนประเทศ ที่เปนหมูเกาะจํานวนมาก  สายการบินในประเทศมีอยูหลายสายการบิน        
โดยสายการบินที่ใหบริการ มีมาตรฐานและปลอดภัย  ดีที่สุด คือสายการบิน  Garuda แตราคาบัตรโดยสาร
คอนขางสูงนอกจากนี้  เครื่องบินยังไมตรงตอเวลา  หรือการยกเลิก
เที่ยวบิน มีปญหาเกิดขึ้นเปนประจํา สําหรับเครื่องบินโดยสาร         
ในประเทศ  ดังนั้น เมื่อตองเดินทาง ภายในประเทศควรตรวจสอบ
เที่ยวบินและเผื่อเวลาเดินทางใหเหมาะสม  

  การเดินทางระหวางประเทศ (ไทย - อินโดนีเซีย)  

  ปจจุบัน สายการบินที่ใหบริการเสนทางการบินตรง  
กรุงเทพฯ - กรุงจาการตา  เปนประจําทุกวัน  มี 3 สายการบิน คือ  สายการบินไทย  สายการบิน Garuda และ
สายการบิน  Air Asia 

  ระบบไฟฟา  
  ระบบไฟฟาในประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทยเปนระบบเดียวกัน  แตเบาเสียบปลั๊กไฟ  
จะเปนหลุมลึกลงไป และปลั๊กไฟเปนปลั๊กขากลมสองขา หากจําเปนตองนําเครื่องใชไฟฟาไปใชในประเทศ
อินโดนีเซียควรนําปลั๊กไฟไปดวย 

สายการบิน Garuda ของประเทศอินโดนีเซีย 
ที่มา : http://www.thailandexhibition. 

  com/News/5285 

 การเดินทางระหว่างจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศอินโดนีเซีย  

ส่วนใหญ่จะต้องเดินทางโดยเครื่องบินเนื่องจากเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะ

จำนวนมาก สายการบินในประเทศมีอยู่หลายสายการบิน โดยสายการบิน

ที่ให้บริการมีมาตรฐานและปลอดภัย ดีที่สุด คือสายการบิน Garuda แต่

ราคาบัตรโดยสารค่อนข้างสูงนอกจากนี้ เครื่องบินยังไม่ตรงต่อเวลา หรือ

การยกเลิกเที่ยวบินมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นประจำ สำหรับเครื่องบินโดยสาร 

ในประเทศ ดังนั้น เมื่อต้องเดินทางภายในประเทศควรตรวจสอบเที่ยวบิน

และเผื่อเวลาเดินทางให้เหมาะสม  
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สภาพอาคารสูง ใจกลางกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 

ที่มา : http://www.tellmemoreclub.com/วัฒนธรรมประเทศอินโดนีเซีย 

 โทรศัพท์มือถือ  

 การนำโทรศัพท์มือถือไปใช้ในประเทศอินโดนีเซีย ควรใช้ SIM ชนิดเติมเงิน ซึ่งอธิบายวิธีการ กดหมายเลข

โทรศัพท์กลับประเทศไทยไว้ในบัตรเติมเงินแล้ว ส่วนค่าบริการนั้น ประมาณนาทีละไม่เกิน 4 บาท  

 การประพฤติตน 

 การประพฤติตนระหว่างอยู่ในประเทศอินโดนีเซียนั้น ใช้หลักปฏิบัติต่อบุคคลทั่วไป ตามวัฒนธรรมไทย เช่น 

ไม่ควรจับศีรษะผู้อื่น ให้เกียรติสตรี และผู้อาวุโสกว่า  

 เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ 

 การดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ ดื่มได้ในร้านอาหารที่มีเครื่องดื่มประเภทนี้ขายอยู่ หรือในสถานที่

เที่ยวยามราตรี  

 บุหรี่ 

 ชาวอินโดนีเซียมักจะสูบบุหรี่กันจัดอยู่แล้ว และยังจำกัดสถานที่ให้สูบบุหรี่ไม่มากนัก เช่น ประเทศอื่น ๆ  

 การให้ทิป  

 โดยปกติไม่จำเป็นต้องให้ทิปเนื่องจากโรงแรมและร้านอาหารขนาดใหญ่ มักจะรวมค่าบริการและภาษีไว้แล้ว 

ส่วนการให้ทิปค่ายกกระเป๋าอาจให้ 1 - 2 พันรูเปียร์ ต่อกระเป๋า 1 ใบ  

 ข้อพึงระวัง  

 1) หากเดินทางไปในเมือง ที่บริเวณหน้าบ้านหลังใดมีเครื่องเซ่นไหว้วางอยู่ อย่าเดินเหยียบเครื่องบูชาที่วาง

อยู่กับพื้น 

 2) ไม่ควรใช้มือซ้ายส่งหรือรับสิ่งของจากผู้อื่น  

 3) ไม่ยืนค้ำคนที่ไหว้พระอยู่ในวัด และควรหลีกเลี่ยงการใช้แฟล็ซขณะถ่ายภาพในวัด 

 4) ควรถอดรองเท้า ก่อนเข้าบ้าน หรือวัด  

 5) การต่อรองราคาสินค้าเป็นเรื่องปกติ แต่อย่าต่อรองโดยไม่ประสงค์จะซื้อ  

 6) พยามยามหลีกเลี่ยงการใช้นิ้วชี้ ชี้ไปที่คนและสิ่งของ อาจใช้นิ้วโป้งหรือชี้ไปทั้งมือ แทนการชี้ด้วยนิ้วชี้นิ้วเดียว 
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 เรื่องที่ 3 สถานที่สำคัญของประเทศอินโดนีเซีย 

 เกาะบาหลี (Bali) 

 เกาะบาหลี เป็นเกาะที่ได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก และได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยว มาโดย

ตลอด อาจเพราะภูมิประเทศที่มีความงดงามความหลากหลาย ทั้งชายฝั่งทะเล ชายหาดในเขตร้อนชื้น นาข้าวที่เขียว

ชอุ่มลาดไปตามทางเป็นขั้น และภูเขาไฟตามไหล่เขา ซึ่งทั้งหมดนี้ได้สร้างทัศนียภาพอันงดงาม และเป็นเอกลักษณ์

ของวัฒนธรรมฮินดู มากไปกว่านั้น ผู้คนในประเทศก็เป็นกันเองต่อผู้มาเยือน แต่สิ่งหนึ่ง ที่ดึงดูดผู้นักท่องเที่ยวให้มา

เยือนที่เกาะบาหลี เพราะมีชายหาดที่เหมาะกับการดำน้ำ และท้องทะเลอันสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

เกาะบาหลี 

ที่มา : http://travel.kapook.com/view34925.html 

 วัดบุโรพุทโธ (Borobudur) 

 วัดบุโรพุทโธ ตั้งอยู่บนเกาะชวา ห่างจากเมืองยอกยาการ์ตาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 40กิโลเมตร   

เป็นวัดแห่งศาสนาพุทธที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก วัดแห่งนี้ใช้เวลาสร้างประมาณ 75 ปี สร้างขึ้นในช่วงประมาณ

ศตวรรษที่ 8 และ 9 ในอาณาจักรไศเลนทรา โดยใช้อิฐบล็อกประมาณ 2 ล้านก้อนเพื่อสร้างศาสนสถาน อันยิ่งใหญ่

แห่งนี้ขึ้นมา หลังจากนั้นไม่นานวัดบุโรพุทโธก็ถูกทิ้งร้าง จนกระทั้งในปี พ.ศ. 2357 ถูกค้นพบโดยเซอร์ โทมัส   

แสตมฟอร์ด ราฟเฟิล และในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2518 - 2525 รัฐบาลอินโดนีเซียและองค์การยูเนสโกจึงบูรณะวัด  

บุโรพุทโธครั้งยิ่งใหญ่ และในปี พ.ศ. 2534 จึงขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกโลกที่ใหญ่ที่สุด”  

  

 

 

 

 

 

บุโรพุทโธ 

ที่มา : http://travel.kapook.com/view34925.html 



107รายวิชา ซายา จินตา ปาดามู อินโดนีเซีย

 อุทยานแห่งชาติโคโมโด (Komodo National Park) 

 อุทยานแห่งชาติโคโมโด ตั้งอยู่ใกล้หมู่เกาะซุนดาน้อย ประกอบด้วยเกาะใหญ่ ๆ 3 เกาะ คือ เกาะโคโมโด 

เกาะริงกา และเกาะปาดาร์ และยังมีเกาะเล็ก ๆ อีก 26 เกาะ ชื่อเกาะแห่งนี้ตั้งตามชื่อมังกรโคโมโด ซึ่งเป็นสัตว์

เลื้อยคลานที่ใหญ่ที่สุดและอาศัยอยู่ที่นี่ มังกรโคโมโดมีขนาดตัวใหญ่ยาว 3 เมตร หรืออาจยาวมากกว่านี้ และมี  

น้ำหนักตัวมากกว่า 70 กิโลกรัม แม้ว่ามันจะกินซากศพของสัตว์ที่ตายแล้วก็ตาม แต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นยอดนักล่าที่น่ากลัว 

และล่าเหยื่อประเภทนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แต่ไม่ทำร้ายมนุษย์มากนัก 

  

 

 

 

 

 

 

 
มังกรโคโมโด 
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 เกาะกีลี (Gili Islands) 

 เกาะกีลี ประกอบด้วยหมู่เกาะขนาดเล็กอีก 3 เกาะ คือ เกาะทราวานกัน เกาะกีลี เมโน และเกาะกีลี แอร์ 

หมู่เกาะแห่งนี้เป็นสถานที่พักผ่อน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผ่อนคลาย มีริมหาดทรายขาวนวล และปราศจากเสียง

รบกวนของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 
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 โทราจาแลนด์ (Torajaland) 

 โทราจาแลนด์ เป็นพื้นที่เขตบริเวณที่สูงทางตอนใต้ของเกาะสุลาเวสี ซึ่งเป็นบ้านของชาวโทราจา และในโท

ราจาแลนด์ มีบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ และโดดเด่นมาก คือ หลังคาบ้านมีขนาดใหญ่ ลักษณะเป็นมุมแหลม 2 ด้าน เว้า

ตรงกลางลงมา เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า ทองโคนัน (Tongkonan) บ้านนี้สวยงามแต่น่ากลัว เพราะใช้เป็นที่เก็บศพเพื่อ

รอทำพิธี และเก็บศพไว้หลายวัน โดยศพจะถูกฝังที่รังเล็ก ๆ ในโพรงต้นไม้ 
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 บูนาเคน (Bunaken) 

 บูนาเคน เกาะแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานทางทะเลของบูนาเคน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุลาเวสี 

เป็นบริเวณที่เหมาะกับการดำน้ำมากที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย เพราะมีปลาชนิดต่าง ๆ มากมายกว่า 70 สายพันธ์ุ 

ที่อาศัยอยู่ทางมหาสมุทรแปซิฟิค ตะวันตก โดยมีที่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการไปดำน้ำที่บูนาเคน คือ ช่วงเดือนเมษายน 

และเดือนพฤศจิกายน 

 ภูเขาไฟโบรโม (Mount Bromo) 

      ภูเขาไฟโบรโม อยู่ในเทือกเขาเทงเกอร์ ทางตะวันออกของเกาะชวา   

     ปัจจุบันภูเขาไฟแห่งนี้ ยังคุกรุ่นอยู่ ปล่องภูเขาไฟมีความสูง 2,329 เมตร   

     แม้ภูเขาแห่งนี้จะไม่ใช่ภูเขาที่สูงที่สุด แต่เป็นภูเขาที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด  

      และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยมอีกแห่ง 

      ส่วนที่น่าสนใจ คือ จุดชมวิวที่ดีที่สุดเมื่อมองจาก ยอดภูเขาไฟ  

     จะเห็นทะเลทรายข้างล่างและทิวทัศน์โดยรอบ หรือมารอรับอรุณ  

     บนยอดภูเขาไฟแห่งนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ในบางวันศูนย์ภัยพิบัติของ  

ประเทศอินโดนีเซียต้องเตือนภัยแก่นักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้าชมภูเขาไฟแห่งนี้ และบริเวณปล่องภูเขาไฟก็ยังมีควัน

สีขาวลอยฟุ้งออกมา โดยรอบ ๆ ภูเขาไฟนั้น เป็นทะเลทรายอันเกิดจากเถ้าถ่านและฝุ่นผงจากการระเบิดของภูเขาไฟ  
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 โทราจาแลนด (Torajaland) 

 โทราจาแลนด เปนพ้ืนที่เขตบริเวณที่สูงทางตอนใตของเกาะสุลาเวสี ซึ่งเปนบานของชาวโทราจา 
และในโทราจาแลนด มีบานที่เปนเอกลักษณ และโดดเดนมาก คือ หลังคาบานมีขนาดใหญ ลักษณะเปนมุม
แหลม 2 ดาน เวาตรงกลางลงมา เปนที่รูจักกันในชื่อ วา ทองโคนัน (Tongkonan) บานนี้สวยงามแตนากลัว 
เพราะใชเปนทีเ่ก็บศพเพ่ือรอทําพิธี และเก็บศพไวหลายวัน โดยศพจะถูกฝงที่รังเล็ก ๆ ในโพรงตนไม 

 

 
โทราจาแลนด (Torajaland) 
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 บูนาเคน (Bunaken) 

 บูนาเคน เกาะแหงนี้เปนสวนหนึ่งของอุทยานทางทะเล ของบูนาเคน ตั้งอยูทางตอนเหนือของเกาะ
สุลาเวสี เปนบริเวณท่ีเหมาะกับการดําน้ํามากท่ีสุดใน ประเทศอินโดนีเซีย เพราะมีปลาชนิดตาง ๆ มากมายกวา 
70 สายพันธุ ที่อาศัยอยูทางมหาสมุทรแปซิฟค ตะวันตก โดย มีที่ชวงเวลาที่ดีท่ีสุดในการไปดําน้ําที่บูนาเคน คือ 
ชวงเดือนเมษายน และเดือนพฤศจิกายน 

 ภูเขาไฟโบรโม (Mount Bromo) 

        ภูเขาไฟโบรโม อยูในเทือกเขาเทงเกอร ทางตะวันออก
ของเกาะชวา ปจจุบันภูเขาไฟแหงนี้ ยังคุกรุนอยู ปลองภูเขาไฟ
มีความสูง 2,329 เมตร แมภูเขาแหงนี้จะไมใชภูเขาท่ีสูงที่สุด 
แตเปนภูเขาท่ีเปนที่รูจักมากที่สุด และเปนสถานที่ทองเที่ยว   
ที่ไดรับความนิยมอีกแหง 

        สวนที่นาสนใจ คือ จุดชมวิวที่ดีที่สุดเมื่อมองจาก     
ยอดภูเขาไฟจะเห็นทะเลทรายขางลางและ ทิวทัศนโดยรอบ  
หรือมารอรับอรุณบนยอดภูเขาไฟแหงนี้ แตอยางไรก็ตาม     

 
ภูเขาไฟโบรโม 
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 หุบเขาบาเลียม (Baliem Valley) 

 หุบเขาบาเลียม อยู่ในเขตบริเวณที่สูงทางทิศตะวันตกของนิวกินี หากมองแบบเผิน ๆ จะพบว่า ที่แห่งนี้

คล้ายกับโลกยุคหิน และมีเมืองที่เรียกชื่อกันในท้องถิ่น “วาเมนา” หรือ “ดานี่” เป็นเมืองหลัก ในแต่ละวันจะมี  

นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดานี่อยู่เสมอ  

 อุทยานทันจัง พูทิง (Tanjung Puting) 

 อุทยานทันจัง พูทิง อยู่ในจังหวัดกาลิมันตัน บนเกาะบอร์เนียว เป็นอุทยานที่ได้รับความนิยมจากบริษัท  

ท่องเที่ยวของท้องถิ่น นำเที่ยวทางเรือ เพื่อศึกษาชีวิตของสัตว์ป่า โดยเฉพาะลิงอุรังอุตังจะได้รับ ความนิยมสูงสุด 

นอกจากนี้ก็มีศูนย์วิจัยต่าง ๆ ให้ศึกษาด้วย  

 ทะเลสาบโทบา (Lake Toba) 

 ทะเลสาบโทบา ตั้งอยู่บนเกาะสุมาตรา เป็นทะเลสาบสีฟ้าครามที่เกิดขึ้นบริเวณปากปล่องภูเขาไฟ ที่ใหญ่

ที่สุดในโลก มีระยะทางยาวถึง 100 กิโลเมตร และกว้าง 30 กิโลเมตร ทะเลสาบโทบาเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ

ที่มีความแรงสูงมาก ทำให้เกิดเป็นแอ่งขนาดใหญ่รองรับน้ำฝนที่ตกลงมาจนกลายเป็นทะเลสาบ 

 มัสยิดอิสติกลัล (The Istiqlal Mosque) 

 มัสยิดอิสติกลัล เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 มัสยิดแห่งนี้  

มีห้องสวดมนต์ทรงโดมขนาดใหญ่ตกแต่งแบบอนุรักษ์นิยม มีเสาขนาดใหญ่ถึง 12 ต้น มีประตูทางเข้า 7 ทาง จุคนได้ 

120,000 คน มีน้ำพุอยู่ชั้นใต้ดิน ในช่วงวันอิดุลฟิตริ (Idul Firti) และอิดุลแอดหา (Idul Adha) ผู้คนจำนวนมาก  

จะเข้ามาสวดมนต์ในที่แห่งนี้และถือว่าเป็นวันที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งปี 
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 วัดพรัมบานัน (Prambanan Temple) 

 วัดพรัมบานัน หรือชื่อที่รู้จักของคนในท้องถิ่นว่า โรโร จองกรัง (Roro Jonggrang) ถือว่าเป็นหนึ่งในวัดฮินดู

ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในวัดมีแท่นบูชาหลัก 3 ที่ ซึ่งอุทิศให้แก่ เทพเจ้าฮินดู 3 องค์ คือ พระพรหม 

พระศิวะ และพระวิษณุ สำหรับผู้มาเยี่ยมชมจะได้รับอนุญาตให้เข้าชมเพียงบางส่วนเท่านั้น เพราะมีส่วนหนึ่งได้รับ

ความเสียหายจากในอดีต  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

วัดพรัมบานัน 
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 เกาะสุลาเวสี (Sulawesi) 

 เกาะสุลาเวสี เดิมเรียกว่า “เกาะกล้วยไม้” ตั้งอยู่ระหว่างเกาะบอร์เนียวและเกาะมาลูกู ชาวเมือง สุลาเวสี

มีชื่อเสียงด้านงานศิลปะต่าง ๆ เช่น เครื่องปั้นดินเผา การทอผ้าและการเต้นรำ ด้านการทอผ้านั้น ชาวเมืองสุลาเวสี

ทอผ้าได้อย่างประณีต สวยงามมาก 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 9 

 

กิจกรรมที่ 1 

 จงใส่เครื่องหมาย      หน้าข้อความที่ถูก และเครื่องหมาย      หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง 

 ............ 1.  บุคคลสัญชาติไทยที่เดินทางไปประเทศอินโดนีเซียเพื่อการท่องเที่ยวหรือราชการและ 

   พำนักอยู่ในอินโดนีเซียไม่เกิน 30 วันได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา  

 ............ 2.  ประเทศอินโดนีเซียอนุญาตให้นำเข้าสื่อลามกอนาจารได้ 

 ............ 3.  ธนาคารแห่งชาติของประเทศอินโดนีเซีย คือ Bank of Indonesia 

 ............ 4.  การใช้นิ้วชี้ ชี้ไปที่คนและสิ่งของถือว่าสุภาพ  

 ............ 5.  บุโรพุทโธได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกที่ใหญ่ที่สุด ในปีพ.ศ. 2534 

 ............ 6.  อุทยานแห่งชาติโคโมโด ตั้งชื่อตามต้นไม้ที่ขึ้นอยู่มากมายในเขตอุทยาน 

 ............ 7.  ทองโคนัน เป็นบ้านที่ใช้เก็บศพเพื่อรอทำพิธี ของคนในโทราจาแลนด์ ประเทศอินโดนีเซีย 

 ............ 8.  ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการไปดำน้ำที่บูนาเคน คือ ช่วงเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ 

 ............ 9.  ภูเขาไฟโบรโม เป็นภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของ  

   ประเทศอินโดนีเซีย 

 ............ 10. อุทยานทันจัง พูทิง มีจุดเด่นที่ความน่ารักของลิงกอลิล่า 
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กิจกรรมทายบทที่ 3 
 

กิจกรรมที่ 1 
 จงใสเครื่องหมาย  หนาขอความที่ถูก และเครื่องหมาย  หนาขอความที่ไมถูกตอง 

 ...........  1. ศาสนา และการคา มีอิทธิพลอยางมาก ตอการขับเคลื่อนประวัติศาสตรอินโดนีเซีย 
 ........... 2.  อินโดนีเซียในอดีตไดรับอิทธิพลจากศาสนาสําคัญของโลก 3 ศาสนา ไดแก ฮินดู พุทธ 
        และคริสต 
 ........... 3.  เชื้อสายมองโกลอยดจากจีนตอนใต ยูนาน และตังเกี๋ย ไดนําเอาวัฒนธรรมของยุคหิน    
   ใหม ยุคโลหะ รวมทั้งภาษาออสโตรนีเซีย เขาไปในอินโดนีเซีย 
 ........... 4.   การเขามาของภาษาอังกฤษ และภาษาบาลี ในอินโดนีเซีย ทําใหไดวิวัฒนาการเปน
     ภาษาชวาเกา ชวาใหม และอักษรอินโดนีเซียอ่ืน ๆ 
 ...........  5.   วัฒนธรรมสวนใหญที่ชาวอินโดนีเซียไดรับจากชาวฮินดู ไดแก สถาปตยกรรม การปน
   รูป วรรณคดี ดนตรี นาฏศิลป และการเลนพื้นเมือง 
 ........... 6.   สมัยอาณาจักรศรีวิชัยชาวอาหรับไดนําเอาศาสนาพุทธเขามาในอินโดนีเซีย จนมีการ
   นับถือกันอยางแพรหลาย 
 ........... 7.   จาการตา มีความหมายถึงสถานที่แหงชัยชนะ  
 ........... 8.   การเขามาครอบครองดินแดนหมูเกาะแถบอินโดนีเซียของอังกฤษ ถือเปนจุดเริ่มตน
   ของการนําเอาเกาะทั้งหลายมาอยูใตการปกครองเดียวกัน  
 ........... 9.   แกนนําสําคัญในขบวนการเรียกรองเอกราชของอินโดนีเซีย คือ ซูการโนและฮัตตะ 
 ........... 10. ยุคที่นายพลซูฮารโตเรืองอํานาจ ถูกขนานนามวา “ยุคประชาธิปไตยแบบชี้นํา”  
             (Guided Democracy)  
 
กิจกรรมที่ 2 
 ใหผูเรียนศึกษาประวัติศาสตรอินโดนีเซียเพิ่มเติมจากท่ีไดเรียนรูในสื่อการเรียน แลวนํามา
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันในหัวขอตอไปนี้ 

 1.  อิทธิพลของการกอตั้งสหพันธบริษัทดัตชอินเดียตะวันออก (VOC) ในอินโดนีเซีย 

 2.  การปฏิรูปประเทศครั้งใหญทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในอินโดนีเซีย 

 3.  ความเปนเอกภาพบนความแตกตาง และขบวนการแบงแยกดินแดนในอินโดนีเซีย 
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กิจกรรมทายบทที่ 3 
 

กิจกรรมที่ 1 
 จงใสเครื่องหมาย  หนาขอความที่ถูก และเครื่องหมาย  หนาขอความที่ไมถูกตอง 

 ...........  1. ศาสนา และการคา มีอิทธิพลอยางมาก ตอการขับเคลื่อนประวัติศาสตรอินโดนีเซีย 
 ........... 2.  อินโดนีเซียในอดีตไดรับอิทธิพลจากศาสนาสําคัญของโลก 3 ศาสนา ไดแก ฮินดู พุทธ 
        และคริสต 
 ........... 3.  เชื้อสายมองโกลอยดจากจีนตอนใต ยูนาน และตังเกี๋ย ไดนําเอาวัฒนธรรมของยุคหิน    
   ใหม ยุคโลหะ รวมทั้งภาษาออสโตรนีเซีย เขาไปในอินโดนีเซีย 
 ........... 4.   การเขามาของภาษาอังกฤษ และภาษาบาลี ในอินโดนีเซีย ทําใหไดวิวัฒนาการเปน
     ภาษาชวาเกา ชวาใหม และอักษรอินโดนีเซียอ่ืน ๆ 
 ...........  5.   วัฒนธรรมสวนใหญที่ชาวอินโดนีเซียไดรับจากชาวฮินดู ไดแก สถาปตยกรรม การปน
   รูป วรรณคดี ดนตรี นาฏศิลป และการเลนพื้นเมือง 
 ........... 6.   สมัยอาณาจักรศรีวิชัยชาวอาหรับไดนําเอาศาสนาพุทธเขามาในอินโดนีเซีย จนมีการ
   นับถือกันอยางแพรหลาย 
 ........... 7.   จาการตา มีความหมายถึงสถานที่แหงชัยชนะ  
 ........... 8.   การเขามาครอบครองดินแดนหมูเกาะแถบอินโดนีเซียของอังกฤษ ถือเปนจุดเริ่มตน
   ของการนําเอาเกาะทั้งหลายมาอยูใตการปกครองเดียวกัน  
 ........... 9.   แกนนําสําคัญในขบวนการเรียกรองเอกราชของอินโดนีเซีย คือ ซูการโนและฮัตตะ 
 ........... 10. ยุคที่นายพลซูฮารโตเรืองอํานาจ ถูกขนานนามวา “ยุคประชาธิปไตยแบบชี้นํา”  
             (Guided Democracy)  
 
กิจกรรมที่ 2 
 ใหผูเรียนศึกษาประวัติศาสตรอินโดนีเซียเพิ่มเติมจากท่ีไดเรียนรูในสื่อการเรียน แลวนํามา
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันในหัวขอตอไปนี้ 

 1.  อิทธิพลของการกอตั้งสหพันธบริษัทดัตชอินเดียตะวันออก (VOC) ในอินโดนีเซีย 

 2.  การปฏิรูปประเทศครั้งใหญทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในอินโดนีเซีย 

 3.  ความเปนเอกภาพบนความแตกตาง และขบวนการแบงแยกดินแดนในอินโดนีเซีย 
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บทที่ 10  ความสัมพันธ์ 
กับประเทศไทย 

 

สาระสำคัญ 

  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซียนั้น ดำเนินไปอย่างราบรื่นและใกล้ชิด

เป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่ความสัมพันธ์กับชวา มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกันอย่างลึกซึ้ง ทั้งทางวรรณคดี 

อาหาร เครื่องแต่งกาย และเครื่องดนตรี พระมหากษัตริย์ไทยถึง 3 พระองค์ เคยเสด็จฯ ดินแดนที่เป็นประเทศ

อินโดนีเซียปัจจุบัน การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศทั้งสองมีมากว่า 60 ปี 

 นอกจากนี้ ในปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียยิ่งมีความสัมพันธ์  

ที่แน่นแฟ้น จะเห็นได้จากการให้ความร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการทูต สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง 

การศึกษา การทหาร และการท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้ เราในฐานะประชาชนคนไทยจึงควรให้ความสำคัญในการศึกษา

หาความรู้ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซีย เพื่อให้เกิดความรู้   

ความเข้าใจ และตระหนักในฐานะเป็นประชาชนในประเทศคนหนึ่ง 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซีย 

 2. สามารถประเมินผลที่ได้จากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซียได้ 

 3. เห็นความสำคัญของการมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซีย 

 

ขอบข่ายของเนื้อหา 

 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย 

  - ความสัมพันธ์ด้านการเมือง 

  - ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ 

  - ความสัมพันธ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม  

 

 

 

 

!

!
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   ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย 

 ไทยกับอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์กันมาช้านาน ตั้งแต่ความสัมพันธ์กับชวา มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

กันอย่างลึกซึ้ง ทั้งทางวรรณคดี อาหาร เครื่องแต่งกาย และเครื่องดนตรี พระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์เคยเสด็จฯ 

ดินแดนที่เป็นประเทศอินโดนีเซียปัจจุบัน กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จฯ เยือน 3 ครั้ง 

ในปี พ.ศ. 2414 ปี พ.ศ. 2439 และปี พ.ศ. 2444 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จฯ เยือนในปี   

พ.ศ. 2472 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือน (State Visit) 

ในปี พ.ศ. 2503 โดยเสด็จฯ ไปยังกรุงจาการ์ตา เมืองบันดุง จังหวัดชวาตะวันตก จังหวัดยอกยาการ์ตา และจังหวัด

บาหลี 

 ความสัมพันธ์ด้านการเมือง 

 ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับอินโดนีเซียมาตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2493 และ ครบรอบ 60 ปี

ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี พ.ศ. 2553 ปัจจุบัน (2557) เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา   

คือ นายภาสกร ศิริยะพันธ์ุ และเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย คือ นายลุต ฟี ราอุฟ  

 กลไกความร่วมมือหลัก ได้แก่ (1) การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย - อินโดนีเซีย (Joint Commission 

Meeting between the Kingdom of Thailand and the Republic of Indonesia: JC) ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายเป็นประธานร่วม โดยอินโดนีเซียจัดการประชุม JC ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 1 - 2 

กันยายน พ.ศ. 2553 และ (2) คณะกรรมการระดับสูง (High Level Committee: HLC) ซึ่งมีผู้บัญชาการทหาร

สูงสุดของทั้งสองฝ่ายเป็นประธานร่วม โดยอินโดนีเซียจัดการประชุม HLC ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

ที่กรุงจาการ์ตา 

 อินโดนีเซียเป็นพันธมิตรที่สำคัญของไทยทั้งในกรอบอาเซียนและในเวทีระหว่างประเทศอื่น ๆ การที่

อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก ท่าทีของอินโดนีเซียเกี่ยวกับปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ย่อมมีผลต่อท่าทีของประเทศมุสลิม โดยเฉพาะในกรอบองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization 

of Islamic Cooperation : OIC) ซึ่งที่ผ่านมาอินโดนีเซียสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลและช่วย

อธิบายให้ประเทศมุสลิมอื่น ๆ เข้าใจปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ 

  การค้า 

  อินโดนีเซียเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญอันดับ 2 ของไทยในอาเซียน รองจากมาเลเซีย และเป็นคู่ค้า

อันดับที่ 5 ของไทยในระดับโลก ในปี พ.ศ. 2554 มูลค่าการค้าทวิภาคีระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย เท่ากับ 17,454 

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นการนำเข้า 7,376 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และส่งออก 10,078 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไทยได้

ดุลการค้า 2,702 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2555 มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับอินโดนีเซียเท่ากับ 19,297 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นการนำเข้าจากอินโดนีเซีย 8,087 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และส่งออก11,209 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
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ไทยได้ดุลการค้า 3,122 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สินค้าส่งออกของไทยไปอินโดนีเซียที่สำคัญ ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์ 

และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ น้ำตาลทราย เคมีภัณฑ์ ข้าว เครื่องยนต์สันดาป

ภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เครื่องปรับอากาศและ

ส่วนประกอบ สินค้านำเข้าจากอินโดนีเซียที่สำคัญ ได้แก่ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ถ่านหิน เรือและ

สิ่งก่อสร้างลอยน้ำ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ น้ำมันดิบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 

เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช รถยนต์นั่ง 

  ไทยกับอินโดนีเซียลงนามความตกลงทางการค้า (Trade Agreement) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2554 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555 โดยความตกลงฯ ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือ

ด้านการค้าระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย ผ่านคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) โดยมี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของอินโดนีเซียเป็นประธานร่วม 

  ไทยกับอินโดนีเซียได้ลงนามข้อตกลง ว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายข้าว

ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ที่บาหลี โดยข้อตกลงฯ ดังกล่าว

เป็นการต่ออายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายข้าวฉบับเก่าซึ่งหมดอายุไปเมื่อปี พ.ศ. 2554 ซึ่งระบุว่ารัฐบาล

ไทยจะจำหน่ายข้าวขาว ร้อยละ 15 - 25 ในปริมาณไม่เกิน 1 ล้านตันต่อปี ระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2559 ให้แก่

รัฐบาลอินโดนีเซีย 

  การลงทุน 

  ในปี พ.ศ. 2555 ไทยเป็นประเทศผู้ลงทุนอันดับที่ 15 ในอินโดนีเซีย โดยมีมูลค่าการลงทุน 68 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 2 พันล้านบาท) ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมรถยนต์ 

อุตสาหกรรมยางและพลาสติก พื้นที่ที่เข้าไปลงทุนส่วนใหญ่ ได้แก่ เกาะสุมาตราใต้และเกาะชวาตะวันตก โดยบริษัท

ไทยขนาดใหญ่ ๆ ที่เข้าไปลงทุน อาทิ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เครือซีเมนต์ไทย บ้านปู ธนาคารกรุงเทพ ลานนาลิกไนต์ 

และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

  ในปี พ.ศ. 2555 อินโดนีเซียเป็นผู้ลงทุนอันดับที่ 3 ของไทยในอาเซียนรองจากสิงคโปร์และ

มาเลเซีย โดยมีการลงทุนในไทย จำนวน 1 โครงการ มูลค่าการลงทุน 1.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (43 ล้านบาท)   

ผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

  ด้านประมง 

  ไทยและอินโดนีเซียได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง เมื่อวันที่ 17 

มกราคม พ.ศ. 2545 ซึ่งหมดอายุลงเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ทั้งสองฝ่ายกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาจัดทำ

บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับใหม่ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549)  

  ด้านพลังงาน 

  อินโดนีเซียมีแหล่งทรัพยากรปิโตรเลียมอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบัน มีบริษัทเอกชนไทยหลายรายเข้าไป

ลงทุนด้านพลังงานในอินโดนีเซีย เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีการร่วมทุนในโครงการท่อก๊าซ East-West 

Java กับบริษัท Pertamina บริษัทน้ำมันแห่งชาติของอินโดนีเซีย บริษัท ปตท. สผ. จำกัด (มหาชน) สำรวจ  
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และผลิตปิโตรเลียมใน 5 แหล่ง ที่ Semai II, South Malundar, Malundar Block, Sadang และ South Sageri 

บริเวณ Makassar Strait นอกชายฝั่งตะวันตกของหมู่เกาะสุลาเวสี และประสงค์ที่จะไปสำรวจก๊าซธรรมชาติ  

ในแหล่ง East Natura ทะเล Natura ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐบาลอินโดนีเซีย และบริษัทบ้านปู  

ทำธุรกิจเหมืองถ่านหินในกาลิมันตันตะวันออกและกาลิมันตันใต้ รวม 6 แห่ง ได้แก่ Indominco ,Katidin- 

Embalut ,Kitadin-Tandung Mayang,Jorong,Trubaindo และ Bharinto ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการขยาย  

การลงทุนในอินโดนีเซีย ในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2558 จำนวน 190 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

  ไทยและอินโดนีเซียมีกรอบความร่วมมือด้านพลังงาน ได้แก่ Indonesia - Thailand Energy 

Forum (ITEF) ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม ITEF ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ที่เมืองพัทยา 

จังหวัดชลบุรี โดยได้หารือเกี่ยวกับ (1) ความร่วมมือด้านก๊าซ น้ำมัน ก๊าซมีเทนในชั้นถ่านหิน (2) ความร่วมมือ  

ด้านไฟฟ้า ถ่านหิน และแร่ธาตุ (3) ความร่วมมือด้านพลังงานทดแทน พลังงานใหม่ และการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ (4) การเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน และ (5) ประเด็นอื่น ๆ (โอกาสการวิจัยร่วม การพัฒนาพลังงาน  

และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน) และในปี พ.ศ. 2556 อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ITEF   

ครั้งที่ 4 ที่เมืองบาหลี ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

  ด้านการเกษตร 

  ไทยและอินโดนีเซียมีคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร (Joint Agricultural Working Group 

Indonesia - Thailand : JAWG) ซึ่งไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JAWG ครั้งที่ 5 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 

15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร   

และโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ยังมีกรอบการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert 

Group Meeting : EGM) ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม EGM ครั้งที่ 2 ที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 19 

กันยายน พ.ศ. 2554 ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตร การวางแผนและ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อทำการเกษตรอย่างยั่งยืน และส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในระยะยาว 

โดยกำหนดให้มีการประชุมทุก 2 ปี  

  การท่องเที่ยว 

  ในปี พ.ศ. 2555 มีนักท่องเที่ยวจากไทยเดินทางไปอินโดนีเซีย จำนวน 89,142 คน เพิ่มขึ้น

ประมาณร้อยละ 17 จากปีก่อนหน้า ในขณะที่นักท่องเที่ยวอินโดนีเซียเดินทางมาไทย จำนวน 448,748 คน เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 12 จากปี พ.ศ. 2554 

 ความสัมพันธ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

 ไทยและอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมที่ใกล้ชิด มีการจัดทำความตกลงด้านสังคมและวัฒนธรรม 

และมีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมและสม่ำเสมอ  

โดยกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ การอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายยังวัดในอินโดนีเซีย การสถาปนา  

ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกัน รวมทั้งกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์
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ทางการทูตระหว่างไทยกับอินโดนีเซียในปี พ.ศ. 2553 

 ไทยและอินโดนีเซียดำเนินความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใต้โครงการ   

Thai International Cooperation Programme (TICP) ของสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ ได้แก่ (1) ความร่วมมือทวิภาคี (2) ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (TIPP) (3) หลักสูตรฝึกอบรม

นานาชาติประจำปี (AITC) (4) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (TCDC) และ (5) ความร่วมมือ

ไตรภาคี (Trilateral Programme) ในปี พ.ศ. 2550 - 2554 ไทยให้ความช่วยเหลือ ทางวิชาการแก่อินโดนีเซีย  

ภายใต้กรอบ TICP จำนวน 273 ทุน มูลค่า 77,544,500 บาท และในปี พ.ศ. 2555 อินโดนีเซียได้รับทุนการศึกษา

หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ จำนวน 4 ทุน นอกจากนี้ ไทยยังให้ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาระดับภูมิมิภาค ได้แก่ 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   

การดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจอินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (IMT-GT) และการให้ความ  

ช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาจังหวัดอาเจะห์ผ่านมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เช่น โครงการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน โครงการ

นำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อมด้านโรคมาลาเรีย โครงการฝึกอบรมช่างไม้พื้นฐาน โครงการจัดตั้งศูนย์

ขาเทียมและโครงการศึกษาแนวทางการเลี้ยงและการปรับปรุงพันธ์ุแพะเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงอย่างเป็นอาชีพ รวมทั้ง

โครงการบัวแก้วสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านวิชาการไทย - อินโดนีเซีย ครั้งที่ 3 ที่กรุง

จาการ์ตา ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554 โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือ ทางวิชาการ  

ด้านการศึกษา สาธารณสุข พลังงาน และความร่วมมือระหว่างกันเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่สาม 

 อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอธิการบดีแห่งอินโดนีเซีย (Council of Rector of Indonesian 

State University : CRISU) และอธิการบดีแห่งประเทศไทย (Council of University President of Thailand : 

CUPT) ครั้งที่ 6 ที่มหาวิทยาลัย Sriwijaya เมืองปาเลมบัง เมื่อวันที่ 20 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เพื่อสร้าง  

และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของไทยและอินโดนีเซีย และการแลกเปลี่ยน  

ความคิดเห็น ประสบการณ์ ตลอดจนการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการต่อไปในอนาคต โดยไทยเป็นเจ้าภาพ

จัดการประชุมครั้งที่ 7 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการแห่งชาติอินโดนีเซีย ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา ที่บรูไนดารุสซาลาม 

ในช่วงการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 46 และ การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน 

ครั้งที่ 6 ซึ่งมีบทบาทส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและมหาวิทยาลัยไทยและอินโดนีเซีย ในการแลกเปลี่ยน

ความรู้ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียน/นักศึกษาของทั้งสองประเทศ 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 10 

 

กิจกรรมที่ 1 

 ให้ผู้เรียนศึกษาความสัมพันธ์ของประเทศอินโดนีเซียกับประเทศไทย แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษา  

มาอภิปรายร่วมกัน และจัดทำเป็นผังมโนทัศน์ 

 

กิจกรรมที่ 2 

 ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติม และนำเสนอกิจกรรมความร่วมมือ ระหว่าง

ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม แล้วให้ผู้เรียนนำเสนอ  

ผลการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
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เฉลยกิจกรรมท้ายบทที่ 1 

 

กิจกรรมที่ 1 

 1. ตราแผ่นดินของอินโดนีเซีย มีชื่อว่า ตราพญาครุฑปัญจศีล 

 2. “ซังเมราห์ปูติห์” เป็นธงที่มีต้นแบบมาจากธงประจำอาณาจักรมัชปาหิตในคริสต์ศตวรรษที่ 13 

 3. อินโดนีเซียมีพื้นที่ประมาณ 2,000,000 ตารางกิโลเมตร มีพื้นน้ำใหญ่เป็นสี่เท่าของพื้นที่แผ่นดิน 

 4. เป็นเหมือนทางเชื่อมระหว่างสองมหาสมุทร และสะพานเชื่อมระหว่างสองทวีป คือ ทวีปเอเชียและทวีป

ออสเตรเลีย 

 5. ดร. ซูซีโล บัมบัง ยูโนโยโน 

 6. ประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร 

 7. หลักปัญจศีล 

 8. อิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ (ร้อยละ 87) คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ (ร้อยละ 6) คริสต์นิกาย

โรมันคาทอลิก (ร้อยละ 3) ฮินดู (ร้อยละ 1.8) พุทธ (ร้อยละ 0.8) และศาสนาอื่น ๆ (ร้อยละ 0.3) 

 9. รูเปียห์ (Rupiah) อัตราการแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ = 9,182 รูเปียห์, 1 บาท = 300 รูเปียร์ 

(โดยประมาณ) 

 10. ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) และมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญรองลงมา 

 

เฉลยกิจกรรมท้ายบทที่ 2 

 

กิจกรรมที่ 1 

 1. คำว่า อินโดนีเซีย มาจากคำในภาษากรีกสองคำ คือ อินโดซ หมายถึง อินเดียตะวันออก และนิโซส 

หมายถึง เกาะ จึงมีความหมายว่า หมู่เกาะอินเดียตะวันออก  

 2. ลักษณะหมู่เกาะจะวางตัวยาวไปตามแนวเส้นศูนย์สูตร คล้ายรูปพระจันทร์ครึ่งซีกหงาย 

 3. มีพื้นน้ำใหญ่เป็นสี่เท่าของพื้นแผ่นดิน 

 4. เกาะกาลิมันตันเป็นเกาะใหญ่อันดับที่ 1 มีพื้นที่ประมาณ 539,500 ตารางกิโลเมตร เฉพาะดินแดนของ

อินโดนีเซียมีพื้นที่ประมาณสองในสามของพื้นที่เกาะบอร์เนียวทั้งหมด 

 5. มีทั้งหมด 5 เกาะ ได้แก่ เกาะสุมาตรา, เกาะกาลิมันตัน, เกาะสุลาเวสี, เกาะชวา, เกาะ อิเรียนจายา  

 6. ภูเขาปุมจักชวา สูง 16,000 ฟุต  

 7. ส่วนใหญ่เป็นที่ราบบริเวณเชิงเขา และบริเวณชายฝั่งทะเล โดยชายฝั่งทะเลมักเป็นที่ราบต่ำ บริเวณทาง

ทิศตะวันออกของเกาะสุมาตราและทางตอนเหนือของเกาะชวา จะมีลักษณะเป็นที่ราบกว้างใหญ่คลุมไปถึงบริเวณ

ริมฝั่งทะเล 
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 8. มรสุมเขตร้อน 

 9. จาการ์ตา (Jakarta) หรือในอดีตชื่อ “ปัตตาเวีย” (Batavia) ตั้งอยู่บนเกาะชวา 

 10. ยอกยาการ์ตา (Yogyakarta) อยู่บนเกาะชวา 

กิจกรรมที่ 2 

  

 

 

 

 

เฉลยกิจกรรมท้ายบทที่ 3 

 

กิจกรรมที่ 1 

  

 

 

 

 

เฉลยกิจกรรมท้ายบทที่ 5 

 

กิจกรรมที่ 1 

 1. ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุออสโตรนีเซียน 

 2. มี 4 กลุ่ม ได้แก่ เมเลเนเซียน (Melanesians) โปรโตออสโตรเนเซียน (Proto - Autronesians) โพลีเนเซียน 

(Polynesians) ไมโครเนเซียน (Micronesians) 

 3. เกาะชวา มีพลเมืองอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด ในบรรดาเกาะทั้งหลายของอินโดนีเซีย ประมาณร้อยละ 70 

ของประชากรทั้งหมด โดยเฉพาะที่เมืองจาการ์ตา ซึ่งเป็นเมืองหลวงมีประชากรอยู่หนาแน่นที่สุด กว่าทุกเมืองใน

อินโดนีเซีย 

 4. ลักษณะของชาวอินโดนีเซียจะมีดวงตาที่คม ผมดำ ผิวสีน้ำตาล กระดูกแก้มกว้าง ตาเล็ก จมูกใหญ่   

มีความสูงประมาณ 5 - 6 ฟุต พอกับความสูงของคนไทยทั่วไป 

 5. ประชากรส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายมาเลย์ ประมาณร้อยละ 95 ที่เหลือเป็นอินเดีย อาหรับ จีน และชาวยุโรป 

 6. แม้อินโดนีเซียจะเป็นเกาะ แต่อาชีพทางการประมงยังไม่ค่อยเจริญ ประชาชนที่มีอาชีพประมงก็เป็น

ประชาชนที่อยู่ตามชายฝั่งทะเล การใช้เครื่องมือทางประมง ยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร ส่วนใหญ่เป็นการประมงขนาดย่อม 
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 5.  มีทั้งหมด 5 เกาะ ไดแก เกาะสุมาตรา, เกาะกาลิมันตัน,  เกาะสุลาเวสี,  เกาะชวา,  เกาะ       
อิเรียนจายา  

 6.  ภูเขาปุมจักชวา  สูง 16,000 ฟุต  

 7.  สวนใหญเปนที่ราบบริเวณเชิงเขา และบริเวณชายฝงทะเล โดยชายฝงทะเลมักเปนที่ราบต่ํา 
บริเวณทางทิศตะวันออกของเกาะสุมาตราและทางตอนเหนือของเกาะชวา จะมีลักษณะเปนที่ราบกวางใหญ
คลุมไปถึงบริเวณริมฝงทะเล 

 8.  มรสุมเขตรอน 

 9.  จาการตา (Jakarta) หรือในอดีตชื่อ “ปตตาเวีย” (Batavia) ตั้งอยูบนเกาะชวา 

 10.  ยอกยาการตา (Yogyakarta) อยูบนเกาะชวา 

 กิจกรรมที่ 2 

 1.   2.   3.   4.   5.  

 6.   7.   8.   9.   10.  
 
เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 3 

 กิจกรรมที่ 1 

 1.   2.   3.   4.   5.  

 6.   7.   8.   9.   10.  
 
เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 5 
 กิจกรรมที่ 1 

 1.  ประชากรสวนใหญเปนกลุมชาติพันธุออสโตรนีเซียน 

 2.  มี 4 กลุม ไดแก เมเลเนเซียน (Melanesians) โปรโตออสโตรเนเซียน (Proto - Autronesians)  
โพลีเนเซียน (Polynesians) ไมโครเนเซียน (Micronesians) 

 3.  เกาะชวา  มีพลเมืองอาศัยอยูหนาแนนที่สุด ในบรรดาเกาะทั้งหลายของอินโดนีเซีย ประมาณ
รอยละ 70 ของประชากรทั้งหมด  โดยเฉพาะที่เมืองจาการตา ซึ่งเปนเมืองหลวงมีประชากรอยูหนาแนนที่สุด 
กวาทุกเมืองในอินโดนีเซีย 

 
รายวิชา ซายา จินตา ปาดามู อินโดนีเซีย : 120 

 

 5.  มีทั้งหมด 5 เกาะ ไดแก เกาะสุมาตรา, เกาะกาลิมันตัน,  เกาะสุลาเวสี,  เกาะชวา,  เกาะ       
อิเรียนจายา  

 6.  ภูเขาปุมจักชวา  สูง 16,000 ฟุต  

 7.  สวนใหญเปนที่ราบบริเวณเชิงเขา และบริเวณชายฝงทะเล โดยชายฝงทะเลมักเปนที่ราบต่ํา 
บริเวณทางทิศตะวันออกของเกาะสุมาตราและทางตอนเหนือของเกาะชวา จะมีลักษณะเปนที่ราบกวางใหญ
คลุมไปถึงบริเวณริมฝงทะเล 

 8.  มรสุมเขตรอน 

 9.  จาการตา (Jakarta) หรือในอดีตชื่อ “ปตตาเวีย” (Batavia) ตั้งอยูบนเกาะชวา 

 10.  ยอกยาการตา (Yogyakarta) อยูบนเกาะชวา 

 กิจกรรมที่ 2 

 1.   2.   3.   4.   5.  

 6.   7.   8.   9.   10.  
 
เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 3 

 กิจกรรมที่ 1 

 1.   2.   3.   4.   5.  

 6.   7.   8.   9.   10.  
 
เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 5 
 กิจกรรมที่ 1 

 1.  ประชากรสวนใหญเปนกลุมชาติพันธุออสโตรนีเซียน 

 2.  มี 4 กลุม ไดแก เมเลเนเซียน (Melanesians) โปรโตออสโตรเนเซียน (Proto - Autronesians)  
โพลีเนเซียน (Polynesians) ไมโครเนเซียน (Micronesians) 

 3.  เกาะชวา  มีพลเมืองอาศัยอยูหนาแนนที่สุด ในบรรดาเกาะทั้งหลายของอินโดนีเซีย ประมาณ
รอยละ 70 ของประชากรทั้งหมด  โดยเฉพาะที่เมืองจาการตา ซึ่งเปนเมืองหลวงมีประชากรอยูหนาแนนที่สุด 
กวาทุกเมืองในอินโดนีเซีย 
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 7. วัวเนื้อ วัวนม ควาย แพะ และแกะ 

 8. อินโดนีเซียมี ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ (ร้อยละ 87) รองลงมา คือ ศาสนาคริสต์นิกาย

โปรเตสแตนต์ (ร้อยละ 6) คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก (ร้อยละ 3) ฮินดู (ร้อยละ 1.8) พุทธ (ร้อยละ 0.8) และศาสนา

อื่น ๆ (ร้อยละ 0.3) 

 9. มีจารีต ดังนี้  

  - ชายเป็นหัวหน้าครอบครัว สืบเชื้อสายทางฝ่ายชายตั้งแต่บรรพบุรุษ สตรีถ้าสมรสแล้ว ต้องออก

จากตระกูลของตนเองไปเป็นสมาชิกในครอบครัวของสามี บุตรที่เกิดเป็นสมาชิกในครอบครัวของสามี 

  - มารดาเป็นหัวหน้าครอบครัวสืบเชื้อสายทางฝ่ายหญิง สามีและภรรยายังอยู่ในครอบครัวเดิมของตน 

บุตรที่เกิดจากสมาชิกในครอบครัวของมารดา 

  - บิดามารดา เป็นหัวหน้าครอบครัว สืบเชื้อสายทางฝ่ายชายและหญิง สามีและภรรยายังอยู่ใน

ครอบครัวเดิมของตน ส่วนบุตรที่เกิดคงเป็นสมาชิกในครอบครัวฝ่ายบิดาและมารดา 

 10. มีโบราณสถานที่สำคัญ 2 แห่ง อยู่ในอินโดนีเซีย คือ โบโรบุดูร์ หรือ บรมพุทโธ และพระวิหารเมนดุต 

(Mendut)  

 

เฉลยกิจกรรมท้ายบทที่ 6 

 

กิจกรรมที่ 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายวิชา ซายา จินตา ปาดามู อินโดนีเซีย : 121 

 

 4.  ลักษณะของชาวอินโดนีเซียจะมีดวงตาที่คม ผมดํา ผิวสีน้ําตาล กระดูกแกมกวาง ตาเล็ก จมูก
ใหญ มีความสูงประมาณ 5 - 6 ฟุต พอกับความสูงของคนไทยทั่วไป 

 5.  ประชากรสวนใหญเปนเชื้อสายมาเลย ประมาณรอยละ 95 ที่เหลือเปนอินเดีย อาหรับ จีน 
และชาวยุโรป 

 6.  แมอินโดนีเซียจะเปนเกาะ แตอาชีพทางการประมงยังไมคอยเจริญ ประชาชนที่มีอาชีพประมง
ก็เปนประชาชนที่อยูตามชายฝงทะเล การใชเครื่องมือทางประมง ยังไมพัฒนาเทาที่ควร สวนใหญเปนการประมง
ขนาดยอม 

 7.  วัวเนื้อ วัวนม ควาย แพะ และแกะ 

 8.  อินโดนีเซียมี ศาสนาอิสลามเปนศาสนาประจําชาติ (รอยละ 87) รองลงมา  คือ ศาสนาคริสต
นิกายโปรเตสแตนต (รอยละ 6) คริสตนิกายโรมันคาทอลิก (รอยละ 3) ฮินดู (รอยละ 1.8) พุทธ (รอยละ 0.8) 
และศาสนาอ่ืน ๆ (รอยละ 0.3) 

 9.  มีจารีต ดังนี้  

  - ชายเปนหัวหนาครอบครัว สืบเชื้อสายทางฝายชายตั้งแตบรรพบุรุษ สตรีถาสมรสแลว      
ตองออกจากตระกูลของตนเองไปเปนสมาชิกในครอบครัวของสามี บุตรที่เกิดเปนสมาชิกในครอบครัวของสามี 

  - มารดาเปนหัวหนาครอบครัวสืบเชื้อสายทางฝายหญิง สามีและภรรยายังอยูในครอบครัวเดิม
ของตน บุตรที่เกิดจากสมาชิกในครอบครัวของมารดา 

  - บิดามารดา เปนหัวหนาครอบครัว สืบเชื้อสายทางฝายชายและหญิง สามีและภรรยายังอยู
ในครอบครัวเดิมของตน สวนบุตรที่เกิดคงเปนสมาชิกในครอบครัวฝายบิดาและมารดา 

 10.  มีโบราณสถานที่สําคัญ 2 แหง  อยูในอินโดนีเซีย คือ โบโรบุดูร หรือ บรมพุทโธ และพระ
วิหารเมนดุต (Mendut)  

เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 6 

 กิจกรรมที่ 1 

 1.   2.   3.   4.   5.  

 6.   7.   8.   9.   10.  
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เฉลยกิจกรรมท้ายบทที่ 7 

 

กิจกรรมที่ 1 

 1. ผู้ชายจะสวมเสื้อแบบบาติกและนุ่งกางเกงขายาวหรือ เตลุกเบสคาพ (Teluk Beskap) สวมเสื้อคอปิด 

แขนยาว สวมหมวกมุสลิม หรือหมวกหนีบ ทำด้วยสักหลาดสีดำ นุ่งโสร่งทับกางเกง ประมาณครึ่งตัว 

 2. เคบาย่า (Kebaya) เป็นเสื้อพอดีตัว แขนยาว ผ่าหน้า มีสีสดใส ปักลวดลายแบบฉลุ 

 3. ดนตรีกาเมลัน (Gamelan Music) เป็นวงที่ประกอบด้วยเครื่องที่ทำด้วยโลหะชนิดต่าง ๆ ทั้งเหล็ก   

ทองเหลือง และสำริด เป็นหลัก 

 

 4. อังกะลุง (Angklung) เป็นเครื่องดนตรีที่ทำมาจากท่อไม้ไผ่ 2 ชิ้นแนบกับโครงไม้ไผ่ท่อ มีลักษณะเป็นวงโค้ง 

เวลาเขย่าจึงเกิดเสียงก้องกังวาน 

 5. เป็นศิลปกรรมฮินดูเพราะศาสนาพราหมณ์ฮินดู เคยเข้ามามีอิทธิพลในอินโดนีเซียนักแกะสลักที่มีชื่อเสียง

ส่วนใหญ่เป็นชาวบาหลี 

 6. เป็นหนังสือที่มีชื่อเสียง มีเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ และอำนาจของอาณาจักรมัชยาปาหิต 

(มัชปาหิต)  

 7. เป็นเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาของชาวชวาและชาวบาหลี 

 8. สังหยาง หรือ ระบำลุยไฟ (Sanghyang Trance Dance หรือ Fire Dance) 

 9. ผู้ที่สวมหน้ากากจะต้องสวมวิญญาณของหน้ากากนั้น ๆ จะไม่มีบทพูดแต่แสดงออกด้วยท่าทาง คือ   

ใช้มือ ศีรษะ และร่างกาย 

 10. แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  

  กลุ่มแรก เป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในเกาะชวา และบาหลี ผู้คนที่อยู่ในแถบนี้จะยึดมั่นอยู่ในแนวทาง

ของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ มีวัฒนธรรมเน้นหนักในเรื่องคุณค่าของจิตใจและสังคม 

  กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ตามบริเวณริมฝั่งทะเลของเกาะต่าง ๆ ดำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยการ

ประกอบการค้าขาย มีชีวิตทางวัฒนธรรมตามหลักของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด 

  กลุ่มที่สาม เป็นกลุ่มที่มีความล้าหลังมาก อาศัยอยู่ตามบริเวณเทือกเขาในส่วนลึกของประเทศ 

ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยการล่าสัตว์ และการเพาะปลูก  

 

 

 

 

 



122 รายวิชา ซายา จินตา ปาดามู อินโดนีเซีย

เฉลยกิจกรรมท้ายบทที่ 8 

 

กิจกรรมที่ 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยกิจกรรมท้ายบทที่ 9 

 

กิจกรรมที่ 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
รายวิชา ซายา จินตา ปาดามู อินโดนีเซีย : 123 

 

เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 8 
 กิจกรรมที่ 1 

 A B 
1 Halo สวัสดี 
2 Saipa namamu คุณชื่ออะไร 
3 Semoga berhasil โชคดี 
4 Terima kasih ขอบคุณ 
5 Permisi  ขอโทษ 
6 Kamu bagaimana คุณเปนอยางไร 
7 Satu หนึ่ง 
8 Jam berapa Sekarang นี่เวลาเทาไหร 
9 Besok พรุงนี้ 
10 Minggo วันอาทิตย 

 
เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 9 

 กิจกรรมที่ 1 

 1.   2.   3.   4.   5.  

 6.   7.   8.   9.   10.  
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