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  ไทยเป็นหนึ่งในชาติสมาชิกอาเซียน ดังนั้นการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนจะส่งผลต่อ

เราทุกคนด้วย  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ  อาชีพ  สังคม  วัฒนธรรม  และความมั่นคง  จึงควร 

ปลูกฝังเรื่องอาเซียนให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้และเข้าใจ  ซึ่งการน�าเรื่องอาเซียนให้เข้าสู่การรับรู้

ของภาคประชาชนน้ัน ต้องท�าเน้ือหาที่มีความยากและซับซ้อนให้เข้าใจง่าย  เข้าถึงง่าย มีจุดเน้น 

ทีเ่ด่นชดั  โดยเฉพาะเมือ่กลุ่มเป้าหมายคอืเยาวชน ยิง่ต้องปลกูฝังให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั

อาเซียนให้ถูกต้องตั้งแต่เบื้องต้น  เนื้อหาของหนังสือจึงต้องมีรูปประกอบที่สื่อสารได้ชัดเจน 

ไม่น่าเบื่อ  เพื่อให้สอดรับกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล

  แม้ก่อนหน้าน้ีจะมีหนังสือชุดความรู้เกี่ยวกับอาเซียนออกมาบ้างแล้ว  แต่กลับเป็นการดี 

เพราะหนังสอืชดุน้ีสามารถสร้างอตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่น และอาจจะเกบ็ตกประเดน็ทีข่าดตกบกพร่อง

ไป  เป็นการเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับอาเซียนซึ่งมีรายละเอียดมากมายและสนุกสนานน่าติดตาม 

เช่น  วิถีชีวิตในประเทศนั้น การไปโรงเรียน ความหลากหลายทางเผ่าพันธุ์  ฯลฯ 

  หนังสือชุด  The  ASEAN Way  เป็นการร่วมมือกันระหว่างสถาบันเอเชียศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และส�านักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์  สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิง

ส�าหรับผู้อ่านที่เป็นเยาวชนเพื่อใช้ประกอบการศึกษา  และจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงหากเยาวชน

ได้อ่านหนังสอืชดุน้ีก่อน  แล้วจงึไปศกึษาอาเซยีนในรายละเอยีดเชงิลกึต่อไป  ซึง่จะท�าให้ผูศ้กึษา

เห็นว่าอาเซียนนั้นไม่ไกลตัวและจับต้องได้ นับเป็นสื่อส�าคัญอีกสื่อหนึ่งในการให้ความเข้าใจแก่

เยาวชนอันเป็นพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์

ผู้อำานวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค�ำน�ำ
สถำบนัเอเชยีศกึษำ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลัย



  ท่ามกลางกระแสประชาคมอาเซยีนทีต่ืน่ตวักนัเป็นวงกว้าง ท�าให้มข้ีอมลูมากมายหลัง่ไหล

ออกมาให้ผูท้ีส่นใจได้ศกึษา จนอาจท�าให้ลงัเลว่าควรจะเลอืกเรยีนรูจ้ากแหล่งใด จงึจะได้ความรู้ 

เกีย่วกบัอาเซยีนและประเทศสมาชกิอย่างครบถ้วน และยงัอ่านสนกุสนาน  เข้าใจง่าย  อ่านจบแล้ว

รู้สึกว่าได้รู้จักสนิทสนมกับประเทศสมาชิกอาเซียน

  นานมบีุค๊ส์พบัลเิคชัน่ส์จงึจบัมือกับสถาบนัเอเชยีศึกษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ร่วมกัน

ท�าหนังสือชุด  The ASEAN Way  ขึ้น  เพื่อให้เป็นหนังสืออาเซียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศ 

สมาชิกอาเซียนครบถ้วนทุกด้าน  เช่น  ข้อมูลทางภูมิศาสตร์  การท�ามาหากิน  การใช้ชีวิต  ศิลปะ

วัฒนธรรม ภาษา ประวัติศาสตร์  หรือนิทานพื้นบ้าน  และยังมีกิจกรรมที่จะช่วยให้รู้จักประเทศ

สมาชิกอาเซียนมากขึ้น  ซึ่งมีเนื้อหาอ่านง่าย มีภาพประกอบทั้งภาพจริงเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหา

ชัดเจน และภาพวาดการ์ตูนสีสันสวยงามที่ช่วยให้อ่านได้อย่างเพลิดเพลิน

  ส�าหรับผู้ที่เริ่มเรียนรู้เรื่องอาเซียน หนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนหนังสือแนะน�าตัวประเทศ

สมาชกิอาเซียนทีอ่ยูใ่กล้ชดิประเทศไทย แต่เราไม่ค่อยรูจ้กัเขามากนกั และส�าหรบัผูท้ีรู่จ้กัอาเซยีน

บ้างแล้ว  หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้น  และรู้จักอย่างรอบด้าน

เหมือนกับรู้จักเพื่อนสนิทคนหนึ่ง

  เหตุผลส�าคัญที่เราต้องรู้จักอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนให้เหมือนรู้จักเพื่อนสนิท 

ก็เพราะประชาคมอาเซียนคือการรวมกันให้เป็นหนึ่ง  ผนึกก�าลัง  จับมือกันก้าวสู่การแข่งขันบน 

เวทีโลก  ทุกคนจึงต้องรู้จักและเข้าใจอาเซียน  เพื่อก้าวเดินไปกับประชาคมอาเซียนได้อย่าง 

รู้เท่าทัน

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์

ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
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สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Association of South East Asian Nations: ASEAN
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกมีขนาดใหญ่ที่สุดใน 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ 10 เท่า 
	 คำ�ว่�	 อินโดนีเซีย	ม�จ�กคำ�ในภ�ษ�กรีกสองคำ�	 คือ	 อินโดส (indos)	 หม�ยถึงอินเดีย 

ตะวันออก	และ	นิโซส (nisos)	 หม�ยถึงเก�ะ	 อินโดนีเซียจึงมีคว�มหม�ยว่�	 ”หมู่เก�ะอินเดีย 

ตะวันออก„	 อินโดนีเซียมีประช�กรม�กท่ีสุดในอ�เซียนและเป็นอันดับ	4	ของโลก	 เมืองหลวง 

คือ	จาการ์ตา	 หรือชื่อเดิมว่�	ปัตตาเวีย	 ตั้งอยู่บนเก�ะชว�

ธงชาติ
	 ธงช�ติอินโดนีเซียมีชื่อว่�	ซังเมราห์ปูติห ์ (Sang Merah Putih) 

แปลว่�	 ”ธงสีแดง-ข�ว„	 มีต้นแบบม�จ�กธงของอ�ณ�จักรมัชป�หิต	 

ซ่ึงเป็นอ�ณ�จักรเก่�แก่ในเก�ะชว�ก่อนยุคศ�สน�อิสล�มจะเข้�ม�	 เป็น 

รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้�	 แบ่งเป็น	 2	 ส่วนต�มแนวนอน	 ด้�นบนเป็นสีแดง	

ด้�นล่�งเป็นสีข�ว	 สีแดงหม�ยถึงคว�มกล้�ห�ญและอิสรภ�พ	 สีข�ว

หม�ยถึงคว�มบริสุทธิ์และยุติธรรม

เซอลามัตอินโดนีเซีย

เพลงชาติ
 อินโดนีเซียรายา คือ

ชื่อเพลงช�ติของอินโดนีเซีย	

หม�ยถึง	 ” อินโดนี เซียอัน 

ย่ิงใหญ่„	 ประพันธ์โดย	 วาเก 
รูดอล์ฟ  ซูปรัตมัน	 เริ่มใช้ครั้งแรกในง�น

สันนิบ�ตยุวชนแห่งช�ติครั้งที่	 2	 ที่เมือง

ปัตต�เวีย	เมื่อวันที่	28	ตุล�คม	พ.ศ.	2471	

เพื่อใช้เป็นเพลงประจำ�พรรคช�ตินิยม

อินโดนีเซียซึ่งเป็นขบวนก�รต่อสู้ เพื่อ 

เรียกร้องเอกร�ชจ�กเนเธอร์แลนด์	

	 ต่อม�เมื่อประก�ศเอกร�ชในวันที่	

17	 สิงห�คม	พ.ศ.	 2488	 เพลงนี้จึงได้รับ

เลือกให้ใช้เป็นเพลงช�ติอินโดนีเซียจนถึง

ปัจจุบัน
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ตราแผ่นดิน
 พญาครุฑปัญจศีล	 ตร�แผ่นดินของอินโดนีเซีย	 เป็นรูปพญ�ครุฑมีขนปีก 

ข้�งละ	17	เส้น	ขนห�ง	8	เส้น	ขนโคนห�ง	19	เส้น	และขนคอ	45	เส้น	ซึ่งหม�ยถึง 

วันประก�ศเอกร�ชของอินโดนีเซียเมื่อวันที่	17	สิงห�คม	ค.ศ.	1945	(พ.ศ.	2488) 

	 กล�งลำ�ตัวพญ�ครุฑมีรูปโล่	 ซึ่งภ�ยในแบ่งเป็น	 4	ส่วน	โดยมีโล่ขน�ดเล็ก 

ซ้อนทับอีกชั้นหนึ่ง	 พื้นโล่ของช่องซ้�ยบนและขว�ล่�งมีสีแดง	 ส่วนช่องซ้�ยล่�ง 

และขว�บนมีสีข�ว	 ที่เท้�ของพญ�ครุฑจับแพรแถบสีข�ว	 บรรจุคำ�ขวัญประจำ�

ช�ติที่มีคว�มหม�ยว่�	 ”เอกภ�พท่�มกล�งคว�มหล�กหล�ย„ 

เงินตรา
	 สกุลเงินของอินโดนีเซียเรียกว่�	 รูเปีย (Rupiah) ใช้รหัส 

สกุลเงินว่�	 IDR	มีธนบัตรใบละ	 100,	 500,	 1,000,	 5,000,	 10,000, 

20,000,	 50,000	 และ	 100,000	 รูเปีย	 และมีเหรียญ	 25,	 50,	 100,	

500	และ	1,000	รูเปีย	

	 1,000	 รูเปีย	มีค่�ประม�ณ	3	บ�ท	(ตุล�คม	พ.ศ.	 2556)

ดอกไม้ประจำ ชาติ
 กล้วยไม้ราตรี  เป็นกล้วยไม้พันธุ์หนึ่งที่บ�น 

น�นที่สุด	 คือบ�น	 2–6	 เดือน	 และบ�น	 2–3	 ครั้ง

ต่อปีก่อนจะโตเต็มที่	 กล้วยไม้ร�ตรีเป็น	 1	 ใน	 3	

ดอกไม้ประจำ�ช�ติของอินโดนีเซีย	 ยังมีอีก	 2	 ชนิด

ภาษาถิ่น
	 เรียกกันว่�	บาฮาซาอินโดนีเซีย	 เป็นภ�ษ�

ร�ชก�รและภ�ษ�ประจำ�ช�ติ	 อินโดนีเซียมีภ�ษ�

ท้องถิ่นม�กกว่�	 500	 ภ�ษ�	 แต่ทุกคนพูดภ�ษ�

อินโดนีเซียได้

คือ	 ดอกมะลิล�และ

ดอกบัวผุด

รู้หรือไม่
ธงชาติของอินโดนีเซียที ่ใช้ในปัจจุบัน

เดิมเป็นธงสัญลักษณ์ของขบวนการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราช
ในอินโดนีเซีย เริ่มใช้มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2467 

ibu kota  อี-บู-โก-ตา		 =	 เมืองหลวง

mata uang  มา-ตา-อู-วัง	 =	 สกุลเงิน

bunga  บู-งา	 =	 ดอกไม้

bendera  เบิน-เดอ-รา	 =	 ธงช�ติ

bahasa บา-ฮา-ซา	 =	 ภ�ษ�

ค�าศัพท์น่ารู้
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