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คำ นำ 
เวลาน้ีคงไม่มใีครไม่รูจ้กั “ประชาคมอาเซยีน” หรอืช่ือ 

คุน้หูว่า  “สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้   
(Association of Southeast Asian Nations: ASEAN)” ซึ่ง   
ประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ 
บรูไน เวียดนาม ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์

นอกจากเรยีนภูมศิาสตร์ ประวตัศิาสตร์ และวัฒนธรรม 
แล้ว จะดกีว่าไหมหากได้เรยีนรูแ้ละเข้าใจภาษาของมติรประเทศ 
เหล่านี้ด้วย

ชุด ภาษาอาเซียน: อินโดนีเซีย คือ ก้าวแรกท่ีจะ
ท�าให้คุณได้ส�ารวจยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจ

หลายคนคงรู ้จักอินโดนีเซียในฐานะประเทศที่ควร 
ไปเท่ียวสักครั้งในชีวิต แต่รู ้หรือไม่ ปัจจุบันอินโดนีเซียเป็น
ศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและการเมอืงท่ีส�าคัญของภูมิภาค

หนังสือขนาดพกพาเล่มนี้  รวบรวมค�าศัพท์ไว้กว่า 
1,000 ค�า พร้อมประโยคท่ีใช้ได้ในชีวิตประจ�าวันหรือใช้เพ่ือ
ท่องเท่ียวและท�างานในไทยไว้ครบครัน ตลอดจนเกร็ดความรู้
อกีมากมายทีร่อให้คณุค้นหา พร้อม CD-MP3 ฝึกทกัษะการฟัง 
และพูดกับเจ้าของภาษา ช่วยให้คุณเรียนด้วยตัวเองได้ง่าย ๆ

ก้าวแรกก�าลงัจะผ่านไป พร้อมก้าวส�าคญั
ท่ีก�าลังจะตามมา ภาษาจะช่วยให้การรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซยีนนัน้สมบรูณ์แบบ และไร้เส้นแบ่ง
ทางวัฒนธรรมระหว่างกัน

ด้วยความปรารถนาดี
นานมีบุ๊คส์
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1  อาเจะห์ 
 Aceh
	 [อา-เจะห์]

  อาเจะห์เป็นเขตปกครองพิเศษ  
  เนื่องจากใช้กฎหมายชารีอะห ์
  ตามหลักศาสนาอิสลามใน 
  การปกครอง

5  กาลิมันตัน
 Kalimantan
	 [กา-ลิ-มัน-ตัน]

  เกาะกาลิมันตันเป็น 
  เขตอนุรักษ์อุรังอุตัง 
  ที่ส�าคัญของโลก

2  ปาเล็มบัง
 Palembang
	 [ปา-เลม-บัง]

  ปาเล็มบังเคยจัดแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 26   
  เมื่อปี ค.ศ. 2011 ร่วมกับจาการ์ตา

3  จาการ์ตา
 Jakarta
	 [จา-การ์-ต้า]

  จาการ์ตา เป็นเมืองหลวง  
  ศูนย์กลางการเมืองและเศรษฐกิจ  
  และที่ตั้งส�านักเลขาธิการอาเซียน

4  บาหลี
 Bali
	 [บา-หลี]

  เกาะบาหลีเป็นสถานที ่
  ท่องเที่ยวและศูนย์กลาง 
  ศาสนาฮินดูในอินโดนีเซีย

 รู้จักอินโดนีเซีย 

4
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5  กาลิมันตัน
 Kalimantan
	 [กา-ลิ-มัน-ตัน]

  เกาะกาลิมันตันเป็น 
  เขตอนุรักษ์อุรังอุตัง 
  ที่ส�าคัญของโลก

9  ปาปัว
 Papua
	 [ปา-ปัว]

  ที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ

  โลเร็นตซ์ ซึ่งเป็นมรดกโลก 
  ทางธรรมชาติ

6  หมู่บ้านโตราจา
 Tana Toraja
	 [โต-นา	โต-รา-จา]

  ที่อยู่อาศัยของชนเผ่าโตราจา 
  มีบ้านซึ่งปลายหลังคาแหงนขึ้น  
  ลักษณะคล้ายเรือ  
  และใต้ถุนบ้านยกสูง

7  โคโมโด
 Komodo
	 [โค-โม-โด]

  เกาะโคโมโด รินจา และฟลอเรส  
  เป็นเขตถิ่นที่อยู่ส�าคัญของมังกรโคโมโด

8  มาลูกู (หรือโมลุกกะ)
 Maluku
	 [มา-ลู-กู]

  หมู่เกาะโมลุกกะได้ชื่อว่าเป็น  
  “หมู่เกาะแห่งเครื่องเทศ” เพราะปลูก 
  ลูกจัทน์เทศ กานพลู รวมทั้งโกโก้ได้มาก

4

15

����������� ����� 1 P.001-053.indd   15 7/29/2559 BE   11:19 AM



Jakarta

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อทางการ  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
  (Republic of  Indonesia)

เมืองหลวง  จาการ์ตา
เมืองส�าคัญ  ซูราบายาและปาเล็มบัง
พื้นที ่ 5,193,250 ตารางกิโลเมตร
การปกครอง  ระบอบประชาธิปไตย 
เศรษฐกิจ  ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
ภาษาประจ�าชาต ิ บาฮาซาอินโดนีเซีย
สกุลเงิน  รูเปียห์  (Rupiah-IDR)

เขตเวลา   
อนิโดนเีซยีมพ้ืีนทีก่ว้างขวาง จากทิศตะวันตกสูต่ะวันออก 

สามารถแบ่งเขตเวลาออกเป็น 3 เขต ได้แก่  เขตเวลาตะวันตก 
GMT+7 (เท่ากับประเทศไทย) เขตเวลากลาง GMT+8 (เรว็กว่า 
ประเทศไทย  1  ชั่วโมง)  และเขตเวลาตะวันออก GMT+9 
(เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

 เปิดหน้าต่างสู่อินโดนีเซีย 

Palembang

Surabaya

16
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ธงชาต ิ
ธงชาติอินโดนีเซียเป็นรูปสี่เหลี่ยม 

ผนืผ้า มแีถบสแีนวนอนขนาดเท่า  ๆ   กนั 
2 แถบ แถบสีแดงด้านบน หมายถึง 
ความกล้าหาญเลือดหรือร่างกาย และ
แถบสีขาวด้านล่าง หมายถึง  ความ
บรสิทุธ์ิ สนัติภาพหรอืจติวิญญาณ เมือ่
น�ามารวมกัน ธงชาตอินิโดนเีซยีมคีวาม
หมายแฝงสือ่ถึงความเป็นมนุษย์น่ันเอง

ตราแผ่นดิน 
ตราพญาครุฑปัญจศีล  เป็นรูป

พญาครุฑสีทอง สื่อถึงอ�านาจและ
ความมั่งคั่ง มีขนปีกข้างละ 17 เส้น 
ขนหาง 8  เส้น ขนโคนหาง 19  เส้น 
และขนคอ 45 เส้น หมายถงึวนัประกาศ
เอกราชของอินโดนีเซีย  คือวันที่  17  สิงหาคม ค.ศ.  1945 
กลางล�าตัวประดบัด้วยโล่ บรรจสุญัลักษณ์แทนปรัชญาแห่งรัฐ 
5 ประการ หรือที่เรียกว่า หลักปัญจศีล  ได้แก่ ความเชื่อใน
พระเจ้า แทนด้วยดาวสทีองในโล่ขนาดเลก็สดี�า  หลกัความเท่า
เทียมและมนุษยธรรม แทนด้วยสร้อยสีทองในช่องสีแดง 
ล่างขวา   ความเป็นหนึ่งเดียวกันแทนด้วยต้นไทรในช่องสีขาว 
บนขวา  หลกัประชาธิปไตย แทนด้วยหวัควายป่า หรือ บนัเตง็ 
ในช่องสีแดงบนซ้าย  และความยุติธรรม แทนด้วยรวงข้าว 
สีทองและดอกฝ้ายสีขาวในช่องสีขาวล่างซ้าย  นอกจากนี้ มี
แถบผ้าสขีาวใต้เท้าของพญาครฑุ เขยีนว่า “เอกภาพท่ามกลาง
ความหลากหลาย”

17
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ดอกไม้ประจ�าชาต ิ
ด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของอินโดนีเซีย  จึง

ก�าหนดให้มีดอกไม้ประจ�าชาติ 3 สายพันธุ์  ได้แก่ 

• มะลิ  (Jasminum sambac) 
  ดอกไม้กลีบเล็กสีขาวซึ่งพบได้ทั่วประเทศ 
เป็นสัญลักษณ์แทนความบริสุทธิ์ 
ความศักดิ์สิทธิ์ ความเรียบง่าย 
และความจริงใจ จึงมักน�ามาใช้
ประกอบพิธีกรรมหรือประเพณี 
ตามความเชื่อดั้งเดิม คนบนเกาะชวานิยมตกแต่งดอกมะลิใน
งานแต่งงาน รวมท้ังร้อยเป็นพวงมาลัยสวมศีรษะเจ้าสาวและ
ประดบักรชิของเจ้าบ่าว   ขณะท่ีคนบนเกาะบาหลนิียมใช้ดอก
มะลิในงานศพ เพราะเชื่อว่าเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณ 

• กล้วยไม้ราตรี  (Moon Orchid) 
         ดอกไม้กลีบสีขาวมีกลีบตรงกลางสีชมพู 

หรือม่วง  เป็นหนึ่งในกล้วยไม้ที่บานยาวนานทีส่ดุ 
  ในโลก นานถึง  2-6  เดือน  และบาน  2-3  ครั้ง 

 ต่อปีพบได้บรเิวณทีร่าบต�า่และมคีวามชืน้สงู  

• บัวผุด  (Raf f lesia) 
  ดอกไม้สีแดงเข้มซึ่งมีตุ ่มสีขาวเล็ก  ๆ   ขึ้นเต็มกลีบ  เป็น
ดอกไม้ท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก  เส้นผ่านศูนย์กลางยาว
ประมาณ 80-90 ซ.ม. และเป็นหนึง่ในดอกไม้หายาก ซึง่ปัจจบุนั 
เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์  เพราะเติบโตในป่าดิบชื้น
เท่านั้น  เมื่อบัวผุดบาน จะส่งกลิ่นเหม็น
เพื่อล่อแมลงมาช่วยผสมเกสร
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ศาสนา
ประชากรนับถือศาสนาอิสลามประมาณ 87% ศาสนา

ครสิต์นิกายโปรเตสแตนท์และคาทอลกิ 10% ศาสนาฮนิด ู2% 
ศาสนาพุทธและความเชื่อของชนเผ่า 1% 

พรมแดน
อนิโดนเีซยีไม่มพ้ืีนทีซ่ึง่ตดิกับแผ่นดนิใหญ่ เป็นประเทศหมู่

เกาะอยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกทางทิศตะวันออก และ
มหาสมุทรอินเดียทางทิศตะวันตก  ทิศใต้ใกล้กับประเทศ
ออสเตรเลีย มีเพียงพรมแดนทิศเหนือติดกับประเทศมาเลเซีย
บนเกาะบอร์เนียว  (อินโดนีเซียเรียกว่า  เกาะกาลิมันตัน) รวม
ท้ังพรมแดนทางทิศตะวันออก ซึ่งติดกับประเทศปาปัวนิวกินี
และติมอร์ตะวันออก

ลักษณะภูมิประเทศ
เมื่อรวมทั้งผืนดินและผืนน�้า  อินโดนีเซียมีพ้ืนท่ีทั้งหมด 

5,193,250  ตารางกิโลเมตร  ประกอบด้วยเกาะมากกว่า 
17,500 เกาะ ซึง่เกาะใหญ่ท่ีส�าคญั 5 เกาะ ได้แก่ กาลมินัตนั 
สุมาตรา ชวา ซูลาเวซี และปาปัว บนเกาะเป็นเขตภูเขาและ
เทือกเขาสูง มีทะเลสาบบนปากปล่องภูเขาไฟ นอกจากน้ียัง
เป็นเขตป่าดิบชื้นบริเวณชายเขา และเขตท่ีราบต�่าบริเวณ
ชายฝั่งทะเล 
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เน่ืองจากอินโดนีเซียตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟ  (Ring of 
f ire) ซึ่งเป็นแนวขอบแผ่นเปลือกโลก นอกจากจะท�าให้เกิด 
แผ่นดนิไหวบ่อยครัง้ บางเกาะยังมภีเูขาไฟท่ียังไม่ดบัหลายลกู 
เช่น ภูเขาไฟโบรโม ภูเขาไฟเมอราปี ภูเขาไฟซีนาบุง  เป็นต้น

ลักษณะภูมิอากาศ 
อินโดนีเซียตั้งอยู่บริเวณที่เส้นศูนย์สูตรพาดผ่าน จึงมี

ลกัษณะภูมอิากาศแบบร้อนชืน้ โดยลมมรสมุจากทิศตะวันออก
เฉียงใต้เกิดช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม ขณะที่ลมมรสุมจาก
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะเกิดช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม

ฤดกูาลแบ่งออกเป็น 2 ฤดหูลกั ได้แก่ ฤดแูล้ง (เม.ย-ก.ย.) 
ซึง่อากาศแห้งและร้อนจดั และฤดฝูน (ต.ค.-ม.ีค.) ซึง่ความชืน้
สูง มีพายุฝนและลมแรง อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิโดยเฉลี่ย
ตลอดทั้งปีไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนัก
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พยัญชนะ

คนอินโดนีเซียส่วนใหญ่พูดได้อย่างน้อย 2 ภาษา 
นอกจากภาษาราชการอย่างภาษาอินโดนีเซีย หรือ บาฮาซา 
อินโดนีเซีย  (Bahasa  Indonesia) แล้ว  ยังมีภาษาแม่ของ 
ตนหรือภาษาท้องถ่ิน ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละชนเผ่า  เช่น 
ภาษาชวา ภาษาซุนดา ขณะเดียวกันคนอินโดนีเซียรุ่นใหม่ 
ก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษารองได้อย่างคล่องแคล่ว
และคนรุ่นเก่า  ๆ   ยังสามารถพูดภาษาดัตช์ ซึ่งเป็นภาษาของ
อดีตประเทศเจ้าอาณานิคมอย่างฮอลแลนด์ได้

บาฮาซา อินโดนีเซีย พัฒนามาจากภาษามลายู  โดย
ใช้ตัวอักษรละติน แต่มีระบบเสียงคล้ายกับภาษาดัตช์ และ
ไม่มีระบบเสียงวรรณยุกต์

ตารางเทียบเสียงตัวอักษร 
ภาษาอินโดนีเซียกับเสียงในภาษาไทย

  b  บ  bambu	[บัม-บู]

  c  จ  cucu	[จู-จู]

  d  ด  di	[ดี้]

เสียงภาษาไทย ตัวอย่างตัวอักษร

 เรียนรู้ภาษาอินโดนีเซีย 
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เสียงภาษาไทย ตัวอย่างตัวอักษร

  f  ฟ  foto	[โฟ-โต้]

  g  ก (เสียงก้อง)  gigi	[กี-กี]

  h  ฮ  hari	[ฮา-รี]

  j  จ (เสียงก้อง)  jari	[จา-รี]

  k  ก  kolam	[กอ-ลั่ม]

  l  ล  lampu	[ลัม-ปู]

  m  ม  madu	[มา-ดู]

  n  น  nama	[นา-มา]

  p  ป  peti	[เปอ-ตี]

  q  ก  Quran	[กุร-อาน]

  r  ร  ratu	[รา-ตู]

  s  ซ หรือ ส  suka	[สุ-กา]

  t  ต  tari	[ตา-รี]

  v  ว (เสียงก้อง)  visa	[วี-ซ่า]

  w  ว  wali		[วา-ลี]

  x  ซ  xenon	[ซี-น่อน]

  y  ย  yang	[ยัง]

  z  ซ (เสียงก้อง)  zaman	[ซา-มัน]

  ng  ง  ngantuk	[งาน-ตุก]

  ny  ย (เสียงนาสิก)  nyawa	[ยา-วา]

  kh  ค  khamis	[คา-มิส]

  sy  ช (เสียงพ่นลม)  syarat	[ชา-รัต]
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