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		 สำ�นักง�น	ก.พ.	 ในฐ�นะองค์กรกล�งด้�นก�รบริห�ร
ทรพัย�กรบคุคลภ�ครฐั	และไดร้บัมอบหม�ยใหร้บัผดิชอบต�ม
แผนง�นก�รจัดตัง้ประช�คมสังคมและวฒันธรรมอ�เซยีน	ใน
ขอ้	A.7	คอื	ก�รพฒัน�สมรรถภ�พของระบบร�ชก�รโดยก�ร
เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถของทรัพย�กรบุคคลในระบบร�ชก�ร
		 จ�กก�รดำ�เนินก�รที่ผ่�นม�แม้ว่�สำ�นักง�น	 ก.พ.	 ได้
ดำ�เนินก�รจัดอบรมหลักสูตรคว�มรู้เกี่ยวกับอ�เซียนให้แก่	
ข้�ร�ชก�รทั้งในส่วนกล�ง	 และส่วนภูมิภ�คหล�ยครั้ง	 แต่ก็
ยังไมค่รอบคลมุและทัว่ถงึบคุล�กรภ�ครฐัซึง่มีจำ�นวนม�กกว่�	
2	 ล้�นคน	 สำ�นักง�น	 ก.พ.	 จึงเห็นควรพัฒน�ชุดก�รเรียนรู้	
“อ�เซยีน	กรู”ู	เพือ่เผยแพรค่ว�มรูเ้ก่ียวกับอ�เซยีนออกไปใน
วงกว�้ง	อนัจะสง่ผลให้บคุล�กรภ�ครฐัของประเทศส�ม�รถเข�้
ถงึขอ้มลูและพฒัน�ตนเองให้มคีว�มรอบรูเ้กีย่วกบัประช�คม
อ�เซียนได้อย่�งสะดวกและมีม�ตรฐ�นเดียวกัน
		 ท้ังน้ีสำ�นักง�น	ก.พ.	กับสถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์	
(นิด้�)	จัดทำ�ชุดหนังสือเรื่อง	“ASEAN	Do’s	and	Don’ts”	 
ในประเทศอ�เซยีน	10	ประเทศ	เพือ่เผยแพรส่ิง่ทีค่วรทำ�และ
ไม่ควรทำ�เมื่อต้องมีสัมพันธ์	 ติดต่อกับคนในประเทศเหล่�นี้	 
หวังว่�ท่�นผู้อ่�นคงได้รับคว�มรู้และเพลิดเพลินไปกับ
หนังสือชุดนี้

คำานำา

สำานักงาน ก.พ.
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	 เมื่อเร่ิมต้นจัดทำ�หนังสือชุดก�รเรียนรู้	 “อ�เซียน	 กูรู” 
เรื่อง	 “ASEAN	 Do’s	 and	 Don’ts”	 ในประเทศอ�เซียน	 
10	 ประเทศ	 ได้มีโอก�สพูดคุยกับผู้ เชี่ยวช�ญ	 ASEAN	 
อดีตท่�นทูตประด�ป	 พิบูลสงคร�ม	 เกี่ยวกับก�รเรียนรู้ 
ของผู้ไปเป็นทูตในแต่ละประเทศต้องเรียนรู้วัฒนธรรมอย่�งไร 
ทำ�ให้ทร�บว่�ตัวท่�นเองมิได้เรียนรู้วัฒนธรรมแต่ละประเทศ	 
แตท่่�นถูกสอนใหเ้ปน็คนช�่งสงัเกต	และกล�้ทีจ่ะถ�มเพือ่เรยีนรู ้
วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ
	 หลังจ�กที่ ได้อ่�นง�น	 Do’s	 and	 Don’ts	 ของ 
ทุกประเทศแล้วทำ�ให้ส�ม�รถสรุปก�รเรียนรู้สิ่งที่ควรทำ�และ 
ไม่ควรทำ�ของประเทศเหล่�น้ีได้จ�กเรื่องหลักๆ	 ของศ�สน� 
ประจำ�ช�ติ	 ซึ่งมีอิทธิพลอย่�งม�กต่อวัฒนธรรมของแต่ละ
ประเทศ	ห�กแต่ในคว�มเป็นจริงแล้วคนในแต่ละประเทศก็ยัง
มคีว�มแตกต�่งหล�กหล�ยกนัอย่�งม�ก	ซึง่เร�ไมค่วรเหม�รวม 
หรือมี	 “ส�มัญทัศน์”	 	 (Stereotype)	 อันเป็นคตินิยมหรือ
ทศันคตขิองสงัคมทัว่ไปทีม่ตีอ่กลุม่คนอ่ืน	ช�ติอ่ืน	หรอืลกัษณะ
ของบุคคลบ�งประเภทจนกล�ยเป็นม�ตรฐ�นเดียวกันทั้งหมด	
ห�กเร�ควร	“เปิดหู เปิดตา เปิดปาก เปิดใจ”	เพื่อจะเรียนรู้	
โดยมหีนงัสอืชดุน้ีเปน็พืน้ฐ�นของก�รเรยีนรูค้ว�มแตกต่�งของ
คนในแต่ละประเทศ  หวังว่�หนังสือเล่มน้ีคงเป็นประโยชน์แก่ 
ท่�นผู้อ่�นทุกท่�น	และขอขอบคุณเจ้�ของรูปภ�พและเว็บไซต์
ที่เผยแพร่ให้เกิดคว�มเข้�ใจในอ�เซียนร่วมกัน

ข้อคิดจากบรรณาธิการ

รศ.ดร.จิรประภา  อัครบวร
บรรณ�ธิก�ร
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ชื่อทางการ	 :	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย [9]

เมืองหลวง	 : จาการ์ตา
ขนาดประเทศ	 : 1,904,569 ตารางกิโลเมตร 
ประชากร	 : 248 ล้านคน
อายุเฉลี่ยประชากร		: ชาย 70 ปี หญิง 75 ปี
เชื้อชาติ	 : ชวาร้อยละ 41.7 
  ซุนดาร้อยละ 41.7
  มาเลย์ร้อยละ 3.4 
  และอื่นๆ ร้อยละ 13.2
ศาสนา	 : อิสลามร้อยละ 85.2   
  คริสต์นิกายโปรแตสแตนร้อยละ 8.9
  คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกร้อยละ 3
  ฮินดูร้อยละ 1.8 พุทธร้อยละ 0.8
  และศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 0.3
ภาษาในราชการ	 : บาฮาซา และอินโดนีเซีย
ภาษาที่ใช้สื่อสาร	 :	บาฮาซา และอินโดนีเซีย
หน่วยเงินตรา	 : รูเปียห์
อัตราแลกเปลี่ยน	 : ประมาณ 100 บาท
  เท่ากับ 35,331 รูเปียห์
สินค้าส่งออก	 : น้ำามันและก๊าซ เครื่องใช้ไฟฟ้า
  ไม้อัด เสื้อผ้าสำาเร็จรูป ยางพารา
รายได้รวมต่อหัวประชากร	: 3,469 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี
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วัฒนธรรม
2
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2.1 หมวดการทักทาย
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	 ควรเรียกช่ือเต็ม	หรือเรียกช่ือต้นของคู่สนทน�	
เช่น	 มิสเตอร์	 สุดจ�น�	ซ�นโตซ�	 (Mr.	 Sudjana	
Santosa)	หรือ	มิสเตอร์	สุดจ�น�	(Mr.	Sudjana) [1]

	 ถ้�มีคว�มคุ้นเคยกัน	 อ�จเรียกชื่อโดยไม่มี 
คำ�นำ�หน้�ได้	เช่น	สุดจ�น�	(Sudjana)	เป็นต้น	

2.1.1 การเรียกชื่อ

Do

Mr. Sudjana 
Santosa

Sudjana
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Do

Kamu

	 ควรใชส้รรพน�มเรยีก	“คณุ”	ด้วยก�รกล�่ว
ว่�	อันด�	(Anda)	ซึ่งเป็นคำ�สุภ�พใช้ได้ทั่วไป	
	 ควรใชส้รรพน�มเรยีก	เด็ก	นักเรยีน	ผูอ้�วโุส
น้อยกว่�	 หรือระหว่�งเพื่อนสนิท	 ที่วัยเดียวกัน	 
ด้วยก�รกล่�วว่�	 “ค�มุ”	 (Kamu/Engkau)	 
หม�ยถงึ	เจ�้หรอืเอง็	หรอืใชส้ำ�หรบัผูใ้หญเ่รยีก	[6]

2.1.1 การเรียกชื่อ

Anda

Engkau



13สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

2.1.1 การเรียกชื่อ

	 Saudara	 เธอ/คุณ	 สำ�หรับผู้ที่ไม่คุ้นเคย	
ส่วนใหญ่ใช้กล่�วกับผู้ท่ีอ�วุโสน้อยกว่�	 หรือวัย
เดยีวกนัทีไ่มคุ่น้เคย	อกีคว�มหม�ยหนึง่	ของคำ�ว�่ 
Saudara	จะเป็นคำ�น�ม	หม�ยถึง	ญ�ติพี่น้อง	[6]	

	 Bapak	 ใช้เรียกช�ยวัยกล�งคนขึ้นไปหรือ
ใช้เรียกครู/อ�จ�รย์ช�ยท่ีไม่ว่�อ�ยุม�กหรือน้อย	
Bapak	ยังส�ม�รถเป็นคำ�นำ�หน้�ชื่อได้ด้วย	[6] 

Do

Bapak Saudara
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Tuan Ibu

	 Ibu	 ใช้เรียกหญิงวัยกล�งคนขึ้นไป	 หรือใช้
เรยีกครู/อ�จ�รยห์ญงิทกุวยั	และใชเ้ปน็คำ�นำ�หน้�
ชื่อได้	[6] 
	 Tuan	ใชเ้รียกช�ยวัยกล�งคนข้ึนไป	และเปน็
คำ�นำ�หน้�ช่ือได้	 ปกติใช้เรียกช�ยต่�งช�ติที่ไม่ใช่
ช�วอินโดนีเซีย	[6]	

2.1.1 การเรียกชื่อ

Do
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	 Nyonya	 ใช้เรียกหญิงที่แต่งง�นแล้ว	 และ
เป็นคำ�นำ�หน้�ช่ือได้	 ปกติใช้เรียกหญิงต่�งช�ติที่
ไม่ใช่ช�วอินโดนีเซีย	[6] 
	 Nona	 ใช้เรียกหญิงที่ยังไม่ได้แต่งง�น	 และ
เป็นคำ�นำ�หน้�ช่ือได้	 ปกติใช้เรียกหญิงต่�งช�ติที่
ไม่ใช่ช�วอินโดนีเซีย	[6]

2.1.1 การเรียกชื่อ

Do
Nona

Nyonya
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	 ควรทักท�ยช�ยช�วอินโดนีเซียแบบสุภ�พ
ด้วยคำ�ลงท้�ยชื่อคนที่เร�ทัก	ว่�	“ตวน”	(Tuan)	
ซึ่ง	มีคว�มหม�ยว่�	“คุณช�ย”	เช่น เซอ-ล�-มัต	
ป�-กี	 ตวน	 (Selamat	 Pagi,	 Tuan)	 แปลว่�	 
สวัสดีตอนเช้�คุณช�ย

2.1.1 การเรียกชื่อ

DoSelamat 
Pagi, Tuan
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	 ควรกล่�ว	 “สวัสดี”	 ด้วยก�รกล่�วว่�	 
“เซอล�มัด	ด�ตัง”	(Selamat	Datang)	[4]

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Do

Selamat 
Datang
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	 ควรกล่�ว	 “อรุณสวัสด์ิ”	 หรือเมื่อต้องก�ร
กล่�วทักท�ยในย�มเช้�	ด้วยก�รกล่�วว่�	“เซอล�มัต 
ป�กี”	(Selamat	Pagi)	[4]

	 ควรกล่�ว	“สวัสดีตอนเย็น”	ด้วยก�รกล่�วว่� 
“เซอล�มัต	โซเร”	(Selamat	Sore)	[4]

	 ควรกล่�ว	 “สวัสดีตอนกล�งคืน”	 ด้วยก�ร
กล่�วว่�	“เซอล�มัต	ม�ลัม”	(Selamat	Malam)	[4]

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Do

Selamat Pagi

Selamat Malam

Selamat Sore
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	 ควรจับมือ	 (Shake	 Hand)	 กันทั้งสองฝ่�ย	
เมื่อเพศช�ยพบกัน	[5]

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Do
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	 ควรจับมือ	 (Shake	 Hand)	 กันทั้งสองฝ่�ย	
เมื่อเพศหญิงพบกันพร้อมกับแนบแก้มชนกัน	[5]

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Do
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	 ควรกล่�ว	 “ขอโทษ”	 ด้วยก�รกล่�วคำ�ว่�	
“ม�ฟ”	(Maaf)	[4]

2.1.3 การกล่าวขอโทษ

DoMaaf
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	 ควรกล่�ว	 “ขอบคุณ”	 ด้วยก�รกล่�วว่�	 
“เตอรีม�	ก�ซิฮ์”	(Terima	Kasih)	[4] 

2.1.4 การกล่าวขอบคุณ

DoTerima
Kasih
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	 ควรกล่�วคำ�ว่�	“ล�ก่อน”	ด้วยก�รกล่�วว่�	
“เซอล�มัต	ติงกัล”(Selamat	Tinggal)	[4]

2.1.5 การกล่าวลา

Do

Selamat 
Tinggal
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2.2 หมวด
อาหารและมารยาท

ในการรับประทานอาหาร
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	 ควรลองรบัประท�นอ�ห�รประจำ�วนัของช�ว
อินโดนเีซยี	“ก�โด	ก�โด“	(Gado	Gado)	ประกอบ
ด้วย	 ผักและธัญพืชหล�กหล�ยชนิด	 ทั้งแครอท	 
มนัฝรัง่	กะหล่ำ�ปล	ีถัว่งอก	ถัว่เขียว	นอกจ�กน้ียงัมี 
เต้�หู้และไข่ต้มสุกด้วย	 “ก�โดก�โด”	 จะนำ�ม�
รับประท�นกับซอสถั่วที่คล้�ยกับซอสสะเต๊ะ	[4]

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Do

กาโดกาโด 
(อินโดนีเซีย: gado gado)
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	 ควรลองรับประท�นอ�ห�รประจำ�วันของ 
ช�วอินโดนีเซีย	 “ฆูไล”  (Gulai)	 เป็นแกงรสเผ็ด	
มักปรุงกับเนื้อสัตว์	เช่น	ไก่	เนื้อวัว	เนื้อแกะ	ปล�	
อ�ห�รทะเล	หรือผัก	เช่น	ใบมันสำ�ปะหลัง	และ
ขนุนอ่อน	 น้ำ�แกงมักเป็นสีเหลือง	 เพร�ะเติม
ผงขม้ิน  เครื่องแกงที่ใช้	 ได้แก่	 ขมิ้น  ผักชี  พริก
ไทยดำ� ขงิ ข่� พริกขีห้น ูหัวหอม กระเทยีม ยีห่ร�่ 
ตะไคร้  อบเชย	 ลูกผักชี	 ซึ่งตำ�ให้ละเอียด	 และ 
นำ�ไปปรุงกับกะทิพร้อมกับส่วนผสมหลัก	[4]

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

ฆูไล (Gulai) 

Do
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	 ควรใช้ช้อนและส้อมในก�รรับประท�น	
เน่ืองจ�กอ�ห�รประจำ�วันของช�วอินโดนีเซีย
แต่ละมื้อ	[4]	ประกอบด้วย
	 •	ข้�วสวย
				 •	กับข้�วที่ปรุงม�จ�กเนื้อวัว	เนื้อไก่	ปล�
				 •	อ�ห�รทะเล
				 •	อ�ห�รจ�นผักที่มีต�มฤดูก�ล

2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

Do
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	 ห�กท่�นแพ้อ�ห�รประเภท	 พริกไทย	 
มะพร้�ว	 และอ�ห�รทะเล	 ควรระมัดระวังก�ร 
รับประท�นอ�ห�รของช�วอินโดนีเซีย	เนื่องจ�ก
จะมีส่วนประกอบของสิ่งเหล่�นี้	[4]

2.2.3 ข้อควรระวังในการรับประทาน
        อาหาร

Don’t
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2.2.3 ข้อควรระวังในการรับประทาน
        อาหาร

	 ควรให้เจ้�ภ�พอินโดนีเซียดื่มก�แฟหรือ			
ช�ท่ีม�เสิร์ฟก่อน	 เรื่องนี้เป็นม�รย�ทของช�ว
อินโดนีเซีย	 [1]

Do
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	 ควรตอบรับก�รรับประท�นอ�ห�ร	ทีเ่จ�้ภ�พ
หยิบยื่นให้ในขณะที่ร่วมรับประท�นอ�ห�ร	หรือ
เมื่อได้รับเชิญ	[1]

2.2.3 ข้อควรระวังในการรับประทาน
        อาหาร

Do
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	 ห้�มแตะต้องเครื่องดื่มหรือของว่�ง	 ที่จัด
เตรียมไว้	จนกว่�จะเสร็จสิ้นก�รประชุม	[1]

2.2.3 ข้อควรระวังในการรับประทาน
        อาหาร

Don’t
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	 ห้�มสูบบุหรี่ในที่ส�ธ�รณะ	 ถือว่�เป็นเรื่อง 
ที่ไม่สมควร	และถือว่�เป็นเรื่องน่�รังเกียจ	เพร�ะ
ขัดแย้งกับคว�มเชื่อของสังคมมุสลิม	[8]

2.2.3 ข้อควรระวังในการรับประทาน
        อาหาร

Don’t
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	 ควรชำ�ระค่�อ�ห�รในร้�นค้�ขน�ดเล็ก 
ด้วยเหรียญ	 หรือธนบัตรย่อย	 ควรมีเงินสดเป็น
เหรียญและธนบัตรย่อยติดตัวไว้บ้�ง	 โดยเฉพ�ะ
เวล�เดินท�งออกนอกเมือง	 เนื่องจ�กร้�นค้� 
มักไม่มีเงินทอน	[4] 

2.2.4 การชำาระค่าอาหาร

Do
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	 ควรให้ทิปในร้�นอ�ห�ร/โรงแรมใหญ่	ประม�ณ	
ร้อยละ	 5-10	 ต�มคว�มพอใจ	 ในก�รให้บริก�ร	
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับร�ค�อ�ห�รด้วย	 ห�กอ�ห�รร�ค�
สูงอยู่แล้ว	อ�จลดสัดส่วนของก�รให้ทิปลงได้	[4]

2.2.5 การให้ทิปในร้านอาหาร
  โรงแรมใหญ่

Do
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2.2.6  อัตราค่าอาหารเอเซีย
  หรือตะวันตกในภัตตาคาร

	 ควรตรวจสอบร�ค�อ�ห�รเอเซียหรือ 
ตะวนัตกในภัตต�ค�ร	ซึง่ร�ค�อ�ห�รท่ีเหม�ะสม
เป็นดังนี้	[4]

	 •	ร�ค�แพง		 26-50	ดอลล�ร์สหรัฐ	
	 •	ร�ค�ป�นกล�ง		10-25	ดอลล�ร์สหรัฐ	
	 •	ร�ค�ถูก		 ไมเ่กนิ	10	ดอลล�รส์หรฐั	

Do
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2.3 หมวด
ศาสนาและประวัติศาสตร์ 
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	 ควรทร�บว่�อินโดนีเซียเป็นประเทศ	 ที่มี
ประช�กรท่ีนับถือศ�สน�อิสล�มม�กที่สุดในโลก	
แต่ช�วบ�หลีซึ่งเป็นกลุ่มประช�กร	ส่วนหนึ่งของ
ประเทศส่วนใหญ่นับถือศ�สน�ฮินดู	[4]

2.3.1 การสนทนาเรื่องศาสนา

Do
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	 ควรทร�บว่�ศ�สน�ประจำ�ช�ติของช�ว
อินโดนีเซีย	 พวกเข�มีคว�มศรัทธ�และเคร่งครัด
ในก�รปฏิบัติตนม�ก	 ดังน้ันเร�ควรเปิดใจเรียนรู้
ข้อปฏิบัติของศ�สน�อิสล�มด้วย	เพื่อสร้�งคว�ม
ประทับใจให้แก่ช�วอินโดนีเซีย	[4]

2.3.1 การสนทนาเรื่องศาสนา

Do
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	 ควรทร�บว่�ศ�สน�ฮินดูของช�วบ�หลเีหมอืน
กับฮินดูในประเทศอินเดียและเนป�ลที่นับถือ
เทวรปูของพระเจ�้ทัง้ส�ม	คอื	พระศวิะ	พระพรหม	
และพระวิษณุ	 แต่ช�วบ�หลีในอินโดนีเซียจะมี
คว�มเชือ่ในเร่ืองของอำ�น�จหรอืพลงัของเทพเจ�้
ที่จะต้องอยู่ด้วยกันเสมอ	[2]

2.3.1 การสนทนาเรื่องศาสนา

Do
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	 ควรทร�บว่�ช�วบ�หลเีชือ่ว�่เทพฝ�่ยธรรมะ 
ต้องก�รก�รเซ่นสรวงบูช�ด้วยดอกไม้	 น้ำ�	 และ
ข้�วปล�อ�ห�ร	ก�รถว�ยดนตรี	และละครฟ้อนรำ�	
และก�รสร�้งเทวรปูกบัสร�้งโบสถ์วหิ�รทีย่ิง่ใหญ่
สวยง�มถว�ยเทพเจ้�
	 สิ่งเหล่�นี้จะช่วยให้เทพเจ้�หรือเทพฝ่�ย
ธรรมะ	 (เทวะ)	บันด�ลให้อยู่ดีกินดี	 ให้เก็บเกี่ยว
พืชผลได้ต�มฤดูก�ล	[2]

2.3.1 การสนทนาเรื่องศาสนา

Do
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	 ควรทร�บว่�ช�วบ�หลีเชื่อว่�พญ�ม�รหรือ
เทพฝ่�ยอธรรม	(ภูติ	หรือยักษ์)	จะสร้�งภัยพิบัติ
ต่�งๆ	เช่น	คว�มเจบ็ปวด	คว�มต�ย	ภัยธรรมช�ติ	
เพือ่ปอ้งกนัมใิห้เกดิภยัพิบตัดัิงกล�่ว	ช�วบ�หลจีะ
ต้องเซน่สงัเวยวญิญ�ณภติูร�้ยหรือเทพฝ�่ยอธรรม
ด้วยเคร่ืองบวงสรวงบูช�ที่จัดข้ึนเป็นพิเศษเพ่ือ 
ขอขม�และเอ�ใจไม่ให้ภูตร้�ยโกรธจนบันด�ลให้
เกิดเหตุก�รณ์เหล่�นั้นได้	[2]

2.3.1 การสนทนาเรื่องศาสนา

Do
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	 ควรทร�บว่�ช�วบ�หลมีคีว�มเชือ่ว�่	ภเูข�ไฟ	
คือ	 สถ�นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ	 เป็นที่ประทับของเทพเจ้� 
ท้ังหล�ย	จงึมกี�รทำ�พิธีกรรมบชู�ภเูข�ไฟทัง้	3	ลกู
บนเก�ะบ�หลี	 เป็นประเพณีในฐ�นะสิ่งที่เค�รพ
สูงสุดเป็นประจำ�	 ช�วบ�หลีเชื่อว่�	 ทะเล	 คือ	 
ท่ีสงิสถิตของม�รหรอืวญิญ�ณชัว่ร�้ย	แผน่ดนิ	คอื
ท่ีอยู่อ�ศัยของมนุษย์	 ดังน้ันเพื่อป้องกันภัยพิบัติ
จ�กวิญญ�ณร้�ยๆ	 ในทะเล	 ช�วบ�หลีจึงสร้�ง
วัดและโบสถไ์ว้ตรงกล�งระหว�่งภูเข�กบัทะเล	[2]

2.3.1 การสนทนาเรื่องศาสนา

Do
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	 ควรทร�บว่�ฝ่�ยช�ยและหญิงต้องเป็น 
มุสลิมเท่�นั้น	 จึงส�ม�รถแต่งง�นกันได้	 แต่ถ้�มี
ฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่งเปลี่ยนศ�สน�	ให้ถือว่�คว�มเป็น
ส�มีภรรย�ก็สิ้นสุดลงด้วย	 โดยถือว่�เป็นก�รผิด
ประเวณี	[4]

2.3.1 การสนทนาเรื่องศาสนา

Do
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	 ควรทร�บถึงหลักปัญจศีล	 [5]	คือ	 เครื่องมือ 
ท�งสงัคมท่ีคิดขึน้โดยประธ�น�ธบิดซีกู�รโ์น	ในปี	
ค.ศ.1945	เพื่อสร้�งเอกภ�พในหมู่คนอินโดนเีซีย
มีดังนี้
	 1.เช่ือในพระเจ้�ผู้ทรงพล�นุภ�พเพียง 
องค์เดียว
	 2.หลักมนุษยธรรมที่มีอ�รยะและยุติธรรม
	 3.อินโดนีเซียที่เป็นเอกภ�พ
	 4.ประช�ธิปไตยท่ีนำ�ท�งโดยภูมปิญัญ�และ
ก�รมีผู้แทน
	 5.คว�มยุติธรรมในสังคม

2.3.2 การสนทนาเรื่องประวัติศาสตร์

Do
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	 ควรทร�บว�่	“คมัภรีก์รุอ�น”	มีคว�มสำ�คัญ
เปน็	1	ใน	2	ของคว�มเชือ่	คว�มศรทัธ�	และหลกั
ปฏบิตัขิองอิสล�มท่ีมุสลมิใช้องิเปน็บรรทดัฐ�น	[4]

	 คัมภีร์กุรอ�น	 คือ	 หลักคำ�สอนของพระเจ้�			
ที่ตรัสกับนบี	 มูฮัมหมัดในช่วง	 22	ปีสุดท้�ยของ
ชีวิต	(ประม�ณ	570-632	ปีก่อนคริสตก�ล)
	 คัมภีร์กุรอ�นได้เว้นก�รบริโภคซ�กสัตว์ที่
ต�ยเอง	เนือ้สกุรและสตัว์ท้ังหล�ยทีถ่กูเชอืดหรอื 
ถูกประห�รโดยก�รขออนุญ�ตจ�กผู้ท่ีมิใช่อัลลอฮ์	[4]

2.3.3 ความสำาคัญของคัมภีร์กุรอาน

Do
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	 ควรทร�บว่�	“คัมภีร์ซุนนะ”	มีคว�มสำ�คัญ	
1	ใน	2	ของคว�มเชือ่คว�มศรทัธ�และหลกัปฏบิตัิ
ของอิสล�มที่มุสลิมใช้อ้�งอิงเป็นบรรทัดฐ�น	[4]

	 คมัภรีซุ์นนะ	คือ	หลกัเกณฑ์ทีค่นนอกไมค่่อย 
รูจ้กันกั	เปน็บรรทัดฐ�นโบร�ณเกีย่วกบัเรือ่งต่�งๆ	 
อิงต�มสิ่งที่นบี	 มูฮัมหมัดปฏิบัติหรือตรัสกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง	 ถึงแม้ว่�มีคว�มสำ�คัญรองจ�กคัมภีร์ 
กุรอ�น	แต่ซุนนะหรือซุนเน�ะห์คือองค์ประกอบ
สำ�คัญพื้นฐ�นสำ�หรับมุสลิมทั้งหล�ย	[4]

2.3.4 ความสำาคัญของซุนนะ

Do
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	 ควรทร�บว่�	กฎหม�ยช�รีอ�	(Sharia	หรือ	
Shari’ah)	 คือ	 ประมวลข้อปฏิบัติต่�งๆ	 ของ
กฎหม�ยศ�สน�ของศ�สน�อิสล�ม	 กฎหม�ย 
ช�รีอ�	 คือโครงสร้�งท�งกฎหม�ยที่ครอบคลุม
วิถีก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วันที่รวมทั้งระบบก�ร
ปกครอง	ระบบเศรษฐกิจ	ระบบก�รดำ�เนินธุรกิจ	
ระบบก�รธน�ค�ร	 ระบบก�รทำ�สัญญ�	 คว�ม
สัมพันธ์ในครอบครัว	 หลักของคว�มสัมพันธ์ท�ง
เพศ	หลักก�รอน�มัย	และปัญห�ของสังคม

2.3.5 ความสำาคัญของซารีอา

Do
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2.4 หมวด
มารยาทในการเข้าสังคม

และการเข้าร่วมงานพธิสีำาคญั
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	 ควรแตง่ก�ยให้สภุ�พ	ในก�รไปสถ�นทีร่�ชก�ร 
หรือติดต่อธุรกิจ	 โดยช�ยควรสวมก�งเกงข�ย�ว	
เสื้อเชิ้ต	สำ�หรับหญิงควรแต่งก�ยสุภ�พมิดชิด	[4]

2.4.1 การติดต่อราชการ

Do
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	 ควรทร�บว�่ก�รละหม�ดในประเทศ	ทีนั่บถือ
อิสล�ม	 ช่วงบ่�ยของทุกวันศุกร์	 จะหยุดก�รทำ�
ธุรกิจและก�รค้�ข�ย	 เพื่อให้ช�วมุสลิมไปทำ�พิธี
ละหม�ด	 และในวันหยุดท�งศ�สน�	 (อิสล�ม)	 
ก�รทำ�ธรุกิจของคนในศ�สน�อืน่ก็จำ�เปน็ตอ้งหยดุ
ไปด้วย	 โดยเฉพ�ะในบ�หลี	ซึ่งมีก�รทำ�พิธีต่�งๆ	
ที่วัดบ่อยม�ก	[4]

2.4.1 การติดต่อราชการ

Do
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	 ควรติดต่อหน่วยร�ชก�ร	สำ�นักง�นและองค์กร	
ภ�ครัฐอินโดนีเซียในวัน/เวล�	[5]	ดังนี้
	 •		เปิดทำ�ก�รวันจันทร์-วันพฤหัสบดี	
					 	 เวล�	08.00-15.00	น.
			 •		เปิดทำ�ก�รวันศุกร์		
					 	 เวล�	08.00-13.00	น.
			 •	 เปิดทำ�ก�รวันเส�ร์			
					 	 เวล�	08.30-13.00	น.

2.4.1 การติดต่อราชการ

จันทร์-พฤหัสบดี
เวลา 08:00-15:00 น.

ศุกร์
เวลา 08:00-13:00 น.

เสาร์
เวลา 08:30 – 13:00 น.

เปิดบริการ Do



52 ASEAN Do’s and Don’ts

Do

	 ควรทร�บวัน-เวล�ก�รติดต่อธน�ค�ร	 โดย
เปิดทำ�ก�รวันจันทร์-วันศุกร์	เวล�	08.00-15.00	น.	
และวันเส�ร์	เวล�	08.00-13.00	น.	[5]

	 ส่วนธุรกิจบริษัทเอกชนเปิดทำ�ก�รวันจันทร์-
วันศุกร์	เวล�	08.00-16.00	น.	และวันเส�ร์	เวล�	
08.00-12.30	น.	[5]

2.4.1 การติดต่อราชการ

เปิด
จันทร์-ศุกร์

เวล�	08:00-16:00	น.
เสาร์

เวล�	08:00-12:30	น.

เปิด
จันทร์-ศุกร์

เวล�	08:00-15:00	น.
เสาร์

เวล�	08:00-13:00	น.
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Do

	 ควรติดต่อสำ�นักง�นไปรษณีย์โทรเลขใน 
วัน/เวล�	[5]	ดังนี้
	 •	เปิดทำ�ก�รวันจันทร์-วันพฤหัสบดี			
	 	 เวล�	08.00-14.00	น.
	 •	เปิดทำ�ก�รวันศุกร์			
			 	 เวล�	08.00-11.00	น.
	 •	เปิดทำ�ก�รวันเส�ร์			
								 เวล�	08.00-12.30	น.

2.4.1 การติดต่อราชการ

เปิดบริการ
จันทร์-พฤหัสบดี

เวล�	08:00-14:00	น.
ศุกร์

เวล�	08:00-11:00	น.
เสาร์

เวล�	08:00-12:30	น.
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	 ควรทร�บว่�ภ�ษ�หลักที่ใช้ในก�รติดต่อ
ร�ชก�ร	 คือ	 ภ�ษ�อินโดนีเซีย	 หรือ	 Bahasa 
Indonesia	 ซึ่งมีระบบก�รเขียนที่ใช้อักษรโรมัน
เช่นเดียวกับภ�ษ�อังกฤษ	 เพียงแต่ก�รออกเสียง
เป็นภ�ษ�ดัตช์	[6]

2.4.1 การติดต่อราชการ

Do
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	ควรทร�บวันหยุดร�ชก�รในอินโดนีเซียมีดังนี้
วันที่	1	มกร�คม							 วันปีใหม่
วันที่	14	มกร�คม					 วัน	Maulidur	Rasul						
วันท่ี	31	มกร�คม					 วันตรุษจีน																																			
วันที่	31	มีน�คม						 วนัปใีหมฮ่นิดขูองช�วบ�หล	ี																			
วันที่	9	เมษ�ยน							 วันเลือกตั้งสม�ชิก																												
วันที่	18	เมษ�ยน					 วัน	Good	Friday		
วันที่	1	พฤษภ�คม				 วันกรรมกรส�กล																											
วันที่	15	พฤษภ�คม		 วัน	วิส�ขบูช�																														
วันที่	27	พฤษภ�คม			 วัน	Isra	Miraj																												
วันที่	29	พฤษภ�คม			 วัน	Ascension	Day
วันที่	28-29	กรกฏ�คม			วัน	Hari	Raja	Puasa	
	 	 และรัฐบ�ลได้ประก�ศ
	 	 เพิ่มวันหยุดให้ตั้งแต่	
																									 30	กรกฎ�คม-1	สิงห�คม
วันที่	25	ธันว�คม					 วันคริสต์ม�ส	และรัฐบ�ล
	 	 ให้หยุด	วันที่	26	ธันว�คม
	 	 อีกหนึ่งวันด้วย

2.4.1 การติดต่อราชการ Do

ที่ม�:	http://www.officeholidays.com/
countries/indonesia/



56 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ผู้ช�ยต้องพกกริชโบร�ณเพื่อใช้ประกอบ
เครื่องแต่งก�ยในพิธีแต่งง�นของเจ้�บ่�ว	[4]      

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Do
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	 ควรแต่งก�ยชุดดำ�ในก�รเข้�ร่วมพิธีเค�รพ
ศพ	[4] 

2.4.3 การเข้าร่วมงานศพ

Do
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	 ก�รจัดพิธีฌ�ปนกิจให้กับผู้เสียชีวิตเฉพ�ะ
ช�วอินโดนีเซียท่ีสุส�นของหมู่บ้�น	 ร่�งของ 
ผู้เสียชีวิตหรือร่�งที่ขุดขึ้นจ�กหลุมฝังศพจะถูก
ว�งลงบนโลงรปูร่�งคล�้ยตวัสตัว	์ทำ�จ�กไม้ไผ	่ผ�้	 
และกระด�ษก่อนจะจุดไฟเผ�	 หลังจ�กนั้นจึง
รวบรวมเศษเถ�้กระดกู	พรมดว้ยน้ำ�มะพร�้ว	และ
นำ�อังค�รไปลอยทะเลหรือแม่น้ำ�	[4] 

2.4.3 การเข้าร่วมงานศพ

Do
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2.4.3 การเข้าร่วมงานศพ

	 ควรตดิผ�้ปดิจมกูเมือ่ไปรว่มง�นศพ	เนือ่งจ�ก
ช�วบ�หลีเองเม่ือมีคนในครอบครัวเสียชีวิต	ก็มักจะ	
เกบ็ศพไวใ้นบ�้นเพ่ือทำ�พิธีกรรมคล�้ยๆ	กบับ�้นเร� 
ที่เก็บศพไว้ในบ้�นหรือวัด	 เก็บไว้ร้อยวัน	 เจ็ดวัน	
จึงค่อยเผ�	 โดยก�รเก็บศพไว้ในบ้�น	 เพ่ือรวม
ญ�ตมิิตรสห�ยเป็นเวล�น�นหล�ยวนั	ยอ่มจะต้อง 
มีกลิ่นเหม็นเน่�ของศพจนไม่น่�จะทนอยู่ได้	[4] 

Do
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	 ไมค่วรเข้�ร่วมพธิทีำ�น้ำ�มนต์หลังจ�กมีมลทนิ	
เช่น	
	 1)	ระหว่�งมีรอบเดือน	
	 2)	ก�รเจ็บป่วยเรื้อรัง	
	 3)	 ก�รต�ยของคนในครอบครัว	 เพื่อชำ�ระ
ล้�งบ�ป

2.4.4 การเข้าร่วมพิธีทำาน้ำามนต์

Don’t
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	 เด็กอินโดนีเซียต้องผ่�นพิธีโกนผมไฟ	 และ 
พิธีประส�ทพรวันเกิด	 เพ่ือนำ�ท�รกเข้�สู่สังคม
มนุษย์	[4] 

2.4.5 การประกอบพธีิกรรมทางศาสนา

Do
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2.4.5 การประกอบพธีิกรรมทางศาสนา

	 หญิงอินโดนีเซียต้องผ่�นพิธีตะไบฟัน	 คือ	 
เม่ือถึงวยัแรกรุน่	ฟนัหน�้และฟนัเข้ียวจะถกูตะไบ
ออกเพื่อกำ�จัดลักษณะนิสัยที่ชั่วร้�ยและควบคุม
กิเลส	(เฉพ�ะช�วบ�หลี)	[4] 

Do
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2.4.5 การประกอบพธีิกรรมทางศาสนา

	 ควรเข้�รว่มง�นเทศก�ล	ก�ซ�ด้�	(Kasada)	 
ซึ่งเป็นง�นประจำ�ปีในช่วงเดือนกุมภ�พันธ์
หรือมีน�คมของทุกปี	 โดยเป็นก�รบวงสรวง 
ภูเข�ไฟโบรโมท�งตะวันออกของเก�ะชว� 
เพือ่มอบสิง่ของต�่งๆ	ทัง้อ�ห�ร	และเครือ่งใชต่้�งๆ 
ให้แก่ภูเข�ไฟ	[4]

Do
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	 ควรเข้�ร่วมง�นพิธี	 วันขึ้นปีใหม่ของฮินดู	
(Nyepi)	ซึง่เปน็วนัทีช่�วฮนิดแูละช�วเก�ะบ�หลี
เตรียมตวัเข้�สูช่ว่งปใีหมต่�มปฏิทนิจนัทรคติบ�หล	ี
บ้�งก็เรียกวันนี้ว่�	 “วันแห่งคว�มเงียบ”	 ที่เรียก 
เช่นนั้นเพร�ะว่�ในช่วงนี้บ�หลีจะงดง�นรื่นเริง
บนัเทงิทัง้หมด	จะไม่มกี�รทำ�ง�น	ไมม่กี�รเดินท�ง
ขนส่ง	ทุกคนจะมุ่งปฏิบัติตนเพื่อบูช�	[4] 

2.4.5 การประกอบพธีิกรรมทางศาสนา

Do
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	 ควรเข้� ร่วมง�นเทศก�ล	 “ก�ลุงกัน”	 
(Galungan)	 ซึ่งเป็นง�นเฉลิมฉลองต่อเนื่อง
ย�วน�นถึง	10	วัน	ต�มคว�มเชื่อของชนพื้นเมือง
ท่ีว�่	คว�มดสี�ม�รถเอ�ชนะคว�มช่ัวร้�ยได	้แตล่ะ
บ้�นจะปักเส�ไม้ไผ่สูงที่ส�นเป็นรูปต่�งๆ	 อย่�ง
สวยง�มไว้หน้�บ้�น	พร้อมจัดเครื่องเซ่นไหว้บูช�
บรรพบรุษุ	เพร�ะเชือ่ว�่ในชว่งเทศก�ลนีเ้ปน็ชว่งที ่
วิญญ�ณบรรพบุรุษจะส�ม�รถกลับม�เยี่ยมบ้�น
ได้นั่นเอง	[4] 

2.4.5 การประกอบพธีิกรรมทางศาสนา

Do
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	 เข้�ร่วมง�นเทศก�ลในเดือนรอมฎอน	 
(Romdon)	 ซึ่งเป็นเดือนที่ช�วมุสลิมถือศีลอด	 
ไมรั่บประท�นอ�ห�รหรอืน้ำ�ระหว�่งเวล�กล�งวนั
และจะรับประท�นอ�ห�รได้กต็อ่เมือ่พระอ�ทติย์
ตกดินไปแล้ว	 แต่ช�วลอมบ็อกถือศีลอดเพียง	 
3	วนัเท�่นัน้	ไมถ่อืศลีทัง้เดอืนเหมอืนมสุลมิทีอ่ืน่	[4] 

2.4.5 การประกอบพธีิกรรมทางศาสนา

Do
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	 ควรเข้�ร่วมง�นเทศก�ล	“อิดูอัฐฮ�”	 (Idul	
Adha)	 คือ	 ง�นเฉลิมฉลองประจำ�ปี	 ซึ่งตรงกับ 
ช่วงเดือนพฤศจิก�ยนของทุกปี	 และทำ�พิธีฮัจญ์
เสร็จสิน้	โดยช�วอนิโดนีเซยีทีน่บัถอืศ�สน�อสิล�ม
จะนิยมทำ�พธิฆี�่สตัวใ์หญ	่เชน่	ววั	คว�ย	แพะ	แกะ	
เพื่อแจกเนื้อสัตว์แก่คนย�กจน	[4] 

2.4.5 การประกอบพธีิกรรมทางศาสนา

Do
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Don’t

	 ไม่ควรสวมหมวก	 ใส่แว่นกันแดด	 หรือสวม
รองเท้�ขณะเข้�ไปในศ�สนสถ�น	 เช่น	 มัสยิด	 
ห�กไม่ใช่ช�วมุสลิมควรเดินในบริเวณที่กำ�หนด
ให้เท่�นั้น	 บ�งมัสยิดจะให้สวมถุงพล�สติกที่เท้�
ก่อนเข้�ด้วย	[4]

2.4.6 การปฏิบัติตัวภายในมัสยิด
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Don’t

	 ไม่ควรนำ�อ�ห�รและเครื่องด่ืมเข้�มัสยิด 
โดยเดด็ข�ด	เนือ่งจ�กช�วอนิโดนเีซียถือว�่มสัยดิ
เป็นศ�สนสถ�นที่ศักดิ์สิทธิ์	[4]

2.4.6 การปฏิบัติตัวภายในมัสยิด
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	 ระหว่�งก�รนั่งในมัสยิด	 ควรระมัดระวัง 
อย�่ใหเ้ท�้ชีไ้ปยงัทศิท�งที	่“กบิลตั	หรอื	กบิละห”ฺ	
(Qibla)	ตัง้อยู	่เพร�ะถอืว�่เป็นสถ�นทีอ่นัศักด์ิสทิธิ์
ของศ�สน�อิสล�ม	[4]

2.4.6 การปฏิบัติตัวภายในมัสยิด

Don’t
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	 ควรจะก้�วเท้�ข้�งขว�ขณะก้�วเข้�มัสยิด	 
โดยธรรมเนียมปฏิบัติ	ควรกระทำ�พร้อม	“เนียต”	
คอื	ก�รตัง้ตนดว้ยคว�มสงบ	มีจติมุ่งม่ันเพ่ือเค�รพ
เอกองคอ์ลัลอฮแ์ละเมือ่ออกจ�กมสัยดิ	ควรจะก�้ว
ด้วยเท้�ซ้�ยก่อน	[4]

2.4.6 การปฏิบัติตัวภายในมัสยิด

Do
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	 ถ้�มีบุคคลอื่นอยู่ในมัสยิดก่อนแล้ว	 มุสลิม 
ผู้ท่ีกำ�ลังจะเข้�มัสยิด	 ควรกล่�วซ�ล�มด้วยเสียง
ท่ีดังพอประม�ณ	 ไม่รบกวน	 ผู้ที่กำ�ลังละหม�ด	
หรืออ่�นกุรอ�น	
	 สว่นผูท่ี้เปน็ศ�สนกิอืน่ห�กเข�้หรอืขึน้มสัยดิ	
ควรอยู่ในอ�ก�รสงบและสำ�รวมและให้เกียรติ 
แก่สถ�นที่	[4]

2.4.6 การปฏิบัติตัวภายในมัสยิด

Do
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	 ในมสัยดิ	ช�ย–หญิง	ควรนัง่แยกออกจ�กกนั	
แมจ้ะเป็นส�ม	ีภรรย�ก็ต�ม	ปกต	ิจะจดับรเิวณกัน้
สำ�หรับสตรีแยกออกจ�กฝ่�ยช�ย	[4]

2.4.6 การปฏิบัติตัวภายในมัสยิด

Do
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	 ก�รเข้�ชมมัสยิด	 สำ�หรับสตรีควรแต่งก�ย
สภุ�พ	กระโปรงย�วคลมุเข�่	ผ้�คลุมศรีษะ	(ฮญิ�บ)	
ห้�มใส่เสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก	 เสื้อกล้�ม	 ก�งเกง
ข�สั้น	รองเท้�แตะ	และรองเท้�โปร่ง	มัสยิดจะมี 
เสื้อคลุม	 และผ้�สำ�หรับคลุมศีรษะไว้ให้สำ�หรับ
สุภ�พสตรี	[4]

2.4.6 การปฏิบัติตัวภายในมัสยิด

Do
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Don’t

	 สตรีที่มีประจำ�เดือน	 ไม่ควรขึ้นไปประกอบ
พธีิในมัสยดิ	เวน้แตก่�รเดนิผ่�นเข้�ไปโดยไมห่ยดุ 
และไม่กลับไปกลับม�	 เนื่องจ�กผู้ที่เข้�มัสยิด 
ได้นั้น	ควรมีร่�งก�ยและจิตใจที่สะอ�ดบริสุทธิ์	[4]

2.4.6 การปฏิบัติตัวภายในมัสยิด
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	 ไม่ควรถ่�ยภ�พในมัสยิดขณะที่ช�วมุสลิม
กำ�ลังทำ�พิธีละหม�ดหรือกำ�ลังสวดมนต์ชำ�ระล้�ง	[4]

2.4.6 การปฏิบัติตัวภายในมัสยิด

Don’t
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	 ควรอ�บน้ำ�	ชำ�ระล�้งร่�งก�ยใหส้ะอ�ดกอ่น
ก�รสวดมนต	์เน่ืองจ�กช�วอสิล�ม	ต้องใชร้�่งก�ย
ที่สะอ�ดในก�รสวดมนต์ภ�วน�	[4]

2.4.7 การชำาระล้างร่างกาย

Do
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Son
Nam

e

	 ควรใช้ทั้ง	 2	 มือในก�รยื่นและรับน�มบัตร
เพื่อแสดงคว�มสุภ�พ	 และควรดูน�มบัตรของ 
ผู้ที่แนะนำ�ก่อนเก็บเข้�กระเป๋�เพื่อเป็นก�รให้
เกียรติ	[1]

2.4.8 การใช้นามบัตร

Do



79สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

	 ควรทร�บว่�ก�รแต่งก�ยของสตรีมุสลิม 
ในอินโดนีเซียไม่ต้องแต่งก�ยหรือคลุมร่�งก�ย 
ทุกส่วนเหมือนสตรีอ�หรับ	[4]

2.4.9 มารยาทการแต่งกายของสตรี

Do
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2.5 หมวดการซื้อของ
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	 ควรใช้เคร่ืองคิดเลขสำ�หรับต่อรองร�ค� 
สินค้�	 และเพ่ือก�รติดต่อสื่อส�รห�กไม่ส�ม�รถ
สื่อส�รได้	[4]

2.5.1 การต่อรองราคา

Do
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	 ควรย่ืนข้อต่อรองเพื่อซื้อของห�กไม่มี 
คว�มตัง้ใจท่ีจะซ้ือจริงๆ	เวล�ต่อรองใหเ้ร่ิมจ�กลด
ครึ่งร�ค�แล้วค่อยๆ	ขยับจนได้ร�ค�ที่รับได้	และ
เป็นที่พอใจทั้งสองฝ่�ย	[4]

2.5.1 การต่อรองราคา

Do
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	 ควรชำ�ระเงินค่�สินค้�เป็นเงินสด	 และ 
ตรวจนับให้เรียบร้อยก่อนออกจ�กเค�น์เตอร์	[4]

2.5.2 วิธีการชำาระเงิน

Do
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	 ควรจ่�ยค่�โรงแรมและร้�นค้�ใหญ่ๆ	โดยใช้
บัตรเครดิตได้	 และไม่ต้องแปลกใจห�กถูกคิดค่�
ธรรมเนียมก�รใช้บัตรอีกร้อยละ	3	-5	เพร�ะเป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติ	[4]

2.5.2 วิธีการชำาระเงิน

Do
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	 ควรซื้อของฝ�ก	 เช่น	 ซื้อผ้�บ�ติก	 (Batik)	
เนื่องจ�กบ�ติกคือศิลปะสิ่งทอที่มีชื่อเสียงที่สุดของ
อินโดนีเซีย	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งบ�ติกของชว�	[4]

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

Do
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	 ควรซื้อของที่	 “ห้�งม�ต�ฮ�รี”	 ซึ่งเป็น 
ห�้งสรรพสนิค้�ขน�ดใหญข่องประเทศอินโดนเีซยี	
คนพืน้เมอืงหรือท่ีอินโดนีเซยี	จะเรยีกเมอืงเข�เอง 
ว่�	 “จ๊อกจ้�”	 จะเห็นภ�ษ�ต�มร้�นรวงต่�งๆ	 
หรือในแผนที่เมืองเอง	จะเขียนว่�	JOGJA	เสมอ	
(อยู่ในกรุงจ�ก�ร์ต้�)		[4]

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

Do
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	 ควรระมัดระวังในก�รนำ�สินค้�เข้�ประเทศ
อินโดนเีซีย	[7]	โดยกำ�หนดไมเ่กนิต�มร�ยก�รดังนี้
	 แอลกอฮอล์		 ไม่เกิน	 1	ลิตร
	 บุหรี่		 ไม่เกิน	 200	มวน
	 ซิก�ร์	 	 50	มวน
	 ย�สูบ																 100	กรัม

2.5.4 สินค้าน่าซื้อ

Do
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	 ห้�มซื้อสิ่งของท่ีผิดกฎหม�ยเข้�ประเทศ	 [7]  
เช่น
	 •	 ส�รเสพติดและย�เสพติด	 (มีโทษรุนแรง 
ถึงขั้นประห�รชีวิต)
	 •	สื่อล�มกอน�จ�ร
		 •	อ�วุธปืนและวัตถุระเบิด
		 •	สือ่หรอืสิง่พมิพท์ีเ่กีย่วขอ้งกับคว�มออ่นไหว 
ท�งก�รเมือง

2.5.5 สินค้าห้ามซื้อ

Don’tDRUGS
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	 ห้�มซื้อเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์เนื่องจ�ก
เป็นของต้องห้�มของคนส่วนใหญ่ในอินโดนีเซีย	 
แต่อินโดนีเซียมีเบียร์ที่ผลิตข�ยในประเทศ	ชื่อว่�	 
แองเกอร์	(Anker)	และบินตัง	(Bintang)	[4]

2.5.5 สินค้าห้ามซื้อ

Don’t
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	 อินโดนีเซยีใชส้กุลเงินเปน็	“รเูปยีห”์	(Rupiah)	
มีอัตร�แลกเปลี่ยนโดยประม�ณ	
	 1	ดอลล�ร์สหรัฐ	 =	9,701.74	รูเปียห์	หรือ	
	 1	บ�ท						 =	316	รูเปียห์	
	 (กรกฎ�คม	2556)	[2]

2.5.6 การแลกเงิน

Do
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	 	 	 	 	 เงินที่ใช้ในอินโดนีเซียมีทั้งเหรียญกษ�ปณ์
และธนบัตร	 ที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ	 
1,000	 รูเปียห์	 2,000	 รูเปียห์	 5,000	 รูเปียห์	
10,000	รูเปียห์	20,000	รูเปียห์	50,000	รูเปียห์ 
และ	100,000	รูเปียห์	[7]

						ส่วนเหรียญกษ�ปณ์มี	5	ชนิด	ประกอบด้วย	 
25	รูเปียห์	50	รูเปียห์	100	รูเปียห์	200	รูเปียห์ 
และ	500	รูเปียห์	[7]

2.5.6 การแลกเงิน

Do
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25 รูเปียห์

50 รูเปียห์

100 รูเปียห์

200 รูเปียห์

500 รูเปียห์

ตัวอย่างเหรียญกษาปณ์ หน้า-หลัง
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1,000 รูเปียห์

2,000 รูเปียห์

5,000 รูเปียห์

10,000 รูเปียห์

ตัวอย่างธนบัตร หน้า-หลัง 
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20,000 รูเปียห์

50,000 รูเปียห์

100,000 รูเปียห์

ตัวอย่างธนบัตร หน้า-หลัง
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	 ควรนำ�เงินดอลล�ร์สหรัฐติดตัวไปสำ�หรับ 
แลกเป็นเงินรูเปียห์	 โดยธนบัตรดอลล�ร์สหรัฐ 
จะต้องมีสภ�พใหม่	ไม่มีตำ�หนิ	ไม่มีรอยพับ	รอยเย็บ 
รอยหัก	 ข�ด	 หรือมีตร�ประทับ	 และต้องเป็น
ธนบตัรทีม่รีหัส	H	เปน็ตน้ไป	(H,	I,	J,	…)	ห�กเปน็ 
รหัสอ่ืนหรือมีตำ�หนิร้�นรับแลกเงินบ�งแห่งจะไม่รับ	
หรือให้รับแลกในอัตร�ค่อนข้�งต่ำ�	
	 หม�ยเหตุ:	รหัส	A,	B,	C,	CB,	DB,	DH	และ
ธนบัตรท่ีพิมพ์ในปี	ค.ศ.	1996	ท้ังหมด	ไม่รับแลก	[7]

2.5.6 การแลกเงิน

Do
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	 ควรรับแลกเฉพ�ะธนบัตรใหม่เท่�นั้น	 (อย่�
รบัเหรยีญ)	เพร�ะไม่มีใครอย�กรับธนบตัรสกปรก
หรือชำ�รดุ		ถ�้ตอ้งก�รไดร้�ค�ดคีวรแลกเปลีย่นเงนิ
ทีส่ถ�นให้บรกิ�รแลกเปลีย่นเงนิตร�ต่�งประเทศ
ต�มสน�มบินและเมืองใหญ่	[4] 

2.5.6 การแลกเงิน

Do
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2.6 หมวดภาษากาย
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	 ไม่ควรใช้มือซ้�ยรับหรือส่งของใดๆ	 เพร�ะ
มือซ้�ยใช้เพื่อสุขอน�มัยส่วนบุคคล	[1]

2.6.1 การใชม้อืซา้ยในการรบั-สง่ของ

Don’t
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	 ไมค่วรใชน้ิ้วโปง้ในลกัษณะต�มรปูภ�พแทน
ก�รชี้สิ่งของหรือชี้คน	
	 “สิ	จ�กูร์”	คือสัญลักษณ์ของก�รเจริญพันธุ์	
สำ�หรับคู่สมรสที่ไม่มีบุตร	พึงระวังในก�รกำ�หมัด
ในลักษณะน้ีในอินโดนีเซียถือเป็นเร่ืองหย�บโลน	[4] 

2.6.2 การใช้นิ้วโป้ง

Don’t
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Do

	 ควรผ�ยมอืขว�เมือ่แนะนำ�บคุคลอืน่ๆ	ทีไ่มใ่ช่
ตนเอง	[8] 

2.6.3 การผายมือขวา
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	 ไม่ควรว�งมือที่สะโพกหรือยกมือกอดอก	
เน่ืองจ�กจะส่อไปในท�งที่ท้�ท�ย	 หรือแสดง 
คว�มโอหัง	โดยเฉพ�ะเวล�ยืนและก�งข�ด้วย	[8]	

2.6.4 การวางมือที่สะโพก
 หรือยกมือกอดอก

Don’t
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	 ห้�มสัมผัสศีรษะผู้อื่น	 รวมทั้งก�รลูบศีรษะ 
เด็ก	 เพร�ะถือว่�ศีรษะเป็นของสูง	 ดังน้ันก�ร
จับศีรษะเป็นก�รกระทำ�ที่หย�บค�ย	 และไม่ให้
เกียรติ	[5]

2.6.5 การสัมผัสศีรษะผู้อื่น

Don’t
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2.7 หมวดอื่นๆ
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	 ควรนำ�ย�ส่วนตัวเข้�ประเทศพร้อม	 ใบสั่ง
ย�จ�กแพทย์ติดตัวไปด้วยเพ่ือแสดงต่อศุลก�กร
อินโดนีเซียห�กถูกสอบถ�ม	[7]

2.7.1 สิ่งที่ควรนำาติดตัวไปด้วย

ก�รนำ�ย�ส่วนตัวเข้�ประเทศ

Do
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	 ก�รเข้�ประเทศหนังสือเดินท�งต้องมีอ�ยุ 
ไม่น้อยกว่�	 6	 เดือน	 มิฉะนั้นเจ้�หน้�ที่ตรวจคน 
เข้�เมืองอ�จจะปฏิเสธก�รเข้�เมืองได้	[1]

	 เนือ่งจ�กอนิโดนเีซยีเปน็สม�ชิกของอ�เซียน	
ดงันัน้คนไทยส�ม�รถเดนิท�งเข้�อนิโดนเีซียได้โดย
ไม่ต้องขอวีซ่�	แต่อยู่ได้ครั้งละ	30	วัน	[1]

2.7.2 การใช้บริการทางคมนาคม

Do
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	 ก�รเข้�ประเทศควรใช้เส้นท�งท�งอ�ก�ศ 
ในก�รเดินท�งเข้�ประเทศอินโดนีเซีย	 เนื่องจ�ก 
เปน็วธิทีีส่ะดวกทีส่ดุ	จ�กกรงุเทพฯ	มีเทีย่วบนิตรง 
ดังนี้
			 •	กรุงเทพฯ	-	จ�ก�ร์ต�
			 •	กรุงเทพฯ	-	เดนป�ซ�ร์	(บ�หลี)	ทุกวัน

2.7.2 การใช้บริการทางคมนาคม

Do



107สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

	 ก�รเดนิท�งท�งบก	ยงัมกี�รใชร้ถยนต์ส�มลอ้ 
หรอื	“เบจะก”์	ซึง่ชว่ยใหก้�รเดนิท�งรอบจ�ก�รต์�
สะดวกสบ�ย	 แต่ห้�มแล่นบนถนนส�ยหลัก	 
โดยเฉพ�ะเวล�จร�จรคับคั่ง	[4]

2.7.2 การใช้บริการทางคมนาคม

Do
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	 ควรแต่งก�ยให้รัดกุมและประพฤติตัว
เรียบร้อย	 ห�กนุ่งสั้นหรือสวมเสื้อไม่มิดชิดจะ 
ถูกมองว่�ไม่ให้คว�มเค�รพต่อสถ�นที่	 รวมไป
ถึงก�รไปไหนม�ไหนคนเดียวอ�จเสี่ยงต่อก�รถูก 
หนุ่มอินโดนีเซียลวนล�มได้	[4]

2.7.3 การเดินทางของสตรีโดยลำาพัง

Do
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2.7.4 การเดินทางกับเด็กเล็ก

	 ควรซื้อผ้�อ้อมแบบใช้แล้วทิ้ง	 หรืออ�ห�ร
สำ�หรับเด็กอ่อนถ้�ไปนอกเมือง	 [4]	 ซึ่งอ�จห�ซ้ือ
ได้ย�กเมื่อต้องออกไปนอกตัวเมือง	

Do
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2.7.5 การใช้โทรศัพท์

	 โทรศัพท์ในอินโดนีเซียมีท้ังของรัฐและของ
เอกชน	โดยของรฐับ�ล	ชือ่	Telkom	สว่นโทรศัพท์
ที่ดำ�เนินก�รโดยเอกชน	ชื่อ	Wartel
	 โทรศัพท์ส�ธ�รณะมีให้เลือกทั้ง	 2	 ชนิด	
ดังนี้		
	 •	ชนิดหยอดเหรียญ
	 •	ชนิดใช้บัตรโทรศัพท์
	 โดยโทรศัพท์ของเอกชนน้ันให้คว�มสะดวก
กว่�แตค่�่บรกิ�รกแ็พงกว�่	โดยเฉพ�ะก�รใชส้�ย
ต่�งประเทศทีเ่รยีกว�่IDD	(International	Direct	
Dialing)	[2]

Do
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	 ควรทร�บหม�ยเลขโทรฉุกเฉิน	ดังนี้	[2]

	 •	สอบถ�มข้อมูลทั่วไป	 102
	 •	สถ�นีตำ�รวจ	 110,	523-4204
  (Foreigner	Affair	Office)

	 •	ตำ�รวจนครบ�ล	 525-0110
  (Metropolitan) 
	 •	โรงพย�บ�ล	 520-3435-45

2.7.5 การใช้โทรศัพท์

Do
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 หมายเลขสนามบิน
	 เมือง:		 กรุงจ�ก�ร์ต�
	 ชื่อสน�มบิน:	Soekarno-Hatta		
	 		 International	Airport
	 โทรศัพท์:		 (62-21)	550-5179

 บริการรถแท็กซี่ Blue Bird
	 เมือง:		 กรุงจ�ก�ร์ต�
	 โทรศัพท์:		 (62-21)	794-1234

2.7.5 การใช้โทรศัพท์

Do
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2.7.5 การใช้โทรศัพท์

Do
หม�ยเลขติดต่อสถ�นทูต
สถ�นเอกอัครร�ชทูตไทย

ณ	กรุงจ�ก�ร์ต�

	 ควรทร�บเบอร์ติดต่อสถ�นเอกอัครร�ชทูตไทย 
ณ	กรุงจ�ก�ร์ต�	[4]

	 JI.	DR	Ide	Anak	Agung	Gde	Agung	Kav.
NO.	3.3	(Lot	8.8),	Kawasan	Mega	Kuningan,	
Jakarta	Indonesia	12950
	 โทรศัพท์	(62-21)	2932-8190	–	94
	 แฟกซ์	(62-21)	2932-8199,	2932-8201
	 อีเมล์	thaijkt@biz.net.id
	 เว็บไซต์	www.thaiembassy.org/jakarta
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2.7.6 การแต่งกายประจำาชาติ 

	 ควรรู้จักเตลุกเบสค�พ	 (Teluk	 Beskap)	
เน่ืองจ�กก�รแต่งก�ยของผู้ช�ยมักจะสวมใส่
เสื้อแบบบ�ติกและก�งเกงข�ย�วหรือเตลุก	 โดย
เป็นก�รแต่งก�ยแบบผสมผส�นระหว่�งเสื้อคลุม
สัน้แบบชว�และสวมโสร่งเมือ่อยูบ่�้นหรอืประกอบ
พิธีละหม�ด	[3]

Do
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	 ควรรู้จักเกบ�ย�่	(Kebaya)	เนือ่งจ�กเปน็ชดุ
ประจำ�ช�ติของประเทศอินโดนีเซียสำ�หรับสุภ�พ
สตรี	 มีลักษณะเป็นเสื้อแขนย�ว  ผ่�หน้�	 กลัด
กระดุม	 ตัวเสื้อจะมีสีสันสดใส	 ปักฉลุ	 เป็นล�ย
ลูกไม้	ส่วนผ้�ถุงที่ใช้จะเป็นผ้�ถุงแบบบ�ติก	[3]

2.7.6 การแต่งกายประจำาชาติ 

Do
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2.7.7 การนับเวลาและวันหยุดสำาคัญ
 ของอินโดนีเซีย

	 ตั้งแต่	1	มกร�คม	2531	อินโดนีเซียแบ่งเขต
เวล�ออกเป็น	3	เขต	[5]	คือ
	 1)	Western	Indonesia	Standard	Time	
(GMT	+	7	ชัว่โมง) 	ครอบคลุมเก�ะสมุ�ตร�	และ
บ�งส่วนของเก�ะชว�	ไดแ้ก่	Jakarta,	West	Java,	
Central	Java,	Yogyakarta	และ	East	Java	   
	 2)	Central	 Indonesia	 Standard	Time	
(GMT	+	8	ชั่วโมง)	ครอบคลุม	East	and	West	
Nusa	Tenggara	เก�ะกะลมินัตนั 	จงัหวดัทัง้หมด
ของเก�ะสุล�เวสี	และบ�หลี    
	 3)	Eastern	 Indonesia	Standard	Time	
(GMT	+	9	ชัว่โมง)	ครอบคลมุทกุจังหวดัของเก�ะ
โมลุกุ	และป�ปัว

Do
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