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คำานำา

		 สำ�นักง�น	ก.พ.	 ในฐ�นะองค์กรกล�งด้�นก�รบริห�ร
ทรพัย�กรบคุคลภ�ครฐั	และไดร้บัมอบหม�ยใหร้บัผดิชอบต�ม 
แผนง�นก�รจัดตั้งประช�คมสังคมและวัฒนธรรมอ�เซียน	 
ในข้อ	A.7	คือ	ก�รพัฒน�สมรรถภ�พของระบบร�ชก�รโดยก�ร	
เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถของทรัพย�กรบุคคลในระบบร�ชก�ร
		 จ�กก�รดำ�เนินก�รที่ผ่�นม�แม้ว่�สำ�นักง�น	 ก.พ.	 
ได้ดำ�เนินก�รจัดอบรมหลักสูตรคว�มรู้เก่ียวกับอ�เซียน 
ให้แก่ข้�ร�ชก�รทั้งในส่วนกล�ง	 และส่วนภูมิภ�คหล�ยครั้ง	 
แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึงบุคล�กรภ�ครัฐซึ่งมีจำ�นวน
ม�กกว่�	 2	 ล้�นคน	 สำ�นักง�น	 ก.พ.	 จึงเห็นควรพัฒน� 
ชุดก�รเรียนรู้	 “อ�เซียน	 กูรู”	 เพื่อเผยแพร่คว�มรู้เก่ียวกับ
อ�เซียนออกไปในวงกว้�ง	 อันจะส่งผลให้บุคล�กรภ�ครัฐ
ของประเทศส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลและพัฒน�ตนเองให้มี
คว�มรอบรู้เกี่ยวกับประช�คมอ�เซียนได้อย่�งสะดวกและ 
มีม�ตรฐ�นเดียวกัน
		 ทัง้นีส้ำ�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

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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ข้อมูลสำาคัญของประเทศ
โดยย่อ

1

แผนที่

ธงชาติ ตราแผ่นดิน

Thailand
Bangkok
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ราชอาณาจักรไทย

ชื่อทางการ	 : ราชอาณาจักรไทย
เมืองหลวง	 : กรุงเทพมหานคร
ขนาดประเทศ	 : 513,115 ตารางกิโลเมตร
ประชากร	 : 66.4 ล้านคน [17] 
อายุเฉลี่ยประชากร		: ชาย 70 ปี หญิง 77 ปี
เชื้อชาติ	 : ไทย ร้อยละ 75  
  ไทยเชื้อสายจีน ร้อยละ 14
  ไทยเชื้อสายมลายู ร้อยละ 3  
  ชนกลุ่มน้อย/ชาวไทยภูเขา ร้อยละ 8
ศาสนา	 : พุทธ ร้อยละ 95 
  อิสลาม คริสต์ และอื่นๆ ร้อยละ 5
ภาษาในราชการ	 : ไทย
ภาษาที่ใช้สื่อสาร	 : ไทย
หน่วยเงินตรา	 : บาท
อัตราแลกเปลี่ยน	 : 1 ดอลลาห์สหรัฐ
  เท่ากับ 31-34 บาท โดยประมาณ
สินค้าส่งออก	 : เครื่องคอมพิวเตอร์ 
  อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
  อัญมณีและเครื่องประดับรถยนต์ 
  อุปกรณ์ส่วนประกอบแผงวงจรไฟฟ้า   
  น้ำามันสำาเร็จรูป
รายได้รวมต่อหัวประชากร	: 5,281 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี [16]
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วัฒนธรรม
2
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2.1 หมวดการทักทาย
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	 ควรเรยีกชือ่	ต�มดว้ยน�มสกลุ	และใชค้ำ�เรยีก 
นำ�หน้�ชื่อว่�	 น�ย	 น�ง	 น�งส�ว	 เพ่ือแสดง
สถ�นภ�พของบุคคล	 ซึ่งถือเป็นก�รเรียกชื่อ 
อย่�งเป็นท�งก�ร

2.1.1 การเรียกชื่อ

Doนาย

นางสาว

นาง
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Do
คุณ ....

	 ควรใช้คำ�นำ�หน้�ชื่อว่�	 “คุณ”	 เพ่ือแสดง 
คว�มสุภ�พ	ซ่ึงใช้ได้ท้ังหญิงและช�ย	และไม่จำ�เป็น
ต้องรู้สถ�นภ�พสมรส

2.1.1 การเรียกชื่อ
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2.1.1 การเรียกชื่อ

	 ควรเรียกชื่อเล่นเมื่อสนทน�กับช�วไทย 
ท่ีสนิทสนมด้วย	 เน่ืองจ�กช�วไทยส่วนใหญ่จะมี	 
2	ชื่อ	คือ	ชื่อจริงที่ใช้เรียกอย่�งเป็นท�งก�รและ 
ชื่อเล่นที่ใช้เรียกข�นกันสั้นๆ	 ในครอบครัว	 หรือ
ในหมู่คนสนิท	 เป็นก�รเรียกข�นกันอย่�งไม่เป็น
ท�งก�ร

เรียกชื่อเล่น

Do
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	 ควรใช้สรรพน�มเรียกตัวเองว่�	กระผม	ผม	
ฉนั	ดฉินั	หนู	ข�้พเจ�้	ซึง่ก�รกล�่วข้ึนอยูกั่บบรบิท
ว่�กล่�วกับผู้ใด	เช่น		
	 •	 “กระผม	 หรือ	 ผม”	 เป็นสรรพน�มแทน 
ตัวช�ย	
	 •	 “ฉัน	 หรือ	 ดิฉัน”	 เป็นสรรพน�มแทน 
ตัวหญิง	
	 •	 “หนู”	 มักเป็นสรรพน�มที่ใช้แทนหญิง 
ที่เด็กกว่�ในก�รพูดกับผู้ใหญ่	เพื่อขอคว�มเอ็นดู	
	 •	“ข้�พเจ�้”	เปน็คำ�กล�งๆ	ทีใ่ชเ้ปน็สรรพน�ม
แทนได้ทั้งช�ยและหญิง

2.1.1 การเรียกชื่อ

Do

กระผม/ผม

ฉนั/ ดฉินั

หนู
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	 ควรเข�้ใจว�่ในภ�ษ�ไทยยงัมกี�รใชส้รรพน�ม
ก�รเรียกคูส่นทน�ว่�	ท�่น	คณุ	เธอ	น�ย	ซึง่ก�รใช ้
สรรพน�มดังกล่�วขึ้นอยู่ว่�ใช้กับใคร	เช่น	
	 •	 “ท่�น”	 เป็นสรรพน�มเรียกคู่สนทน� 
ที่มีอ�วุโสม�กกว่�	และใช้ได้ทั้งช�ยและหญิง
	 •	 “คุณ”	 เป็นสรรพน�มเรียกคู่สนทน� 
ที่มีอ�วุโสเท่�ๆ	กัน	และใช้ได้ทั้งช�ยและหญิง	
	 •	 “เธอ”	 เป็นสรรพน�มเรียกคู่สนทน� 
ที่เป็นหญิง	และมีอ�ยุเท่�ๆ	กัน	หรือน้อยกว่�
	 •	 “น�ย”	 เป็นสรรพน�มเรียกคู่สนทน� 
ที่เป็นช�ย	และมีอ�ยุเท่�ๆ	กัน	หรือน้อยกว่�

2.1.1 การเรียกชื่อ

Do

นาย
เธอ

ท่าน/คุณ
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ก�รเรียกบุคคลในครอบครัว

2.1.1 การเรียกชื่อ

Do

 ไทย      อังกฤษ
 พ่อ  father
 แม่  mother
 ปู่  grandfather
 ย่า  grandmother
 ตา  grandfather
 ยาย  grandmother
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ก�รเรียกบุคคลในครอบครัว

2.1.1 การเรียกชื่อ

Do

  ไทย         อังกฤษ

 พี่ชาย  (elder) brother

 พี่สาว  (elder) sister

 น้องชาย (younger) brother

 น้องสาว (younger) sister
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	 ควรทักท�ยด้วยก�รกล่�วคำ�ว่�	 “สวัสดี”	
พรอ้มกบัก�รไหว	้ห�กคูส่นทน�เปน็ผูท่ี้อ�วโุสกว�่	
และห�กอ�วุโสเท่�กันหรือน้อยกว�่ควรกล�่วคำ�ว�่ 
“สวัสดี”	เพียงอย่�งเดียว

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Do

“สวัสดีครับ”
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	 ควรกล�่วคำ�ว่�	“ขอโทษ”	เมือ่ต้องก�รรบกวน
หรอืขัดจงัหวะผูอ้ืน่	เมือ่ทำ�ผดิ	หรอืทำ�สิง่ทีไ่มถ่กูตอ้ง 
และเหม�ะสม

2.1.3 การกล่าวขอโทษ

Do“ขอโทษค่ะ”
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	 ควรกล่�วคำ�ว่�	“ขอบคุณ”	หรือ	“ขอบใจ”	
เมื่อผู้อื่นให้สิ่งของ	หรือทำ�สิ่งต่�งๆ	 ให้	 โดยปกติ
จะใชค้ำ�ว�่	“ขอบคณุ”	กบัผูท้ีอ่�วโุสกว�่พรอ้มกบั
ยกมือไหว้	และใช้คำ�ว่�	“ขอบใจ”	กับผู้ที่มีอ�วุโส
น้อยกว่�โดยไม่มีก�รยกมือไหว้

2.1.4 การกล่าวขอบคุณ

Do
“ขอบคุณค่ะ”
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	 ควรกล่�วล�	 เมื่อจะจบก�รสนทน�	 หรือ
เยี่ยมเยียน	 ด้วยก�รกล่�วได้หล�ยอย่�ง	 เช่น	 
“ผม/ดิฉัน	 ขอตัวกลับก่อนนะครับ/นะคะ”	 
“หนู	/ดิฉันขอล�นะคะ”

2.1.5 การกล่าวลา

Do
“ผมขอตัว

กลับก่อนนะครับ”
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	 ควรกล่�วคำ�ว่�	“สวัสดี”	เมื่อต้องก�รร่ำ�ล�
ต่อกัน	เช่นเดียวกันกับก�รกล่�วทักท�ยเม่ือแรกเจอ 
และเมื่อกล่�วล�	 “สวัสดี”	 กับผู้ที่มีอ�วุโสกว่� 
ก็มักจะยกมือไหว้พร้อมกันไปด้วย

2.1.5 การกล่าวลา

Do

“สวัสดี”
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2.2 หมวด
อาหารและมารยาท

ในการรับประทานอาหาร
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	 ช�วไทยนิยมรบัประท�นข�้วเปน็อ�ห�รหลกั 
วธิกี�รรับประท�นของช�วไทยมทีัง้ก�รใชม้อืเปบิ 
และก�รใช้ชอ้นสอ้ม	ซึง่ก�รใชมื้อในก�รรบัประท�น
ข้�ว	ส่วนใหญ่มักใช้มือข้�งขว�เท่�นั้น

2.2.1 อาหารประจำาชาติ 

Do
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	 อ�ห�รไทยท่ีเปน็ท่ีรูจ้กัของช�วต�่งช�ตแิละ
ควรลองรับประท�น	คือ	“น้ำาพริกปลาทู”	และ 
ได้ชื่อว่�เป็นอ�ห�รประจำ�ช�ติ	 โดยจะเสิร์ฟ 
พร้อมกับเครื่องเคียง	 คือ	 ปล�ทูทอด	 และผัก 
ที่จัดม�เป็นชุด	[10]

2.2.1 อาหารประจำาชาติ 

Do
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	 อ�ห�รไทยที่เป็นที่รู้จักของต่�งช�ติและ 
ควรลองรับประท�น	คือ	“ต้มยำากุ้ง”	เป็นอ�ห�ร
ที่โด่งดังม�กที่สุดของไทย	 เพร�ะช�วต่�งช�ติ 
จะรู้จักต้มยำ�กุ้งม�กกว่�อ�ห�รชนิดอื่น	 ต้มยำ� 
จะเน้นรสช�ติเปรี้ยวและเผ็ดเป็นหลัก	 มีรสเค็ม
และรสหว�นเล็กน้อย	 รับประท�นกับข้�วสวย	 
มี	2	แบบ	คือ	แบบน้ำ�ใสกับน้ำ�ข้น	 เครื่องต้มยำ� 
ทีข่�ดไม่ได	้คอื	ข�่	ตะไคร	้ใบมะกรดู	พรกิ	ปรงุรส 
ด้วยน้ำ�มะน�ว	น้ำ�ปล�	น้ำ�พริกเผ�	[4]

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Do
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	 อ�ห�รไทยที่เป็นที่รู้จักของต่�งช�ติและ 
ควรลองรับประท�น	 คือ	 “ผัดไทย”	 โดยท่ัวไป 
จะนำ�เส้นเล็กม�ผัดด้วยไฟแรงกับไข่	 กุยช่�ย	 
ถั่วงอก	 หัวไชโป๊วสับ	 เต้�หู้เหลือง	 ถั่วลิสงคั่ว	 
กุ้งแห้ง	 ปรุงรสด้วยพริก	 น้ำ�ปล�	 และน้ำ�ต�ล	 
เสิร์ฟพร้อมกับมะน�ว	 กุยช่�ย	 ถั่วงอกสด	 และ
หัวปลี	รสช�ติออกหว�นมันเค็ม	[10]

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Do
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	 อ�ห�รไทยที่เป็นที่รู้จักของต่�งช�ติและ 
ควรลองรับประท�น	 คือ	 “ส้มตำา”	 เป็นอ�ห�ร 
ที่ม�จ�กภ�คตะวันออกเฉียงเหนือของไทย	
(อสี�น)	ซึง่เปน็ท่ีนิยมท้ังช�วไทยและช�วต�่งช�ต	ิ 
ปรุงโดยก�รนำ�มะละกอดิบม�ขูดเปน็เสน้	ตำ�ในครก 
ใส่พริก	 กระเทียม	 มะเขือเทศ	 ปรุงรสให้เปรี้ยว	
เผ็ด	 เค็ม	 รับประท�นกับข้�วเหนียวและผักสด	
ส้มตำ�มีหล�ยแบบ	เช่น	ส้มตำ�ไทย	ส้มตำ�ปู	และ
ส้มตำ�ปูปล�ร้�	[4]

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Do
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	 อ�ห�รไทยที่เป็นที่รู้จักของต่�งช�ติและ 
ควรลองรับประท�น	คือ	“แกงเขียวหวาน”	เป็น
อ�ห�รไทยประเภทแกง	ประกอบด้วย	เนือ้	ปล�	ไก ่
หรือหมู	และผัก	ปรุงรสด้วย	กะทิ	มะเขือ	น้ำ�ต�ล	
ใบมะกรูด	 และใบโหระพ�	 นิยมรับประท�น 
กับข้�วสวยหรือขนมจีน	 น้ำ�พริกแกงมีสีเขียว	 
เพร�ะใช้พรกิขีห้นสูด	สเีขยีว	บ�งทอ้งทีใ่สใ่บพรกิ
ลงไปตำ�ด้วย	[10]

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Do
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	 ช�วไทยนยิมรับประท�นอ�ห�รพรอ้มหน�้กนั 
แบบนัง่ล้อมวงบนโตะ๊	หรอืปเูสือ่บนพืน้	มโีถใสข่�้ว 
เพื่อตักแบ่งใส่จ�นของแต่ละคน	 โดยมีกับข้�ว 
ใส่ถ้วยว�งไว้กล�งวง	 มีช้อนกล�งให้ตักกับข้�ว 
ม�ใส่จ�นของตนเอง	
	 ก�รรับประท�นอ�ห�รอ�จรับประท�นด้วย
ช้อนและส้อม	 หรือเปิบอ�ห�รด้วยมือ	 ช�วไทย
ในเมืองมักใช้ช้อนและส้อมในก�รท�นอ�ห�ร 
ม�กกว่�เปิบอ�ห�รด้วยมือ
		 บ�งบ�้นจะมขีนัน้ำ�ว�งไวส้ำ�หรบัล�้งมอืดว้ย
ห�กต้องใช้มือในก�รเปิบอ�ห�ร

2.2.2 ข้อควรรู้เรื่องอาหารไทย

Do
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	 ควรทร�บว่�อ�ห�รไทยส่วนใหญ่มีรสจัด	
ท้ังอ�ห�รประเภทแกง	 ยำ�	 หรือผัด	 นอกจ�กน้ี 
ในแต่ละภูมิภ�คยังมีเคร่ืองเทศ	 และเครื่องปรุง 
ที่ให้กลิ่น	รสช�ติที่แตกต่�งกัน	[10]

2.2.2 ข้อควรรู้เรื่องอาหารไทย

Do

“อาหารไทย 4 ภาค”
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	 ควรทร�บว่�ก�รปรุงอ�ห�รของช�วไทยจะ
ประกอบดว้ยพชืผกัและวตัถดิุบทีห่�ได้ในทอ้งถ่ิน 
สว่นใหญเ่ปน็พชืผักสมนุไพร	อ�ห�รไทยแทแ้ตเ่ดมิ	
คอื	อ�ห�รประเภทจิม้	รองม�คืออ�ห�รท่ีปรุงด้วย
วิธียำ�	ต้ม	คั่ว	ต่อม�จึงมีก�รนำ�วิธีก�รแกง	ทอด	
ผัด	และตุ๋น	ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ไทยได้รับม�จ�ก
ประเทศจีน	อินเดีย	ม�เลเซีย	ฯลฯ	

2.2.2 ข้อควรรู้เรื่องอาหารไทย

Do
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	 ช�วไทยนิยมรับประท�นอ�ห�รจ�กรถเข็น 
ข�ยอ�ห�ร	ซึง่มทีัง้ค�ว	หว�น	ผลไม	้คนไทยหล�ยๆ 
คนนิยมซื้ออ�ห�รรถเข็นท่ีห�รับประท�นได้ง่�ย 
โดยเฉพ�ะผลไม้ท�นในระหว่�งวัน	 ซ่ึงสร้�ง 
คว�มประหล�ดใจให้ช�วต่�งช�ติที่ไม่คุ้นเคย 
กับก�รรับประท�นจุกจิก	

2.2.2 ข้อควรรู้เรื่องอาหารไทย

Do
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	 ในกรณทีีต่อ้งนัง่พืน้รว่มวงรบัประท�นอ�ห�ร
ไม่ควรให้ปล�ยเท้�ชี้ไปท�งผู้อื่น	 เพร�ะถือเป็น
กิริย�ที่ไม่สุภ�พ	[1]

2.2.3  มารยาทในการรับประทาน
  อาหาร

Don’t
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2.2.3  มารยาทในการรับประทาน
  อาหาร

	 ควรใช้ชอ้นกล�งทกุครัง้ทีต่กัอ�ห�รจ�กจ�น
กับข้�วที่รับประท�นร่วมกัน	[1]

Do
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	 ในขณะท่ีรับประท�นอ�ห�ร	ไมค่วรตักอ�ห�ร
ใส่ป�กคำ�ใหญ่เกินไป	 ไม่ซดอ�ห�รที่เป็นน้ำ�หรือ
เคี้ยวอ�ห�รมีเสียงดัง	ช�วไทยถือว่�เป็นม�รย�ท
ที่ไม่สุภ�พ	[1]

2.2.3  มารยาทในการรับประทาน
  อาหาร

Don’t
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	 ในขณะทีก่ำ�ลงัรบัประท�นอ�ห�ร	ถ้�ต้องก�ร
ค�ยอ�ห�ร	 ควรใช้มือป้องป�กขณะค�ยอ�ห�ร	
แล้วใช้กระด�ษเช็ดป�กรองรับอ�ห�รนั้นไว้	 
และห�กจะใช้ไม้จิ้มฟัน	 ควรใช้มืออีกข้�งหนึ่ง 
ป้องป�กไว้	[2]

2.2.3  มารยาทในการรับประทาน
  อาหาร

Do
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	 ม�รย�ทในก�รรับประท�นอ�ห�รของไทย					
ไม่ว่�จะเป็นก�รรับประท�นอ�ห�รกับคนใน
ครอบครัว	 หรือกับผู้อื่น	 ควรให้ผู้มีอ�วุโสสูงสุด
เป็นผู้เริ่มตักอ�ห�รก่อน	[2]

2.2.3  มารยาทในการรับประทาน
  อาหาร

Do
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	 เป็นม�รย�ททีด่ใีนระหว่�งรบัประท�นอ�ห�ร	
ห�กไอหรือจ�ม	ควรใช้มือหรือผ้�ปิดป�กไว้	แล้ว
หันหน้�ออกจ�กโต๊ะอ�ห�ร	พร้อมกับก�รกล่�ว
คำ�ขอโทษ	[1]

2.2.4 มารยาทในร้านอาหาร

Do
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	 ในระหว่�งรับประท�นอ�ห�ร	 ไม่ควรให้ 
ช้อนส้อมกระทบกัน	หรือกระทบจ�นข้�วจนเกิด
เสียงดังเป็นท่ีรำ�ค�ญของผู้ร่วมโต๊ะรับประท�น
อ�ห�รหรือโต๊ะข้�งเคียง	[1]

2.2.4 มารยาทในร้านอาหาร

Don’t
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2.3 หมวด
ศาสนาและประวัติศาสตร์ 
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	 พระสงฆ์เปน็บคุคลท่ีช�วไทยใหค้ว�มเค�รพ
อย่�งสูง	 ไม่ควรแสดงกิริย�อันไม่สำ�รวมต่อหน้�
พระสงฆ์	[13]

2.3.1 พระสงฆ์และพระพุทธรูป

Don’t
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2.3.1 พระสงฆ์และพระพุทธรูป

	 ผู้หญิงไม่ควรอยู่ใกล้ชิด	 หรือมีก�รสัมผัส 
พระสงฆ์	เนื่องจ�กผิดกฎของศ�สน�	[13]

Don’t
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	 สำ�หรบัผูห้ญงิเมือ่ตอ้งรับสิง่ของจ�กพระสงฆ	์		
ควรรอให้พระสงฆว์�งสิง่ของนัน้กอ่นแลว้จงึหยบิ
สิง่ของนัน้	และเมือ่ตอ้งก�รถว�ยสิง่ของแด่พระสงฆ์ 
ให้ว�งลงบนผ้�ที่พระสงฆ์ว�งแผ่ไว้ให้

2.3.1 พระสงฆ์และพระพุทธรูป

Do
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	 ก�รเข้�พบพระสงฆท่ี์วัด	ควรแต่งก�ยสภุ�พ
เรียบร้อย	 ก�รสนทน�กับพระสงฆ์ไม่ควรพูดจ�
หยอกล้อ	 หรือแสดงกิริย�อันไม่สำ�รวมต่อหน้�
พระสงฆ์	 ควรนั่งหรือยืนอยู่ในตำ�แหน่งที่ต่ำ�กว่� 
พระสงฆ	์และแสดงคว�มเค�รพดว้ยก�รประนมมอื 
ขณะพูดคุยหรือฟังเทศน์

2.3.1 พระสงฆ์และพระพุทธรูป

Do
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	 เมื่อไปวัด	ผู้หญิงไม่ควรสวมเสื้อผ้�โปร่งบ�ง	
เสื้อผ้�รัดรูป	 หรือนุ่งกระโปรงสั้น	 อีกทั้งไม่ควร
แตง่หน�้จนเกนิง�ม	และไมค่วรสวมหมวก	รวมถงึ 
เครื่องประดับร�ค�แพง	[1]	

2.3.2 วัดและศาสนสถานอื่นๆ

Don’t
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2.3.2 วัดและศาสนสถานอื่นๆ

	 ไมต่ะโกน	หรอืพดูคยุเสยีงดงัขณะอยูใ่นเขตวดั 
รวมถึงศ�สนสถ�นอื่นๆ	ด้วย	[15]

Don’t
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	 เม่ือไปวดัจะสวมรองเท�้เดนิกไ็ด	้เชน่	ก�รเดนิด ู
รอบวัด	 อุโบสถ	 หรือโบสถ์	 แต่ต้องถอดรองเท้�
ก่อนเข้�ภ�ยในอุโบสถ	หรือโบสถ์ทุกครั้ง

2.3.2 วัดและศาสนสถานอื่นๆ

Do
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	 ขณะเข้�ในเขตวัดและศ�สนสถ�น	 ไม่ควร 
ปนีป�่ยหรือจับตอ้งปูชนียวัตถใุดๆ	ใหช้ำ�รุดเสยีห�ย 
และไม่ควรถ่�ยภ�พด้วยกิริย�ท่�ที่ไม่เหม�ะสม	
หรือในบริเวณท่ีเป็นเขตหวงห้�มโดยไม่ได้รับ
อนุญ�ต	

2.3.2 วัดและศาสนสถานอื่นๆ

Don’t
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	 ก�รสนทน�เกี่ยวกับประวัติศ�สตร์ช�ติไทย 
ไม่ใช่หัวข้อต้องห้�มของช�วไทย	 ในท�งตรงข้�ม 
กลับเป็นคว�มภ�คภูมิใจของคนไทยเกี่ยวกับ 
สถ�นะของประเทศในอดีต	 ซ่ึงต�มข้อเท็จจริง 
ท�งประวัติศ�สตร์ไม่เคยตกเป็นอ�ณ�นิคมของ 
ช�ติตะวันตก

2.3.3 การสนทนาเรื่องประวัติศาสตร์

Do
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Don’t

	 ไม่ควรแสดงคว�มคิดเห็น	 ที่อ�จจะนำ�ไปสู่
ก�รโตเ้ถยีงในประเดน็ประวตัศิ�สตรข์องประเทศ
ที่เป็นคู่เปรียบเทียบกับประเทศไทย	 อย่�งเช่น	 
ก�รเปรยีบเทยีบว่�ประเทศใดแก้ปญัห�ไดดี้กว�่กนั

2.3.3 การสนทนาเรื่องประวัติศาสตร์

ประเด็น
ประวัติศ�สตร์
ของประเทศ

ก�รเปรียบเทียบว่�
ประเทศใด

แก้ปัญห�ได้ดีกว่�กัน
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2.4 หมวด
มารยาทในการเข้าสังคม

และการเขา้ร่วมงานพธิสีำาคญั
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	 ควรแต่งก�ยให้สุภ�พเรียบร้อย	 ไม่ควร 
สวมเสื้อไม่มีแขน	ก�งเกงข�สั้น	หรือรองเท้�แตะ	
เมื่อไปติดต่อสถ�นที่ร�ชก�ร	 ซึ่งหม�ยรวมถึง 
ก�รเข้�ไปในเขตพระร�ชฐ�น

2.4.1 การติดต่อราชการ

Do
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	 หน่วยง�นร�ชก�รไทย	 โดยปกติเปิดทำ�ก�ร
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์	เวล�	08.30-16.30	น.

2.4.1 การติดต่อราชการ

จันทร์-ศุกร์
เวล�	08:30-16:30	น.

Do
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	 เม่ือเข้�รว่มพธิแีตง่ง�น	ควรแตง่ก�ยใหส้ภุ�พ
เรียบร้อยเหม�ะสมกับลักษณะของง�น	 เวล�	 
และสถ�นที	่ซึง่ถอืเปน็ก�รใหเ้กยีรติแกคู่บ่�่วส�ว	 
สีของเสื้อผ้�ควรเป็นสีที่สดใส	 ไม่ควรใส่สีดำ�	 
เท�	และม่วง	[1]

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Do
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	 ผูท้ีไ่ดรั้บเชิญให้ไปง�นมงคลสมรส	ควรไปถงึ
ง�นให้ตรงเวล�หรือก่อนเวล�เล็กน้อย	 เมื่อไปถึง 
ง�นแล้วควรไปพบเจ้�ภ�พ	 หรือคู่บ่�วส�วก่อน	 
จ�กน้ันให้น่ังต�มท่ีเจ้�ภ�พเชิญให้น่ัง	ก�รรับประท�น 
อ�ห�รจะเริ่มได้	 ต่อเมื่อเจ้�ภ�พประก�ศเชิญ 
ให้ท�นก่อน	เมื่อสมควรแก่เวล�กลับ	ควรบอกล�
เจ้�ภ�พด้วย	[1]

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Do
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	 ผู้ที่ได้รับเชิญไปร่วมพิธีมงคลสมรส	ควรร่วม
หลั่งน้ำ�สังข์อวยพรคู่บ่�วส�ว	 และควรเป็นไป 
ต�มลำ�ดับอ�วุโส	[1]

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Do
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	 เม่ือเข้�ร่วมพิธีแต่งง�น	 และต้องอวยพร 
คู่บ่�วส�ว	ควรใช้คำ�พูดที่สุภ�พ	 ไพเร�ะ	ถูกต้อง
เหม�ะสมกับคู่บ่�วส�ว	 หรืออ้�งถึงสิ่งศักด์ิสิทธิ์ 
ที่เค�รพนับถือม�ประท�นพร

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Do
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	 ก�รเข้�ร่วมง�นศพ	 ควรแต่งก�ยไว้ทุกข์ 
ด้วยเสื้อผ้�สีดำ�หรือข�ว	 หรือต�มคว�มนิยม 
ของท้องถิ่น	 และควรเป็นชุดที่สุภ�พเรียบร้อย 
ไม่ตกแต่งด้วยเครื่องประดับที่แววว�ว	[1]

2.4.3 การเข้าร่วมงานศพ

Do
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	 ก�รเข้�ร่วมง�นศพ	 ควรนำ�พวงหรีดหรือ 
ปัจจยัทำ�บญุไปมอบให้แก่เจ�้ภ�พเพือ่รว่มทำ�บญุ 
อุทศิสว่นกศุลแกผู่ล้ว่งลบัเปน็ก�รแสดงคว�มเสยีใจ 
โดยเม่ือไปถึงง�นศพ	 ควรแสดงคว�มเสียใจ 
กับเจ้�ภ�พก่อน

Do

2.4.3 การเข้าร่วมงานศพ



61ราชอาณาจักรไทย

	 ก�รเข้�ร่วมง�นศพ	 ควรกร�บพระพุทธรูป
ก่อนแล้วจึงไปเค�รพศพโดยใช้ธูป	1	ดอก	[1]

2.4.3 การเข้าร่วมงานศพ

Do
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2.4.3 การเข้าร่วมงานศพ

	 ในวันฌ�ปนกิจศพ	 เมื่อเข้�ไปถึงบริเวณ 
เมรุประกอบพิธี	 ให้รอประธ�นลงจ�กเมรุก่อน	 
แล้วผู้ม�ร่วมง�นจึงค่อยทยอยขึ้นไปว�งดอกไม้ 
ธปูเทยีนบนเชิงตะกอน	จ�กนัน้ทำ�คว�มเค�รพศพ 
ก่อนลงจ�กเมรุ	[1]

Do
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2.4.4 การเข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์

	 ประเทศไทยได้ระบุวันที่	 13-15	 เมษ�ยน 
ของทกุปใีหเ้ปน็เทศก�ลสงกร�นต	์และเปน็วนัหยดุ 
ร�ชก�ร	พงึทร�บว�่ประเทศเพือ่นบ�้นทีม่อี�ณ�เขต 
ติดตอ่กบัประเทศไทยไมว่่�จะเปน็กัมพูช�	เมยีนม�ร	์ 
สปป.ล�ว	 และเวียดน�ม	 ล้วนถือว่�ช่วงเวล�นี้ 
เปน็ชว่งสง่ท�้ยปเีก�่ตอ้นรบัปีใหมด่ว้ยเชน่เดยีวกนั	

Do
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	 ในช่วงเทศก�ลสงกร�นต์จะมีทั้งง�นบุญ
และง�นรื่นเริงในคร�วเดียวกัน	 ง�นสงกร�นต์ 
ท่ียิง่ใหญท่ีสุ่ดและมชีือ่เสยีงทีส่ดุในส�ยต�ช�วโลก 
คือสงกร�นต์ในประเทศไทย	 จึงทำ�ให้เทศก�ล
สงกร�นตข์องไทยตดิอนัดบัเทศก�ลทีม่สีสีนัทีส่ดุ	
1	ใน	5	ของเอเชีย	[7]

2.4.4 การเข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์

Do
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	 สงกร�นตข์องไทยเปน็ช่วงเวล�ทีผู่ค้นต่�งกลบั
ไปยงัภมูลิำ�เน�เดมิของตนเองเพือ่ทีค่รอบครวัจะได้
อยูก่นัพร้อมหน�้พรอ้มต�	นอกเหนือจ�กกจิกรรม
รดน้ำ�ดำ�หวัผูใ้หญ	่และเลน่ส�ดน้ำ�กนัแลว้กจิกรรม
ในวันสงกร�นต์	 ยังมีก�รสรงน้ำ�พระพระพุทธรูป 
ที่บ้�นและสรงน้ำ�พระสงฆ์ท่ีวัด	 ก�รบังสุกุลอัฐิ
กระดูกผู้ล่วงลับ	 รวมท้ังก�รขนทร�ยเข้�วัดและ
ก�รปล่อยนกปล่อยปล�

2.4.4 การเข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์

Do
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	 ควรเล่นน้ำ�สงกร�นต์อย่�งสุภ�พ	 ไม่เป็น 
ก�รเล่นน้ำ�ที่เกินเหตุ	 เช่น	 ก�รใช้น้ำ�สกปรก	 
ก�รใชน้้ำ�แขง็คว้�งป�	ก�รใช้อปุกรณท์ีม่แีรงดันสงู 
ก�รลวนล�ม	ก�รใชแ้ปง้สที�ต�มหน้�และเน้ือตัว 
ผู้หญิงไม่ควรแต่งก�ยด้วยเสื้อผ้�โปร่งบ�ง	รัดรูป	
หรือนุ่งสั้น	 ควรใส่เสื้อผ้�ควรจะมีสีเข้ม	 เช่น	 
สีดำ�	สีน้ำ�เงิน

2.4.4 การเข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์

Do
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	 พธิหีลวง	หรือรฐัพิธี	เป็นง�นทีพ่ระบ�ทสมเด็จ 
พระเจ้�อยู่หัว	หรือผู้แทนพระองค์ไปทรงเป็นประธ�น 
ในพิธีต�มท่ีรัฐบ�ลกร�บบังคมทูลขอพระมห�กรุณ�
ใหท้รงรบัไวเ้ปน็ง�นรฐัพธิ	ีดงัน้ันผูท้ีเ่ข้�รว่มในพิธ	ี
ต้องปฏิบตัตินใหเ้หม�ะสมแกฐ่�นะต�มสถ�นก�รณ	์
ซึ่งต�มขนบธรรมเนียมไทยได้ให้คว�มสำ�คัญ 
ในเรื่องนี้ไว้ม�ก	[1]

2.4.5 การเข้าร่วมงานพิธีหลวง

Do
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	 ในพิธีหลวงจะแสดงคว�มเค�รพพระมห�-
กษัตริย์	โดยก�รยืนรับเสด็จ
	 ถ�้แตง่เครือ่งแบบสวมหมวก	ทัง้ช�ยและหญงิ 
ให้ยืนแสดงคว�มเค�รพด้วยก�รทำ�วันทยหัตถ์	 
แตถ่�้ไม่สวมหมวกใหถ้ว�ยคำ�นบั	โดยกม้ศีรษะลง
ทำ�ครั้งเดียวแล้วยืนตรง	[1]

2.4.5 การเข้าร่วมงานพิธีหลวง

Do
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	 ก�รยืนรับเสดจ็ในพิธีหลวง	สำ�หรบัผูท้ีไ่มแ่ตง่
เครื่องแบบ	 ถ้�สวมหมวกอยู่ให้ถอดหมวกออก	 
แล้วถว�ยคว�มเค�รพ	 โดยผู้ช�ยถว�ยคำ�นับ	 
ผู้หญิงย่อเข่�	เรียกว่�ถอนส�ยบัว	[1]

2.4.5 การเข้าร่วมงานพิธีหลวง

Do
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2.4.6 การเข้าสังคม

Do

	 ในก�รยืน่น�มบตัร	ควรใชท้ัง้สองมอืในก�รยืน่ 
และรบัน�มบตัรเพ่ือแสดงคว�มสภุ�พ	และควรดู 
น�มบัตรของผู้ที่แนะนำ�ก่อนเก็บเข้�กระเป๋�	 
เพื่อเป็นก�รให้เกียรติ	
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	 ต�มธรรมเนียมไทย	 เวล�แนะนำ�บุคคล 
ให้รู้จักกันโดยท่ัวไปควรแนะนำ�ให้ผู้น้อยรู้จัก 
ผูใ้หญ่ก่อน	พรอ้มกนันัน้ผูน้อ้ยควรไหวผู้ใ้หญ	่และ
ผู้ใหญ่ก็ควรรับไหว้

2.4.6 การเข้าสังคม

Do
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	 ควรถอดรองเท้�ก่อนเข้�ไปในบ้�นเรือน 
ของช�วไทย	ทัง้นีเ้พร�ะรองเท�้มสีิง่สกปรกตดิอยู	่ 
ห�กใส่เข้�บ้�นแล้วจะทำ�ให้บ้�นเลอะเทอะได้	 
ยิง่ไปกว�่นัน้ก�รถอดรองเท้�ยงัเป็นก�รให้เกยีรติ
แก่เจ้�ของบ้�นอีกด้วย

2.4.6 การเข้าสังคม

Do



73ราชอาณาจักรไทย

	 เป็นก�รสุภ�พที่จะค้อมตัวลงเล็กน้อย	 
เมื่อเดินผ่�นผู้ที่นั่งอยู่	 ขณะเดินผ่�นควรแสดง 
กิริย�ท่�ท�งให้สงบเสง่ียมเป็นก�รให้เกียรติผู้อื่น	
ไม่เดินข้�มผู้อื่นอย่�งเด็ดข�ด	[2] 

2.4.6 การเข้าสังคม

Do
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	 ก�รแทรกหรือตัดแถวผู้อื่น	 หรือฝ�กผู้ที่อยู่
ข้�งหน้�เป็นธุระจัดก�รให้	 โดยที่ตนเองไม่ได้ยืน 
เข้�แถวต�มลำ�ดับก่อน-หลัง	 โดยส�กลถือว่� 
เป็นม�รย�ทที่แย่ม�ก	รวมถึงในสังคมไทยด้วย

2.4.6 การเข้าสังคม

Don’t
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	 วันเวล�ทำ�ก�รของสถ�นที่ที่ควรทร�บ	
 ธนาคาร	 ส่วนใหญ่เปิดทำ�ก�ร	 วันจันทร์ถึง
วันศุกร์	เวล�	08.30-15.30	น.
 ทีท่ำาการไปรษณย์ี เปดิทำ�ก�รตัง้แต	่วนัจนัทร ์
ถึงวันศุกร์	 เวล�	 08.30-16.30	 น.	 และวันเส�ร์	
เวล�	08.30-12.00	น.
 บริษัทเอกชน	 ส่วนใหญ่เปิดทำ�ก�รตั้งแต่ 
วันจันทร์ถึงวันเส�ร์	เวล�	08.30-17.00	น.
 หา้งสรรพสนิคา้และรา้นคา้	เปดิบรกิ�รทกุวนั 
ส่วนใหญ่เปิดตั้งแต่	เวล�	11.00-22.00	น.

2.4.6 การเข้าสังคม

Do
เปดิบรกิ�ร
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2.5 หมวดการซื้อของ
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	 ส�ม�รถตอ่รองร�ค�กบัผูข้�ยสนิค้�ทัว่ไปได้ 
โดยม�กร�ค�ท่ีลดได้อยู่ระหว่�งร้อยละ	 10-40	 
ทัง้นีข้ึ้นอยู่กับอ�รมณข์องผูข้�ยและก�รใชว้�ทศลิป์
ต่อรองอย่�งสุภ�พของผู้ซื้อก็อ�จทำ�ให้ได้ร�ค� 
ทีพ่อใจทัง้สองฝ�่ย	[13]	ก�รใชจ่้�ยทัว่ไป	มักใช้จ�่ยกัน 
ด้วยเงินสด	 และส�ม�รถใช้บัตรเครดิตได้สำ�หรับ
ห้�งร้�นที่รับชำ�ระด้วยบัตรเครดิต

2.5.1 การต่อรองราคา

Do
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	 สกลุเงินของไทยมีหน่วยเรยีกว่�	บ�ท	(Baht)		
มรีหสัสกลุเงนิคือ	THB	ซึง่ใชใ้นรปูแบบของเหรยีญ
กษ�ปณ์และธนบัตร	
	 •	เหรียญกษ�ปณ์มี	6	ชนิด	
	 	 	 อัตร�	 25	 สต�งค์,	 50	 สต�งค์,	 1	 บ�ท, 
2	บ�ท,	5	บ�ท	และ	10	บ�ท	
	 •	ส่วนธนบัตรมี	5	ชนิด		
	 	 	 อัตร�	 20	 บ�ท,	 50	 บ�ท,	 100	 บ�ท,	 
500	บ�ท	และ	1,000	บ�ท	
 อัตราแลกเปลี่ยน
	 1	ดอลล�ห์สหรัฐ	≈	31-34	บ�ท	[9]

2.5.2 วิธีการชำาระเงิน

Do
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25 สตางค์

50 สตางค์

1 บาท

2 บาท

5 บาท

10 บาท

ตัวอย่างเหรียญกษาปณ์ หน้า-หลัง
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20 บาท

50 บาท

100 บาท

ตัวอย่างธนบัตร หน้า-หลัง

500 บาท

1,000 บาท
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	 ควรทร�บว่�เหรยีญไทยส�ม�รถผลติออกใช้ได้
ไม่จำ�กัดจำ�นวน	 โดยไม่ต้องมีสิ่งใดม�ค้ำ�ประกัน	
เพร�ะโลหะท่ีใช้ผลิตเหรียญกษ�ปณ์นั้น	 มีค่� 
ในตวัเองอยูแ่ลว้	สว่นธนบตัรนัน้	ผลติและควบคมุ
ก�รหมุนเวียนโดยธน�ค�รแห่งประเทศไทย

2.5.2 วิธีการชำาระเงิน

Do
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	 ควรแจ้งให้ศุลก�กรทร�บ	ห�กนำ�เงินเข้�ม�
ในประเทศไทยเกิน	10,000	เหรียญสหรัฐ	[13]

2.5.2 วิธีการชำาระเงิน

Do
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	 ควรทร�บว่�เงินไทยส�ม�รถใช้ได้อย่�ง 
ไม่เป็นท�งก�รในประเทศเมียนม�ร์	 สปป.ล�ว	
และกัมพูช�

2.5.2 วิธีการชำาระเงิน

Do
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	 ไม่ มี ธ รรม เ นียมหรื อกฎ เกณฑ์แน่ ชั ด 
ในก�รให้ทิป	ซึ่งต�มหลักแล้วควรให้ทิปก็ต่อเมื่อ
ได้รบับริก�รเปน็พเิศษ	อย�่งไรกต็�ม	ห�กไมแ่นใ่จ
ควรให้ทปิรอ้ยละ	10-15	ของค�่บรกิ�รทีต่อ้งจ�่ย
ในคร้ังนัน้	และห�กไดร้บับรกิ�รในคณุภ�พต่ำ�กว�่
ม�ตรฐ�นก็ไม่จำ�เป็นต้องให้ทิป	[13]

2.5.2 วิธีการชำาระเงิน

Do
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	 ควรซือ้สินค�้พืน้เมอืงประเภทง�นหัตถกรรม
พื้นบ้�นไทย	 เช่น	 เคร่ืองจักส�น	 เครื่องประดับ	 
ง�นแกะสลัก	 เครื่องปั้นดินเผ�	 เสื้อผ้�	 และ 
ผลิตภัณฑ์ท่ีทำ�จ�กผ้�ไหม	 ผ้�ฝ้�ย	 รวมไปถึง 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร	 และง�นศิลปวัตถุต่�งๆ	 
เปน็สนิค�้ทีช่�วต�่งช�ตมัิกใหค้ว�มสนใจเปน็พเิศษ

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

Do
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	 มคีำ�เตือนเก่ียวกับของท่ีระลกึพวกวตัถุโบร�ณ 
ที่มีข�ยในประเทศไทยว่�ควรระมัดระวังในเรื่อง 
ก�รเลือกซื้อ	 เพร�ะของบ�งช้ินถูกทำ�ขึ้นใหม่ 
โดยเลียนแบบให้ดูคล้�ยเป็นของเก่�จริง	 อีกท้ัง	
พวกเครื่องประดับเพชรพลอย	 ที่อ�จทำ�ม�จ�ก
กระจกสี	ซึ่งสินค้�ทั้งสองชนิดนี้มีกรรมวิธีก�รทำ�
ที่ประณีต	แนบเนียนเหมือนของจริงเลยทีเดียว

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

Don’t
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	 พระพุทธรูปเป็นส่ิงเค�รพสูงสุดของช�วไทย 
ประเทศไทยมกีฎหม�ยหล�ยฉบบัทีใ่หค้ว�มคุ้มครอง
พระพุทธรูป	 เช่น	 ก�รนำ�พระพุทธรูปออกนอก 
ประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญ�ต	 ไม่ควรสนับสนุน 
ใหช้�วต่�งช�ตซิือ้เปน็ของทีร่ะลกึหรอืเปน็ของฝ�ก	[13]

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

Don’t
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	 ก�รซื้อสัตว์ป่�หรือผลิตภัณฑ์จ�กสัตว์ป่� 
เป็นก�รส่งเสริมก�รทำ�ล�ยสัตว์ป่�ส�ยพันธ์ุพ้ืนเมือง	
ของไทย	และเป็นคว�มผิดต�มกฎหม�ย	[13]

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

Don’t
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	 ประเทศไทยได้ชื่อว่�เป็นแหล่งผลิตและ 
ซือ้ข�ยสนิค�้ละเมิดลขิสทิธ์ิม�กท่ีสดุประเทศหนึง่ 
บรรด�สนิค้�แบรนดเ์นมประเภทเสือ้ยดื		กระเป�๋ 
รองเท้�	 น�ฬิก�	 น้ำ�หอม	 ที่ดูเหมือนของแท้ 
ได้รับคว�มนิยมม�ก	 อย่�งไรก็ดี	 มีคำ�เตือน 
สำ�หรับช�วต่�งช�ติบ�งประเทศในก�รซ้ือสินค้� 
ละเมิดลิขสิทธิ์เหล่�นี้	 แล้วนำ�กลับประเทศตน 
ซึ่งถือเป็นคว�มผิดต�มกฎหม�ย

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

Don’t
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2.6 หมวดภาษากาย
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	 ช�วไทยถือว่�ศีรษะเป็นของสูง	 ดังน้ัน 
จึงไม่ควรจับหรือสัมผัสศีรษะผู้อื่น	 แต่ถ้�บังเอิญ
พล�ดไปแตะศีรษะของผูใ้ดกค็วรกล่�วคำ�ขอโทษ
ด้วยเร็ว

2.6.1  ข้อควรรู้เกี่ยวกับศีรษะ มือ 
 และเท้า

Don’t



92 ASEAN Do’s and Don’ts

2.6.1  ข้อควรรู้เกี่ยวกับศีรษะ มือ 
 และเท้า

	 ช�วไทยคือว่�เท้�เป็นของต่ำ�	 ดังนั้นเพื่อ
แสดงออกถงึม�รย�ททีด่	ีจงึไม่ควรใช้เท�้ว�งพ�ด
โต๊ะหรือของสูง

Don’t
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	 ไมค่วรใชน้ิ้วชีไ้ปยงับคุคลอืน่	เพร�ะช�วไทย 
ถือว่�เป็นม�รย�ทท่ีไม่สุภ�พ	 ควรใช้ก�รผ�ยมือ
แทน

2.6.1  ข้อควรรู้เกี่ยวกับศีรษะ มือ 
 และเท้า

Don’t
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	 ไม่ใช้มือซ้�ยในก�รรับหรือส่งสิ่งของให้กัน	
เพร�ะช�วไทยถือว่�มือซ้�ยเป็นมือที่ไว้ใช้สำ�หรับ
ชำ�ระล้�งสิ่งสกปรกเท่�นั้น	[15]

2.6.1  ข้อควรรู้เกี่ยวกับศีรษะ มือ 
 และเท้า

Don’t
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	 ช�วไทยถือว่�สถ�บันพระมห�กษัตริย์ 
เปน็ท่ีเค�รพสกัก�ระ	ก�รละเมิดใดๆ	ไม่ว�่ต่อหน้�
หรอืลบัหลงัถอืเปน็คว�มผดิต�มรฐัธรรมนูญ	ดังน้ัน	
ก�รแสดงคว�มเค�รพตอ่สถ�บนัพระมห�กษัตรยิ์
เป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติ	เช่น	ควรยืนถว�ยคว�มเค�รพ	
ห�กได้ยินเพลงบรรเลงสรรเสริญพระบ�รมี

2.6.2 การแสดงออกในที่สาธารณะ

Do



96 ASEAN Do’s and Don’ts

	 โดยปกติก�รทำ�คว�มเค�รพธงช�ติ	 จะมี 
ในเวล�	 08.00	 น.	 และ	 18.00	 น.	 ของทุกวัน	 
ดังนั้น	 เมื่อได้ยินเสียงเพลงช�ติจึงควรหยุดเดิน
และยืนตรงเพื่อแสดงคว�มเค�รพต่อธงช�ติไทย

2.6.2 การแสดงออกในที่สาธารณะ

Do
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	 คว�มอ�วุโสเปน็แนวคดิทีส่ำ�คญัในวฒันธรรม
ไทย	 ช�วไทยจึงให้คว�มเค�รพผู้อ�วุโส	 ดังนั้น 
ควรปฏบิตัตินตอ่ผูอ้�วุโสดว้ยคว�มเค�รพ	สำ�รวม
และนอบน้อม	

2.6.2 การแสดงออกในที่สาธารณะ

Do
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	 ประเทศไทยยึดถือธรรมเนียมคล้�ยกับ 
หล�ยประเทศในเอเชีย	 ที่ให้คว�มสำ�คัญในเรื่อง 
ก�รสัมผัสหรือก�รแตะเน้ือต้องตัวเพศตรงข้�ม	 
โดยเฉพ�ะกับเพศหญิง	 ถือเป็นคว�มไม่สุภ�พ 
และไม่ใหเ้กยีรต	ิช�วต�่งช�ตคิวรทร�บธรรมเนยีม
ข้อนี้	[15]

2.6.2 การแสดงออกในที่สาธารณะ

Don’t
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	 ก�รแสดงออกถึงคว�มรักหรือคว�มรู้สึก 
ท�งเพศอย่�งเปิดเผยในท่ีส�ธ�รณะต่�งๆ	 เช่น	 
กอดหรือจูบ	 ถือเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับก�รยอมรับ 
ในวัฒนธรรมไทย

2.6.2 การแสดงออกในที่สาธารณะ

Don’t
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	 ก�รไหว้แบบไทย	 เป็นก�รแสดงมิตรภ�พ	 
แสดงคว�มเค�รพ	ใหเ้กียรตซิึง่กนัและกนั	อันเป็น 
ขนบธรรมเนียมอันดีง�มของไทย	 โดยขณะไหว้ 
จะยกมือทั้งสองข้�งขึ้นประนมให้นิ้วชิดกัน	 
ปล�ยนิว้ไมแ่ยกออกจ�กกนั	แลว้คอ่ยๆ	โนม้ตวัลง

2.6.3 การไหว้

Do
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	 ควรรู้ไว้ว่�	ก�รไหว้ของไทยโดยทั่วไปผู้น้อย 
มักจะเป็นผู้ทักท�ยก่อน	 ส่วนผู้ที่อ�วุโสกว่�ก็จะ
ทักท�ยโดยก�รรับไหว้ตอบ

2.6.3 การไหว้

Do
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	 ควรรูไ้วว่้�ก�รไหว้ของช�วไทยม	ี3	ระดับ	คอื	
	 •	 ถ้�ไหว้พระ	 จะประนมมือให้น้ิวหัวแม่มือ
จรดระหว่�งคิ้ว
	 •	 ถ้�ไหว้ผู้มีพระคุณหรือผู้อ�วุโสที่เค�รพ
นับถือจะประนมมอืใหน้ิว้หวัแมม่อืจรดปล�ยจมูก
	 •	 ถ้�ไหว้บุคคลทั่วไป	 ให้นิ้วหัวแม่มือจรด 
ปล�ยค�ง	

2.6.3 การไหว้

Do
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2.7 หมวดอื่นๆ
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	 แมพ้ระพทุธศ�สน�จะเปน็ศ�สน�ทีมี่ผูน้บัถอื 
ม�กที่สุดในประเทศไทย	แต่พิธีกรรมท�งศ�สน� 
มีก�รรับเอ�วัฒนธรรมจ�กอินเดีย	 จีน	 ขอม	 
เข้�ม�อย่�งม�ก	 ทำ�ให้พิธีกรรมในพุทธศ�สน� 
ในประเทศไทยมีก�รนำ�เอ�คว�มเชื่อท้องถิ่น 
ที่ม�จ�กศ�สน�ฮินดู	 ก�รถือผี	 และก�รบูช�
บรรพบุรุษเข้�ม�ในก�รทำ�พิธีกรรมด้วย	[5]

2.7.1  ข้อควรรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสังคม
 และวัฒนธรรมไทย

Do



105ราชอาณาจักรไทย

	 นอกจ�กช�วไทยจะยดึมัน่ในพระพุทธศ�สน�
และเทิดทูนสถ�บันกษัตริย์แล้ว	 แนวคิดที่สำ�คัญ
ในสังคมวัฒนธรรมไทย	 อีกอย่�งหนึ่งคือ	 ก�รให้
คว�มสำ�คัญในเรื่องอ�วุโส	 ผู้อ�วุโสต้องปกครอง
ดูแลครอบครัวของตนต�มธรรมเนียมประเพณี	
และน้องต้องเชื่อฟังพี่

2.7.1  ข้อควรรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสังคม
 และวัฒนธรรมไทย

Do
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	 ช�วไทยมีค่�นิยมก�รรับร�ชก�ร	 นิยมให้ 
ลูกหล�นรับร�ชก�ร	เน่ืองจ�กเป็นง�นท่ีรับใช้แผ่นดิน 
และถือว่�เป็นข้�ร�ชบริพ�รของพระมห�กษัตริย์	[12]

2.7.1  ข้อควรรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสังคม
 และวัฒนธรรมไทย

Do
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	 ควรทร�บว่�ชุดประจำ�ช�ติไทยของหญิง 
คือชุดไทยจักรี	 เป็นชุดไทยแบบหนึ่งของชุดไทย
พระร�ชนิยม	ชุดไทยจักรีประกอบด้วยเสื้อตัวใน 
ไม่มีแขน	ไม่มีคอ	ห่มสไบปักดิ้นทอง	ทิ้งช�ยย�ว
ด้�นหลังพอสมควร	 นุ่งผ้�ยกมีเชิงหรือยกทั้งตัว	 
มีจีบยกข้�งหน้�และช�ยพก	 ค�ดเข็มขัดไทย	 
ส่วนช�ยสวมเสื้อพระร�ชท�น	 เป็นเสื้อคอตั้ง	 
มสี�บอก	กระดมุกลมแบนหุม้ผ�้สเีดยีวกบัตัวเสือ้	
และก�งเกงข�ย�ว

Do

2.7.1  ข้อควรรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสังคม
 และวัฒนธรรมไทย
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2.7.2 ข้อควรรู้เกี่ยวกับลักษณะนิสัย
 ของคนไทย

	 ควรรู้ไว้ว่�นิสัยใจคอของช�วไทยมีคว�ม
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่�งดี	 
มอัีธย�ศัยยิม้แยม้	แจ่มใส	กริยิ�ม�รย�ทเรียบร้อย	
ช�วไทยพูดจ�	นุ่มนวล	มีคว�มอดทนคอย	มีลักษณะ	
ของคว�มเป็นเจ้�บ้�นที่ดี	

Do
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2.7.2 ข้อควรรู้เกี่ยวกับลักษณะนิสัย
 ของคนไทย

	 ช�วไทยไม่ชอบก�รเผชิญหน้�อย่�งรุนแรง	
จึงไม่ควรแสดงอ�รมณ์เกรี้ยวกร�ด	 ตะโกนหรือ
พูดเสียงดังต่อหน้�ช�วไทย

Don’t
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	 ช�วไทยส่วนใหญ่มักแต่งก�ยด้วยเสื้อผ้� 
ทีส่ะอ�ด	เหม�ะสมกบัก�ลเทศะ	จงึไมน่�่แปลกใจ 
ทีช่�วไทยจะชืน่ชอบช�วต�่งช�ตทิีแ่ตง่ก�ยสะอ�ด
และดูดี	 ดังนั้น	 ช�วต่�งช�ติที่เข้�ใจนิสัยช�วไทย 
ข้อนี้	 ก็ไม่ควรแต่งตัวสกปรก	 รกรุงรัง	 เหมือน 
พวกขี้ย�	หรือฮิบปี้

2.7.2 ข้อควรรู้เกี่ยวกับลักษณะนิสัย
 ของคนไทย

Don’t
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1 มกราคม	 วันขึ้นปีใหม่
6 เมษายน	 วันที่ระลึกมห�จักรีบรมร�ชวงศ์	
	 	 (วันจักรี)
13-15 เมษายน	 วันสงกร�นต์
5 พฤษภาคม	 วันฉัตรมงคล
ข้างขึ้น เดือน 6	 วันพืชมงคล	
	 	 (สำ�นักพระร�ชวังกำ�หนด)
12 สิงหาคม	 วันเฉลิมพระชนมพรรษ�สมเด็จ
	 	 พระน�งเจ้�ฯ	พระบรมร�ชินิน�ถ
23 ตุลาคม	 วันปิยมห�ร�ช
5 ธันวาคม	 วันเฉลิมพระชนมพรรษ�		
	 	 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ
10 ธันวาคม	 วันรัฐธรรมนูญ
31 ธันวาคม	 วันสิ้นปี

	 ควรทร�บวันหยุดร�ชก�รในร�ชอ�ณ�จักร
ไทยมีดังนี้

Do 2.7.3 วันหยุดราชการ
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2.7.4 วันสำาคัญทางพุทธศาสนา

	 วันสำ�คัญท�งพุทธศ�สน�ต�มจันทรคติ 
ซึ่งถือเป็นวันหยุดร�ชก�รของประเทศไทย
	 ขึ้น	15	ค่ำ�	เดือน	3	 วันม�ฆบูช�
	 ขึ้น	15	ค่ำ�	เดือน	6	 วันวิส�ขบูช�
	 ขึ้น	15	ค่ำ�	เดือน	8	 วันอ�ส�ฬหบูช�
	 แรม	1	ค่ำ�	เดือน	8	 วันเข้�พรรษ�	

Do
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Do

2.7.5 การติดต่อหน่วยงาน

	 ควรทร�บก�รติดต่อธน�ค�ร	 เปิดทำ�ก�ร 
วันจันทร์ถึงวันศุกร์	เวล�	08.30-15.30	น.	
	 ในศูนย์ก�รค้�	 ธน�ค�รจะเปิดให้บริก�ร 
ตลอดสัปด�ห์	โดยเริ่มเวล�	11.00-19.00	น.	

เปิดบริก�ร
จันทร์-ศุกร์

เวล�	08:30-15:30	น.

เปิดบริก�ร
จันทร์-อาทิตย์

เวล�	11:00-19:00	น.
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2.7.6 หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้

Do

บริก�รรถพย�บ�ลฉุกเฉิน		 1554
ส�ยด่วนอ�ชญ�กรรม		 1195
ตำ�รวจท�งหลวง		 1193
กรมตรวจคนเข้�เมือง		 0	2287	3101
โทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน		(ตำ�รวจ) 191
แจ้งเกิดเหตุในกรุงเทพมห�นคร	 199
ตำ�รวจท่องเที่ยว/
ศูนย์บริก�รท่องเที่ยว		 1155
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งช�ติ		 1860
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว		 1337	กด	9
ศูนย์นเรนทร	
(หน่วยแพทย์ฉุกเฉินกู้ชีพ	24	ชั่วโมง)		1669
สม�คมเวชศ�สตร์ฉุกเฉิน
แห่งประเทศไทย	 02	399	4566

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน	(Emergency	Call)
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  สำ�นักง�น ก.พ. ในฐ�นะองค์กรกล�งด้�นก�รบริห�ร
ทรพัย�กรบคุคลภ�ครฐั และไดร้บัมอบหม�ยใหร้บัผดิชอบต�ม 
แผนง�นก�รจัดตั้งประช�คมสังคมและวัฒนธรรมอ�เซียน  
ในข้อ A.7 คือ ก�รพัฒน�สมรรถภ�พของระบบร�ชก�รโดยก�ร 
เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถของทรัพย�กรบุคคลในระบบร�ชก�ร
  จ�กก�รดำ�เนินก�รที่ผ่�นม�แม้ว่�สำ�นักง�น ก.พ.  
ได้ดำ�เนินก�รจัดอบรมหลักสูตรคว�มรู้เก่ียวกับอ�เซียน 
ให้แก่ข้�ร�ชก�รทั้งในส่วนกล�ง และส่วนภูมิภ�คหล�ยครั้ง  
แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึงบุคล�กรภ�ครัฐซึ่งมีจำ�นวน
ม�กกว่� 2 ล้�นคน สำ�นักง�น ก.พ. จึงเห็นควรพัฒน� 
ชุดก�รเรียนรู้ “อ�เซียน กูรู” เพื่อเผยแพร่คว�มรู้เก่ียวกับ
อ�เซียนออกไปในวงกว้�ง อันจะส่งผลให้บุคล�กรภ�ครัฐ
ของประเทศส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลและพัฒน�ตนเองให้มี
คว�มรอบรู้เกี่ยวกับประช�คมอ�เซียนได้อย่�งสะดวกและ 
มีม�ตรฐ�นเดียวกัน
  ทัง้นีส้ำ�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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 เมื่อเริ่มต้นจัดทำ�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�มเพือ่เรยีนรู้ 
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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ข้อมูลสำาคัญของประเทศ
โดยย่อ
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แผนที่

ธงชาติ ตราแผ่นดิน
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สหพันธรัฐมาเลเซีย

ชื่อทางการ	 : สหพันธรัฐมาเลเซีย (8)

เมืองหลวง	 : กัวลาลัมเปอร์
ขนาดประเทศ								:	329,758 ตร. กม.   
ประชากร	 : ปัจจุบัน 29.72 ล้านคน 
  (2013, world bank)
อายุเฉลี่ยประชากร		: ชาย 71 ปี หญิง 77 ปี
เชื้อชาติ	 : มาเลย์ ร้อยละ 67.4, จีน ร้อยละ 24.6, 
  อินเดีย ร้อยละ 7.3 และอื่นๆ ร้อยละ 0.7 
ศาสนา	 : อิสลาม ร้อยละ 60, พุทธ ร้อยละ 19  
  คริสต์ ร้อยละ 12, ฮินดู ร้อยละ 6.3
  และอื่นๆ ร้อยละ 2.7
ภาษาในราชการ	 : มาเลย์ 
ภาษาที่ใช้สื่อสาร	 : มาเลย์ และ อังกฤษ
หน่วยเงินตรา								: ริงกิต
อัตราแลกเปลี่ยน					: 1 ริงกิต ประมาณ 10 บาท
สินค้าส่งออก							 : ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
  เครื่องจักรและอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 
  อุปกรณ์ด้านการขนส่ง ผลิตภัณฑ์โลหะ 
   อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ น้ำามันปาล์ม   
               เคมีภัณฑ์ ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 
    น้ำามันดิบ
รายได้รวมต่อหัวประชากร	: 8,617 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี
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วัฒนธรรม
2
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2.1 หมวดการทักทาย
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 ควรเรียกชื่อช�วม�เลย์หรือนักธุรกิจที่มี 
ชื่อเสียงด้วยคำ�นำ�หน้�ชื่อว่� “ตันศรี” (Tan Sri) 
หรอื “ด�โต๊ะ” (Dato) เวล�เรียกชือ่บคุคลเหล�่น้ี 
ควรเรียกคำ�นำ�หน้�ชื่อและน�มสกุล เช่น ด�โต๊ะ 
ลิม (Dato Lim) หรือใช้ชื่อเรียกแบบตะวันตก 
ก็ได้ โดยเรียกมิสเตอร์ มิส หรือมิสซิส (Mr., Ms. 
หรือ Mrs.) นำ�หน้�ชื่อ (9)

2.1.1 การเรียกชื่อ

DoTan Sri…
Dato…

Mr. … Ms.
Mrs. …
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DoEncik …

Cik …

Puan
…

 ควรเรียกคำ�นำ�หน้�ชื่อช�วม�เลย์และ 
นักธุรกิจทั่วไป (12) ดังนี้
 • เรียกช�ยว่� “อิน-ซิก” (Encik) ต�มด้วย
น�มสกุล
 • เรียกหญิงแต่งง�นแล้วว่� “ปวน” (Puan) 
ต�มด้วยน�มสกุล
 • เรียกหญิงโสดว่� “ซิก” (Cik) ต�มด้วย
น�มสกุล

2.1.1 การเรียกชื่อ
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2.1.2 การกล่าวทักทาย

 ควรกล่�วทักท�ยช�วม�เลย์ ด้วยก�รพูดว่� 
“ซ�-ล�ม เซอ-จะฮ์-เตอ-ร�” (Salam Sejahtera) 
หม�ยถึง คว�มสุขสวัสดิ์สันติจงมีแด่ท่�น (12)

Do

Salam
Sejahtera
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 ควรกล�่วสวัสดแีตกต่�งกันในแต่ละช่วงเวล� 
เนือ่งจ�กช�วม�เลยรั์บวัฒนธรรมของช�วองักฤษ
จึงส่งผลม�ถึงคำ�ทักท�ยต�มเวล�ต่�งๆ (12)

 • “เซอ-ล�-มัต ป�-กี” (Selamat Pagi)  
หม�ยถึง อรุณสวัสดิ์   
  • “เซอ-ล�-มัต เตอ-งะฮ์ ฮ�-รี” (Selamat 
Tengah Hari) หม�ยถึง สวัสดีตอนกล�งวัน  
  • “เซอ-ล�-มตั เปอ-ตงั” (Selamat Petang) 
หม�ยถึง สวัสดีตอนบ่�ยถึงเย็น 
  • “เซอ-ล�-มตั ม�-ลมั” (Selamat Malam) 
หม�ยถึง สวัสดีตอนค่ำ�ถึงเที่ยงคืน

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Do

Selamat Pagi

Selamat
Malam

Selamat Petang

Selamat Tengah Hari



15สหพันธรัฐมาเลเซีย

 ผู้ น้ อ ยคว รกล่ � วทั กท �ยผู้ ใ หญ่ ก่ อน  
พร้อมยื่นมือขว�ไปสัมผัสมือขว�ของผู้ ใหญ่  
แล้วยกกลับม�แตะที่หน้�อกตนเอง ในกรณีที่ 
เป็นเพศเดียวกันและนับถือศ�สน�อิสล�ม  
ผู้ใหญ่ก็จะยื่นมือรับพร้อมกล่�วคำ�ว่� “ซ�ล�ม”  
อันหม�ยถึง คว�มสุขสวัสดิ์สันติจงมีแด่ท่�น (12)

2.1.2 การกล่าวทักทาย

ซาลาม

Do
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 ควรทักท�ยบุคคลต่�งเพศที่ มิ ใช่ญ�ติ   
ด้วยคำ�กล่�วพร้อมก�รค้อมศีรษะเท่�นั้น (14)

 ไม่ควรทักท�ยและสัมผัสมือระหว่�งกัน 
ในกรณีที่เป็นบุคคลต่�งเพศ และมิใช่ญ�ติ (12)

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Do

Don’t
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 ควรกล่�วต้อนรับแขกผู้ม�เยือนเพื่อทักท�ย 
ดว้ยก�รกล�่วว�่ “เซอ-ล�-มตั ด�-ตงั” (Selamat 
Datang) หม�ยถึง ยินดีต้อนรับ ซึ่งหล�ยคน 
มักเข้�ใจผิดว่�หม�ยถึงสวัสดี ส่วนผู้ม�เยือน 
ควรกล�่วขอบคุณว�่ “เตอ-ร-ิม� ก�-ซฮิ”์ (Terima 
Kasih) (12)

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Selamat Datang

Terima Kasih

Do
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 ควรทักท�ยช�วม�เลย์ท่ีนับถือศ�สน�อิสล�ม 
ด้วยภ�ษ�อ�หรับว่� “อัซ-ซ�-ล�-มู-อะ-ลัย-กุม” 
(Assalamualaikum) หม�ยถึง คว�มสุขสวัสด์ิ 
สนัตจิงมแีด่ท่�น และผูรั้บก�รทกัท�ยควรตอบว�่  
“ว�-อะ-ลัย-กุ-มุซ-ซ�-ล�ม” (Waalaikumussalam)  
หม�ยถงึ คว�มสขุสวัสดิส์นัตจิงมแีดท่�่นเชน่กนั (14)

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Do
Assalamualaikum

Waalaikumussalam
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Do

 ควรกล่�วคำ�ขอโทษด้วยก�รกล่�วว่�  
“ม�-อัฟ-กัน ซ�-ย�” (Maafkan Saya) หม�ยคว�มว่� 
ยกโทษ หรือให้อภัยแก่ดิฉัน/ผมด้วย (12)

2.1.3 การกล่าวขอโทษ

“Maafkan
Saya”
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 ควรกล่�วตอบกลับ ผู้ขอโทษต่อเร�ว่�  
“ไบก์-ละฮ์” (Baiklah) หม�ยถึง ไม่เป็นไร หรือ 
ยกโทษให้ คำ�ว่� “ไบก์” (Baik) แปลว่� ดี ใช้ได้ 
หรือตกลง ใช้เป็นคำ�ตอบรับในบ�งกรณีเช่นเดียว
กับ “Yes“ ในภ�ษ�อังกฤษ 
 คำ�ว่� “ละฮ์” (Lah) เป็นคำ�ลงท้�ย ใช้เน้น
เมื่อต้องก�รขอร้องหรือสั่งให้ทำ� (12)

2.1.3 การกล่าวขอโทษ

Baiklah
Baik

DoMaafkan 
Saya
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Terima
Kasih

 ควรกล่�ว “ขอบคุณ” ด้วยก�รกล่�วว่�  
“เตอรีม� ก�ซิฮ์ (Terima Kasih) (9)

2.1.4 การกล่าวขอบคุณ

Do
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 ควรกล�่วรบัคำ�ขอบคุณว�่ “ซ�-ม� ซ�-ม�” 
(Sama-Sama) หม�ยคว�มว่� ด้วยคว�มยินดี 
ขอบคุณเช่นเดียวกัน ไม่เป็นไร หรืออ�จกล่�วว่� 
“เตอ-รี-ม� ก�-ซิฮ์ เกิม-บ�-ลี” (Terima Kasih 
Kembali) หม�ยคว�มว่� ขอบคณุเชน่กนั ไมเ่ปน็ไร 
“เกิม-บ�-ลี” (Kembali) แปลว่� กลับ ย้อนกลับ 
อีกครั้งหนึ่ง ทำ�ซ้ำ� (12)

2.1.4 การกล่าวขอบคุณ

Sama-Sama

Terima 
Kasih

Kembali

Do
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 ควรกล่�วคำ�ว่� “ล�ก่อน” ด้วยก�รกล่�ว
ว่� “ซ�ล�มัต ติงกัลป์” (Selamat Tinggal)  
หม�ยถึง อยู่ดีมีสุข ล�ก่อน โดยช�วม�เลย์จะใช้
กล่�วล�เจ�้ของบ�้น หรอืผูอ้ยูใ่นสถ�นทีน่ัน้ทีม่ไิด้
เดินท�งไปที่ใด (14)

2.1.5 การกล่าวลา

Selamat
Tinggal

Do
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 ควรกล่�วล�พร้อมอวยพรด้วยก�รกล่�วว่� 
“เซอ-ล�-มัต จ�-ลัน” (Selamat Jalan) หม�ยถึง 
ล�ก่อน ขอให้เดินท�งโดยสวัสดิภ�พ ช�วม�เลย์
จะใช้กล่�วอวยพรผู้ที่จะเดินท�ง หรือใช้กล่�วล�
ซึ่งกันและกันเมื่อต่�งคนต่�งออกเดินท�ง หรือ
แยกจ�กกันไป (14)

2.1.5 การกล่าวลา

Do

Selamat
Jalan
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 ควรอวยพรและอำ�ล�ด้วยก�รกล่�วว่�  
“เซอ-โม-ก� เบอร์-จ�-ย� ดนั เซอ-ล�-มตั ตงิ-กลั”  
(Semoga Berjaya Dan Selamat Tinggal)  
หม�ยถึง ขอให้สมหวังหรือโชคดี ล�ก่อน หรือ
กล่�วว่� “เซอ-โม-ก� เบอร์-จ�-ย� ดัน เซอ-ล�-มัต 
จ�-ลนั” (Semoga Berjaya Dan Selamat Jalan) 
หม�ยถึง ขอให้สมหวังหรือโชคดี ขอให้เดินท�ง
โดยสวัสดิภ�พ (14)

2.1.5 การกล่าวลา

Do

Semoga Berjaya 
Dan Selamat Jalan

Semoga Berjaya 
Dan Selamat Tinggal
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2.2 หมวด
อาหารและมารยาท

ในการรับประทานอาหาร
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 ควรลองรับประท�นอ�ห�รประจำ�ช�ติ 
ของช�วม�เลย์ “น�ซิ เลอมัก” (Nasi Lemak) 
คือ ข�้วหงุกับกะทิและใบเตย หรือในประเทศไทย
เรยีกว�่ “ข�้วมนั” นัน่เอง รบัประท�นกับไก่ทอด 
หรือแกงกะหรี่ไก่ และเครื่องเคียง 4 อย่�ง ได้แก่  
ปล�กะตักทอดกรอบ แตงกว�หั่น ไข่ต้มสุก และ
ถั่วอบ น�ซิ เลอมักแบบดั้งเดิมจะห่อด้วยใบตอง
และมกัท�นเปน็อ�ห�รเช�้ แตใ่นปจัจบุนักล�ยเป็น
อ�ห�รยอดนิยมที่ท�นได้ทุกมื้อและแพร่หล�ย (1)

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Do
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 ควรลองรับประท�นอ�ห�รยอดนิยม 
ของช�วม�เลย์ “สะเต๊ะ” (Satay) เป็นอ�ห�รท่ีรู้จัก 
โด่งดังไปทั่วโลก สะเต๊ะของแท้ด้ังเดิมต้องเป็น 
เนื้อวัว รับประท�นกับน้ำ�จิ้มข้น ซึ่งคล้�ยกับ 
น้ำ�แกงมัสมัน่แกลม้กบัอ�จ�ด ซ่ึงปรงุด้วยแตงกว�
ห่ันเป็นช้ินบ�งๆ ในน้ำ�ส้มปรุงรสหว�นด้วยน้ำ�เช่ือม (1)

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Do
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 ควรลองอ�ห�รยอดนิยมของช�วม�เลย์  
“โรตี จ�ไน” (Roti Canai) เป็นรูปกลมแบน  
ซึ่งก�รปรุงมีสองแบบ คือ 1) เหวี่ยงจนเป็นแผ่น
แบนม�กแล้วพับ หรือ 2) รีดให้แบนก่อนจะพับ 
แป้งที่พับแล้วจะนำ�ม�ทอดในน้ำ�มัน วิธีทำ�แป้ง 
ให้บ�งเป็นท่ีนิยมกว่�และทำ�ได้เร็วกว่� คำ�ว่� “โรตี” 
ป�โรตต� ในภ�ษ�ม�เลย์หม�ยถึงขนมปังแบน (1)

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Do
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 ควรลองรับประท�นอ�ห�รยอดนิยม 
ของช�วม�เลย ์“แกงหวัปล�” (Fish Head Curry)   
เป็นอ�ห�รที่ผสมผส�นด้วยเครื่องเทศและ 
ใบก�ร่ีลีฟ ซึ่งเป็นผักของอินเดีย รสช�ตินั้น
กลมกล่อม ไม่ค�ว เพร�ะห�กหัวปล�ค�วแล้ว 
ก็จะทำ�ให้น้ำ�แกงค�วไปด้วย และทำ�ให้รสช�ติ
ไม่อร่อย (1)

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Do
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 ควรลองรับประท�นอ�ห�รยอดนิยม 
ของช�วม�เลย ์“ซมับลั” (Sambal) เปน็อ�ห�รทีป่รงุ 
จ�กพริก มีลักษณะคล้�ยน้ำ�พริกในอ�ห�รไทย 
ทำ�ได้ทั้งจ�กพริกขี้หนูและพริกอ่ืนๆ บ�งชนิด 
มีรสเผ็ดม�ก ซัมบัลเป็นคำ�ที่ร�กศัพท์ม�จ�ก
ภ�ษ�ชว� (1)

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Do
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 ควรเรียนรู้ก�รรับประท�นอ�ห�รด้วยมือ  
โดยปกติครอบครัวช�วม�เลย์นิยมรับประท�น 
ด้วยมือเป็นหลัก โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งห�กท�น
อ�ห�รทีห่อ่ดว้ยใบตอง ก�รใชม้อืจะใหค้ว�มรูสึ้ก
ว่�อ�ห�รอร่อยเป็นพิเศษ และควรใช้มือข้�งขว� 
ในก�รรบัประท�นอ�ห�รเสมอ เพร�ะถอืว�่มอืซ้�ย 
ใช้สำ�หรับสุขอน�มัยส่วนบุคคล (6)

2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

Do
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 ควรล้�งมือก่อนรับประท�นอ�ห�รทุกครั้ง  
ควรใชช้อ้นและสอ้มเม่ือออกไปรบัประท�นอ�ห�ร
ท่ีร้�นอ�ห�รเนื่องจ�กช�วม�เลย์จะใช้ช้อนและ
ส้อมเฉพ�ะเมื่อออกไปรับประท�นอ�ห�รที่ร้�น
อ�ห�รหรือนอกชุมชนของช�วม�เลย์เท่�นั้น

2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

Do
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 ควรเรียนรู้ว่�ช�วม�เลย์รับประท�นอ�ห�ร 
3 ม้ือ โดยมื้อเช้�จะเน้นอ�ห�รเบ�ๆ อ�ทิ โจ๊ก 
ข�้วตม้ และโรต ีสว่นมือ้กล�งวนัและมือ้เยน็นยิม
รบัประท�นข�้วเปน็หลกั พรอ้มกบัข�้ว 2-3 อย�่ง 
ส่วนระหว่�งวันจะมีช่วงพักด่ืมน้ำ�ช� และนิยม 
ท�นขนมขบเคี้ยว/บิสกิตเป็นอ�ห�รว่�งควบคู่
ไปด้วย (2)

2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

Do
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2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

 ควรเรียนรู้ว่�ช�วม�เลย์นิยมรับประท�น
อ�ห�รนอกบ้�น เนื่องจ�กก�รทำ�อ�ห�รนั้น 
ยุ่งย�ก ช�วม�เลย์มักรับประท�นอ�ห�รนอกบ้�น 
ร่วมกันอย่�งน้อยสัปด�ห์ละ 1-2 ครั้ง และ 
ห�กเป็นหนุ่มส�ววัยทำ�ง�น พักอ�ศัยในเขตเมือง  
มักจะรับประท�นอ�ห�รนอกบ้�นบ่อยครั้งขึ้น 
ซึ่งจะนิยมบริโภคอ�ห�รที่มีส่วนผสมที่ส่งผลดี 
ต่อสุขภ�พ เช่น เครื่องดื่มเพื่อสุขภ�พหรือ 
ให้พลังง�น รวมไปถึงนิยมบริโภคพวกอ�ห�รสด 
ขณะท่ีอ�ห�รแปรรูปก็เริ่มมีแนวโน้มจะได้รับ 
คว�มนิยมม�กขึ้น

Do
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 ควรตรวจสอบให้ดีเรื่องศ�สน�ก่อนเชิญ 
ช�วม�เลย์ไปรับประท�นอ�ห�ร 
 -  ช�วม� เลย์ที่ นับถือศ�สน� อิสล�ม 
ไม่รับประท�นหมู ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และ 
รับประท�นอ�ห�รที่ปรุงต�มแบบฮ�ล�ลเท่�นั้น 
 - ช�วม�เลย์เชื้อส�ยจีนชอบอ�ห�รรสจืด 
และปรุงจ�กก�รผัดเป็นหลัก 
 - ช�วม�เลย์เชื้อส�ยอินเดียชอบปรุงอ�ห�ร
รสจัดด้วยเครื่องเทศ (10)

2.2.3 ข้อควรระวังในการรับประทาน
        อาหาร

Do
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 ห้ �ม เชิญชวนช�วม�เลย์ที่ เป็นมุสลิม 
ดื่มเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอร์ เนื่องจ�กไม่เพียง 
ผิดหลักศ�สน�แล้ว แต่ยังผิดกฎหม�ยมุสลิม  
(Syariah Law) ซึ่ งในแต่ละรัฐบทลงโทษ 
อ�จไม่เท่�กันในบ�งรัฐ คนต่�งศ�สน�ที่เชื้อเชิญ 
อ�จมีคว�มผิด

2.2.3 ข้อควรระวังในการรับประทาน
        อาหาร

Don’t
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 ควรพกกระด�ษทิชชูไปร้�นอ�ห�รเอง 
เน่ืองจ�กร�้นอ�ห�รสว่นใหญไ่มม่บีรกิ�รกระด�ษ
ทิชชู ห�กต้องก�รคว�มสะดวกอ�จส�ม�รถ 
ซื้อได้ห่อละประม�ณ RM 0.20-0.50 หรือ 
ประม�ณ 2-5 บ�ท

2.2.3 ข้อควรระวังในการรับประทาน
        อาหาร

Do
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 ควรเรียนรู้เรื่องก�รจ่�ยเงินค่�อ�ห�ร (2)

 • ร้�นอ�ห�รจีน โดยม�กต้องจ่�ยค่�อ�ห�ร
ก่อนรับประท�น คือ จ่�ยค่�อ�ห�รเม่ือบริก�ร 
ถึงโต๊ะ 
 • ร้�นอ�ห�รอินเดีย หรือร้�นอ�ห�รม�เลย์ 
โดยม�กจะจ่�ยค่�อ�ห�รหลังจ�กรับประท�น 
เสร็จแล้ว 

2.2.3 ข้อควรระวังในการรับประทาน
        อาหาร

Do
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 ควรเรียนรูเ้รือ่งก�รจ�่ยค�่อ�ห�ร ซ่ึงปกติแลว้ 
ช�วม�เลย์มักจะจ่�ยค่�อ�ห�รหรือเครื่องด่ืม 
ของตัวเอง แม้ว่�จะรับประท�นร่วมโต๊ะกับเร� 
ยกเว้นถ้�เป็นง�นเลี้ยงท่ีเร�เป็นผู้ เรียนเชิญ 
ช�วม�เลย์ไม่นิยมใช้ธรรมเนียมห�รค่�อ�ห�ร 
เท่�กันอย่�งท่ีช�วยุโรปหรือไทยทำ�กัน ดังนั้น 
ควรบอกให้ผู้รับเชิญทร�บล่วงหน้� ห�กเร� 
จะเป็นเจ้�ภ�พเลี้ยงอ�ห�ร

2.2.3 ข้อควรระวังในการรับประทาน
        อาหาร

Do
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 ควรรับประท�นอ�ห�รให้เสร็จโดยเร็ว 
ห�กไปรับประท�นที่ศูนย์อ�ห�ร เพร�ะโต๊ะ 
มักมีจำ�กัด และเจ้�ของร้�นต้องก�รให้ลูกค้�ใหม ่
ม�รับประท�น

2.2.3 ข้อควรระวังในการรับประทาน
        อาหาร

Do
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 ไม่ควรสั่งก�แฟ 1 แก้ว แล้วนั่งน�นเกินไป 
หรือประม�ณ 1 ชั่วโมง ถ้�สังเกตพนักง�นจะรีบ
ม�เก็บจ�นช�ม เมื่อเร�รับประท�นเสร็จทันที

2.2.3 ข้อควรระวังในการรับประทาน
        อาหาร

Don’t
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 ควรละเวน้ก�รรบัประท�นอ�ห�รและก�รด่ืม 
ในที่ส�ธ�รณะ หรือต่อหน้�ช�วม�เลย์ในช่วง 
เดือนรอมฎอน (ประม�ณเดือนสิงห�คม) ซึ่งช�ว
มุสลิมจะอดอ�ห�รตั้งแต่พระอ�ทิตย์ข้ึนจนถึง
พระอ�ทิตย์ตกดินเป็นเวล�หนึ่งเดือน โดยงด 
รับประท�นอ�ห�ร งดก�รดื่มน้ำ� หรือสูบบุหร่ี  
ในช่วงเวล�ที่ยังมีแสงของพระอ�ทิตย์ (5)

2.2.3 ข้อควรระวังในการรับประทาน
        อาหาร

Don’t
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  ควรเรียนรู้ก�รเก็บค่�อ�ห�รในร้�นอ�ห�ร 
ทีถ่กูจดัอยูใ่นกลุม่ของแหลง่ท่องเทีย่ว จะมกี�รเก็บ 
ค่�ภ�ษีเพิ่มอีกร้อยละ 5 พร้อมกับค่�บริก�ร 
อกีร้อยละ 10 ซึง่เปน็ระบบก�รเกบ็ภ�ษใีนทอ้งถิน่
เรยีกว�่ ‘บวกบวก’ ซึง่สงัเกตจ�กร�้นทีม่สีญัลกัษณ ์
‘++’ ซึ่งแสดงไว้ในใบแจ้งก�รชำ�ระเงิน (4)

2.2.3 ข้อควรระวังในการรับประทาน
        อาหาร

Do
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 ควร ใ ห้ ทิปแ ก่พ นักง�น เสิ ร์ ฟสำ �หรั บ 
ก�รรับประท�นอ�ห�รในรีสอร์ท และโรงแรมหร ู
ที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยว

2.2.3 ข้อควรระวังในการรับประทาน
        อาหาร

Do
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 ไม่ควรส่งเสียงระหว่�งรับประท�นอ�ห�ร 
เนื่องจ�กช�วม�เลย์ ถือว่�เป็นก�รไม่ให้เกียรติ 
และเสียม�รย�ทอย่�งยิ่ง

2.2.4 มารยาทบนโต๊ะอาหาร

Don’t
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2.2.4 มารยาทบนโต๊ะอาหาร

 ก�รไปรว่มรบัประท�นอ�ห�รกบัช�วม�เลย ์ 
ควรรอให้เจ้�ภ�พเป็นฝ่�ยเชิญให้นั่งต�มที่นั่ง 
ซึง่ไดจ้ดัเตรียมไว้ เพร�ะจะแสดงถึงก�รใหเ้กยีรติ
เจ้�ภ�พ

Do
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2.3 หมวด
ศาสนาและประวัติศาสตร์ 
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 ม�เลเซียมีกลุ่มย่อยและศ�สน�ต่�งๆ  
ที่หล�กหล�ย ได้แก่ ศ�สน�อิสล�มเป็นศ�สน�
ประจำ�ช�ติมีคนนับถือร้อยละ 60 ศ�สน�พุทธ
ร้อยละ 19 คริสต์ร้อยละ 12 ฮินดูร้อยละ 6.3 
อื่นๆร้อยละ 2.7 จึงไม่ควรสนทน�หรือโต้เถียง 
ในเรื่องเกี่ยวกับคว�มเชื่อท�งศ�สน� (11)

2.3.1 การสนทนาเรื่องศาสนา

   !
ไม่โต้เถียง

เรื่องคว�มเชื่อ
ท�งศ�สน�

Don’t
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 ช � ว ม � เ ล ย์ ที่ นั บ ถื อ ศ � ส น � อิ ส ล � ม  
ไมค่วรทำ�ก�รหมัน้และแตง่ง�นกบัคนต่�งศ�สน�  
เนื่องจ�กศ�สน�อิสล�มนั้นมีทั้งหลักศรัทธ� และ
หลกัปฏบิตัท่ีิเครง่ครดั ห�กอยูด้่วยกนัแลว้คว�มเชือ่ 
ไม่เหมือนกัน ทุกอย่�งย่อมจะมีปัญห�ต�มม�  
ดังนั้นถ้�ทั้งสองฝ่�ยต้องก�รจะแต่งง�นกัน  
ควรให้อีกฝ่�ยเปลี่ยนม�นับถือศ�สน�อิสล�ม

2.3.1 การสนทนาเรื่องศาสนา

Don’t
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Don’t

 สตรีที่นับถือศ�สน�อิสล�ม ไม่ควรทำ�ก�ร
เผยแพร่ศ�สน�ให้แก่ช�วมุสลิม ต้องตระหนักว่�
หน้�ที่แรกคือก�รเป็นภรรย�และม�รด�เท่�นั้น 

2.3.1 การสนทนาเรื่องศาสนา

เผยแพร่ศ�สน�
ให้แก่ช�วมุสลิม
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 สตรีม�เลเซียที่เป็นมุสลิมควรแต่งก�ยและ
คลมุผม (ฮญิ�บ) (1) ให้มดิชดิ เพร�ะเปน็คว�มเชือ่
ท�งศ�สน�ทีว่�่ ห�้มผมของหญงิส�วแตะต้องกบั
แสงแดด

2.3.1 การสนทนาเรื่องศาสนา

Don’t
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 ไม่ควรวิจ�รณ์กฎหม�ยหรือประวัติศ�สตร์
ของม�เลเซยี รวมถงึประเดน็ทีอ่�จทำ�ใหคู้ส่นทน�
รู้สึกเสียหน้� ซึ่งถือเป็นเรื่องร้�ยแรงสำ�หรับ 
ช�วม�เลย์ (2)

2.3.2 การสนทนาเรื่องประวัติศาสตร์

Don’t
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 ไม่ควรนำ�หัวข้อเกี่ยวกับคว�มสัมพันธ์ท�ง
ศ�สน�ในม�เลเซียและก�รเมืองม�สนทน�กับ 
ช�วม�เลย์ เนื่องจ�กเป็นเรื่องอ่อนไหว 

2.3.2 การสนทนาเรื่องประวัติศาสตร์

Don’tคว�มสัมพันธ์
ท�งศ�สน�ในม�เลเซยี

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

2.3.3 มารยาทในการเยือนสถานที่
 ทางศาสนาและประวัติศาสตร์

Don’t
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 ไม่ควรนำ�อ�ห�รและเครื่องด่ืมเข้�มัสยิด 
โดยเด็ดข�ด เนื่องช�วม�เลย์ถือว่�มัสยิดเป็น 
ศ�สนสถ�นที่ศักดิ์สิทธิ์ (3)

2.3.3 มารยาทในการเยือนสถานที่
 ทางศาสนาและประวัติศาสตร์

Don’t
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 ระหว่�งก�รนั่งในมัสยิด ควรระมัดระวัง 
อย่�ให้เท้�ชี้ไปยังทิศที่ กิบลัต หรือ กิบละฮุ  
(Qibla) ตั้งอยู่ (นครเมกกะ ซ�อุดิอ�ระเบีย)  
เพร�ะถือว�่เปน็ทิศทีม่สุลมิทัว่โลกใชป้ระกอบพธิี
ในก�รละหม�ด

2.3.3 มารยาทในการเยือนสถานที่
 ทางศาสนาและประวัติศาสตร์

Don’t
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 ควรจะก้�วเท้�ข้�งขว�เวล�ก้�วเข้�มัสยิด 
โดยธรรมเนียมปฏิบัติ ควรกระทำ�พร้อม “เนียต”  
คือ ก�รตั้งตนด้วยคว�มสงบ มีจิตมุ่งมั่นเพื่อ 
เค�รพองค์พระอัลลอฮ์ และเมื่อออกจ�กมัสยิด 
ควรจะก้�วด้วยเท้�ซ้�ยก่อน

2.3.3 มารยาทในการเยือนสถานที่
 ทางศาสนาและประวัติศาสตร์

Do
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 ถ้�มีบุคคลอื่นอยู่ในมัสยิดก่อนแล้ว มุสลิม 
ผู้ทีก่ำ�ลงัจะเข�้มสัยดิ ควรกล�่วใหซ้�ล�มดว้ยเสยีง 
ที่ดังพอประม�ณ ไม่รบกวนผู้ที่กำ�ลังละหม�ด  
หรอือ�่นคมัภรีอ์ลักรุอ�น ส่วนผูท้ีน่บัถอืศ�สน�อืน่ 
ห�กเข�้หรอืขึน้มัสยดิ ควรอยูใ่นอ�ก�รสงบ สำ�รวม 
และให้เกียรติแก่สถ�นที่

2.3.3 มารยาทในการเยือนสถานที่
 ทางศาสนาและประวัติศาสตร์

Do
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 ในมัสยิด ช�ยหญิงควรนั่งแยกออกจ�กกัน 
แมจ้ะเป็นส�มภีรรย�กต็�ม ปกติจะจดับรเิวณกัน้
สำ�หรับหญิงแยกออกจ�กช�ย 

Do

2.3.3 มารยาทในการเยือนสถานที่
 ทางศาสนาและประวัติศาสตร์
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 ก�รเข้�ชมมัสยิด สำ�หรับสตรีควรแต่งก�ย 
สุภ�พ กระโปรงย�วคลุมเข่� ผ้�คลุมศีรษะ  
(ฮิญ�บ) ห้�มใส่เสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก เสื้อกล้�ม 
ก�งเกงข�สั้น รองเท้�แตะ และรองเท้�โปร่ง  
มสัยดิจะมเีสือ้คลมุและผ�้สำ�หรบัคลมุศีรษะไวใ้ห้ 
สำ�หรับสุภ�พสตรี

Do

2.3.3 มารยาทในการเยือนสถานที่
 ทางศาสนาและประวัติศาสตร์
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2.3.3 มารยาทในการเยือนสถานที่
 ทางศาสนาและประวัติศาสตร์

 สตรีที่มีประจำ�เดือน ไม่ควรขึ้นไปประกอบ
พิธีในมัสยิด เว้นแต่ก�รเดินผ่�นเข้�ไปโดย 
ไมห่ยดุและไมก่ลบัไปกลบัม� เน่ืองจ�กผูท้ีเ่ข้�มัสยดิ 
ได้นั้น ควรมีร่�งก�ยและจิตใจที่สะอ�ดบริสุทธิ์

Don’t
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2.3.3 มารยาทในการเยือนสถานที่
 ทางศาสนาและประวัติศาสตร์

 ควรอ�บน้ำ�ชำ�ระล้�งร่�งก�ยให้สะอ�ด 
ก่อนทำ�พิธีละหม�ดหรือก�รสวดมนต์ เน่ืองจ�ก 
ช�วมสุลมิตอ้งใชร้�่งก�ยทีส่ะอ�ดในก�รสวดมนต์
ภ�วน�

Do
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 ไม่ควรถ่�ยภ�พในมัสยิดขณะที่ช�วมุสลิม
กำ�ลงัทำ�พิธีละหม�ดหรอืกำ�ลังสวดมนต์ชำ�ระล�้ง
จิตใจ

2.3.3 มารยาทในการเยือนสถานที่
 ทางศาสนาและประวัติศาสตร์

Don’t
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2.4 หมวด
มารยาทในการเข้าสังคม

และการเข้าร่วมงานพธิสีำาคญั
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 ควรแตง่ก�ยใหส้ภุ�พในก�รไปสถ�นทีร่�ชก�ร
หรือติดต่อธุรกิจ โดยช�ยควรสวมก�งเกงข�ย�ว 
เสือ้เช้ิต และผกูเนคไท สำ�หรบัหญงิควรหลกีเลีย่ง
ก�รสวมก�งเกง แตค่วรสวมกระโปรงย�วคลมุเข�่ 
และเสื้อแขนย�ว ท้ังน้ี สีต้องห้�มของเสื้อผ้� 
ทัง้หญิงและช�ย คือ สเีหลอืง เพร�ะเปน็สทีีส่งวนไว ้
สำ�หรับสม�ชกิในร�ชวงศ์ของม�เลเซียเท�่นัน้ (11)

2.4.1 การติดต่อราชการ

Do
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 ควรทร�บว�่ก�รละหม�ดในประเทศทีน่บัถอื 
ศ�สน�อิสล�ม คือช่วงบ่�ยของทุกวันศุกร์ โดยจะหยุด 
ก�รทำ�ธุรกิจและก�รค้�ข�ย เพื่อให้ช�วมุสลิม 
ไปทำ�พิธีละหม�ด และในวันหยุดท�งศ�สน� 
(อสิล�ม) ก�รทำ�ธรุกจิของคนในศ�สน�อืน่ก็จำ�เปน็
ต้องหยุดไปด้วย (1)

2.4.1 การติดต่อราชการ

Do
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 ควรทร�บวันเวล�ติดต่อหน่วยง�นร�ชก�ร
รัฐบ�ลม�เลเซีย เปิดทำ�ก�ร วันจันทร์-วันเส�ร์ 
ตั้งแต่เวล� 08.00-16.15 น. ระหว่�งนั้นจะหยุด
พักกล�งวันเวล� 12.45-14.00 น. ยกเว้นวันศุกร ์
จะหยุดพักกล�งวันน�นกว่�วันอ่ืน เพื่อให้ช�ว 
มุลลิมไปทำ�พิธีกรรมท�งศ�สน�ตั้งแต่เวล�  
12.15-14.45 น. สำ�หรบัวนัเส�รจ์ะเปดิครึง่วนัเช้�  
เวล� 08.00-12.45 น. (6)

2.4.1 การติดต่อราชการ

Doจันทร์-ศุกร์
เวล� 08:00-16:15 น.

เสาร์
เวล� 08:00-12:45 น.

เปิดบริการ
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 ส�ม�รถแต่งก�ยได้ท้ังแบบส�กล โดยช�ย
ควรสวมก�งเกงข�ย�ว เสื้อเชิ้ต หรือเสื้อบ�ติก
แขนย�ว สำ�หรับหญิงควรสวมกระโปรงย�ว 
คลุมเข่� เสื้อแขนย�ว หรือเสื้อบ�ติกแขนย�ว (6)

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Do
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 ควรลองแต่งก�ยด้วยชุดประจำ�ช�ติของ
ม�เลเซีย (4)

 • ชุดช�ย เรียกว่� “บ�จู มล�ยู” (Beju 
Melayu) ประกอบด้วย เสื้อแขนย�วและก�งเกง
ข�ย�วที่ทำ�จ�กผ้�ไหม ผ้�ฝ้�ย หรือโพลีเอสเตอร์
ที่มีส่วนผสมของผ้�ฝ้�ย 
 • ชุดหญิง เรียกว่� “บ�จู กุรุง” (Baju  
Kurung) ประกอบด้วย เสื้อคลุมแขนย�ว และ
กระโปรงย�ว

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Do

Baju 
Kurung

Beju 
Melayu
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 เม่ือเข้�ร่วมง�นศพ ควรแต่งก�ยให้มิดชิด 
ช�ยสวมเสื้อแขนย�วและก�งเกงข�ย�ว สำ�หรับ
หญิงควรหลีกเลี่ยงก�รสวมก�งเกง แต่ควรสวม
กระโปรงย�วคลุมเข่�

2.4.3 การเข้าร่วมงานศพ

Do
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 ไม่ควรใส่ชุดที่มี สี เหลืองไปร่วมง�นศพ 
เนือ่งจ�กเปน็สทีีส่งวนไวส้ำ�หรบัสม�ชิกในร�ชวงศ์
ของม�เลเซีย

2.4.3 การเข้าร่วมงานศพ

Don’t
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 ก�รร่วมง�นศพ ควรขอพรจ�กศพ โดยเดิน
ต�มศพไปกุโบร์ (สสุ�น) และควรอยูเ่ปน็เพือ่นศพ
ประม�ณ 1-2 ชั่วโมง

2.4.3 การเข้าร่วมงานศพ

Do
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 เมือ่ไปรว่มง�นศพ ควรพดูถึงผูต้�ยในท�งทีดี่ 
ไม่พูดคุยเรื่องตลกขบขัน เนื่องจ�กจะเป็นก�ร 
ดูหมิ่น และไม่เค�รพผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

2.4.3 การเข้าร่วมงานศพ

“ไม่พูดคุย
เรื่องตลกขบขัน” 

Don’t
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 น�มบัตรที่ใช้ในก�รติดต่อธุรกิจ ควรพิมพ์ 
เป็น 2 ภ�ษ� คือ ภ�ษ�อังกฤษและภ�ษ�จีน 
อย่�งละด้�น รวมท้ังควรใช้หมึกพิมพ์สีทอง 
เพื่อสร้�งคว�มประทับใจในก�รติดต่อธุรกิจ (11)

2.4.4 การใช้นามบัตร

DoSon
Ne

是哦年
年饿
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Son
Ne

 เวล�มอบน�มบัตรให้ช�วจีนในประเทศ
ม�เลเซีย ควรใช้ท้ัง 2 มือในก�รยื่นและรับ 
น�มบตัรเพือ่แสดงคว�มสภุ�พ และควรดูน�มบตัร 
ของผู้ที่แนะนำ�ก่อนเก็บเข้�กระเป๋�เพ่ือเป็นก�ร
ให้เกียรติ (11)

2.4.4 การใช้นามบัตร

Do



77สหพันธรัฐมาเลเซีย

 เวล�มอบน�มบตัรให้ช�วมสุลมิ ควรใชมื้อขว�
ถอืน�มบตัร โดยมอืซ�้ยแตะหรอืประคองขอ้ศอก
ขว�ยื่นน�มบัตรให้ หรือใช้ทั้งสองมือถือน�มบัตร
ย่ืนมอบใหก้ไ็ด ้แตไ่มค่วรใชม้อืซ้�ยในก�รรบัหรอื
สง่น�มบัตรใหแ้กช่�วมสุลมิ เพร�ะถือว�่ไม่สภุ�พ
เป็นอย่�งยิ่ง

2.4.4 การใช้นามบัตร

Do
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 ไม่ควรขีดเขียนข้อคว�มใดๆ ลงบนน�มบัตร 
ทีไ่ดร้บัตอ่หน�้ฝ�่ยตรงข�้ม ยกเวน้กรณทีีต่อ้งเขยีน
บ�งอย�่งเกีย่วกับเจ�้ของน�มบตัร ใหก้ล�่วขอโทษ
ก่อนแล้วค่อยเขียนลงไป (11)

2.4.4 การใช้นามบัตร

Don’t
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 ก�รมอบของขวัญ ควรใช้มือขว�เท่�น้ัน  
ส่วนก�รรับของขวัญควรใช้มือทั้ งสองข้�ง 
เพื่อเป็นก�รให้เกียรติแก่ผู้ให้ของขวัญ (11)

2.4.5 การให้ของขวัญ

Do
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 ควรมขีองขวญัตอบแทนแก่ผูใ้ห้ สำ�หรบัช�ย
ควรระมัดระวังในก�รมอบของขวัญให้แก่หญิง 
เพร�ะอ�จถูกเข้�ใจผิดว่�เป็นก�รให้ในเชิงชู้ส�ว
ได้ (11)

2.4.5 การให้ของขวัญ

Do
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  ควรระวังก�รมอบของขวัญแก่ผู้ที่มิได้มีคว�ม
สนิทสนมหรือคุ้นเคยกันม�ก่อน อ�จถูกมองว่�
เป็นก�รกระทำ�เพื่อติดสินบน (11) 

2.4.5 การให้ของขวัญ

Don’t
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 ไม่ควรใช้กระด�ษห่อของขวัญสีข�ว เพร�ะ
สื่อถึงคว�มต�ย และไม่เป็นสิริมงคลแก่ผู้รับ (11)

2.4.5 การให้ของขวัญ

Don’t
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 ควรใชก้ระด�ษห่อของขวญัสเีขยีวและสแีดง 
เนือ่งจ�กช�วม�เลยนิ์ยมใช้ในก�รหอ่ของขวญั (11)

2.4.5 การให้ของขวัญ

Do
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 ไม่ควรให้ของขวัญท่ีเกี่ยวข้องกับสุนัข เช่น 
ภ�พหรอืตุก๊ต�สุนขั รวมทัง้ของขวัญทีมี่แอลกอฮอล ์
หรอืเนือ้หมเูปน็สว่นประกอบ เนือ่งจ�กขดัตอ่หลกั
ศ�สน�อิสล�ม

2.4.5 การให้ของขวัญ

Don’t
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2.5 หมวดการซื้อของ
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 ควรตอ่รองร�ค�สนิค้� ซ่ึงในประเทศม�เลเซยี
ส�ม�รถทำ�ได้ทุกที่อย่�งเต็มที่และสนุกสน�น 
เพร�ะพ่อค�้แมค้่�สว่นใหญจ่ะเปน็มติรและร�่เรงิ
แจ่มใส เช่น ร้�นค้�ริมท�ง บ�ซ�ร์ และตล�ดนัด 
ตอนกล�งคืนท่ีกระจ�ยอยู่ในเมืองต่�งๆ ท่ัวประเทศ 
ยกเว้นสินค้�ในห้�งสรรพสินค้�ที่มีก�รกำ�หนด
ร�ค�ต�ยตัว 

2.5.1 การต่อรองราคา

Do
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 ห�กคณุเปน็ผู้ท่ีชอบซือ้สนิค�้ ชว่งเวล�ทีด่ทีีส่ดุ
ท่ีควรเดนิท�งไปม�เลเซยี คอื ชว่งก�รลดร�ค�สนิค�้
ประจำ�ปีในม�เลเซียจัดให้มีขึ้นเป็นประจำ� 3 ครั้ง 
ต่อปี (6) ได้แก่ 
 (1) ในช่วงตน้ป ีนกัทอ่งเทีย่วส�ม�รถสนกุสน�น
ไปกับสนิค้�ร�ค�พเิศษในเทศก�ล Malaysia GP Sale 
ซึ่งจัดร่วมกับก�รแข่งรถฟอร์มูล่�วัน
 (2) ในชว่งกล�งป ีมงี�น Malaysia Mega Sale 
Carnival จัดประม�ณเดอืนกรกฎ�คมของทกุป ีสนิค�้
ทั่วม�เลเซียจะลดร�ค�ครั้งยิ่งใหญ่กว่� 70%   
 (3) ในช่วงปล�ยป ีเพือ่รว่มฉลองเทศก�ลส่งท�้ย
ปีเก่�ต้อนรับปีใหม่ Malaysia Year End Sale เป็น
เทศก�ลลดร�ค�ส่งท้�ยประจำ�ปี

2.5.1 การต่อรองราคา

Do



88 ASEAN Do’s and Don’ts

 ควรใช้เงินสดในก�รชำ�ระสินค้�กับร้�นค้� 
ริมท�งเล็กๆ  บ�ซ�ร์ และตล�ดนัดตอนกล�งคืน  
ไม่ควรใช้บัตรเครดิตชำ�ระ แต่ในห้�งสรรพสินค้�
ส�ม�รถใช้บัตรเครดิตเป็นท�งเลือกได้

2.5.2 วิธีการชำาระเงิน

Do
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 ช� ก�แฟ ช็อคโกแลตหล�กหล�ยย่ีห้อท่ีข้ึนช่ือ
ของม�เลเซีย เช่น ช� “3 in 1” (ช� น้ำ�ต�ล และ
ครีมเทียมในซองเดียวกัน) ยี่ห้อที่เป็นที่รู้จัก เช่น 
BOH Tea ช็อคโกแลต Cadbury (6) เป็นต้น 

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

Do
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 ไม่ควรเลือกของขวัญที่เป็นภ�พประกอบ 
รูปสัตว์ รูปเค�รพ หรือรูปปั้น เน่ืองจ�กรูปปั้น  
หรือภ�พประกอบต่�งๆ น้ัน เป็นสิ่งที่มนุษย์ 
เค�รพบูช� ซึ่งถือว่�เป็นก�รต้ังภ�คีต่อพระเจ้� 
มนุษย์ควรให้ก�รเค�รพสักก�ระเพียงอัลลอฮฺ 
และอย่�ให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภ�คีกับพระองค์ (2)

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

Don’t
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 สำ�หรับผู้ท่ีชื่นชอบสินค้�แบรนด์เนมนำ�เข้�
จ�กต่�งประเทศ ควรลองไปห้�งสรรพสินค้� 
พ�วิลเลี่ยน (The Pavilion) (4)

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

Do
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 ห�้มซือ้และ/หรือครอบครองย�เสพตดิ หรอื
อ�วุธทุกชนิด ภ�พและวัตถุล�มกทุกประเภท 
ประเทศม�เลเซียมีบทลงโทษต�มกฎหม�ย 
ถึงขั้นประห�รชีวิตสำ�หรับย�เสพติดให้โทษ (2)

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

Don’t

DRUGS
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 ควรคำ�นวณเงนิสดตดิตวัใหเ้พยีงพอ เนือ่งจ�ก
ก�รใช้ตูเ้อทเีอม็ในก�รเบกิและถอนเงนิในม�เลเซีย
ไม่คอ่ยสะดวก มีตูใ้หบ้รกิ�รน้อย ยิง่ในเมอืงเลก็ๆ 
ยิ่งห�ตู้บริก�รย�ก 

2.5.4 ข้อควรระวังในการใช้เงิน
 และแลกเงิน

Do
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 ควรตรวจสอบสินค้�ท่ีจะซื้อว่�ถูกต้อง 
ครบถ้วนก่อนชำ�ระเงิน มิฉะนั้นอ�จพบกลอุบ�ย 
ทีค่วรระวงั อ�ท ิอญัมณีปลอม สนิค�้นำ�เข�้ปลอม 
(กระเป๋� รองเท้� น้ำ�หอม) เป็นผลจ�กก�รสลับ
สินค้�ก่อนส่งมอบให้

Do

2.5.4 ข้อควรระวังในการใช้เงิน
 และแลกเงิน
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2.6 หมวดภาษากาย



96 ASEAN Do’s and Don’ts

 ไมค่วรใชเ้ท้�ชี ้หรอืเขีย่สิง่ของใดๆ ช�วม�เลย ์
ถือว่�เท้�เป็นสิ่งที่ไม่สะอ�ด (2)

2.6.1 สัญลักษณ์ท่าทาง

Don’t
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Don’t

 ไมค่วรยนืเท้�สะเอว เพร�ะช�วม�เลยถ์อืว�่
เป็นก�รแสดงออกเชิงก้�วร้�ว และไม่สุภ�พ
เรียบร้อย (2)

2.6.1 สัญลักษณ์ท่าทาง
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 ไม่ควรใช้มือซ้�ยส่ง มอบ หรือสะกิดผู้อ่ืน 
เนื่องจ�กช�วม�เลย์ถือว่�ก�รใช้มือซ้�ยเป็นก�ร
แสดงท่�ท�งที่ไม่สุภ�พอย่�งยิ่ง (2)

2.6.1 สัญลักษณ์ท่าทาง

Don’t
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 ไมค่วรนัง่ไขว่ห้�ง เพร�ะจะทำ�ใหเ้ท�้ชีไ้ปท�ง
ผู้อื่น ช�วม�เลย์ถือว่�เท้�เป็นสิ่งที่ไม่สะอ�ด (2)

2.6.1 สัญลักษณ์ท่าทาง

Don’t
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 ไม่ควรใช้นิ้วชี้ แต่ควรใช้นิ้วโป้งแทนก�ร 
ชี้สิ่งของหรือชี้คน (11)

2.6.2 หลีกเลี่ยงการใช้นิ้วชี้

Don’t
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 ไม่ควรแตะศีรษะช�วม�เลย์โดยเด็ดข�ด 
เพร�ะถือว่�ศีรษะเป็นของสูง ดังน้ันก�รสัมผัส
ศีรษะจึงเป็นก�รกระทำ�ที่หย�บค�ย และไม่ให้
เกียรติ (11)

2.6.3 ห้ามแตะศีรษะ

Don’t
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 ไม่ควรยืนล้วงกระเป๋�ระหว่�งก�รสนทน�
กับช�วม�เลย์ในที่ส�ธ�รณะ เพร�ะถือเป็น 
ก�รกระทำ�ที่ไม่สุภ�พอย่�งยิ่ง (11)

2.6.4 การแสดงออกในที่สาธารณะ

Don’t
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2.7 หมวดอื่นๆ
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 ควรมีก�รสังสรรค์กับช�วม�เลย์ เพร�ะเป็น
สิ่งสำ�คัญส่วนหน่ึงของก�รทำ�ธุรกิจ ส่วนใหญ่ 
นักธุรกิจช�วม�เลย์จะสังสรรค์ในร้�นอ�ห�ร  
ท่�นควรให้เจ้�ภ�พเป็นผู้สั่งอ�ห�ร

2.7.1 วัฒนธรรมในการดำาเนินธุรกิจ

Do
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 ควรตระหนักถงึก�รทำ�ง�นเปน็กลุม่ เนือ่งจ�ก
วัฒนธรรมหลักในก�รดำ�เนินธุรกิจในม�เลเซีย  
คอื ก�รทำ�ง�นเป็นกลุม่ สิง่สำ�คญัทีจ่ะตอ้งคำ�นงึถงึ 
คือ คว�มต้องก�รของทั้งกลุ่มม�กกว่�บุคคลใดๆ 
ก�รยกย่องบุคคลใดๆ หรือก�รให้ร�งวัลเฉพ�ะ
เจ�ะจง อ�จกอ่ใหเ้กดิคว�มลำ�บ�กใจภ�ยในกลุม่ (7) 

2.7.1 วัฒนธรรมในการดำาเนินธุรกิจ

Do
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 ไม่ควรยืนกร�นที่จะได้รับคำ�ตอบสำ�หรับ
คำ�ถ�มที่เข�ไม่อย�กตอบ ซึ่งจะทำ�ให้ช�วม�เลย์
อับอ�ย โดยเฉพ�ะเมื่อมีผู้อื่นอยู่ด้วย (7) 

Don’t

2.7.1 วัฒนธรรมในการดำาเนินธุรกิจ
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 ควรเว้นช่วงสักระยะหนึ่งก่อน เมื่อมีคำ�ถ�ม
ระหว่�งก�รสนทน� ไม่ควรตอบคำ�ถ�มทันที  
เพื่อแสดงออกถึงก�รพิจ�รณ�อย่�งรอบคอบ 
ก่อนตอบคำ�ถ�ม (7) 

2.7.1 วัฒนธรรมในการดำาเนินธุรกิจ

Do
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2.7.1 วัฒนธรรมในการดำาเนินธุรกิจ

 ควรตรวจสอบสินค้�ท่ีจะซื้อว่�ถูกต้อง 
ครบถว้นกอ่นจ�่ยเงนิ ตวัอย�่งกลอบุ�ยทีค่วรระวงั  
อ�ท ิอญัมณีปลอม สนิค้�แบรนดป์ลอม (กระเป๋�,  
รองเท้�, น้ำ�หอม) ก�รสลับสินค้�ก่อนห่อ 
เพือ่ผ�่นด�่นศลุก�กร และขอ้ตกลงปลอมทีจ่ะจดัสง่ 
สินค้�ท�งเรือ ล้วนเป็นอุบ�ยที่ใช้กันบ่อย

Do
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2.7.2 วันหยุดราชการ
Do

ควรทราบวันหยุดราชการ
ในสหพันธรัฐมาเลเซียมี (15) ดังนี้ 
วันที่ 1 มกราคม         วันปีใหม่
วันที่ 14 มกราคม          วัน Maulidur Rasul                         
วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์  วันตรุษจีน   
วันที่ 1 พฤษภาคม       วันกรรมกรส�กล                              
วันที่ 13 พฤษภาคม       วันวิส�ขบูช�                            
วันที่ 28-29 กรกฏาคม    วนั Hari Raya Puasa
วันที่ 31 สิงหาคม          วันช�ติ                                       
วันที่ 16 กันยายน          วันม�เลเซีย
วันที่ 4 ตุลาคม             วัน Hari Raya Haji                               
วันที่ 25 ตุลาคม           วันปีใหม่อิสล�ม                               
วันที่ 25 ธันวาคม          วันคริสต์ม�ส                                  
วันที่ 31 ธันวาคม          วันส่งท้�ยปีเก่� 
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 ควรทร�บเวล�เปิดทำ�ก�รของธน�ค�ร 
ในม�เลเซีย ธน�ค�รเกือบทุกรัฐเปิดทำ�ก�ร  
วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวล� 09.30-16.30 น.  
วันเส�ร์คร่ึงวันเช้�จะเปิดทำ�ก�รเป็นบ�งธน�ค�ร (13) 

2.7.3 เวลาทำาการธนาคาร

Do

จันทร์-ศุกร์
เวล� 09:30-16:30 น.

เส�ร์
เวล� 09:30-12:30 น.

 เปิดบริก�ร
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2.7.4 ประเภทธนบัตรและเหรียญ

ตัวอย่างเหรียญกษาปณ์ หน้า-หลัง

5 เซ็น

10 เซ็น

20 เซ็น

50 เซ็น



112 ASEAN Do’s and Don’ts

10 ริงกิต

5 ริงกิต

2.7.4 ประเภทธนบัตรและเหรียญ

ตัวอย่างธนบัตร หน้า-หลัง

1 ริงกิต
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100 ริงกิต

50 ริงกิต

2.7.4 ประเภทธนบัตรและเหรียญ

ตัวอย่างธนบัตร หน้า-หลัง

20 ริงกิต
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 ควรทร�บรหัสประเทศ (6)

 กรณโีทรศัพท์จ�กภ�ยนอกประเทศม�เลเซีย  
ให้กด 60 ซึง่เปน็รหสัของประเทศม�เลเซยี แลว้กด 
รหัสเมือง ต�มด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องก�ร เช่น
 • กด 60+3 (รหัสเมืองกัวล�ลัมเปอร์)+ 
เบอร์โทรศัพท์ที่ต้องก�ร
 ส่วนกรณีโทรศัพท์ภ�ยในประเทศม�เลเซีย 
เช่น
 • กด 0+รหัสเมอืง+เบอรโ์ทรศัพทท์ีต้่องก�ร

2.7.5 หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้

Do
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 ควรทร�บหม�ยเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน (6)

 • สถ�นีตำ�รวจและรถพย�บ�ล: 999 
 • ไฟไหม้: 994 / 999 
 • ป้องกันพลเรือน (ช่วยเหลือฉุกเฉิน): 991 
 • บริก�รหม�ยเลขโทรศัพท์ภ�ยในท้องถิ่น: 
103 
 • บรกิ�รตดิตอ่ภ�ยในประเทศผ�่นพนกัง�น 
(Operator): 102

2.7.5 หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้

Do
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	 	 ผูเ้ชีย่วช�ญด�้นระบบร�ชก�รใน	ASEAN
	 	 ผศ.ดร.อรนุช	พฤฒิพิบูลธรรม
	 	 ผู้เชี่ยวช�ญด้�นวัฒนธรรม	ASEAN
ผู้ประสานงานและตรวจทานคำาผิด :	น�งส�วเย�วนุช	สุมน
เลขมาตรฐานประจำาหนังสือ :	978-616-548-143-4
จำานวนพิมพ์ :	 5,400	เล่ม
จำานวนหน้า :		 120	หน้�
พิมพ์ที่ :  กรกนกก�รพิมพ์

Do’s and Don’ts 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์



3สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

		 สำ�นักง�น	ก.พ.	 ในฐ�นะองค์กรกล�งด้�นก�รบริห�ร
ทรัพย�กรบุคคลภ�ครัฐ	 และได้รับมอบหม�ยให้รับผิดชอบ
ต�มแผนง�นก�รจัดต้ังประช�คมสงัคมและวฒันธรรมอ�เซยีน	 
ในข้อ	A.7	คือ	ก�รพัฒน�สมรรถภ�พของระบบร�ชก�รโดย
ก�รเพิม่ขดีคว�มส�ม�รถของทรพัย�กรบคุคลในระบบร�ชก�ร
		 จ�กก�รดำ�เนินก�รที่ผ่�นม�แม้ว่�สำ�นักง�น	 ก.พ.	 ได้
ดำ�เนินก�รจัดอบรมหลักสูตรคว�มรู้เกี่ยวกับอ�เซียนให้แก่	
ข�้ร�ชก�รทัง้ในสว่นกล�งและสว่นภูมิภ�คหล�ยครัง้	แต่ก็ยัง
ไม่ครอบคลุมและทั่วถึงบุคล�กรภ�ครัฐซ่ึงมีจำ�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
		 ท้ังนีส้ำ�นกัง�น	ก.พ.	กบัสถ�บันบณัฑติพฒันบรหิ�รศ�สตร	์
(นดิ�้)	จงึจัดทำ�ชดุหนงัสอืเรือ่ง	“ASEAN	Do’s	and	Don’ts”	
ในประเทศอ�เซียน	 10	 ประเทศ	 เพื่อเผยแพร่สิ่งที่ควรทำ� 
และไม่ควรทำ�เมื่อต้องมีสัมพันธ์	 ติดต่อกับคนในประเทศ
เหล่�น้ี	 หวังว่�ท่�นผู้อ่�นคงได้รับคว�มรู้และเพลิดเพลินไป
กับหนังสือชุดนี้

สำานักงาน ก.พ.

คำานำา 
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	 เมือ่เริม่ต้นจดัทำ�หนงัสอืชดุก�รเรยีนรู	้“อ�เซียน				กรู”ู	
เรื่อง	“ASEAN	Do’s	and	Don’ts”	ในประเทศอ�เซียน	10	
ประเทศ	ได้มีโอก�สพูดคุยกับผู้เชี่ยวช�ญ	ASEAN	อดีตท่�น
ทูตประด�ป	พิบูลสงคร�ม	เกี่ยวกับก�รเรียนของผู้ไปเป็นทูต
ในแตล่ะประเทศตอ้งเรยีนรูวั้ฒนธรรมอย่�งไร	ทำ�ใหท้ร�บว�่
ตวัท่�นเองมไิด้เรยีนรูว้ฒันธรรมทลีะประเทศ	แตท่�่นถกูสอน
ให้เป็นคนช่�งสังเกต	และกล้�ที่จะถ�มเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม
ของแต่ละประเทศ
	 หลังจ�กท่ีได้อ่�นง�น	 Do’s	 and	 Don’ts	 ของทุก
ประเทศแล้วทำ�ให้ส�ม�รถสรุปก�รเรียนรู้สิ่งท่ีควรทำ�และ
ไม่ควรทำ�ของประเทศเหล่�นี้ได้จ�กเรื่องหลักๆ	 ของศ�สน�
ประจำ�ช�ติ	 ซึ่งมีอิทธิพลอย่�งม�กต่อวัฒนธรรมของแต่ละ
ประเทศ	ห�กแตใ่นคว�มเปน็จรงิแลว้คนในแต่ละประเทศกย็งัมี
คว�มแตกต�่งหล�กหล�ยกันอย�่งม�ก	ซึง่เร�ไมค่วรเหม�รวม 
หรือมี	 “ส�มัญทัศน์”	 	 (Stereotype)	 อันเป็นคตินิยมหรือ
ทศันคตขิองสงัคมทัว่ไปทีม่ต่ีอกลุม่คนอืน่	ช�ติอืน่	หรอืลกัษณะ
ของบคุคลบ�งประเภทจนกล�ยเปน็ม�ตรฐ�นเดยีวกนัทัง้หมด	
ห�กเร�ควร	“เปดิห ูเปดิตา เปดิปาก  เปดิใจ”	เพือ่จะเรยีนรู ้
โดยมหีนงัสอืชดุนีเ้ปน็พืน้ฐ�นของก�รเรยีนรูค้ว�มแตกต�่งของ
คนในแตล่ะประเทศ หวงัว่�หนงัสอืเล่มนีค้งเปน็ประโยชนแ์ก่
ท�่นผูอ้�่นทกุท�่น	และขอขอบคุณเจ้�ของรปูภ�พและเวป็ไซต์
ที่เผยแพร่ให้เกิดคว�มเข้�ใจในอ�เซียนร่วมกัน

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
บรรณ�ธิก�ร

ข้อคิดจากบรรณาธิการ
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1.ข้อมูลสำาคัญของประเทศโดยย่อ

ธงชาติ ตราแผ่นดิน

แผนที่
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สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ชื่อทางการ	 : สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร์
เมืองหลวง	 : เนปิดอว์
ขนาดประเทศ	 : 657,740 ตารางกิโลเมตร
ประชากร	 : 52 ล้านคน [17] 

อายุเฉลี่ยประชากร	 :	ชาย 63 ปี หญิง 68 ปี
เชื้อชาติ	 :	พม่าร้อยละ 68   ฉานร้อยละ 9 
  กะเหรี่ยงร้อยละ 7  
  ยะไข่ (อรากัน) ร้อยละ 4 
           จีนร้อยละ 3 อินเดียร้อยละ 2 
  มอญร้อยละ 2 
  และอื่นๆ ร้อยละ 5
ศาสนา	 : พุทธร้อยละ 89   คริสต์ร้อยละ 5 
  อิสลามร้อยละ 4  
  และอื่นๆ ร้อยละ 2
ภาษาในราชการ		 : เมียนมาร์
ภาษาที่ใช้สื่อสาร		 : เมียนมาร์ อังกฤษ มอญ 
  และกะเหรี่ยง
หน่วยเงินตรา	 : จั๊ด (Kyat)
อัตราแลกเปลี่ยน	 :	ประมาณ 24 จั๊ด 
  เท่ากับ 1  บาท
สินค้าส่งออก		 :	ก๊าซธรรมชาติ ไม้ เมล็ดพืช 
  และถั่ว
รายได้รวมต่อหัวประชากร	:	804 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี
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วัฒนธรรม                   
2
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2.1 
หมวด

การทักทาย
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2.1.1 การเรียกชื่อ

	 ควรเรยีกชือ่ของช�วเมยีนม�รใ์หค้รบทกุสว่น 
ห้�มเรียกเพียงบ�งส่วนของชื่อโดยเด็ดข�ด	 
ก�รเรยีกใหข้ึน้ตน้ดว้ยน�มสกลุ	เชน่	มสิซสิอองซ�น 
ซูจี	 (Mrs.	 Aung	 San	 Suu	 Kyi)  	 ซ่ึงชื่อตัวคือ	 
ซู	 จี	 (Suu	 Kyi)	 ส่วนน�มสกุล	 	 คือ	 อองซ�น	 
(Aung	San)	[6]

Do
การเรียกชื่อ ขึ้นต้นด้วย

มิสเตอร์ หรือมิสซิส 
(Mr., Ms. หรือ Mrs.)
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	 ควรใช้สรรพน�มแทนก�รเรียกชื่อตนเอง
สำ�หรับช�ยเมียนม�ร์	 เรียกว่�	 “จะนอ”	 (Kya-
naw)	 หม�ยถึง	 “กระผม”	 และก�รแนะนำ�ตัว
ของช�ย	ต้องกล่�วว่�	“จะนอ …(ชื่อ)...”	เช่น	จะ
นอ	บ�		(Kya-naw	Bar)	แปลว่�	“กระผมชื่อบ�”	
สำ�หรบัหญงิเมยีนม�ร	์เรยีกว�่	“จะมะ”	(Kya-ma)	
หม�ยถึง	“ดิฉนั”	และก�รแนะนำ�ตวัของหญงิ	ตอ้ง
กล่�วว�่	“จะมะ …(ชือ่)...	เช่น	จะมะ	บ�	(kya-ma	
Bar) แปลว่�	“ดิฉันชื่อบ�”

2.1.1 การเรียกชื่อ

การเรียกชื่อที่ขึ้นต้น
ด้วย สรรพนาม

จะนอ” (Kya-naw), 
“จะมะ” (Kya-ma) 

Do
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	 ควรเรียกเด็กช�ยเมียนม�ร์	 ด้วยก�รเติม 
คำ�นำ�หน้�ชื่อว่�	“หม่อง”	(Maung)	เช่น	“หม่อง	
ทีแทน”	[6]

2.1.1 การเรียกชื่อ

“หม่อง”
(Maung)

Do
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	 ควรเรียกวัยรุ่นช�ยเมียนม�ร์	 โดยควรเติม
คำ�นำ�หน้�ชื่อว่�	“โก”	(Ko)	[6]

2.1.1 การเรียกชื่อ

Do
“โก”
(Ko)
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	 ควรเติมชื่อช�ยเมียนม�ร์วัยกล�งคนหรือ 
เป็นผู้อ�วุโส	เพื่อเป็นก�รให้เกียรติ		โดยควรเติม
คำ�นำ�หน้�ชื่อว่�	“อู”	(U)	[6]

2.1.1 การเรียกชื่อ

การเรียกชื่อ
ที่ขึ้นต้นด้วย
สรรพนาม
“อู” (U)

Do
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	 ควรเติมคำ�นำ�หน้�ชื่อหญิงเมียนม�ร์	(ตั้งแต่
วัยเด็กจนถึงวัยส�ว	 หรือเรียกชื่อหญิงที่มีอ�วุโส
น้อยกว่�)	ต้องใช้คำ�ว่�	“มะ”	(Ma)	[6]

2.1.1 การเรียกชื่อ

Do
“มะ”
(Ma)
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	 ควรเรียกหญิงท่ีแต่งง�นแล้ว	 หรือมีคุณวุฒิ
ในตำ�แหน่งหน้�ท่ีก�รง�น	 หรือหญิงวัยกล�งคน
โดยกล่�วคำ�นำ�หน้�ว่�	“ดอว์”	(Daw)	เพื่อแสดง
ถึงก�รให้เกียรติ	[6]

2.1.1 การเรียกชื่อ

Do

“ดอว์” 
(Daw) 
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	 ไม่ควรทักท�ยกันด้วยก�รส่งเสียงดัง	 หรือ
แสดงอ�รมณ์รุนแรง	 โดยเฉพ�ะในที่ส�ธ�รณะ	
เพร�ะถือว่�เป็นม�รย�ทที่ไม่สุภ�พ	[5]

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Don’t
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	 ควรกล่�วทักท�ยด้วยก�รกล่�วว่�	
“มงิกะล�บ�”	(Mingalar	Par)	หม�ยถงึ	“สวสัด”ี	
พร้อมกับโค้งตัวเล็กน้อย	[7]

2.1.2 การกล่าวทักทาย

“มิงกะลาบา”
(Mingalar Par)

Do



20 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ช�ยควรกล�่วทกัท�ยกนั	และแนะนำ�ตวัโดย
จับมือกันแบบตะวันตกพร้อมกับยิ้ม	 เพื่อคว�ม
สุภ�พและแสดงถึงคว�มเป็นมิตร	[11]

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Do
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	 ควรกล่�วขอโทษด้วยก�รกล่�วว่�	“เต�	บั่น	
บ่�	เต่”	(Taung	Pan	Par	Tal)	จ�กก�รกระทำ�
สิ่งต่�งๆ	 ที่ผิดพล�ดและไม่เหม�ะสม	 โดยแสดง
ถึงคว�มอ่อนน้อมถ่อมตนของผู้กล่�วขอโทษ	 
ซึ่งจะทำ�ให้ดูสุภ�พในส�ยต�ของผู้ที่ได้พบเห็น 
หรืออยู่ในสถ�นก�รณ์นั้น

2.1.3 การกล่าวขอโทษ

Do“เตา บั่น บ่า เต่”
(Taung Pan Par Tal)
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	 ควรกล�่วขอบคณุ	ดว้ยก�รกล�่วว�่	“เจซูตนิ	
บ�แด”	(Kye-zu-tin	Bar-dae)	[5]

2.1.4 การกล่าวขอบคุณ

Do
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	 ควรกล่�วคำ�ลงท้�ยประโยคเพือ่แสดงคว�ม
สุภ�พต่อคู่สนทน�ช�วเมียร์ม�ร์	 ห�กผู้กล่�ว
เป็นหญิงควรลงท้�ยด้วย  “ชิน”	 (Shin)	 เป็นคำ�
ท่ีแสดงคว�มสุภ�พของหญิงเช่นเดียวกับ	 “ค่ะ”	
ห�กผู้กล่�วเป็นช�ยควรลงท้�ยด้วย	“คินเมี่ยย”	
(Khin-mya)  เป็นคำ�แสดงคว�มสุภ�พของช�ย	
แปลว่�	“ครับ” 

2.1.4 การกล่าวขอบคุณ

Do

“ชิน”
(Shin)

“คินเมี่ยย”
(Khin-mya)
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	 ควรกล่�วล�	ด้วยก�รกล่�วว่�	“ต้�ต๋�”	
(Tah	Ta)	หม�ยถึง	ล�ก่อน	 เมื่อจะกล่�วล�จ�ก
คู่สนทน�	[5]

2.1.5 การกล่าวลา

Do

“ต้าต๋า”
(Tah Ta)
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2.2 
หมวด

อาหารและมารยาท
ในการรับประทานอาหาร

“ต้าต๋า”
(Tah Ta)
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	 ควรลองรับประท�นอ�ห�รประจำ�ช�ติของ
ช�วเมียนม�ร์	“หล่�เพ็ด”	(Lahpet)	เป็นอ�ห�ร
ทีนิ่ยมรับประท�นเปน็อ�ห�รว�่ง	โดยก�รนำ�ใบช�
หมกัม�ท�นกบัเครือ่งเคยีง	เช่น	กระเทยีมเจยีว	ถ่ัว
ชนิดต่�งๆ	ง�คั่ว	กุ้งแห้ง	ขิง	มะพร้�วคั่ว	เป็นเมนู
อ�ห�รที่ข�ดไม่ได้ในโอก�สพิเศษ	 หรือเทศก�ล
สำ�คัญๆ	ของช�วเมียนม�ร์	โดยกล่�ว		กันว่�ห�ก
ง�นเลี้ยง	หรือง�นเฉลิมฉลองใดไม่มี	หล่�เพ็ด	จะ
ถือว่�เป็นง�นที่ข�ดคว�มสมบูรณ์

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Do
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2.2.1 อาหารประจำาชาติ

	 ควรลองรับประท�นอ�ห�รประจำ�ช�ติของ
ช�วเมียนม�ร์	 ขนมจีนนำ้�ย�เมียนม�ร์	 เรียกว่�	
“โมฮิงก�”	 (Mo	Hin	Ga)	และนิยมรับประท�น
ทั้งในตอนเช้�และกล�งวัน	 นำ้�ย�ทำ�จ�กปล�	 
ไม่มีกระทิ	 ใช้ปล�นำ้�จืดเป็นหลัก	 เช่น	 ปล�ดุก	 
ปล�ช่อน	 ผักท่ีใส่ในนำ้�ย�จะเป็นหยวกกล้วย	 
และใช้พวกแป้งถั่ว	 (Chickpea	 Flour)	 หรือ 
ข�้วคัว่เพือ่ทำ�ให้นำ�้แกงขน้	จ�กนัน้กโ็รยหน�้ดว้ย
ถั่วเหลืองทอด	 ไข่ต้ม  ปล�เส้นทอด  ปล�ท่องโก๋	
ผักชี		ปรุงรสด้วยพริกป่น	และมะน�ว	[5]

Do
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	 ควรลองรับประท�นอ�ห�รอันเป็นที่นิยม
ของช�วเมียนม�ร์ “ข้�วกับนำ้�พริก”	ซึ่ง	นำ้�พริก
ทีน่ยิม	คอื	นำ�้พริกปล�ร้�	ซึง่ช�วเมยีนม�รเ์รยีกว�่	
“ง�ปิ๊หยี่”	(Ngan	Bya	Yay)	คือ	นำ้�ปล�ร้�	เป็น
อ�ห�รพื้นบ้�น	“ง�”	แปลว่�	ปล�	“หยี่”	แปลว่� 
นำ้�	 “ง�ปิ๊หยี่”	 จึงแปลว่�	 ปล�ร้�ที่เอ�ม�หมัก
จนยุ่ยแล้วเอ�ม�ต้ม	 ควรรับประท�นง�ปิ๊หยี่กับ 
ผักทั้งดิบและต้มสุก

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Do
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	 ควรลองรับประท�นอ�ห�รเช้�อันเป็นที่
นิยมของช�วเมียนม�ร์	คือ	ข้�วผัดกับถั่วต้มและ												
ช�เขยีว	เปน็อ�ห�รเช�้ดัง้เดมิทีช่�วเมยีนม�รน์ยิม
รับประท�น

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Do
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	 ควรเรียนรู้ก�รร่วมรับประท�นอ�ห�รกับ 
ช�วเมียนม�ร์	เพร�ะแขกผู้ม�เยือน	และผู้อ�วุโส	
จะได้รับก�รต้อนรับและก�รดูแลเป็นพิเศษ	 
โดยไม่ให้ข�ดตกบกพร่อง	 เพร�ะช�วเมียนม�ร์ 
มีคว�มละเอียดอ่อนในเรื่องของคว�มรับผิดชอบ
ต่อหน้�ที่ในก�รดูแลเอ�ใจใส่ผู้อ่ืน	 โดยเฉพ�ะ 
แขกผู้ม�เยือน	[5]

2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

Do
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	 ควรเรียนรู้ก�รร่วมรับประท�นอ�ห�รกับ
ช�วเมียนม�ร์	นิยมนั่งรับประท�นอ�ห�รร่วมกัน
บนเสือ่	โดยโตะ๊อ�ห�รจะมลัีกษณะกลม	และเลก็
พอที่ทุกคนจะตักอ�ห�รถึง	อ�ห�รช�วเมียนม�ร์
จะเสิร์ฟพร้อมกันเป็นสำ�รับเหมือนอ�ห�รไทย	 
โดยว�งสำ�รับอ�ห�รไว้ตรงกล�งเพ่ือรับประท�น
ร่วมกัน	[5]

2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

Do
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	 ควรเรียนรูก้�รรว่มรบัประท�นอ�ห�รกบัช�ว
เมยีนม�ร์ในชนบทท่ียงัคงรบัประท�นอ�ห�รดว้ย
มอืขว�ม�กกว่�ก�รใชช้อ้นสอ้ม	สว่นคนในเมอืงจะ
รับประท�นอ�ห�รด้วยช้อนกับส้อมโดยไม่ใช้มีด	

2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

Do
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	 ควรเรียนรู้ก�รรับประท�นอ�ห�รกับช�ว 
เมียนม�ร์	 ส่วนใหญ่ชอบรับประท�นอ�ห�รที่
ทำ�สดใหม่ม�กกว่�อ�ห�รสำ�เร็จรูป	 หรืออ�ห�ร 
บรรจุหีบห่อและอ�ห�รที่ปรุงแล้ว	 เนื่องจ�ก 
ช�วเมียนม�ร์เป็นประเทศเกษตรกรรมและไม่มี
ก�รติดต่อกับต่�งประเทศม�เป็นเวล�น�น	ทำ�ให้
วิถีชีวิตยังคงเป็นแบบดั้งเดิมที่เน้นทำ�ก�รเกษตร
เพื่อก�รบริโภคภ�ยในครัวเรือนและแลกเปลี่ยน
ผลิตผลระหว่�งครัวเรือน

2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

Do
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	 ควรเรียนรู้ก�รรับประท�นอ�ห�รกับ 
ช�วเมียนม�ร์	 ที่นิยมรับประท�นนำ้�เต้�และ 
ใบกระเจี๊ยบ	 โดยใบกระเจี๊ยบต้องนำ�ม�ผัด	 
ส่วนนำ้�เต้�ถูกนำ�ม�ปรุงเป็นแกงจืด		 

2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

Do
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	 ควรเรยีนรูเ้ครือ่งปรงุอ�ห�รของช�วเมยีนม�ร	์	
อ�ห�รเกอืบทกุเมนขูองช�วเมยีนม�ร์จะมสีว่นผสม
ของนำ้�มัน	เกลือ	หัวหอม	และกระเทียม	[4]

2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

Do
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	 ห�กท�่นทีแ่พผ้งชรูสควรระวงัก�รรบัประท�น
อ�ห�รของช�วเมียนม�ร์	 ซึ่งนิยมใส่ผงชูรส	 
โดยก�รปรุงอ�ห�รและก�รรับประท�นอ�ห�ร 
ส่วนใหญ่จะใส่ผงชูรสครั้งละม�กๆ	หรือบ�งครั้ง 
ใช้โรยรับประท�นกับข้�วเพื่อเพิ่มคว�มอร่อย

2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

Don’t
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2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

	 ควรเรียนรู้ก�รรับประท�นอ�ห�รของ 
ช�วเมียนม�ร์	 ซึ่งไม่นิยมอ�ห�รฟิวชั่น	 (Fusion	
Food)  หรืออ�ห�รที่ทำ�ผสมผส�นกันระหว่�ง 
วัตถุดิบและสไตล์อ�ห�รตั้งแต่	 2	 สัญช�ติขึ้นไป	
หรืออ�ห�รดัดแปลงแบบอ�ห�รไทย	 เน่ืองจ�ก 
ช�วเมียนม�ร์	 	 เป็นประเทศเกษตรกรรมและ 
ไม่มีก�รติดต่อกับต่�งประเทศม�เป็นเวล�น�น	
ทำ�ให้วิถีชีวิตในก�รรับประท�นอ�ห�รยังคงเป็น
แบบดั้งเดิม

Don’t



38 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ห้�มปฏิเสธอ�ห�รหรือเครื่องดื่มที่ช�ว 
เมียนม�ร์มอบให้	 เพร�ะถือเป็นก�รเสียม�รย�ท
อย่�งม�ก

2.2.3 ข้อควรระวังในการ
  รับประทานอาหาร

Don’t
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	 ช�วเมียนม�ร์ ไม่ นิยมด่ืมเครื่อง ด่ืมที่มี
แอลกอฮอล์ระหว่�งรับประท�นอ�ห�ร	 แต่นิยม
ดื่มเพียงนำ้�เปล่�	นำ้�ผลไม้	และช�เท่�นั้น

2.2.3 ข้อควรระวังในการ
  รับประทานอาหาร

Don’t
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	 เม่ือได้รับเชิญให้รับประท�นอ�ห�รที่บ้�น
ของช�วเมียนม�ร์	 ควรนำ�ของขวัญเล็กๆ	 น้อยๆ	
ประเภทของท่ีระลึกจ�กประเทศบ้�นเกิดของ 
ผูถ้กูรับเชญิไปดว้ย	เพือ่จะสร้�งคว�มประทบัใจแก่ 
เจ้�บ้�น	[5]

2.2.3 ข้อควรระวังในการ
  รับประทานอาหาร

Do
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	 ก�รรับประท�นอ�ห�รในร้�นอ�ห�รของ 
ช�วเมยีนม�ร	์ควรสนทน�กนัอย�่งเงยีบๆ		ไมค่วร 
ส่งอ�ห�รผ่�น	 หรือตะโกนข้�มศีรษะผู้อื่น	 
เพร�ะถือว่�เป็นก�รเสียม�รย�ทอย่�งรุนแรง

2.2.4 มารยาทบนโต๊ะอาหาร

Do
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2.3 
หมวดศาสนา

และ
ประวัติศาสตร์ 
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	 ไมค่วรกระทำ�ก�รใดๆ	อนัถอืเปน็ก�รปลกุป่ัน
ยยุงในประเทศเมยีนม�รโ์ดยรฐับ�ลทห�รเมียนม�ร	์	
ไม่ตอ้งก�รใหศ้�สน�ครสิต ์หรอืศ�สน�อืน่ๆ	เข�้ม� 
มีอิทธิพลต่อประช�ชนม�กไปกว่�ศ�สน�พุทธ	 
เช่น	 ก�รห้�มมีพระคัมภีร์ไบเบิล	 (The	 Bible)	
ฉบบัแปลเป็นภ�ษ�ทอ้งถิน่ในเมียนม�รท์กุภ�ษ�”

2.3.1 การสนทนาเรื่องศาสนา

Don’t
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	 ไมค่วรสนทน�เรือ่งประวตัศิ�สตรใ์นเมยีนม�ร ์
และรวมถึ งก�รแสดงออกในที่ ส�ธ�รณะ 
ว�่ดว้ยเรือ่งก�รเมือง	ก�รชุมนมุ	และก�รประทว้ง

2.3.2 การสนทนาเรื่องประวัติศาสตร์

Don’t
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	 ไมค่วรกล�่วถงึประวัตศิ�สตร์ช�ตไิทยท่ีเขยีน
ว่�ถูกประเทศเมียนม�ร์รุกร�น	 เพร�ะในประวัติ
ประเทศเมยีนม�รเ์องไมไ่ดเ้ขยีนอย�่งทีป่ระเทศไทย
เขียน	เพร�ะไม่เกิดประโยชน์และผลดีแก่ชนช�ติ
ใด	[5]

2.3.2 การสนทนาเรื่องประวัติศาสตร์

Don’t



46 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ควรทร�บว่�ในประวัติศ�สตร์เมียนม�ร์ 
ได้ยกย่องช่�งด้�นศิลปะจ�ก	 “โยเดีย”	 หรือ 
กรุงศรีอยุธย�นั่นเองที่ เก่งในเรื่องล�ยกนก	 
ช่�งทองคำ�	เป็นต้น

2.3.2 การสนทนาเรื่องประวัติศาสตร์

Do
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	 ไมค่วรแตะจวีรของพระสงฆ	์และหญงิไม่ควร
เข้�ใกล้และสัมผัสพระสงฆ์โดยตรง	[7]

2.3.3 ข้อควรระวังในการปฏิบัติ
  ต่อพระสงฆ์/สวดมนต์

Don’t
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	 ข้อปฏิบัติสำ�คัญของช�วเมียนม�ร์ต่อหลัก
ศ�สน�พุทธ	คือ	ไม่ควรรบกวนผู้ที่กำ�ลังสวดมนต์	
ผู้ทีก่ำ�ลงันัง่สม�ธ	ิและห�้มดมดอกไม้ทีใ่ชไ้หวพ้ระ
แล้ว	เพร�ะถือว่�เป็นสิ่งไม่ดีและไม่เหม�ะสม

2.3.3 ข้อควรระวังในการปฏิบัติ
  ต่อพระสงฆ์/สวดมนต์

Don’t
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	 ควรแสดงคว�มเค�รพตอ่พระสงฆ	์ส�มเณรใน 
ทุกโอก�ส	 มีคว�มสำ�รวมในวัดและศ�สนสถ�น	
รวมถึงควรแสดงคว�มเค�รพต่อผู้คน	 และ
ขนบธรรมเนยีมของช�วเมยีนม�ร	์เชน่	ไมส่ง่เสยีง
ดังรบกวนผู้อื่น	[7]

2.3.3 ข้อควรระวังในการปฏิบัติ
  ต่อพระสงฆ์/สวดมนต์

Do
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2.4 
หมวดมารยาท

ในการเข้าสังคมและ
การเข้าร่วมงานพิธีสำาคัญ
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	 ควรแต่งก�ยอย่�งสุภ�พเรียบร้อยใน 
ก�รติดต่อสถ�นที่ร�ชก�ร	 โรงเรียน	 ที่ทำ�ง�น	 
และวัด	 ช�ยควรสวมเสื้อข�ว	 และนุ่งโสร่ง	 
ส่วนหญิงสวมเสื้อท่ีเหม�ะสมต�มก�ลเทศะ 
และนุ่งโสร่ง	

2.4.1 การติดต่อราชการ

Do



52 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ควรทร�บว่�หนว่ยง�นร�ชก�รของเมียนม�ร์	
โดยปกติจะเปิดทำ�ก�รวันจันทร์ถึงศุกร์	 เวล�	 
09.30	-	16.30	น.

2.4.1 การติดต่อราชการ

เปิด
จันทร์ – ศุกร์

เวลา 09.30 – 16:30 น.

Do



53สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

	 ช�วเมยีนม�รห้์�มจดัง�นแต่งง�นในชว่งเข�้
พรรษ�เป็นเวล�	3	เดือน	 

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Don’t



54 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ก�รเข้�ร่วมง�นแต่งง�นของช�วเมียนม�ร์	
ควรมอบของรับไหว้เป็นสิ่งของเคร่ืองใช้	 เช่น	 
พัดลม	หรือตู้เย็น	

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Do



55สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

	 ผู้เข้�ร่วมง�นแต่งง�นของช�วเมียนม�ร์	 
ควรให้ศีลให้พรแก่คู่บ่�วส�ว	 โดยกล่�วว่� 
“ขอให้ครองคู่กันไปจนเฒ่�ชร�”  

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Do



56 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ก�รแตง่ง�นเพือ่อยูก่นิกนัของช�วเมยีนม�ร	์
ช�ยและหญิงที่มีอ�ยุตำ่�กว่�	 20	 ปี	 ควรได้รับ 
คำ�ยินยอมจ�กผู้ใหญ่	 แต่ถ้�ช�ยและหญิงมีอ�ยุ
ถึง	20	ปีขึ้นไป	ก็มีอิสระต�มกฎหม�ยจ�รีตของ
เมียนม�ร์

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Do



57สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

	 ควรทร�บว่�ก�รแต่งง�นของคู่บ่�วส�วช�ว
เมยีรม์�รต์อ้งสวมชุดประจำ�ช�ต ิ	เรยีกว�่ “ลองย”ี	
(Longyi) เปน็ผ�้โสรง่ท่ีนุ่งท้ังช�ยและหญงิ	ช�ยจะ
ใสเ่ส้ือเช้ิตคอปกจนีแมนด�รินและเสือ้คลมุไมมี่ปก	
บ�งครั้งจะใส่ผ้�โพกศีรษะที่เรียกว่�“	กอง	บอง”	
(Guang	Baung)  	 ส่วนหญิงจะใส่เสื้อติดกระดุม
หน�้เรยีกว�่ “ยนิซ”ี	(Yinzi) หรอืเสือ้ตดิกระดมุข�้ง 
เรยีกว�่	“ยนิบอน”	(Yinbon) และใสผ่�้คลมุไหลท่บั

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Do



58 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ควรทร�บว่�ง�นแต่งง�นของช�วเมียนม�ร์
นยิมแจกของชำ�รว่ยในง�นแตง่ง�น	และของชำ�รว่ย
ที่ต้องแจก	เช่น	พัด	สมุดบันทึก	ของชำ�ร่วยที่นิยม
แจกม�กทีส่ดุ	คือ	พวงกุญแจรปูนกฮกู  เพร�ะเช่ือ
ว�่	“นกฮกู”	เปน็สญัลกัษณ์ของคว�มมัง่คัง่	แสดง
ถึงหูต�แหลมคม	โดยเฉพ�ะท�งก�รค้�ข�ย

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Do



59สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

	 ควรทร�บว่�ก�รตั้งศพและวันเผ�ศพของ 
ช�วเมียนม�ร์	จะกำ�หนดวันตั้งศพและวันเผ�ศพ
เพ่ือทำ�พิธีโดยนับจำ�นวนวันเป็นเลขคี่จ�กวันท่ี 
เสียชีวิต	เช่น	1	วัน 3	วัน	หรือ	5	วัน	

2.4.3 การเข้าร่วมงานศพ

Do



60 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ต�มประเพณีของช�วเมียนม�ร์เมื่อมีก�ร
เสยีชวีติเกดิขึน้	ช�วเมียนม�รจ์ะตอ้งม	ีก�รนมินต ์
พระ	 1	 รูป	 เพื่อถว�ยอ�ห�รอุทิศแก่ผู้เสียชีวิต	 
แตถ่�้เสยีชีวติในชว่งบ�่ยหรอืกล�งคนืกจ็ะนิมนต์
พระม�ในวันถัดไป

2.4.3 การเข้าร่วมงานศพ

Do



61สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

	 ต�มประเพณีง�นศพของช�วเมยีนม�ร	์กอ่น
นำ�ศพลงโลง	ตอ้งอ�บนำ�้ศพ	และสวมเสือ้ใหผู้เ้สยี
ชวีติโดยกลบัหน้�ไปด�้นหลงั	แลว้ผกูนิว้หวัแมม่อื
และหัวแม่เท้�สองข้�งไว้ด้วยกัน

2.4.3 การเข้าร่วมงานศพ

Do



62 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ต�มประเพณีง�นศพของช�วเมียนม�ร์														
วันเผ�หรือฝังศพ	ช่วงที่แห่ศพออกจ�กบ้�น	ต้อง
เทนำ้�และโยนหม้อนำ้�ดินเผ�ให้แตกตรงที่หน้�
ประตูบ้�น	และล้�งบ้�นตรงที่ว�งศพด้วย

2.4.3 การเข้าร่วมงานศพ

Do



63สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

	 ต�มประเพณีก�รฝังศพของช�วเมียนม�ร์		
ก่อนนำ�ศพลงหลมุ	ตอ้งมกี�รยกโลงศพไปม�หน้�
หลัง	3	ครั้ง	เพื่อบอกอำ�ล�โลก	และญ�ติมิตรจะ
ชว่ยกนัโยนกอ้นดนิลงปดิหลุมเพ่ือเปน็ก�รขอขม�	
หลงัจ�กฝงัศพแลว้	ญ�ตติอ้งนำ�ดินหน�้หลมุกลบั
บ้�นเพื่อทำ�บุญ	7	วัน	ดินนั้นแทนที่วิญญ�ณของ
ผู้ต�ยเพื่อพ�กลับบ้�นม�ฟังธรรม	

2.4.3 การเข้าร่วมงานศพ

Do



64 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ต�มประเพณีง�นศพของช�วเมยีนม�ร	์	ห�ก
ผู้เสียชีวิตเป็นข้�ร�ชก�รหรือพนักง�นในหน่วย
ง�นต่�งๆ	 ภ�ยในหน่วยง�นต้องเขียนจดหม�ย
เพื่อทำ�ก�รบอกผู้ต�ย	เช่น	ท่�นหมดภ�ระหน้�ที่
ในหน่วยง�นแล้ว	 และมีอิสระที่จะไปไหนได้ต�ม
ปร�รถน�	 แล้วมอบจดหม�ยน้ันเผ�ไปพร้อมกับ
ผู้เสียชีวิตด้วย

2.4.3 การเข้าร่วมงานศพ

Do



65สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

	 ควรใช้ท้ังสองมือในก�รยื่นและรับน�มบัตร
เพือ่แสดงคว�มสภุ�พ	และควรดูน�มบตัรของผูท้ี่
แนะนำ�กอ่นเก็บเข้�กระเป�๋เพือ่เปน็ก�รให้เกยีรต	ิ

2.4.4 การใช้นามบัตร

Do



66 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ก�รจัดทำ�น�มบัตรเพื่อใช้ในเมียนม�ร์	 
ควรมีคำ�แปลเป็นภ�ษ�	 เมียนม�ร์อีกด้�นหนึ่ง 
ของน�มบัตร	 เพื่อทำ�ให้สะดวกในก�รประส�น 
และก�รเจรจ�ธุรกิจให้เป็นไปอย่�งร�บรื่น

2.4.4 การใช้นามบัตร

Do



67สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

2.5
หมวด

การซื้อของ



68 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ก�รไปซื้อของในเมียนม�ร์	 ควรนำ�เครื่อง 
คดิเลขตดิตัวไปดว้ยเพ่ือคว�มสะดวกและรวดเรว็
ในก�รต่อรองร�ค�	

2.5.1 การต่อรองราคา

Do



69สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

	 ธนบัตรดอลล�ร์สหรัฐที่นำ�ม�แลกเปลี่ยน
ในเมียนม�ร์ต้องมีคว�มสมบูรณ์	 ห้�มมีรอยพับ
หรือรอยยับยู่ยี่เพร�ะจะถูกปฏิเสธ	และไม่รับเงิน
ดอลล�ร์สหรัฐนั้น

2.5.2 การแลกเงิน

Do



70 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ก�รเดินท�งไปยังเมียนม�ร์ต้องเตรียม 
เงินดอลล�ร์สหรัฐ	 (United	 States	 Dollar)	 
เพื่อม�แลกเปลี่ยนเป็นเงินจั๊ด	 (Kyat)	 ทั้งนี้ 
อัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ใช้ม�ตรฐ�นก�รขึ้นลง
ของทองคำ�เป็นหลัก

2.5.2 การแลกเงิน

Do



71สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

	 ก�รแลกเงินในเมียนม�ร์	 ควรแลกเงินที่
ธน�ค�รหรอืเค�นเ์ตอรแ์ลกเงนิอย�่งเปน็ท�งก�ร	
ทั้งนี้มีข้อควรระวัง	 คือ	 อย่�แลกเงินกับช�วบ้�น 
ท่ีเข้�ม�ขอแลก	 เพร�ะอ�จจะได้รับเงินปลอม	
หรือเงินที่ยกเลิกไปแล้ว	และอ�จถูกตำ�รวจจับได้

2.5.2 การแลกเงิน

Do



72 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ก�รใช้จ่�ยในเมียนม�ร์ต้องใช้เงินสดเท่�นั้น
ไม่รับบัตรเครดิต	

2.5.3 วิธีการชำาระเงิน

Don’t



73สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

2.5.3 วิธีการชำาระเงิน

	 ก � รค้ � ข � ยช �ยแดนขอ ง เ มี ยนม � ร์ 	 
รัฐบ�ลได้กำ�หนดให้ต้องใช้เงินบ�ท	 เงินจั๊ด	 และ
เงนิดอลล�รส์หรฐัในก�รซือ้ข�ย	เพือ่ใหก้�รค�้ข�ย
ช�ยแดนมีคว�มคล่องตัว	

Do



74 ASEAN Do’s and Don’ts

	 เม่ือเดินท�งเข้�ไปในเมียนม�ร์	 ห้�มซ้ือ 
ของเก่�	 ทั้ งนี้ เ พ่ือเป็นก�รช่วยรักษ�มรดก 
อันเก่�แก่ของช�วเมียนม�ร์	[7]

2.5.4 สินค้าห้ามซื้อ

Don’t



75สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

2.6
หมวด

ภาษากาย



76 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ห้�มแสดงคว�มรัก	 เช่น	 ก�รกอด	 จูบกัน 
ในทีส่�ธ�รณะ	หรือตอ่หน้�ธ�รกำ�นลัในเมยีนม�ร	์
เนื่องจ�กขัดกับวัฒนธรรมของเมียนม�ร์	[9a]

2.6.1 การแสดงออกในที่สาธารณะ

Don’t



77สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

	 ก�รปฏิบตัตินในท่ีส�ธ�รณะของช�วเมยีนม�ร ์
เพื่อก�รทักท�ยกัน	 สำ�หรับช�ยและหญิงไม่ควร
แตะเนือ้ตอ้งตวั	และยืน่มอืไปห�กนัอย�่งเดด็ข�ด	
ถือว่�ไม่สุภ�พ

2.6.1 การแสดงออกในที่สาธารณะ

Don’t



78 ASEAN Do’s and Don’ts

	 เมื่อพบกับช�วเมียนม�ร์ต้องหม่ันยิ้ม	 เพื่อ
แสดงถึงคว�มเป็นมิตรและสร้�งคว�มประทับใจ
แก่ช�วเมียนม�ร์

2.6.1 การแสดงออกในที่สาธารณะ

Do



79สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

	 ห้�มใช้เท้�ชี้สิ่งของอะไรทั้งสิ้น	 เพร�ะช�ว 
เมียนม�ร์ถือว่�เท้�เป็นสิ่งที่ตำ่�สุด	ไม่ควรใช้เท้�ชี้	
หรือเตะสิง่ของต�่งๆ	หรือว�งเท�้บนสิง่ของ	เพร�ะ
ถือเป็นก�รแสดงท่�ท�งที่ไม่สุภ�พ	[7]

2.6.2 การใช้เท้าชี้สิ่งของ

Don’t



80 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ห้�มเรียกใครโดยหง�ยน้ิวกวัก	 เพร�ะ 
ถือว่�เป็นก�รท้�ท�ย	 และอย�กมีเรื่องกับ 
ช�วเมียนม�ร์	(11)

2.6.3 การใช้นิ้วกวัก

Don’t



81สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

	 ควรทร�บว่�ช�วเมยีนม�รเ์ดินเท�้เปล�่รอบ
เจดีย์หรือโบสถ์	ด้วยทั้งสองสถ�นที่เป็นสิ่งสำ�คัญ	
ที่ช�วเมียนม�ร์ให้คว�มเค�รพ
	 และเวล�ท่ีเหม�ะสำ�หรับนักท่องเที่ยว	 ที่
ต้องก�รเข้�ไปสักก�ระควรไปตอนเช้�ที่อ�ก�ศ
ยังไม่ร้อนหรือช่วงเย็นไปแล้วจะเดินเท้�เปล่�ได้
สบ�ย

2.6.4 ข้อควรรู้

Do



82 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ระเบยีบร�ชก�รในเมียนม�ร	์กำ�หนดว�่ก�ร
เข�้พกัค�้งคนืต�มวดัหรอืบ้�น	ช�วต่�งช�ติต้องไป
ลงทะเบียนกับเจ้�หน้�ท่ีตรวจคนเข้�เมือง	 หรือ
สถ�นีตำ�รวจในท้องที่ที่ตนเดินท�งเข้�ไปพำ�นัก	

2.6.4 ข้อควรรู้

Do



83สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

	 ก�รพกัอ�ศัยในเมยีนม�ร	์เปน็ระยะเวล�น�น	
ควรแจง้ชือ่	และท่ีอยูต่อ่สถ�นเอกอคัรร�ชทูตฯไทย 
เพือ่ประโยชนใ์นก�รตดิต่อหรอืใหค้ว�มชว่ยเหลอื
ในกรณีจำ�เป็น	 โดยลงทะเบียนกับแผนกกงสุล 
ของสถ�นเอกอัครร�ชทูตฯ

2.6.4 ข้อควรรู้

Do



84 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ช�วเมียนม�ร์เวล�เสียชิวิต	 ต้องนำ�เหรียญ
ไปใสไ่วใ้นป�กศพ	เพ่ือเอ�เงินนีไ้ปจ�้งคนแจวเรอื
ทีส่ง่ศพใหข้้�มส�ยธ�รไปถงึช�ตหิน�้		ถ้�ไมม่เีงนิ
จำ�นวนนี	้ช�วเมยีนม�รม์คีว�มเชือ่ว�่	ผูเ้สยีชวีติก็
จะไม่ได้ไปเกิด

2.6.4 ข้อควรรู้

Do



85สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

	 ต�มประเพณีของช�วเมียนม�ร์เมื่อมีก�ร
ตั้งศพเพื่อทำ�พิธี	 ต้องเปิดประตูบ้�นทิ้งไว้ทั้งวัน												
ทั้งคืน	 เพร�ะเช่ือว่�วิญญ�ณผู้เสียชีวิตจะยังคง 
วนเวียนเข้�ออกบ้�นของตน

2.6.4 ข้อควรรู้

Do
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	 ช�วเมียนม�ร์มีคว�มเชื่อว่�เดือนตุล�คม 
เป็นเดือนที่ดีที่สุดในก�รจัดง�นแต่งง�น

2.6.4 ข้อควรรู้

Do



87สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

	 ควรทร�บว่�ช�วเมียนม�ร์ไม่นิยมนำ�เงินไป
ฝ�กธน�ค�ร	 เนื่องจ�กไม่ไว้ใจก�รบริห�รจัดก�ร
ของหน่วยง�นที่รัฐบ�ลควบคุม แต่ส่วนใหญ่นิยม
ซือ้ทองเกบ็ไว	้สว่นคนทีม่ฐี�นะรำ�่รวยจะนำ�เงนิไป
ฝ�กนอกประเทศ

2.6.4 ข้อควรรู้

Do
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2.6.4 ข้อควรรู้

	 ควรเรยีนรู้ว่�ก�รจบัจ�่ยใชส้อยในเมยีนม�ร์ 
ส�ม�รถแบ่งตล�ดออกเป็น	 2	 ระดับ	 คือ	 มี 
ร�ยได้น้อย	 นิยมซื้อสินค้�ชนิดต่�งๆ	 กันที่ 
ตล�ดสด	 ส่วนผู้ที่มีฐ�นะดีต้องจับจ่�ยใช้สอยที่
ห้�งสรรพสินค้�

Do
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	 ห้ � ม เ ปิ ด เ ผ ย ฝ่ � เ ท้ � ใ นที่ ส � ธ � รณะ	 
ซึ่งช�วเมียนม�ร์ถือว่�หย�บค�ยม�ก

2.6.4 ข้อควรรู้

Don’t
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	 ไมค่วรชีน้ิว้ไปทีบ่คุคลอืน่	ด้วยช�วเมียนม�ร	์
ถือว่�ไม่สุภ�พ

2.6.4 ข้อควรรู้

Don’t
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	 ควรทร�บว่�ช�วเมียนม�ร์ มักจะนิยม 
สวมรองเท้�แตะ	 จึงเป็นประเทศที่มีรองเท้�แตะ 
ให้เลือกอย่�งหล�กหล�ย

2.6.4 ข้อควรรู้

Do



92 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ห้�มถ่�ยวีดีโอในพิพิธภัณฑ์ย่�งกุ้ง	ต้องฝ�ก
กลอ้งไวก้บัเจ�้หน�้ทีก่อ่นจะเข�้ภ�ยในพิพธิภณัฑ์

2.6.4 ข้อควรรู้

Don’t
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2.7
หมวด
อื่นๆ
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	 ควรห�โอก�สนั่งส�มล้อ	 เพื่อดูวิถีชีวิตของ
คนในท้องถิ่น	 และห�กออกนอกเมืองที่ไม่ไกล
จ�กกรงุย�่งกุง้	ส�ม�รถเดนิท�งโดยท�งรถได	้เชน่	 
รถประจำ�ท�ง	รถแท็กซี่	และรถตู้	[7] 

2.7.1  นั่งรถชมเมือง

Do
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	 ห้�มถ่�ยภ�พท่ีอ�จทำ�ให้ผู้อื่นอับอ�ยใน 
เมยีนม�ร	์เชน่	คนกำ�ลงัอ�บนำ�้	นอกจ�กไม่สภุ�พ
แล้วอ�จมีผลท�งกฎหม�ยอีกด้วย	[9a] 
 

2.7.2 ข้อควรระวังในการถ่ายภาพ

Don’t
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	 ไม่ควรถ�่ยรปูในบรเิวณสน�มบนิ	สถ�นรีถไฟ	
และสถ�นที่ร�ชก�รก่อนได้รับอนุญ�ต	 และห�ก
ต้องก�รจะถ่�ยรูปช�วเมียนม�ร์	 ควรขออนุญ�ต
ก่อน

2.7.2 ข้อควรระวังในการถ่ายภาพ

Don’t
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	 หญิงและช�ยในเมียนม�ร์นิยมรับประท�น
หม�กพลเูปน็อย�่งม�ก	และถ�้มแีขกม�เยีย่มเยอืน														
ที่บ้�น	 ต้องเสิร์ฟหม�กพลูเพื่อเป็นก�รแสดงถึง
มติรภ�พและไมตรจิีตอนัอบอุน่ต่อแขกทีม่�เยอืน	
จงึทำ�ใหใ้นเมยีนม�รต์อ้งมีป�้ยห�้มบว้นนำ�้หม�ก
ติดไวต้�มถนนหนท�งและสถ�นทีต่่�งๆ	อยูท่ัว่ไป	
(ต�มถนนหนท�งน้อยนักท่ีจะเห็นป้�ยท่ีมีภ�ษ�
อังกฤษกำ�กับ)	 เพร�ะนำ้�หม�กทำ�ให้พื้นและ 
ผนังเปรอะไปด้วยสีแดงด่�งๆ

2.7.3 การรักษาความสะอาด

Don’t
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 2.7.4 วันหยุดราชการ
ควรทร�บวันหยุดร�ชก�รในส�ธ�รณรัฐ			
แห่งสหภ�พเมียนม�ร์	มีดังนี้
วันที่ 1 มกราคม	 วันปีใหม่																																					
วันที่ 4 มกราคม			 วัน	Independence	Day
วันที่ 12 กุมภาพันธ์	วัน	Union	Day																															
วันที่ 2 มีนาคม			 วัน	Peasants’	Day
วันที่ 15 มีนาคม		 วัน	Full	Moon	Day	of	Tabaung													
วันที่ 27 มีนาคม		 วัน	Armed	Forces	Day																				
วันที่ 12-21 เมษายน	วัน	Maha	Thingyan
	 	 	 (Water	Festival)	long	holidays																																																
วันที่ 1 พฤษภาคม		 วันกรรมกรส�กล
วันที่ 13 พฤษภาคม	 วัน	Full	Moon	Day	of	Kasong
วันที่ 11 กรกฏาคม	 วัน	Full	Moon	Day	of	Waso		 	
	 	 	 (Beginning	of	Buddhist	Lent)																																					
วันที่ 19 กรกฏาคม	 วัน	Martyr’s	Day
*วันที่ 9 ตุลาคม		 Full	Moon	Day	of	Thadingyut	
	 	 	 (End	of	Buddhist	Lent)	
*วันที่ 6 พฤศจิกายน	วัน	Full	Moon	of	Tazaungmone
วันที่ 16 พฤศจิกายน	วัน	National	Day															
วันที่ 21 ธันวาคม	 วัน	Kayin	New	Year	Day
วันที่ 25 ธันวาคม	 วันคริสต์ม�ส

*	(อ�จเปลี่ยนแปลงไปต�มวันจันทรคติ)
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	 ควรทร�บก�รติดต่อหน่วยง�นในประเทศ 
เมียนม�ร์	
	 ธน�ค�รเปิดทำ�ก�รวันจันทร์ถึงวันศุกร์	
เวล�	10:00	-	15:00	น.	
	 ไปรษณีย์	 เปิดทำ�ก�ร	 วันจันทร์ถึงวันศุกร์	
เวล�	09.30	-	15.30	น.	
	 ร้�นอ�ห�รเปิดข�ย	เวล�	07.00	-	21.00	น.
	 ร้�นค้�เปิดบริก�ร	เวล�	09.30	-	18.00	น.	 
โดยประม�ณ

2.7.5 การตดิตอ่หนว่ยงานในเมยีนมาร์

Do



100 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ส�วช�วเมยีนม�ร	์ตอ้งมทีอ่นไม้	“ท�น�ค�”	
(Thanakha)	 ใช้เป็นเครื่องประทินผิว	 หญิง 
ช�วเมียนม�ร์จะฝนเนื้อไม้ที่มีสีข�วนวลจนถึง 
เหลืองกับนำ้�เล็กน้อยบนแผ่นหินกลมท่ีมีร่องใกล้
ขอบให้นำ้�ส่วนเกินไหลออกม�	 จะมีกลิ่นหอม 
อ่อนๆ	 ใช้ท�ผิวหนัง	 เพ่ือช่วยทำ�ให้ผิวเนียนสวย 
ลดคว�มมันบนใบหน้�	 ผิวหน้�ไม่แห้ง	 ลดรอย 
เห่ียวยน่	ปอ้งกันผวิหน�้จ�กแสงแดด	ชว่ยปอ้งกนั	
และรักษ�สิวฝ้�ด้วย	[4] 

2.7.6  การดูแลผิวของสุภาพสตรี
  เมียนมาร์

Do
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	 ควรทร�บว่�สกุลเงินของเมียนม�ร์มีหน่วย
เป็นจั๊ด	(Kyat)	มีหน่วยย่อยเรียก	ปย�	โดยเงินใช้
ในรปูแบบเหรยีญและธนบตัร	และธนบตัรทีพิ่มพ์
ออกใช้ในปัจจุบัน	ประกอบด้วย	ฉบับละ 50	ปย� 
1	จั๊ด	 5  จั๊ด	 20	จั๊ด	 50	จั๊ด	 100 จั๊ด	 200 จั๊ด	 
500	จั๊ด	1,000 จั๊ด	5,000	จั๊ด	และ	10,000 จั๊ด	
ส่วนเหรียญท่ีใช้	 ประกอบด้วย	 1	 ปย�	 5	 ปย�	 
10	 ปย�	 25	 ปย�	 50	 ปย�	 1จั๊ด	 5จั๊ด	 10	 จั๊ด	 
50	จั๊ด	100	จั๊ด	[7] 

2.7.7 ข้อควรระวังในการใช้เงิน

Do
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ตัวอย่างธนบัตร หน้า-หลัง

5 จั๊ด

10 จั๊ด

30 จั๊ด

1 จั๊ด
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ตัวอย่างธนบัตร หน้า-หลัง

50 จั๊ด

100 จั๊ด

1000 จั๊ด
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ตัวอย่างธนบัตร หน้า-หลัง

10000 จั๊ด
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ตัวอย่างเหรียญกษาปณ์
หน้า-หลัง

 

5 ปยา

10 ปยา

1 ปยา
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ตัวอย่างเหรียญกษาปณ์
หน้า-หลัง

 

50 ปยา

1 จั๊ด

25 ปยา
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2.7.8 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพท์         หน่วยงาน

0-2233-2237
0-2334-0278

+951-222-784,
226-721

+95-6740-6129
+95-6740-6061

สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ประจำา
ประเทศไทย

สถานเอกอคัรราชทตูไทย
ประจำาสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์

กระทรวงท่องเที่ยวและ
โรงแรมสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ 
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2.7.8 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพท์         หน่วยงาน

067-412555
067-412666

0949-555777

0949-555888

067-412201

สายด่วนเมือง เนปิดอร์

สายด่วนการต่อต้านการ
ค้ามนุษย์ (ด่านชายแดน 
Muse, Mondalay)

สายด่วนการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ย่างกุ้ง 
(Yangon)
สายด่วนสำานักงาน 
UNIAP Yangon

ผู้ละเมิดทางเพศต่อเด็ก
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	 ควรเตรียมอุปกรณ์สำ�รองไฟให้พร้อม	 เช่น	
ไฟฉ�ย	เพร�ะในเมียนม�ร์	ไฟดับบ่อยๆ

2.7.9 การเตรียมพร้อมเมื่อไฟดับ

Do
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	 ก�รติดต่อกับช�วเมียนม�ร์	 ไม่ควรใช้อีเมล 
ในก�รตดิตอ่	หรือใช้เพ่ือนัดหม�ยท�งธรุกจิเพร�ะ
ไม่สะดวก	จึงไม่เป็นที่นิยม	[11] 

2.7.10 มารยาททางธุรกิจ

Don’t
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	 ก�รติดต่อเพื่อพบปะพูดคุยธุรกิจกับช�ว 
เมียนม�ร์	 ควรทำ�ก�รนัดหม�ยไว้ก่อนเช่น	 ก�ร
ติดต่อผ่�นโทรส�ร	 หรือโทรศัพท์	 และควรไปให้
ตรงต�มเวล�นัดหม�ย	[11] 

2.7.10 มารยาททางธุรกิจ

Do
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	 ก�รเจรจ�ธุรกิจกับนักธุรกิจช�วเมียนม�ร์			
ควรใช้ภ�ษ�องักฤษในก�รสือ่ส�ร	เพ่ือทำ�ก�รเจรจ� 
และตกลงร่วมกัน	 เพร�ะช�วเมียนม�ร์ส่วนใหญ่
ใช้ภ�ษ�อังกฤษในก�รสื่อส�ร

2.7.10 มารยาททางธุรกิจ

Do
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	 ก�รแต่งก�ยเพื่อไปเจรจ�ธุรกิจกับช�ว	 
เมียนม�ร์	ควรแต่งก�ยให้สุภ�พและภูมิฐ�น	โดย
สุภ�พบุรุษ	ควรสวมเสื้อเชิ้ต	ผูกเนคไท	และสวม 
สูท	 สำ�หรับสุภ�พสตรี	 ควรสวมเสื้อแบบสุภ�พ	 
(เส้ือมแีขน	และ	เนือ้ผ�้ไมบ่�ง)	และกระโปรงย�ว
คลุมเข่�	 ทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงก�รสวมเสื้อผ้�สีจัด	
เช่น	สีแดง	และสีแสด

2.7.10 มารยาททางธุรกิจ

Do
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	 ระบบก�รจร�จรในเมยีนม�ร	์กำ�หนดใหผู้ข้บัขี่
ต้องขบัรถชดิเลนขว�	เพร�ะฉะนัน้	ก�รสญัจรบน
ถนนและเวล�ข�้มถนนตอ้งระวงัใหด้แีละรอบคอบ

2.7.11  มารยาทการสัญจร
   บนถนน/ขับรถ

Do
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	 ควรใช้มือขว�เท่�นั้นในก�รยื่นหรือรับของ	 
ซึ่ ง เป็นก�รแสดงออกถึ งม�รย�ทที่ ดี ต�ม 
ธรรมเนียมปฏิบัติของช�วเมียนม�ร์

2.7.12 มารยาทในการยื่น/รับของ

Do
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		 สำ�นักง�น	ก.พ.	 ในฐ�นะองค์กรกล�งด้�นก�รบริห�ร
ทรัพย�กรบุคคลภ�ครัฐ	 และได้รับมอบหม�ยให้รับผิดชอบ
ต�มแผนง�นก�รจัดต้ังประช�คมสงัคมและวฒันธรรมอ�เซยีน	 
ในข้อ	A.7	คือ	ก�รพัฒน�สมรรถภ�พของระบบร�ชก�รโดย
ก�รเพิม่ขดีคว�มส�ม�รถของทรพัย�กรบคุคลในระบบร�ชก�ร
		 จ�กก�รดำ�เนินก�รที่ผ่�นม�แม้ว่�สำ�นักง�น	 ก.พ.	 ได้
ดำ�เนินก�รจัดอบรมหลักสูตรคว�มรู้เกี่ยวกับอ�เซียนให้แก่	
ข�้ร�ชก�รทัง้ในสว่นกล�งและสว่นภมิูภ�คหล�ยครัง้	แต่ก็ยัง
ไม่ครอบคลุมและทั่วถึงบุคล�กรภ�ครัฐซ่ึงมีจำ�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
		 ท้ังนีส้ำ�นกัง�น	ก.พ.	กบัสถ�บันบณัฑติพฒันบรหิ�รศ�สตร	์
(นดิ�้)	จงึจัดทำ�ชดุหนงัสอืเรือ่ง	“ASEAN	Do’s	and	Don’ts”	
ในประเทศอ�เซียน	 10	 ประเทศ	 เพื่อเผยแพร่สิ่งที่ควรทำ� 
และไม่ควรทำ�เมื่อต้องมีสัมพันธ์	 ติดต่อกับคนในประเทศ
เหล่�น้ี	 หวังว่�ท่�นผู้อ่�นคงได้รับคว�มรู้และเพลิดเพลินไป
กับหนังสือชุดนี้

สำานักงาน ก.พ.

คำานำา 
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	 เมือ่เริม่ต้นจดัทำ�หนงัสอืชดุก�รเรยีนรู	้“อ�เซียน				กรู”ู	
เรื่อง	“ASEAN	Do’s	and	Don’ts”	ในประเทศอ�เซียน	10	
ประเทศ	ได้มีโอก�สพูดคุยกับผู้เชี่ยวช�ญ	ASEAN	อดีตท่�น
ทูตประด�ป	พิบูลสงคร�ม	เกี่ยวกับก�รเรียนของผู้ไปเป็นทูต
ในแตล่ะประเทศตอ้งเรยีนรูวั้ฒนธรรมอย่�งไร	ทำ�ใหท้ร�บว�่
ตวัท่�นเองมไิด้เรยีนรูว้ฒันธรรมทลีะประเทศ	แตท่�่นถกูสอน
ให้เป็นคนช่�งสังเกต	และกล้�ที่จะถ�มเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม
ของแต่ละประเทศ
	 หลังจ�กท่ีได้อ่�นง�น	 Do’s	 and	 Don’ts	 ของทุก
ประเทศแล้วทำ�ให้ส�ม�รถสรุปก�รเรียนรู้สิ่งท่ีควรทำ�และ
ไม่ควรทำ�ของประเทศเหล่�นี้ได้จ�กเรื่องหลักๆ	 ของศ�สน�
ประจำ�ช�ติ	 ซึ่งมีอิทธิพลอย่�งม�กต่อวัฒนธรรมของแต่ละ
ประเทศ	 ห�กแต่ในคว�มเป็นจริงแล้วคนในแต่ละประเทศ
ก็ยังมีคว�มแตกต่�งหล�กหล�ยกันอย่�งม�ก	 ซึ่งเร�ไม่ควร 
เหม�รวมหรือม	ี“ส�มญัทัศน์”		(Stereotype)	อนัเปน็คตินยิม
หรือทัศนคติของสังคมทั่วไปที่มีต่อกลุ่มคนอื่น	ช�ติอื่น	หรือ
ลกัษณะของบคุคลบ�งประเภทจนกล�ยเปน็ม�ตรฐ�นเดียวกัน
ทั้งหมด	ห�กเร�ควร	“เปิดหู เปิดตา เปิดปาก  เปิดใจ”	เพื่อ
จะเรียนรู้	โดยมีหนังสือชุดนี้เป็นพื้นฐ�นของก�รเรียนรู้คว�ม
แตกต�่งของคนในแตล่ะประเทศ หวงัว�่หนงัสอืเลม่นีค้งเปน็
ประโยชนแ์กท่�่นผูอ้�่นทกุท�่น	และขอขอบคณุเจ�้ของรปูภ�พ
และเว็ปไซต์ที่เผยแพร่ให้เกิดคว�มเข้�ใจในอ�เซียนร่วมกัน

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
บรรณ�ธิก�ร

ข้อคิดจากบรรณาธิการ
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1.ข้อมูลสำาคัญของประเทศโดยย่อ

แผนที่

ธงชาติ

ตราแผ่นดิน
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ชื่อทางการ	 : สาธารณรัฐประชาธิปไตย
  ประชาชนลาว
เมืองหลวง	 : เวียงจันทน์
ขนาดประเทศ	 : 236,800 ตารางกิโลเมตร
ประชากร	 : 6.59 ล้านคน
อายุเฉลี่ยประชากร	 : ชาย 62 ปี หญิง 66 ปี
เชื้อชาติ	 : ลาวลุ่ม ร้อยละ 65 
  ลาวเทิง ร้อยละ 20 
  ลาวสูง ร้อยละ 9 
  จีน ไท เวียต ขะแมร์ 
  ชาวเขา และอื่นๆ ร้อยละ 2
ศาสนา	 : พุทธ (เถรวาท) ร้อยละ 75
  นับถือความเชื่อท้องถิ่น 
  ร้อยละ 15
ภาษาในราชการ	 : ลาว
ภาษาที่ใช้สื่อสาร	 : ลาว
หน่วยเงินตรา	 : กีบ
อัตราแลกเปลี่ยน	 : ประมาณ 250 กีบ เท่ากับ 1 บาท
สินค้าส่งออก	 : ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ กาแฟ ไฟฟ้า 
  กระป๋อง ทองแดง ทองคำา
รายได้รวมต่อหัวประชากร	: 1,204 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี[9,13]
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วัฒนธรรม                   
2
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2.1
หมวด

การทักทาย
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2.1.1 การเรียกชื่อ

	 ควรเรียกช่ือจริงหรือช่ือเล่นของบุคคล
ม�กกว่�ก�รเรียกน�มสกุล	 แม้กระทั่งก�รเรียก
ชื่อที่เป็นท�งก�ร	ก็มักไม่เรียกน�มสกุลกัน	[19]

“มนัส”

“คำาสรอ้ย”

Do
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	 ควรกล�่วคำ�ว�่	“สะบ�ยดี”	ซ่ึงเปน็คำ�ทกัท�ย
ของช�วสปป.ล�ว	เปน็คำ�กล�่วทีม่�พรอ้มกบัรอย
ยิ้มและก�รพนมมือ	ถือเป็นคำ�ทักท�ยซึ่งกันและ
กัน	ส�ม�รถใชไ้ดกั้บคนในทุกระดบัชัน้ทัง้หญงิและ
ช�ย	[14] 

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Do

“สะบายดี”
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	 ช�ยไม่ควรยื่นมือให้หญิงสปป.ล�วจับ	 หรือ
หญิงต่�งช�ติก็ไม่ควรยื่นมือให้ช�ยสปป.ล�วจับ
เช่นกัน	[19]

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Don’t
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	 ควรกล่�วคำ�ว่�	 “ขอโทด”	 เพื่อแสดงคว�ม
เสียใจ	หรือขอโทษในก�รกระทำ�ต่�งๆ	[15]	

2.1.3 การกล่าวขอโทษ

Do

ขอโทด
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	 ควรกล่�ว	 “ขอบใจ”	 เพื่อแสดงให้ช�ว 
สปป.ล�วรู้ถึงคว�มขอบคุณ	 ในภ�ษ�ล�วไม่มี
คำ�ว่�	 “ขอบคุณ”	 ดังนั้นให้ใช้คำ�ๆ	 เดียวกัน	 คือ	
“ขอบใจ”	[15] 

2.1.4 การกล่าวขอบคุณ

Do

ขอบใจ
ขอบคุณ
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	 ควรกล�่วคำ�อำ�ล�ดว้ยก�รกล�่วว�่	“ล�กอ่น”	
เช่นเดียวกับคนไทย	[19] 

2.1.5 การกล่าวลา

Do
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2.2 
หมวด

อาหารและมารยาท
ในการรับประทานอาหาร
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	 ควรลองรับประท�นอ�ห�รประจำ�ช�ติของ
ช�วสปป.ล�ว	 ซึ่งคล้�ยคลึงกับอ�ห�รของช�ว
อีส�นของไทย	 ไม่ว่�จะเป็นล�บ	 แจ่ว	 แกงล�ว	 
(ไม่ใส่กะทิ)	และตำ�ส้ม	(ส้มตำ�)	[16]

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Do
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	 ควรเรียนรูก้�รรว่มรบัประท�นอ�ห�รกบัช�ว
สปป.ล�ว	ซึง่มวีฒันธรรมก�รกนิอ�ห�รทีไ่มยุ่ง่ย�ก
ซบัซ้อน	คอื	นยิมก�รนัง่ลอ้มวงรบัประท�นอ�ห�ร
กนับนเสือ่หรือส�ด	มี	“พ�ข�้ว”	ลกัษณะคล�้ยโตก
ต้ังอยูก่ล�งวง	ในพ�ข�้วมกัีบข้�วซ่ึงสว่นใหญเ่ปน็
ของแห้ง	เช่น	ปล�ร้�	ปล�ปิ้ง	นำ้�พริก	และผักพื้น
บ้�น	เป็นต้น	[16]

2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

Do



20 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ควรเรียนรู้ก�รรับประท�นอ�ห�รด้วยมือ	
ถ้�ต้องก�รเข้�ใจถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นในก�รรับ
ประท�นอ�ห�ร	 ควรใช้วิธีก�รเดียวกับเจ้�ของ
บ้�น	 ห�กใช้มือเปิบอ�ห�รต้องล้�งมือให้สะอ�ด	
และควรใช้มือขว�ในก�รเปิบเท่�นั้น	[19]

2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

Do
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	 ควรใชช้อ้น	สอ้ม	หรอืมดี	รบัประท�นอ�ห�ร
ต�มแบบส�กล	 เม่ือมีง�นเลี้ยงรับรอง	 ง�นต�ม
โรงแรม	และภัตต�ค�รต่�งๆ	[19]

2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

Do
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	 ไม่ควรกินเน้ือสัตว์สดๆ	 โดยเฉพ�ะเนื้อหมู
หรือเนื้อไก่ดิบ	หรือปรุงไม่สุก	[19]

2.2.3 ข้อควรระวัง
  ในการรับประทานอาหาร

Don’t
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	 ไม่ควรดื่มนำ้�ประป�	 ควรดื่มนำ้�จ�กขวดที่ 
ว�งข�ยต�มร�้นสะดวกซือ้	เพ่ือคว�มปลอดภัย	[19]

2.2.3 ข้อควรระวัง
  ในการรับประทานอาหาร

Don’t



24 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ควรรับประท�นอ�ห�รโดยให้คว�มสำ�คัญ
กับลำ�ดับอ�วุโส		ควรให้ผู้อ�วุโสที่สุดรับประท�น
อ�ห�รก่อน	แล้วจึงเริ่มรับประท�นได้	[16]

2.2.4 มารยาทบนโต๊ะอาหาร

Do



25สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

	 ควรรินนำ้�ให้ผู้คนอื่นก่อนรินให้ตนเอง	[19]

	 ช�วสปป.ล�วเรียกแก้วนำ�้ว�่	จอก	ในขณะที ่
ขวดนำ้�จะเรียกว่�แก้ว	 ดังนั้นถ้�ขอนำ้�หนึ่งแก้ว	
อ�จจะได้นำ้�หนึ่งขวด	

2.2.4 มารยาทบนโต๊ะอาหาร

Do
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2.3 
หมวดศาสนา

และ
ประวัติศาสตร์ 
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2.3.1 การสนทนาเรื่องศาสนา

	 ควรหลกีเลีย่งก�รสนทน�เกีย่วกบัเรือ่งศ�สน�	
เนือ่งจ�กเรือ่งร�วในบ�งประเด็นเปน็เรือ่งเก่ียวกับ
คว�มเชือ่และคว�มศรทัธ�สว่นบคุคล	หรอืชมุชน	
ซึ่งอ�จมีคว�มแตกต่�งกันออกไป	[19]

Don’t
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	 ควรระมัดระวังก�รแสดงคว�มคิดเห็นแบบ
ช�ตินิยมที่อ�จจะนำ�ไปสู่ก�รโต้เถียงในประเด็น
ที่ละเอียดอ่อน	 เช่น	 เรื่องประวัติศ�สตร์ของพระ
แกว้มรกต	ก�รพูดเปรียบเทียบคว�มใหญเ่ลก็ของ
ประเทศหรือของระบบเศรษฐกิจ	ก�รกล�่วว�่ไทย
กบัล�วเปน็บ�้นพีเ่มอืงนอ้ง	เนือ่งจ�กช�วสปป.ล�ว
มองว�่ไทยกบัล�วเปน็เพือ่นกัน	อยูใ่นสถ�นะทีเ่ท�่
เทียมกัน	เป็นต้น	

2.3.2 การสนทนาเรื่องประวัติศาสตร์

พระแก้วมรกต

ไทยเป็นพี่
ลาวเป็นน้อง

Don’t
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	 พงึหลกีเลีย่งก�รสนทน�	วพิ�กษวิ์จ�รณ์เรือ่ง
ก�รเมืองก�รปกครองของสปป.ล�ว	ซ่ึงอ�จกอ่ให้
เกดิก�รโตเ้ถยีงกันได	้นอกจ�กนีย้งัไมค่วรสนทน�
เกีย่วกบัก�รเมือง	หรือถ�มคว�มเหน็เปรยีบเทยีบ
บุคคล	สถ�นที่	หรือสิ่งของระหว่�งไทยกับสปป.
ล�ว	ว�่ของใครดกีว�่หรอืสวยกว�่	เพร�ะจะนำ�ม� 
ซึง่คว�มอดึอดัใจทัง้สองฝ�่ย	นำ�พ�ใหไ้ม	่“มว่นอก 
ม่วนใจ”	 กันเสียเปล่�ๆ	 ยกเว้นเป็นก�รแสดง 
คว�มเห็นโดยสมัครใจของช�วสปป.ล�ว	[3]

2.3.3 การสนทนา
  เรื่องการเมืองการปกครอง

Don’t

ไทยดีกว่า 
สปป.ลาว

เรื่อง
การเมือง
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	 เมือ่พระสงฆห์รอืส�มเณรม�บณิฑบ�ตร	เร�
ตอ้งม�รอกอ่นหน�้ท�่นจะม�ถึง	ก�รตักบ�ตรต้อง
ระวงัอย�่ใหม้อืโดนบ�ตร	ห�้มสวมรองเท�้	หรือใส่
หมวก	หรือใส่ผ้�คลุมหัวขณะตักบ�ตร	[3]

2.3.4 การตักบาตรพระ

Do
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	 ช�วสปป.	ล�วนยิมใสบ่�ตรเฉพ�ะข�้วเหนยีว	
ข้�วต้มมดั	(ช�วล�วเรยีกว�่	“ข้�วต้ม”)	และขนม
หรอืลกูอม	สว่นกบัข�้วจะนำ�ไปถว�ยทีว่ดั	หญงิจะ
นั่งคุกเข่�ใส่บ�ตร	ส่วนช�ยนั้นยืนได้	ทั้งหญิงและ
ช�ยแตง่ก�ยสภุ�พเรียบร้อยจะสะพ�ยผ�้เบีย่งจ�ก
บ่�ซ้�ยเฉียงลงขว�	[2]  

2.3.5 การตกับาตรแบบชาวสปป.ลาว

Do
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	 ในวันพระทั้งข้�งข้ึนและข้�งแรม	 ช�วสปป.
ล�วนิยมทำ�บุญตักบ�ตร	 หรือนิมนต์พระม�สวด
ที่บ้�นเพื่อคว�มเป็นสิริมงคล	[17] 

2.3.6 การทำาบุญ

Do
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	 หนึง่ในข้อปฎบิตั	ิ“ครอง	14”	ทีพุ่ทธศ�สนกิชน 
ข�วสปป.ล�วต้องถือครองปฏิบัติตนให้เป็นคนดี 
คอื	ในวนัพระ	(ข�้งขึน้)	ให้จดัพ�นดอกไม	้ธปูเทยีน
ไปถว�ยพระสงฆ์และค�รวะส�มี
	 “ครอง	14”	คำ�	ว�่	“ครอง”	หม�ยถึง	ข้อกำ�หนด 
หรอืข้อควรปฏบิติั	14	ขอ้ของพทุธศ�สนกิชนช�ว
สปป.ล�วในก�รครองตนเปน็คนด	ีซึง่ในปจัจบุนัก็
ยังยึดถือสืบต่อกันม�	[17] 

2.3.6 การทำาบุญ

Do
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	 หนึง่ในข้อปฎบิตั	ิ“ครอง	14”	ทีพุ่ทธศ�สนกิชน 
ช�วสปป.ล�วต้องถือครองปฏิบัติตนให้เป็นคนดี 
คอื	“อย�่เดินเหยยีบเง�พระสงฆ”์	เพร�ะพระสงฆ์ 
เป็นผู้ถือศีลบริสุทธิ์	[17] 

2.3.6 การทำาบุญ

Don’t
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	 หนึง่ในข้อปฎบิตั	ิ“ครอง	14”	ทีพุ่ทธศ�สนกิชน 
ช�วสปป.ล�วต้องถือครองปฏิบัติตนให้เป็นคนดี	
คอื	“อย�่นำ�อ�ห�รเหลอืไปถว�ยแดพ่ระ”	จะเปน็
บ�ปทั้งช�ตินี้และช�ติหน้�	[17] 

2.3.6 การทำาบุญ

Don’t
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	 ประเทศสปป.	ล�วมีสถ�นที่และสิ่งสักก�ระ 
บูช�ที่สำ�คัญอยู่เป็นจำ�นวนม�ก	พระพุทธรูปเป็น
ส่ิงสักก�ระบูช�สิ่งหน่ึงของช�วสปป.ล�ว	 ควร
แสดงคว�มเค�รพดว้ยก�รแตง่ก�ยทีส่ภุ�พในก�ร
เท่ียวชมหรอืถ่�ยรปู	รวมทัง้ก�รเข้�เทีย่วชมสถ�น
ที่ศักดิ์สิทธิ์ต่�งๆ	 ก็ไม่ควรแตะต้องหรือเข้�ไปใน
บรเิวณหวงห้�มก่อนไดร้บัอนญุ�ต	และไมค่วรนำ�
อ�ห�รเข้�ไปรบัประท�นในอุโบสถหรอืดืม่นำ�้จ�ก
ขวด	เป็นต้น	[14] 

2.3.7 การแสดงความเคารพ
  สิ่งสักการะบูชา

Don’t
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2.4
หมวดมารยาท 

ในการเข้าสังคมและ
การเข้าร่วมงานพิธีสำาคัญ
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	 ควรแต่งก�ยอย่�งสุภ�พเรียบร้อยในก�ร
ติดต่อสถ�นท่ีร�ชก�รและวัด	 ช�ยควรสวมเสื้อ
ข�ว	 ก�งเกงดำ�ข�ย�ว	 หญิงช�วสปป.ล�วจะนุ่ง
ซิ่นเมื่อไปโรงเรียน	ไปทำ�ง�น	ติดต่อร�ชก�รและ
ไปง�นเลี้ยง	ง�นบุญต่�งๆ
	 ห�กหญิงช�วไทยมีโอก�สได้ ไปติดต่อ 
สถ�นที่ร�ชก�ร	 หรือท่องเที่ยววัดที่สปป.ล�ว	 
อ�จเตรียมผ้�ซื่นไป	 หรือห�ซ้ือที่ น่ัน	 เพ่ือใส่ 
ร่วมในง�นและโอก�สต่�งๆ	[4]

2.4.1 การติดต่อราชการ

Do
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	 ควรทร�บว่�เมือ่ไปตดิต่อหนว่ยง�นร�ชก�ร	
สำ�นักง�น	 และองค์กรให้บริก�รของสปป.ล�ว	 
โดยปกติจะเปิดทำ�ก�รวันจันทร์ถึงวันศุกร์	 เวล�	
08.00	น.	–	16.30	น.
	 ช่วงเวล�พักกล�งวันของสปป.ล�ว	 จะน�น
กว�่ปกต	ิเนือ่งจ�กช�วสปป.ล�วสว่นใหญย่งันิยม
วัฒนธรรมก�รนอนกล�งวัน	 ที่ได้รับอิทธิพลจ�ก
ประเทศฝรั่งเศส	[3]

2.4.1 การติดต่อราชการ

Do

เปิด
จันทร์ – ศุกร์

เวลา 08:00 – 16:30 น.
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ควรทราบวันหยุดราชการ
ใน สปป. ลาว มีดังนี้ [8]                       

วันที่ 1  มกราคม 	 วันปีใหม	่																															
วันที่ 20 มกราคม	 วันสร้�ง-ตั้งกองทัพ
																									 ประช�ชนล�ว															
วันที่ 22 มกราคม	 วันสร้�ง-ตั้งพรรค		
	 	 	 	 ประช�ชนปฏิวติัล�ว
วันที่ 8  มีนาคม								 วันแม่หญิง	
	 	 	 	 (วันสตรีส�กล)
วันที่ 14-16 เมษายน		 วันขึ้นปีใหม่	
	 	 	 	 (วันสงกร�นต์)																	
วันที่ 1 พฤษภาคม					 วันกรรมกรส�กล
วันที่ 1 มิถุนายน								 วันเด็ก
วันที่ 15 สิงหาคม							 วันรัฐธรรมนูญ
วันที่ 7 ตุลาคม								 วันครูแห่งช�ติ
วันที่ 12 ตุลาคม						 วันประก�ศเอกร�ช
วันที่ 2 ธันวาคม					 วันช�ติ	
	 	 	 	 (วันแตง่ตัง้	สปป.ล�ว)
วันที่ 31 ธันวาคม					 วันขึ้นปีใหม่

2.4.2 วันหยุดราชการ
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ควรทราบการติดต่อหน่วยงาน
ในประเทศ สปป.ลาว
 
ธนาคาร :		 เปดิทำ�ก�ร	วนัจนัทรถึ์งวนัศุกร	์
	 	 	 เวล�	08.30	น.	ถึง	15.30	น.
ธุรกิจเอกชน :	 เปิดทำ�ก�ร	วนัจนัทรถึ์งวนัศุกร	์
	 	 							 เวล�	08.00	น.	-12.00	น.	
	 	 							 ถึง	13.00	น.-17.00	น.	[3]

2.4.3 เวลาทำาการของหนว่ยงานตา่งๆ

Do



42 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ควรทร�บว�่ช�วสปป.ล�วสว่นใหญจ่ะจดัง�น
แตง่ง�นขึน้กอ่นหรอืหลงัวนัเข�้พรรษ�	(ประม�ณ
กล�งเดือนกรกฎ�คม)	 เน่ืองจ�กว่�ช่วงเวล�นั้น
เป็นช่วงเวล�ที่ช�ยสปป.ล�วจะเข้�พิธีอุปสมบท
กอ่นแตง่ง�น	ดงัน้ันก�รแจกบัตรเชญิง�นแตง่ง�น
จะเริ่มแจกกันม�กในช่วงปล�ยเดือนพฤศจิก�ยน	
หรือต้นเดือนธันว�คม	[19]

2.4.4 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Do
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	 ถ้�คุณไม่ส�ม�รถไปร่วมง�นแต่งง�นของ 
ช�วสปป.ล�วได้	 ควรฝ�กซองผู้อื่นเพื่อไปช่วย
ง�นและก�รให้เงินช่วยง�นแต่งง�นสำ�หรับช�ว 
ต่�งช�ตนิัน้	ควรอยูท่ีป่ระม�ณ	20	ดอลล�รส์หรฐัฯ	
หรือ	600	บ�ท	
	 และควรเข้�ใจว่�	ห�กท่�นได้รับบัตรเชิญใน
วิน�ทีสุดท้�ย	 แต่ไม่ได้หม�ยคว�มว่�ท่�นถูกลืม
เชิญม�ร่วมง�น	[19]

2.4.4 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Do
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	 ควรรับบัตรเชิญง�นศพบุคคลท่ีท่�นใกล้ชิด	 
อันจะเป็นสัญลักษณ์ของคว�มให้เกียรติแก่
ครอบครัวผู้เสียชีวิต	[19]

 2.4.5 การเข้าร่วมงานศพ

Do
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	 ไม่ควรสวมชดุสแีดง	ชดุท่ีเปน็สสีนั	หรอืชดุที่
ไมเ่ปน็ท�งก�รไปรว่มพธิศีพ	ควรสวมชดุสดีำ�ต�ม
ประเพณี	[19]

	 และไมค่วรไปเยีย่มบ้�นเพือ่นทนัททีีม่กี�รเสยี
ชีวิต	 เพร�ะจะถูกมองว่�นำ�คว�มต�ยและคว�ม
โชคร้�ยม�สู่บ้�นของเข�	[19]

 2.4.5 การเข้าร่วมงานศพ

Don’t
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	 ควรเรียนรูว้�่ในเขตชนบท	ผูค้นมกัจะม�รวม
ตวักันรอบๆ	บริเวณท่ีฌ�ปนกจิ	ในล�นพืน้ทีก่ว�้ง
หรือข้�งแม่นำ้�	 และหมุนเวียนกันว�งชิ้นส่วนฟืน
หรือวัสดุอื่นๆ	ในก�รประชุมเพลิงศพ	[19]

 2.4.5 การเข้าร่วมงานศพ

Do
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	 ครอบครัวช�วสปป.ล�วส่วนใหญ่จะได้รับ
คว�มลำ�บ�กท�งก�รเงินในระหว่�งทีม่กี�รจัดง�น
ศพ	ตอ้งพ่ึงพ�เงนิช่วยง�นจ�กบคุคลใกลช้ดิ	ดงันัน้
ควรใหเ้งนิเพ่ือเปน็ก�รชว่ยเหลอืก�รจดัง�นศพ	[19]

 2.4.5 การเข้าร่วมงานศพ

Do
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	 ไม่ต้องประหล�ดใจท่ีจะเห็นสม�ชิกใน
ครอบครัวหรือเพื่อนของผู้เสียชีวิตนั่งล้อมวงกัน
คุยเรื่องตลก	ดื่มสุร�	หรือเล่นไพ่	ที่บ้�นของผู้เสีย
ชีวิต	 ซึ่งเร่ืองนี้เป็นเรื่องปกติในก�รให้คว�มช่วย
เหลอืและใหก้ำ�ลงัใจแกค่รอบครวั	สำ�หรบัช�วต�่ง
ช�ตใิหรั้บคำ�เชญิดืม่สรุ�ดว้ยคว�มเงยีบครมึ	แต่ไม่
ควรไปร่วมเล่นก�รพนันกับเจ้�ภ�พ	[19]

 2.4.5 การเข้าร่วมงานศพ

Don’t
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	 ก�รมอบของท่ีระลึกเล็กๆ	 น้อยๆ	 เมื่อพบ
กับช�วสปป.ล�ว	 เป็นก�รแสดงนำ้�ใจและช่วย
สร้�งมิตรภ�พ	ของเล็กๆน้อยๆ	เช่น	ขนม	ดอกไม้	 
ผลไม้	หรือเครื่องดื่มประเภทต่�งๆ	[19] 

2.4.6 การให้ของขวัญ

Do
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	 ก�รให้ของขวัญของช�วสปป.ล�วนั้น	 สิ่งที่
ควรต้องคำ�นึงในก�รเลือกของขวัญ	คือ	
	 -	 ไม่ควรมอบของขวัญในโอก�สพิเศษต่�งๆ	
ท่ีเป็นสีดำ�	 ก�รใช้ซองสีดำ�เป็นสัญลักษณ์ในด้�น
ลบ	[19]

	 -	ไม่ควรส่งมอบซองเชิญร่วมง�นต่�งๆ	หรือ
ง�นวันเกิดด้วยซองสีดำ�	 ก�รใช้ซองสีดำ�เป็น
สัญลักษณ์ในด้�นลบ	[19]

2.4.6 การให้ของขวัญ

Don’t
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	 ในปัจจุบันช�วสปป.ล�วทั้งหญิงและช�ยจะ
แต่งก�ยแบบส�กล	และต�มแฟชั่นเก�หลีไม่ต่�ง
กับวัยรุ่นบ้�นเร�	 แต่มีช�วสปป.ล�วจำ�นวนไม่
น้อย	 โดยเฉพ�ะผู้หญิงที่ยังคงนิยมแต่งก�ยด้วย
ชุดประจำ�ช�ติหรือชุดพ้ืนเมืองในชีวิตประจำ�วัน
และในเทศก�ลง�นบุญประเพณีต่�งๆ	ด้วยคว�ม
ภ�คภูมิใจในเอกลักษณ์ท�งวัฒนธรรมของตน

2.4.7 การแต่งกาย

Do
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	 ชุดประจำ�ช�ติช�วสปป.ล�ว	:	
	 -	หญิงมักนุ่งผ้�ซิ่นที่ทอเป็นลวดล�ย	และใส่
เสื้อคอกลมแขนย�วหรือแขนทรงกระบอก	
	 -	ช�ยมักแตง่ก�ยแบบส�กล	ถ�้เป็นข�้ร�ชก�ร
หรอืผูม้ฐี�นะดนียิมนุง่โจงกระเบน	สวมเสือ้ช้ันนอก
ด้วยกระดุมเจ็ดเม็ดคล้�ยเสื้อพระร�ชท�นของ 
ไทย	[4]

2.4.7 การแต่งกาย

Do
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	 ควรแต่งก�ยต�มสภ�พอ�ก�ศ	 ลักษณะภูมิ
อ�ก�ศของสปป.ล�วคล�้ยกบัภ�คเหนอืและภ�ค
อีส�นของไทย	 แต่ฤดูหน�วจะมีอ�ก�ศเย็นกว่�
พื้นที่ท�งภ�คใต้และท�งตอนกล�งของประเทศ
เปน็บริเวณทีม่ฝีนตกชกุม�กกว�่ภ�คเหนอื	ดงันัน้
ควรเลอืกเสือ้ผ�้ใหเ้หม�ะกบัฤดูก�ลและภูมภิ�คที่
จะเดนิท�ง	และควรเนน้หลกัคว�มสวยง�ม	สภุ�พ
เรียบร้อยจะเป็นก�รดีม�ก	[1]

2.4.7 การแต่งกาย

Do
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	 ควรแต่งก�ยเมื่อไปประชุมห�รือท�งธุรกิจ	
ด้วยเสื้อเช้ิตและก�งเกงถือเป็นเครื่องแต่งก�ย 
ที่สุภ�พสำ�หรับช�ย	 สำ�หรับสตรีควรสวม 
กระโปรงย�วและเสื้ อมีแขนหรือไม่มีแขน	 
ก�รสวมชุดสูทสำ�หรับช�ยเฉพ�ะโอก�สที่เป็น
ท�งก�รเท่�นั้น	[16]

2.4.7 การแต่งกาย

Do
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	 นกัเรียนและนกัศกึษ�สปป.ล�วจะสวมเครือ่ง
แบบกันทุกคน	 ช�ยจะสวมเสื้อเช้ิตผูกเนคไทเส้น
เล็กทีท่ำ�จ�กผ�้ทอทอ้งถิน่	และก�งเกงข�ย�ว	สว่น
หญิงจะสวมเสื้อสีข�ว	และนุ่งซิ่นย�วคลุมเข่�	[3] 

2.4.7 การแต่งกาย

Do
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	 ไม่ควรสวมชุดดำ�ไปร่วมง�นประเพณีต่�งๆ	
ยกเว้นง�นศพ	[19]

2.4.7 การแต่งกาย

Don’t
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	 ควรใช้ทั้ง	 2	 มือในก�รยื่นและรับน�มบัตร
เพื่อแสดงคว�มสุภ�พ	 และควรดูน�มบัตรของ 
ผู้ท่ีแนะนำ�ก่อนเก็บเข้�กระเป๋�เพื่อเป็นก�รให้
เกียรติ	[19] 

2.4.8 การใช้นามบัตร

Do
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	 ก�รเที่ยวชม	วัดว�อ�ร�มต่�งๆ	ไม่ควรสวม
ก�งเกงข�สั้น	 ใส่รองเท้�แตะ	 หรือเสื้อที่เปิดโชว์
แขนหรือไหล่	 เพร�ะถือเป็นก�รไม่สุภ�พ	 และ
ไม่ให้เกียรติแก่สถ�นท่ีศักสิทธิ์ที่ช�วสปป.ล�ว 
ให้คว�มเค�รพ	[14] 

2.4.9 มารยาทในการเยือนสถานที่

Don’t
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	 เมื่อพระสงฆ์เดินผ่�นหน้�	 ควรนั่งลงพร้อม
พนมมือไหว้	เพื่อเป็นก�รแสดงคว�มเค�รพ	[3] 

2.4.9 มารยาทในการเยือนสถานที่

Do
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	 เม่ือมีง�นเลี้ยง	 ช�วสปป.ล�วจะนิยมดื่ม
สุร�และไวน์	 เพื่อสร้�งบรรย�ก�ศให้สนุกสน�น
ครึกคร้ืน	 และชวน	 “ตำ�จอก”	 หรือ	 “ชนแก้ว”	
เป็นระยะๆ	และอ�จพูดว่�	“ชมเชย	ๆ”	ด้วย	ซึ่ง
เป็นคำ�ที่หม�ยถึงคว�มยินดี	[3]	

2.4.10 สนุกสนานแบบชาวลาว

Do“ตำาจอก”
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	 ท่�นควรฝึกร้องเพลงบ้�ง	 ถ้�ต้องร่วมง�น
เล้ียงที่เป็นท�งก�ร	 เจ้�ภ�พจะเตรียมก�รแสดง
ให้แขกได้ชมหรือชวนแขกร้องเพลง	 ซึ่งเพลง 
ยอดนิยมของช�วสปป.ล�ว	 คือ	 เพลงดวงจำ�ป�	
และเพลงกุหล�บป�กซัน	[3]	

2.4.10 สนุกสนานแบบชาวลาว

Do
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	 เม่ือรับประท�นอ�ห�รเสรจ็แลว้	สิง่ทีข่�ดไม่
ได้ในง�นเลีย้งก็คือ	ก�รรำ�วง	ซ่ึงก�รรำ�วงแบบช�ว
สปป.ล�วนัน้	หญงิอยูว่งนอก	สว่นช�ยจะอยูว่งใน	
คูร่ำ�จะยกมอืไหว้กันก่อนรำ�วง	เมือ่รำ�วงเสรจ็แลว้
จะยกมือไหว้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง	[19]

2.4.10 สนุกสนานแบบชาวลาว

Do
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	 ไม่ต้องแปลกใจห�กได้รับพวงม�ลัยดอก 
ลลี�วด	ีเพร�ะเข�ถือว�่คุณเปน็แขกบ�้นแขกเมอืง	
ช�วสปป.ล�วเรยีกดอกลลี�วดวี�่	“ดอกจำ�ป�”	ซ่ึง
เป็นดอกไม้ประจำ�ช�ติสปป.ล�ว	[14]

2.4.11 พวงมาลัยดอกลีลาวดี

Don’t
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	 เมื่อมีโอก�สไปเยี่ยมเยียนช�วสปป.ล�วที่
บ้�น	หรือที่พักของเข�	ควรถอดรองเท้�ก่อนเข้�
บ้�นทุกครั้ง		[14]

2.4.12  ถอดรองเท้า
   เวลาไปเยี่ยมบ้านชาวลาว

Do
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	 ไม่ควรยืน่สิง่ของ	หรอืตะโกนคุยกันข้�มศรีษะ
ผู้อื่นด้วย	[19]

2.4.13 มารยาทการยื่นสิ่งของ

Don’t
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	 เวล�ต้องเดินผ่�นด้�นหน้�หรือหลัง	 ถ้�
ห�กมีผู้อื่นน่ังอยู่ในบริเวณนั้น	 ควรก้มตัวลงเล็ก 
น้อย	[19]

2.4.14 มารยาทการเดนิผา่นหลงัผู้อืน่

Do
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	 ไม่ควรจ่�หน้�ซองจดหม�ยทุกประเภทด้วย
ป�กก�สแีดง	ก�รจ�่หน้�ซองด้วยป�กก�สแีดงนัน้	
มีคว�มหม�ยในเชิงลบหรือเป็นก�รแจ้งประก�ศ
ข่�วร้�ย [19]

2.4.15 การจ่าหน้าซองจดหมาย

Don’t
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2.5
หมวด

การซื้อของ
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	 ก�รถ�มว่�สนิค้�ช้ินน้ีร�ค�เป็นเงนิเท�่ไร	ควร
กล่�วว่�	“เท่�ได๋”	และห�กต้องก�รต่อรองร�ค�
สินค้�ควรกล่�วดังนี้
	 แพงม�ก						ควรกล่�วว่�			แพงหล�ย
	 ไม่แพง								ควรกล่�วว่�			บ่แพง
	 ลดได้หรือไม่	ควรกล่�วว่�			ลุดได้บ่	[15]

2.5.1 การต่อรองราคา

Do
“เท่าได๋”



70 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ร�ค�สนิค�้ท่ีถูกเสนอข�ยใหช้�วต�่งช�ตนิัน้
จะค่อนข้�งแพงกว่�คนในท้องถิ่น	
	 ดังนั้นจึงควรต่อรองร�ค�สัก	2	–	3	พันกีบ	
(ประม�ณ	 8	 –	 12	 บ�ท)	 ด้วยอ�รมณ์ขันเล็ก
นอ้ย	บ�งครัง้ท่�นอ�จจะตอ่รองร�ค�ได้ดีกว�่คน 
ท้องถิ่นก็ได้	[19] 

2.5.1 การต่อรองราคา

Do
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	 ก�รซื้อข�ยสินค้�	 และบริก�รทุกประเภท
ในสปป.ล�ว	 กฏหม�ยบังคับต้องชำ�ระเป็นเงิน
กีบเท่�นัน้	(ประก�ศธน�ค�รแหง่สปป.ล�ว	ลงวนั
ที่	2	มีน�คม	2550)	ผู้ใดไม่ปฎิบัติต�มมีคว�มผิด	
และมโีทษตัง้แต	่ตกัเตอืน	ปรบั	และถึงข้ันถอนใบ
อนุญ�ตก�รประกอบก�รธุรกิจ
	 ดงันัน้ร�้นค�้ต้องตดิป�้ยแสดงสนิค�้เปน็เงนิ
กบี	ร้�นค�้ทีร่บับตัรเครดติยงัมไีมม่�กนกั	และมกั
ใหเ้จ้�ของบตัรเครดติเปน็ผูร้บัผดิชอบค�่ธรรมเนยีม
ธน�ค�ร	 จึงควรสอบถ�มให้ชัดเจนก่อนตกลง 
ซื้อ	[15] 

2.5.2 วิธีการชำาระเงิน

Do
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	 สกุลเงินของสปป.ล�วที่ใช้ในก�รชำ�ระค่�
สนิค�้	มหีนว่ยเรยีกว่�	กีบ	(Kip)	ซึง่ใชใ้นรปูธนบตัร
เท่�นั้น	 มีอัตร�ตั้งแต่	 50,000	 20,000	 10,000	
5,000		2,000		1,000	และ		500	[4] 
	 อัตร�แลกเปลี่ยนประม�ณ	250	–	300	กีบ
ต่อหนึ่งบ�ท	 (เมษ�ยน	 พ.ศ.	 2556)	 ในกรณีที่
ร้�นค้�รับเงินบ�ท	 ไม่ควรใช้เหรียญบ�ทซื้อของ	 
เพร�ะสปป.ล�วใช้แต่ธนบัตร		

2.5.2 วิธีการชำาระเงิน

Do
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ตัวอย่างเหรียญกษาปณ์
หน้า-หลัง

 
10	เซนต์	(att)

20	เซนต์	(att)

50	เซนต์	(att)
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ตัวอย่างธนบัตร หน้า-หลัง
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ตัวอย่างธนบัตร หน้า-หลัง



76 ASEAN Do’s and Don’ts

ตัวอย่างธนบัตร หน้า-หลัง
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ตัวอย่างธนบัตร หน้า-หลัง
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	 ก�รซื้อสินค้�ปลอดภ�ษีบริเวณด่�นฝั่ง 
สปป.ล�ว	เชน่	ไวน	์สรุ� และบุหรี	่ไมส่�ม�รถนำ�เข�้ 
ร�ชอ�ณ�จักรไทยได้เกิน	1	ลิตร	และ	200	มวน
ต่อคน	และในกรณีที่เดินท�งไปขึ้นเครื่องที่สน�ม
บินอุดรธ�นี	 ผลิตภัณฑ์ประเภทไวน์	 และสุร� 
ดังกล่�วจะต้องเก็บไว้ในกระเป๋�เดินท�งที่ส่งเข้�
ใต้ท้องเครื่องบิน	ห้�มถือติดตัวโดยเด็ดข�ด	[15]

2.5.2 วิธีการชำาระเงิน

Don’t
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	 ก�รซื้อ	 –	 ข�ย	 และมีย�เสพติดไว้ในครอบ
ครองถอืเปน็สิง่ผดิกฎหม�ย	ห�กจบัไดจ้ะถกูดำ�เนนิ
คดีอย่�งหนัก	[14] 

2.5.3 สินค้าต้องซื้อ/ห้ามซื้อ

Don’t
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2.5.3 สินค้าต้องซื้อ/ห้ามซื้อ

	 ไม่ควรซื้อผลิตภัณฑ์ที่ม�จ�กสัตว์ป่�	 หรือ 
รับประท�นอ�ห�รที่มีสัตว์ป่�เป็นส่วนประกอบ	
เพ่ือเป็นก�รช่วยกันอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ป่�ของ 
สปป.ล�ว	[14] 

Don’t
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	 ห้�มซื้อวัตถุโบร�ณในสปป.ล�ว	 เนื่องจ�ก
เป็นเร่ืองต้องห้�มและผิดกฎหม�ย	 แต่ควร 
ช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือหัตถกรรมที่ 
ทำ�จ�กช�วบ้�นเพื่อเป็นก�รส่งเสริมแทน	[14]

2.5.3 สินค้าต้องซื้อ/ห้ามซื้อ

Don’t
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	 ห้�งสรรพสินค้�และร้�นค้�	:	เปิดทำ�ก�ร
	 ทุกวัน	เวล�	08.00	น.	–	18.30	น.	
	 บ�งแห่งปิดวันอ�ทิตย์
	 สำ�นักง�นธุรกิจ	:	เปิดทำ�ก�ร

	 วันจันทร์ถึงวันศุกร์	
	 เวล�	08.00	น.	–	12.00	น.	
	 และ	13.00	น.	–	17.00	น.	[3]

2.5.4 เวลาในการให้บริการของร้านคา้

Do
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	 ธน�ค�รพ�ณิชย์	:	เปิดทำ�ก�รวันจันทร์
	 ถึงวันศุกร์	เวล�	08.00	น.	–	16.00	น.	
	 หยุดพัก	12.00	น.	–	13.00	น.	
	 ที่ทำ�ก�รไปรษณีย์	:	เปิดทำ�ก�รวันจันทร์

	 ถึงวันศุกร์	เวล�	08.00	น.	–	17.00	น.
	 และวันเส�ร์	เวล�	08.00	น.	–	12.00	น.	[3]

	 พิพิธภัณฑ์	:	เปิดทำ�ก�รทุกวัน	
	 เวล�	08.00	น.	–	16.00	น.

2.5.4 เวลาในการให้บริการของร้านคา้

Do
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	 ควรให้ทิปสำ�หรับพนักง�นที่ให้บริก�รท่�น	
เชน่พนกัง�นขบัรถ	หรอืไกดท้์องถ่ินทีค่อยอำ�นวย
คว�มสะดวกใหร้ะหว�่งก�รเดินท�ง	ก�รใหท้ปิถอื
เปน็เร่ืองสำ�คญั	และม�รย�ทของนักทอ่งเทีย่ว	หรอื
ช�วต่�งช�ติ	[19]

2.5.5 การให้ทิป

Do
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	 ห�กจะนำ�เงนิเข�้ออกสปป.ล�วเกิน	20,000	
ดอลล�ร์สหรฐั		ตอ้งยืน่สำ�แดงต่อเจ้�หน้�ทีท่ี่ด่�น
ตรวจคนเข้�เมืองทั้งไทยและล�ว	[6]

2.5.6 ข้อควรระวัง
 ในการใช้เงินและแลกเงิน

Do
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	 ควรสังเกตคว�มแตกต่�งระหว่�งธนบัตร	
2,000	กีบ	และ	10,000	กีบ	ให้ดี	เพร�ะสีธนบัตร
นั้นมีคว�มใกล้เคียงกันม�ก	[19]

2.5.6 ข้อควรระวัง
 ในการใช้เงินและแลกเงิน

Don’t
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2.6
หมวด

ภาษากาย
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	 ควรระวงักริยิ�ม�รย�ทตอ่ภกิษแุละส�มเณร	
ซึ่งช�วสปป.ล�วให้คว�มเค�รพนับถือ	 ห้�มสตรี
แตะเนื้อต้องตัวพระสงฆ์โดยเด็ดข�ด	[14]

2.6.1 การปฏิบัติตนของสตรี

Do
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	 ไมค่วรใชน้ิว้ชีบ้อกคว�มตอ้งก�ร	เพร�ะเปน็
กิริย�ท่�ท�งที่ไม่สุภ�พ	[19]

	 ควรใช้ก�รผ�ยมือเมื่อต้องก�รชี้ไปท�งใด 
แทน	[11] 

2.6.2 การใช้นิ้วชี้บอกความต้องการ

Don’t
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	 ช�วสปป.ล�วถอืว�่เท�้เป็นสิง่ทีต่ำ�่สดุ	ไม่ควร
ใช้เท้�ช้ีหรือเตะสิง่ของต�่งๆ	หรอืว�งเท�้บนสิง่ของ
เพร�ะถือเป็นก�รแสดงท่�ท�งที่ไม่สุภ�พ	[14]

2.6.3 การใช้เท้าชี้บอกความต้องการ

Don’t
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	 ช�วสปป.ล�วถือว่�ศรีษะเป็นสิ่งที่สูงสุด	
ก�รจับศีรษะหรือตบศีรษะช�วสปป.ล�วเล่น	 
ถือเป็นก�รกระทำ�ท่ีไม่สุภ�พม�ก	 ทั้งเป็นก�ร 
เสียม�รย�ทอย่�งร้�ยแรงที่สุด	 หรือแม้กระท่ัง 
ก�รลูบศีรษะของเด็กๆ	ก็ไม่ควรทำ�เช่นกัน	[19] 

2.6.4 การสัมผัสศีรษะของคนอื่น

Don’t
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	 ควรใช้มอืทัง้	2	ข�้ง	หรอืมอืขว�ในก�รสง่มอบ
ของใหช้�วสปป.ล�ว	ซึง่ถือเปน็ท�่ท�งทีส่ภุ�พ	แม้
ผู้ที่ถนัดมือซ้�ยก็ควรจะต้องทำ�เช่นเดียวกัน	[19]

2.6.5 การใช้มือขวาและการส่งของ

Do
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	 ควรระวังกิริย�ม�รย�ทต่อเพศตรงข้�ม	 
แม้ท่�นจะเป็นคู่รักกันก็ต�ม	 ช�วสปป.ล�วไม่ 
นิยมแสดงคว�มรักต่อกันในที่ส�ธ�รณะ	 ก�ร 
กอดจูบกันในท่ีส�ธ�รณะเป็นสิ่งที่ไม่สุภ�พและ
ไม่ควรทำ�	[3]

2.6.6 การแสดงออกในที่สาธารณะ

Don’t
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	 ควรชว่ยกันรักษ�คว�มสะอ�ด	โดยก�รทิง้ขยะ
ในภ�ชนะท่ีไดจ้ดัเตรียมไว้ให	้เพือ่เปน็ตวัอย�่งทีด่ี
แก่เย�วชนช�วสปป.ล�ว	[14]

2.6.6 การแสดงออกในที่สาธารณะ

Do
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	 ควรแต่งตวัให้สะอ�ด	สภุ�พ	และถกูก�ลเทศะ	
เพร�ะช�วสปป.ล�วเป็นผู้ให้คว�มสำ�คัญในเรื่อง
ก�รแตง่ก�ย	เพร�ะถอืเป็นก�รเค�รพสถ�นที	่	[14]

2.6.6 การแสดงออกในที่สาธารณะ

Do
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	 ไมค่วรสวมชดุว�่ยนำ�้	เสือ้ทีป่กคลมุไม่มิดชิด	
หรือถอดเสื้อในที่ส�ธ�รณะ	[19] 

2.6.6 การแสดงออกในที่สาธารณะ

Don’t
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	 ไม่ควรกอดหรือผลักคนอื่นจ�กด้�นหลัง	 
เพร�ะช�วสปป.ล�วถือเป็นก�รกระทำ�ที่น่� 
อึดอัดใจ		[19] 

2.6.7 สัญลักษณ์ท่าทาง

Don’t
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	 ก�รเดินผ่�นผู้ท่ีน่ังอยู่	 ควรที่จะค้อมตัวลง		
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกลุ่มคนที่อ�วุโสกว่�	 เพร�ะ
เป็นก�รแสดงกิริย�ที่สุภ�พ	[14]

2.6.7 สัญลักษณ์ท่าทาง

Don’t
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	 ถ้�เจ้�ของบ้�นเป็นผู้ใหญ่กว่�นั่งบนพื้น	 เร�
ควรนั่งในระดับที่เสมอกับพวกท่�น	 ไม่ควรนั่งใน
ตำ�แหน่งที่สูงกว่�	ซึ่งเป็นก�รกระทำ�ไม่เหม�ะสม
และไม่เข้�ใจประเพณีอ�วุโส	[4] 

2.6.7 สัญลักษณ์ท่าทาง

Don’t
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	 ช�วสปป.ล�วมักจะต้อนรับแขกที่ ม�
เยี่ยมเยียนที่บ้�นด้วยก�รเสริฟนำ้�	 ควรตอบรับ
นำ�้ใจไมตรนีัน้อย�่งสภุ�พ	ถงึแมว้�่คณุจะไมอ่ย�ก
ดื่มนำ้�นั้นก็ต�ม	[11] 

2.6.7 สัญลักษณ์ท่าทาง

Do
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	 ไม่ควรแจกขนม	ของฝ�ก	หรือสิ่งของต่�งๆ	
แกเ่ดก็ๆ	ทีพ่บเห็นต�มข�้งถนนหรอืในสถ�นทีไ่ด้
ไปเทีย่วชม	เพร�ะจะเปน็ก�รสนบัสนนุให้มีขอท�น
เกดิขึน้ในเมอืงม�กขึน้		วธีิก�รทีถ่กูต้องสำ�หรบัก�ร
บรจิ�ค	คอื	ตอ้งตดิตอ่ผ�่นผูน้ำ�ชมุชนเชน่	น�ยบ�้น	
(ผู้ใหญ่บ้�น)	หรือหัวหน้�โรงเรียน	 (ผู้อำ�นวยก�ร
โรงเรียน)	ที่ต้องก�รให้คว�มช่วยเหลือ	[14]

2.6.7 สัญลักษณ์ท่าทาง

Don’t
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2.7 
หมวดอื่นๆ
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	 ช�วสปป.ล�วเปน็คนสภุ�พ		ออ่นนอ้ม		หลกีเลีย่ง 
ก�รพูดเสียงดังจนเกินควร	 หรือข้ึนเสียงเวล� 
พดูคยุกบัช�วสปป.ล�ว	โดยเฉพ�ะก�รเจรจ�ธรุกจิ
ก็ต้องระมัดระวัง	[14]

2.7.1 การพูดเสียงดัง

Don’t



104 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ก่อนจะถ่�ยรูปบุคคลหรือสถ�นที่ใดๆ	 ใน 
สปป.ล�ว	 ควรขออนุญ�ตก่อนเสมอ	 ว่�เจ้�ตัว
หรือเจ้�หน้�ที่ต�มสถ�นที่ต่�งๆ	ยินดีให้ถ่�ยภ�พ
หรือไม่	[19]

2.7.2 ขออนุญาตก่อนถ่ายรูป

Do
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	 ห้�มพักค้�งคืนท่ีบ้�นช�วสปป.ล�วโดย 
ไม่แจ้งต่อน�ยบ้�น	(ผู้ใหญ่บ้�น)	ก่อน
	 และก�รมีเพศสัมพันธ์กับช�วสปป.ล�วที่
ไม่ใช่คู่สมรสเป็นเรื่องผิดกฎหม�ย	ห�กละเมิดจะ
ถกูกักตวัไวจ้นกว่�จะนำ�เงินม�เสยีค�่ปรบั	ซึง่ช�ว
ต�่งช�ติทีผ่ดิกฎหม�ยนีจ้ะตอ้งจ�่ยเงนิค�่ปรบัอย�่ง
ตำ่�ประม�ณ	500	ดอลล�ร์สหรัฐ	และถูกส่งกลับ
ประเทศทันที	[1]

2.7.3 การพักค้างคืนในฐานะแขก

Don’t
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	 หนังสือเดินท�งควรมีอ�ยุเหลือไม่ตำ่�กว่�	
6	 เดือนนับจ�กวันเดินท�ง	 สำ�หรับช�วไทยผู้
ถือหนังสือเดินท�งบุคคลท่ัวไป	 (เล่มสีเลือดหมู)	
ส�ม�รถพำ�นักได้ท่ัวประเทศสปป.ล�วเป็นเวล�	
30	 วัน	 โดยไม่ต้องขอวีซ่�	 แต่ห�กผู้ใดประสงค์
จะพำ�นกัเกนิกว�่นัน้	ควรแจง้ช่ือและร�ยละเอยีด
ท่ีเกีย่วขอ้งให้สถ�นเอกอคัรร�ชทตูไทยทร�บเพือ่
ประโยชน์ในก�รดูแลช่วยเหลือกรณีจำ�เป็น	[3] 

2.7.4 การวางแผนการเดินทาง

Do6 Months +++
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	 ควรใหก้�รสนบัสนนุผลติภัณฑต์�่งๆ	ของช�ว
สปป.ล�ว	 เช่น	 ก�รรับประท�นอ�ห�ร	 หรือซ้ือ
ของที่ระลึก	 เพร�ะเป็นก�รส่งเสริมธุรกิจในท้อง
ถิ่นและทำ�ให้ช�วบ้�น	 ช�วน�	 ช�วสวนผู้ทำ�ก�ร
ผลิตมีร�ยได้เพิ่มขึ้น	[14]

2.7.5 การส่งเสริมธุรกิจในท้องถิ่น

Do
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	 ก�รเดินท�งท่องเท่ียวท�งถนนในสปป.	ล�ว
ชว่งฤดฝูน	ควรเผือ่เวล�เดนิท�ง	2	–	3	ช่ัวโมง	หรอื	
2	–	3	วัน	เนื่องจ�กเส้นท�งถนนส่วนใหญ่จะเป็น
หลุมและโคลนในฤดูก�ลนี้	[15] 

2.7.6 การเดินทาง
 ในหน้าฝนในสปป. ลาว

Do
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	 ก�รจร�จรในสปป.ล�วใช้ระบบพวงม�ลัย
ซ้�ย	ขับรถชิดขว�	ห�กต้องก�รแซงต้องแซงท�ง
ซ้�ยเท่�นั้น	 อีกทั้งยังจำ�กัดคว�มเร็วในก�รขับข่ี
ไม่เกิน	60	กม./ชม.	ด้วย	นอกจ�กนี้ก�รจอดรถ
รอสญัญ�ณ	ไฟแดงกห็�้มจอดชดิเสน้ขว�	แต่ต้อง
จอดให้ห่�งจ�กเส้นขว�พอสมควร	[1]

2.7.7 การขับรถในสปป. ลาว

Do
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	 ก�รแจกจ่�ยใบปลิวหรือเอกส�รเผยแพร่
ประช�สัมพันธ์ต่�งๆ	
	 ก�รถ�่ยทำ�ภ�พยนตร์	ละคร	มวิสคิวดีโีอ	ข�่ว	
ส�รคดี	หรือร�ยก�รโทรทัศน์
	 ก�รชุมนุมเพื่อทำ�กิจกรรม	เช่น	ก�รสัมมน�	
ก�รเผยแพร่ศ�สน�	ก�รสอนภ�ษ�	และก�รข�ย
สินค้�	ห�กฝ่�ฝืนจะถูกปรับขั้นตำ่�	500	ดอลล�ร์
สหรัฐ	หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ	[6] 

2.7.8 กิจกรรมที่ต้องขออนุญาต
 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ของ สปป.ลาวก่อน

Do
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	 นกัทอ่งเท่ียวควรเตรียมย�รกัษ�โรคทีจ่ำ�เป็น
ติดตัวไว้เสมอ	รวมทั้งมีหม�ยเลขโทรศัพท์ในไทย
เผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉิน	และในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
และตอ้งไปรักษ�พย�บ�ลในประเทศไทย	ส�ม�รถ
ติดต่อสถ�นเอกอัครร�ชทูตเพื่อประส�นให้ด่�น
สะพ�นมิตรภ�พไทย-ล�วแห่งที่	1	(หนองค�ย	–	
นครหลวงเวยีงจันทน)์	อำ�นวยคว�มสะดวกในก�ร
ข�้มแดนทัง้ในและนอกเวล�ทำ�ก�รของด่�น	(ด่�น
เปิดเวล�	06.00	–	22.00	น.)	[6] 

2.7.9 การรักษาสุขภาพ
 ในระหว่างอยู่สปป.ลาว

Do
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	 แม้	สปป.ล�วเป็นประเทศที่สงบสุข	แต่ต�ม
เมอืงใหญอ่�จมีก�รฉกชิงว่ิงร�ว	เหมอืนเมอืงใหญ่
อื่นๆ	ทั่วโลก	นักท่องเที่ยวควรระวังตัวเสมอเพื่อ
ป้องกันก�รกระช�กกระเป๋�	 หรือก�รจ้ีปล้น	 ซ่ึง
เคยปร�กฏเป็นกรณีม�แล้ว	 เช่น	 ไม่ควรออกม�
เดนิเทีย่วเลน่ในย�มวกิ�ล	ต�มสถ�นทีเ่ปลีย่ว	ก�ร
สะพ�ยกระเป�๋ควรสะพ�ยในลักษณะคลอ้งคอเอ�
ไว้ด้�นหน้�	ไม่ควรสะพ�ยคล้องไหล่	และห�กถูก
จีป้ลน้	ไมค่วรตอ่สูกั้บคนร้�ยเพร�ะอ�จถกูทำ�ร�้ย
จนบ�ดเจ็บ	[6]	

2.7.10 ระมัดระวังความปลอดภัย

Do
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	 ไมค่วรใสค่อนแทคเลนสใ์นก�รเดนิเลน่เทีย่ว
ชมเมือง	 เนื่องจ�กมีฝุ่นละอองจ�กก�รก่อสร้�ง 
ในระหว่�งก�รขย�ยเมือง	 ควรสวมแว่นต�จะ 
ดีกว่�	 และควรนำ�นำ้�ย�ล้�งคอนแทคเลนส์และ 
ย�หยอดต�ติดตัวม�ด้วย	[19]

2.7.11 ความสะอาดของคอนแทคเลนส์

Don’t
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2.7.14 หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้

ควรจดเบอร์โทรศัพท์ข้�งล่�งนี้
และเก็บไว้กับตัวตลอดเวล�	
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2.7.14 หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้
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		 สำ�นักง�น	ก.พ.	 ในฐ�นะองค์กรกล�งด้�นก�รบริห�ร
ทรัพย�กรบุคคลภ�ครัฐ	 และได้รับมอบหม�ยให้รับผิดชอบ
ต�มแผนง�นก�รจัดต้ังประช�คมสงัคมและวฒันธรรมอ�เซยีน	 
ในข้อ	A.7	คือ	ก�รพัฒน�สมรรถภ�พของระบบร�ชก�รโดย
ก�รเพิม่ขดีคว�มส�ม�รถของทรพัย�กรบคุคลในระบบร�ชก�ร
		 จ�กก�รดำ�เนินก�รที่ผ่�นม�แม้ว่�สำ�นักง�น	 ก.พ.	 ได้
ดำ�เนินก�รจัดอบรมหลักสูตรคว�มรู้เกี่ยวกับอ�เซียนให้แก่	
ข�้ร�ชก�รทัง้ในสว่นกล�งและสว่นภูมิภ�คหล�ยครัง้	แต่ก็ยัง
ไม่ครอบคลุมและทั่วถึงบุคล�กรภ�ครัฐซ่ึงมีจำ�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
		 ท้ังนีส้ำ�นกัง�น	ก.พ.	กบัสถ�บันบณัฑติพฒันบรหิ�รศ�สตร	์
(นดิ�้)	จงึจัดทำ�ชดุหนงัสอืเรือ่ง	“ASEAN	Do’s	and	Don’ts”	
ในประเทศอ�เซียน	 10	 ประเทศ	 เพื่อเผยแพร่สิ่งที่ควรทำ� 
และไม่ควรทำ�เมื่อต้องมีสัมพันธ์	 ติดต่อกับคนในประเทศ
เหล่�น้ี	 หวังว่�ท่�นผู้อ่�นคงได้รับคว�มรู้และเพลิดเพลินไป
กับหนังสือชุดนี้

สำานักงาน ก.พ.

คำานำา 
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	 เมือ่เริม่ตน้จดัทำ�หนงัสอืชดุก�รเรยีนรู	้“อ�เซียน				กรู”ู	
เรื่อง	“ASEAN	Do’s	and	Don’ts”	ในประเทศอ�เซียน	10	
ประเทศ	ได้มีโอก�สพูดคุยกับผู้เชี่ยวช�ญ	ASEAN	อดีตท่�น
ทูตประด�ป	พิบูลสงคร�ม	เกี่ยวกับก�รเรียนของผู้ไปเป็นทูต
ในแตล่ะประเทศตอ้งเรยีนรูวั้ฒนธรรมอย�่งไร	ทำ�ใหท้ร�บว�่
ตวัท่�นเองมไิด้เรยีนรูวั้ฒนธรรมทลีะประเทศ	แตท่�่นถกูสอน
ให้เป็นคนช่�งสังเกต	และกล้�ที่จะถ�มเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม
ของแต่ละประเทศ
	 หลังจ�กท่ีได้อ่�นง�น	 Do’s	 and	 Don’ts	 ของทุก
ประเทศแล้วทำ�ให้ส�ม�รถสรุปก�รเรียนรู้สิ่งท่ีควรทำ�และ
ไม่ควรทำ�ของประเทศเหล่�นี้ได้จ�กเรื่องหลักๆ	 ของศ�สน�
ประจำ�ช�ติ	 ซึ่งมีอิทธิพลอย่�งม�กต่อวัฒนธรรมของแต่ละ
ประเทศ	ห�กแตใ่นคว�มเปน็จรงิแลว้คนในแต่ละประเทศกย็งัมี
คว�มแตกต�่งหล�กหล�ยกันอย�่งม�ก	ซึง่เร�ไมค่วรเหม�รวม 
หรือมี	 “ส�มัญทัศน์”	 	 (Stereotype)	 อันเป็นคตินิยมหรือ
ทัศนคตขิองสงัคมทัว่ไปทีม่ต่ีอกลุม่คนอืน่	ช�ติอืน่	หรอืลกัษณะ
ของบุคคลบ�งประเภทจนกล�ยเปน็ม�ตรฐ�นเดยีวกนัทัง้หมด	
ห�กเร�ควร	“เปดิห ูเปดิตา เปดิปาก  เปดิใจ”	เพือ่จะเรยีนรู ้
โดยมหีนงัสอืชดุนีเ้ปน็พืน้ฐ�นของก�รเรยีนรูค้ว�มแตกต�่งของ
คนในแตล่ะประเทศ หวงัว่�หนงัสอืเล่มนีค้งเปน็ประโยชนแ์ก่
ท่�นผูอ้�่นทกุท�่น	และขอขอบคุณเจ�้ของรปูภ�พและเวป็ไซต์
ที่เผยแพร่ให้เกิดคว�มเข้�ใจในอ�เซียนร่วมกัน

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
บรรณ�ธิก�ร

ข้อคิดจากบรรณาธิการ
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1.ข้อมูลสำาคัญของประเทศโดยย่อ

ธงชาติ

ตราแผ่นดินแผนที่
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สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ชื่อทางการ	 : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
เมืองหลวง	 : มะนิลา
ขนาดประเทศ	 :  298,170 ตารางกิโลเมตร       
ประชากร	 : 98 ล้านคน 
อายุเฉลี่ยประชากร	 : ชาย 70 ปี หญิง 76 ปี  
เชื้อชาติ	 : ตากาล็อก ร้อยละ 28.1 
  เซบูโน ร้อยละ13.1 
  อิโลกาโน  ร้อยละ 9     
  บิซายา ร้อยละ 7.6 
  ฮิลิเกนอน อิลองโก ร้อยละ 7.5 
  บิกอน ร้อยละ  6 วาเล 
  ร้อยละ 3.4 อื่นๆ ร้อยละ 25.3      
ศาสนา		 : โรมันคาธอลิก ร้อยละ 83 
                 โปรเตสแตนท์ร้อยละ 9 
  มุสลิมร้อยละ 5
ภาษาในราชการ	 : ตากาล็อกและอังกฤษ
ภาษาที่ใช้สื่อสาร	 : ฟิลิปีโน อังกฤษ
หน่วยเงินตรา	 : เปโซ
อัตราแลกเปลี่ยน	 : ประมาณ 1.33 เปโซเท่ากับ 1 บาท
สินค้าส่งออก	 : สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
  เครื่องจักรกล   
  เสือ้ผา้สำาเรจ็รปู และยานพาหนะ
รายไดร้วมตอ่หัวประชากร	: 2,255 ดอลลารส์หรฐั/ตอ่ปี
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วัฒนธรรม                   
2
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2.1 
หมวด

การทักทาย
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2.1.1 การเรียกชื่อ

	 ควร ทักท�ยช�ว ฟิ ลิปปินส์ที่ เ พ่ิ ง รู้ จั ก	 
ด้วยก�รเรียกว่�	เซอร์	(Sir)	สำ�หรับก�รเรียกช�ย	 
และ	 มิส	 (Miss)	 สำ�หรับหญิง	 ต�มธรรมเนียม 
แบบช�วตะวันตก	(3)

DoSir...

Miss...
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	 ไ ม่ควรเรียกชื่อจริ งของช�วฟิ ลิปปินส์ 	 
จนกว่�จะสนิทสนมกัน	เช่น	Mario	Astronomo		
ควรเรียกว่�	เซอร์แอสโทรโนโม	(Sir.	Astronomo)	(4)

2.1.1 การเรียกชื่อ

Mario หรือ... Don’t
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	 ควรทักท�ยด้วยก�รจับมือ	 แล้วกล่�วคำ�ว่�	
“กุมุสต�”	หม�ยถึง	สวัสดี	(5)

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Do“กุมุสตา”
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	 หญิงท่ีมีคว�มคุ้นเคยกัน	 ควรแสดงก�รจูบ
แก้มทั้งสองข้�ง	หรือแตะแก้มทั้งสองข้�งได้	(4)

 

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Do
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	 เ ด็ กห รื อคนห นุ่ มส � วช� วฟิ ลิ ปปิ น ส์ 	 
ควรทักท�ยผู้อ�วุ โสด้วยก�รใช้มือข้�งขว�	 
จบัมอืขว�ของผูอ้�วุโสม�สมัผัสเบ�ๆ	บนหน�้ผ�ก	
ก�รกระทำ�นี้	 เรียกว่�	“Mano	Po”	 เป็นวิธีก�ร 
แสดงคว�มเค�รพต่อผู้อ�วุโสและถือเป็นก�ร 
ได้รับพรจ�กท่�น	(2)

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Do
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	 ควรกล�่วขออภัยเมือ่ทำ�ผดิเพียงเลก็น้อยด้วย
ก�รกล่�วว่�	 “โซ-รี”	 (Sori)	 และ	 “ป�-เซ็น-เชีย	
นะ”	(Pasensiya)	(15)

2.1.3 การกล่าวขอโทษ 

Do
“โซ-รี” (Sori)

“ปา-เซ็น-เชีย นะ”
(Pasensiya)
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	 ควรกล่�วขอโทษอย่�งยิ่งเมื่อทำ�ผิดรุนแรง
ด้วยก�รกล่�วว่�	“ป�-ต�-วัด”	(Patawad)	(15)

2.1.3 การกล่าวขอโทษ

Do
ปา-ตา-วัด
(Patawad)
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	 ควรกล่�วขอบคุณด้วยก�รกล่�วว่�	
	 “ซ�-ล�-มัต”	(Salamat)		ห�กขอบคุณม�ก	
ให้กล่�วว่�	“ม�-ร�-มิง-ซ�-ล�-มัต”	(Maraming	
Salamat)	(15)

2.1.4. การกล่าวขอบคุณ

Do
“ซา-ลา-มัต” 
(Salamat)

“มา-รา-มิง-ซา-ลา-มัต” 
(Maraming Salamat)
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	 ควรกล่�วคำ�ลงท้�ยประโยคเพื่อแสดงคว�ม
สุภ�พ	และใช้แสดงคว�มเค�รพต่อคู่สนทน�ช�ว
ฟิลิปปินส์	ด้วยก�รกล่�วคำ�ว่�	“โปะ”	(Po)	หรือ	
“โฮะ”	(Ho)	ต่อท้�ย	(15)

2.1.4 การกล่าวขอบคุณ

Do

“ซา-ลา-มัต-โปะ” 
(Salamat Po)

“ซา-ลา-มัต-โฮะ” 
(Salamat Ho)
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	 ควรกล่�วล�	 ด้วยก�รกล่�วว่�	 “ป�อ�ลัม”	
หม�ยถึง	ล�ก่อน		เมื่อจะจ�กล�จ�กคู่สนทน�	(15)

2.1.5 การกล่าวลา

Do

“ปาอาลัม”
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2.2 
หมวดอาหาร

และมารยาทในการ
รับประทานอาหาร
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	 ควรเข้�ใจก�รรับประท�นอ�ห�รของช�ว
ฟิลิปปินส์	ซึ่งรับประท�นอ�ห�รหลัก	3	มื้อ	และ
เป็นมื้อเล็กกว่�ประเทศอื่นๆ	(6)	โดย
	 -	มื้อเช้�	เรียกว่�	“อะก�ฮ�น”	(Agahan)	
	 -	 มื้อกล�งวัน	 เรียกว่�	 “แทนก�เลียน”	
(Tanghalian)	
	 -	มื้อเย็น	เรียกว่�	“ฮ�ปูน�น”	(Hapunan)	
	 -	อ�ห�รว่�ง	เรียกว่�	“มิน�นด�ล”	
(Minandál)

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Do
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	 ควรเข�้ใจก�รรบัประท�นอ�ห�รเช�้ของช�ว
ฟลิปิปนิส	์ซึง่มกัเปน็ผลไมพ้ืน้เมอืง	เชน่	มะมว่ง	ซึง่
เป็นทีน่ยิมม�กในฟิลปิปนิส	์ไสก้รอกฟิลปิปนิส ์ที่
เรียกว่�	“ลองก�นิซ�”	(Longganisa)	และ	ข้�ว
ผัดกระเทียมฟิลิปปินส์ผสมกับไข่	 เนื้อสัตว์	 และ
ถั่ว	(14)

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Do
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	 ควรลองรับประท�นอ�ห�รประจำ�ช�ติของ
ช�วฟิลิปปินส์	“อโดโบ”	(Adobo)	ซึ่งเป็นเนื้อไก่ 
หรือเนื้อหมูติดมันหมักคลุกเคล้�กับเครื่องปรุง	
เช่น	 นำ้�ส้มส�ยชู	 ซีอิ้วข�ว	 กระเทียม	 และ 
พริกไทยดำ�	 จ�กน้ันนำ�ไปทอดในกระทะจนสุก	 
มีรสเปรี้ยว	หว�น	มัน	เค็ม	(14)

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Do
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	 ควรลองรับประท�นอ�ห�รอันเป็นที่นิยม
ของช�วฟิลิปปินส์	“ปล�บ�งงุส”	(Bangus)	หรือ
ช่ือไทยว่�	 “ปล�นวลจันทร์ทะเล”	 เป็นปล�ที่มี 
ก้�งค่อนข้�งม�ก	ถือเป็นปล�ที่คนฟิลิปปินส์นิยม
เลีย้งเป็นอย�่งม�ก	ในทุกๆ	ป	ีจะม	ี“เทศก�ลปล�
บ�งงุส”	โดยจะมีก�รย่�งปล�บ�งงุสต่อแถวเรียง
กันในท�งย�ว	(14)

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Do
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	 ควรลองรับประท�นอ�ห�รอันเป็นที่นิยม 
ของช�วฟิลิปปินส์	 “ซินิกัง”	 (Sinigang)	 ซึ่งเป็น 
ซปุรสเปร้ียว	นำ�ม�ปรงุสกุกบัปล�ทกุชนิด	หรอืเน้ือ	 
เมื่อปรุงสุกแล้วใส่มะข�มและผัก	 นอกจ�กนี้ 
ยังพบว่�ช�วฟิลิปปินส์ รับประท�นอ�ห�รนี้ 
ร่วมกับ	“อโดโบ”	(Adobo)	(14)

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Do
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	 ควรลองรับประท�นอ�ห�รอันเป็นที่นิยม 
ของช�วฟิลิปปินส์	 “Sisig”  (ซีซิก)	 คือ	 หัวหมู 
นำ�ไปต้มกับเคร่ืองเทศจนเปื่อย	 แล้วหั่นเป็น 
ชิ้นเล็ก	นำ�ม�ผัดอีกครั้ง	(14)

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Do
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2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

	 ควรเรียนรู้ก�รร่วมรับประท�นอ�ห�ร 
กับช�วฟิลิปปินส์	 ซึ่งประช�กรส่วนใหญ่นับถือ
ศ�สน�คริสต์	 จึงมักนิยมขอบคุณพระเจ้�โดย 
ก�รกล่�วบทสวด	 แล้วน้อมศีรษะลงก่อนก�ร 
รับประท�นอ�ห�ร	 ซึ่งเร�ควรเงียบและรอจน
เจ้�ของบ้�นกล่�วจบ	จึงค่อยเร่ิมรับประท�นอ�ห�ร	(8)

Do
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	 ควรเรียนรู้ก�รร่วมรับประท�นอ�ห�ร 
กับช�วฟิลิปปินส์	 “ค�ม�ยัน”	 (Kamayan)	 
เป็นวิธีก�รรับประท�นอ�ห�รแบบฟิลิปปินส์	 
โดยก�รใช้มอืในก�รหยบิอ�ห�รข้ึนม�รบัประท�น	
เร�ควรลองใช้มือในก�รรับประท�นอ�ห�ร	 
ต�มลกัษณะก�รรบัประท�นของช�วฟลิิปปนิส	์(8) 

2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

Do
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	 ควรเรียนรู้ก�รร่วมรับประท�นอ�ห�ร 
กับช�วฟิลิปปินส์ในเมือง	 ส่วนใหญ่จะใช้เพียง 
ช้อนและส้อมในก�รรับประท�นอ�ห�ร	(8) 

2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

Do
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	 ควรเรียนรูก้�รปรงุอ�ห�รของช�วฟลิปิปนิส	์
ซึ่งอ�ห�รจะไม่มีวันสมบูรณ์	 ถ้�ไม่ได้ปรุงรส
ด้วยซอส	 (Sawsawan)	 เช่น	 นำ้�ปล�	 (Patis)	 
ซอสถ่ัวเหลือง	 (Toyo)	 นำ้�ส้มส�ยชู	 (Suka)	
กะปิ	(Bagoong)	พริก	(Sili)	และ	มะน�วท้องถ่ิน	
(Kalamansi)	 เครื่องปรุงเหล่�นี้ช่วยเสริมรสช�ติ
อ�ห�รของช�วฟิลิปปินส์	 ดังนั้นจึงควรลอง 
เติมซอสในอ�ห�รเพื่อให้ได้รสช�ติที่เหม�ะกับ
ตนเอง	(8)

2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

DoIndispensable
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	 ควรระวังก�รรับประท�นอ�ห�รข้�งท�ง 
จ�กห�บเรต่�่งๆ	เนือ่งจ�กรฐับ�ลไม่ได้เข้�ไปดูแล
ในเรื่องคว�มสะอ�ด	(8)

2.2.3 ข้อควรระวังในการ
  รับประทานอาหาร

Don’t



33สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

	 ควรดืม่นำ�้จ�กขวดท่ีว�งข�ยต�มร�้นค�้ต่�งๆ	
เพื่อคว�มปลอดภัย	(8)

2.2.3 ข้อควรระวังในการ
  รับประทานอาหาร

Do
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	 เม่ือได้รับเชิญไปรับประท�นอ�ห�รร่วมกับ 
ช�วฟิลิปปินส์	 ควรรอให้เจ้�บ้�นเชิญนั่งก่อน	 
จึงค่อยนั่ง	(8)

2.2.4 มารยาทบนโต๊ะอาหาร

Do
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	 เมื่อได้รับเชิญไปรับประท�นอ�ห�รร่วมกับ
ช�วฟลิปิปนิส	์ควรให้เจ�้บ�้นเริม่ลงมอืตักอ�ห�ร
ก่อน	จึงเริ่มตักอ�ห�รได้	(8)

2.2.4 มารยาทบนโต๊ะอาหาร

Do
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	 	 	 	 	 เมื่อได้รับเชิญไปรับประท�นอ�ห�รร่วมกับ
ช�วฟิลิปปินส์	 ไม่ควรส่งเสียงดัง	 ในขณะที่กำ�ลัง
รับประท�นอ�ห�ร	(8)

2.2.4 มารยาทบนโต๊ะอาหาร

Don’t



37สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

Do

	 เมื่ อ ได้ รับ เชิญไปท�นอ�ห�รร่ วมกับ 
ช�วฟิลปิปนิส	์ควรรับประท�นอ�ห�รใหห้มดจ�น	
เนื่องจ�กช�วฟิลิปปินส์ไม่ชอบที่จะเห็นอ�ห�ร
เหลือกล�ยเป็นขยะ	(8)

2.2.4 มารยาทบนโต๊ะอาหาร
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2.3 
หมวดศาสนา

และ
ประวัติศาสตร์ 
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	 ไม่ควรโต้เถียงในเรื่องเก่ียวกับคว�มเชื่อ	 
และศ�สน�ของช�วฟิลิปปินส์	 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ค�ทอลิก	(8)

2.3.1 การสนทนาเรื่องศาสนา 

เรื่อง
ศาสนา Don’t
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	 ไ ม่ควรนินท�หลวงพ่อหรือบ�ทหลวง	 
ห�กไม่เห็นด้วยกับสิ่ ง ท่ีท่�นกล่�ว	 เพร�ะ 
ช�วคริสต์ให้คว�มเค�รพบุคคลเหล่�นี้ม�ก	(8)

2.3.1 การสนทนาเรื่องศาสนา

Don’t
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	 ควรทร�บว่�ทุกประเทศมีวีรบุรุษ	ช�วฟิลิปปินส์ 
ก็มีวีรบุรุษในหัวใจ	 อย่�ง	 ดร.โฮเซ	 ริซัล	 (Jose	
Rizal)	 ผู้ จุดประก�ยก�รปฏิวัติเพื่อเอกร�ช 
ของฟลิปิปนิส	์รซัิลไดเ้ขยีนนวนยิ�ยสะทอ้นสงัคม 
เรื่อง	 “Touch	 Me	 Not”	 ใน	 พ.ศ.	 2430	 
ดว้ยวยัเพยีง	26	ป	ีถกูประห�รชีวติใน	พ.ศ.	2439	 
และอีกสองปีต่อม�ฟิลิปปินส์ก็ได้เอกร�ชจ�ก
สเปน	(6)

2.3.2 การสนทนาเรื่องประวัติศาสตร์

Do
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	 ควรทร�บถึงถ้อยคำ�อมตะของ	 โฮเซ	 ริซัล	 
ทีว่�่	“I	die	without	seeing	the	dawn	brighten	
over	my	native	land! You,	who	have	it	to	
see,	welcome		it-and	forget	not	those	who	
have	fallen	during	the	night!”		หม�ยถงึ	ห�ก
ข�้พเจ้�ต�ยไป	โดยมิไดเ้ห็นอรณุรุง่บนแผน่ดนิแม	่
ขอท�่นผู้มโีอก�สเหน็	จงชืน่ชมยนิดีและอย�่ได้ลมื
ผู้จ�กไปในรัตติก�ล

2.3.2 การสนทนาเรื่องประวัติศาสตร์

Do
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	 ควรทร�บว่�	 “ร�งวัลแม็กไซไซ”	 ที่เปรียบ
ได้กับร�งวัลโนเบลแห่งเอเชียม�จ�ก	 “มูลนิธิ
ร�งวัลร�มอน	แมกไซไซ”	(Ramon	Magsaysay	
Award	 Foundation)	 โดยต้ังไว้เพ่ือเป็นเกียรติ
แกป่ระธ�น�ธบิดรี�มอน	แมกไซไซ	(Ramon	Del	
Fierro	Magsaysay)	อดีตประธ�น�ธิบดีคนที่	3	 
ท่ีทุ่มเทชีวิตให้กับก�รต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกร�ช	
และอุทิศตนช่วยเหลือผู้ย�กไร้ในประเทศฟิลิปปินส์	(6)

2.3.2 การสนทนาเรื่องประวัติศาสตร์

Do
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	 ไม่ ควรตกใจ ใน เ ร่ื อ งที่ ช �วฟิ ลิ ปปิ นส์  
ชวนสนทน�เพ่ือสร�้งคว�มคุน้เคย	ช�วฟลิปิปนิส์
คอ่นข�้งใหค้ว�มสำ�คัญกับก�รสร�้งคว�มสมัพนัธ์
อันดีระหว่�งคู่ค้�	 จึงมักเริ่มต้นก�รสนทน� 
ด้วยเรื่องส่วนตัว	(4)

2.3.3 การสนทนาเพื่อสร้างความ
  คุ้นเคยของชาวฟิลิปปินส์

Do

เรื่อง
ส่วนตัว



45สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

	 ควรห�ข้อมูลเรื่องก�รจร�จรในฟิลิปปินส์	
เพร�ะเป็นเรื่องที่ช�วฟิลิปปินส์มักใช้เป็นหัวข้อ 
ในก�รสนทน�	 ช�วฟิลิปปินส์มักนิยมพูดคุย 
เกีย่วกบัเร่ืองก�รจร�จรทีต่ดิขดัม�กในกรงุมะนิล�	
เมืองหลวงของฟิลิปปินส์	 จึงควรห�ข้อมูลเรื่อง 
ก�รจร�จรในฟิลิปปินส์	เพื่อใช้ในก�รสนทน�	(8)

2.3.4 เรื่องที่ชาวฟิลิปปินส์
  มกัใช้เป็นหวัข้อในการสนทนา

Do
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2.4 
หมวดมารยาท

ในการเข้าสังคมและ
การเข้าร่วมงานพิธีสำาคัญ
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	 ควรแตง่ก�ยอย�่งสภุ�พเรยีบรอ้ยในก�รตดิตอ่
สถ�นที่ร�ชก�ร	(3)

2.4.1 การติดต่อราชการ 

Do
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	 ควรทร�บว่�เมือ่ไปตดิต่อหนว่ยง�นร�ชก�ร	
และสำ�นักง�นของส�ธ�รณรัฐฟิลิปปินส์	
	 โดยปกติจะเปิดทำ�ก�ร	 วันจันทร์ถึงศุกร์	 
เวล�	09.30	-	16.30	น.	(5)

2.4.1 การติดต่อราชการ 

เปิด
จันทร์ – ศุกร์

เวลา 09.30 – 16:30 น.

Do
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	 ควรสังเกตก�รเรียกช่ือเจ้�หน้�ที่รัฐ	 เช่น 
เจ้�หน้�ที่ที่มียศชั้นอย่�งทห�ร	ตำ�รวจ	ควรเรียก
ยศนำ�หน้�ชื่อให้ถูกต้อง	 เช่น	 พลตรี	 ทอม	 หรือ	
General	Tom	(14)

2.4.1 การติดต่อราชการ 

Do

พลตรี ทอม 
หรือ 

General
Tom



50 ASEAN Do’s and Don’ts

	 เมื่อเข้�ร่วมพิธีแต่งง�นควรใส่ชุดสูท	 หรือ	 
ชุดประจำ�ช�ติ	 (Barong	 Tagalog)	 สำ�หรับช�ย 
และชุดท�งก�รท่ีทันสมัยสำ�หรับหญิง	 โดย 
หลีกเลี่ยงก�รสวมชุดสีดำ�	(8)

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Do
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	 เมื่อเข้�ร่วมพิธีแต่งง�นห้�มให้มีด	 หรือ
ของแหลมคมเป็นของขวัญแต่งง�น	 เพร�ะ 
ช�วฟิลิปปินส์เช่ือว่�จะทำ�ให้เกิดก�รแตกหัก 
ในชีวิตสมรส	(8)

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Don’t
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	 เมื่อเข้�ร่วมพิธีแต่งง�น	 ควรนำ�ของขวัญไป
ว�งไว้ที่โต๊ะข้�งประตูท�งเข้�ง�น	
	 หรือ	 ห�กต้องส่งของขวัญ	 ให้ส่งของขวัญ 
แก่เจ้�บ่�ว	 หรือเจ้�ส�ว	 แล้วแต่ว่�ฝ่�ยใดเป็น 
ผู้เชิญ	(8)

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Do
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	 ควรแสดงคว�มยนิดกัีบเจ�้บ�่วม�กกว�่แสดง
ต่อเจ�้ส�ว	เพร�ะถอืว�่ก�รแตง่ง�นเกิดข้ึนจ�กก�ร
ที่เจ้�บ่�วส�ม�รถพิชิตใจเจ้�ส�วได้	(8)

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Do
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	 แขกผู้ไปร่วมง�น	ไม่ควรจูบเจ้�ส�ว	อย่�ลืม
ว่�เธอแต่งง�นแล้ว	จูบที่ป�กควรสงวนไว้สำ�หรับ
ส�มีของเธอ	ควรแค่หอมแก้มเจ้�ส�วเท่�นั้น	(8)

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Don’t
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	 ไมค่วรนัง่หวัโตะ๊เม่ือร่วมง�นพิธ	ีนอกจ�กเจ�้
ภ�พจะเปน็ผูเ้ชญิใหน้ัง่	เพร�ะหวัโต๊ะเปน็ตำ�แหน่ง
ของประธ�นในพิธี	(8)

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Don’t

ไม่ควรนั่งหัวโต๊ะ
เมื่อร่วมงานพิธี 

นอกจากเจ้าภาพจะเป็น
ผู้เชิญให้นั่ง
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	 ง�นแตง่ง�นของช�วฟลิปิปนิสใ์นต�่งจังหวดั	
จะมีก�รเต้นรำ�ของคู่บ่�วส�ว	โดยระหว่�งเต้นรำ�
จะให้แขกในง�นใส่ธนบัตรไปต�มชุดแต่งง�น 
ของบ�่วส�ว	เพ่ือคว�มสขุของเจ�้บ�่วและเจ�้ส�ว	
ท่�นควรใส่ธนบัตรด้วย	(8)

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Do
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	 ในง�นแต่งง�นถ้�แขกใช้ช้อนเค�ะแก้วนำ้�
เป็นก�รส่งสัญญ�ณว่�ให้เจ้�บ่�วเจ้�ส�วจูบกัน	
ท่�นควรร่วมใช้ช้อนเค�ะแก้วนำ้�ด้วย	 เพื่อคว�ม
สนุกสน�นในพิธีก�รแต่งง�น	(8) 

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Do
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	 ควรส่งดอกไม้	ก�ร์ดแสดงคว�มเสียใจ	หรือ
บรจิ�คเงินใหแ้กค่รอบครวัของผูเ้สยีชวีติทีม่ฐี�นะ
ย�กจน	(8)

2.4.3 การเข้าร่วมงานศพ 

Do
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	 ห�กท�่นไปร่วมง�นศพ	ควรไปร่วมง�นต้ังแต่
พิธีในโบสถ์	จนกระทั่งถึงพิธีฝังศพ	(8)

2.4.3 การเข้าร่วมงานศพ 

Do
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	 วัฒนธรรมก�รเข้�คิว		ช�วฟิลิปปินส์มีคว�ม
อดทน	 และใจเย็นในก�รเข้�คิวเป็นอย่�งม�ก	 
ดังนั้นท่�นควรอดทนรอก�รเข้�คิวเช่นกัน	(6)

2.4.4 การเข้าคิว

Do
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	 ควรใช้ทั้ง	 2	 มือในก�รยื่นและรับน�มบัตร
เพื่อแสดงคว�มสุภ�พ	 และควรดูน�มบัตรของผู้ 
ที่แนะนำ�ก่อนเก็บเข้�กระเป๋�เพื่อเป็นก�รให้
เกียรติ	(14)

2.4.5 การใช้นามบัตร 

Do
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	 ในก�รประชุมหรือตดิต่อท�งธรุกจิควรเตรยีม
น�มบัตรไปจำ�นวนม�ก	 เน่ืองจ�กช�วฟิลิปปินส์
นิยมแจกน�มบัตร	(14)

2.4.5 การใช้นามบัตร

Do
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	 ก�รเข้�โบสถ์	 ควรงดก�รสนทน�	 และ 
ปดิเคร่ืองมอืสือ่ส�ร	หรอืสิง่ท่ีทำ�ใหเ้กดิเสยีงทกุชนดิ	
เนื่องจ�กโบสถ์เป็นสถ�นที่สำ�หรับก�รภ�วน�	(8)

2.4.6 มารยาทในการเยือนสถานที่

Do
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	 ก�รเข้�โบสถ์ 	 ควรแสดงคว�มเค�รพ 
ต่อนกับวช	หรือแม่ชี	รวมท้ังผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัศ�สน�	
โดยก�รใช้มือข้�งขว�จับมือขว�ของผู้อ�วุโส 
ม�สมัผสัเบ�	ๆ 	บนหน�้ผ�ก		ซึง่คล�้ยกบัก�รกล�่ว
ทักท�ยผู้อ�วุโส	(8)

2.4.6 มารยาทในการเยือนสถานที่

Do
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	 ก�รเข�้มสัยดิ	ควรอ�บนำ�้	ชำ�ระล�้งร�่งก�ย
ให้สะอ�ด	 เน่ืองจ�กช�วมุสลิมต้องใช้ร่�งก�ย 
ที่สะอ�ดในก�รละหม�ด	(8)

2.4.6 มารยาทในการเยือนสถานที่

Do



66 ASEAN Do’s and Don’ts

2.5
หมวด

การซื้อของ
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	 ห้�มต่อรองร�ค�สินค้�ในห้�งสรรพสินค้�
หรือบูติก	 แต่ส�ม�รถต่อรองร�ค�สินค้�ได้ 
ในร้�นอื่นๆ	(8)

2.5.1 การต่อรองราคา 

Don’t
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	 ควรซื้อสินค้�เป็นคนแรกของร้�น	เพร�ะจะ
ได้รับส่วนลด	 ในฟิลิปปินส์มีคว�มเชื่อว่�	 ลูกค้�
คนแรกที่ซื้อของจะนำ�โชคดีม�ให้ตลอดวัน	ผู้ข�ย
จึงจะให้ร�ค�ที่ถูกสำ�หรับผู้ซื้อคนแรก	(8)

2.5.1 การต่อรองราคา

Do
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	 ในก�รตอ่รองร�ค�	ท่�นควรเดินออกจ�กร�้น	
ห�กถูกปฏิเสธร�ค�ที่ต่อรอง	เพร�ะโดยส่วนม�ก
เจ้�ของร้�นจะให้ร�ค�ต�มที่เร�ต้องก�รเมื่อเร�
เดินออกม�แล้ว	(8)

2.5.1 การต่อรองราคา

Do
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	 อย�่โกรธถ�้คนข�ยจะเรยีกท�่นว�่	“Barat”	
(ขีต้ดื	หรอืขีเ้หนยีว)	เพร�ะมนัหม�ยถงึ	ท�่นเข�้ใจ
ถงึรูปแบบก�รซือ้ของแบบ	“	Pinoy”	(ปนิอย–	คำ�
ที่ช�วฟิลิปปินส์ใช้เรียกตนเอง)	(8)

2.5.1 การต่อรองราคา

Don’t
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	 ควรมองบัตรเครดิตของคุณตลอดเวล�	 
ถ้�เป็นไปได้ควรให้มีก�รชำ�ระเงินต่อหน้�ท่�น	 
ห�กมีก�รไปรูดบัตรลับหลังอ�จมีก�รโกง 
เกิดขึ้นได้	(8)

2.5.2 วิธีการชำาระเงิน

Do
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	 ควรซ้ือมะม่วงอบแห้งม�เป็นของฝ�ก 
เม่ือไปฟิลิปปินส์	 ด้วยมะม่วงอบแห้งเป็นสินค้� 
ที่เป็นที่นิยมอย่�งม�ก	(14)

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

Do
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	 ควรห�โอก�สไปห้�งสรรพสินค�้ในเครอื	SM	
Mall	ในฟิลิปปินส์ที่มีขน�ดใหญ่ติดอันดับโลก	(5)

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

Do
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	 สิ่ งต้องห้�มในประเทศฟิลิปปินส์ 	 คือ	 
สือ่ล�มกอน�จ�ร	ย�เสพตดิ	และก�รพนันทุกชนิด	
ห�กฝ่�ฝืนจะได้รับบทลงโทษอย่�งหนัก	(1)

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

Don’t
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	 ไม่ควรพกพ�สิ่งของมีค่�เป็นจำ�นวนม�ก		 
ในสังคมฟิลิปปินส์	 ยังมีก�รก่ออ�ชญ�กรรม 
เป็นระยะ	 ผู้เดินท�งควรใช้คว�มระมัดระวัง	 
ไม่ควรพกพ�สิ่งของมีค่�	 หรือเงินจำ�นวนม�ก
ติดตัว	(8)

2.5.4 ข้อควรระวังในการใช้เงิน

Don’t
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	 ควรทร�บว่�สกุลเงินฟิลิปปินส์มีหน่วยเรียก
ว่�	เปโซ	(ใน1	เปโซมี	100	เซนต�โว)	ซึ่งใช้ในรูป
แบบของเหรียญและธนบัตร
	 เหรียญมี	6	ชนิด	ได้แก่	10	5	และ	1	เปโซ
ฟิลิปปินส์และ	25	10	และ	5	เซนต�โว	ธนบัตร 
มี	6	ชนิด	ได้แก่	1,000	/	500	/	200	/	100	/	50	
และ	20	เปโซฟิลิปปินส์ 
	 อตัร�แลกเปลีย่น	ประม�ณ	1.33	เปโซ	เท�่กบั	
1	บ�ท	(16)

2.5.4 ข้อควรระวังในการใช้เงิน

Do
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2.5.5 ตัวอย่างเหรียญกษาปณ์ 
หน้า-หลัง

1 เซนตาโว       

5 เซนตาโว

10 เซนตาโว

25 เซนตาโว  

1 เปโซ      

5 เปโซ       

10 เปโซ
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2.5.6 ตัวอย่างธนบัตร หน้า-หลัง
20 เปโซ

50 เปโซ

100 เปโซ

200 เปโซ

500 เปโซ

1000 เปโซ
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2.6
หมวด

ภาษากาย
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	 ควรสนทน�กับช�วฟิลิปปินส์โดยนำ้�เสียง 
ท่ีนุ่มนวล	เพร�ะช�วฟลิปิปนิสจ์ะพดูด้วยนำ�้เสยีง 
อ่อนโยน	 อ่อนหว�น	 และทอดเสียงพูดตอนท้�ย 
โดยมั ก ใช้คำ �ถ�มตรงๆ 	 แ ต่จะหลี ก เ ล่ี ย ง 
คว�มขัดแย้ง	(4)

2.6.1 การใช้นำ้าเสียง

Do
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	 ไม่ควรจ้องต�ช�วฟิลิปปินส์	 เพร�ะถือว่� 
ไม่สุภ�พที่จะจ้องต�กัน	(8)

2.6.2 หลีกเลี่ยงการประสานสายตา

Don’t



82 ASEAN Do’s and Don’ts

2.6.3 สัญลักษณ์ท่าทาง

	 ควรใช้ก�รเลกิค้ิวและยิม้	แทนก�รพดูทกัท�ย
ได้เมื่อพบปะกับเพื่อน	(6)

Do
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	 ไมค่วรชีน้ิว้เรยีกใครในฟลิปิปนิส	์เพร�ะถอืว�่
ไม่สุภ�พ	และเป็นก�รดูถูกคู่สนทน�	(5)

2.6.3 สัญลักษณ์ท่าทาง

Don’t
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	 ควรควำ่�มือแล้วกวักเรียก	 หรือถ้�ให้สุภ�พ 
ควรเรียกด้วยชื่อตัว	 โดยอ�จใช้	 “Sir”	 สำ�หรับ 
เรียกช�ย	และ	“Miss”	สำ�หรับเรียกหญิง	(3)

2.6.3 สัญลักษณ์ท่าทาง

Do
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	 ควรเรียนรู้ว่�สัญลักษณ์มือ	 	 หม�ยถึง	 
เงิน	(3)

2.6.3 สัญลักษณ์ท่าทาง

Do
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	 ควรเรียนรู้ว่�สัญลักษณ์มือ	 	 หม�ยถึง	 
OK	(3)

2.6.3 สัญลักษณ์ท่าทาง

Do
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	 ควรเรียนรู้ว่�ก�รเก�หัว	 หม�ยถึง	 อ�ก�ร 
ไม่แน่ใจ	สับสน	หรือ	ไม่รู้คำ�ตอบในสิ่งที่คุณถ�ม	
ท่�นควรสังเกตท่�ท�งดังกล่�ว	(8)

2.6.3 สัญลักษณ์ท่าทาง

Do
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2.7
หมวดอื่นๆ
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	 ม�รย�ทในก�รใหข้องขวญัของช�วฟลิปิปนิส	์
นิยมให้ของขวัญกันในทุกโอก�ส	 และเทศก�ล	 
โดยของขวัญท่ีนิยมมอบให้แก่กัน	 คือ	 ดอกไม้	
อ�ห�ร	 นำ้�หอม	 และวิสก้ี	 โดยช�วฟิลิปปินส์ 
ชื่นชอบของขวัญนำ� เข้� เป็นพิ เศษ	 ดังนั้น 
ท่�นอย่�ลืมห�ของขวัญติดไปด้วยทุกครั้ ง 
ที่ได้รับเชิญไปร่วมง�น	(5)

2.7.1 วัฒนธรรมทางธุรกิจ

Do
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	 เมือ่ไดร้บัเชญิไปเปน็แขกทีบ่�้นช�วฟลิปิปนิส	์
ควรถอดรองเท้�ก่อนเข้�บ้�น	(3)	

2.7.1 วัฒนธรรมทางธุรกิจ

Do
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	 ไม่ควรดื่มแอลกอฮอร์ม�กเกินไปจนเม�	
เพร�ะครอบครัวเพื่อนช�วฟิลิปปินส์จะรู้สึก 
ไม่ดี	(8)

2.7.1 วัฒนธรรมทางธุรกิจ

Don’t
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	 ไม่พูดจ�ล้อเลียน	 หรือพูดแซวคู่สนทน� 
ช�วฟิลิปปินส์ให้รู้สึกอับอ�ยโดยเด็ดข�ด	 เพร�ะ
ช�วฟิลิปปินส์มักเคร่งครัดในเรื่องม�รย�ทม�กๆ	
โดยเฉพ�ะก�รเสียหน้�หรือชื่อเสียง	(8)

2.7.1 วัฒนธรรมทางธุรกิจ

Don’t
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	 ควรเข�้ใจในก�รตคีว�มคว�มหม�ยของคำ�ว�่	 
“Yes”	 เนื่องจ�กช�วฟิลิปปินส์ใช้คำ�คำ�นี้เวล� 
ไมแ่นใ่จในก�รตอบคำ�ถ�ม	เชน่	ก�รเชญิไปรว่มง�น
ป�ร์ตี้	ถ้�เข�ตอบว่�	Yes	อ�จจะหม�ยถึง	อ�จจะ
ไป	หรือไม่ไปก็ได้	(8)

2.7.1 วัฒนธรรมทางธุรกิจ

Do
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	 ไม่ควรให้ท�นกับขอท�น	 เพร�ะเป็นไปได้ 
ว่�อ�จเป็นขบวนก�รมิจฉ�ชีพ	 และนำ�ไปสู่
อันตร�ย	(3)

2.7.2 ไม่ควรให้ทานกับขอทาน

Don’t
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2.7.3 วันหยุดราชการ
ควรทร�บวันหยุดร�ชก�ร
ในส�ธ�รณรัฐฟิลิปปินส์	(8)

1  มกราคม	 วันปีใหม	่																																							
31 มกราคม 			 วันตรุษจีน																																						
9 เมษายน					 วัน	Araw	ng	Kagitingan			
17 มีนาคม						 วัน	วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์
	 	 	 ก่อนวันอิสเตอร์						
18 มีนาคม						 Good	Friday																																				
19 เมษายน				 วัน	Black	Saterday					
1 พฤษภาคม			 วันกรรมกรส�กล
12 มิถุนายน				 วันอิสรภ�พ
21 สิงหาคม					 วัน	Ninoy	Aquino	Day
25 สิงหาคม					 วันวีรบุรุษแห่งช�ติ
1 พฤศจิกายน 		 วันนักบุญ
30 พฤศจิกายน					 วัน	Banifacio	Day																									
24-25  ธันวาคม			 วันคริสต์ม�ส
30 ธันวาคม								 วัน	Rizal	Day
31 ธันวาคม								 วันขึ้นปีใหม่
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	 ควรทร�บว่�ชุดแต่งก�ยประจำ�ช�ติช�ย	
เรียกว่�	บ�รอง	ต�ก�ล็อก		 (Barong	Tagalog)	
มีลักษณะเป็นเสื้อตัวย�ว	 แขนย�ว	 คอปกต้ัง	 
มีลวดล�ยสวยง�ม	 ตัดเย็บจ�กผ้�ใยสัปปะรด	 
เข้�ชุดกับก�งเกงข�ย�วสีข�วหรือดำ�	(6)

2.7.4 การแต่งกายประจำาชาติ

Do
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	 ควรทร�บว่�ชุดแต่งก�ยประจำ�ช�ติหญิง	 
เรยีกว�่	บ�ลินต�วัก	(Balintawak)	มลีกัษณะเปน็
เสือ้แขนสัน้	จบัจบียกตัง้ตรงบ�่	สวมกระโปรงย�ว	
มีล�ยดอกไม้ขลิบสีทอง	(6)

2.7.4 การแต่งกายประจำาชาติ

Do
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	 ควรมีก�รนัดพบกันสว่นตัว	ห�กต้องก�รห�รอื
เรื่องง�นแบบลงร�ยละเอียด	 ไม่ควรใช้โทรศัพท์	
อีเมล	โทรส�ร	หรือจดหม�ย	ซึ่งอ�จทำ�ให้อีกฝ่�ย
มองว่�ไม่สุภ�พ	(4)

2.7.5 การติดต่อธุรกิจ

Don’t
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	 ก�รประชุมท�งธุรกิจขณะรับประท�น
อ�ห�รกล�งวันถือเป็นเร่ืองปกติ	 ไม่ควรตกใจ 
ห�กช�วฟิลิปปินส์นัดประชุมในเวล�รับประท�น
อ�ห�รกล�งวันหรือเย็น	(4)

2.7.5 การติดต่อธุรกิจ

Don’t
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	 เมื่อมีก�รนัดหม�ยกับช�วฟิลิปปินส์	 ควรมี
ก�รนัดประชุมล่วงหน้�อย่�งน้อย	2	-	3	อ�ทิตย์	
และยืนยันอีกครั้งก่อนก�รประชุม		2	-	3	วัน	(4)

2.7.5 การติดต่อธุรกิจ

Do
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	 ในก�รประชุมควรไปให้ตรงเวล�	 เพร�ะถือ
เป็นม�รย�ทที่สำ�คัญของช�วฟิลิปปินส์	(4)

2.7.5 การติดต่อธุรกิจ

Do
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	 ควรแต่งก�ยสุภ�พเมื่อมีก�รนัดประชุม	
สำ�หรับช�ยสวมเสื้อแขนย�วผูกไท	 ถือเป็น 
เครือ่งแตง่ก�ยท่ีเปน็ท่ียอมรับสำ�หรบัก�รประชมุ
ท�งธุรกิจ	 โดยเฉพ�ะเมื่อประชุมกับนักธุรกิจ
ฟิลิปปินส์เชื้อส�ยจีน	ควรแต่งก�ยให้สุภ�พอย่�ง
ม�ก	(4)

2.7.5 การติดต่อธุรกิจ

Do
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	 ควรสวมชุดสูทสำ�หรับก�รประชุมที่เป็น 
ท�งก�รกบัระดบัผูบ้รหิ�รหรอืง�นเลีย้งอ�ห�รคำ�่	(4)

2.7.5 การติดต่อธุรกิจ

Do
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	 สำ�หรับเครื่องแต่งก�ยหญิงในก�รประชุม
ธุรกิจนั้น	 ควรสวมกระโปรงกับเสื้อ	 หรือก�งเกง
กับเสื้อ	(Smart	Casual)	และกระโปรงชุด	หรือ 
ชุดเสื้อก�งเกงพร้อมสูท	 (Western	 Style	 
Business)	(4)

2.7.5 การติดต่อธุรกิจ

Do
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	 ท่ �นควรห�คว�มรู้ เพิ่ ม เ ติม เกี่ ย วกับ 
ข่�วประจำ�วัน	 เศรษฐกิจ	 คว�มชอบส่วนตัว	
และครอบครัว	 เนื่องจ�กในก�รประชุมครั้งแรก 
มักเริ่มต้นด้วยก�รพูดถึงหัวข้อนั้นๆ	(4)

2.7.5 การติดต่อธุรกิจ

Do
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	 ในก�รเจรจ�แต่ละคร้ังอ�จไม่ค่อยคืบหน้�
นัก	 ดังนั้นผู้ร่วมเจรจ�ควรอดทน	 และไม่ควร 
เร่งรีบเอ�คำ�ตอบ	(4)

2.7.5 การติดต่อธุรกิจ

Do
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	 ควรติดต�มข่�วส�รก�รเตือนภัย	 เพร�ะ 
เกิดภัยธรรมช�ติบ่อยครั้งในฟิลิปปินส์	(8)

2.7.6 ข้อควรรู้

Do
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	 ห�กจะขับรถในกรุงมะนิล�	 ต้องดูป้�ย
ทะเบียนรถ	 เนื่องจ�กรัฐบ�ลฟิลิปปินส์ได้ออก
กฎหม�ยให้ตัวเลขตัวสุดท้�ยของเลขทะเบียนรถ
เป็นตวักำ�หนดวนัและเวล�ท่ีรถแต่ละคนัส�ม�รถ
วิ่งบนถนนได้	เพื่อลดปัญห�ก�รจร�จรที่คับคั่งใน
กรุงมะนิล�

2.7.6 ข้อควรรู้

Do
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	 ใ น ป ร ะ เ ท ศ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ มี โ ร ค ร ะ บ � ด 
คอ่นข�้งม�ก	ท้ัง	ไทฟอยด	์ม�ล�เรยี	ไขเ้ลอืดออก	 
วัณ โรค 	 และ ไว รั สตั บอั ก เ สบบี 	 ร วมทั้ ง 
โรคท�งเดินห�ยใจเน่ืองจ�กมลพิษท�งอ�ก�ศ	 
ดั ง น้ันก่อนก�รเดินท�งท่�นควรฉีดวัค ซีน 
เพื่อป้องกันโรคดังกล่�วไว้ก่อน	(5)

2.7.6 ข้อควรรู้

Do
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	 ห�กท่�นพำ�นักในฟิลิปปินส์ไม่เกิน	 21	 วัน	
ส�ม�รถใชเ้พยีงหนงัสอืเดนิท�งอย�่งเดยีว	ไมต่อ้ง
ขอวีซ่�

2.7.6 ข้อควรรู้

Do
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	 ก�รแนะนำ�อย�่งเป็นท�งก�รจ�กบคุคลท่ีส�ม
ที่ส�ม�รถเชื่อถือได้	 ถือว่�เป็นวิธีที่ดีที่สุดในก�ร 
เริ่มต้นธุรกิจ	 ดังนั้นท่�นควรห�บุคคลที่ส�ม�รถ
เชื่อถือได้	เพื่อเป็นก�รเริ่มต้นธุรกิจที่ดี	(4)

2.7.6 ข้อควรรู้

Do
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	 มะข�มหว�น	 จ�กเมืองไทยเป็นของฝ�ก 
อย่�งหนึ่งที่ช�วฟิลิปปินส์ชื่นชอบ

2.7.6 ข้อควรรู้

Do
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	 ช�วฟิลิปปินส์เป็นคนสนุกสน�น	 ชอบง�น
ป�ร์ตี้	 จัดง�นเลี้ยงวันหยุดกันที่บ้�น	 เมื่อถูกเชิญ	
ควรนำ�อ�ห�รหรือเครื่องดื่มไปร่วมง�นด้วย

2.7.6 ข้อควรรู้

Do
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	 ไม่ควรพูดขณะท้�วสะเอว	 เพร�ะเป็นคว�ม
ไม่สุภ�พ	สำ�หรับช�วฟิลิปปินส์เป็นก�รสื่อถึงก�ร
ชวนทะเล�ะ

2.7.7 กิริยาที่ไม่สมควรแสดง

Don’t



115สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

2.7.8 หมายเลขติดต่อสถานทูต

ที่อยู่สถานเอกอัครราชทูตไทย
ประจำาฟิลิปปินส์
	 Royal	Thai	Embassy
	 107	Thailand	(Lada)	Street,	
	 Legaspi	Village.	Makati	City,	
	 Metro	Manila,
	 Tel	:	+632-815-4219-20
	 Fax	:	+632-815-4221

ที่อยู่สถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำา
ประเทศไทย
	 760	ถนนสุขุมวิท	30/1	กรุงเทพฯ	10110
	 โทรศัพท์	:	02-259-0139-40
	 โทรส�ร	:	02-274-4743
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2.7.9. หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้

หน่วยงาน           เบอร์โทร

117

166

524-1078
521-8450 ต่อ 2311

244-4141
244-4545
244-5151

160-16

524-1660
524-1728
523-8411
523-8412

stree watch 
สายด่วน 24 ชั่วโมง

บรกิารตำารวจใหค้วามชว่ยเหลือ
ฉุกเฉินสายด่วน 24 ชั่วโมง

กองบริการการให้ข้อมูลมลพิษ
แห่งชาติ

อาสาสมัครดับไฟฟิลิปปินส์

สมาคมผู้นำาอาสาสมัครดับไฟ
และเจา้หนา้ทีด่บัเพลงิฟลิปิปนิส์

ศนูย์ใหค้วามชว่ยเหลือทางการ
ท่องเที่ยว
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จัดทำาโดย :		 สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
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	 	 ผศ.ดร.อรนุช	พฤฒิพิบูลธรรม
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พิมพ์ที่ :  กรกนกก�รพิมพ์
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		 สำ�นักง�น	ก.พ.	 ในฐ�นะองค์กรกล�งด้�นก�รบริห�ร
ทรัพย�กรบุคคลภ�ครัฐ	 และได้รับมอบหม�ยให้รับผิดชอบ
ต�มแผนง�นก�รจัดต้ังประช�คมสงัคมและวฒันธรรมอ�เซยีน	 
ในข้อ	A.7	คือ	ก�รพัฒน�สมรรถภ�พของระบบร�ชก�รโดย
ก�รเพิม่ขดีคว�มส�ม�รถของทรพัย�กรบคุคลในระบบร�ชก�ร
		 จ�กก�รดำ�เนินก�รที่ผ่�นม�แม้ว่�สำ�นักง�น	 ก.พ.	 ได้
ดำ�เนินก�รจัดอบรมหลักสูตรคว�มรู้เกี่ยวกับอ�เซียนให้แก่	
ข�้ร�ชก�รทัง้ในสว่นกล�งและสว่นภูมิภ�คหล�ยครัง้	แต่ก็ยัง
ไม่ครอบคลุมและทั่วถึงบุคล�กรภ�ครัฐซ่ึงมีจำ�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
		 ท้ังนีส้ำ�นกัง�น	ก.พ.	กบัสถ�บันบณัฑติพฒันบรหิ�รศ�สตร	์
(นดิ�้)	จงึจัดทำ�ชดุหนงัสอืเรือ่ง	“ASEAN	Do’s	and	Don’ts”	
ในประเทศอ�เซียน	 10	 ประเทศ	 เพื่อเผยแพร่สิ่งที่ควรทำ� 
และไม่ควรทำ�เมื่อต้องมีสัมพันธ์	 ติดต่อกับคนในประเทศ
เหล่�น้ี	 หวังว่�ท่�นผู้อ่�นคงได้รับคว�มรู้และเพลิดเพลินไป
กับหนังสือชุดนี้

สำานักงาน ก.พ.

คำานำา 
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	 เมือ่เริม่ต้นจดัทำ�หนงัสอืชดุก�รเรยีนรู	้“อ�เซียน				กรู”ู	
เรื่อง	“ASEAN	Do’s	and	Don’ts”	ในประเทศอ�เซียน	10	
ประเทศ	ได้มีโอก�สพูดคุยกับผู้เชี่ยวช�ญ	ASEAN	อดีตท่�น
ทูตประด�ป	พิบูลสงคร�ม	เกี่ยวกับก�รเรียนของผู้ไปเป็นทูต
ในแตล่ะประเทศตอ้งเรยีนรูวั้ฒนธรรมอย่�งไร	ทำ�ใหท้ร�บว�่
ตวัท่�นเองมไิด้เรยีนรูว้ฒันธรรมทลีะประเทศ	แตท่�่นถกูสอน
ให้เป็นคนช่�งสังเกต	และกล้�ที่จะถ�มเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม
ของแต่ละประเทศ
	 หลังจ�กท่ีได้อ่�นง�น	 Do’s	 and	 Don’ts	 ของทุก
ประเทศแล้วทำ�ให้ส�ม�รถสรุปก�รเรียนรู้สิ่งท่ีควรทำ�และ
ไม่ควรทำ�ของประเทศเหล่�นี้ได้จ�กเรื่องหลักๆ	 ของศ�สน�
ประจำ�ช�ติ	 ซึ่งมีอิทธิพลอย่�งม�กต่อวัฒนธรรมของแต่ละ
ประเทศ	ห�กแตใ่นคว�มเปน็จรงิแลว้คนในแต่ละประเทศกย็งัมี
คว�มแตกต�่งหล�กหล�ยกันอย�่งม�ก	ซึง่เร�ไมค่วรเหม�รวม 
หรือมี	 “ส�มัญทัศน์”	 	 (Stereotype)	 อันเป็นคตินิยมหรือ
ทศันคตขิองสงัคมทัว่ไปทีม่ต่ีอกลุม่คนอืน่	ช�ติอืน่	หรอืลกัษณะ
ของบคุคลบ�งประเภทจนกล�ยเปน็ม�ตรฐ�นเดยีวกนัทัง้หมด	
ห�กเร�ควร	“เปดิห ูเปดิตา เปดิปาก  เปดิใจ”	เพือ่จะเรยีนรู ้
โดยมหีนงัสอืชดุนีเ้ปน็พืน้ฐ�นของก�รเรยีนรูค้ว�มแตกต�่งของ
คนในแตล่ะประเทศ หวงัว่�หนงัสอืเล่มนีค้งเปน็ประโยชนแ์ก่
ท�่นผูอ้�่นทกุท�่น	และขอขอบคุณเจ้�ของรปูภ�พและเวป็ไซต์
ที่เผยแพร่ให้เกิดคว�มเข้�ใจในอ�เซียนร่วมกัน

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
บรรณ�ธิก�ร

ข้อคิดจากบรรณาธิการ
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1.ข้อมูลสำาคัญของประเทศโดยย่อ

ธงชาติตราแผ่นดิน

แผนที่
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สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ชื่อทางการ	 :	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เมืองหลวง	 :	ฮานอย	
ขนาดประเทศ	 :	331,689	ตารางกิโลเมตร	
ประชากร	 :	91.5	ล้านคน
อายุเฉลี่ยประชากร	 :	ชาย	70	ปี	หญิง	75	ปี		
เชื้อชาติ	 :	เวียด	85.7%	ไต	1.9%	ไท	1.8%	
	 	 มุง	1.5%	ขแม	1.5%
	 	 ม้ง	1.2%	นุง	1.1%	อื่นๆ	5.3%
ศาสนา	 :	ไม่มีศาสนาประจำาชาติ	เพราะ
	 	 ปกครองโดยระบอบสังคมนิยม
	 	 มผีูแ้สดงตนว่านบัถือศาสนาต่างๆ
	 	 15.65	ลา้นคน	โดยศาสนาพทุธ		
	 	 (มหายาน)	มีจำานวนผู้นับถือ
	 	 มากที่สุด	9.3	%	
ภาษาในราชการ	 :	เวียดนาม
ภาษาที่ใช้สื่อสาร	 :	เวียดนาม	อังกฤษ
หน่วยเงินตรา	 :	ด่อง
อัตราแลกเปลี่ยน	 :	ประมาณ	10,000	ด่องต่อ	15	บาท	
สินค้าส่งออก	 :	สิง่ทอและเส้ือผ้า	โทรศพัทมื์อถือ	
	 	 นำ้ามันดิบ	รองเท้า	เครื่องหนัง	
	 	 คอมพวิเตอร	์ข้าวและอาหารทะเล	
รายไดร้วมตอ่หวัประชากร	:	1,362 ดอลลารส์หรฐั/ป	ี(7)
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วัฒนธรรม                   
2
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2.1
หมวด

การทักทาย
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	 ควรเรียกชื่อโดยขึ้นต้นด้วย	 มิสเตอร์	 มิส	 
หรือ	มิสซิส	 (Mr.,	Ms	หรือ	Mrs.)	ก่อนเรียกชื่อ
เพื่อคว�มสุภ�พ	[7]

2.1.1 การเรียกชื่อ

Do

Mr.   Miss
Ms.  Mrs.
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2.1.1 การเรียกชื่อ

	 ไม่ควรเรียกเฉพ�ะ	 ชื่อ	 ของช�วเวียดน�ม
เท่�นั้น	 เพร�ะแสดงคว�มไม่สุภ�พต่อผู้ ถูก 
เรียก	[7]

Don’tHeaung
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	 ควรเรยีงช่ือของช�วเวียดน�มจ�ก		น�มสกลุ	
ชื่อกล�ง	และชื่อตัวเอง	[7]  

2.1.1 การเรียกชื่อ

Doเหงียน วัน เทือง
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	 ผู้ที่มีลำ�ดับอ�วุโสน้อยกว่�ควรกล่�วทักท�ย
ก่อน		ทั้งนี้เนื่องจ�กช�วเวียดน�มให้คว�มสำ�คัญ
กับลำ�ดับอ�วุโสม�ก	[7]

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Do

 “ซิน จาว”
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	 ไม่ควรใช้ก�รไหวเ้ปน็ก�รแสดงก�รทกัท�ยกนั	
เน่ืองจ�กก�รไหว้ของช�วเวียดน�มจะใช้สำ�หรับ
กิจกรรมท�งศ�สน�	[4]

2.1.2 การกล่าวทักทาย 

Don’t
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	 ควรทักท�ยช�วเวียดน�ม	 ด้วยก�รจับมือ
แบบส�กลทั่วไป	แต่สำ�หรับช�วเวียดน�มบ�งคน
จะใชก้�รสมัผสัแบบสองมือ	โดยว�งมอืซ้�ยไวบ้น
ข้อมือขว�	[4]

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Do
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	 ควรถ�มเรือ่งสขุภ�พเพือ่แสดงคว�มใสใ่จตอ่
คู่สนทน�	 และห�กมีคว�มสัมพันธ์อยู่ในขั้นสนิท
สนม	ควรถ�มถึงสุขภ�พของบิด�/ม�รด�ด้วย	[7]

2.1.2 การกล่าวทักทาย 

Do
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	 ควรกล่�วคำ�ว่�	“ขอโทษ”	ด้วยก�รกล่�วคำ�
ว่�	“ซนิ	โหลย”	(Xin	Loi)	เม่ือต้องก�รแสดงคว�ม
เสียใจ	[13]

2.1.3 การกล่าวขอโทษ 

“ซิน โหลย”
(Xin Loi)

Do
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	 ควรกล�่วขอบคณุทกุครัง้เมือ่มผีูใ้หค้ว�มชว่ย
เหลอื	มอบสิง่ของให้แมว้�่ผูท้ีก่ระทำ�ก�รดังกล�่ว
จะกระทำ�เพร�ะเปน็หน้�ท่ีก็ต�ม	และในก�รกล�่ว
ขอบคณุสำ�หรบัช�วเวยีดน�ม	จะกล�่วคำ�ว�่	“ก�ม	
เอิน”	(Cam	On)	[13]

2.1.4 การกล่าวขอบคุณ 

“กาม เอิน” 
(Cam On) 

Do
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	 ควรกล่�วล�ผู้เป็นแขกหรือผู้ถูกเชิญ	โดยจะ
ต้องเปน็ฝ�่ยเริม่กล�่วล�กอ่น	หรอืแสดงท�่ทีทีส่ือ่
ถงึก�รล�	เพร�ะสำ�หรบัช�วเวยีดน�มผูเ้ปน็เจ�้ภ�พ
หรอืผูเ้ชญิจะไมเ่ปน็คนกล�่วปดิง�นหรอืกล�่วล�
ก่อน	 เพร�ะจะเป็นก�รเสียม�รย�ท	 และในก�ร
กล่�วล�ของช�วเวียดน�ม	 จะกล่�วคำ�ว่�	 “ต๋�ม	
เบียด”	(Tam	Biet)	[13]

2.1.5 การกล่าวลา 

Do
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2.2 
หมวด

อาหารและมารยาท
ในการรับประทานอาหาร
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	 ควรลองรับประท�นอ�ห�รหลักของช�ว
เวียดน�มที่นิยมรับประท�น	 คือ	 “เป�ะเปี๊ยะ
เวียดน�ม”  (Vietnamese	 Spring	 Rolls)   
ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอ�ห�รพื้นเมืองที่โด่งดังท่ีสุด 
ของประเทศเวียดน�ม	[1] 

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Do



23สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

	 ควรลองรับประท�นอ�ห�รประจำ�ช�ติของ
ช�วเวียดน�ม	คือ	“เฝอ”	เป็นก๋วยเตี๋ยวของช�ว
เวยีดน�มทีพั่ฒน�ม�จ�กก�รทำ�กว๋ยเตีย๋วของจนี	
เฝอมีลักษณะคล้�ยก๋วยเตี๋ยวของไทย	แต่ต่�งกัน
ท่ีเสน้	นำ�้ซปุ	และเครือ่งเคียง	และบ�งครัง้กเ็รยีก
เป็น	“ก๋วยเตี๋ยวเวียดน�ม”	[1]

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Do
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	 ควรลองรับประท�นอ�ห�รพิเศษของคน
เวียดน�ม	 คือ	 “สตูค้�งค�ว”	 เป็นอ�ห�รขึ้นชื่อ
ของช�วเวียดน�ม	ถือเป็นอ�ห�รระดับภัตต�ค�ร	
และห�กินได้ย�ก	เพร�ะช�วเวียดน�มเชื่อว่�เนื้อ
ค้�งค�วเป็นร�ชันของเน้ือทั้งปวง	 ทั้งยังเชื่อว่�
เลือดค้�งค�วแบบสดๆ	 เป็นย�บำ�รุงสมรรถภ�พ
ท�งเพศชั้นเยี่ยม	[1]

2.2.1 อาหารประจำาชาต ิ

Do
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	 ควรลองรับประท�นอ�ห�รพิเศษของช�ว
เวียดน�ม	คือ	“เหล้�ดองงู”	มีถิ่นกำ�เนิดและพบ
ได้ทั่วไปในประเทศเวียดน�ม	 ซ่ึงมีทั้งแบบที่กรีด
เลือดหรือถุงนำ้�ดีของงู	 แล้วนำ�เลือดหรือนำ้�ดีไป
ผสมกับเหล้�ข�ว	และอีกแบบคือ	ก�รนำ�งูพิษไป
ดองในโหลเหล้�	 แล้วปล่อยทิ้งไว้เป็นเวล�อย่�ง
น้อย	3	 เดือน	 เพื่อให้พิษหมดไป	แล้วค่อยนำ�ม�
ดื่ม	 ซึ่งช�วเวียดน�มเชื่อว่�ก�รดื่มเหล้�ดองงูจะ
ช่วยเพิ่มสมรรถภ�พท�งเพศของผู้ช�ย	[1]

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Do
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	 ควรเรียนรูก้�รรว่มรบัประท�นอ�ห�รกบัช�ว
เวียดน�ม	ซึ่งมักจะใช้ตะเกียบในก�รรับประท�น
อ�ห�ร	 พร้อมถือช�มข้�วไว้ในมืออีกข้�งหนึ่ง	 
ก�รรับประท�นโดยว�งช�มข้�วไวบ้นโต๊ะแสดงถึง
คว�มเกียจคร้�น	[7]

2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

Do
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2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

	 ไม่ควรใช้ส้อมจ้ิมอ�ห�ร	 ช�วเวียดน�มใช้
ตะเกียบในก�รรับประท�นอ�ห�ร	 	 ดังนั้นเพื่อ
คว�มสุภ�พควรใช้ตะเกียบคีบอ�ห�ร	[7]

Don’t
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	 ควรหลกีเลีย่งก�รรบัประท�นสมนุไพรและผกั
ทีย่งัไม่สกุ	เนือ่งจ�กร�้นอ�ห�รสว่นใหญม่กัจะไมไ่ด้
ล้�งผัก	ก่อนที่จะนำ�ม�เสิร์ฟ	นอกจ�กร้�นอ�ห�ร
ทีไ่ด้รับม�ตรฐ�น	เรือ่งนีค้วรระมดัระวงัอย�่งม�ก
โดยเฉพ�ะกับผู้ท่ีมีปัญห�เกี่ยวกับระบบท�งเดิน
อ�ห�ร	[5]	

2.2.3 ข้อควรระวังในการ
  รับประทานอาหาร

Don’t
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	 ห้�มรับประท�นผลไม้ทั้งเปลือก	 หรือก�ร
กัดเปลือก	 ในก�รรับประท�นผลไม้ควรเลือกรับ
ประท�นผลไม้ที่ปลอกเปลือกแล้วเท่�นั้น	[5]

2.2.3 ข้อควรระวังในการ
  รับประทานอาหาร

Do
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	 ไมค่วรดืม่นำ�้ประป�โดยตรง	เพร�ะประเทศ
เวียดน�มยังข�ดคุณภ�พเรื่องคว�มสะอ�ด 
ของนำ้�	[5]

2.2.3 ข้อควรระวังในการ
  รับประทานอาหาร

Don’t
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	 ห�กท�่นแพ้ผงชรูส	ควรระวงัผงสขี�วในขวด
หรือจ�นเล็กๆ ที่พบบนโต๊ะอ�ห�รเวียดน�ม	มัก
จะเป็นผงชูรสม�กกว่�ที่จะเป็นนำ้�ต�ลหรือเกลือ	
เนื่องจ�กช�วเวียดน�มนิยมก�รบริโภคผงชูรส	[7]

2.2.3 ข้อควรระวังในการ
  รับประทานอาหาร

Do
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	 ไม่ควรรับประท�นเนื้อสุนัข	 แม้ว่�ก�รรับ
ประท�นสนุขัมีส�เหตมุ�จ�กช่วงสงคร�มอเมรกิ�-
เวียดน�ม	 ฝ่�ยอเมริก�ท้ิงระเบิดม�ยังประเทศ
เวียดน�มจำ�นวนม�ก	 ทำ�ให้พ้ืนที่ในประเทศเสีย
ห�ย	ข�ดคว�มอดุมสมบรูณ	์อ�ห�รกล�ยเปน็ของ
ห�ย�กที่สุดในยุคนั้น	ทำ�ให้ช�วเวียดน�มต้องหัน
ม�รับประท�นเนื้อสุนัขเพื่อประทังชีวิต	ดังนั้นใน
ปจัจบุนัก�รรบัประท�นเนือ้สุนัขจงึไม่ควรกระทำ�
เป็นอย่�งยิ่ง	เพร�ะถือเป็นก�รท�รุณกรรมสัตว์ที่
ช�วโลกต่�งคัดค้�น	[13]

2.2.3 ข้อควรระวังในการ
  รับประทานอาหาร

Don’t



33สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

	 ควรตรวจสอบร�ค�อ�ห�รในเมนบู�งประเภท
ทีไ่ม่ไดแ้สดงร�ค�ไว	้ผูส้ัง่จะต้องต่อรองร�ค�กอ่น
สั่ง	 ไม่เช่นนั้นเวล�ชำ�ระเงินอ�จจะถูกคิดร�ค�ที่
แพงกว่�คว�มเป็นจริง	[11]

2.2.3 ข้อควรระวังในการ
  รับประทานอาหาร

Do
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	 เมื่อถูกเชิญไปรับประท�นอ�ห�ร	 ไม่ควร
พย�ย�มจะชำ�ระค่�อ�ห�ร	เนือ่งจ�กต�มม�รย�ท
ของช�วเวยีดน�ม	ผูเ้ชญิจะตอ้งเปน็ฝ�่ยรบัผดิชอบ
ชำ�ระค่�อ�ห�รในมื้อนั้นทั้งหมด	[7]

2.2.3 ข้อควรระวังในการ
  รับประทานอาหาร

Don’t
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	 ในประเทศเวียดน�มเมื่อสั่งอ�ห�รเสร็จแล้ว	
ควรตรวจบิลเงินสดก่อนก�รชำ�ระเงิน	 ทุกครั้ง	
เพร�ะเมนูอ�ห�รส่วนใหญ่ในประเทศเวียดน�ม
มักไม่มีร�ค�ติดไว้	 ดังน้ันควรตรวจสอบว่�ร�ค�
อ�ห�รถูกต้องต�มที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกก่อน
ชำ�ระเงิน	[7]

2.2.3 ข้อควรระวังในการ
  รับประทานอาหาร

Do
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	 ไม่ควรมองอ�ห�ร	 หรือแสดงคว�มต้องก�ร
อย�กรับประท�นอ�ห�รของผู้อื่น	 เพร�ะเป็น
ม�รย�ททีไ่มเ่หม�ะสมอย�่งยิง่ในก�รรบัประท�น
อ�ห�รร่วมกับช�วเวียดน�ม	[7]

2.2.4 มารยาทบนโต๊ะอาหาร

Don’t
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	 ห�้มปอกกลว้ยแลว้รับประท�นทนัท	ีเพร�ะ
ก�รรบัประท�นกลว้ยท่ีปอกเปลอืกแลว้รบัประท�น
ทันท	ีถือว�่เปน็กิรยิ�ท่ีไมส่ภุ�พ	และไมมี่ม�รย�ท	
(โดยเฉพ�ะต่อหน้�สตรี)	ที่ถูกต้องคือควรหักครึ่ง
ผลกล้วยก่อนรับประท�น	

2.2.4 มารยาทบนโต๊ะอาหาร

Don’t
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	 ควรใช้ช้อนกล�งตักอ�ห�รม�ใส่ในจ�นส่วน
ตัวก่อนรับประท�น	 เนื่องจ�กอ�ห�รเวียดน�ม
ส่วนใหญ่	 จะเสิร์ฟในลักษณะเป็นจ�นใหญ่	 ส่วน
อ�ห�รท่ีเปน็สว่นตวัจะไมแ่บง่ใหผู้อ้ืน่รบัประท�น	

2.2.4 มารยาทบนโต๊ะอาหาร

Do
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	 เจ้�ภ�พควรรอให้แขกเป็นคนเริ่มตักอ�ห�ร
รับประท�นก่อนเสมอ	เพื่อเป็นก�รให้เกียรติแขก
ที่เชิญ	

2.2.4 มารยาทบนโต๊ะอาหาร

Do
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2.3 
หมวดศาสนา

และ
ประวัติศาสตร์ 
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	 ช�วเวียดน�มชอบให้สนทน�หรือสอบถ�ม
เกี่ยวกับศ�สน�	 รวมทั้งปรัชญ�	 เพร�ะก�ร
สนทน�ในหัวข้อดังกล่�วเป็นก�รแสดงถึงคว�มมี
อ�รยธรรม	อีกทั้งช�วเวียดน�มชอบพ�เพื่อนต่�ง
ช�ติไปเยี่ยมชมวัดเวียดน�มอีกด้วย

2.3.1 การสนทนาเรื่องศาสนา 

Do
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	 ไมค่วรวจิ�รณห์รอืตดัสนิคว�มเชือ่ด�้นศ�สน�
ของช�วเวียดน�ม	 แต่ทว่�ส�ม�รถสนทน�แลก
เปลี่ยนซึ่งกันและกันได้	

2.3.1 การสนทนาเรื่องศาสนา 

Don’t
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	 ไม่ควรสนทน�ประเด็นท�งประวัติศ�สตร์ที่
เก่ียวกับสงคร�ม	 โดยเฉพ�ะสงคร�มเวียดน�ม-
อเมริก�	 เพร�ะก�รสนทน�ด้�นสงคร�มเป็น
ประเด็นอ่อนไหวม�ก	 เสี่ยงต่อคว�มไม่พอใจใน
วงสนทน�	

2.3.2 การสนทนาเรื่องประวัติศาสตร์

Don’t
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	 ควรอธิบ�ยเหตุผลในคว�มจำ�เป็นดังกล่�ว
ให้ชัดเจน	ก่อนที่จะเริ่มสอบถ�ม	เพื่อป้องกันก�ร
ขดัแยง้ท�งคว�มคิดระหว่�งก�รสนทน�	และห�ก
มคีว�มตอ้งก�รขอ้มลูท�งก�รเมอืงกบัท�งร�ชก�ร
เวียดน�ม	จะต้องทำ�หนังสือชี้แจงเป็นล�ยลักษณ์
อักษรก่อนก�รสอบถ�มเช่นกัน	

2.3.2 การสนทนาเรื่องประวัติศาสตร์

Do
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	 ไม่ควรสวมหมวกเข้�สถ�นที่สำ�คัญ	เช่น	วัด	
พพิธิภณัฑ	์มห�วิทย�ลัย	เปน็ต้น	เพร�ะถือเปน็ก�ร
ลบหลู่ต่อสถ�นที่นั้นๆ	[5]

2.3.3 มารยาทในการเยือนสถานที่
  ทางประวัติศาสตร์

Don’t
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	 ห้�มถ่�ยภ�พภ�ยในอ�ค�ร	 เพื่อเป็นก�รให้
เกียรติสถ�นท่ี	 ก�รถ่�ยภ�พส�ม�รถถ่�ยได้ใน
บริเวณรอบนอกอ�ค�ร	[5]

2.3.3 มารยาทในการเยือนสถานที่
  ทางประวัติศาสตร์

Don’t
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	 ควรถอดรองเท้�ก่อนเข�้สถ�นทีส่ำ�คญัต�่งๆ	
เสมอ	เช่น	วดั	พพิธิภณัฑ	์เพือ่เปน็ก�รแสดงคว�ม
ให้เกียรติต่อสถ�นที่นั้นๆ	[8]

2.3.3 มารยาทในการเยือนสถานที่
  ทางประวัติศาสตร์

Do
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	 ไม่ควรแต่งตัวไม่เหม�ะสมเข้�สถ�นที่ท�ง
ศ�สน�	เช่น	ก�งเกงข�สั้น	กระโปรงสั้น	เสื้อส�ย
เดี่ยว	เป็นต้น	[11]

2.3.3 มารยาทในการเยือนสถานที่
  ทางประวัติศาสตร์

Don’t



49สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

2.4 
หมวด

มารยาทในการ
เข้าสังคมและการเข้าร่วม

งานพิธีสำาคัญ
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	 ควรแตง่ก�ยใหส้ภุ�พเรียบรอ้ยในก�รติดต่อ
สถ�นที่ร�ชก�ร	โดยชุดที่เหม�ะสมคือก�รใส่สูท

2.4.1 การติดต่อราชการ

Do
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2.4.1 การติดต่อราชการ 

Do

	 หนว่ยง�นร�ชก�รของส�ธ�รณรัฐสงัคมนยิม
เวียดน�ม	โดยปกติเปดิทำ�ก�รตัง้แตว่นัจนัทรถ์งึวนั
ศุกร์	เวล�	08.00	น.	-	16.30	น.
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	 ควรเข้�ใจระบบในก�รติดต่อกับเจ้�หน้�ท่ี
ของรัฐ	 ห�กมีหล�ยคนในก�รเจรจ�	 ผู้ติดต่อจะ
ต้องเจรจ�กับเจ้�หน้�ที่ที่มีคว�มอ�วุโสม�กที่สุด	
ถึงแม้ว่�เจ้�หน้�ที่ที่มีคว�มอ�วุโสน้อยกว่�จะมี
ทักษะก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษดีกว่�	[9]

2.4.1 การติดต่อราชการ 

Do
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	 ควรเข้�ใจว่�ช�วเวียดน�มคุ้นเคยกับคว�ม
สัมพันธ์แบบถ้อยทีถ้อยอ�ศัย  ดังน้ันแม้ช�ว
เวียดน�มจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คู่เจรจ�เสนอแต่
ก็จะไม่ปฏิเสธหรือแสดงคว�มเห็นแย้ง	 เนื่องจ�ก
เห็นว่�อ�จทำ�ให้อีกฝ่�ยรู้สึกเสียหน้�	 จึงใช้วิธีนิ่ง
เงยีบแทน	หรอืในบ�งกรณ	ีก�รตอบรบั	(Yes)	หรอื
พดูว�่	“ไม่มปีญัห�”	กอ็�จเปน็เพยีงก�รตอบเพ่ือ
ถนอมนำ้�ใจ	[9]

2.4.1 การติดต่อราชการ 

Do

Is not mean success !!!!
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	 ไมค่วรไปตดิตอ่ร�ชก�รเวล�พกั	เนือ่งจ�กเจ�้
หน้�ทีช่�วเวียดน�มจะใชเ้วล�พกัในก�รหลับกล�ง
วัน	และช�วเวยีดน�มถอืว�่ก�รปลกุก�รหลบักล�ง
วันถือเป็นม�รย�ทที่ไม่สุภ�พอย่�งยิ่ง	[7]

2.4.1 การติดต่อราชการ 

Don’t

Don’t  be surprised!!!
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	 ในขณะตดิตอ่ร�ชก�รไมค่วรวพิ�กษว์จิ�รณ์
รฐับ�ลเวยีดน�ม	ในขณะตดิตอ่ร�ชก�ร	เพร�ะจะ
สร�้งคว�มไมพ่อใจให้แกข่�้ร�ชก�ร	ซึง่อ�จจะทำ�ให้
ไม่ได้รับคว�มสะดวก	

2.4.1 การติดต่อราชการ 

Don’t
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	 ไมค่วรไปถงึง�นก่อนเวล�ทีไ่ดร้บัเชญิ	เพร�ะ
อ�จจะทำ�ให้เจ้�ภ�พจะมีคว�มรู้สึกกดดันในก�ร 
เตรียมตัว	 ซึ่งถือเป็นม�รย�ทที่สำ�คัญม�กอย่�ง
หนึ่งของช�วเวียดน�ม

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน 

Don’t
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	 เมื่อได้รับเชิญไปร่วมง�นแต่งง�น	 ผู้ถูกเชิญ
จะต้องพิจ�รณ�ว่�	 ตนมีคว�มสนิทสนมกับคู่
บ่�ว-ส�วม�กเพียงใด	 	 ถ้�ผู้ถูกเชิญมีคว�มสนิท
สนมม�ก	จะต้องห�ซื้อของขวัญให้แก่คู่บ่�ว-ส�ว	
เพร�ะจะเปน็ก�รแสดงคว�มรกั	และให้เกียรติแก่
คูบ่�่ว-ส�ว	แตห่�กสนิทสนมไมม่�กกบัคูบ่�่ว-ส�ว		
ก็ควรให้เงินสด	[12]

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน 

Do
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	 ก�รแต่งง�นในประเทศเวียดน�ม	ไม่จำ�เป็น
ต้องมีสินสอด	 ต�มธรรมเนียมของช�วเวียดน�ม
เจ้�บ่�วจะมอบแหวน	 และเหล้�ข�วให้เป็นของ
หมัน้เท�่นัน้		นอกเหนอืจ�กสิง่ทีก่ล�่วม�	กจ็ะเปน็
สทิธิท�งฝ�่ยเจ�้บ�่วทีเ่ปน็ฝ�่ยตัดสนิใจใหเ้พ่ิมเติม
เอง	เช่น	เงินสินสอด	หรือทรัพย์สินอื่นๆ	[7]

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน 

Do



59สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

	 วิธีที่ดีที่สุดในก�รแสดงคว�มเสียใจต่อญ�ติ
ของผู้เสียชีวิตของช�วเวียดน�ม	 ควรกุมมือของ
ญ�ติผูเ้สยีชวีติ	โดยไมต่อ้งกล�่วคำ�แสดงคว�มเสยี
ใจใดๆ	[7]

2.4.3 การเข้าร่วมงานศพ

Do
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	 ไม่ควรไปง�นศพมือเปล่�	 ควรซื้อพวงหรีด	
หรือใส่ซองช่วยเหลือง�นศพทุกครั้งที่ไปร่วมง�น
ศพ	 ก�รช่วยเหลือง�นศพเป็นม�รย�ทของช�ว
เวียดน�มที่ถือปฏิบัติ	[7]

2.4.3 การเข้าร่วมงานศพ

Don’t
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	 ควรใช้ท้ังสองมือในก�รยื่นและรับน�มบัตร
เพื่อแสดงคว�มสุภ�พ	 และควรดูน�มบัตรของ 
ผู้ท่ีแนะนำ�ก่อนเก็บเข้�กระเป๋�เพื่อเป็นก�รให้
เกียรติ	[9]

2.4.4 การใช้นามบัตร

Do
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	 ควรนัดหม�ยล่วงหน้�ก่อนไปเยือนบ้�นช�ว
เวียดน�ม	 เน่ืองจ�กช�วเวียดน�ม	 ถือว่�ก�รไป
เยือนบ้�นผู้อื่นเป็นเรื่องที่จะต้องให้เจ้�ของบ้�น
เตรียมตัว	พร้อมกับเตรียมอ�ห�รไว้รับรอง	[10]

2.4.5 มารยาทในการไปเยือนบ้าน
 ชาวเวียดนาม

Do
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	 เมื่อไปเยือนบ้�นช�วเวียดน�ม	ควรกล่�วคำ�
ทักท�ยผูท้ีม่คีว�มอ�วุโสม�กทีส่ดุกอ่น	รวมทัง้ใน
ก�รกล�่วล�ก็จะตอ้งกล�่วล�ผู้ทีม่คีว�มอ�วโุสม�ก
ที่สุดก่อนด้วย	[10]

2.4.5 มารยาทในการไปเยือนบ้าน
 ชาวเวียดนาม

Do
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	 ควรมีของฝ�กเล็กๆ	 น้อยๆ	 ไปฝ�ก	 เพ่ือ
เป็นก�รแสดงถึงนำ้�ใจที่มีต่อเจ้�ของบ้�น	[10]

2.4.5 มารยาทในการไปเยือนบ้าน
 ชาวเวียดนาม

Do



65สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

	 ควรให้ของขวัญแก่คู่เจรจ�ธุรกิจ	หรือหน่วย
ง�นรฐับ�ลท่ีตดิตอ่	แตไ่ม่ควรเปน็ของทีม่รี�ค�แพง
เกินไป	[10]

2.4.6 มารยาทในการให้ของขวัญ 

Do
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	 ควรหอ่ของขวญัดว้ยกระด�ษทีม่สีสีนั	เพร�ะ
โดยปกตชิ�วเวยีดน�มชอบทกุสิง่ทุกอย�่งท่ีมสีสีนั
สดใส	เพร�ะสื่อคว�มหม�ยถึงคว�มสุข	[7]

2.4.6 มารยาทในการให้ของขวัญ 

Do
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	 ห้�มมอบผ้�เช็ดหน้�เป็นของขวัญให้แก่ช�ว
เวยีดน�ม	เพร�ะถอืว�่เป็นพฤติกรรมทีส่ือ่ถึงคว�ม
โศกเศร้�ของช�วเวียดน�ม	[13]

2.4.6 มารยาทในการให้ของขวัญ 

Don’t
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2.5 
หมวด

การซื้อของ
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	 ควรต่อรองร�ค�สินค้�	 เพร�ะโดยปกติช�ว
เวียดน�มจะตั้งร�ค�บอกผ่�นค่อนข้�งสูง	 โดย
เฉพ�ะกับช�วต่�งช�ติ	

2.5.1 การต่อรองราคา 

Do
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	 ไม่ส�ม�รถต่อรองร�ค�กับผู้ข�ยสินค้�ได้	 
ห�กสินค้�ข�ยในห้�งสรรพสินค้�	

2.5.1 การต่อรองราคา 

Don’t
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	 ควรชำ�ระเงินด้วยก�รจ่�ยเป็นเงินดอลล�ร์ 
สหรัฐฯ	 (USD)	 และเงินด่อง	 (VND)	 ของ 
เวียดน�ม	[9]

2.5.2 วิธีการชำาระเงิน

Do
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	 ควรชำ�ระด้วยเงินด่อง	 (VND)	 ต�มสถ�นที่
ร�ชก�รของเวยีดน�ม	ห�กแต่สถ�นที่ๆ 	เก่ียวข้อง
กับก�รท่องเท่ียวส�ม�รถชำ�ระด้วยเงินดอลล�ร์
สหรัฐฯ	(USD)	หรือเงินด่อง	(VND)	ก็ได้	[7]

2.5.2 วิธีการชำาระเงิน

Do
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	 ควรชำ�ระค่�สินค้�ทั่วไปด้วยเงินสดเพร�ะ
จะได้จ่�ยในร�ค�ที่แท้จริง	 เพร�ะห�กชำ�ระ 
ด้วยบัตรเครดิตจะต้องรับสภ�พคว�มเสี่ยง 
ในอตัร�เงนิแลกเปลีย่นระหว่�งเงนิดอลล�รส์หรฐัฯ	
(USD)	และเงินด่อง	(VND)	[7]

2.5.2 วิธีการชำาระเงิน

Do
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	 ควรซือ้ผ�้ปักดว้ยมือซึง่เป็นง�นฝมีอืของช�ว
เวียดน�ม	 เป็นหนึ่งในสินค้�ที่ควรซ้ือเก็บไว้	 โดย
เฉพ�ะฝีมือก�รปักผ้�ด้วยมือของช�วเวียดน�ม	
ซึ่งมีทั้งปักลงกระเป๋�	ปักเป็นภ�พเพื่อตั้งโชว์	ปัก
ใส่เสื้อผ้�	เป็นต้น

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ 

Do
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	 ควรซือ้ง�นฝมีอืทีท่ำ�จ�กไม้	เพ่ือเปน็ของฝ�ก	
ซึง่เปน็สนิค�้สำ�คัญของเวียดน�ม	เนือ่งจ�กมคีว�ม
ประณีต	งดง�ม	และร�ค�ไม่สูง	[7]

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ 

Do
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	 ไม่ควรสนับสนุนสินค้�ที่ทำ�จ�กอวัยวะใดๆ	
ของสัตว์ป่�	 เพร�ะถือเป็นสินค้�ผิดกฎหม�ย	ทั้ง
ยังขัดต่อศีลธรรมอีกด้วย	[7]

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

Don’t
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	 ไม่ควรสนับสนุนสินค้�ที่เป็นวัตถุโบร�ณ	 
หรือของเก่�ต่�งๆ	 เพร�ะถือเป็นอีกสินค้�ที่ 
ผิดกฎหม�ย	[7]

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

Don’t
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2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ 

	 ควรช้ือสินค้�ที่ติดป้�ยร�ค�ชัดเจน	 เพื่อ
ปอ้งกนัก�รโกงร�ค�	ถงึแม้ว่�จะซือ้ของชิน้เดยีวกนั	
ประเภทเดียวกัน	 และในร้�นเดียวกันก็ต�ม	 
คนข�ยจะระบุร�ค�ไม่เท่�กัน	[11]

Do
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	 ไม่ควร	 	 ซื้อสินค้�ที่มีลิขสิทธิ์ต�มตล�ด
นัด	 เพร�ะจะได้ของปลอม	 และห�กมีก�รตรวจ 
พบที่ศุลก�กรก่อนเดินท�งออกนอกประเทศ 
เวียดน�ม	 ผู้ซื้อจะต้องจ่�ยค่�ปรับต�มกฎหม�ย
ของเวียดน�ม	[7]

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ 

Don’t
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	 ดอ่ง (VND)	คอืหนว่ยเงนิของเวยีดน�มทีใ่ชใ้น
ประเทศเวียดน�ม	โดยมีแบ่งออกเป็น	2	ประเภท
ดังนี้
	 ธนบตัรมมีลูค�่	ดงันี	้1,000	ด่อง	2,000	ด่อง 
5,000	 ด่อง	 10,000	 ด่อง	 20,000	 ด่อง	 
50,000	ด่อง	100,000	ด่อง	200,000	ด่อง	และ	
500,000	ด่อง
	 เหรียญมีมูลค่�	 ดังนี้	 200	 ด่อง	 500	 ด่อง	 
1,000	ด่อง	2,000	ด่อง	และ	5,000	ด่อง

2.5.4 ข้อควรระวังในการใช้เงิน

Do
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ตัวอย่างเหรียญกษาปณ์
หน้า-หลัง

200 ด่อง

1,000 ด่อง

5,000 ด่อง

500 ด่อง

2,000 ด่อง
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ตัวอย่างธนบัตร หน้า-หลัง

1,000 ด่อง

2,000 ด่อง

5,000 ด่อง

10,000 ด่อง
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ตัวอย่างธนบัตร หน้า-หลัง
20,000 ด่อง

50,000 ด่อง

100,000 ด่อง

200,000 ด่อง

500,000 ด่อง
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	 ห�กนำ�เงินตร�ต่�งประเทศติดตัวเข้�ม�
ม�กกว�่	7,000	ดอลล�รส์หรฐั	ต้องแจง้ใหศ้ลุก�กร
เวียดน�มทร�บ	 ก�รนำ�เงินตร�ออกประเทศ
ม�กกว่�	7,000	ดอลล�รส์หรฐั	ต้องได้รบัอนุญ�ต
จ�กธน�ค�รแหง่ช�ตหิรอืธน�ค�รกล�งในทอ้งถิน่
ก่อน	มิเช่นนั้นจะถูกยึดเงิน	[6]

2.5.4 ข้อควรระวังในการใช้เงิน

Do
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	 ก�รให้ทิปในปัจจุบัน	 ถือเป็นม�รย�ทของ
ส�กล	เชน่เดยีวกบัในประเทศเวยีดน�ม	จะตอ้งให้
ทิปแกพ่นกัง�นท่ีทำ�ง�นด�้นบรกิ�ร	เชน่	พนกัง�น
ยกกระเป๋�	พนักง�นเสิร์ฟ	ไกด์	เป็นต้น	[11]

2.5.5 การให้ทิป

Do
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	 ก�รแลกเงนิส�ม�รถแลกในร�้นจวิเวลรี	่หรอื
ร้�นทองได้	ซึ่งจะได้อัตร�แลกเปลี่ยนที่ดีกว่�ก�ร
แลกในธน�ค�ร	ทัง้นีก้�รแลกเงนิต�มสถ�นทีก่ล�่ว
ม�ข้�งต้น	จะมีทั้งแบบถูกและผิดกฎหม�ย	[7]

2.5.6 การแลกเงิน

Do
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	 ห�กต้องก�รแลกเงินนอกธน�ค�ร	 ควร
ระมัดระวังเรื่องธนบัตรปลอม	 และควรศึกษ�
ลักษณะของธนบตัรปลอมเปรยีบเทยีบกบัธนบตัร
จริงของเงินทั้งสองสกุล	[7]

2.5.6 การแลกเงิน

Do
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2.6
หมวด

ภาษากาย
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	 ในสังคมเวียดน�ม	 จะให้คว�มสำ�คัญกับผู้
อ�วุโสม�ก	 ไม่ว่�จะเป็นก�รกระทำ�ใดๆ	 ก็ต�ม	
ต้องคำ�นึงถึงผู้อ�วุโสก่อน	เช่น	ก�รทักท�ย	ก็ควร
จะเริ่มทักท�ยผู้ที่มีคว�มอ�วุโสก่อน	[7] 

2.6.1 การปฏิบัติตนต่อผู้อาวุโส

Do
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	 ก�รกระทำ�ใดๆ	ในประเทศเวยีดน�ม	จะตอ้ง
คำ�นึงถึงสถ�นภ�พสตรีก่อนเสมอ	หรือที่เร�ชอบ
พูดติดป�กกันว่�	“Lady	First”	(เลดี้เฟริสท์)	[5]

2.6.2 การปฏิบัติตนต่อสตรี

Do
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	 ไม่ควรกอด	 จูบ	 หรือแสดงลักษณะท่�ท�ง
คว�มรักในที่ส�ธ�รณะ	เนื่องจ�กสังคมเวียดน�ม	
ยังเป็นสังคมที่ยึดถือธรรมเนียมแบบโบร�ณ	

2.6.3 การปฏิบัติตนในที่สาธารณะ

Don’t
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	 ไม่ควรแตะศีรษะผู้อื่นแม้แต่เด็กก็ต�ม	
เนื่องจ�กศีรษะเป็นอวัยวะที่ช�วเวียดน�ม	ถือว่�
เปน็จดุศูนยร์วมของจติวิญญ�ณของแตล่ะคน	ก�ร
แตะศีรษะผู้อื่นถือว่�เป็นก�รดูถูกไม่เค�รพกัน

2.6.4 สัญลักษณ์ท่าทาง

Don’t
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	 ถ้�ต้องก�รให้ช�วเวียดน�มทำ�บ�งสิ่งบ�ง
อย่�งให้	 ควรใช้นำ้�เสียงแบบก�รขอร้องในทุก
กรณ	ีไม่ว�่จะเป็นเรือ่งเลก็หรือใหญ	่เพร�ะก�รใช้
นำ�้เสยีงลกัษณะขอรอ้ง	จะเป็นก�รแสดงถึงคว�ม
สุภ�พอ่อนน้อม	[9]

2.6.4 สัญลักษณ์ท่าทาง

Do
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	 สงัคมเวยีดน�มเปน็สงัคมทีย่งัคงคว�มอนรุกัษ์
นิยม	 ก�รแตะเนื้อต้องตัวเพศตรงข้�ม	 จึงเป็น
ม�รย�ทที่ไม่ควรกระทำ�อย่�งยิ่ง	

2.6.4 สัญลักษณ์ท่าทาง

Don’t
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	 ไมค่วรชีน้ิว้ใสผู่อ้ืน่	หรอืสิง่ของต�่งๆ	ถ�้จำ�เปน็
ที่จะต้องชี้	ให้ใช้ก�รผ�ยมือแทน	[7]

2.6.4 สัญลักษณ์ท่าทาง

Don’t
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	 ควรรับและส่งของด้วยสองมือ	เพื่อแสดงให้
เห็นถึงคว�มสุภ�พ	[5]

2.6.4 สัญลักษณ์ท่าทาง

Don’t
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2.7
หมวดอื่นๆ
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	 ควรใชล้�่มช�วเวยีดน�มท่ีส�ม�รถพูดภ�ษ�
ไทย	 เพร�ะล่�มจะรู้ว่�คำ�ถ�มใดควรหรือไม่ควร
ถ�ม	[9]

2.7.1 ขอ้ควรปฏบิตัหิากมคีวามจำาเปน็
 ต้องสอบถามเรื่องการเมือง

Do
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2.7.2 วันหยุดราชการ

วันหยุดร�ชก�ร
ในส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม		มีดังนี้	
1 มกราคม	 วันขึ้นปีใหม่
3 กุมภาพันธ์ 	 วันสถ�ปน�
	 	 	 พรรคคอมมิวนิสต์เวียดน�ม
8 มีนาคม	 วันสตรีแห่งช�ติ
26 มีนาคม	 วันเย�วชนแห่งช�ติ
30 เมษายน		 วันปลดแอกกรุงไซง่อน
1 พฤษภาคม	 วันแรงง�นแห่งช�ติ
7 พฤษภาคม		 วันได้รับชัยชนะเหนือฝรั่งเศส
19 พฤษภาคม		 วันเกิดโฮจิมินห์
1 มิถุนายน		 วันเด็ก
27 กรกฎาคม	 วันรำ�ลึกถึงผู้เสียสละ  
	 	 	 ชีวิตในสงคร�ม
19 สิงหาคม		 วันแห่งก�รปฏิวัติ
2 กันยายน	 วันช�ติ
20 พฤศจิกายน	 วันครู
22 ธันวาคม	 วันกองทัพเวียดน�ม
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	 	 	 	 	 	ก�รติดต่อธน�ค�ร	ธน�ค�รเปิดทำ�ก�รวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์	 เวล�	 08.00	 -	 11.30	น.	 และ
จ�ก	13.00	-	16.00	น.	รวมทั้งเปิดวันเส�ร์เวล�	
08.00	-	11:30	น.

2.7.3 ข้อควรรู้ทั่วไป

Do
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ควรทร�บหม�ยเลขโทรศพัทใ์นกรณเีกิดเหตฉุกุเฉนิ
เบอร์ทั่วไป
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย :	รหัสพื้นที่+113
แจ้งไฟไหม้ :	รหัสพื้นที่+114
ศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศ :	รหัสพื้นที่+110
บริการสอบถามเลขหมาย :			รหัสพื้นที่+1080
แท็กซี่
Mai Linh taxi (Hanoi) :	(84-4)		38	222	555
Mai Linh Taxi (HCMC):	(848)			38	222	333
Noi Bai Taxi (Hanoi) :	 (84-4)		38	868	888
VinaSun Taxi (HCMC): (848)			38	272	727

2.7.3 ข้อควรรู้ทั่วไป

Do
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	 ก�รแสดงระบำ�ตุ๊กต�หุ่นกระบอกนำ้�เป็น
ศิลปกรรมประจำ�ช�ติ	 และเอกลักษณ์ของ 
ประเทศเวียดน�ม	ซึ่งมีที่เดียวในโลกเท่�นั้น	และ
ส่วนใหญ่มักจะแสดงเป็นเรื่องร�วในชีวิตประจำ�
วันของช�วเวียดน�มท่ีสะท้อนประวติัศ�สตรช์�ว
เวยีดน�ม	ควรได้ไปเข�้ชมเม่ือมโีอก�สไปประเทศ
เวียดน�ม	[7]

2.7.4 การแสดงประจำาชาติ

Do
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	 ระบำ�หมวก	 เป็นระบำ�พื้นบ้�น	 ที่แสดงถึง
เอกลักษณ์ท�งประวัติศ�สตร์ของช�ติเวียดน�ม	
เน่ืองจ�กระบำ�ชุดน้ี	 เริ่มแสดงครั้งแรกตั้งแต่ 
สมัยร�ชวงศ์เลอ	 โดยในปัจจุบันจะมีก�รแสดง 
ในเทศก�ลสำ�คัญต่�งๆ	 ของเวียดน�ม	 โดยผู้เต้น 
จะเป็นเพศหญิงท้ังหมด	 พร้อมกับแต่งก�ย 
ด้วยชุดประจำ�ช�ติ	 ดังนั้นก�รระบำ�หมวก	 จึง 
ถือเป็นอีกหนึ่งก�รแสดงที่ควรชมเม่ือมีโอก�ส 
ไปเวียดน�ม	[7]

2.7.4 การแสดงประจำาชาติ

Do
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	 ไม่ควรรบัคำ�ชม	เพร�ะสำ�หรับช�วเวยีดน�ม
ห�กผูใ้ดรับคำ�ชมของผูอ้ืน่	คนผูน้ั้นกจ็ะถกูมองว�่
เป็นคนไม่มีม�รย�ท	 ไม่รู้จักก�ลเทศะในส�ยต�
ของช�วเวียดน�ม	[7]

2.7.5 ข้อควรรู้ในการเจรจาต่างๆ

Don’t

“คนทีร่บัคำาชมจากคนอืน่
จะถกูมองวา่ไม่มมีารยาท
และไม่รู้จักกาลเทศะ”
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	 อย่�ติดสินบนพนักง�นของรัฐ	 เพร�ะผิด
กฎหม�ย	 แม้ว่�ช�วเวียดน�มบ�งคนมองก�ร
คอรรั์ปช่ันและก�รเรียกร้องสินบนจ�กหนว่ยง�น
ภ�ครัฐว่�เป็นเพียงส่วนหน่ึงในหนท�งของก�ร
เจรจ�	[9]

2.7.5 ข้อควรรู้ในการเจรจาต่างๆ

Don’t
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	 ไม่ควรนัดพบที่โรงแรม	 เพร�ะถือเป็นก�ร
ไม่สุภ�พ	 ยกเว้นในก�รเชิญไปท่ีโรงแรม	 โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือก�รรับประท�นอ�ห�รไปพร้อม
กับเจรจ�	 โดยทั่วไปช�วเวียดน�มนิยมนัดเจอที่
สำ�นักง�นม�กที่สุด	[9]

2.7.5 ข้อควรรู้ในการเจรจาต่างๆ

Don’t
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	 คว�มสัมพันธ์ส่วนบุคคลถือเป็นหน่ึงองค์
ประกอบสำ�คัญในก�รตัดสินใจทำ�ธุรกิจของช�ว
เวียดน�ม  ผู้ประกอบก�รท่ีสนใจค้�ข�ยกับช�ว
เวียดน�ม	 จึงจำ�เป็นต้องใช้เวล�ระยะหนึ่งเพื่อ
สร้�งคว�มสัมพันธ์หรือสร้�งคว�มไว้ว�งใจก่อน
ที่จะเจรจ�ก�รค้�หรือตกลงร่วมทำ�ธุรกิจกัน	[9]

2.7.5 ข้อควรรู้ในการเจรจาต่างๆ

Do
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	 ก�รประชุมเพื่อเจรจ�	 ควรเริ่มจ�กกล่�วคำ�
ขอบคุณที่ให้โอก�สเข้�พบก่อน	 และก�รเจรจ�
ควรพูดให้ตรงประเด็น	ไม่ต้องอ้อมค้อม	[9]

2.7.5 ข้อควรรู้ในการเจรจาต่างๆ

Do
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	 ไม่ควรขึ้นส�มล้อในเวล�กล�งคืน	 เพร�ะ
จะเป็นก�รไม่ปลอดภัย	 ควรใช้บริก�รแท็กซี่จะ
ปลอดภัยม�กกว่�	

2.7.6 การเดินทางในเวียดนาม

Don’t
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	 ก�รข้ึนแท็กซี่ท่ีเวียดน�ม	 ควรจะต้องระวัง
ถูกโกงมิเตอร์	 ก�รขึ้นแท็กซ่ีควรใช้บริก�รของ
บรษิทั MaiLinh (อ่�นว่�	ม่�ยหลงิ)	ซึง่มมี�ตรฐ�น
ดีที่สุด	โอก�สโดนโกงมิเตอร์น้อยที่สุด	

2.7.6 การเดินทางในเวียดนาม

Do
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	 ไมค่วรเรยีกแทก็ซีค่นัใหญ	่ห�กมผีูโ้ดยส�รไม่
เกนิ	4	คน	เนือ่งจ�กแทก็ซีค่นัใหญ	่จะมรี�ค�แพง
กว่�แท็กซี่คันเล็ก

2.7.6 การเดินทางในเวียดนาม

Don’t
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	 ในก�รเดินข้�มถนนให้เดินเป็นจังหวะ	 ห้�ม
วิ่ง	 ห้�มหยุด	 หรือทำ�ท่�ทีไม่แน่ใจโดยเด็ดข�ด	
เพื่อคว�มปลอดภัยในก�รข้�มถนนในประเทศ
เวียดน�ม	ที่มีปริม�ณรถจักรย�นยนต์หน�แน่น	

2.7.7 การข้ามถนนในเวียดนาม

Don’t
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2.7.8 สิ่งที่ควรพกติดตัว

	 นำ�สำ�เน�หน้�หนังสือเดินท�งติดตัวไปด้วย	
เนือ่งจ�กในประเทศเวียดน�ม	เวล�เชค็อนิเข�้พกัใน
โรงแรม	โดยปกตโิรงแรมจะขอยดึหนงัสอืเดนิท�งไว้	
แต่ถ้�มีสำ�เน�ก็ส�ม�รถใช้แทนได้	นอกจ�กนี้ก�ร
เข�้เยีย่มชมสถ�นทีส่ำ�คญัต�่งๆ	ในเวยีดน�ม	บ�ง
ท่ีก็จะต้องใช้สำ�เน�หน้�หนังสือเดินท�งประกอบ
ก�รเข้�เยี่ยมชมด้วย	

Do
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2.7.8 สิ่งที่ควรพกติดตัว

	 เสือ้กันฝน	เน่ืองจ�กประเทศเวยีดน�มฝนตก
บ่อย	ดังนั้นควรพกเสื้อกันฝนติดตัวตลอดเวล�	

Do



115สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

2.7.8 สิ่งที่ควรพกติดตัว

	 ช�วเวียดน�มร้อยละ	95	นิยมใช้รถจักรย�นยนต์ 
ในก�รเดินท�ง	 ทำ�ให้ในประเทศเวียดน�มถูกจัด
เปน็ประเทศทีม่ฝีุน่ควนัในอ�ก�ศสงู	จงึควรพกผ�้
ปิดจมูกติดตัวเสมอ	 ทั้งนี้ยังส�ม�รถป้องกันควัน
จ�กบหุรีไ่ดอ้กีด้วย	เพร�ะช�วเวยีดน�มสว่นใหญ่
นิยมก�รสูบบุหรี่เช่นกัน	[11]

Do
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2.7.9 การถ่ายรูปคนเวียดนาม

	 ห�กเห็นพฤติกรรมแปลกๆ	ที่ไม่เคยเห็นม�
กอ่นของช�วเวยีดน�ม	ห�้มถ�่ยรปูเกบ็ไว	้เนือ่งจ�ก
ช�วเวยีดน�มถอืเร่ืองสทิธิสว่นบคุคลม�ก	ถ้�เผลอ
ถ�่ยภ�พไปโดยเจ�้ตวัไมไ่ดอ้นญุ�ต	จะมคีว�มเปน็
ไปไดว้�่ผูถ้กูถ�่ยจะเดนิม�ห�ท�่น	พรอ้มเรยีกเกบ็
เงนิในฐ�นะท่ีเข�เปน็น�ย/น�งแบบให้ท�่นถ่�ยรปู	

Don’t
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		 สำ�นักง�น	ก.พ.	 ในฐ�นะองค์กรกล�งด้�นก�รบริห�ร
ทรัพย�กรบุคคลภ�ครัฐ	 และได้รับมอบหม�ยให้รับผิดชอบ
ต�มแผนง�นก�รจัดต้ังประช�คมสงัคมและวฒันธรรมอ�เซยีน	 
ในข้อ	A.7	คือ	ก�รพัฒน�สมรรถภ�พของระบบร�ชก�รโดย
ก�รเพิม่ขดีคว�มส�ม�รถของทรพัย�กรบคุคลในระบบร�ชก�ร
		 จ�กก�รดำ�เนินก�รที่ผ่�นม�แม้ว่�สำ�นักง�น	 ก.พ.	 ได้
ดำ�เนินก�รจัดอบรมหลักสูตรคว�มรู้เกี่ยวกับอ�เซียนให้แก่	
ข�้ร�ชก�รทัง้ในสว่นกล�งและสว่นภูมิภ�คหล�ยครัง้	แต่ก็ยัง
ไม่ครอบคลุมและทั่วถึงบุคล�กรภ�ครัฐซ่ึงมีจำ�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
		 ท้ังนีส้ำ�นกัง�น	ก.พ.	กบัสถ�บันบณัฑติพฒันบรหิ�รศ�สตร	์
(นดิ�้)	จงึจัดทำ�ชดุหนงัสอืเรือ่ง	“ASEAN	Do’s	and	Don’ts”	
ในประเทศอ�เซียน	 10	 ประเทศ	 เพื่อเผยแพร่สิ่งที่ควรทำ� 
และไม่ควรทำ�เมื่อต้องมีสัมพันธ์	 ติดต่อกับคนในประเทศ
เหล่�น้ี	 หวังว่�ท่�นผู้อ่�นคงได้รับคว�มรู้และเพลิดเพลินไป
กับหนังสือชุดนี้

สำานักงาน ก.พ.

คำานำา 
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	 เมือ่เริม่ต้นจดัทำ�หนงัสอืชดุก�รเรยีนรู	้“อ�เซียน				กรู”ู	
เรื่อง	“ASEAN	Do’s	and	Don’ts”	ในประเทศอ�เซียน	10	
ประเทศ	ได้มีโอก�สพูดคุยกับผู้เชี่ยวช�ญ	ASEAN	อดีตท่�น
ทูตประด�ป	พิบูลสงคร�ม	เกี่ยวกับก�รเรียนของผู้ไปเป็นทูต
ในแตล่ะประเทศตอ้งเรยีนรูวั้ฒนธรรมอย่�งไร	ทำ�ใหท้ร�บว�่
ตวัท่�นเองมไิด้เรยีนรูว้ฒันธรรมทลีะประเทศ	แตท่�่นถกูสอน
ให้เป็นคนช่�งสังเกต	และกล้�ที่จะถ�มเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม
ของแต่ละประเทศ
	 หลังจ�กท่ีได้อ่�นง�น	 Do’s	 and	 Don’ts	 ของทุก
ประเทศแล้วทำ�ให้ส�ม�รถสรุปก�รเรียนรู้สิ่งท่ีควรทำ�และ
ไม่ควรทำ�ของประเทศเหล่�นี้ได้จ�กเรื่องหลักๆ	 ของศ�สน�
ประจำ�ช�ติ	 ซึ่งมีอิทธิพลอย่�งม�กต่อวัฒนธรรมของแต่ละ
ประเทศ	ห�กแตใ่นคว�มเปน็จรงิแลว้คนในแต่ละประเทศกย็งัมี
คว�มแตกต�่งหล�กหล�ยกันอย�่งม�ก	ซึง่เร�ไมค่วรเหม�รวม 
หรือมี	 “ส�มัญทัศน์”	 	 (Stereotype)	 อันเป็นคตินิยมหรือ
ทศันคตขิองสงัคมทัว่ไปทีม่ต่ีอกลุม่คนอืน่	ช�ติอืน่	หรอืลกัษณะ
ของบคุคลบ�งประเภทจนกล�ยเปน็ม�ตรฐ�นเดยีวกนัทัง้หมด	
ห�กเร�ควร	“เปดิห ูเปดิตา เปดิปาก  เปดิใจ”	เพือ่จะเรยีนรู ้
โดยมหีนงัสอืชดุนีเ้ปน็พืน้ฐ�นของก�รเรยีนรูค้ว�มแตกต�่งของ
คนในแตล่ะประเทศ หวงัว่�หนงัสอืเล่มนีค้งเปน็ประโยชนแ์ก่
ท�่นผูอ้�่นทกุท�่น	และขอขอบคุณเจ้�ของรปูภ�พและเวป็ไซต์
ที่เผยแพร่ให้เกิดคว�มเข้�ใจในอ�เซียนร่วมกัน

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
บรรณ�ธิก�ร

ข้อคิดจากบรรณาธิการ
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1.ข้อมูลสำาคัญของประเทศโดยย่อ

แผนที่

ธงชาติ

ตราแผ่นดิน
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สาธารณรัฐสิงคโปร์

ชื่อทางการ	 :	สาธารณรัฐสิงคโปร์
เมืองหลวง	 :	สิงคโปร์
ขนาดประเทศ	 : 697 ตารางกิโลเมตร
ประชากร	 : 5.31 ล้านคน
อายุเฉลี่ยประชากร	 : ชาย 81 ปี หญิง 87 ปี
เชื้อชาติ	 :	จีน ร้อยละ 76 อินเดีย ร้อยละ 8.4
  มาเลย์ ร้อยละ 13.7 
  และอื่นๆ ร้อยละ 1.9
ศาสนา	 :	พุทธ ร้อยละ 42.5  
  อิสลาม ร้อยละ 14.9 
  คริสต์ ร้อยละ 14.6 เต๋า ร้อยละ 8.5 
  ฮินดู ร้อยละ 4 อื่นๆ ร้อยละ 0.7
  และไมน่บัถอืศาสนา รอ้ยละ 14.5
ภาษาในราชการ	 : อังกฤษ
ภาษาที่ใช้สื่อสาร	 :	องักฤษ มาเลย ์จนีกลาง และทมิฬ
หน่วยเงินตรา	 :	ดอลลาร์สิงคโปร์
อัตราแลกเปลี่ยน		 :	1 ดอลลาร์สิงคโปร์
  เท่ากับ 25–26 บาท
สินค้าส่งออก	 : คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
  เครื่องจักรกล ยางพารา 
  และปิโตรเลียม
รายไดร้วมตอ่หวัประชากร	: 50,714 ดอลลารส์หรัฐ/ ปี
อ้างอิง	 : BBC 2013 และ IMD 2013
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วัฒนธรรม                   
2
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2.1
หมวด

การทักทาย
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Do

2.1.1 การเรียกชื่อ

	 ควรกล�่วทกัท�ยช�วสงิคโปรท์ีเ่พ่ิงรูจ้กั	โดย
ก�รเรียกว่�	มิสเตอร์	มิส	หรือมิสซิส	(Mr.,	Ms.	
หรือ	Mrs.)	นำ�หน้�ชื่อ	จนกว่�จะคุ้นเคยกัน	หรือ
เมื่อได้รับอนุญ�ตให้เรียกชื่ออย่�งเดียวได้	[12]

Mr.   Miss
Ms.  Mrs.
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	 ควรเรียนรู้ก�รกล่�วทักท�ย	 “สวัสดี”	 กับ
ช�วสิงคโปร์	ซึ่งมีหล�กหล�ยเชื้อช�ติดังนี้
	-	กับช�วสิงค์โปร์ทั่วไป	ควรกล่�วว่�	“Hello”	[5] 
	-	กับช�วจีนแมนด�ริน	ควรกล่�วว่�	“หนีห่�ว”	
(你好/ Nǐhǎo)	[5] 
	 -	 กับช�วมล�ยู	 ควรกล่�วว่�	 “Selamat”	 
(ซ�ล�มัด)”	[5] 
	 -	 กับช�วทมิฬ	 ควรกล่�วว่�	 “วันนักคัม” 
	(Vannakkam	/	 )	[5] 

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Do

Selamat
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	 ควรศึกษ�วิธีก�รทักท�ยของคนเช้ือช�ติ
ต่�งๆ	 ในสิงคโปร์	 เพ่ือนำ�ไปใช้ให้เหม�ะสม	 เช่น	
กับช�วสิงค์โปรทั่วไปควรจับมือทักท�ยกันเบ�ๆ	
เพื่อแสดงก�รทักท�ยที่อบอุ่น	ส่วนกับช�วม�เลย์
ห�กเปน็เพศช�ยดว้ยกันส�ม�รถสมัผสัมือทกัท�ย
กันเบ�ๆ	ได้		

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Do



14 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ห�กเป็นคนต่�งเพศกัน	 ไม่ควรทักท�ยช�ว
ม�เลย์สิงคโปร์ด้วยก�รจับมือ	[12] 

2.1.2 การกล่าวทักทาย
  ชาวมาเลย์สิงคโปร์

Don’t
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	 ควรพยกัหน้�หรือผงกศรษีะ	และยิม้ทกัท�ย
เพื่อแสดงก�รทักท�ยที่สุภ�พของคนต่�งเพศ
เท่�นั้น	[12]  

2.1.2 การกล่าวทักทาย
  ชาวมาเลย์สิงคโปร์

Do
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	 ควรทักท�ยผู้ใหญ่หรือผู้อ�วุโสช�วสิงคโปร์	
เช้ือช�ติจีน	 ด้วยก�รผงกศรีษะคำ�นับแสดงก�ร
ทักท�ย	 เพื่อแสดงให้เห็นถึงคว�มเค�รพนับถือ
ต่อผู้ที่มีอ�วุโสม�กกว่�	[12]

	 ควรกล่�วถึงผู้อ�วุโส	ด้วยก�รเรียกคุณลุงว่�	
“อ�เจก”	(Ah	Chek)	และเรียกคณุป้�ว�่	“อ�อึม้”	
(Ah	Umm)	เพื่อเป็นก�รแสดงคว�มเค�รพ	[14]

2.1.2 การกลา่วทกัทายชาวจนีสงิคโปร์

Hello
“อาเจก” (Ah Chek),
“อาอึ้ม” (Ah Umm)

Do
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	 ควรกล�่ว	“คำ�ขอโทษ”	กับช�วสงิคโปรห์ล�ก
หล�ยเชื้อช�ติแตกต่�งกันดังนี้
		 -	ภ�ษ�อังกฤษ	ควรกล่�วว่�	“Sorry”	
	 -	ภ�ษ�จีนแมนด�ริน	ควรกล่�วว่�	“ตุ้ย	ปู้	
ฉี่”	(对不起/ duìbùqǐ)	
	 -	ภ�ษ�มล�ย	ูควรกล�่วว�่	“ม�อ�ฟ”	(Maaf)”	
[6]

2.1.3 การกล่าวขอโทษ

Do“Sorry”

Maaf
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	 ควรกล�่วคำ�	“ขอบคณุ”	แสดงคว�มซ�บซ้ึง
ใจกับช�วสิงคโปร์หล�กหล�ยเชื้อช�ติที่แตกต่�ง
กันดังนี้
	 -	ภ�ษ�องักฤษ	ควรกล�่วว�่	“Thank	you”		
	 -	ภ�ษ�จนีแมนด�ริน	ควรกล่�วว�่	“เซ่ีย	เซ่ีย”	
(谢谢/ xièxiè )		
	 -	ภ�ษ�มล�ยู	ควรกล่�วว่�	“เตอ-รี-ม�	ก�-
ซิฮ์”	(Terima	Kasih)”	[6]

2.1.4 การกล่าวขอบคุณ

DoThank you

Terima Kasih
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	 ควรกล่�วล�กับช�วสิงคโปร์หล�กหล�ยเชื้อ
ช�ติแตกต่�งกันดังนี้
	 -	ภ�ษ�อังกฤษ	ควรกล่�วว่�	“Good	bye”		
	 -	ภ�ษ�จนีแมนด�รนิ	ควรกล�่วว�่	“ไจเ้จ้ียน”	
(再见/ zàijiàn)		
	 -	ภ�ษ�มล�ย	ูควรกล�่วว�่	“Selamat	Jalan”	
(ซ�ล�มัด	จ�ลัน)”	[6] 

2.1.5 การกล่าวลา

DoGood bye

Selamat Jalan
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2.2 
หมวด

อาหารและมารยาท
ในการรับประทานอาหาร
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	 ควรเรยีนรู้อ�ห�รประจำ�ช�ติของสงิคโปร์	ซ่ึง
มีหล�กหล�ยเชื้อช�ติ	ได้แก่
	 -	 “ข้�วมันไก่ไหหลำ�”	 	 อ�ห�รขึ้นชื่อของ
สิงคโปร์ที่ช�วจีนไหหลำ�เป็นต้นตำ�รับ
	 -	 “มะตะบะสิงคโปร์”	 อ�ห�รพื้นเมืองของ
ช�วมุสลิม	 มีหน้�ต�คล้�ยพิซซ่�ของฝั่งยุโรป	ทำ�
ด้วยแป้งโรตีห่อไส้ไก่	หรือเนื้อ
	 -	“ลักซ�”	เมนูสุดฮิตของช�วสิงคโปร์	เป็น
อ�ห�รสไตลม์ล�ย	ูมลีกัษณะคล�้ยก๋วยเต๋ียวต้มยำ�
ใสก่ะททิำ�ใหร้สช�ตเิขม้ขน้	คล�้ยคลงึกบัข�้วซอย
ของไทย	[3]

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Doลักซ�

มะตะบะ

ข้�วมันไก่ไหหลำ�
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	 ช�วสงิคโปร์มหีล�กหล�ยเชือ้ช�ติ	ดังนัน้เร�
ควรเรยีนรูว้ธิกี�รรบัประท�นอ�ห�รของคนแตล่ะ
กลุ่มท่ีแตกต่�งกัน	 โดยช�วจีนสิงคโปร์นิยมรับ
ประท�นอ�ห�รโดยใช้ตะเกียบ	[14]

2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

Do
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	 ส่วนช�วอินเดียและช�วม�เลย์นิยมรับ
ประท�นอ�ห�รดว้ยก�รใชน้ิว้มอืข�้งขว�ม�กกว�่
ก�รใช้มีดหรืออุปกรณ์ท�นอ�ห�ร	ให้พึงระลึกไว้
ว่�ควรใช้มือขว�ในก�รรับประท�นอ�ห�รเสมอ	
เพร�ะถือว่�มือซ้�ยใช้สำ�หรับสุขอน�มัยส่วน 
บุคคล	[29]

2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

Do
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	 ในก�รรับประท�นอ�ห�รร่วมกับช�วจีน
สิงคโปร์	 ควรต้องเรียนรู้ก�รรับประท�นอ�ห�ร
โดยก�รใช้ตะเกียบ	ซึ่งมีข้อควรปฎิบัติดังนี้
	 -	 เมื่อรับประท�นอ�ห�รเสร็จแล้ว	 ควร 
ว�งตะเกียบไว้ข้�งโต๊ะหรือบนที่ว�งตะเกียบท่ี
จัดไว้	[14]

	 -	ไมค่วรทำ�ตะเกียบตก	เพร�ะถอืเปน็ล�งร�้ย	
	 -	ในก�รรับประท�นข้�ว	จะถือช�มข้�วใกล้
กบัป�กเพือ่คว�มสะดวกในก�รรบัประท�นอ�ห�ร
 

2.2.3 ข้อควรระวังในการ
  รับประทานอาหาร

Do
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	 ในก�รรับประท�นอ�ห�รร่วมกับช�วจีน
สิงคโปร์		เวล�รับประท�นอ�ห�รเสร็จ	ควรใช้ไม้
จิ้มฟันอย่�งระมัดระวัง	โดยใช้มือป้องป�ก	[5]

2.2.3 ข้อควรระวังในการ
  รับประทานอาหาร

Do
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	 ควรเตรียมเงินสดติดตัวเมื่อไปรับประท�น
อ�ห�ร	 โดยเฉพ�ะร้�นอ�ห�รเล็กๆ	 เพร�ะบ�ง
ร้�นรับชำ�ระค่�สินค้�เป็นเงินสดเท่�นั้น	

2.2.3 ข้อควรระวังในการ
  รับประทานอาหาร

Do
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2.2.3 ข้อควรระวังในการ
  รับประทานอาหาร

	 ไม่ควรนัง่โตะ๊อ�ห�รทีม่กี�รจองไวด้้วยสิง่ของ		
ก่อนนัง่ทีโ่ตะ๊ควรสงัเกตซองกระด�ษทชิชหูรอืรม่
ทีอ่ยูบ่นโตะ๊เสยีก่อน	ช�วสงิคโปรม์พีฤตกิรรมก�ร
จองโตะ๊อ�ห�รดว้ยสิง่ของเหล�่นี	้ในขณะทีพ่วกเข�
กำ�ลงัไปเข�้ควิซือ้อ�ห�ร	มฉิะนัน้ท�่นอ�จตอ้งพบ
เหตกุ�รณ์ทีน่�่ข�ยหน�้ได	้โดยเฉพ�ะในชว่งเวล�
ที่มีผู้คนเข้�ม�ใช้บริก�รม�กๆ	อย่�งเช่น	มื้อกล�ง
วัน	เป็นต้น	[13] 

Don’t
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	 ควรนำ�กระด�ษทชิชตูดิตัวด้วยทกุครัง้เม่ือไป
รบัประท�นอ�ห�รท่ีร้�นห�บเรข้่�งท�ง	เพร�ะร�้น
เหล่�นั้นจะไม่มีกระด�ษทิชชูบริก�รให้	

2.2.3 ข้อควรระวังในการ
  รับประทานอาหาร

Do
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	 ไมค่วรประหล�ดใจห�กเหน็ก�รเมม้รมิฝปี�ก
และเรอในระหว�่งหรอืหลงัมือ้อ�ห�ร	ก�รเรอแบบ
สภุ�พๆ	นัน้	เปน็ก�รแสดงใหเ้ห็นว�่อ�ห�รม้ือน้ัน
อร่อยม�ก	[14]

2.2.3 ข้อควรระวังในการ
  รับประทานอาหาร

Don’t
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	 นำ้�ประป�ในประเทศสิงคโปร์นั้นปลอดภัย	
และส�ม�รถด่ืมได้จ�กก๊อกโดยตรง	 แต่อย่�งไรก็
ดีนำ�้ดืม่และนำ�้แรบ่รรจขุวดกส็�ม�รถห�ซือ้ไดจ้�ก
ซเูปอร์ม�รเ์กต็	ร�้นข�ยของชำ�	และร้�นสะดวกซือ้	

2.2.3 ข้อควรระวังในการ
  รับประทานอาหาร

Do
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	 ควรเหลอือ�ห�รไวใ้นจ�นบ้�ง	เมือ่รบัประท�น
อ�ห�รเสรจ็	เพร�ะก�รรบัประท�นอ�ห�รจนหมด	
หม�ยถึงอ�ห�รที่เจ้�ภ�พจัดเตรียมไว้ให้ไม่เพียง
พอ	และหม�ยคว�มว่�ท่�นยงัรบัประท�นอ�ห�ร
ไม่อิ่ม	[12] 

2.2.4 มารยาทบนโต๊ะอาหาร

Do
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	 ควรถ�มร�ค�อ�ห�รก่อนสั่งทุกครั้ง	 โดย
เฉพ�ะเมนูอ�ห�รต�มฤดูก�ล	 เช่น	 อ�ห�รทะเล		
มฉิะนัน้ท�่นอ�จจะพบร�ค�ทีส่งูจนน่�ประหล�ด
ใจได	้	และควรตรวจสอบร�ยก�รอ�ห�รทีท่�่นสัง่
ก่อนชำ�ระเงินทุกครั้ง	[13] 

2.2.5 ถามราคาก่อนสั่งอาหาร

Do
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	 ห�กรับประท�นอ�ห�รกับช�วม�เลยส์งิคโปร	์
ก่อนก�รเสิร์ฟหรือรับประท�นอ�ห�ร	 ท่�นจะ 
ได้รับขันนำ้�เล็กๆ	 พร้อมด้วยผ้�ขนหนู	 ให้ล้�ง
และซับมือ	 เพร�ะเป็นก�รรับประท�นอ�ห�ร
ด้วยมือ	 และไม่ควรรับประท�นอ�ห�รด้วย 
มือซ้�ย	 เพร�ะถือว่�เป็นม�รย�ทท�งสังคม 
ที่แสดงถึงคว�มไม่สุภ�พ		

2.2.6 การรับประทานอาหาร
  ของชาวสิงคโปรเ์ชือ้ชาตติา่งๆ

Don’t
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	 เม่ือได้รับคำ�เชิญให้ไปรับประท�นอ�ห�รที่
บ�้นช�วสงิคโปร	์ควรเรียนรูม้�รย�ทเลก็ๆ	นอ้ยๆ	
ในก�รไปเยี่ยมเยียนพวกเข�	อย่�งเช่น	
	 -	 บ้�นช�วจีนสิงคโปร์:	 ห้�มนำ�ของขวัญที่
เป็นอ�ห�รไปมอบให้	 เนื่องจ�กจะทำ�ให้เจ้�ของ
บ้�นแปลคว�มหม�ยและเข้�ใจผิดได้ว่�พวกเข�
ไม่เป็นเจ้�ภ�พที่ดี	
 

2.2.6 การรับประทานอาหาร
  ของชาวสิงคโปรเ์ชือ้ชาตติา่งๆ

Don’t
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	 เม่ือได้รับคำ�เชิญให้ไปรับประท�นอ�ห�รที่
บ�้นช�วสงิคโปร	์ควรเรียนรูม้�รย�ทเลก็ๆ	นอ้ยๆ	
ในก�รไปเยี่ยมเยียนพวกเข�	อย่�งเช่น	
	 -	 บ้�นช�วม�เลย์สิงคโปร์:	 อย่�ลืมนำ�ของ
ขวัญไปฝ�กเจ้�บ้�น	เพื่อแสดงไมตรีที่มีต่อกัน	

2.2.6 การรับประทานอาหาร
  ของชาวสิงคโปรเ์ชือ้ชาตติา่งๆ

Do
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2.3 
หมวดศาสนา

และ
ประวัติศาสตร์ 
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	 ควรหลกีเลีย่งก�รสนทน�เกีย่วกบัเรือ่งศ�สน�	
หรอืก�รสนทน�ในเชงิลอ้เลน่ตลกขบขนั	เนือ่งจ�ก
เรือ่งร�วในบ�งประเดน็เปน็เรือ่งเกีย่วกับคว�มเชือ่
และศรัทธ�ส่วนบุคคล	หรือชุมชน	ซึ่งอ�จมีคว�ม
แตกต่�งกันออกไป		

2.3.1 การสนทนาเรื่องศาสนา

Doเรื่องศาสนา

การสนทนา
ในเชิงล้อเล่น
ตลกขบขัน



38 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ควรระมัดระวังก�รแสดงคว�มคิดเห็นเก่ียว
กับบุคคลสำ�คัญในประวัติศ�สตร์	 ที่อ�จจะนำ�ไป
สู่ก�รโต้เถียงในประเด็นที่ละเอียดอ่อน	อย่�งเช่น	
ประเดน็ก�รเปรยีบเทยีบว�่ประวติัศ�สตรข์องใคร
ดีกว่�กัน	เป็นต้น		

2.3.2 การสนทนาเรื่องประวัติศาสตร์

แสดงความคิด
เห็นเกี่ยวกับ

บุคคลสำาคัญใน
ประวัติศาสตร์ 

Do
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	 ควรหลีกเลี่ยงก�รสนทน�	 วิพ�กษ์วิจ�รณ์	
หรอืก�รสนทน�ในเชงิล้อเลน่ตลกขบขนั	เกีย่วกบั
เรื่องก�รเมืองก�รปกครอง	 ซึ่งอ�จก่อให้เกิดก�ร 
โตเ้ถยีงกนัได้	นอกจ�กน้ียงัไมค่วรสนทน�เกีย่วกบั
ก�รเมือง	 หรือถ�มคว�มเห็นเปรียบเทียบบุคคล	
สถ�นที่	 สิ่งของระหว่�งไทยกับสิงคโปร์	 ว่�ของ
ใครดีกว่�หรือสวยกว่�	 เพร�ะจะนำ�ม�ซ่ึงคว�ม
อึดอัดใจทั้งสองฝ่�ย		

2.3.3 การสนทนาเรื่องการเมือง

การเมือง
การปกครอง

Do
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	 ควรเข้�ใจว่�ส�ม�รถห�ศ�สนสถ�นของ
ศ�สน�ต่�งๆ	 ได้อย่�งง่�ยด�ยรอบเมืองสิงคโปร์	
ไม่ว่ �คุณจะนับถือศ�สน�อะไร	 ทั้ งคริสต์-
โรมันค�ทอลิก	 คริสต์-โปแตสแตนท์	 มุสลิม	 เต๋�	
พุทธ	ฮินดู	ซิกซ์	หรือแม้กระทั่งยิว	[1]

2.3.4 มารยาทในการเยือนสถานที่

Do
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	 ควรเข้�ใจว่�ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่
มีผู้คนหล�กหล�ยเชื้อช�ติและศ�สน�		ห�กต้อง
ทำ�กิจกรรมรว่มกันจะไดเ้ข�้ใจประเพณปีฏบิตัมิ�ก
ยิง่ขึน้	ซึง่เทศก�ลประเพณที�งศ�สน�ของช�วจนี
สิงคโปร์	ได้แก่
	 -		“วันปลดปล่อยวิญญ�ณ”	หรือ	“เช่งเม่ง”	
(Qing	Ming	Festival)	ซึง่ช�วจนีจะจดุธปูและนำ�
อ�ห�รไปกร�บไหว้วิญญ�ณบรรพบรุษุผูล้ว่งลบัที่
วัดหรือสุส�น	[17] 

2.3.4 มารยาทในการเยือนสถานที่

Do
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	 ควรเข้�ใจว่�ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่
มีผู้คนหล�กหล�ยเชื้อช�ติและศ�สน�		ห�กต้อง
ทำ�กิจกรรมรว่มกันจะไดเ้ข�้ใจประเพณปีฏบิตัมิ�ก
ยิง่ขึน้	ซึง่เทศก�ลประเพณที�งศ�สน�ของช�วจนี
สิงคโปร์	ได้แก่
	 -	“ง�นเฉลมิฉลองวนัเกดิเหง้เจยี”	(Birthday	
of	Monkey	God)	ที่ถนน	Seng	Poh	จะมีก�ร
จดัง�นฉลอง	รวมถงึแสดงก�รเข้�ทรง	ก�รใช้ด�บ
ฟันตนเอง	[17] 

2.3.4 มารยาทในการเยือนสถานที่

Do
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	 ควรเข�้ใจว่�	“เทศก�ลผทีีห่วิโหย”	(Festival	
of	Hungry	Ghosts)	ท่ีเช่ือกันว�่เหล�่วญิญ�ณจะ
ได้รบัอนญุ�ตให้กลบัม�ยงัโลกมนษุย	์จะมกี�รนำ�
อ�ห�รไปไหว้เพื่อเซ่นวิญญ�ณเหล่�นี้ให้อิ่มท้อง
และพอใจ	อกีท้ังยงัมกี�รแสดงอุปร�กรสดหรืองิว้	
เพือ่สร้�งคว�มบนัเทงิใหแ้กว่ญิญ�ณเรร่อ่นเหล�่นี้
	 -	 	 ผู้นับถือลัทธิเต๋�เดินท�งสู่วัดตัวเปกง	 (Tua	
Pekong	Temple)	ทีเ่ก�ะกซู	ูเพ่ือสวดมนตภ์�วน�	
ขอให้มีโชค	ล�ภ	และคว�มรำ่�รวย	[17] 

2.3.4 มารยาทในการเยือนสถานที่

Do
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	 ควรเข้�ใจว่�เทศก�ลประเพณีท�งศ�สน�
ของช�วพทุธสงิคโปรท์ีส่ำ�คญัคอื	“วนัวสิ�ขบชู�”	
(Vesak	 Day)	 ซึ่งจัดขึ้นที่วัดพุทธศ�สน�ทุกแห่ง	
พระสงฆจ์ะรว่มสวดมนตร์ะลกึถงึองคส์มัม�สมัพทุธ
เจ�้เมือ่ทรงปรินิพพ�น	และมกี�รทำ�บญุปลอ่ยนก	
นักท่องเที่ยวควรแต่งก�ยสุภ�พเมื่อเข้�วัด	[17] 

2.3.4 มารยาทในการเยือนสถานที่

Do
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	 ประเพณีท�งศ�สน�ของช�วฮินดูสิงคโปร์	 
ที่จัดง�นกันเป็นประจำ�มีดังนี้
	 -	 “ไทปูซัม”	 (Thaipusam)	 คือ	 ช่วงเวล�
ก�รแสดงคว�มศรัทธ�	 ตอบแทนคุณ	 และยอม
ทรม�นตนเองของช�วฮินดู	 ชมก�รแสดงที่เหนือ
ธรรมช�ติอันเกิดจ�กคว�มเชื่อถือ	 เม่ือผู้ศรัทธ� 
แทงหอกและเกี่ยวตะขอบนร่�งก�ยเพื่อแห่แหน	
โครงเหล็กท่ีแทงถูกเรียกว่�	 “Kavadis”	 ซ่ึงจะ
แทงต�มร่�งก�ยและเดินไปพร้อมทั้งสวดมนต์
และบวงสรวง	 ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดจะสิ้นสุดที่ 
วัด	Sri	Thandayuthapani	[17] 

2.3.4 มารยาทในการเยือนสถานที่

Do
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	 ควรเข�้ใจว่�เทศก�ล	“นวร�ตร”ี(Navarathiri)	
จดัขึน้เพือ่ถว�ยแดเ่ทพเจ�้ทัง้ส�ม	คอื	เจ�้แมท่รุค�	
พระลักษมี	และพระสุรัสวดี	วัดอินเดียหล�ยแห่ง
กลบัม�มชีีวติชวี�ดว้ยเสยีงเพลงและก�รเตน้ระบำ�
แบบโบร�ณ	 เพื่อแสดงคว�มเค�รพต่อเทพเจ้� 
ทั้งส�ม
	 -	“ทิมิติ”	(Thimithi)	คือ	พิธีก�รเดินลุยไฟ
ประจำ�ปี	 ณ	 วัดศรีม�เรียมมันหรือวัดแขก	 (Sri	
Mariamman)	บนถนน	South	Bridge	ซึ่งจัดขึ้น
จ�กก�รทรม�นตนเองเพื่อไถ่บ�ป	เทศก�ลนี้จะมี
ผู้สนใจและเข้�ชมอย่�งหน�แน่น	[17] 

2.3.4 มารยาทในการเยือนสถานที่

Do
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	 ควรเข�้ใจว่�เทศก�ลประเพณที�งศ�สน�ของ
ช�วมุสลิมสิงคโปร์	ที่สำ�คัญมีดังนี้
	 -	“ฮ�รีร�ยอ”	(Hari	Raya	Puasa)	หรือวัน
ใหญ่	 ซึ่งจะจัดขึ้นบนถนน	Geylang	Serai	 เป็น
แหลง่ทีช่�วสงิคโปรที์น่บัถือศ�สน�อสิล�มม�รวม
กัน	เพือ่สนกุสน�นกับก�รชอ้ปปิง้สำ�หรบัเตรยีมรบั
เดือนแห่งก�รถือศีลอดที่จะสิ้นสุดลง	[17] 

2.3.4 มารยาทในการเยือนสถานที่

Do



48 ASEAN Do’s and Don’ts

2.4 
หมวด

มารยาทในการ
เข้าสังคมและการเข้าร่วม

งานพิธีสำาคัญ
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	 ก�รติดต่อร�ชก�รในประเทศสิงคโปร์นั้น	 
มีข้อควรใส่ใจ	คือ
	 -	 ควรแต่งก�ยอย่�งสุภ�พเรียบร้อยในก�ร
ติดต่อสถ�นที่ร�ชก�ร		
	 - 	 ควร ใช้ ภ�ษ�อั งกฤษในก�ร ติดต่ อ 
ร�ชก�ร	[1]

2.4.1 การติดต่อราชการ

Do
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	 ควรทร�บว่�	วัน-เวล�ตดิต่อหนว่ยง�นร�ชก�ร	
และสำ�นักง�นของประเทศสิงคโปร์	โดยปกติ
	 หนว่ยง�นร�ชก�ร	เปดิทำ�ก�ร	วนัจนัทรถ์งึวนั
ศุกร์	เวล�	09.00	-	17.00	น.	และวันเส�ร์	เวล�	
09.00	-	13.00	น.
	 ทีท่ำ�ก�รไปรษณยี	์เปดิทำ�ก�ร	วนัจนัทรถ์งึวนั
ศุกร์	เวล�	08.30	–	17.00	น.	และวันเส�ร์	เวล�		
08.30	–	13.00	น.	[1]

2.4.1 การติดต่อราชการ

Do
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 ควรทราบวันหยุดราชการในสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ มีดังนี้ [3]

วันที	่1	 มกร�คม		 วันปีใหม่																																	
วันที่	21	มกร�คม		 วัน	Hari	Raya	
	 	 	 	 Haji	Puasa												
วันที่		9-10	กุมภ�พันธ์		 วันตรุษจีน				
วันท่ี	18	มีน�คม	 	 วัน	Good	Friday																																							
วันที่	1	 พฤษภ�คม	 วันกรรมกรส�กล
วันที่	22	พฤษภ�คม	 วัน	Vesak	Day
วันที่	9	 สิงห�คม		 วันช�ติ
วันที่	1	 พฤศจิก�ยน	 วัน	Deepavali
วันที่	3	 พฤศจิก�ยน	 วนั	Hari	Raya	Puasa															
วันที่	25	ธันว�คม		 วันคริสต์ม�ส

2.4.2 วันหยุดราชการ

Do
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	 เมื่อไปร่วมพิธีแต่งง�นช�วสิงคโปร์	 ควรใส่
ซองช่วยง�นนั้น	ซึ่งมีก�รตั้งกติก�ก�รใส่ซองช่วย
ง�นไว้ดังนี้	
	 -	พจิ�รณ�จ�กโรงแรมทีใ่ชจ้ดัง�น	โดยแตล่ะ
โรงแรมมีกติก�ก�รใส่ซองไม่เท่�กัน	 ซ่ึงคิดจ�ก
ร�ค�โต๊ะ	ห�ร	10	ที่นั่ง	อย่�งเช่น	เช่น	โต๊ะร�ค�	
10,000	บ�ท	คือ	1,000	บ�ทต่อหัว	ถ้�ไปกัน	3	
คนพ่อแม่ลูก	ก็ควรให้ซองไม่ตำ่�กว่�	3,000	บ�ท		
โดยมอบซองต�มจำ�นวนคน	อย่�งเช่น	ถ้�นั่งโต๊ะ	
2	คน	ต้องให้ซอง	2	ซอง		

2.4.3 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Do
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	 ก�รจัดง�นศพในส�ธ�รณรัฐสิงคโปร์	 ส่วน
ม�กนิยมจัดง�นศพกันใต้แฟลต	(HDB:	Housing	
&	Development	Board)	เนื่องจ�กส�ธ�รณรัฐ
สิงคโปร์เป็นประเทศที่ไม่มีพื้นที่ม�กนัก	และช�ว
สิงคโปร์สว่นใหญจ่ะอยูแ่ฟลต	อกีทัง้วดักม็ไีมม่�ก
ด้วยเช่นกัน		

2.4.4 การเข้าร่วมงานศพ

Do
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	 ก�รใหข้องขวญัของช�วสงิคโปรน้ั์น	สิง่ทีค่วร
ต้องคำ�นึงในก�รเลือกของขวัญ	คือ	 เชื้อช�ติของ
ช�วสงิคโปร	์ซึง่แตล่ะเชือ้ช�ติจะมขีอ้ควรปฏบิตัทิี่
แตกต�่งกนั	ห�กคุณเปน็ผูรั้บของขวญั	ควรรกัษ�
ม�รย�ทโดยก�รไมแ่กะของขวญัตอ่หน�้ผูใ้ห	้และ
ไม่ควรห่อของขวัญด้วยสีข�ว	ซึ่งเป็นสีของก�รไว้
ทุกข์	เป็นต้น		

2.4.5 การให้ของขวัญ

Do
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	 ก�รให้ของขวัญของช�วจนีสงิคโปร์นัน้	สิง่ที่
ควรต้องคำ�นึงในก�รเลือกของขวัญ	คือ	
	 -	ไม่ควรให้อุปกรณ์ที่มีคม	เช่น	กรรไกร	หรือ
มดี	เพร�ะสิง่เหล�่น้ีมีคว�มหม�ยถึงก�รข�ดคว�ม
สัมพันธ์	
	 -	 ไม่ควรให้น�ฬิก�	 หรือผ้�เช็ดหน้�เพร�ะ
สิ่งเหล่�นี้มีคว�มเก่ียวข้องกับคว�มต�ยหรือง�น
ศพ	(คำ�ว่�	“น�ฬิก�”	ออกเสียงเหมือนกับคำ�ว่�	
“ง�นศพ”)	
	 -	 ไม่ควรให้ดอกไม้	 เพร�ะประเพณีดั้งเดิมมี
คว�มหม�ยถึงก�รเจ็บป่วยหรือง�นศพ		

2.4.5 การใหข้องขวญัชาวจนีสงิคโปร์

Don’t
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	 ต�มธรรมเนียมช�วจีนสิงคโปร์นั้น	 ไม่ควร 
รับของขวัญจ�กผู้ให้ทันที	 ควรแสดงท่�ทีปฏิเสธ
ก�รรับสัก	2	–	3	ครั้งก่อน	เพื่อแสดงให้ผู้ให้รู้สึก
ว่�เร�ไม่ได้ละโมบอย�กได้ของนั้นๆ		

2.4.5 การใหข้องขวญัชาวจนีสงิคโปร์

Don’t
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	 ก�รให้ของขวัญของช�วอินเดียสิงคโปร์นั้น	
สิ่งที่ควรต้องคำ�นึงในก�รเลือกของขวัญ	คือ	
	 -	ไม่ควรให้ดอกลีล�วดี	เพร�ะต�มประเพณี
เชื่อว่�มีคว�มหม�ยเกี่ยวกับง�นศพ	
	 -	ไม่ควรให้ของที่ทำ�จ�กหนังสัตว์	เนื่องจ�ก
เป็นผู้นับถือศ�สน�ฮินดู	
	 -	ไม่ควรให้แอลกอฮอล์	นอกจ�กจะแน่ใจว่�
ผู้รับนั้นดื่มแอลกอฮอล์

2.4.5 การให้ของขวัญ
 ชาวอินเดียสิงคโปร์

Don’t
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	 ก�รใหข้องขวญัช�วอนิเดยีสงิคโปร์นัน้	ไมค่วร
ใช้มอืซ�้ยในก�รยืน่หรือรับของขวญั	ใหใ้ชม้อืขว�
แทน	ถ้�เป็นของช้ินใหญส่�ม�รถใช้มอืทัง้สองข�้ง
ได้			

2.4.5 การให้ของขวัญ
 ชาวอินเดียสิงคโปร์

Don’t
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	 ก�รให้ของขวัญของช�วม�เลย์สิงคโปร์นั้น	
สิ่งที่ควรต้องคำ�นึงในก�รเลือกของขวัญ	คือ	
	 -	ไมค่วรให้แอลกอฮอล	์หรอือะไรกต็�มทีท่ำ�
จ�กหมู	 เพร�ะช�วม�เลย์สิงคโปร์ส่วนใหญ่เป็น
มุสลิม		
	 -	ไม่ควรใช้มือซ้�ยยื่นหรือรับของขวัญ	ให้ใช้
มือขว�หรือมือทั้งสองข้�งในก�รยื่นหรือรับของ
ขวัญ		

2.4.5 การให้ของขวัญ
 ชาวมาเลย์สิงคโปร์

Don’t
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	 ก�รให้ของขวัญช�วม�เลย์สิงคโปร์นั้น		ควร
ให้ของขวญัแก่ผูท้ีก่ำ�ลงัจะเดนิท�งจ�กไปหรอืออก
นอกประเทศ	ไม่ใช่ผู้ที่กำ�ลังเดินท�งเข้�ม�		

2.4.5 การให้ของขวัญ
 ชาวมาเลย์สิงคโปร์

Do
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	 ม�รย�ทในก�รติดต่อธุรกิจกับช�วสิงคโปร์		
ควรแต่งก�ยโดยช�ยควรสวมเสื้อแขนย�วผูกไท	
และสำ�หรับหญิงควรสวมชุดสูทหรือกระโปรงกับ
เสื้อสุภ�พ	[2] 

2.4.6 การแต่งกาย

Do
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	 ช�วสงิคโปรส์ว่นใหญแ่ตง่ก�ยแบบช�วตะวนั
ตก	แตก่มี็บ�งสว่นท่ียงัคงแตง่ก�ยต�มเชือ้ช�ตขิอง
ตน	ประเทศสงิคโปรม์อี�ก�ศแบบรอ้นชืน้ตลอดทัง้
ป	ีคนสว่นใหญใ่สเ่สือ้ผ�้แบบสบ�ยๆ	ทำ�จ�กเส้นใย
ธรรมช�ต	ิเชน่	ผ�้ฝ�้ย	ม�กกว�่ใสเ่สือ้ขนสตัวเ์ดิน
ไปม�ข้�งนอกบ�้น	แตบ่�งสถ�นที	่เชน่	ร�้นอ�ห�ร
และในคลับอ�จจะต้องแต่งตัวเป็นแบบท�งก�ร	
ดังน้ันควรตรวจสอบกับสถ�นทีห่รอืง�นนัน้ๆ	กอ่น	
ซึ่งอ�จจะมีกฎระเบียบเกี่ยวกับก�รแต่งก�ย	เช่น	
ห้�มสวมก�งเกงข�สั้นและรองเท้�แตะในห้อง
บรรย�ย	เป็นต้น		

2.4.6 การแต่งกาย 

Do
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	 ประเทศสิงคโปร์มีคนหล�กหล�ยเชื้อช�ติ	
จงึทำ�ใหไ้มมี่เคร่ืองแตง่ก�ยประจำ�ช�ติ	แต่ในชว่ง
เทศก�ลพเิศษ	หรือในพิธีสำ�คญัท�งศ�สน�	มกัจะ
สวมใสช่ดุทีเ่ปน็เอกลกัษณแ์ตล่ะเช้ือช�ติ	ซ่ึงท่�นก็
ควรรูแ้ละห�ม�สวมใสเ่มือ่ตอ้งไปรว่มง�นกบัเพือ่น
ช�วสิงคโปร์	[3] 

2.4.6 การแต่งกาย 

Do
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	 ควรทร�บว่�ช�วจีนสิงคโปร์ผู้หญิงนุ่งชุดกี่
เพ้�ทรงรัดรูป	 กระโปรงย�ว	 ถักผมเปีย	 ท�หน้�
ข�ว	ปดัแกม้แดง	ใสเ่ครือ่งประดับเลก็ๆน้อยๆ	เชน่	
กำ�ไลทอง	หรือสร้อยคอ	
	 สว่นช�ยสวมเสือ้แขนย�ว	คอเสือ้ต้ังปดิ	ทีถั่ก
จ�กผ�้ไหม	ด�้นหน้�เปน็ทรงซ่อนกระดุมและสวม
ก�งเกงย�ว	[3] 

2.4.6 การแต่งกาย 

Do
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	 ควรทร�บว่�ช�วสิงคโปร์-มล�ยู	ผู้หญิงนิยม	
เกล้�มวยผมพร้อมปิ่นปัก	สวมชุดบ�จูกุรุง	(Baju	
Kurung)	 เสื้อย�วตัดจ�กผ้�ป�เต๊ะ	 (Batik)	 ทรง
คอกลมกว้�ง	แขนย�วส�มส่วน	โทนสีสันสดใส	มี
ล�ยดอกไม้ดวงโต	ใส่ผ้�ถุงหรือโสร่งและสวมเสื้อ
คลุมทับอีกชั้น	
	 สำ�หรับผู้ช�ยนิยมใส่ชุด	 บ�จูเมล�ยู	 (Baju	
Melayu)	สวมหมวกหรือโพกผ้�	 ใส่เสื้อแขนย�ว	
ก�งเกงข�ย�วถักทอจ�กผ้�ฝ้�ยมีโทนสีเดียวกัน	
และมีผ้�พันรอบเอว	[3] 

2.4.6 การแต่งกาย 

Do
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	 ม�รย�ทในก�รติดต่อธุรกิจกับช�วสิงคโปร์
นัน้	ควรนดัหม�ยลว่งหน้�และควรใหค้ว�มสำ�คญั
ในเรื่องก�รตรงต่อเวล�	[2] 

2.4.7 มารยาททางธุรกิจ

Do
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	 ควรเชิญผู้ท่ีท่�นต้องก�รทำ�ธุรกิจด้วยรับ
ประท�นอ�ห�ร	 เนื่องจ�กเป็นวิธีที่ได้ผลในก�ร
สร้�งคว�มสัมพันธ์ให้เกิดขึ้น	[2] 

2.4.7 มารยาททางธุรกิจ

Do



68 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ในก�รสนทน�ควรสังเกตอ�กัปกิริย�ของคู่
สนทน�	เพร�ะช�วสงิคโปรม์กัไม่พูดออกม�ตรงๆ	
เมื่อไม่เห็นด้วย	เนื่องจ�กคว�มเกรงใจ
	 ควรมีคว�มอดทนตลอดก�รเจรจ�ต่อรอง
ท�งธุรกิจ	 และห�กไม่เห็นด้วยกับคว�มคิดเห็น
ของฝ�่ยตรงข�้มหรอืผูท้ีต่ำ�แหนง่สงูกว�่ใหป้ฏิเสธ
อย่�งสุภ�พ	[3] 

2.4.7 มารยาททางธุรกิจ

Do
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	 น�มบัตรเป็นสิ่งสำ�คัญในก�รพบปะเจรจ�
ธรุกิจ	ในก�รแลกเปลีย่นน�มบตัรควรกระทำ�ดว้ย
ท่�ททีีส่ภุ�พแสดงถงึก�รให้เกียรติกนั	ควรยืน่และ
มอบน�มบตัรใหด้ว้ยมอืทัง้สอง	และเมือ่ไดร้บัมอบ
น�มบัตร	 ควรอ่�นร�ยละเอียดในน�มบัตรสักครู่	
แล้วว�งไว้บนโต๊ะประชุม	 ไม่ควรเก็บเข้�กระเป๋�
ทันที	[2] 

2.4.8 การใช้นามบัตร

Do
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	 ควรศึกษ�นิสัยใจคอของช�วสิงคโปร์ไว้	 จะ
ทำ�ให้เร�ส�ม�รถปฏบิตัติวัไดถู้กต้องเมือ่ต้องติดต่อ
กัน	เชน่	ช�วสงิคโปร์ยดึมัน่ในระเบียบขอ้บงัคบัและ
กฎหม�ย	 มีอัธย�ศัยไมตรีและเป็นมิตรกับทุกคน	
อีกทั้งยังมีคว�มเกรงใจเป็นอย่�งม�ก	 ทำ�ให้ช�ว
สิงคโปร์ไม่ค่อยพูดออกม�ตรงๆ	 เมื่อไม่เห็นด้วย
กับเรื่องใดก็ต�ม	[1] 

2.4.9 นิสัยใจคอชาวสิงคโปร์

Do
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2.5 
หมวด

การซื้อของ
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	 ควรศึกษ�ภ�ษ�สิงค์ลิช	 (Singlish)	 ซ่ึงเป็น
ภ�ษ�อังกฤษ	สไตล์คนสิงคโปร์	 เพื่อใช้ในก�รต่อ
รองร�ค�	 เป็นภ�ษ�อังกฤษที่นำ�เอ�คำ�ศัพท์และ								
ไวย�กรณ์ของภ�ษ�ท้องถิน่	เชน่	ภ�ษ�จนีฮกเกีย้น	
ภ�ษ�ม�เลย	์ม�ผสมกันจนกล�ยเปน็ภ�ษ�องักฤษ
ที่ใช้กันเฉพ�ะในหมู่ช�วสิงคโปร์	
	 อย่�งไรก็ต�ม	ภ�ษ�อังกฤษ	และ	ภ�ษ�จีน
กล�ง	กส็�ม�รถใชใ้นก�รซือ้ของและต่อรองร�ค�
สินค้�ในประเทศนี้	เช่นกัน	[3]

2.5.1 การต่อรองราคา

Chinese

+

=
Singlish

Do
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	 ควรเดินถ�มร�ค�ร้�นต่�งๆ	 รอบๆ	บริเวณ	
เมื่อไปช้อปปิ้งที่	 Lucky	 Plaza	 หรือ	 Sim	 Lim	
Tower	สถ�นที่เหล่�นี้ไม่ส�ม�รถต่อรองร�ค�ได้	
เนื่องจ�กเกือบทุกร้�นค้�ล้วนข�ยสินค้�ประเภท
เดียวกันและร�ค�ก็จะแตกต่�งกันม�ก	 บ�งร้�น
อ�จร�ค�สูงม�ก	 ดังน้ันควรตรวจสอบร�ค�ให้ดี
เสียก่อนตัดสินใจซื้อสินค้�	

2.5.1 การต่อรองราคา

Do
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	 ควรต่อรองร�ค�บ้�ง	 โดยเฉพ�ะในร้�นที่
ไม่ได้กำ�หนดร�ค�ต�ยตัว	 อย่�งเช่น	 ร้�นใหญ่ที่
มีส�ข�	 แต่อย่�ค�ดหวังว่�จะต่อรองได้ม�กม�ย
เหมือนอย่�งในกรุงเทพฯ	เพร�ะอย่�งม�กที่สุดผู้
ข�ยก็ลดร�ค�ให้ได้ประม�ณร้อยละ	10	ห�กโชค
ดีหน่อยก็จะได้ลดม�กกว่�นั้น	[13]	

2.5.1 การต่อรองราคา

Do
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	 ควรเตรยีมเงนิสดตดิตวัไวบ้�้ง	แต่ไมต้่องม�ก
นัก	เนือ่งจ�กร้�นค้�บ�งร�้นไมร่บับตัรเครดิต	แต่
ภตัต�ค�ร	ร�้นอ�ห�ร	หรอืร�้นค�้ใหญ่ๆ 	หล�ยร�้น
จะมบีริก�รรบับัตรเครดิตของเกอืบทกุธน�ค�ร	ดงั
นัน้จงึไมม่คีว�มจำ�เปน็ทีจ่ะต้องพกเงินสดติดตัวไป
ไหนม�ไหนม�กม�ยนัก	ถ้�จะให้ดีก็ควรถ�มก่อน
ว�่รบับตัรเครดติหรอืไม	่รบัของธน�ค�รอะไรบ�้ง	

2.5.2 วิธีการชำาระเงิน

Do
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	 ควรซื้อของฝ�กที่มีคว�มหล�กหล�ยต้ังแต่
เทคโนโลยีสมัยใหม่	 ไปจนถึงของที่สะท้อน
วัฒนธรรมที่หล�กหล�ย	เช่น	
	 -	เครื่องใช้ไฟฟ้�/กล้องถ่�ยรูป/
	 		โทรศัพท์มือถือ	
	 -	สินค้�แบรนด์เนมต่�งๆ	
	 -	หมูแผ่น	บี	เชง	เฮียง	(Bee	Cheng	Hiang)
	 -	พวงกุญแจ	ที่ติดตู้เย็น	ที่เปิดขวด	
	 		ที่ห้อยมือถือรูป	Merlion	ในแบบต่�งๆ
	 -	นำ้�หอม	และช็อคโกแล็ตต่�งๆ
	 -	ชุดสมุนไพรสำ�หรับต้มซุป	“บักกุ๊ดเต๋”	
	 		(Bak	Gut	Teh)	[16] 

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

Do
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	 ในโครงก�รคนืภ�ษ	ีGST	“Global	Refund”	
น้ี	 ให้ไปยังร้�นค้�ที่มีเครื่องหม�ย	 “Tax	 Free	
Shopping”	(ร้�นค้�ปลอดภ�ษี)	และทำ�ต�มขั้น
ตอนดังต่อไปนี้
	 -	 ใช้จ่�ยอย่�งน้อย	 SGD	 100	ณ	 ร้�นข�ย
ปลีกที่เข้�ร่วมโครงก�รคืนภ�ษีนี้
	-	แสดงหนังสือเดินท�งของท่�นแก่พนักง�นของ
ร�้น	เพือ่ตรวจสอบและรบั	“เชค็คนืภ�ษ”ี	(Global	
Refund	Cheque)	

2.5.4 การขอคืนภาษี 

Do



78 ASEAN Do’s and Don’ts

2.5.4 การขอคืนภาษี 

	 -	 นำ�เช็คคืนภ�ษีไปขอก�รรับรองจ�ก
เค�นเ์ตอรศ์ลุก�กรสงิคโปร	์(Singapore	Customs	
Counter)	 ที่สน�มบินช�งฮี	 อ�ค�ร	 1	 และ	 2	 
เพือ่เป็นหลกัฐ�นยนืยนัก�รสง่ออก	โดยคณุจะตอ้ง
แสดงสินค้�ท่ีซื้อ	 พร้อมด้วยใบเสร็จรับเงิน	 และ	
“เช็คคืนภ�ษี”	เพื่อเป็นก�รยืนยัน
	 -	ก�รขอคืนภ�ษ	ีGST	ไดใ้นหล�ยรปูแบบ	เช่น		
เงินสด	บตัรเครดติ	แคชเชียรเ์ชค็	หรือบตัรชอ้ปปิง้
ในสน�มบนิ	(Airport	Shopping	Vouchers)	ได้ที่
เค�นเ์ตอร์คนืเงิน	“Global	Refund	counters”	
ที่ตั้งอยู่ในสน�มบิน	 โดยจะมีก�รหักเงินเป็นค่�
บริห�รจัดก�รเล็กน้อยจ�กเงินภ�ษี	GST	ที่ท่�น
ได้คืน	

Do
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	 สถ�นท่ีแลกเงนิทีใ่หร้�ค�สงูในสงิคโปร	์ไดแ้ก	่
Little	 India	หรือ	Chinatown	ซึ่งคนส่วนใหญ่
นิยมไปแลกเงินกันที่นั่น		
	 นอกจ�กธน�ค�รและโรงแรมแลว้	คณุส�ม�รถ
แลกเปลี่ยนเงินตร�ได้ที่ร้�นที่ มีเครื่องหม�ย	 
“Licensed	 Money	 Changer”	 (บริก�ร 
แลก เปลี่ ยน เ งิ นตร� ท่ี ไ ด้ รั บอนุญ�ตและ 
ก�รรบัรอง)	ปร�กฏอยูต่�มศนูยก์�รค�้	ซึง่สว่นใหญ ่
จะมร้ี�นเหล่�น้ีอยู	่	และไมค่วรแลกเปลีย่นเงนิตร�
จ�กผู้ให้บริก�รที่ไม่มีใบอนุญ�ต	[15] 

2.5.5 การแลกเงิน

Do
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	 สกลุเงนิของสิงคโปร์ท่ีใชใ้นก�รชำ�ระค�่สนิค้�
มีหน่วย	เรียกว่�	ดอลล�ร์สิงคโปร์	
	 อัตร�แลกเปลี่ยน	 1	 ดอลล�ร์สิงคโปร์	
ประม�ณ	25	–	26	บ�ท
	 นอกจ�กดอลล�รส์งิคโปรแ์ลว้	ดอลล�รส์หรฐั
และออสเตรเลยี	สกลุเงนิเยนและปอนด์องักฤษก็
เป็นที่ยอมรับในศูนย์ก�รค้�และห้�งสรรพสินค้�
ร�ยใหญ่เกือบทุกแห่งด้วยเช่นกัน		

2.5.6 สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

Do
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	 หน่วยเงินตร�ของสิงคโปร์	 คือ	 ดอลล�ร์	 
(Singapore	Dollar)	โดยแบง่ค�่เงนิต่�งๆ	ออกดงันี	้
ธนบัตรมูลค่�	S$2	,	S$5	,	S$10	,	S$20	,	S$50	, 
S$100	,	S$500	,	S$1,000	และ	S$10,000	
	 ส่วนเงินเหรียญมีตั้งแต่	1	,	5	,	10	,	20	และ	
50	เซนต์	รวมถึง	S$	1	[10] 

2.5.7 ตัวอย่างธนบัตร และเหรียญ 

Do
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ตัวอย่างเหรียญกษาปณ์
หน้า-หลัง

5 เซนต์ (cents)

10 เซนต์ (cents)

20 เซนต์ (cents)



83สาธารณรัฐสิงคโปร์

ตัวอย่างเหรียญกษาปณ์
หน้า-หลัง

50 เซนต์ (cents)

1 ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)
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ตัวอย่างธนบัตร หน้า-หลัง
2	ดอลล�ร์สิงคโปร์	

(SGD)

10	ดอลล�ร์สิงคโปร์	
(SGD)

1,000	ดอลล�ร์สิงคโปร์	
(SGD)

5	ดอลล�ร์สิงคโปร์	
(SGD)

50	ดอลล�ร์สิงคโปร์	
(SGD)



85สาธารณรัฐสิงคโปร์

	 ก�รให้ทปิไมใ่ช่ธรรมเนยีมปฏบิตัขิองโรงแรม
และร้�นอ�ห�รส่วนใหญ่ในสิงคโปร์	 เน่ืองจ�ก
สถ�นที่เหล่�นี้ได้เก็บค่�บริก�รแล้ว	 10%	 ในบิล
ของลกูค�้	ก�รใหทิ้ปไมใ่ช่วิถีชวีติของช�วสงิคโปร	์
และมีข้อห้�มก�รให้ทิปที่สน�มบินอีกด้วย	[4] 
	 ห�กที่ใดไม่ได้รวมค่�บริก�รไว้	แขกส�ม�รถ
ให้ทปิไดต้�มสะดวก	ทีน่ีไ่มม่ธีรรมเนยีมก�รใหท้ปิ
แทก็ซี	่แตผู่โ้ดยส�รส�ม�รถแสดงนำ�้ใจโดยก�รให้
คนขับเก็บเงินทอนไว้	[7]  

2.5.8 การให้ทิป

Do
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	 ก�รติดต่อธุรกิจ	 ท่�นควรทร�บวัน/เวล�
ทำ�ก�รของสถ�นที่ที่ท่�นต้องก�รติดต่อ	ดังนี้
	 ร้�นค้�ท่ัวไปและห้�งสรรพสินค้�	 เปิดให้
บริก�รวันอ�ทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี	 เวล�	 10.30	
-	21.00	น.	และวันศุกร์ถึงวันเส�ร์	เวล�	10.30	-	
22.00	น.	(บ�งแห่งเปิดตลอด	24	ชั่วโมง)
	 ธน�ค�รพ�ณิชย์ทั่วไป	 เปิดทำ�ก�รวันจันทร์
ถึงวันศุกร์	เวล�	09.00	-	15.00	น.	และวันเส�ร์	
เวล�	09.30	-	11.30	น.
	 พพิธิภณัฑ์	เปดิทำ�ก�รวันองัค�ร	วนัพฤหสับดี	
และวันอ�ทิตย์	 เวล�	09.00	 -	17.30	น.	วันพุธ	
เวล�		09.00	-	21.00	น.
	 สำ�นักง�นเอกชน	เปิดทำ�ก�รวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์	เวล�	09.00	-	17.00	น.	และ	วันเส�ร์	เวล�	
09.00	-	13.00	น.	[3]	 

2.5.9 เวลาในการให้บริการของร้านคา้

Do
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	 วิธีก�รที่น่�สนใจอย่�งหนึ่งในก�รเที่ยวชม
ถนนในสิงคโปร์ก็คือก�รนั่งส�มล้อถีบ	 แต่ไม่ควร
โบกรถส�มลอ้ท่ีว่ิงอยูต่�มถนน	ถ้�ท�่นทำ�เชน่นัน้	
ก็ควรแน่ใจว่�ได้มีก�รตกลงร�ค�ค่�โดยส�รก่อน
ใช้บริก�ร				
	 อย่�งไรก็ต�ม	 มีทัวร์ส�มล้อโดยผู้ให้บริก�ร
ทวัรร์�ยใหญท่ีท่�่นส�ม�รถใช้บรกิ�รได้รอบเมือง
สิงคโปร์	[4] 

2.5.10 การใช้บริการสามล้อถีบ

Do
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	 โรงแรมเกอืบทกุแหง่จะมีบรกิ�รซกัรดีภ�ยใน
วนัเดยีว	ปกตแิลว้ค�่ซกัรดีเสือ้เชิต้เท�่กับ	5	เหรยีญ	
ชุดร�ตรี	 10	 เหรียญ	 และค่�ซักแห้งชุดสูท	 14	
เหรียญ	คุณส�ม�รถห�ร�ยชื่อร้�นซักแห้งได้จ�ก
หน้�เหลืองของสมุดโทรศัพท์ของสิงคโปร์	[15] 

2.5.11 การใช้บริการร้านซักรีด

Do
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2.6
หมวด

ภาษากาย
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	 ไมค่วรใชมื้อซ้�ยในก�รจบัมอืทกัท�ยกบัช�ว
มุสลิม	 เพร�ะมือซ้�ยถูกมองว่�ไม่สะอ�ด	 ดังนั้น
เป็นก�รแสดงกิริย�ที่ไม่สุภ�พ		

2.6.1 ไม่ควรใช้มือซ้ายปฏิบัติต่อ
 ชาวมุสลิม

Don’t
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	 ควรใช้มือขว�ในก�รยื่นสิ่งของให้ช�วมุสลิม	
ห�กสิง่ของน้ันชิน้ใหญ่ให้ใชม้อืทัง้สองข้�งได้	เพือ่
แสดงก�รให้เกียรติแก่ฝ่�ยตรงข้�ม	
	 ไม่ควรยื่นสิ่งของด้วยมือซ้�ย	 เพร�ะมือซ้�ย
ถูกมองว่�ไม่สะอ�ด		

2.6.2 การใช้มือขวาและการส่งของ

Do
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	 ไม่ควรแสดงอ�รมณ์โกรธหรือไม่พอใจอย่�ง
เปิดเผย	 และไม่ควรตะโกนใส่ผู้อื่นต่อหน้�ผู้คน	
เพร�ะจะเป็นก�รทำ�ให้พวกเข�เสียหน้�	 และไม่
ทำ�ให้เร�ชนะหรือได้เปรียบใดๆ		[14]

2.6.3 การแสดงอารมณใ์นทีส่าธารณะ

Don’t
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	 ไมค่วรใช้น้ิวชีบ้อกคว�มต้องก�ร	หรอืชีน้ิว้ไป
ที่คนอื่น	เพร�ะเป็นกิริย�ท่�ท�งที่หย�บค�ยและ
ไม่สุภ�พ	[3] 

2.6.4 การใช้นิ้วชี้ชี้ความต้องการ

Don’t
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	 ช�วสิงคโปร์ถือว่�เท้�เป็นสิ่งสกปรก	ไม่ควร 
ใช้เท้�ชี้	 เตะสิ่งของต่�งๆ	 หรือโชว์ปล�ยเท้�	 
ซึ่งเป็นก�รแสดงท่�ทีที่ไม่สุภ�พ	[13]

2.6.5 การใช้เท้าชี้บอกความต้องการ

Don’t
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	 ไม่ควรจบัศรษีะของผูอ้ืน่	เพร�ะช�วสงิคโปร์
ถือว่�ศรีษะเป็นของสูง	 และก�รกระทำ�เช่นน้ีก็
เป็นก�รกระทำ�ท่ีไม่สุภ�พ	 ไม่ว่�จะเป็นเด็กหรือ
ผู้ใหญ่ก็ต�ม	[5]

2.6.6 การสัมผัสศีรษะของคนอื่น

Don’t
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2.7
หมวดอื่นๆ
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	 ห้�มสูบบุหรี่ในที่ส�ธ�รณะ	เช่น	รถโดยส�ร
ส�ธ�รณะ	พิพิธภัณฑ์	 ห้องสมุด	 ลิฟท์	 โรงละคร	
โรงภ�พยนตร์	 ร้�นอ�ห�รที่มีเครื่องปรับอ�ก�ศ	
ร้�นเสริมสวย	 ซูเปอร์ม�ร์เก็ต	 ห้�งสรรพสินค้�	
และสถ�นทีร่�ชก�ร	ห�กฝ�่ฝนืจะโดนปรบั	1,000	
ดอลล�ร์สิงคโปร์	[4] 

2.7.1 การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

Don’t
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	 ห�้มทิง้เศษขยะลงพืน้	ฝ�่ฝนืครัง้แรกถกูปรบั	
1,000	สงิคโปร์ดอลล�ร์	คร้ังต่อไป	2,000	สงิคโปร์
ดอลล�ร์	และต้องทำ�คว�มสะอ�ดในที่ส�ธ�รณะ
ด้วย	

2.7.2 การทิ้งขยะในที่สาธารณะ

Don’t
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	 เม่ือมีโอก�สไปเยีย่มเยยีนบ�้นหรอืทีพ่กัของ
ช�วสงิคโปร	์รวมถงึวัดหรอืมัสยดิ	ควรถอดรองเท้�
ก่อนเข้�ด้�นในทุกครั้ง	[12] 

2.7.3 การถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน 
 วัด หรือ มัสยิด

Do
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	 ห�้มเคีย้วหม�กฝรัง่ในประเทศสงิคโปร์	ห�ก
ฝ่�ฝืนอ�จถูกปรับและจับได้	 ก�รเคี้ยวหม�กฝรั่ง	
เน่ืองจ�กว่�เคยมีเหตุก�รณ์ว่�หม�กฝรั่งเป็นต้น
เหตุให้	 ระบบบริก�รรถไฟฟ้�ใต้ดินของสิงคโปร์
ต้องหยุดชะงัก	เนือ่งจ�กหม�กฝรัง่เหนยีวติดประต	ู
และเป็นส�เหตุให้รถไฟล่�ช้�	 โดยกฎหม�ยระบุ
ว่�ใครเคี้ยวหม�กฝร่ังในสิงคโปร์จะถูกจับกุมเพื่อ
ดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ย	เป็นต้น	

2.7.4 การเคี้ยวหมากฝรั่ง
 ในที่สาธารณะ

Don’t
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	 ระบบขนส่งมวลชน	MRT	 มีข้อควรปฏิบัติ
ดังนี้	
	 -	รับเอกส�รโบรชัวร์	MRT	ทั้ง	Mass	Rapid	
Transit,	Aka	Metro	และ	Aka	Subway	 โดย
ส�ม�รถห�ด�วน์โหลดได้ที่	www.smrt.com.sg	
หรือที่สถ�นี	MRT	ทุกสถ�นี	
	 -	MRT	เป็นระบบขนส่งมวลชนที่เป็นที่นิยม
ม�กทีส่ดุในสงิคโปร	์และมคีว�มสะดวกสบ�ย	โดย
เฉพ�ะในช่วงเวล�เร่งรีบและก�รจร�จรติดขัด	
	 -	ก�รศึกษ�คู่มือก�รใช้	MRT	จะทำ�ให้ท่�น
เทีย่วชมสถ�นท่ีท่องเท่ียวสวยๆ	ม�กม�ย	ทีส่�ม�รถ
เดนิท�งไดด้ว้ย	MRT	และประหยดัค�่เดินท�งอีก
ด้วย	[10]

2.7.5 ระบบขนส่งมวลชนในสิงคโปร์

Do
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	 ภมูอิ�ก�ศในสงิคโปรเ์ปน็แบบรอ้นช้ืนตลอด
ทั้งปี	 มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่อหนึ่งวันอยู่ระหว่�ง	 24	
ถึง	 31	 เซลเซียสดังนั้นควรนำ�ครีมกันแดดติดตัว
ไปด้วย	 เนื่องจ�กอ�ก�ศส่วนใหญ่มีแดดเกือบทั้ง
ปี			และในช่วงมรสุมมีฝนตก	ช่วงเดือนธันว�คม	
ถึง	มกร�คม	ควรพกร่มเล็กๆ	ติดตัวไปด้วย	[4] 

2.7.6 การปฏิบัติตัว
 ในสภาพภูมิอากาศในสิงคโปร์

Do
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	 สิงคโปร์เป็นเมืองที่มีคว�มสะอ�ดปลอดภัย
และมีประสิทธิภ�พ	 เนื่องจ�กมีก�รบังคับใช้
กฎหม�ยอย่�งเคร่งครัด	 ทั้งยังได้สมญ�น�มเป็น
ท่ีรูจ้กักนัทัว่โลกว่�เปน็	“A	Fine	City”	เมอืงแหง่
ก�รปรับ
	 ดงันัน้ก�รกระทำ�ใดทีก่อ่ใหเ้กดิคว�มเสยีห�ย	
สกปรก	หรือทำ�ล�ยทรพัยส์นิของรฐัจะถูกลงโทษ
และปรับด้วยกฎหม�ยข้อบังคับต่�งๆ	[5]

2.7.7 การทำาลายทรัพย์สินของรัฐ

Don’t



104 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ควรเตรียมเงินเหรียญไว้ให้พร้อมในก�รใช้
บริก�รหอ้งนำ�้ส�ธ�รณะทีไ่ม่ใช่ในร�้นอ�ห�ร	ร�้น
ค้�	หรือห้�งสรรพสินค้�	

2.7.8 เตรียมเงินให้พร้อมในการ
 ใช้ห้องนำ้าสาธารณะ

Do
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	 ช�วสิงคโปร์มีวินัยจร�จรอย่�งสูง	 ให้คว�ม
สำ�คญักับคนเดนิถนนอย�่งม�ก	เมือ่ถึงท�งม�้ล�ย
รถทุกชนิดไม่ว่�จะเป็นรถบรรทุก	 รถยนต์	 รถ
จกัรย�นยนต	์กระทัง่จกัรย�นกจ็ะต้องหยดุใหก้บั
คนข้�มถนนโดยอัตโนมัติ	 และรถท่ีมีขน�ดใหญ่
กว่�เช่นรถยนต์ต้องให้ท�งแก่รถที่เล็กกว่�อย่�ง
จักรย�นยนต์และจักรย�น	[5]

2.7.9 มารยาทในการใช้ถนน

Do
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	 ม�รย�ทก�รในก�รขบัรถของช�วสงิคโปรน์ัน้
ให้ใช้เลนซ้�ยมือสำ�หรับผู้ที่ใช้ถนนในสภ�วะปกติ	
ไม่ได้เร่งรีบนัก	ส่วนเลนขว�มือให้เว้นไว้สำ�หรับผู้
ใช้ถนนที่ต้องเร่งรีบในก�รเดินท�ง	

2.7.10 การขับรถในสิงคโปร์

Do
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	 ม�รย�ทก�รใชบ้นัไดเล่ือนของช�วสงิคโปรน์ัน้
ใหช้ดิซ�้ยมอืสำ�หรบัผูใ้ชบ้รกิ�รในสภ�วะปกติ	ไม่
ได้เร่งรีบนัก	ส่วนท�งด้�นขว�มือให้เว้นไว้สำ�หรับ
ผู้ใช้บริก�รที่ต้องเร่งรีบในก�รเดินท�ง	

2.7.11 มารยาทการใช้บันไดเลื่อน

Do
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	 ผูเ้ดนิท�งเข�้สงิคโปรค์วรถอืหนงัสอืเดนิท�ง
ที่มีอ�ยุไม่น้อยกว่�	6	เดือนก่อนวันหมดอ�ยุ
	 -	 ผู้ถือหนังสือเดินท�งไทยส�ม�รถเดินท�ง
เข้�สิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องขอรับก�รตรวจลงตร�	
(วซี�่)	และส�ม�รถพำ�นักอยูไ่ด้	14	วนั	ก�รพำ�นกั
เกินระยะเวล�ที่กำ�หนดถือว่�ผิดกฎหม�ย	มีโทษ 
จำ�คุกสูงสุด	 6	 เดือน	 เฆี่ยน	 3	 ที	 ปรับสูงสุด	 
6,000	ดอลล�ร์สิงคโปร์	และห้�มเข้�สิงคโปร์	

2.7.12  การวางแผนการเดินทาง
   เข้าสิงคโปร์

Do
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	 ด่�นตรวจคนเข้�เมืองของสิงคโปร์มักมีก�ร
ตรวจด้วยเครื่องสแกนว่�มีก�รนำ�ของต้องห้�ม
เข้�ม�	 ไม่ว่�จะเป็นหม�กฝรั่ง	 บุหรี่ที่ม�กเกินไป	
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	
	 -	 ก�รลักลอบนำ�ย�เสพติด	 อ�วุธปืน	 และ
สิ่งผิดกฎหม�ยอื่นๆ	จะได้รับโทษอย่�งรุนแรงขั้น
ประห�รชีวิต
	 -	 ไม่ควรนำ�เข้�ส�รเสพติดประเภทกล่อม
ประส�ทและหลอนประส�ทอย�่งเดด็ข�ด	แตห่�ก
มยี�ประจำ�ตัวท่ีมีส่วนผสมของส�รเหล�่นีจ้ะต้อง
นำ�ใบรับรองแพทย์กำ�กับม�ด้วย	

2.7.13  ด่านตรวจคนเข้าเมือง
   ของสิงคโปร์

Don’t
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	 ที่สิงคโปร์มีผู้ให้บริก�รเครือข่�ยโทรศัพท์	3	
ร�ยด้วยกัน	ดังนี้	SingTel,	M1	และ	StarHub		
	 -	ก�รที่จะโทรศัพท์ห�คนที่ประเทศสิงคโปร์
นั้นให้กดรหัสประเทศ	 65	 ก่อน	 และต�มด้วย
หม�ยเลขโทรศัพท์ปล�ยท�ง		
	 -	 คุณส�ม�รถห�ซื้อ	 Sim	 card	 หม�ยเลข
โทรศัพท์ได้ที่ร้�น	 7-11	 ทั่วไป	 และที่สน�มบิน	
Changi	[10] 

2.7.14 การสื่อสารทางโทรศัพท์

Do
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	 ผูท้ีเ่ดนิท�งเข�้สิงคโปร	์ทีต่อ้งก�รพกพ�เครือ่ง
ใชไ้ฟฟ�้ม�ดว้ย	เชน่	เครือ่งเป�่ผม	ควรนำ�ปลัก๊ต่อ
ม�ดว้ย	เนือ่งจ�กท่ีสงิคโปร์ใชเ้ต้�เสยีบแบบ	3	ข�	
ส่วนกระแสไฟนั้นเท่�กับไทย	คือ	220	โวลต์	ซึ่ง
ส�ม�รถห�ซื้อปลั๊กต่อแปลงจ�ก	2	ข�	เป็น	3	ข�
ไดต้�มร้�นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้�หรอืต�มห�้งสรรพสนิค�้	

2.7.15 ระบบไฟฟ้าในสิงคโปร์

Do
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	 ผู้ประสงค์จะเข้�ไปทำ�ง�นในสิงคโปร์	 ควร
ตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงแรงง�นฯ	 ของไทย	
เพื่อป้องกันก�รถูกหลอกลวงไปทำ�ง�นโดยไม่ได้
ขออนุญ�ตทำ�ง�นจ�กท�งก�รสิงคโปร์	 และจะ
ถูกดำ�เนินคดี	

2.7.16 การทำางานในสิงคโปร์

Do
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	 ห�้มบว้นนำ�้ล�ย	ในท่ีส�ธ�รณะ	ห�กฝ�่ฝนืจะ
โดนปรับ	500	เหรยีญสงิคโปร	์(ประม�ณ	11,500	
บ�ท)

2.7.17 ห้ามบว้นนำา้ลาย ในท่ีสาธารณะ 

Don’t
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	 ห้�มเด็ดดอกไม้		หักกิ่งไม้	ในสวนส�ธ�รณะ		
ห�กฝ่�ฝืนจะโดนปรับ	 500	 เหรียญสิงคโปร์	
(ประม�ณ	11,500	บ�ท)

2.7.18  ห้ามเด็ดดอกไม้  หักกิ่งไม้ 
   ในสวนสาธารณะ  

Do
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2.7.19 หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้

หน่วยงาน     เบอร์โทร

ตำารวจ

เหตุด่วน/รถพยาบาล/
ดับเพลิง

สายดว่นนกัท่องเทีย่ว STB
(ระบบข้อมูลสำาหรับ
นักท่องเที่ยวอัตโนมัติ 
ตลอด 24 ชั่วโมง)

CitySearch 
(สอบถามเบอรห์นา้เหลอืง 
มีโอเปอเรเตอร์
ให้บริการคุณ

โทรออกต่างประเทศ

999 (ไม่เสียค่าโทร)

995 (ไม่เสียค่าโทร)

โทร : 1800 736
2000 (ไม่เสียค่าโทร
เมื่อโทรจากสิงคโปร์

โทร : (65) 1900 777
7777

โทร : 104

คุณควรจดเบอร์โทรศัพท์ข้�งล่�งนี้
และเก็บไว้กับตัวตลอดเวล�	
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2.7.19 หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้

หน่วยงาน     เบอร์โทร

สอบถามเวลา

เบอร์โทรฟรี

สอบถามสภาพอากาศ

สถานทูตไทยในสิงคโปร์

สถานทูตสิงคโปร์ในไทย

โทร : 1711

กด 1800 ตามด้วย
หมายเลขโทรฟรี
(Toll-free-line)
(เฉพาะโทรจาก
สิงคโปร์เท่านั้น)

โทร : (65) 6542
7788

โทร : (65) 235-4175,
737-2158, 2175,
2644, 3372

โทร : (66-2) 286
2111 / 1434
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2 ASEAN Do’s and Don’ts

จัดทำาโดย :	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน	(ก.พ.) 
	 47/111	ถนนติว�นนท์	ตำ�บลตล�ดขวัญ	
	 อำ�เภอเมือง	นนทบุรี	11000
	 โทรศัพท์	0	2547	1000	
	 โทรส�ร		0	2547	1108		
หัวหน้าโครงการและบรรณาธิการ :	รศ.ดร.จิรประภ�	อัครบวร
หัวหน้าทีมวิจัย :	 น�ยวัลลภ	ใหญ่ยิ่ง
นักวิจัย :	 	 น�ยจ�รุวัฒน์		เจริญพิเชฐ
ที่ปรึกษาโครงการ :	น�ยประด�ป	พิบูลสงคร�ม						 		
	 	 ผู้เชี่ยวช�ญด้�นระบบร�ชก�รใน	ASEAN
																									ผศ.ดร.อรนุช	พฤฒิพิบูลธรรม
																									ผู้เชี่ยวช�ญด้�นวัฒนธรรม	ASEAN
ผู้ประสานงานและตรวจทานคำาผิด :	น�งส�วเย�วนุช	สุมน
เลขมาตรฐานประจำาหนังสือ :	978-616-548-144-1
จำานวนพิมพ์ : 5,400	เล่ม
จำานวนหน้า :	 120	หน้�
พิมพ์ที่ :	 	 กรกนกก�รพิมพ์

ASEAN Do’s and Don’ts
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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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



5สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

1. ข้อมูลสำาคัญของประเทศโดยย่อ 7
2. วัฒนธรรม  9
 2.1 หมวดการทักทาย	 10		
					 2.1.1	 ก�รเรียกชื่อ	 11
	 	 2.1.2	 ก�รกล่�วทักท�ย	 																			17
	 	 2.1.3	 ก�รกล่�วขอโทษ	 21
	 	 2.1.4	 ก�รกล่�วขอบคุณ	 22
	 	 2.1.5	 ก�รกล่�วล�	 23
 2.2 หมวดอาหารและมารยาทในการรับประทานอาหาร	 24
					 2.2.1	 อ�ห�รประจำ�ช�ต	ิ 25						
					 2.2.2	 วิธีก�รรับประท�นอ�ห�ร	 										27
					 2.2.3		ข้อควรระวังในก�รรับประท�นอ�ห�ร	 28
	 	 2.2.4		ก�รชำ�ระค่�อ�ห�ร	 33
	 	 2.2.5		ก�รให้ทิปในร้�นอ�ห�รโรงแรมใหญ่			 34
	 	 2.2.6		อัตร�ค่�อ�ห�รเอเซียหรือตะวันตกในภัตต�ค�ร	 35
 2.3 หมวดศาสนาและประวัติศาสตร	์					 36
	 	 2.3.1		ก�รสนทน�เรื่องศ�สน�		 								37
	 	 2.3.2		ก�รสนทน�เรื่องประวัติศ�สตร์	 44
	 	 2.3.3		คว�มสำ�คัญของคัมภีร์กุรอ�น	 							45
	 	 2.3.4		คว�มสำ�คัญของซุนนะ			 46
	 	 2.3.5	 คว�มสำ�คัญของซ�รีอ� 47
 2.4 หมวดมารยาทในการเข้าสังคม
      และการเข้าร่วมงานพิธีสำาคัญ		 48
	 	 2.4.1	 ก�รติดต่อร�ชก�ร	 49
	 	 2.4.2	 ก�รเข้�ร่วมพิธีแต่งง�น	 56
	 	 2.4.3	 ก�รเข้�ร่วมง�นศพ	 57
	 	 2.4.4	 ก�รเข้�ร่วมพิธีทำ�น้ำ�มนต	์ 							60
	 	 2.4.5	 ก�รประกอบพิธีกรรมท�งศ�สน�				 61
	 	 2.4.6	 ก�รปฏิบัติตัวภ�ยในมัสยิด	 68
	 	 2.4.7		ก�รชำ�ระล้�งร่�งก�ย 77
	 	 2.4.8		ก�รใช้น�มบัตร	 78
	 	 2.4.9	ม�รย�ทก�รแต่งก�ยของสตรี	 79

สารบัญ



6 ASEAN Do’s and Don’ts

 2.5 หมวดการซื้อของ	 80
	 	 2.5.1	 ก�รต่อรองร�ค�	 81
	 	 2.5.2	 วิธีก�รชำ�ระเงิน	 83	
	 	 2.5.3	 สินค้�น่�ซื้อ/ห้�มซื้อ	 85
	 	 2.5.4	 สินค้�น่�ซื้อ	 87
	 	 2.5.5	 สินค้�ห้�มซื้อ	 88
	 	 2.5.6	 ก�รแลกเงิน	 90	
 2.6 หมวดภาษากาย 97
	 	 2.6.1	 ก�รใช้มือซ้�ยในก�รรับ-ส่งของ	 98
	 	 2.6.2	 ก�รใช้นิ้วโป้ง	 99
	 	 2.6.3	 ก�รผ�ยมือขว�	 100
	 	 2.6.4		ก�รว�งมือที่สะโพกหรือยกมือกอดอก	 101
	 	 2.6.5	 ก�รสัมผัสศีรษะผู้อื่น	 102
 2.7 หมวดอื่นๆ	 	103
	 	 2.7.1		สิ่งที่ควรนำ�ติดตัวไปด้วย													 104
	 	 2.7.2		ก�รใช้บริก�รท�งคมน�คม										 105
	 	 2.7.3		ก�รเดินท�งของสตรีโดยลำ�พัง						 108
	 	 2.7.4		ก�รเดินท�งกับเด็กเล็ก															 109
	 	 2.7.5		ก�รใช้โทรศัพท์	 110
	 	 2.7.6		ก�รแต่งก�ยประจำ�ช�ต ิ 114
	 	 2.7.7	ก�รนับเวล�และวันหยุดสำ�คัญของอินโดนีเซีย		 	116
บรรณานุกรม                                 117

 



7สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

Jakarta

 Indonesia

ข้อมูลสำาคัญของประเทศ
โดยย่อ

1

แผนที่

ธงชาติ ตราแผ่นดิน



8 ASEAN Do’s and Don’ts

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
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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



39สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

	 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



51สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

	 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
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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/
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	 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
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	 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
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	 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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