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นักวิจัย :	 	 น�งส�วกิ่งด�ว		อินกอง
ที่ปรึกษาโครงการ :	 น�ยประด�ป	พิบูลสงคร�ม						 		
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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

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

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Don’t
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	 ก�รเข้�ร่วมง�นแต่งง�นของช�วเมียนม�ร์	
ควรมอบของรับไหว้เป็นสิ่งของเคร่ืองใช้	 เช่น	 
พัดลม	หรือตู้เย็น	

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

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

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

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

2.4.3 การเข้าร่วมงานศพ

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

2.4.4 การใช้นามบัตร

Do
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	 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
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2.5
หมวด

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

2.5.1 การต่อรองราคา

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

2.5.2 การแลกเงิน

Do
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	 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
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	 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
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	 ก�รใช้จ่�ยในเมียนม�ร์ต้องใช้เงินสดเท่�นั้น
ไม่รับบัตรเครดิต	

2.5.3 วิธีการชำาระเงิน

Don’t
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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
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	 เม่ือเดินท�งเข้�ไปในเมียนม�ร์	 ห้�มซ้ือ 
ของเก่�	 ทั้ งนี้ เ พ่ือเป็นก�รช่วยรักษ�มรดก 
อันเก่�แก่ของช�วเมียนม�ร์	[7]

2.5.4 สินค้าห้ามซื้อ

Don’t
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2.6
หมวด

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

2.6.1 การแสดงออกในที่สาธารณะ

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

2.6.3 การใช้นิ้วกวัก

Don’t
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	 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
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	 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
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	 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
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	 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
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	 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
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	 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
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	 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
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	 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



101สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

	 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



113สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

	 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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