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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



37ราชอาณาจักรไทย

	 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



58 ASEAN Do’s and Don’ts

	 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
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	 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
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	 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



81ราชอาณาจักรไทย

	 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



83ราชอาณาจักรไทย

	 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



88 ASEAN Do’s and Don’ts

	 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
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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
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	 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
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	 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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