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คํานํา 

 

การจัดทําองค์ความรู้ของสํานักการต่างประเทศภายใต้ช่ือเรื่อง “เกร็ดความรู้ประสบการณ์
การเดินทางในประเทศสมาชิกอาเซียน” เริ่มจากการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางาน   
ในต่างประเทศของนักวิเทศสัมพันธ์ สํานักการต่างประเทศ และจากประสบการณ์ท่ีนํามาเล่าสู่    
กันฟังในวงสนทนา นําไปสู่การแลกเปลี่ยนคําแนะนํา ข้อสังเกต และเกร็ดความรู้ท่ีต่างคนต่างได้รับ
จากการปฏิบัติงานในท่ีต่างๆ ซึ่งคณะทํางาน KM ของสํานักการต่างประเทศต่างเห็นพ้องต้องกันว่า 
สิ่งท่ีได้นํามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันน้ี มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการทํางานของสํานักการ
ต่างประเทศ และน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับบุคลากรท่ีต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการในประเทศ
ดังกล่าว รวมถึงผู้สนใจท่ัวไปอีกด้วย คณะทํางานจึงได้จัดทําเป็นองค์ความรู้ฉบับน้ีข้ึน โดยได้
ดําเนินการตามแนวทางการจัดการความรู้ (Knowledge management) เพ่ือรวบรวม แลกเปลี่ยน 
จัดทํา และเผยแพร่องค์ความรู้น้ีให้แก่ผู้ท่ีสนใจ อน่ึง เกร็ดความรู้ท่ีนํามาเล่าสู่กันฟังน้ีเป็นสิ่งท่ี       
ผู้เรียบเรียงในแต่ละเรื่องได้ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของตน จึงอาจมีการตีความท่ีต่างกันไป
ตามความคิดเห็นและมุมมองของผู้เรียบเรียง   
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เกรด็ความรูจ้ากประสบการณ์เดินทางในประเทศสมาชกิอาเซียน 

 

1. บทนํา 

การปฏิบัติหน้าท่ีในการเดินทางร่วมกับคณะเดินทางไปยังประเทศต่างๆ เป็นหน้าท่ีสําคัญประการ
หน่ึงของนักวิเทศสัมพันธ์ สํานักการต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมประชุมในองค์การระหว่างประเทศ
หรือประชุมในเวทีระหว่างประเทศ การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยน หรือการเย่ียมเยือนต่างประเทศของ
ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รวมท้ังคณะผู้บริหารและข้าราชการของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  

การได้มีโอกาสได้ร่วมปฏิบัติงานในคณะเดินทางดังกล่าว ทําให้นักวิเทศสัมพันธ์ได้มีโอกาสเรียนรู้ 
เพิ่มพูนประสบการณ์เก่ียวกับประเทศท่ีตนได้เดินทางไป สํานักการต่างประเทศจึงเห็นว่า ควรมีการจัด
กิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเดินทางในประเทศสมาชิกอาเซียนของ       
นักวิเทศสัมพันธ์ เพื่อรวบรวมและจัดทําเป็นองค์ความรู้ของสํานักการต่างประเทศเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
การติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมกับ
บริบทของแต่ละประเทศ รวมท้ังเพ่ือเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้ศึกษาและสามารถนําไปปรับใช้ได้ท้ังในการ
ปฏิบัติงาน และการเดินทางส่วนตัว 

2. ข้ันตอนการจัดทําองค์ความรู้ 

2.1 การบ่งช้ีความรู้ คณะทํางานได้มีพิจารณาถึงองค์ความรู้ของสํานักการต่างประเทศและทบทวน
การดําเนินการท่ีผ่านมา พบว่าสํานักการต่างประเทศควรมีองค์ความรู้ท่ีช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการทําความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศจะทํา
ให้การติดต่อประสานงาน หรือการปฏิบัติตนเม่ือต้องอยู่ในประเทศน้ันๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมกับบริบทของ
แต่ละประเทศ  
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2.2 วิธีการสร้างและแสวงหาความรู้ ความรู้ท่ีได้ส่วนใหญ่มาจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ของนักวิเทศสัมพันธ์ สํานักการต่างประเทศ และยังได้มีการรวบรวมความรู้จากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ท้ังจาก
คู่มือ หนังสือ เอกสารเผยแพร่ และเว็บไซต์ต่างๆ  

2.3 วิธีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ สํานักการต่างประเทศได้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบของชุมชนนัก
ปฏิบัติ (Community of Practice) จํานวน 3 ครั้ง เพ่ือพูดคุยและแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานของนักวิเทศสัมพันธ์ร่วมกัน  

2.4 การมีส่วนร่วมดําเนินการ นัก วิ เทศ สัมพันธ์ ของสํ า นักการ ต่างประ เทศทุกคน  และ
ผู้อํานวยการสํานักการต่างประเทศได้เข้าร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ 

2.5 การประมวลและกล่ันกรองความรู้ นักวิเทศสัมพันธ์ของสํานักการต่างประเทศทุกคน และ
ผู้อํานวยการสํานักการต่างประเทศ ได้ช่วยกันดําเนินการเรียบเรียงและจัดทําข้อมูลองค์ความรู้ร่วมกันและ
ได้มีการตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูลโดยคณะทํางาน และผู้อํานวยการสํานัก 

2.6 การจัดเก็บองค์ความรู้ จัดทําในรูปแบบของเอกสาร และในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้
สะดวกต่อการจัดเก็บและการสืบค้น 

2.7 การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ มีการเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ตของสํานักการ
ต่างประเทศและจัดทําในรูปแบบเอกสารไว้ท่ีศูนย์การเรียนรู้ของวุฒิสภา (Senate Learning Center) 
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3. “เรื่องเล่านักวิเทศฯ” ตอน เกร็ดความรู้จากประสบการณ์เดินทางในประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

บรูไน ... ไม่ไปไม่รู้ 
 

“น้อมรับใช้ตามแนวทางของพระอัลลอฮ์เสมอ” (Always in service with God's guidance) เป็น
คําขวัญประจําชาติของบรูไนดารุสซาลาม ประเทศเล็ก ๆ ท่ีร่ํารวยจากนํ้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และให้
ความสําคัญกับความม่ังค่ังโดยไม่ละเลยเรื่องความม่ันคงทางจิตใจ ชาวบรูไนยังยึดม่ันตามหลักคําสอน
ศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นท้ังแก่นหลักในการปกครองและการดําเนินชีวิต สมดังคําขวัญของประเทศบรูไน มีช่ือ
เป็นทางการว่า “เนการาบรูไนดารุสซาลาม” (Negara Brunei Darussalam) แปลว่า ดินแดนแห่งความ
สงบสุข (Abode of Peace) เมืองหลวงคือกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไน เข้าร่วมสมาชิกอาเซียนเป็นลําดับ
ท่ี 6 เม่ือวันท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2527 อํานาจการปกครองสูงสุดในบรูไนเป็นของสุลต่านตามรัฐธรรมนูญของ
ประเทศบรูไน ฉบับปี พ.ศ. 2527 ท่ีกําหนดให้สุลต่านเป็นอธิปัตย์ คือ เป็นท้ังประมุขและนายกรัฐมนตรี 
ปัจจุบันนอกจากสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ (His Majesty 
Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah) สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ท่ี 29 ยังดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองอ่ืน ๆ ด้วย ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง และกระทรวง
การต่างประเทศและการค้า  

ในส่วนของสถาบันนิติบัญญัติของประเทศ มีสภานิติบัญญัติแห่งบรูไนดารุสซาลาม (Legislative 
Council of Brunei) ประกอบด้วยจํานวนสมาชิกไม่เกิน 45 คน โดยสมาชิกจํานวน 30 คน ได้รับการ
แต่งตั้งจากสุลต่านกษัตริย์บรูไน ในขณะท่ีสมาชิกอีก 15 คน เป็นตัวแทนการปกครองท้องท่ี ซึ่งบุคคลเหล่าน้ี
เป็นผู้ได้รับเลือกและแต่งตั้งโดยทางราชการ ทําหน้าท่ีพิจารณาและลงมติให้ ความเห็นชอบการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ควบคุมตรวจสอบการดําเนินนโยบายของรัฐบาล และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
การดําเนินการประชุมของรัฐสภา  

ครั้งแรกท่ีได้เดินทางมาบรูไนดารุสซาลาม คือเม่ือครั้งท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการ
คณะเดินทางให้กับคณะของนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนท่ีหน่ึง ในขณะน้ัน อีกครั้ง
หน่ึง ได้เดินทางร่วมกับคณะผู้บริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา นําโดย นางวรารัตน์ อติแพทย์ ซึ่ง
ขณะน้ันดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการวุฒิสภา ระหว่างการเยือนท้ังสองครั้ง คณะได้มีโอกาสเข้าเย่ียมคารวะ
บุคคลสําคัญจากฝ่ายนิติบัญญัติของบรูไน ได้แก่ H.E. Pehin Dato Haji Awang Isa Bin Pehin Dato Haji 
Awang Ibrahim ประธานสภานิติบัญญัติแห่งบรูไนดารุสซาลาม และ Yang Dimuliakan Pehin Orang 
Kaya Pekerma Jaya Dato Paduka Haji Judin Bin Haji Asar เลขาธิการสภานิติบัญญัติฯ ก่อนการ
เยือน  
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สํานักการต่างประเทศ โดยกลุ่มงานพิธีการทูต ประสานการเดินทางผ่านกระทรวงการต่างประเทศแต่กว่าจะ
ได้คํารับการยืนยันว่าฝ่ายรัฐสภาบรูไนพิจารณาอนุญาตให้ทางคณะเข้าพบได้ก็ใกล้วันเดินทางเต็มทีเล่นเอา
ผู้ปฏิบัติงานอย่างเรากังวลอยู่ไม่น้อย แต่ทางสถานเอกอัครราชทูตไทยท่ีน่ันบอกให้เราสบายใจได้เหตุผลท่ีผล
การตอบรับอาจจะล่าช้าไปบ้างเน่ืองจากอํานาจการตัดสนิใจอยู่ท่ีสมเด็จพระราชาธิบดีฯ น่ันเอง  

จําได้ว่าตอนท่ีน่ังรถผ่านไปมาในแต่ละท่ีจะพบเจอแต่มัสยิด แทบไม่เห็นมีวัด หรือศาลเจ้าเลย ทําให้
นึกได้ว่าน่ีเป็นการมาเยือนประเทศซ่ึงมีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจําชาติครั้งแรกในชีวิต ท่ีน่ีไม่มีห้าง
ใหญ่โต ไม่มีสถานเริงรมย์ การด่ืมเหล้าและการสูบบุหรี่เป็นสิ่งต้องห้าม สิ่งเหล่าน้ีทําให้การมาเยือนท่ีน่ีได้
ความรู้สึกแตกต่าง แต่มีเสน่ห์อย่างบอกไม่ถูก  

ถึงแม้ว่าการสํารวจพบแหล่งนํ้ามันในบรูไนเม่ือปี พ.ศ. 2422 ทําให้บรูไนร่ํารวยด้วย นํ้ามันและก๊าซ
ธรรมชาติซึ่งถือเป็นรายได้หลักของประเทศ เม่ือคราวท่ีไปนํ้ามันดีเซลราคาลิตรละประมาณ 13 บาทเท่าน้ัน 
เจ้าหน้าท่ีสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ยังเล่าติดตลก ให้ฟังว่าคนท่ีน่ีเวลาไม่มีอะไร
ทําก็ขับรถเล่นไปเรื่อยๆ เป็นการพักผ่อนหย่อนใจอย่างหน่ึง และเน่ืองจากนํ้ามันมีราคาถูกมาก ประชากรใน
ประเทศส่วนใหญ่มีรถยนต์ส่วนตัวขับอีกท้ังยังไม่มีปัญหารถติด ดังน้ัน ระบบขนส่งมวลชนของบรูไนจึงไม่เป็น
ท่ีนิยมนัก รถโดยสารประจําทางกว่าจะผ่านมาแต่ละคันอาจต้องรอเป็นช่ัวโมงก็มี  

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดย้ัง บรูไนยังคง
ให้ความสําคัญย่ิงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ พ้ืนท่ีร้อยละ 70 ของประเทศบรูไนเป็นผืนป่า 
สัตว์นํ้าในน่านนํ้าก็ยังอุดมสมบูรณ์ จนได้รับการขนานนามว่า “City in the Forest”  

บรูไนจัดระเบียบสังคมตามข้อบัญญัติของศาสนาอย่างเคร่งครัด วิถีการดําเนินชีวิตของประชากรจึง
เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม ด้านความเป็นอยู่น้ันสะดวกสบาย เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีร่ํารวย รัฐมีเงิน
ดูแลประชากรในเรื่องปัจจัยพ้ืนฐาน มีระบบรัฐสวัสดิการท่ีมีประสิทธิภาพ  

นอกจากด้านศาสนาแล้ว บรูไนยังให้ความสําคัญกับการศึกษาอย่างมาก เพราะถือเป็นพ้ืนฐานที่
สําคัญในการพัฒนาคุณภาพของประชากรต่อไป รัฐไม่เรียกเก็บค่าเล่าเรียนจากประชาชน มีการใช้ภาษา
มลายูสอนวิชาความรู้เก่ียวกับศาสนาอิสลาม พลศึกษา ศิลปะ ส่วนภาษาอังกฤษใช้สอน วิชาหลัก เช่น 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น จึงไม่น่าแปลกใจเลยท่ีชาวบรูไนทุกคนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
เป็นอย่างดี  
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ในส่วนของสถานท่ีท่องเท่ียวน้ัน อย่างท่ีกล่าวไปข้างต้นว่าบรูไนอาจจะไม่ได้มีห้างสรรพสินค้าหรือ
สถานบันเทิงอย่างบ้านเรา แต่ก็มีมัสยิดสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน (The Omar Ali Saifuddien 
Mosque) และมัสยิดจาเม อาร์ ฮัสซานัล โบลเกียห์ (The Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque) เป็น
สองมัสยิดสําคัญ ซึ่งทุกคนท่ีมาบรูไนไม่ควรพลาด มัสยิดท้ังสองแห่งเป็นท่ีเคารพสักการะและเป็นศูนย์รวม
ของชาวมุสลิมในบรูไน มีโครงสร้างสถาปัตยกรรมและการตกแต่งท้ังภายนอกและภายในอันประณีตงดงาม 

 
มัสยิดจาเม อาร์ ฮัสซานัล โบลเกียห์ ซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่าน ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซ

ซัดดิน วัดเดาเลาะห์ มีพระราชดําริรับสั่งให้สร้างขึ้น ในวโรกาสเฉลิมฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์ของ
พระองค ์

กัมปงเอเยอร์ (Kampong Ayer) เป็นหมู่บ้านลอยนํ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกตั้งอยู่ท่ีแม่นํ้าบรูไนมี
ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 40,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของจํานวนประชากรท้ังหมด รัฐบาลบรูไน
อํานวยความสะดวกและจัดสรรให้หมู่บ้านมีสาธารณูปโภคครบครัน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีตํารวจ 
สถานีดับเพลิง ไฟฟ้า นํ้าประปา และโทรศัพท์ เป็นต้น ชาวบ้านสัญจรไปมาด้วยเรือ ชาวยุโรปยุคแรก ๆ ท่ี
เดินทางมายังบรูไนขนานนามหมู่บ้านกลางนํ้าแห่งน้ีว่า “เวนิสแห่งตะวันออก” (Venice of the East)  

หากต้องการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ก็ไม่ควรพลาดการล่องเรือชมทัศนียภาพของป่าชายเลนของบรูไน 
ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มาก และถ้าโชคดียังจะได้เจอกับลิงจมูกยาวซึ่งเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นท่ีหาดูท่ีอ่ืนไม่ได้
นอกจากบนเกาะบอร์เนียวเท่าน้ัน 
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Do's and Don'ts in Brunei  

Do’s  
• ผู้หญิงควรแต่งกายให้สุภาพ มิดชิด ไม่ใส่เสื้อผ้ารัดรูปจนเกินไป  

• เวลารับหรือย่ืนสิ่งของให้ใคร ให้ใช้มือขวาเท่าน้ัน แต่ใช้มือซ้ายช่วยประคองด้วยได้  

• ถอดรองเท้าก่อนเข้าศาสนสถานทุกครั้ง และผู้หญิงท่ีไม่ใช่มุสลิมต้องสวมชุดคลุมยาวสีดําท่ีศาสน 
สถานจัดเตรียมไว้ให้  

• ช่วงเดือนเราะมะฎอน ชาวมุสลิมจะถือศีลอดตั้งแต่เช้ามืดจนถึงตอนเย็นในช่วงเวลาดังกล่าว  

ชาวต่างชาติควรกินอาหารในสถานท่ีท่ีจัดไว้ให้ 

 

 
ผู้หญิงทีไ่ม่ใชมุ่สลิมต้องสวมชุดคลุมสีดําที่ทางมัสยิดจดัเตรียมไว้ใหก้่อนเข้าชมศาสนสถานทุกคร้ัง 

 
Don'ts  
• ผู้หญิงไม่ควรสังสรรค์อยู่ในหมู่ผู้ชายกลุ่มใหญ่  

• ห้ามใช้น้ิวช้ีช้ีไปท่ีคนหรือสิ่งของเพราะถือว่าไม่สุภาพให้ใช้น้ิวหัวแม่มือข้างขวาช้ีไปยังสิ่งท่ีต้องการแทน 

• ห้ามถ่ายรูปในศาสนสถาน 
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เกร็ดน่ารู้จากการเดินทาง  
• เน่ืองจากบรูไนเป็นประเทศอิสลาม ฉะน้ัน ผู้ท่ีจะเดินทางไปควรศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับข้อ 

ห้ามต่างๆ ก่อนไปจะมีประโยชน์มาก  

• หน่วยเงินตราบรูไน คือ ดอลลาร์บรูไน 1 ดอลลาร์บรูไน เทียบเท่าประมาณ 25 บาท นอกจาก 

ดอลลาร์บรูไนได้แล้ว ยังสามารถใช้ดอลลาร์สิงคโปร์แทนได้ เพราะอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากัน  

• ควรไปมัสยิดสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน และมัสยิดจาเม อาร์ ฮัสซานัล โบลเกียห์ ให้ครบท้ัง  

สองแห่ง และหากมีเวลาควรลองแบ่งไปเย่ียมชมมัสยิดสักหน่ึงแห่งช่วงยามเย็น หรือช่วงคํ่าด้วย  

เพราะทางมัสยิดจะเปิดไฟประดับมีความสวยงามไปอีกแบบ  

• ควรหลีกเลี่ยงการสวมใส่เสื้อผ้าสีเหลืองเพราะชาวบรูไนถือว่าสีเหลืองคือสีของพระมหากษัตริย์
เท่าน้ัน 

บรูไนดารุสซาลามเป็นประเทศเล็กท่ีมีความก้าวหน้าในหลาย ๆ ด้าน ท้ังเรื่องเศรษฐกิจ และ
คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชากรโดยรวมแม้ว่าประชากรจะมีจํานวนไม่มาก แต่ก็พิสูจน์ให้นานาประเทศได้เห็น
ถึงความแข็งขันในการพัฒนาประเทศชาติให้รุดหน้าย่ิงข้ึนในทุกด้าน โดยไม่ลืมรากฐานสําคัญของชีวิตอย่าง
ศาสนา การศึกษา หรือกระท่ังสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 

กันยารัตน์ เอ่ียมสุขแสง  
ผู้เรียบเรียง 
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สวัสดี...กัมพูชา 
 

 
 

ราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นอีกหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนที่ มีพรมแดนติดต่อกับ
ราชอาณาจักรไทยอยู่หลายจังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ จันทบุรี ตราด และที่
รู้จักกันดีคือ ตลาดโรงเกลือที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสระแก้ว ซึ่งการที่ทั้งสองประเทศมีพื้นที่ชายแดนติดต่อกัน
ทําให้ประชาชนของทั้งสองประเทศต่างไปมาหาสู่กันอย่างง่ายดายทั้งในด้านการท่องเที่ยว การค้าและ
แรงงาน แม้ว่าในทางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะมีความขัดแย้งอยู่บ้างอันเป็นผลพวง
จากประวัติศาสตร์ที่เกิดจากการขีดแบ่งเส้นแดนโดยจักรวรรดินิยมที่มีวิธีคิดการแบ่งเขตแดนแบบ 
รัฐชาติ (Nation State) สมัยใหม่ หากแต่เม่ือพิจารณาถึงลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทย
และกัมพูชาแล้ว จะเห็นได้ว่าดินแดนทั้งสองต่างก็เป็นดินแดนที่มีวัฒนธรรมแบบเดียวกัน มีลักษณะทาง
ชาติพันธุ์เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน นอกจากนี้ ปัญหาอีกประการคือการศึกษาประวัติศาสตร์ของไทย 
ได้ถูกหล่อหลอมจากกระบวนการ ตํารา และแบบเรียนภายใต้อุดมการณ์แบบชาตินิยมที่ประกอบสร้าง
ให้เราเกลียดพม่า กลัวญวน และดูหม่ินเขมร วิธีคิดแบบนี้ย่อมจะเกิดผลเชิงลบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ อย่างไรก็ดี ทั้งสองประเทศต่างก็เป็นสมาชิกของอาเซียนที่จะต้องก้าวข้ามประวัติศาสตร์และ

ความขัดแย้งระหว่างกันและหันมาร่วมมือกัน
ก้าวเข้าสู่ความเป็นเอกภาพของประชาคม
อาเซียนอย่างแท้จริง โดยอาศัยกรอบความ
ร่วมมือต่าง ๆ เป็นพลังขับเคลื่อนความสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า ง กั น ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ นท า ง ด้ า น ก า ร
แลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิจัย รวมถึงด้าน
เศรษฐกิจการค้าและการลงทุนให้มากย่ิงขึ้น  
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สําหรับนิสัยของคนกัมพูชา (รุ่นใหม่) พบว่าอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากไทยจะมีสูงมาก โดยผ่าน
ทางสินค้าไทย ละครไทย ภาพยนตร์ไทย ด้วยวัฒนธรรมที่ ใกล้ เ คียงกัน การเรียนรู้ก็ ง่ายขึ้น  
ใครใช้สินค้าไทยต้องถือว่าไฮโซเพราะคนเขมรเชื่อว่าสินค้าไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีกว่าของที่มาจาก
จีนหรือเวียดนาม นอกจากนั้นคนเขมรที่พอมีฐานะก็จะมีโอกาสเดินทางมาเที่ยวเมืองไทย หรือส่ง
ลูกหลานมาเรียนที่เมืองไทย  

สําหรับอาหารการกินของกัมพูชายังมีกลิ่นอายของ
อาหารฝร่ังเศสอยู่พอสมควรอันจะเห็นได้จากมีขนม
ปังวางขายอยู่ริมถนนอยู่มากมายซึ่งเอามาดัดแปลง
ทําเป็นแซนวิชใส่ไส้ตามตํารับของคนกัมพูชาที่อร่อย
และราคาไม่แพง นอกจากนี้ ด้านการท่องเที่ยวก็มี
เมืองเสียมเรียบเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญที่มีคนไทย
ไปเที่ยวมากกว่าเมืองหลวงพนมเปญ  

 
Do's and Don'ts in Cambodia  

Do’s  
 คนกัมพูชา จะกล่าวคําทักทายด้วยคําว่า "จูมรียบ ชัวร์" หรือ "ซัว สเดย์" พร้อมประนมมือ

ไว้ด้านหน้าและโค้งตัวต่ําลง ซึ่งผู้มีอาวุโสน้อยกว่าจะเป็นผู้ทักทาย 
 คนกัมพูชาใช้นามสกุลนําหน้าชื่อเสมอ หากต้องการเรียกชื่อคนกัมพูชาควรเรียกชื่อท้าย 
 การรับประทานอาหารกับคนกัมพูชาควรให้เจ้าของบ้านเป็นฝ่ายเริ่มรับประทานอาหาร

ก่อน 
 ควรใช้มือทั้งสองข้างหรือมือขวาในการส่งของให้กัน 
 เม่ือพบพระภิกษ ุสามเณร ควรถอดหมวกพร้อมแสดงความเคารพทุกคร้ัง 
 ควรก้มศีรษะเล็กน้อยเม่ือเดินผ่านบุคคลที่กําลังสนทนากันอยู่ มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการ

เสียมารยาทอย่างมาก 
 การน่ังกับพื้นควรเก็บปลายเท้าให้เรียบร้อยมิดชิด ไม่ชี้ปลายเท้าไปทางผู้อื่นผู้ใดเพราะถือ

เป็นการไม่สุภาพ 
 ควรปิดเคร่ืองมือสื่อสารเมื่ออยู่ในเขตวัด 
 โดยทั่วไปผู้หญิงควรแต่งตัวเรียบร้อยมิดชิด ผู้ชายควรสวมเสื้อมีปกและใส่กางเกงขายาว 
 ควรให้ความเคารพต่อผู้สูงอายุ และควรให้ผู้ที่อาวุโสสูงสุดของโต๊ะอาหารรับประทาน

อาหารก่อน 
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Don’ts  
 ไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์การเมือง การปกครองและถ่ายภาพสัญลักษณ์ทางการทหารของ

กัมพูชา 
 ในการถ่ายภาพ ไม่ควรจับมือชาวกัมพูชา เพราะจะทําให้เกิดการเข้าใจผิดกัน 
 ไม่ควรส่งเสียงดัง หรือสวมหมวกในเขตวัด ส่วนผู้หญิงไม่ควรแต่งหน้าจัดหรือแต่งตัวไม่

สุภาพเม่ือเข้าวัด 
 คนกัมพูชาถือว่าศีรษะเป็นของสูง จึงไม่ควรแตะต้องหรือสัมผัสศีรษะผู้อื่นในทางกลับกันถือ

ว่าเท้าเป็นของต่ํา ไม่ควรชี้หรือเดินข้ามบุคคลอื่น 
 ไม่ควรใช้กระดาษห่อของขวัญสีขาว เพราะคนกัมพูชาถือเป็นสีของการไว้ทุกข์และไม่ควร

เปิดดูของขวัญทันที 
 คนกัมพูชาถือว่าผู้หญิงไม่ควรหัวเราะเสียงดังในที่สาธารณะถือเป็นกิริยามารยาทท่ีไม่

เหมาะสม 
 ไม่ควรสบตาหรือจ้องมองเป็นเวลานาน เพราะคนกัมพูชาถือว่าไม่สุภาพ 
 ไม่ควรแสดงความรัก เช่น การกอด จูบ ในที่สาธารณะ 
 ไม่ควรสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ 
 ห้ามซื้อขายบุหร่ีไฟฟ้าและซิก้าร์ในประเทศกัมพูชา เพราะผิดกฎหมาย 

 
 
 

นายเรวัต วรรณนุรักษ์ 
นักวิเทศสัมพันธ์ชํานาญการ 

ผู้เรียบเรียง 
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เซลามัทปากิ…อินโดนีเซีย 
 
 อินโดนีเซียเป็นประเทศที่ มีความเป็นที่สุดในอาเซียนหลายด้าน โดยมีพื้นที่มากที่สุด  
ทั้งทางบกและทางทะเลรวม 5,070,606 ตารางกิโลเมตร มีจํานวนเกาะมากที่สุด มากกว่า 17,000 เกาะ 
มีประชากรมากที่สุดถึง 255 ล้านคน ถือเป็นอันดับ 4 ของโลกรองจากจีน อินเดีย และสหรัฐอเมริกา      
มีขนาดเศรษฐกิจและตลาดใหญ่ที่สุด และยังเป็นประเทศมุสลิมขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย   
 อินโดนีเซียตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าและการเดินเรือมาตั้งแต่สมัยโบราณ จึงมีการรับศาสนาและ
วัฒนธรรมเข้าสู่พื้นที่แถบนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งวัฒนธรรมฮินดู พุทธศาสนานิกายมหายานและเถรวาท 
ศาสนาอิสลาม คริสต์ศาสนา ตลอดจนลัทธิและความเชื่อมากมาย ทําให้อินโดนีเซียเป็นพื้นที่ที่มีความ
หลากหลายสูงทั้งในด้านความเชื่อและชาติพันธุ์ สมกับคําขวัญของประเทศที่ว่า ‘เอกภาพท่ามกลาง
ความหลากหลาย’ (Unity in Diversity)   

 ประชากรอินโดนีเซียประกอบด้วยหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ สามารถแบ่งตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีและพื้นที่ตั้งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 1) กลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในเกาะชวาและบาหลี  ยึดม่ันแนวทาง
ของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ มีวัฒนธรรมเน้นหนักในเร่ืองคุณค่าของจิตใจและสังคม  2) กลุ่มชนท่ี
อาศัยอยู่ตามบริเวณริมฝั่งทะเลของเกาะต่างๆ นิยมประกอบอาชีพค้าขาย ดําเนินชีวิตตามหลักของ
ศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด เป็นนักธุรกิจของสังคมอินโดนีเซียยุคใหม่ 3) กลุ่มที่มีความล้าหลังมากอาศัย
อยู่ตามบริเวณเทือกเขาในส่วนลึกของประเทศ ดําเนินชีวิตอยู่ด้วยการล่าสัตว์และการเพาะปลูก ปัจจุบัน
รัฐบาลอินโดนีเซียได้เข้าไปปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชนกลุ่มนี้แล้ว 

  นับจากยุคสมัยที่อินโดนีเซียตกเป็นอาณานิคมของฮอลแลนด์และอังกฤษ รวมถึงสมัยที่อยู่ภายใต้ 
การยึดครองของญ่ีปุ่น อินโดนีเซียมีการเคลื่อนไหวเพื่อกอบกู้เอกราชมาโดยตลอดจนกระทั่งมีการ
ประกาศอิสรภาพในปี พ.ศ. 2488 จากนั้นได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกและได้เลือกตั้ง ดร.ซูการ์โน 
เป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศ 

  รัฐสภาของอินโดนีเซียมีชื่อว่า สภาที่ปรึกษาประชาชน (Majelis Permusyawaratan Rakyat: MPR) 
ประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร (Dewan Perwakilan Rakyat: DPR) และสภาผู้แทนภูมิภาค (Dewan 
Perwakilan Daerah: DPD) ซึ่งเป็นสภาที่ตั้งขึ้นใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี 2543 โดย
อินโดนีเซียมีความพยายามให้ทั้งสองสภามีอํานาจเท่าเทียมกัน  อย่างไรก็ตาม ในเวทีโลกโดยเฉพาะใน
สหภาพรัฐสภา (IPU) ยังถือว่าอินโดนีเซียมีสภาเดียว คือ สภาผู้แทนราษฎร   
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 อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทนําในประชาคมอาเซียนตั้งแต่ยุคก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ทั้งยัง
เป็นที่ตั้งของสํานักงานเลขาธิการอาเซียน รวมถึงสํานักงานเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) 
ตลอดจนองค์กรภาคประชาสังคมมากกว่า 800 องค์กรที่เป็นรากฐานสําคัญในการสร้างประชาคม
อาเซียน ดังนั้นความม่ังคงของอินโดนีเซียย่อมส่งผลต่อความม่ันคงของอาเซียนด้วยเช่นกัน 

  ปัจจุบัน ไทยได้รับผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย ในกรณีการปราบปรามการ
ทําประมงของเรือประมงต่างชาติในน่านน้ําอินโดนีเซียอย่างผิดกฎหมาย ประเทศไทยจึงได้ออกพระราช
กําหนดการประมง พ.ศ. 2558 เพื่อป้องกันการประมงผิดกฎหมาย (IUU) และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
เป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมทําการประมงถูกกฎหมายแล้ว    

 
Do's and Don'ts in Indonesia  
 

Do’s 
 การแลกธนบัตรดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อใช้จ่ายในอินโดนีเซีย ธนบัตรนั้นต้องห้ามมีรอยพับหรือ
ห้ามมีรอยขีด และต้องเป็น Series 2003 หรือใหม่กว่าเท่านั้น 
 การต่อรองราคาสินค้าเป็นเร่ืองปกติ (พกเคร่ืองคิดเลขจะช่วยได้ดี) แต่อย่าต่อรองเล่นหากไม่
คิดจะซื้อ (สอบถามราคาได้)  
 การดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์สามารถดื่มได้ตามร้านอาหารที่มีเคร่ืองดื่มประเภทนี้
จําหน่าย หรือตามสถานที่เที่ยวยามราตรี  

 
Don’ts 
 ไม่ควรใช้มือซ้ายส่งหรือรับสิ่งของจากผู้อื่น   
 พยายามหลีกเลี่ยงการใช้นิ้วชี้ชี้ไปที่คนและสิ่งของ อาจใช้นิ้วโป้งหรือการผายมือแทนการชี้
ด้วยนิ้วชี้นิ้วเดียว 
 อย่าจับศีรษะผู้อื่น 
 ควรถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน วัด และมัสยิด 
 หากเดินทางไปในเมืองที่หน้าบ้านมีเคร่ืองเซ่นไหว้ อย่าเดินเหยียบเคร่ืองบูชาที่วางอยู่กับพื้น 
 ไม่ควรยืนคํ้าคนที่ไหว้พระอยู่ในวัด และควรหลีกเลี่ยงการใช้แฟลชในวัด  
 

 
 
 
 
 



13 | P a g e  
 

เกร็ดจากการเดินทาง 
1. ในกรุงจาการ์ตามีศูนย์การค้าขนาดใหญ่จํานวนมาก อาทิ ศูนย์การค้าเสนายัน ศูนย์การค้า

พลาซ่าอินโดนีเซีย เป็นต้น  ของฝากขึ้นชื่อของอินโดนีเซียคือ ผ้าบาติกหรือปาเต๊ะ เคร่ืองไม้แกะสลัก 
หุ่นหนังวายัง ลูกสละ กาแฟขี้ชะมด 

2. ในเมืองใหญ่ของอินโดนีเซีย เช่น กรุงจาการ์ตา ประสบปัญหาการจราจรติดขัดเป็นลําดับ
ต้นๆ ของโลกไม่แพ้กรุงเทพมหานคร  การเดินทางในเมืองจึงจําเป็นต้องเผื่อเวลาไว้ด้วย  อีกทั้งถนนบาง
สายไม่อนุญาตให้รถยนต์ส่วนตัวที่มีผู้โดยสารน้อยกว่ากําหนดแล่นผ่าน จึงต้องตรวจสอบเส้นทางก่อน
เดินทาง และทําให้เกิดอาชีพใหม่คือ การรับจ้างเป็นผู้โดยสารชั่วคราว เพื่อให้รถยนต์สามารถผ่านถนน
เส้นที่ต้องการได้  

 3. คนอินโดนีเซียมักจะสูบบุหร่ีจัดเป็นปกติ ทั้งยังไม่ค่อยมีสถานที่จํากัดการสูบบุหร่ีเหมือน
ประเทศอื่นๆ 

 4. อาหารประจําชาติอินโดนีเซียเรียกว่า กาโด กาโด (Gado Gado) เป็นอาหารที่ประกอบด้วย 
ผักและธัญพืช ถั่วต่างๆ เต้าหู้ ไข่ต้ม ข้าวเกรียบกุ้ง รับประทานคู่กับซอสถ่ัว (คล้ายกับสลัดแขกของไทย) 

 5. การแลกธนบัตรดอลลาร์สหรัฐฯ  เพื่อใช้จ่ายในอินโดนีเซีย ธนบัตรนั้นต้องห้ามมี 
รอยพับหรือห้ามมีรอยขีด และต้องเป็น Series 2003 หรือใหม่กว่าเท่านั้น   

  6. โดยปกติไม่จําเป็นต้องให้ทิปในโรงแรมและร้านอาหารขนาดใหญ่ เนื่องจากมักจะรวม
ค่าบริการและภาษีไว้แล้ว  ส่วนการให้ทิปค่ายกกระเป๋า อาจให้ 1,000-2,000 รูเปียห์ (ประมาณ  
3-6 บาท) ต่อกระเป๋าหนึ่งใบ  

 7. ผ้าพื้นเมืองของอินโดนีเซียเรียกว่า ปาเต๊ะ หรือบาติก (Batik) มีวิธีการทําโดยใช้เทียนปิดส่วน
ที่ไม่ต้องการให้ติดสี และใช้วิธีการแต้มระบายหรือย้อมในส่วนที่ต้องการให้ติดสี  นิยมใช้เป็นเคร่ืองแต่ง
กายของหนุ่มสาว โดยใช้เป็นผ้าโพกศีรษะชาย ผ้าคลุมศีรษะหญิง ผ้าทับกางเกงชาย และโสร่งหรือผ้าที่
ใช้นุ่งโดยการพันรอบตัว ซึ่งส่วนที่เรียกว่า "ปาเต๊ะ" คือส่วนที่ต้องนุ่งให้ตรงกับสะโพก โดยมีลวดลายสีสัน 
ต่างไปจากส่วนอื่นๆ ในผ้าผืนเดียวกันนั่นเอง  ในการเข้าร่วมพิธีสําคัญ ชายชาวอินโดนีเซียจะแต่งชุด
ประจําชาติ และเหน็บกริชเข้าร่วมพิธีด้วย 

 8. อินโดนีเซียมีจํานวนเกาะมากกว่า 17,000 เกาะ ซึ่งประมาณ 6,000 เกาะไม่มีคนอาศัย  

  9. อินโดนีเซียแบ่งเป็น 3 เขตเวลา คือ  1) เวลาเท่าประเทศไทย ได้แก่ เขตตะวันตก (เกาะสุ
มาตรา กรุงจาการ์ตา ชวา กาลิมันตันตะวันตก)  2) เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง ได้แก่ เขตกลาง 
(กาลิมันตันตะวันออก บาหลี นูซา สุลาเวสี)  3) เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง ได้แก่  
เขตตะวันออก (อีเรียนจายา มาลุกุ ปาปัว) 
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         นางสาวณัชชา นิลรัตน์ 
                   ผู้เรียบเรียง 
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ประสบการณ์ไปเยือนและศึกษาดูงานลาว 
 

  สะบายดี วันนี้สํานักการต่างประเทศมีเร่ืองมาเล่าเป็นประสบการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของสํานักการ
ต่างประเทศร่วมเดินทางกับคณะผู้แทนข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปเยือนและศึกษาดูงาน 
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้เพื่อนๆ ฟังกัน โดยในช่วง 6 ปี ที่ผ่านมามีคณะข้าราชการ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานเก่ียวกับรัฐสภาของลาว 2 คร้ัง คร้ังแรก
เม่ือปี 2553 และคร้ังที่ 2 เม่ือปี 2557 โดยทั้ง 2 คร้ัง ได้รับการต้อนรับจากสภาแห่งชาติลาวเป็นอย่างดี  

  ก่อนการเดินทาง นอกจากจะมีการประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศแล้ว คณะเดินทาง
ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมให้กับคณะเดินทางเพื่อให้คณะเดินทางเดินทางไปกลับอย่างมีความสุข 
ไม่ว่าจะเป็นการให้คําแนะนําด้านวัฒนธรรมของลาวที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น การเต้นบัดสลบ ชาวลาวทุก
คนสามารถเต้นได้ การนุ่งผ้าซินของสาวลาวที่เป็นเอกลักษณ์และถือเป็นการแต่งการที่สุภาพของสาวลาว 
การตักบาตรข้าวเหนียวที่ใส่แต่ข้าวเหนียว ส่วนกับข้าวคนลาวจะนําไปถวายที่วัด เป็นต้น รวมถึงเร่ือง
อ่อนไหวที่คนลาวรู้สึกจากการกระทําของคนไทย เช่น คนไทยควรใช้คําว่าเพื่อนบ้านแทนคําบ้านพี่เมือง
น้อง เนื่องจากอาจจะมีการถกเถียงว่าประเทศใดเป็นพี่ ประเทศใดเป็นน้อง  

  เม่ือคณะเดินทางถึงประเทศลาว ทางสภาแห่งชาติลาวจะส่งเจ้าหน้าที่ของสภาติดตามดูแล
อํานวยความสะดวกให้กับคณะเดินทางของไทยทุกคร้ังคะ ไม่ว่าคณะเดินทางจะไปไหนเจ้าหน้าที่สภา
ลาวจะติดตามให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ตั้งแต่นครหลวงเวียงจันทน์ วังเวียง ถึงหลวงพระบาง ช่วย
ประสานงานในการดูงานของคณะตามสถานที่ต่างๆ แนะนําและให้ความช่วยเหลือคณะเดินทางโดยไม่มี
ท่าทีเหน็ดเหนื่อย เช่น จัดเตรียมรถส่วนตัวให้หัวหน้าคณะเดินทาง จัดรถตํารวจนําให้กับคณะเดินทาง 
ประสานงานให้คณะเดินทางได้พบปะสนทนากับผู้บริหารสภาแห่งชาติลาว สภานครหลวงเวียงจันทน์ 
แขวงวังเวียง และสภาหลวงพระบาง  

  การเดินทางไปดูงานท้ังสองครั้งที่ผ่านมานี้ ทําให้เราได้ทราบข้อมูลเก่ียวกับรัฐสภาลาวท่ีเป็น
ประโยชน์ในการทํางาน เช่น รัฐสภาลาว มีชื่อเรียกว่า สภาแห่งชาติลาว เป็นสภาเดียว มีประธานสภาแห่งชาติ 
รองประธานสภาแห่งชาติ คณะประจําสภาแห่งชาติคณะกรรมาธิการ สภาแห่งชาติมีหน่วยงานฝ่าย
เลขานุการและสํานักงาน คือ ห้องว่าการสภาแห่งชาติ ทั้งนี้ สภาแห่งชาติลาวยังมีสภาย่อยๆ เรียกว่า 
สภาแห่งชาติประจําเขต ซึ่งแต่ละเขตมีห้องว่าการสภาแห่งชาติประจําเขต มีสมาชิกรัฐสภาประจําปฏิบัติ
หน้าที่ในสภาแห่งชาติประจําเขต และนํารายงานของสภาแห่งชาติประจําเขตของตนเสนอต่อที่ประชุม
สภาแห่งชาติ เช่น สภาแห่งชาติประจําเขตที่ 6 (แขวงหลวงพระบาง) และสภาแห่งชาติประจําเขตที่ 1 
(นครหลวงเวียงจันทน์) 
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  นอกจากนี้ สภาแห่งชาติลาวยังเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารคํ่าเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะเดินทางอีก
ด้วย ซึ่งทั้งสภาแห่งชาติลาวและคณะเดินทางต่างรับประทานอาหารและทํากิจกรรมร่วมกันอย่าง
สนุกสนาน เช่น ร้องเพลงคู่ร่วมกัน โดยตัวแทนจากสภาแห่งชาติลาวและคณะเดินทางของวุฒิสภา รําวง
สาละวันและร่วมเต้นบัดสลบร่วมกัน โดยมีเจ้าหน้าที่สภาลาวรําและเต้นเป็นตัวอย่างพร้อมกับคณะ
เดินทางทุกคนที่เข้าร่วมรับประทานอาหารในคืนนั้น ทําให้การรับประทานอาหารร่วมกันในคืนนั้นเต็มไป
ด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

  เม่ือคณะเดินทางเสร็จสิ้นภารกิจและจะเดินทางกลับไทย คณะเดินทางรู้สึกขอบคุณสภา
แห่งชาติลาวที่เป็นเจ้าภาพให้การต้อนรับและดูแลคณะตลอดการเดินทางเป็นอย่างดี รวมถึงเจ้าหน้าที่
สภาลาวที่มีอัธยาศัยไมตรีอันดีอยู่กับคณะตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นงานพิธีการหรือเย่ียมชมสถานที่สําคัญๆ 
ของลาว เช่น ขึ้นเขาภูสี นั่งรถข้ามเขาที่วังเวียง ช่วยต่อรองราคาสินค้า ช่วยเป็นล่ามภาษาไทย-ลาว 
ช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันจึงทําให้ทั้งคณะเดินทางและเจ้าหน้าที่ลาวมีความสนิทสนมกัน เม่ือต้องจากกันทั้ง
เจ้าหน้าที่ของวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่ของลาวจึงมีการแลกเปลี่ยนที่อยู่สามารถติดต่อกันในอนาคต 

  สุดท้ายนี้ สํานักการต่างประเทศมีเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ในเก่ียวกับประเทศลาวมากระซิบบอก
เฉพาะเพื่อนๆ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วย โดยนายพิษณุ จันทร์วิทัน เอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูตไทยประจํานครหลวงเวียงจันทน์ค่ะ ท่านเอกอัครราชทูตกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยกับลาวนั้นเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับไทยทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เชื้อชาติ
ศาสนา ภาษา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและประเพณี มีเขตแดนติดต่อกับไทยทั้งทางบกและทางน้ํา
เป็นแนวยาวถึง 1,810 กิโลเมตร โดยไทยมีชายแดนถึง 12 จังหวัด ที่ติดกับประเทศลาว ลาวให้
ความสําคัญกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นลําดับแรก ได้แก่ เวียดนาม จีน พม่า กัมพูชา และไทย รองลงมา
เป็นประเทศร่วมอุดมการณ์ได้แก่ รัสเซีย เกาหลีเหนือ และคิวบา อย่างไรก็ดีแม้ว่าลาวจะพยายามดําเนิน
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ความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ให้สมดุลเพื่อลดการพึ่งพาประเทศใดประเทศหน่ึงเป็นหลัก แต่ด้วย
ข้อจํากัดของลาวที่ไม่มีทางออกทะเล และระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ด้อยอยู่ ประกอบกับความ
ใกล้ชิดด้านอุดมการณ์และประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อเอกราช ทําให้ลาวมีความสัมพันธ์พิเศษกับ
เวียดนามและจีน อันเป็นผลให้ประเทศทั้งสองสามารถรักษาและขยายอิทธิพลในลาวได้ต่อไป 

 

 
 

Dos and Don’ts in Laos  
 1. ควรถอดรองเท้าก่อนเข้าอุโบสถ วิหาร และก่อนเข้าบ้านทุกคร้ัง 
  2. เม่ือได้รับเชิญให้เข้าร่วมรําวง คู่รําควรยกมือไหว้ก่อนรําวง และกล่าวขอบคุณอีกคร้ังหลังจาก
รําวงเสร็จ 
  3. เม่ือไปร่วมงานเทศกาล หรือประเพณีสําคัญ ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย โดยเฉพาะ
ผู้หญิงอาจนุ่งซิ่นเช่นเดียวกับผู้หญิงลาว 
  4. ก่อนจะถ่ายรูปผู้ใด ควรขออนุญาต และต้องได้รับการอนุญาตก่อนจึงจะถ่ายรูปได้ 
  5. การเข้าไปเที่ยวชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรแตะต้องหรือเข้าชมในบริเวณที่หวงห้ามก่อนได้รับ
อนุญาต 
  6. พระสงฆ์และสามเณรเป็นบุคคลที่คนลาวให้ความเคารพ เพศหญิงไม่ควรแตะต้องหรือสัมผัส
พระสงฆ์และสามเณร 
  7. ไม่ควรตบหรือจับศีรษะผู้ใด คนลาวถือว่าเป็นมารยาทท่ีไม่สุภาพท่ีสุด 
  8. ไม่ควรใช้เท้าชี้หรือแตะสิ่งของ เพราะคนลาวถือว่าเท้าเป็นของต่ํา และไม่สุภาพ 
  9. การแตะเนื้อต้องตัวหรือการแสดงความรักต่อกัน ไม่ควรแสดงในที่สาธารณะ 
  10. การมีเพศสัมพันธ์กับคนลาวที่ไม่ใช่คู่สมรสของตนเอง ถือเป็นเร่ืองผิดกฎหมาย หากละเมิด
จะถูกกักกันตัวและเสียค่าปรับ 
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  11. ในงานเลี้ยงสังสรรค์ หากมีการด่ืมสุราแบบ "ตําจอก" ไม่ควรปฏิเสธเม่ือคนลาวรินสุรา ถือ
เป็นการให้เกียรติและสร้างบรรยากาศสนุกสนานครึกคร้ืน 

  12. ไม่ควรใช้คําพูดที่ลบหลู่หม่ินบุคคลสําคัญ หรือบุคคลอันเป็นที่เคารพยกย่องของคนลาว 

  13. ภาษาลาวและภาษาไทยมีความใกล้เคียงกัน จึงไม่ควรพูดจาส่อเสียด ล้อเลียนภาษาคําพูด
หรือเล่าเร่ืองเชิงตลกขบขัน เพราะอาจทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันได้ 

 

เกร็ดจากการเดินทาง 
 1. สกุลเงินของลาว คือ กีบ มีอัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท เท่ากับประมาณ 250 กีบ การใช้จ่ายใน
ประเทศลาวสามารถใช้เงินไทยได้ แต่รัฐบาลลาวส่งเสริมให้ใช้เงินกีบ 

  2. เวลาในประเทศลาวเท่ากับเวลาในประเทศไทย 

  3. ระบบไฟฟ้าและปลั๊กไฟในลาวเหมือนกับไทย สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือหรือกล้อง
ถ่ายรูปได้ตามปกติ 

  4. ภาษาลาวคล้ายกับภาษาไทยทางภาคอีสาน คนไทยจึงสามารถเข้าใจภาษาลาวบางคําได้ และ
คนลาวดูรายการโทรทัศน์ของประเทศไทย คนลาวจึงเข้าใจภาษาไทย   

  5. ของฝากที่คนไทยนิยมซื้อจากลาว คือ กาแฟ ย่ีห้อ “ดาว” เพราะราคาไม่แพงและรสชาติดี 

 

          
 ตติยา รัตนวิโรจน์  

ผู้เรียบเรียง  
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‘Selamat Datang to Malaysia’ 
 
  ก่อนอื่นขอแนะนําข้อมูลพื้นฐานของมาเลเซียกันก่อนนะคะ มาเลเซียปกครองด้วยระบอบ
ประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุข ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง               
เจ้าผู้ปกครองรัฐผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นดํารงตําแหน่ง วาระละ 5 ปี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
หัวหน้ารัฐบาลสหพันธรัฐ มาเลเซียแบ่งเขตการปกครองเป็น 13 รัฐ และ 3 ดินแดนสหพันธ์ ได้แก่ กรุง
กัวลาลัมเปอร์ (เมืองหลวง) เมืองปุตราจายา (เมืองราชการ) และเกาะลาบวน รัฐสภาเป็นแบบสภาคู่     
มีประชากรประมาณ 30.75 ล้านคน นับถือศาสนาอิสลามถึงร้อยละ 61 นอกจากนั้นนับถือศาสนาพุทธ 
(ร้อยละ 20) คริสต์ (ร้อยละ 9) และฮินดู (ร้อยละ 6) มาเลเซียแบ่งดินแดนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก
เป็นรัฐต่างๆจํานวน 11 รัฐตั้งอยู่บนแหลมมลายู อีกส่วนหนึ่งมี 2 รัฐตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว ทั้งสองส่วน
นี้มีความแตกต่างทางชาติพันธุ์ รัฐที่ตั้งอยู่บนแหลมมลายูประกอบด้วยชาติพันธุ์ใหญ่ๆจํานวน 3 ชาติ
พันธุ์ คือ มลายู จีน และอินเดีย ส่วนรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว มีจํานวนชาติพันธุ์หลายสิบชน
เผ่า ภาษาราชการคือภาษามาเลย์ แต่ก็มีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลาย จะเห็นได้ว่าชาวมาเลเซีย
ในส่วนราชการและภาคธุรกิจสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

    แต่เดิมมาเลเซียหรือมลายูในอดีตเคยตกเป็นเมืองข้ึนของประเทศต่างๆ โดยถูกโปรตุเกสยึด
ครองช่องแคบมะละกาซึ่งเป็นเส้นทางการค้าสําคัญในขณะน้ัน และต่อมาตกเป็นของชาวดัตช์หรือ
เนเธอร์แลนด์ จากนั้นอังกฤษเข้ายึดครองต่อจากชาวดัตช์ มาเลเซียได้รับเอกราชในวันที่ 31 สิงหาคม  
2500 ซึ่งถือเป็นวันชาติมาเลเซีย และวันดังกล่าวไทยและมาเลเซียได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างกันด้วย จากนั้น ต่อมาบรูไนและสิงคโปร์ได้แยกตัวออกเป็นอิสระ 

  เพื่อนๆ จึงจะเห็นได้ว่ามาเลเซียมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม และศาสนา ทําให้
ตลอดทั้งปีมาเลเซียมีงานเทศกาลมากมาย รวมถึงวันหยุดในช่วงเทศกาลต่างๆ ดังนั้นหากจะไปติดต่อ 
พบปะหรือเย่ียมชมสถานที่ใดจะต้องศึกษาหรือสอบถามก่อนล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น ชาวมาเลย์จะถือศีล
อดหนึ่งเดือนก่อนถึงวัน Hari Raya Puasa เพราะฉะน้ันไม่ควรเชิญร่วมงานเลี้ยงอาหารในช่วงนั้น อีกทั้ง
ควรตรวจสอบเรื่องศาสนาของแขกก่อนเพราะหากผู้ที่เราจะพบนั้นนับถือศาสนาอิสลามจะไม่ทานหมู
และไม่ดื่มแอลกอฮอล์และใช้อาหารฮาลาลเท่านั้น อย่างไรก็ตาม อาหารในมาเลเซียมีความหลากหลาย
มาก นอกจากนี้ เวลาเราไปร่วมงานท่ีเป็นทางการต่างๆ ไม่ควรนั่งไขว่ห้าง และพยายามหลีกเลี่ยงการ
แต่งกายด้วยสีเหลืองเนื่องจากเป็นสีของราชวงศ์ 
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  สิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรี คือ 
แนวคิดการสร้างเมืองใหม่ที่สําคัญ 2 เมือง ได้แก่ 1) ปุตราจายา ห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ไปทางตอนใต้
ประมาณ 25 กิโลเมตรและสนามบิน 20 กิโลเมตร เพื่อเป็นศูนย์การบริหารและปกครองแยกออกจากกรุง
กัวลาลัมเปอร์ เพื่อแก้ไขปัญหาการเจริญเติบโตที่รวดเร็วและปัญหาการจราจรในเมืองหลวง ประกอบไป
ด้วยที่ทําการหลักของรัฐบาล กระทรวงต่างๆ มัสยิด ศูนย์การค้า สนามกีฬา และที่อยู่อาศัยของ
ข้าราชการและพนักงาน โดยในปีพ.ศ. 2555 กระทรวงต่างๆ ได้ย้ายที่ตั้งมายังเมืองนี้ทั้งหมด ยกเว้น 
กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม กระทรวงกลาโหม และกระทรวงสาธารณูปโภค 
ปัจจุบันเมืองปุตราจายาได้กลายเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวสําคัญของมาเลเซียด้วย โดยนอกจากนั่งรถเย่ียม
ชมเมืองแล้วยังมีเรือบริการล่องชมเมืองอีกด้วย 2) เมืองไซเบอร์จายา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของปุตราจา
ยา สร้างขึ้นเพื่อเป็นเมืองแห่งไซเบอร์ เป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมด้านสื่อผสม ศูนย์การค้นคว้าและวิจัย
มหาวิทยาลัยมัลติมีเดียและโครงข่ายโทรคมนาคม 

 

 
เมืองปุตราจายา 
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Do and Don’t in Malaysia 
 

DOs 
• การทักทายตามประเพณีทางศาสนาหรือการสลาม คือการย่ืนมือทั้งสองมาสัมผัสกัน แล้วดึง 
มือกลับแล้วมาไว้ที่หน้าอกเป็นวิธีการแสดงออกซึ่งการคารวะหรือทักทายที่มาจากใจ       
• เม่ือจะเข้าไปยังสถานที่สําคัญทางศาสนา ต้องถอดรองเท้าเสมอ สําหรับผู้หญิงควรแต่งกาย 
สุภาพ กระโปรงยาวคลุมเข่า ส่วนผู้ชายควรใส่เสื้อมีปก และกางเกงขายาว 
DON’Ts 
• ห้ามใส่เสื้อทีเชิ้ต เสื้อกล้าม กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ และรองเท้าโปร่ง เวลาเข้าสถานที่ 
สําคัญทางศาสนา มัสยิดหรือวัดบางแห่งจะมีเสื้อคลุมและผ้าสําหรับคลุมศีรษะไว้ให้สําหรับ 
ผู้หญิง  
• การใช้นิ้วชี้ไปยังสถานที่ สิ่งของ หรือคน ถือเป็นการไม่สุภาพ ในมาเลเซียจะใช้นิ้วโป้งด้านขวา 
ชี้แทน และกํานิ้วที่เหลือไว้กับฝ่ามือ 
• การมียาเสพติดหรืออาวุธไว้ในครอบครอง มีโทษประหารชีวิตสถานเดียว ไม่มีการลดหย่อน 
• เมืองมะละกาเป็นเมืองมรดกโลกและได้ประกาศเป็นเมืองปลอดบุหร่ีแห่งแรกในประเทศตั้งแต่ 
ปีพ.ศ.2554 ดังนั้นจึงห้ามสูบบุหร่ีที่เมืองมะละกาโดยเด็ดขาด 

เกร็ดจากการเดินทาง 
• มัสยิดหรือวัดบางแห่งจะมีเสื้อคลุมและผ้าสําหรับคลุมศีรษะไว้ให้ผู้หญิงยืมสวมทับก่อนเข้าไป

ในบริเวณมัสยิด ในรูปเป็นเสื้อคลุมที่ใส่ก่อนเข้ามัสยิดสีชมพูในเมืองปุตราจายา 
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• มาเลเซียถือเป็นรัฐอิสลามที่ต่อต้านการดื่มสุรา แต่ในความเป็นจริงในกรุงกัวลาลัมเปอร์ก็มีผับ
บาร์ที่จําหน่ายแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมและชาวต่างประเทศ โดยมีตํารวจศาสนาคอยสอดส่องคน
มุสลิมที่ประพฤตินอกกรอบด้วย 

 

• ใช้ปลั๊กไฟแบบสามขาแบนเหมือนอังกฤษ ดังนั้นเพื่อนๆ ต้องเตรียมที่แปลงขาปลั๊กด้วย 

 
 

• ตึกแฝดเปโตรนาสคือแลนด์มาร์คปัจจุบันของมาเลเซีย เป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก (88 ชั้น) 
เป็นที่ตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษัทเปรโตรนาส ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานของรัฐบาลมาเลเซีย 

• ของฝากจากมาเลเซียที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ช็อกโกแลต ผ้าบาติก ผ้าซงเก็ต (ผ้าปักดอกทอ
แทรกด้วยด้ายสีเงินหรือสีทอง) งานไม้ ภาพวาด เคร่ืองจักสาน และ Old Town white coffee 

• รถยนต์ในมาเลเซียเหมือนกับประเทศไทย คือ พวงมาลัยขวาและขับฝั่งซ้ายของถนน 

• 1 ริงกิต เท่ากับประมาณ 8 บาท  

                                                  
 
  
 

นางสาวนิสาพร วิบูลย์จันทร์ 
ผู้เรียบเรียง 
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‘มิงกลาบา’ พม่า (Myanmar) 
 

จากการทํางานในสํานักการต่างประเทศ กลุ่มงานพิธีการทูตได้มีโอกาสเดินทางไปเยือนพม่า
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ พร้อมกับผู้บริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเล่าเกร็ดความรู้
เก่ียวกับการไปเยือนพม่าในมุมมองของผู้เขียนเอง ก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจกับชื่อประเทศก่อน
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศ เม่ือวันที่ 21 ตุลาคม 2553 เป็น ‘The Republic of the 
Union of Myanmar’ ซึ่งซื่อภาษาไทยที่เป็นทางการตามราชบัณฑิตยสถาน คือ ‘สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา’ หรือ ‘สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า’ เรียกสั้น ๆ ว่า ‘เมียนมา’ หรือ ‘พม่า’  

 คนไทยคงคุ้นเคยกับชาวพม่า หรือชาวพม่าเป็นอย่างดีจากสื่อต่าง ๆ หรือเวลาไปตลาด       
จะสังเกตว่ามีชาวพม่าเป็นลูกจ้างขายผัก ผลไม้และอื่นๆ โดยฟังจากสําเนียงการพูดภาษไทยท่ีไม่ชัดนัก 
ชาวพม่าทั้งหญิงและชายนิยมนุ่งโสร่ง ที่เรียกว่า ''ลองยี'' ซึ่งมีทั้งผ้าฝ้ายและไหมที่มีสีสดของผู้หญิงจะ
มีลายเชิงด้านล่างและมีลวดลายเล็กๆ กระจายทั่วผืนผ้า ลวดลายของแต่ละท้องถิ่นจะต่างกัน สําหรับ
ผู้หญิงนิยมทาทานาคาที่แก้มและส่วนใหญ่ไว้ผมยาวประบ่า ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนิยมใส่รองเท้าแตะ
คีบซึ่งเรียกว่า ‘พะนัด’ นอกจากนี้ผู้ชายและผู้หญิงพม่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงสูงวัยนิยมเค้ียวหมาก 
เรียกว่า ‘หวินหย่า’  ซึ่งประกอบด้วย ใบพลูห่อปูนขาวเล็กน้อย หมากชิ้นเล็กๆ สีเสียดและยาเส้น 
เพิ่มเติมรสชาติด้วยอบเชย กระวาน ย่ีหร่า การบูร กานพลู ชะเอม และมะพร้าวแห้ง   

 การจะเดินทางจะต้องมีเตรียมการในเบ้ืองต้นเพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบร่ืน เช่น    
การประสานงานตามกําหนดการที่จะไปเยือนซึ่งมีกําหนดการเป็นทางการ เช่น การเข้าพบกับ
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมรับฟังบรรยายสรุป และการเข้าพบเลขาธิการสภาชาติพันธุ์ 
(วุฒิสภา) ของพม่า ส่วนกําหนดการทัศนศึกษาให้บริษัททัวร์เป็นผู้ดําเนินการซึ่งมีความสะดวกเป็น
อย่างมาก อย่างไรก็ตาม การประสานขอเข้าพบกับเลขาธิการสภาชาติพันธุ์พม่ามีการประสานงาน
สองทาง คือ ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้งเพื่อขอให้ช่วยประสานงานต่อ
และประสานโดยตรงกับสํานักงานเลขาธิการสภาชาติพันธุ์ทางอีเมล แต่สํานักงานเลขาธิการสภาชาติ
พันธุ์ค่อนข้างจะตอบช้าและได้รับแจ้งว่าเลขาธิการสภาชาติพันธุ์และผู้บริหารไม่สะดวก และได้
ประสานให้ อู คิน หม่อง ยี (H.E. U khin Maung Yi) ประธานสมาคมมิตรภาพรัฐสภาระหว่าง
ประเทศพม่า-ไทย และสมาชิกสภาชาติพันธุ์ให้การรับรองคณะของไทย   

   ก่อนจะไปพม่าสิ่งทุกคนสนใจคือจะซื้ออะไรดี ซึ่งของที่ระลึกที่รู้จักกันดีมีหยก (jade) ชาพม่า
ที่นิยมดื่ม คือ Royal Myanmar teamix  และทานาคา (Tanaka) เป็นต้นไม้เนื้อแข็ง มีกลิ่นหอม 
ผู้หญิงพม่านิยมนําท่อนไม้ทานาคาฝนกับแผ่นหินแล้วเจือด้วยด้วยน้ําเล็กน้อยทาที่ใบหน้าและส่วน
ต่างๆ ของร่างกาย ก่อนไปจะต้องเตรียมแลกเงินให้เรียบร้อยและแนะนําว่าควรแลกเป็นดอลลาร์
สหรัฐจะดีกว่าแล้วค่อยไปแลกเป็นเงินเป็นพม่าเรียกว่าเงินจัต (kyat) โดยอัตราแลกเปลี่ยน              
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1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 6.46 จัต และ 1 บาท แลกเป็นเงินจัตได้ประมาณ 25-30 จัตขึ้นอยู่กับอัตรา
แลกเปลี่ยนของตลาดก่อนไปต้องเช็กอัตราแลกเปล่ียนอีกคร้ัง ทั้งนี้ ปัจจุบันพม่ามีธนบัตรทั้งหมด 11 
แบบที่ใช้หมุนเวียนในประเทศ คือ 50 เปียส 1 จัต 5 จัต 10 จัต 20 จัต 50 จัต 100 จัต 200 จัต 
500 จัต 1,000 จัต 5,000 จัต และ 10,000 จัต 
  

 
ตัวอย่างธนบัตร 1000 จัต 

 
การแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐมีข้อดีเวลาแลกซื้อและแลกกลับจะไม่ค่อยขาดทุนจากอัตรา

แลกเปลี่ยน อีกทั้งการแลกเงินในพม่าต้องเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น สนามบิน ธนาคาร หรือโรงแรม   
ทั้งนี้ ระยะเวลาบินจากสุวรรณภูมิไปยังกรุงย่างกุ้ง ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที ขั้นตอนที่สนามบิน
กรุงย่างกุ้งไม่ยุ่งยากอะไร 

 เม่ือเดินทางถึงกรุงย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าก่อนที่จะย้ายไปยังกรุงเนปิดอร์ ก็จะเห็นสภาพ
บ้านเมืองที่ดูไม่ค่อยทันสมัยมากนักและการจราจรมีรถติดบ้าง กรุงย่างกุ้งมีสถานที่สําคัญที่สุดที่ทุก
คนจะต้องไปคือ ‘มหาเจดีย์เชเวดากอง’ ซึ่งเป็นพุทธศาสนสถานที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งในพม่า และคน
ไทยรู้จักกันดี นอกจากนี้ยังมีสถานที่สําคัญทางจิตใจสําหรับชาวพม่าและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
โดยเฉพาะคนไทย เช่น วัดพระหินอ่อน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากหินอ่อนขนาดใหญ่ที่สุดใน
พม่า หนัก 600 ตัน สูง 11 เมตร กว้าง 7.2 เมตร เจดีย์โบตาทาวน์ เจดีย์เยเลพญา เจดีย์กาบาเอ    
พระเจ้าเจ๊าทัตจี หรือพระตาหวาน เทพทันใจ และเทพกระชิบ มีโอกาสมาเยือนพม่าทั้งทีต้องต้องไหว้
พระให้ครบ 9 วัดซึ่งเป็นความเชื่อของคนไทยว่าจะเป็นมงคลชีวิต 
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เครื่องบชูาเทพทันใจและการไหว้ที่ใหส้มปรารถนา 

 
 สังเกตได้ว่าพุทธศาสนสถานที่คนเข้าไปสักการจะเป็นวิหารขนาดใหญ่สวยงามมีประตูทางเข้า
สี่ทิศและมีพระพุทธรูป หรือมีเจดีย์ขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านบริเวณตรงกลางซึ่งไม่มีหลังคาปกคลุม  
บางแห่งมีเพียงเจดีย์ขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว สําหรับวัดที่มีพระภิกษุอาศัยจะมีเพียงอาคารสําหรับ
เป็นที่พัก อย่างไรชาวพม่าเคร่งครัดและให้ความเคารพพุทธศาสนสถานเป็นอย่างมาก ดังนั้นเม่ือจะ
เข้าไปยังพุทธศาสนสถานควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ผู้หญิงไม่นุ่งกระโปรงสั้นและจะต้องถอด
รองเท้าและถุงน่องทุกคร้ังบริเวณบันไดทางเข้าพุทธศาสนสถาน หากน่ังรถควรถอดรองเท้าไว้ในรถ
แล้วใส่รองเท้าแตะเผื่อหาย เม่ือถึงบริเวณวัดจะมีชาวพม่าหลายสิบคนมารุมล้อมเพื่อขายดอกไม้
สําหรับบูชา เช่น ดอกบัว และดอกมหาหงส์ซึ่งราคาประมาณ 15-20 บาทไทย หากซื้อแผ่น
ทองคําเปลว ราคาประมาณ 50 บาท ซื้อดอกไม้สําหรับบูชาหรือไม่ซื้อไม่ได้มีการบังคับ หลังจากนั้น
ทุกคนก็จะเข้าไปน่ังพนมมืออธิษฐานตามที่ต้องการและนําดอกไม้ไปวางในท่ีเตรียมไว้ บางคนก็
บริจาคเงินเป็นเงินจัตบ้างเงินไทยในตู้บริเวณ และเดินชมความงามของพุทธศาสนสถาน สําหรับการ
ถ่ายรูปเม่ือเข้าบริเวณพุทธศาสนสถานจะมี ชาวพม่าซึ่งแขวนบัตรประจําตัวเดินมาหาคนที่ถือกล้อง
และบอกว่าจะต้องจ่ายค่าถ่ายรูปประมาณ 10 บาทไทย เม่ือจ่ายแล้วจะได้รับป้ายแขวนห้อยที่กล้อง
เพื่อให้รู้ว่าจ่ายแล้ว ห้ามเอาไปใช้ในพุทธศาสนที่อื่นเพราะเจ้าหน้าที่เขารู้ 
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ดอกมหาหงสส์ําหรับใช้บูชาพุทธศาสนสถาน 
 

สําหรับพุทธศาสนสถานที่สําคัญที่สุดในย่างกุ้งคือ มหาเจดีย์ชเวดากองซ่ึงทุกคนใฝ่ฝันจะมาที่
แห่งนี้หากมาเยือนพม่า และจะอยู่ที่มหาเจดีย์ชเวดากองเป็นเวลานาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ทัวร์บอกว่าควร
จะมาช่วงใกล้คํ่าเนื่องจากจะได้เห็นทัศนียภาพของมหาเจดีย์ชเวดากองทั้งในช่วงก่อนพระอาทิตย์ตก
และหลังจากพระอาทิตย์ ซึ่งบรรยากาศที่มหาเจดีย์ชเวดากองจะหนาแน่นไปด้วยผู้คนทั้งชาวพม่าและ
ชาวต่างชาติ สังเกตว่าจะมีประชาชนเดินเวียนรอบมหาเจดีย์ 3 รอบและสวดมนต์ตามไปด้วย 
หลังจากเสร็จก็จะมานั่งอธิษฐานจิต หรือนั่งสมาธิ หรือตามอัธยาศัย นอกจากนี้จะมีการไปบูชาพระ
ประจําวันเกิดของแต่ละคนด้วย และก่อนกลับจะมีการชี้ให้ดูจุดรวมแสงของเพชรขนาดใหญ่บนยอด
ของพระเจดีย์อาจมองเห็นหลากหลายสี 

  มาถึงกําหนดการที่เป็นทางการในการพบปะสนทนากับเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้งพร้อม
กับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งบรรยากาศเป็นกันเองสบาย ๆ ท่านทูตก็บรรยายสภาพทั่วไป
เก่ียวกับพม่า  เช่น ด้านโครงสร้างข้ันพื้นฐาน การค้าและการลงทุน กฎและระเบียบสําหรับ
ชาวต่างชาติที่จะมาลงทุน สําหรับภาคเอกชนของไทยท่ีลงทุนในพม่าคือ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก 
อินเตอร์ กรุ๊ป จํากัด (WCIG) เปิดให้บริการในลักษณะ franchise หลังจากจบการบรรยายท่านทูต
เลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งเป็นร้านอาหารไทยที่มีชื่อเสียงอยู่ไม่ห่างจากสถานเอกอัครราชทูตฯ มากนัก 
การซื้อของฝากเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เม่ือมีเวลาก็ต้องออกไปที่ตลอดขายสินค้าซึ่งมีสินค้าหลากหลายชนิด 
โดยเฉพาะหยก ซึ่งคนขายบางร้านสามารถพูดภาษาไทยได้และพูดชัดเสียด้วย การซื้อต้องใช้ทักษะต่อ
ราคาตามความถนัดของแต่ละส่วนใหญ่ร้านค้าจะรับเป็นเงินจัตจะต้องคํานวณราคาให้ดี 
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  เม่ือเสร็จภารกิจที่กรุงย่างกุ้งก็ได้เวลาไปยังกรุงเนปิดอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงในปัจจุบันตั้งอยู่
ทางด้านเหนือของประเทศห่างจากกรุงปักก่ิงประมาณ 380 กิโลเมตร คณะออกเดินทางไปยังกรุงเน
ปิดอร์ด้วยรถบัส เนื่องจากก่อนถึงกรุงเนปิดอร์จะต้องผ่านเมืองหงสาวดีซึ่งคนไทยคงคุ้นเคยกับชื่อนี้
เป็นอย่างดีกรุงหงสาวดีมีสถานที่สําคัญ คือ พระราชวังบุเรงนอง หรือ พระราชวังกัมโพชธานีซึ่งถูก
สร้างขึ้นมาใหม่แทนพระราชวังเดิมที่ถูกเผาเหลือแต่ซาก โดยในปี พ.ศ. 2533 รัฐบาลพม่าได้ขุด
ค้นพบซากพระราชวังที่เหลือเพียงแค่ตอไม้ที่โผล่พ้นดินออกมาเท่านั้น และได้มีการเร่งสร้าง
พระราชวังจําลององค์ใหม่ขึ้นมา ฉาบด้วยสีทองตลอดทั้งหลัง ภายในพระราชวังมีพระราชบัลลังก์ที่มี
ชื่อว่า ‘บัลลังก์ภุมรินทร์’ หรือ ‘บัลลังผึ้ง’ ซึ่งสร้างขึ้นตามคติจักรวาลและความเชื่อของศาสนา
พราหมณ์ นอกจากนี้ยังมีพุทธศาสนสถานที่สําคัญที่จะต้องเข้าไปสักการะ คือ วัดพระนอนชเวตา
เลียว และพระธาตุมุเตา  

หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจคณะก็ออกเดินทางไปยังกรุงเนปิดอว์ถึงเกือบเช้าของอีกวันและช่วง
เช้าคณะจะออกเดินทางไปยังรัฐสภาของพม่าก่อนจะเดินทางจะต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ
สภาหมายเลขรถของคณะให้เรียบร้อยเพื่อความสะดวกในการผ่านประตูรักษาความปลอดภัย เม่ือ
เดินทางมาถึงบริเวณรัฐสภาก็จะเห็นตึกหลังใหญ่สวยงามเรียงรายมากกว่า 20 ตึก ถนนหนทางก็
กว้างขวางประมาณ 12 เลน เม่ือเข้าไปด้านในจะมีเจ้าหน้าที่มารับคณะและพาคณะไปยังห้องที่พบ
กับท่าน อู คิน หม่อง ยี ประธานสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศพม่า-ไทย และประธาน
คณะกรรมาธิการร่างกฎหมาย พร้อมทั้งสมาชิกสภาชาติพันธุ์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ การเยือนของประมุขฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศ รวมทั้งกลุ่ม
มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-พม่า และประเด็นทางการเมืองของไทย หลังจากพูดคุยเสร็จคณะขอเข้า
สังเกตการณ์การประชุมรัฐสภา แต่ไม่ได้รับอนุญาตจากประธานในท่ีประชุมให้เข้าไปสังเกตการณ์ด้าน
ใน คงเพียงสังเกตการณ์ด้านนอก และเย่ียมชมบริเวณภายนอกห้องประชุม ซึ่งมีการนําหุ่นใส่ชุด
ประจําของชนเผ่าต่าง ๆ กว่าร้อยเผ่ามาแสดงคณะก็ไม่พลาดที่จะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ก่อนกลับคณะ
เย่ียมชมอาคารต่าง ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสภาจะให้รายละเอียดของอาคารแต่ละหลัง ซึ่งมีอาคาร
สําหรับการประชุมของคณะกรรมาธิการต่าง ๆ ด้วย หลังจากเสร็จภารกิจที่สภาคณะมีเวลาไปดู
พิพิธภัณฑ์อัญมณีซึ่งมีอัญมณีที่มีค่าและหายากแสดงอยู่เป็นจํานวนมาก และที่ขาดไม่ได้มีร้านค้าของ
ของที่ระลึกภายในพิพิธภัณฑ์ซึ่งขายของที่ระลึกต่าง ๆ และที่ขาดไม่ได้คือหยกซึ่งมีรูปแบบต่าง ๆ 
ราคาก็ไม่ต่างจากกรุงย่างกุ้งมากนักแต่เท่าที่ทราบที่นี่มีแต่ของแท้แต่ราคาขึ้นอยู่กับประเภทของหยกด้วย  
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 หุ่นแต่งชุดประจําชนเผ่าต่าง ๆ ภายในอาคารรัฐสภา 
 

        
จากซ้าย: การแต่งกายสมาชิกรัฐสภา กลาง: การแต่งกายข้าราชการหญงิ ขวา:การแต่งกายข้าราชการชาย 
 

มาถึงวันเดินทางกลับทุกคนก็พร้อมและเดินทางมาถึงสนามบินกรุงเนปิดอร์ซึ่งเป็นสนามบินที่
ใหญ่มากท่ีมีคนน้อยอยู่ไม่ได้แออัดแต่ประการใด เท่าที่ทราบรัฐบาลสร้างให้ใหญ่เพื่อเตรียมความ
พร้อมสําหรับนักท่องเที่ยวในอนาคต เม่ือเสร็จทุกอย่างคณะก็เดินทางกลับประเทศไทย 
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Dos and don’ts in Myanmar 
 พุทธศาสนสถานทุกแห่ง ห้ามสวมกางเกงขาสั้น หรือกระโปรงสั้นเข้าไป สุภาพสตรีสวม

กางเกงขายาวได้ บางแห่งจะมีบริการเช่าผ้าถุงหรือโสร่ง สวมทับกางเกงขาสั้นหรือ
กระโปรงสั้น รวมทั้งยังต้องถอดหมวก ถอดแว่นดําก่อนที่จะเข้าไปด้วย 

 ต้องถอดรองเท้าทุกชนิด ถุงเท้าและถุงน่องตั้งแต่ร้ัวด้านนอกก่อนเข้าเขตพุทธศาสนสถาน 
ต้องเดินเท้าเปล่าซึ่งเป็นธรรมเนียมที่เคร่งครัดมากตั้งแต่สมัยโบราณ หากฝ่าฝืนชาวพม่า
จะเข้ามาตักเตือนด้วยความไม่พอใจ 

 พุทธศาสนสถานบางแห่งอาจห้ามสุภาพสตรีเข้าไปในเขตหวงห้าม เช่น ห้ามขึ้นไปปิด
ทองที่องค์พระมหามุนี มัณฑะเลย์ หรือที่องค์พระธาตุอินทร์แขวน(ไจก์ทิโย) หรือที่เขต
ห้ามเข้าองค์พระมหาเจดีย์ชเวดากองและองค์พระเจดีย์ชเวซิกอง 

 เคร่ืองประดับ ของมีค่าต่างๆ ควรติดตัวไปให้น้อยที่สุดเท่าที่จําเป็น เพราะจะเกิดความ
ยุ่งยากในการแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเวลา เข้าเมือง และต้องแสดงว่า
อยู่ครบเวลาจะเดินทางกลับจากพม่า หากอยู่ไม่ครบต้องเสียภาษีทันที เพราะศุลกากร
พม่าถือว่านําไปขายต่อให้กับคนพม่า นอกจากนี้ยังเป็นภาระในการดูแลรักษา  ล่อตาล่อ
ใจมิจฉาชีพอีกด้วย 

 วัตถุโบราณ (Antique) บางประเภทห้ามนําออกนอกประเทศ ควรตรวจสอบให้ดีก่อน
ซื้อ และถ้าซื้อต้องมีใบเสร็จและใบอนุญาตนําออกอย่างถูกต้องจากทางร้านค้า รวมทั้ง
สินค้าอัญมณีบางชนิดด้วย หากไม่แน่ใจควรงดเว้นการซื้อ 

 พม่าเป็นประเทศมั่งค่ังไปด้วยศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของประชาชนผู้รัก
สงบและสันโดษ จึงเป็นการไม่เหมาะที่จะถามหาหญิงบริการ เพราะกฎหมายพม่า
ลงโทษทั้งผู้ซื้อบริการและผู้ขายบริการ 

 
เกร็ดความรู้จากการเดินทาง 

 คําว่า "พม่า" เป็นชื่อเรียกของชนเผ่าขนาดใหญ่ ที่อาศัยอยู่ในประเทศพม่า และคําว่า 
"พม่า" จะประกอบไปด้วยทั้งหมด 8 ชนเผ่าใหญ่ที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน คือ      
คะฉิ่น กะยา กะเหร่ียง ชิน มอญ ยะไข่ ฉาน และพม่า 

 คําว่า ‘พม่า’ มาจากคําว่า ‘เมียน’ แปลว่า คล่องแคล่ว ว่องไว คําว่า ‘มา’ แปลว่า 
แข็งแกร่ง 

 สําหรับชาวต่างชาติสามารถแต่งกายแบบท่ัวไปเข้าบริเวณวัดได้ ผู้หญิงสามารถใส่ได้ทั้ง
กระโปรงและกางเกง แต่มีข้อแม้ว่าต้องยาวคลุมหัวเข่าลงไป 

 แบบฟอร์มเคร่ืองแต่งกายของครูในพม่าจะเป็นเสื้อสีขาว และผ้าถุงสีเขียว 
 พม่ามีกฎหมาย ห้ามบุคคลทั่วไปที่อยู่ในพม่าทํากิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการเมือง 
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 พม่ามีกฎหมาย ห้ามบุคคลทั่วไปครอบครอง หรือใช้ธนบัตรต่างชาติ ยกเว้นผู้ที่ขอ
ใบอนุญาตและเสียภาษีให้กับรัฐบาลเท่านั้น 

 การขับรถในพม่าจะว่ิงเลนขวา แต่รถที่ใช้งานจะมีทั้งพวงมาลัยซ้ายและพวงมาลัยขวา 
เนื่องจากสมัยที่อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษจะวิ่งเลนซ้าย กระทั่งในปี 2500 ดร.อู 
นุ ชนะการเลือกตั้งขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี จึงได้มีการประกาศเปลี่ยนให้มาวิ่งเลนขวา  

 รถยนต์ที่ใช้อยู่ในพม่าส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์มือสองหรือเก่ากว่านั้น ที่นําเข้ามาจาก
ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เป็นต้น และรัฐบาลพม่าเพิ่งจะอนุญาตให้เอกชนสามารถนําเข้ารถจาก
ต่างประเทศมาขายได้เม่ือปี 2555 ที่ผ่านมา 

 สีป้ายทะเบียนรถยนต์ในพม่า สีแดง สําหรับรถรับจ้างทั่วไป สีดําสําหรับรถยนต์ส่วน
บุคคล สีขาว สําหรับรถยนต์ประจําสถานทูต สีเหลืองสําหรับรถยนต์ที่ใช้ในทางศาสนา 
สีฟ้า และสีม่วง สําหรับรถยนต์ที่สามารถใช้รับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ 

 คนขับรถในกรุงย่างกุ้งส่วนใหญ่จะนิยมเปิดกระจกมากกว่าเปิดเคร่ืองปรับอากาศเพราะ
ต้องการประหยัดพลังงาน 

 ระบบการจราจรในพม่ากําหนดให้ขับรถชิดเลนขวาตรงข้ามกับไทย เพราะฉะนั้นเวลา
ข้ามถนนต้องดูให้ดีและรอบคอบ 

 ยารักษาโรค ควรนําไปให้พร้อมและเพียงพอตามระยะเวลาเดินทาง เพราะในพม่า 
การแพทย์ สุขอนามัย และยารักษาโรค ยังขาดแคลนและไม่ทันสมัย 

 รถแท็กซี่ในกรุงย่างกุ้งมีระบบมิเตอร์โดยจะมีราคาเริ่มต้นที่ 1 พันจัต (ประมาณ 40 
บาท) แต่ผู้โดยสารจะไม่นิยมใช้กัน จะยังคงนิยมใช้การต่อรองราคา 

 รถโดยสารประจําทางในพม่าจะอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาล ซึ่งเอกชนสามารถข้ึน
ทะเบียนเพื่อขอดําเนินกิจการร่วมได้ ซึ่งค่าโดยสารเร่ิมต้นที่ 400 จัต (ประมาณ 16 
บาท) หากเกินทุกๆ 5 ป้ายจะเพิ่มขึ้น 200 จัต 

 ในกรุงย่างกุ้งจะมีทะเลสาบอยู่ 2 แห่ง คือ ทะเลสาบอินยา และทะเลสาบกันดอว์จี 
 ในกรุงย่างกุ้งมีกฎหมายห้ามขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือยานพาหนะท่ีต่ํากว่า 4 ล้อ 

ยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาต เนื่องจากในอดีตเกิดอุบัติเหตุเยอะมาก แต่ในเมืองอื่นๆ 
สามารถขับขี่ได้ 

 เงินสด โดยทั่วไปจะไม่รับเงินบาทไทย ให้แลกกับไกด์ท้องถิ่นหรือบริษัททัวร์ได้ และถ้า
แลกกับธนาคารจะได้อัตราทางการ แพงกว่าที่แลกกับบริษัททัวร์ หรือร้านค้าใหญ่มาก
หลายเท่าตัว ข้อควรระวัง อย่าแลกเงินกับชาวบ้านที่เข้ามาขอแลก เพราะอาจจะได้รับ
เงินปลอม เงินที่ยกเลิกไปแล้ว และถูกตํารวจจับอีก 
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 ตึกหรืออาคารในพม่าแบบเดิมจะไม่มีลิฟต์ ฉะนั้น ย่ิงชั้นสูงราคาจะถูกลง 
 ตามความเชื่อของชาวพม่า การสร้างอาคารในกรุงย่างกุ้งห้ามสูงกว่าองค์พระมหาธาตุ

เจดีย์ชเวดากอง  
 พระสงฆ์ในพม่าจะออกบิณฑบาต 2 เวลาคือ ตอนเช้า เพื่อสําหรับฉันเช้า และตอนสาย

เพื่อสําหรับฉันเพล   
 ต้นโพธิ์ 2 ต้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกไว้เม่ือคร้ังเสด็จฯ เยือนพม่าคร้ังสุดท้ายอยู่ที่วัดเจดีย์กาบาเอ   
 ประชาชนชาวพม่านิยมทํากับข้าวแล้วหิ้วไปทานตอนกลางวันเป็นการประหยัด

ค่าใช้จ่าย  
 ประชาชนชาวพม่านิยมทํากับข้าวแล้วหิ้วไปทานตอนกลางวันเป็นการประหยัด

ค่าใช้จ่าย  
 กิจกรรมของหนุ่มสาวชาวพม่า คือ  การชวนกันเข้าวัด หรือไปเดินเล่นกันที่

สวนสาธารณะ  
 การแต่งกาย 

o ผู้ชาย นิยมนุ่งลองจี (Longi) มีลักษณะคล้ายโสร่ง ส่วนใหญ่เป็นลายสก็อต    
ยาวตั้งแต่เอวหรือข้อเท้า สวมคู่กับเอ่งจีหรือไต้โป่ง คือเสื้อคลุมคอกลมแขนยาว
อีกทีหนึ่ง หากต้องแต่งกายอย่างเป็น ทางการนิยมสวมกาวน์บาวน์ (Gaung 
Baung) หรือผ้าพันรอบศีรษะ แต่ปัจจุบันท้าเป็นหมวกสําเร็จรูปเพื่อ ความ
สะดวกในการใช้มาก  

o การแต่งกายของผู้หญิง นิยมนุ่งผ้าถุง หรือผ้าซิ่น ยาวถึงข้อเท้า สวมเสื้อคอกลม
แขน กระบอกยาว เป็นผ้าลูกไม้หลากกลายสีหาต้องเข้าร่วมงานฉลอง   

 
 

นายสนั่น ศิริบูรณ์ 
ผู้เรียบเรียง 
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เมื่อต้อง (ลอง) ไปฟิลิปปินส์ 
 
 “เม่ือต้อง (ลอง) ไปฟิลิปปินส์ ซึ่งอาจจะไม่ใช่จุดหมายปลายทางในฝันของหลายคน เพราะดู
เหมือนเป็นประเทศท่ีไม่มีอะไรน่าสนใจ เป็นเพียงประเทศที่ มีเมืองหลวงชื่อ “กรุงมะนิลา”  
มีจํานวนประชากรหนาแน่น สภาพการจราจรในเมืองหลวงคับค่ังหนักมาก (มากกว่ากรุงเทพฯ) เป็น
ประเทศที่ประกอบด้วยหมู่เกาะมากถึง 7 พันกว่าเกาะ และมีพรมแดนทางทะเลท่ีติดต่อระหว่างกัน
ยาวมากที่สุดในโลก 
 แต่...เมื่อได้เดินทางไปเยือนประเทศนี้ ในฐานะเลขานุการคณะเดินทาง ในโอกาสที่ พลเอก 
ธีรเดช มีเพียร ประธานวุฒิสภา นําคณะสมาชิกวุฒิสภาเดินทางไปเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ 
ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2555 กลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ได้รู้จักและเห็นฟิลิปปินส์ในอีก
หลายมุมที่น่าสนใจ ได้แก่ 
 
เร่ืองเล่าทั่วไป  
  - การที่ฟิลิปปินส์เคยตกเป็นอาณานิคมของสเปนและสหรัฐอเมริกา ทําให้ 
วัฒนธรรมของฟิลิปปินส์เป็นวัฒนธรรมผสมผสานกันระหว่างตะวันตกและตะวันออก  
  - ด้านการเมืองการปกครอง ได้รับเอาระบอบประชาธิปไตยตามแบบสหรัฐอเมริกา
มาใช้ในการบริหารประเทศโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข และเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารประเทศ  
  - อิทธิพลทางวัฒนธรรมท่ีได้ รับจากอเมริกันที่ เห็นได้ชัดคือ การพูดและใช้
ภาษาอังกฤษ (รัฐธรรมนูญฯ ได้ระบุให้ภาษาฟิลิปิโน (Filipino) และภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ 
ส่วนภาษาประจําชาติคือ ภาษาตากาล็อก นอกจากนี้ ยังรวมถึงการนิยมบริโภคอาหารจานด่วน  
(Fast Food) เฉกเช่นเดียวกับชาวอเมริกัน และกีฬายอดนิยมของชาติคือบาสเกตบอล (basketball)  
  - อโดโบ้ (Adobo) หนึ่งในอาหารยอดนิยมของฟิลิปปินส์ เป็นอาหารที่มีต้นกําเนิด
มาจากภาคเหนือของฟิลิปปินส์ ทําจากหมูหรือไก่ที่ผ่านกรรมวิธีการหมัก และปรุงรสโดยใส่ซีอิ๊วขาว 
น้ําส้มสายชู กระเทียมสับ ใบกระวาน พริกไทยดํา แล้วนําไปอบหรือทอด และรับประทานกับข้าว 
 

 
อโดโบ้ (Adobo) อาหารยอดนิยมของฟลิิปปนิส ์

เร่ืองเล่าจากกําหนดการทางการ 
 - การเข้าเย่ียมคารวะนาย Jejomar C. Binay รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ ณ Coconut Palace ณ เมืองปาไซ 
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 นับเป็นความโชคดีของคณะสมาชิกวุฒิสภาที่ได้มีโอกาสเข้าเย่ียมคารวะ นาย Jejomar C. 
Binay รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ณ Coconut Palace ณ เมืองปาไซ (ท่านสุธรรม 
พันธุ์ศักดิ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาผู้ร่วมคณะเดินทางฯ มีความสนิทสนมส่วนตัวกับท่านรองประธานาธิบดี
ฯ จึงทําให้คณะฝ่ายไทยทุกคน รวมทั้งเจ้าหน้าผู้ติดตาม ได้เข้าเย่ียมคารวะท่านรองประธานาธิบดีฯ 
ในห้องทํางานส่วนตัวของท่าน และในช่วงเวลาที่คณะกําลังจะเดินทางกลับ ก็ได้เห็นภาพที่น่ารักและ
อบอุ่นของเด็กๆ ซึ่งเป็นหลานของท่านรองประธานาธิบดีฯ ซึ่งกําลังวิ่งโผเข้ามากอดท่าน) 
 - การพบปะสนทนากับนาย Juan Ponce Enrile ประธานวุฒิสภาแห่งสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ และการพบปะสนทนากับนาย Feliciano R. Belmonte Jr. ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และเย่ียมชมอาคารรัฐสภา  
 การต้อนรับจากฝ่ายฟิลิปปินส์เป็นไปอย่างสมเกียรติ โดยมีการส่งรายละเอียดการ
ประสานงานและลําดับพิธีการให้ฝ่ายไทยอย่างครบถ้วน และชัดเจน ฝ่ายไทยเดินทางไปถึงตรงเวลา
นัดหมาย เพราะถือเป็นมารยาทที่สําคัญของชาวฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ ฝ่ายฟิลิปปินส์ได้จัดรถตํารวจนํา
ขบวนให้คณะ ข้อมูลที่ได้รับทราบเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานคือ ตามปกติแล้ว VIP ของ
ฟิลิปปินส์จะไม่นิยมใช้รถตํารวจนํา เพราะถือนโยบายความเท่าเทียมกัน แต่ในกรณีนี้ ฝ่ายฟิลิปปินส์
จัดอํานวยความสะดวกเพื่อให้สมเกียรติแก่คณะผู้มาเยือนฝ่ายไทย 
 - นาย Edgardo J. Angara สมาชิกวุฒิสภาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพเล้ียง
อาหารค่ําเพ่ือเป็นเกียรติแก่ประธานวุฒิสภา และคณะ ณ The Intercontinental Hotel 
Makati city 

ในระหว่างงานเลี้ยง จะเห็นว่าการแต่งกายของผู้ชายฟิลิปปินส์คือ นิยมใส่กางเกงขายาว และ
สวมเสื้อที่เรียกว่า “บารอง ตากาล็อก” ส่วนผู้หญิงนิยมนุ่งกระโปรงยาว และสวมเสื้อแขนสั้น จับจีบ
ยกตั้งขึ้นเหนือไหล่ คล้ายปีกผีเสื้อเรียกว่า “บาลินตาวัก” และฝ่ายไทยได้ตกลงกันว่าจะใส่ชุดผ้าไหม 
ชาวฟิลิปปินส์เป็นคนสนุกสนาน ชอบงานปาร์ตี้ และชื่นชอบของขวัญนําเข้าเป็นพิเศษ และหากได้รับ
ของขวัญจากชาวฟิลิปปินส์ ไม่ควรเปิดดูต่อหน้าทันที สําหรับการเรียกชื่อนั้น หากมีความสนิทสนม
กันสามารถเรียกชื่อจริงได้เลย แต่หากเป็นการเจอกันคร้ังแรกควรเรียกด้วยนามสกุล 

          
ชุดแต่งกายประจําชาติของผูช้ายเรียกว่า “บารองตากาลอ็ก” 

ส่วนของผู้หญงิเรียกว่า “บาลินตาวัก” 
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 - ประธานวุฒิสภา และคณะร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ในระหว่างการประชุมการริเร่ิม
ฟิลิปปินส์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านการทุจริต (GOPAC) ณ Traders Hotel 
 ในฟิลิปปินส์ ระหว่างการประชุมต่างๆ ถือเป็นเร่ืองปกติ หากมีการรับประทานอาหารพร้อมไป
ด้วย ทั้งในม้ือกลางวันหรือม้ือค่ํา 
   
 จากรายละเอียดการเดินทางไปเยือนข้างต้น คงจะทําให้ทุกท่านได้ทราบแนวทางการปฏิบัติตน
และการติ ดต่ อประสานง าน  ว่ า ช า วฟิ ลิ ป ปินส์ มี ค ว ามชั ด เ จนและ ให้ ค ว ามสน ใจ กับ 
ผู้มาเยือนเป็นอย่างมาก ตลอดจนได้ทราบถึงวิถีชีวิตของชนบางกลุ่มในสังคมฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตาม
คงต้อง (ลอง) ไปฟิลิปปินส์กันสักคร้ัง เพื่อจะได้สัมผัสประเทศนี้อย่างใกล้ชิดด้วยตัวเอง 
 
Do and Don’t in Philippines 
 มารยาทในการให้ของขวัญของชาวฟิลิปปินส์นิยมให้ของขวัญกันในทุกโอกาสและเทศกาล

โดยของขวัญที่นิยมมอบให้แก่กัน คือ ดอกไม้ 
 ชาวฟิลิปปินส์เป็นคนสนุกสนาน ชอบงานปาร์ตี้ จัดงานเลี้ยงวันหยุดกันที่บ้าน เม่ือถูกเชิญ

ควรนําอาหารหรือเครื่องดื่มไปร่วมงานด้วย อีกทั้ง ชาวฟิลิปปินส์ ชื่นชอบของขวัญนําเข้าเป็น
พิเศษ ดังนั้น ควรหาของขวัญติดไปด้วยทุกคร้ังที่ได้รับเชิญไปร่วมงาน  

 ควรเข้าใจในการตีความความหมายของคําว่า  “Yes” เนื่องจากชาวฟิลิปปินส์ใช้คํานี้เวลาไม่
แน่ใจ ในการตอบคําถาม เช่น การเชิญไปร่วมงานปาร์ตี้ ถ้าเขาตอบว่า “Yes” อาจจะหมายถึง 
อาจจะไปหรือไม่ไปก็ได้  

 ควรสวมชุดสูทสําหรับการประชุมที่เป็นทางการกับระดับผู้บริหารหรืองานเลี้ยงอาหารคํ่า 
สําหรับเคร่ืองแต่งกายหญิงในการประชุมธุรกิจนั้น ควรสวมกระโปรงกับเสื้อ หรือกางเกงกับ
เสื้อ (Smart Casual) และกระโปรงชุด หรือชุดเสื้อกางเกงพร้อมสูท (Western Style 
Business)  

 ในประเทศฟิลิปปินส์มีโรคระบาดค่อนข้างมาก ทั้งไทฟอยด์ มาลาเรีย ไข้เลือดออก วัณโรค 
และไวรัสตับอักเสบบี รวมทั้งโรคทางเดินหายใจเนื่องจากมลพิษทางอากาศ ดังนั้น ก่อนการ
เดินทางควรฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคดังกล่าวไว้ก่อน  

 เม่ือมีการนัดหมายกับชาวฟิลิปปินส์ ควรมีการนัดประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย ๒-๓ อาทิตย์ 
และยืนยันอีกคร้ังก่อนการประชุม ๒-๓ วัน ในการประชุมควรไปให้ตรงเวลา เพราะถือเป็น
มารยาทที่สําคัญของชาวฟิลิปปินส์  

 ไม่ควรชี้นิ้วเรียกใครในฟิลิปปินส์เพราะถือว่าไม่สุภาพ และเป็นการดูถูกคู่สนทนา ควรคว่ํามือ
แล้วกวักเรียก หรือถ้าให้สุภาพควรเรียกด้วยชื่อตัว โดยอาจใช้ “Sir” สําหรับเรียกผู้ชาย และ 
“Miss” สําหรับเรียกผู้หญิง ควรใช้การเลิกค้ิวและย้ิมแทนการพูดทักทายเมื่อพบปะกับเพื่อน 

 ไม่ควรจ้องตาชาวฟิลิปปินส์ เพราะถือว่าไม่สุภาพท่ีจะจ้องตากัน  
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เกร็ดความรู้จากการเดินทาง 
1. หน้าตาของคนไทยจะคล้ายกับคนฟิลิปปินส์มาก เม่ือไปฟิลิปปินส์จะมีคนทักว่าเป็นคน

ฟิลิปปินส์ 
2. เม่ือชาวฟิลิปปินส์มีงานที่เป็นทางการ คนฟิลิปปินส์นิยมใส่ชุดประจําชาติที่ผลิตจากใย

สับปะรดออกงานในการประชุมหรืองานเลี้ยงต่างๆ แทนการใส่ชุดสูท ชุดแต่งกายประจําชาติของ
ผู้ชาย เรียกว่า “บารอง ตากาล็อก (Barong Tagalog) มีลักษณะเป็นเสื้อตัวยาว แขนยาว คอปกตั้ง 
มีลวดลาย สวยงามตัดเย็บจากผ้าใยสับปะรดเข้าชุดกับกางเกงขายาวสีขาว หรือดํา และชุดแต่งกาย
ประจําชาติหญิงเรียกว่า “บาลินตาวัก” (Balintawak) มีลักษณะเป็นเสื้อแขนสั้น จับจีบยกตั้งตรงบ่า 
สวมกระโปรงยาวมีลายดอกไม้ขลิบสีทอง 

3. สินค้าที่มีชื่อเสียงของฟิลิปปินส์คือ “ไข่มุก” ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าที่มีราคาแพงเช่นกัน   
4. หากพํานักในฟิลิปปินส์ไม่เกิน 21 วันสามารถใช้เพียงหนังสือเดินทางอย่างเดียวโดยไม่ต้อง

ขอวีซ่า  
5. หากจะขับรถในกรุงมะนิลาต้องดูป้ายทะเบียนรถ เนื่องจากรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ออก

กฎหมายให้ตัวเลขตัวสุดท้ายของเลขทะเบียนรถเป็นตัวกําหนดวันและเวลาที่รถแต่ละคันสามารถวิ่ง
บนถนนได้เพื่อลดปัญหาการจราจรที่คับค่ังในกรุงมะนิลา 

6. สกุลเงินฟิลิปปินส์มีหน่วยเรียกว่า “เปโซ” (ใน 1 เปโซมี 100 เซนตาโว) ซึ่งใช้ในรูปแบบ
ของเหรียญและธนบัตร เหรียญมี 6 ชนิด ได้แก่ 10 / 5 และ 1 เปโซฟิลิปปินส์ และ 25 / 10 และ 5 
เซนตาโว ธนบัตรมี 6 ชนิด ได้แก่ 1000 / 500 / 200 / 100 / 50 และ 20 เปโซฟิลิปปินส์   

7. การประชุมทางธุรกิจขณะรับประทานอาหารกลางวัน ถือเป็นเร่ืองปกติ ไม่ควรแปลกใจ
หากชาวฟิลิปปินส์นัดประชุมในเวลารับประทานอาหารกลางวันหรืออาหารคํ่า 

8. “จิ๊บนี่” เป็นระบบขนส่งมวลชนที่ได้รับความนิยมสุงสุดในฟิลิปปินส์ ค่าโดยสารถูกมาก 
โดยที่มาของรถจิ๊บนี่นั้นถูกสร้างมาจากรถจ๊ิบของทหารอเมริกาที่ถูกทิ้งไว้หลังจากสงครามโลกคร้ังที่
สอง เม่ือคร้ังที่ทหารอเมริกาได้เคลื่อนพลออกจากฟิลิปปินส์ ชาวฟิลิปปินส์จึงได้นํารถจ๊ิบนั้นมาปรับ 
ปรุงและดัดแปลงใหม่จนมาเป็นรถจิ๊บนี่ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับรถสองแถวในประเทศไทย เพราะมีที่นั่ง
สองแถวขนานกันที่ด้านหลัง 
 
 
 

นางนภัสสร จินตวิโรจน์ ช้ันประดับ 
นางศิวพร แก้ววิเศษ 

ผู้เรียบเรียง 
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เรื่องเล่าจากสิงคโปร์ 
 

 ประเทศสิงคโปร์ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นประเทศเกาะท่ีมีขนาดเล็ก
ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่นอกปลายทิศใต้ของคาบสมุทรมลายู สิงคโปร์ได้รับเอกราชจาก 
สหราชอาณาจักรในปี 2506 มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว โดยมี
ประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ปัจจุบันมีจํานวนสมาชิก
รัฐสภาทั้งหมด 101 คน สิงคโปร์ถือเป็นศูนย์กลางพาณิชย์สําคัญของโลกแห่งหนึ่ง และมีประชากรที่มี
ความหลากหลายเชื้อชาติ และวัฒนธรรม โดยมีประชากรเชื้อชาติจีนจํานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75 
อีกทั้งยังมีชนกลุ่มน้อยที่สําคัญ ได้แก่ ชาวมาเลย์ ชาวอินเดีย และชาวยูเรเซีย สิงคโปร์มีภาษาราชการสี่
ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาจีนกลางและภาษาทมิฬ ทั้งนี้ เม่ือมีในการประชุมสภา ได้จัดให้
มีตู้ล่ามแปลภาษาต่างๆ ทั้งสี่ภาษาดังกล่าวให้กับสมาชิกสภา ซึ่งทําให้เห็นถึงการให้ความสําคัญในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งถึงแม้จะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่ชาวสิงคโปร์อยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
 สิงคโปร์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านการวางผังพัฒนาเมืองที่มีประสิทธิภาพมาก ทําให้
การคมนาคมสะดวก และมีต้นไม้ใหญ่ตลอดเส้นทาง ดูเขียวร่มร่ืน เป็นระเบียบเรียบร้อย ความโดดเด่น
ดังกล่าวพิสูจน์ได้จากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความประหยัด มีความคุ้มค่า  สอดคล้องกับแนวทางการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ  สามารถสนับสนุนการสร้างคุณภาพชีวิต การสงวนรักษาพื้นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์  
การใช้โครงข่ายคมนาคมขนส่งที่ไม่ทําลายสภาวะแวดล้อม และมีประสิทธิภาพในการรองรับการสัญจร
และขนส่งสินค้า หรือแม้แต่การใช้นวัตกรรมด้านการผังเมืองในการสร้างสรรค์กายภาพให้มีความงดงาม 
ตอบสนองและเติมเต็มความต้องการของประชาชนตลอดจนผู้เย่ียมเยือน เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศ
ที่มีพื้นที่เล็ก ทําให้ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ผู้นําของสิงคโปร์จึงมุ่งให้ความสําคัญ ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เร่ิมแต่ระบบการศึกษา จึงทําให้ประชากรสิงคโปร์มีการศึกษาที่ดี มีวิสัยทัศน์ มีแนวคิด
การดําเนินชีวิตแบบชาวตะวันตก และมีการวางแผนการออมเงินที่ดี เม่ือ 4 ปีที่แล้ว ประชาชนสิงคโปร์มี
จํานวนน้อยลง รัฐบาลได้ออกมาตรการสร้างแรงจูงใจเพิ่มจํานวนประชากรโดยให้เงินโบนัสเม่ือให้กําเนิดบุตร
เพื่อเพิ่มจํานวนประชากร โดยเน้นให้มีทรัพยากรมนุษย์ที่เพิ่มมากข้ึนเพื่อมาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ต่อไป  
 รัฐบาลสิงคโปร์ยังส่งเสริมบุคลากรภาครัฐและข้าราชการให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนท่ีสูง
ให้ทัดเทียมกับภาคธุรกิจและเอกชน ทั้งนี้ ส่วนหน่ึงเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ําของรายได้ ซึ่งอาจจะ
นํามาซึ่งการใช้อํานาจหน้าที่ในทางมิชอบ ซึ่งการมีค่าตอบแทนที่เพียงพออยู่แล้วนั้นน่าจะสามารถลด
แรงจูงใจหรือเพื่อป้องกันการกระทําอันเป็นการทุจริตคอรัปชั่น และสําหรับเร่ืองที่เด่นชัดที่สุดคือ
สิงคโปร์มีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดจริงจัง สิงคโปร์มีความพร้อมสูงมากในด้านเศรษฐกิจ ไม่เฉพาะ
แต่เพียงในการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเท่านั้น แต่ยังพร้อมจะก้าวไปเป็นผู้นําในภูมิภาคเอเชียใน
สาขาธุรกิจต่างๆ ด้วย 
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 นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังมีพิพิธภัณฑ์ รวมถึงการสร้างอาคารต่างๆ ที่ทันสมัย สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยว และนักลงทุนจากต่างชาติได้เป็นอย่างดี เช่น การสร้าง Marina Bay Sands, Garden by 
the Bay, Singapore Discovery Center รวมทั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชียเป็นสถาปัตยกรรม
คลาสสิกที่ยอดเย่ียมตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ําสิงคโปร์ เป็นต้น   
 
Dos and Don’ts in Singapore 
 

 Dos   
 การติดต่อธุรกิจ ควรแต่งกายสุภาพ ผู้ชายสวมเส้ือแขนยาว ผูกเนคไท ผู้หญิงสวมเสื้อแขน

ยาว กระโปรงหรือชุดทํางาน และกล่าวคําว่า "หนีห่าว" ซึ่งหมายถึง สวัสดีเม่ือพบปะกัน 
 เม่ือได้รับเชิญ ควรให้เจ้าภาพ เป็นผู้สั่งอาหาร 
 ควรนําของขวัญไปให้เจ้าภาพเม่ือได้รับเชิญ 
 การแลกเปลี่ยนนามบัตรให้ใช้สองมือย่ืนนามบัตรด้วยความสุภาพ 
 ควรถอดรองเท้าเม่ือเข้าบ้านพัก ไปโบสถ์ หรือมัสยิด 
 เม่ือไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรแต่งกายสุภาพ ไม่นุ่งสั้น ไม่ใส่เสื้อสายเดี่ยว เกาะอกหรือเปิดเผย

ร่างกายอื่นๆ และควรคลุมผมเม่ือเข้ามัสยิด 
 เม่ือมีการแลกเปลี่ยนของขวัญกับคนอินเดียและคนมาเลย์ ให้ใช้มือขวาหรือสองมือในการรับ

ของขวัญนั้น 
 ควรให้ความเคารพและยอมรับในความแตกต่างทางศาสนา กลุ่มชาติพันธุ์ เนื่องจาก

ประเทศสิงคโปร์มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ 
 ควรสื่อสารกับคนสิงคโปร์ด้วยภาษาอังกฤษ 

 
Don’ts   
 ธรรมเนียมของคนสิงคโปร์ไม่มีการให้ทิป เนื่องจากค่าบริการจะรวมอยู่ในสินค้าและ
บริการนั้นแล้ว 
 ไม่ควรใช้นิ้วชี้บุคคล เพราะถือเป็นการไม่สุภาพ 
 ไม่ถม่น้ําลาย หรือทิ้งขยะในสถานที่สาธารณะ เพราะจะถูกปรับ 
 ห้ามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ เช่น ป้ายรถเมล์ ร้านค้า ยกเว้นสถานที่ที่กําหนด 
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 เม่ือได้รับเชิญ ไม่ควรรับประทานอาหารก่อนเจ้าภาพโดยเฉพาะเจ้าภาพที่มีเชื้อสายจีน 
 การให้ของขวัญชาวจีนในสิงคโปร์ไม่ควรให้ มีด กรรไกร หรือสิ่งของมีคมเพราะหมายถึง
การตัดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และไม่ควรให้นาฬิกา ผ้าเช็ดหน้า เพราะถือว่าเป็นการแช่งให้
เสียชีวิต 
 ไม่ควรให้ของขวัญจําพวกแอลกอฮอล์หรือของขวัญที่ทํามาจากหนังหมูแก่ชาวมุสลิมเชื้อ
สายมาเลย์ในสิงคโปร์ 
 ไม่ควรให้ดอกลีลาวดีแก่คนอินเดียในประเทศสิงคโปร์ เพราะถือว่าเป็นดอกไม้ในพิธีศพ 
รวมถึงไม่มอบเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แก่คนที่ไม่ดื่ม และไม่ควรให้ของขวัญที่ทําจากหนังวัวแก่
ชาวฮินดู 

 

เกร็ดจากการเดินทาง 
  1. ความแตกต่างของเขตเวลา สิงคโปร์เวลาจะเร็วกว่ากรุงเทพ 1 ชั่วโมง 

 2. ภูมิอากาศสิงคโปร์เป็นแบบร้อนชื้นคล้ายกับกรุงเทพฯ ถ้าเดินตามท้องถนนอาจจะดูเหมือนว่า
เย็นแต่ร่มร่ืนกว่ากรุงเทพฯ เพราะสิงคโปร์มีต้นไม้ค่อนข้างเยอะ 

 3. ประเทศนี้มีพื้นอยู่ 2 สี คือพื้นสีเทาของคอนกรีต กับพื้นสีเขียวของหญ้า พื้นดินสีน้ําตาล
เปล่าๆแทบหาไม่ได้ ทําให้ไม่ค่อยมีฝุ่น ว่าถ้าประชาชนเห็นพื้นดินเปล่าๆที่ไหน สามารถโทรแจ้งไปที่
เจ้าหน้าที่ ต่อมาจะมีคนมาปลูกหญ้าที่นั่น 

 4. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ สําหรับป้ายบอกทาง รถไฟฟ้า สถานที่ต่างๆ จะใช้
ภาษาอังกฤษ จีนเป็นหลัก และอาจจะมีภาษาฮินดีปนอยู่ในย่านที่มีคนแขกอยู่เยอะ คนสิงคโปร์ส่วนใหญ่
จะพูดได้สองภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และจีนกลาง (Mandarin) บางคนที่ติดต่อค้าขายก็สามารถพูด
ภาษามาเลย์ได้ด้วย สําเนียงภาษาอังกฤษของคนสิงคโปร์จะมีเอกลักษณ์ไม่มีเหมือนใครเป็นภาษาอังกฤษ
ที่มีสําเนียงคล้ายภาษาจีน จึงเป็นที่มาขอการเรียกสําเนียงนี้ว่า Singlish (Singapore + English) 

 5. สิงคโปร์มีระบบการเดินทางภายในประเทศที่สะดวกรวดเร็วและทันสมัย มีบริการรถโดยสาร
ประจําทาง รถไฟใต้ดิน รถสามล้อถีบ (บริเวณแม่น้ําสิงคโปร์และไชน่าทาวน์) และบริการรถแท็กซี่ 
นอกจากนั้น บริการรถเช่าที่สิงคโปร์ก็น่าสนใจเพราะสามารถขับรถข้ามไปเที่ยวยังประเทศมาเลเซียได้ 
อีกด้วย นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า รถประจําทางในสิงคโปร์ได้อย่างสะดวกและราคาไม่แพง 
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 6. รถไม่ติด ขนาดในชั่วโมงเร่งด่วนยังถือว่าไหลได้เร่ือยๆ การที่รถติดคร่ึงชั่วโมงแทบเป็นไปไม่ได้
ในสิงคโปร์ เนื่องจากรัฐบาลจํากัดจํานวนรถอย่างเข้มงวดมาก และค่าจอดรถแพงมาก 

 7. ความปลอดภัยและความม่ันคงส่วนบุคคลถือเป็นเร่ืองสําคัญ สิงคโปร์มีความเงียบสงบและ     
มีเสถียรภาพ สําหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศแล้ว สิงคโปร์ถือเป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเที่ยวที่ปลอดภัย
ที่สุดในโลก การเดินทางมืดๆ คนเดียว 4-5 ทุ่มถือว่ายังปลอดภัยอยู่ แต่ขึ้นกับย่านด้วย ถ้าเป็น Little 
India หรือ Keylang ก็ไม่ควร โดยเฉพาะผู้หญิง 

  8. สําหรับอาหารที่สิงคโปร์จะเน้นไปทางไก่ เนื่องจากประเทศสิงคโปร์ประชากรประกอบไป
ด้วยจีน มาเลเซีย อินเดีย จีนไม่รับประทานเนื้อ อิสลามไม่รับประทานหมู คนสิงคโปร์จึงมักรับประทาน
ไก่และปลา 

 9. สามารถดื่มน้ําจากก๊อกน้ําประปาในสิงคโปร์ได้อย่างปลอดภัย  

 10. อย่าแปลกใจที่ใครมาสิงคโปร์แล้วมักได้หมูแผ่น บี เชง เฮียง ( Bee Cheng Hiang ) กลับไป
ฝากญาติสนิทมิตรสหายให้กินเล่น เค้ียวเล่นกัน ร้านหมูแผ่นขึ้นชื่อของประเทศ มีสาขาอยู่แทบจะทุกมุม
เมือง รวมทั้งสนามบิน จากขายหมูแผ่นแบบชั่งเป็นขีดๆ ตอนนี้หมูบีเชง แบบที่คนไทยเรียกกัน พัฒนา
ทั้งรสชาติให้มีหลากหลาย ใส่พริก ใส่ชีส รวมทั้งออกแบบแพ็คเกจจิ้งให้เป็นห่อเล็กห่อน้อย แจกง่าย    
พกสะดวก กินอร่อย จนกลายเป็นของฝากอันดับหนึ่งของประเทศไปแล้ว 

 11. หากไปเยือนสิงคโปร์แล้วควรพลาดมาริน่า เบย์ แซนด์ส (Marina Bay Sands) รีสอร์ทห้า
ดาวริมอ่าวแห่งนี้ ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโครงการสร้างระดับชาติของสิงคโปร์เลยทีเดียว เพราะนอกจากจะมี
โรงแรมใหญ่ถึง 3 หลังเชื่อมต่อกัน ยังนับเป็นอภิมหาศูนย์รวมความบันเทิง เพราะมีทั้งคาสิโนระดับ
สากล สวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ เดอะ แซนด์ส สกายพาร์ค (The Sands Sky Park) สระว่ายน้ําหรู
กลางแจ้งที่สูงที่สุดของโลก โรงภาพยนตร์ โรงละคร ภัตตาคาร ร้านอาหาร ศูนย์การค้า ร้านสินค้า แบ
รนด์เนมจากทั่วโลก ลานสเก็ตน้ําแข็ง พิพิธภัณฑ์ศิลปะและวิทยาศาสตร์ (Art Science Museum) แห่ง
แรกของโลกถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก  
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กัญจณัฐ ศิริวงศ์  
บุตรี อัศวรังษี 

ผู้เรียบเรียง 
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ซินจ่าว...เวียดนาม 
 

 
 

 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ จากประสบการณ์ของพี่ๆ เพื่อนๆ ที่เคยได้เดินทางไปเยือนประเทศฝั่งตะวันออกสุดของไทยแห่งนี้ 
ส่วนมากแล้วจะมีเร่ืองเล่าคล้ายๆ กัน กล่าวคืออาหารเวียดนามอร่อยเป็นเอกลักษณ์ คนเวียดนาม 
มีความอ่อนนอก แข็งใน ภายนอกดูย้ิมแย้มอัธยาศัยดี แต่ลึกๆ แล้วมีความเข้มแข็ง ออกแนวแข็งกร้าว
เสียส่วนใหญ่ เหตุผลหนึ่งอาจจะสืบเนื่องจากประวัติศาสตร์ความโหดร้ายของสงครามที่ชาวเวียดนาม
เคยประสบพบเจอมาในอดีต ทําให้คนเวียดนามรุ่นใหม่มีความเป็นชาตินิยมสูง และไม่อ่อนข้อต่อใครง่ายๆ 

 คนเวียดนามรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด คนรุ่นเก่ายังคงแต่งกาย พูดจา 
และมีความเป็นธรรมเนียมนิยม ในขณะที่คนเวียดนามรุ่นใหม่มีความทันสมัย ขยันขันแข็ง อยากรู้ 
อยากเห็น และคนเวียดนามทุกรุ่นทุกคนมีความเป็นชาตินิยมมาก ไกด์นําเที่ยวชาวเวียดนามที่เคยนํา
คณะผู้บริหารและข้าราชการจากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเม่ือคราวไปศึกษาดูงานในปี 2557 
ณ กรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า “คนเวียดนามรักบ้าน รักประเทศมาก  
คนเวียดนามจะไม่ออกไปไหน (หมายถึงต่างประเทศ) เพราะถ้าออกไปแล้วจะต้องไปให้ได้ดีกว่าเจ้าของ
บ้าน พูดง่ายๆ คือจะไป take over เป็นเจ้าของบ้านแทน จะไม่ไปเป็นแม่บ้านหรือพี่เลี้ยงเหมือนที่คน
อื่น (หมายถึงประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ) เขาทํากัน” อืม...เป็นความรู้ใหม่สําหรับนักท่องเที่ยวอย่างเรา   
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เมืองและสถานที่ที่น่าสนใจในประเทศเวียดนาม ได้แก่ 

กรุงฮานอย – เมืองหลวงปัจจุบันของเวียดนาม ผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยม ผู้คนยังคงความ 
แข็งกร้าว ชาตินิยม ศูนย์กลางลัทธิคอมมิวนิสต์ (เวียดกง) ในอดีต 

อ่าวฮาลองเบย์ – ฐานทัพเรือของกองทัพสหรัฐอเมริกาสมัยสงครามเวียดนาม ปัจจุบันเป็น
สถานที่ทอ่งเที่ยวสําคัญแห่งหนึ่งของประเทศ 

 

 
 
เมืองเว้ – เมืองหลวงโบราณของอาณาจักรอันนัม เม่ือคราวเวียดนามปกครองด้วยระบอบกษัตริย์  
นครโฮจิมินห์ – เมืองใหญ่อันดับ ๒ ของเวียดนาม มีอีกชื่อหนึ่งว่า “ไซง่อน” เมืองแห่งลัทธิ 

เสรีนิยมของคนรุ่นใหม่ ความทันสมัย และผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมเช่นกัน          
 
Do’s and Don’ts        

 โฮจิมินห์ (หรือ “ลุงโฮ”) ถือเป็นบรรพบุรุษของชาวเวียดนาม เราจึงควรให้ความเคารพเวลา
กล่าวถึงด้วยเช่นกัน  

 สงครามเวียดนามเป็นเร่ืองโหดร้ายในประวัติศาสตร์ประเทศ ถือเป็นประเด็นละเอียดอ่อน
ในการสนทนากับคนเวียดนาม   

 คนเวียดนามไม่ชอบคนจีน ถือว่าชนชาติเวียดนามและชนชาติจีนไม่ได้เป็นชนชาติเดียวกัน  
ดังนั้นหากไม่จําเป็นจึงควรเลี่ยงการพูดหรืออ้างอิงถึงคนจีน ประเทศจีน  

 การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเวียดนาม ควรเผื่อเวลาประสานงานให้มากหน่อย 
เนื่องจากการประสานงานค่อนข้างยาก ฝ่ายเวียดนามมักไม่ค่อยตอบข้อซักถามของเรา 
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 เวลาไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะประเทศใดก็ตาม รวมถึงประเทศเวียดนาม เม่ือไปเย่ียมชม
สถานที่สําคัญที่ไหน ควรจะให้เกียรติและเคารพสถานที่ แต่งกายให้มิดชิดและ “ดูแต่ตา มือ
อย่าต้อง ของจะเสีย” ไม่ควรหยิบจับ (ยกเว้นได้รับอนุญาต) เก็บเด็ดเอากลับมาด้วย หรือ
ขีดเขียนทิ้งไว้เป็นที่ระลึก 

 สถานที่ราชการบางแห่งไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ เราควรสังเกตป้ายแจ้งด้วย    
 

 
เวลาขา้มถนน ไม่ต้องหยุดเดินนะจ๊ะ รถจะหยุดใหเ้อง (พี่หมูได้กล่าวไว้) 

 

 
คนเวียดนามชอบน่ังม้านั่งเตี้ยเป็นชีวิตจิตใจ 
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เกร็ดจากการเดินทางไปประเทศเวียดนาม  
1. ประเทศเวียดนามเป็นผู้ส่งออกกาแฟอันดับ 1 ของโลก (รองจากประเทศบราซิล) ข้อมูล ณ  

ปี 2557 ของฝากอันดับต้นๆ ของเวียดนามจึงนิยมกาแฟ G7 รองจากเมล็ดบัวกรอบ และชา 
อาติโช๊ก คนไปเที่ยวเวียดนามจึงนิยมเหมากาแฟกลับบ้านกันเป็นลังๆ   

2. ถนนหนทางในเวียดนามแออัดและการจราจรติดขัดมาก เวลาเดินข้ามถนนไม่ควรหยุด รถจะ
หยุดหลบคนข้ามเอง เคยมีคนแนะนําว่าให้หลับตา กลั้นใจ และเดินข้ามจะไปถึงอีกฝั่งเอง ??!!  

3. ใช้เงินไทย 20 บาท ซื้อของในเวียดนามได้ 
4. สนามบินนานาชาตินอยไบ ณ กรุงฮานอย ไฟดับบ่อย...จนเป็นเร่ืองธรรมดา  
5. คนขายของที่ระลึก (เช่น หมวกแก๊ป เสื้อยืด กระเป๋า ฯลฯ) จะขี่มอเตอร์ไซค์ตามเราทุกหัวมุมถนน    
6. มิตรสหายท่านหนึ่งเล่าว่าซื้อกระเป๋าสะพายรูปลิงจากตลาดเบนถังกลับมาฝากลูก ปรากฏว่าซิป

แตก...เลยรู้ว่าเป็นของก๊อปป้ี (ไม่แท้) ควรตรวจเช็คสภาพสินค้าก่อนซื้อนะจ๊ะ 
7. ว่ากันว่าหมวกกันน๊อกเวียดนามคุณภาพดีใครไปเวียดนามนอกจากซื้อกาแฟแล้วก็จะซื้อหมวกกันน๊อก  
8. ชุดประจําชาติเวียดนาม (อ๋าวได๋) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นชุดประจําชาติที่เรียบร้อยแต่แฝง

ความ sexy ที่สุดในโลก 
9. เวลาเดินทางไปเวียดนาม ควรพกยาประจําตัว (โดยเฉพาะยาแก้ท้องเสีย แพ้อากาศ) ไปด้วย 

อาหารเวียดนามส่วนมากประกอบด้วยผักสด จึงมีโอกาสทําให้ท้องเสียได้สูง หากเลี่ยงได้ก็ควร
เลี่ยงการทานผักสด 

10. คนเวียดนามยังคงนิยมบริโภคเนื้อสุนัข เราจึงมักไม่เห็นสุนัขเดินเพ่นพ่านข้างๆ ทางสักเท่าไหร่ 
ไกด์นําเที่ยวบอกว่าสุนัขเลี้ยงจะมีปลอกคอ สายจูง และเจ้าของจะกักบริเวณไว้ในบ้าน
ตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัย 

11. เคยมีคนบอกว่ารถแท็กซี่เวียดนามชอบโก่งราคาจากมิเตอร์ ผู้เขียนยังไม่เคยใช้บริการ แต่ก็เป็น
เร่ืองที่ควรระลึกไว้ว่าหากจะใชบ้ริการรถแท็กซี่ควรตกลงราคาและจุดหมายปลายทางให้แน่นอน
ก่อน หรืออาจให้โรงแรมที่พักช่วยจองรถให้ ที่สําคัญหากเดินทางเองควรเลี่ยงการเดินทางกลางคืน 

12. คนเวียดนามส่วนมากอาจจะไม่ย้ิมแย้มเป็นมิตรเหมือนประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ เราคนไทยใจดี
มักจะเป็นฝ่ายเข้าหาก่อนเสมอ หากต้องการความช่วยเหลือเราสามารถถามได้ (ส่วนมากอาจจะ
ไม่พูดภาษาอังกฤษ) 

13. ร้านอาหารหรือร้านน้ําชากาแฟริมทางเดินส่วนใหญ่จะจัดม้านั่งเตี้ยไว้บริการ เวลาเดินทาง
สถานที่ต่างๆ จึงมักเห็นผู้คนในลักษณะเหมือนนั่งยองๆ ตลอดริมทางเดิน 
 
 

วรรณภัสสร์ ไชยเทพ 
ตติยา รัตนวิโรจน์ 

ผู้เรียบเรียง  


