
CAMBODIA  DO AND DON’T  
ส่ิงท่ีควรท าและไม่ควรท าในประเทศกมัพชูา 

 
1. ควรใหค้วามเคารพต่อผูส้งูอายุ 
2. ควรใหเ้จา้ของบา้นเริม่ทานอาหารกอ่นต่อจากนัน้ผูม้าเยอืนถงึจะรบัประทานต่อได ้
3. ควรใหผู้อ้าวุโสทีส่ดุของโต๊ะรบัประทานอาหารกอ่น แลว้จงึเริม่รบัประทานได ้
4. ไมค่วรชีเ้ทา้ไปทีบุ่คคลอืน่ เช่น เวลานัง่กบัพืน้ผูห้ญงิควรเกบ็ปลายเทา้อยา่งส ารวม 
5. ไมค่วรเดนิขา้มเทา้คนอืน่ 
6. ไมค่วรเรอหรอืแคะฟนัขณะรบัประทานอาหาร 
7. ทีก่มัพชูาผูช้ายสามารถจบัมอืกนัไดเ้พือ่แสดงมติรภาพทีด่แีละไม่ใชเ่กย ์
8. เมือ่เดนิผา่นบุคคลทีก่ าลงัสนทนากนัอยูค่วรกม้ศรีษะเลก็น้อยเมือ่เดนิผา่น (ถา้เดนิผา่นตรง ๆ จะถอืว่า

ไมม่มีารยาท) 
9. เมือ่ขบัขีจ่กัรยานหรอืจกัรยานยนตค์วรชะลอความเรว็เมือ่ผา่นวดั และถอดหมวกทกุครัง้เมือ่เขา้เขตวดั 
10. ผูห้ญงิไมค่วรแต่งหน้าจดัหรอืแต่งตวัไมส่ภุาพเมือ่เขา้เขตวดั 
11. เมือ่เจอพระภกิษุสงฆต์อ้งถอดหมวกทกุครัง้ 
12. ไมค่วรวพิากษ์วจิารณ์การเมอืง 
13. หา้มถ่ายภาพสญัญลกัษณ์ทางทหาร 
14. หา้มถหูรอืสมัผสัศรษีะของคนอืน่ เพราะกมัพชูาถอืว่าศรีษะเป็นสว่นทีส่ าคญัทีส่ดุของรา่งกาย 
15. ตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้บา้นคนอืน่ทกุครัง้ 
16. แต่งตวัมดิชดิและเรยีบรอ้ย ผูห้ญงิไม่ควรใสก่ระโปรงสัน้ และโชวห์วัไหล่ ผูช้ายควรใสเ่สือ้มปีกและ

กางเกงขายาว 
17. ระวงักริยิามารยาทต่อเพศตรงขา้ม และไมค่วรวางหรอืแตะมอืชาวกมัพชูาเวลาถ่ายรปู เพราะอาจท าให้

เขา้ใจผดิกนั 
18. เมือ่เขา้เขตวดัควรปิดมอืถอืและเครือ่งเล่น MP3 ทกุครัง้ 
19. ไมส่ง่เสยีงดงัในเขตวดั และตอ้งไมส่วมหมวกเมือ่เขา้เขตวดัหรอืโบสถ์ 
20. ไมค่วรหอ่กระดาษของขวญัดว้ยสขีาว เพราะถอืว่าเป็นสขีองการไวท้กุข ์ควรใชก้ระดาษทีม่สีสีนั 
21. เมือ่ไดร้บัของขวญัแลว้ยงัไมค่วรเปิดออกทนัท ี
22. เมือ่จะสง่ของใหผู้อ้ ืน่ควรสง่ดว้ยสองมอื หรอืไม่กส็ง่ของดว้ยมอืขวา ถอืว่าเป็นมารยาททีด่ี 

 

 แหล่งทีม่า:  http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/cambodia.html 

 http://www.vietvaluetravel.com/Travel_Guide_Cambodia_Do_and_Dont/158 

 http://www.asiarooms.com/en/travel-guide/cambodia/useful-information/cambodia-

dos-and-dont.html 
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LAOS  DO AND DON’T 
ส่ิงท่ีควรท าและไม่ควรท าในประเทศลาว 

 
1. การมเีพศสมัพนัธก์บัชาวลาวทีไ่มใ่ชคู่ส่มรสเป็นเรือ่งผดิกฎหมาย หากละเมดิ จะถกูกกักนัตวั

ชัว่คราว 
2. หา้มพกัคา้งคนืทีบ่า้นคนลาวโดยไมแ่จง้ต่อนายบา้น (ผูใ้หญบ่า้น) กอ่น 
3. หา้มแจกจ่ายใบปลวิ หรอืเผยแพรต่่าง ๆ โดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 
4. ควรตระหนกัว่า ภาษาไทยและภาษาลาวมคีวามใกลเ้คยีงและฟงัเขา้ใจกนัได ้ดงันัน้ พงึหลกีเลีย่ง

การพดูจาสอ่เสยีดหรอืลอ้เลยีนภาษาค าพดูหรอืเล่าเรือ่งเชงิตลกขบขนัทีส่อ่ไปในทางทีใ่หเ้กดิ
ความไมเ่ขา้ใจระหว่างกนั 

5. พงึหลกีเลีย่งการสนทนา วพิากวจิารณ์ และการแสดงออกทีไ่มเ่หมาะสมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการ
โตเ้ถยีงในประเดน็ทีล่ะเอยีดออ่น เชน่ การเมอืงการปกครอง 

6. ใหค้วามเคารพต่อ ระเบยีบ กฎหมาย วฒันธรรม และประเพณีอนัดงีาม ของชาวลาว ดว้ยความ
สภุาพและมมีารยาท โดยรกัษาความสะอาดตามสถานทีท่อ่งเทีย่วต่าง ๆ 

7. ชาวลาวเป็นคนทีร่กัความความสงบสขุควรหลกีเลีย่งการพดูจาแบบสง่เสยีงดงัและกา้วรา้ว 
8. ลาวเชือ่ว่าการจบู เดนิจบัมอืกนั และการแสดงอืน่ ๆ ของความรกักบัคนเพศอืน่ ๆ เป็นเรือ่ง

สว่นตวัและไมค่วรแสดงในทีส่าธารณะ 
9. การทกัทายกนัชาวลาวใชค้ าวา่ "สบายด"ี ซึง่เป็นค าทกัทายทีใ่ชเ้ป็นประจ า การจบู และกอดกนัใน

ทีส่าธารณะ หรอืการแสดงความรกัในทีส่าธารณะเป็นสิง่ทีไ่มส่ภุาพส าหรบัชาวลาว  
10. พระพทุธรปูเป็นสิง่สกัการะบชูา ควรแสดงความเคารพดว้ยการแต่งกายทีส่ภุาพ ในการเขา้เทีย่ว

ชมและถ่ายภาพ  
11. ในประเทศลาวมสีถานทีส่ ิง่ศกัดิส์ทิธสิกัการะหลายที ่การเขา้ไปเทีย่วชมไมค่วรแตะตอ้ง หรอืเขา้

ชมในบรเิวณทีห่วงหา้มกอ่นไดร้บัอนุญาต  
12. พระสงฆแ์ละสามเณร เป็นบุคคลทีช่าวลาวใหค้วามเคารพ เพศหญงิไม่ควรแตะตอ้ง หรอืสมัผสัถกู

พระสงฆแ์ละสามเณร  
13. กอ่นจะถ่ายรปูใคร หรอืบุคคลใด ตอ้งขออนุญาต และไดร้บัอนุญาตเสยีกอ่น 
14. การตบหวั หรอืจบัหวั เป็นมารยาททีไ่มส่ภุาพทีส่ดุ  
15. ชาวลาวถอืว่าศรีษะเป็นสิง่สงูสดุ เทา้เป็นสิง่ต ่าสดุ การใชเ้ทา้ชีห้รอืเตะสิง่ของเป็นการแสดงทา่ททีี่

ไมส่ภุาพ  
16. ควรถอดรองเทา้ทุกครัง้กอ่นเขา้บา้นชาวลาว หรอืบรเิวณทีก่ าหนดใหถ้อดรองเทา้ก่อนเขา้ เชน่ 

โบสถ ์วหิาร  

แหล่งทีม่า :  http://www.vietvaluetravel.com/Travel_Guide_Laos_Do_and_Dont/170 
 http://www.orientexpat.com/laos/dos-donts 
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MYANMAR DO AND DON’T 
ส่ิงท่ีควรท าและไม่ควรท าในประเทศพม่า 

 
1. ควรแต่งกายใหส้ภุาพเรยีบรอ้ย และมดิชดิ 
2. รองเทา้ ทุกคนตอ้งถอดรองเทา้ทกุชนิดกอ่นเขา้เขตศาสนสถาน ตัง้แต่ร ัว้ดา้นนอก ถุงเทา้ ถุงน่อง

กห็า้มใสเ่ขา้ไป ตอ้งเดนิเทา้เปล่า และเป็นธรรมเนียมทีเ่ครง่ครดัมากแต่สมยัโบราณ หากฝา่ฝืน
ชาวพมา่จะเขา้มาตกัเตอืนดว้ยความไมพ่อใจ 

3. การถ่ายรปู วดีโีอ บางแหง่จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียม บางแหง่หา้มถ่าย เชน่ พพิธิภณัฑย์า่งกุง้ ตอ้ง
ฝากกลอ้งเอาไวก้บัเจา้หน้าทีก่อ่นจะเขา้ไป 

4. เครือ่งประดบั ของมคีา่ต่าง ๆ ควรตดิตวัไปใหน้้อยทีส่ดุเทา่ทีจ่ าเป็น เพราะจะเกดิความยุง่ยากใน
การแจง้บญัชทีรพัยส์นิต่อเจา้หน้าทีศ่ลุกากรเวลาเขา้เมอืง และตอ้งแสดงว่าอยูค่รบเวลาจะเดนิทาง
กลบัจากพมา่ หากอยูไ่มค่รบตอ้งเสยีภาษทีนัท ีเพราะศลุกากรพมา่จะถอืว่าน าไปขายต่อใหก้บั
ชาวพมา่ นอกจากนี้ ยงัเป็นภาระในการดแูลรกัษา ล่อตาล่อใจมจิฉาชพีอกีด้วย 

5. ระบบการจราจรในพมา่ก าหนดใหข้บัรถชดิเลนขวาตรงขา้มกบัไทย เพราะฉะนัน้เวลาขา้มถนน
ตอ้งดใูหด้แีละรอบคอบ 

6. ควรรบัและยืน่สิง่ของดว้ยมอืขวา 
7. ไมค่วรสมัผสัมอืผูห้ญงิในการทกัทาย นอกเสยีจากผูห้ญงิจะเป็นฝา่ยเริม่เอง 
8. ไมค่วรพดูจา หรอืสง่เสยีงดงั เพราะถอืว่าเป็นมารยาททีไ่มส่ภุาพ 
9. ไมค่วรเดนิขา้มบุคคลอืน่ เพราะถอืว่าเป็นมารยาททีไ่มด่ ี
10. ไมค่วรแสดงความรกัในทีส่าธารณะ เพราะถอืไมส่มควร 

 
แหล่งทีม่า : http://www.myanmarmtetours.com/myanmar_dos_donts.htm 
 http://www.indochinaodysseytours.com/guide/myanmar-etiquette.html 
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VIETNAM  DO AND DON’T 

ส่ิงท่ีควรท าและไม่ควรท าในประเทศเวียดนาม 

1. ควรแต่งกายชดุสภุาพเรยีบรอ้ยและมดิชดิ เพราะเวยีดนามเป็นประเทศอนุรกัษ์นิยม 
2. ควรมอบสิง่ของดว้ยสองมอื เชน่ ยืน่นามบตัรดว้ยสองมอื 
3. ควรเคารพผูอ้าวุโสกว่า 
4. ควรใชก้ระดาษหอ่ของขวญัทีม่สีสีนัสดใส 
5. ควรออ่นน้อมถ่อมตนเมื่อไดร้บัค าชมเชย 
6. ไมค่วรใสเ่ครือ่งประดบัมากจนเกนิไป เพราะถอืว่าเป็นมารยาททีไ่มเ่หมาะสม 
7. ไมค่วรปฏเิสธทีจ่ะรบั ชา กาแฟ หรอืของว่าง เพราะถอืว่าหยาบคาย 
8. ไมค่วรสนทนาเรือ่งศาสนาความเชือ่ การเมอืง หรอืสงครามเวยีดนาม 
9. ไมค่วรพดูต่อตา้นรฐับาลเวยีดนาม 
10. ไมค่วรสนทนาเรือ่งกฎหมายบา้นเมอืงของเวยีดนาม 
11. ไมค่วรจบัหรอืสมัผสัศรีษะบุคคลอืน่ 
12. ไมค่วรท าใหบุ้คคลอืน่อบัอายต่อหน้าสาธารณะชน 
13. ไมค่วรพดูดว้ยน ้าเสยีงดงัและหว้นเพราะจะถอืว่าเป็นมารยาททีห่ยาบคาย 
14. ไมค่วรใชน้ิ้วชี ้ชีไ้ปยงัจดุใดจุดหนึ่ง ควรใชท้ัง้ฝา่มอืแทน 
15. ไมค่วรยนืเทา้สะโพก และยนืกอดอก เมื่อคยุหรอืเจรจากบับุคคลอืน่ 
16. ไมค่วรยืน่สิง่ของขา้มศรีษะคนอืน่ 
17. เมือ่ตอ้งการนดัเจรจาธุรกจิควรนดัลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 สปัดาห์ 
18. ชาวเวยีดนามตรงต่อเวลา และหวงัว่าผูอ้ ืน่กเ็ป็นเชน่นัน้ 
19. ชาวเวยีดนามบางคนทกัทายดว้ยการสมัผสัมอืแบบสองมอื โดยวางมอืซา้ยไวบ้นขอ้มอืขวา 

 
แหล่งทีม่า : http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/vietnam.html 

 http://www.ehow.com/about_6656306_business-etiquette-vietnam.html 
 http://www.asiarooms.com/en/travel-guide/vietnam/culture-of-vietnam/vietnamese-
etiquette.html 

 


