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		 สำ�นักง�น	ก.พ.	 ในฐ�นะองค์กรกล�งด้�นก�รบริห�ร
ทรัพย�กรบุคคลภ�ครัฐ	 และได้รับมอบหม�ยให้รับผิดชอบ
ต�มแผนง�นก�รจัดต้ังประช�คมสงัคมและวฒันธรรมอ�เซยีน	 
ในข้อ	A.7	คือ	ก�รพัฒน�สมรรถภ�พของระบบร�ชก�รโดย
ก�รเพิม่ขดีคว�มส�ม�รถของทรพัย�กรบคุคลในระบบร�ชก�ร
		 จ�กก�รดำ�เนินก�รที่ผ่�นม�แม้ว่�สำ�นักง�น	 ก.พ.	 ได้
ดำ�เนินก�รจัดอบรมหลักสูตรคว�มรู้เกี่ยวกับอ�เซียนให้แก่	
ข�้ร�ชก�รทัง้ในสว่นกล�งและสว่นภูมิภ�คหล�ยครัง้	แต่ก็ยัง
ไม่ครอบคลุมและทั่วถึงบุคล�กรภ�ครัฐซ่ึงมีจำ�นวนม�กกว่�	
2	 ล้�นคน	 สำ�นักง�น	 ก.พ.	 จึงเห็นควรพัฒน�ชุดก�รเรียนรู้	
“อ�เซยีน	กรู”ู	เพือ่เผยแพรค่ว�มรูเ้ก่ียวกับอ�เซยีนออกไปใน
วงกว�้ง	อนัจะสง่ผลให้บคุล�กรภ�ครฐัของประเทศส�ม�รถเข�้
ถงึขอ้มลูและพฒัน�ตนเองให้มคีว�มรอบรูเ้กีย่วกบัประช�คม
อ�เซียนได้อย่�งสะดวกและมีม�ตรฐ�นเดียวกัน
		 ท้ังนีส้ำ�นกัง�น	ก.พ.	กบัสถ�บันบณัฑติพฒันบรหิ�รศ�สตร	์
(นดิ�้)	จงึจัดทำ�ชดุหนงัสอืเรือ่ง	“ASEAN	Do’s	and	Don’ts”	
ในประเทศอ�เซียน	 10	 ประเทศ	 เพื่อเผยแพร่สิ่งที่ควรทำ� 
และไม่ควรทำ�เมื่อต้องมีสัมพันธ์	 ติดต่อกับคนในประเทศ
เหล่�น้ี	 หวังว่�ท่�นผู้อ่�นคงได้รับคว�มรู้และเพลิดเพลินไป
กับหนังสือชุดนี้

สำานักงาน ก.พ.

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

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
บรรณ�ธิก�ร

ข้อคิดจากบรรณาธิการ
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1.ข้อมูลสำาคัญของประเทศโดยย่อ

ธงชาติ

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

การทักทาย
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2.1.1 การเรียกชื่อ

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

DoSir...

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

2.1.1 การเรียกชื่อ

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

2.1.2 การกล่าวทักทาย

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

 

2.1.2 การกล่าวทักทาย

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

2.1.2 การกล่าวทักทาย

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

2.1.3 การกล่าวขอโทษ 

Do
“โซ-รี” (Sori)

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

2.1.3 การกล่าวขอโทษ

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

2.1.4. การกล่าวขอบคุณ

Do
“ซา-ลา-มัต” 
(Salamat)

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

2.1.4 การกล่าวขอบคุณ

Do

“ซา-ลา-มัต-โปะ” 
(Salamat Po)

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

2.1.5 การกล่าวลา

Do

“ปาอาลัม”
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2.2 
หมวดอาหาร

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

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

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

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

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

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

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

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

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

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

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

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Do
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2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

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

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

2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

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

2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

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

2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

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

2.2.3 ข้อควรระวังในการ
  รับประทานอาหาร

Don’t
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	 ควรดืม่นำ�้จ�กขวดท่ีว�งข�ยต�มร�้นค�้ต่�งๆ	
เพื่อคว�มปลอดภัย	(8)

2.2.3 ข้อควรระวังในการ
  รับประทานอาหาร

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

2.2.4 มารยาทบนโต๊ะอาหาร

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

2.2.4 มารยาทบนโต๊ะอาหาร

Do



36 ASEAN Do’s and Don’ts

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

2.2.4 มารยาทบนโต๊ะอาหาร

Don’t
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Do

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

2.2.4 มารยาทบนโต๊ะอาหาร
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2.3 
หมวดศาสนา

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

2.3.1 การสนทนาเรื่องศาสนา 

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

2.3.1 การสนทนาเรื่องศาสนา

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

2.3.2 การสนทนาเรื่องประวัติศาสตร์

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

2.3.2 การสนทนาเรื่องประวัติศาสตร์

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

2.3.2 การสนทนาเรื่องประวัติศาสตร์

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

2.3.3 การสนทนาเพื่อสร้างความ
  คุ้นเคยของชาวฟิลิปปินส์

Do

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

2.3.4 เรื่องที่ชาวฟิลิปปินส์
  มกัใช้เป็นหวัข้อในการสนทนา

Do
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2.4 
หมวดมารยาท

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

2.4.1 การติดต่อราชการ 

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

2.4.1 การติดต่อราชการ 

เปิด
จันทร์ – ศุกร์

เวลา 09.30 – 16:30 น.

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

2.4.1 การติดต่อราชการ 

Do

พลตรี ทอม 
หรือ 

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

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

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

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

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

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

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

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

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

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

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

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Don’t

ไม่ควรนั่งหัวโต๊ะ
เมื่อร่วมงานพิธี 

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

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

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

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

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

2.4.3 การเข้าร่วมงานศพ 

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

2.4.3 การเข้าร่วมงานศพ 

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

2.4.4 การเข้าคิว

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

2.4.5 การใช้นามบัตร 

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

2.4.5 การใช้นามบัตร

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

2.4.6 มารยาทในการเยือนสถานที่

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

2.4.6 มารยาทในการเยือนสถานที่

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

2.4.6 มารยาทในการเยือนสถานที่

Do
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2.5
หมวด

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

2.5.1 การต่อรองราคา 

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

2.5.1 การต่อรองราคา

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

2.5.1 การต่อรองราคา

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

2.5.1 การต่อรองราคา

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

2.5.2 วิธีการชำาระเงิน

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

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

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

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

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

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

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

2.5.4 ข้อควรระวังในการใช้เงิน

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

2.5.4 ข้อควรระวังในการใช้เงิน

Do
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2.5.5 ตัวอย่างเหรียญกษาปณ์ 
หน้า-หลัง

1 เซนตาโว       

5 เซนตาโว

10 เซนตาโว

25 เซนตาโว  

1 เปโซ      

5 เปโซ       

10 เปโซ
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2.5.6 ตัวอย่างธนบัตร หน้า-หลัง
20 เปโซ

50 เปโซ

100 เปโซ

200 เปโซ

500 เปโซ

1000 เปโซ
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2.6
หมวด

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

2.6.1 การใช้นำ้าเสียง

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

2.6.2 หลีกเลี่ยงการประสานสายตา

Don’t
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2.6.3 สัญลักษณ์ท่าทาง

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

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

2.6.3 สัญลักษณ์ท่าทาง

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

2.6.3 สัญลักษณ์ท่าทาง

Do
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	 ควรเรียนรู้ว่�สัญลักษณ์มือ	 	 หม�ยถึง	 
เงิน	(3)

2.6.3 สัญลักษณ์ท่าทาง

Do
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	 ควรเรียนรู้ว่�สัญลักษณ์มือ	 	 หม�ยถึง	 
OK	(3)

2.6.3 สัญลักษณ์ท่าทาง

Do



87สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

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

2.6.3 สัญลักษณ์ท่าทาง

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

2.7.1 วัฒนธรรมทางธุรกิจ

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

2.7.1 วัฒนธรรมทางธุรกิจ

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

2.7.1 วัฒนธรรมทางธุรกิจ

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

2.7.1 วัฒนธรรมทางธุรกิจ

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

2.7.1 วัฒนธรรมทางธุรกิจ

Do



94 ASEAN Do’s and Don’ts

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

2.7.2 ไม่ควรให้ทานกับขอทาน

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

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

2.7.4 การแต่งกายประจำาชาติ

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

2.7.4 การแต่งกายประจำาชาติ

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

2.7.5 การติดต่อธุรกิจ

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

2.7.5 การติดต่อธุรกิจ

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

2.7.5 การติดต่อธุรกิจ

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

2.7.5 การติดต่อธุรกิจ

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

2.7.5 การติดต่อธุรกิจ

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

2.7.5 การติดต่อธุรกิจ

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

2.7.5 การติดต่อธุรกิจ

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

2.7.5 การติดต่อธุรกิจ

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

2.7.5 การติดต่อธุรกิจ

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

2.7.6 ข้อควรรู้

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

2.7.6 ข้อควรรู้

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

2.7.6 ข้อควรรู้

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

2.7.6 ข้อควรรู้

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

2.7.6 ข้อควรรู้

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

2.7.6 ข้อควรรู้

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

2.7.6 ข้อควรรู้

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

2.7.7 กิริยาที่ไม่สมควรแสดง

Don’t
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2.7.8 หมายเลขติดต่อสถานทูต

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

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

หน่วยงาน           เบอร์โทร

117

166

524-1078
521-8450 ต่อ 2311

244-4141
244-4545
244-5151

160-16

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

stree watch 
สายด่วน 24 ชั่วโมง

บรกิารตำารวจใหค้วามชว่ยเหลือ
ฉุกเฉินสายด่วน 24 ชั่วโมง

กองบริการการให้ข้อมูลมลพิษ
แห่งชาติ

อาสาสมัครดับไฟฟิลิปปินส์

สมาคมผู้นำาอาสาสมัครดับไฟ
และเจา้หนา้ทีด่บัเพลงิฟลิปิปนิส์

ศนูย์ใหค้วามชว่ยเหลือทางการ
ท่องเที่ยว
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