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จัดทำาโดย :	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข�้ร�ชก�รพลเรือน	(ก.พ.)
	 47/111	ถนนติว�นนท์	ตำ�บลตล�ดขวัญ	
	 อำ�เภอเมือง	นนทบุรี	11000		     
	 โทรศัพท	์0	2547	1000		
	 โทรส�ร		0	2547	1108	
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หัวหน้าทีมวิจัย :	 น�ยวัลลภ	ใหญ่ยิ่ง
นักวิจัย :	 	 น�งส�วนพรัตน	์พ�ทีทิน
ที่ปรึกษาโครงการ :	น�ยประด�ป	พิบูลสงคร�ม						 		
	 	 ผู้เชี่ยวช�ญด้�นระบบร�ชก�รใน	ASEAN
	 	 ผศ.ดร.อรนุช	พฤฒิพิบูลธรรม
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ผู้ประสานงานและตรวจทานคำาผิด :	น�งส�วเย�วนุช	สุมน
เลขมาตรฐานประจำาหนังสือ :	978-616-548-134-2
จำานวนพิมพ์ :	 5,400	เล่ม
จำานวนหน้า  :	 120	หน้�
พิมพ์ที่ :	 	 กรกนกก�รพิมพ์
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		 สำ�นักง�น	ก.พ.	 ในฐ�นะองค์กรกล�งด�้นก�รบริห�ร
ทรพัย�กรบคุคลภ�ครฐั	และไดร้บัมอบหม�ยใหร้บัผดิชอบต�ม
แผนง�นก�รจัดตัง้ประช�คมสังคมและวฒันธรรมอ�เซยีน	ใน
ขอ้	A.7	คอื	ก�รพฒัน�สมรรถภ�พของระบบร�ชก�รโดยก�ร
เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถของทรัพย�กรบุคคลในระบบร�ชก�ร
		 จ�กก�รดำ�เนินก�รที่ผ่�นม�แม้ว่�สำ�นักง�น	 ก.พ.	 ได้
ดำ�เนินก�รจัดอบรมหลักสูตรคว�มรู้เกี่ยวกับอ�เซียนให้แก่	
ข้�ร�ชก�รทั้งในส่วนกล�ง	 และส่วนภูมิภ�คหล�ยครั้ง	 แต่ก็
ยงัไมค่รอบคลมุและทัว่ถงึบคุล�กรภ�ครฐัซึง่มีจำ�นวนม�กกว่�	
2	 ล้�นคน	 สำ�นักง�น	 ก.พ.	 จึงเห็นควรพัฒน�ชุดก�รเรียนรู	้
“อ�เซยีน	กรู”ู	เพือ่เผยแพรค่ว�มรูเ้ก่ียวกับอ�เซยีนออกไปใน
วงกว�้ง	อนัจะสง่ผลให้บคุล�กรภ�ครฐัของประเทศส�ม�รถเข�้
ถงึขอ้มลูและพฒัน�ตนเองให้มคีว�มรอบรูเ้กีย่วกบัประช�คม
อ�เซียนได้อย่�งสะดวกและมีม�ตรฐ�นเดียวกัน
		 ท้ังน้ีสำ�นักง�น	ก.พ.	กับสถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์	
(นิด้�)	จัดทำ�ชุดหนังสือเรื่อง	“ASEAN	Do’s	and	Don’ts”	 
ในประเทศอ�เซยีน	10	ประเทศ	เพือ่เผยแพรส่ิง่ทีค่วรทำ�และ
ไม่ควรทำ�เมื่อต้องมีสัมพันธ์	 ติดต่อกับคนในประเทศเหล่�นี้	 
หวังว่�ท่�นผู้อ่�นคงได้รับคว�มรู้และเพลิดเพลินไปกับ
หนังสือชุดนี้

คำานำา

สำานักงาน ก.พ.

:
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	 เมื่อเร่ิมต้นจัดทำ�หนังสือชุดก�รเรียนรู้	 “อ�เซียน	 กูรู” 
เรื่อง	 “ASEAN	 Do’s	 and	 Don’ts”	 ในประเทศอ�เซียน	 
10	 ประเทศ	 ได้มีโอก�สพูดคุยกับผู้ เชี่ยวช�ญ	 ASEAN	 
อดีตท่�นทูตประด�ป	 พิบูลสงคร�ม	 เกี่ยวกับก�รเรียนรู้ 
ของผู้ไปเป็นทูตในแต่ละประเทศต้องเรียนรู้วัฒนธรรมอย่�งไร 
ทำ�ให้ทร�บว่�ตัวท่�นเองมิได้เรียนรู้วัฒนธรรมแต่ละประเทศ	 
แตท่่�นถูกสอนใหเ้ปน็คนช�่งสงัเกต	และกล�้ทีจ่ะถ�มเพือ่เรยีนรู ้
วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ
	 หลังจ�กที่ ได้อ่�นง�น	 Do’s	 and	 Don’ts	 ของ 
ทุกประเทศแล้วทำ�ให้ส�ม�รถสรุปก�รเรียนรู้สิ่งที่ควรทำ�และ 
ไม่ควรทำ�ของประเทศเหล่�น้ีได้จ�กเรื่องหลักๆ	 ของศ�สน� 
ประจำ�ช�ติ	 ซึ่งมีอิทธิพลอย่�งม�กต่อวัฒนธรรมของแต่ละ
ประเทศ	ห�กแต่ในคว�มเป็นจริงแล้วคนในแต่ละประเทศก็ยัง
มคีว�มแตกต�่งหล�กหล�ยกนัอย่�งม�ก	ซึง่เร�ไมค่วรเหม�รวม 
หรือมี	 “ส�มัญทัศน์”	 (Stereotype)	 อันเป็นคตินิยมหรือ
ทศันคตขิองสงัคมทัว่ไปทีม่ตีอ่กลุม่คนอ่ืน	ช�ติอ่ืน	หรอืลกัษณะ
ของบุคคลบ�งประเภทจนกล�ยเป็นม�ตรฐ�นเดียวกันทั้งหมด	
ห�กเร�ควร	“เปิดหู เปิดตา เปิดปาก เปิดใจ”	เพื่อจะเรียนรู	้
โดยมหีนงัสอืชดุน้ีเปน็พืน้ฐ�นของก�รเรยีนรูค้ว�มแตกต่�งของ
คนในแต่ละประเทศ  หวังว่�หนังสือเล่มน้ีคงเป็นประโยชน์แก่ 
ท่�นผู้อ�่นทุกท่�น	และขอขอบคุณเจ�้ของรูปภ�พและเว็บไซต์
ที่เผยแพร่ให้เกิดคว�มเข้�ใจในอ�เซียนร่วมกัน

ข้อคิดจากบรรณาธิการ

รศ.ดร.จิรประภา  อัครบวร
บรรณ�ธิก�ร

:
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1.ข้อมูลสำาคัญของประเทศโดยย่อ  7
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ข้อมูลสำาคัญของประเทศ
โดยย่อ

1

แผนที่

ธงชาติ ตราแผ่นดิน

Cambodia

Phnom Penh

:

ini
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ราชอาณาจักรกัมพูชา

ชื่อทางการ	 :	ราชอาณาจักรกัมพูชา
เมืองหลวง											 :	พนมเปญ
ขนาดประเทศ							 :	181.035	ตารางกิโลเมตร	
ประชากร												 :	14.4	ล้านคน	[20]

อายุเฉลี่ยประชากร	 :	ชาย	67	ป	ีหญิง	72	ปี
เชื้อชาติ														 :	กัมพูชา	ร้อยละ	90	
	 	 เวียดนาม	ร้อยละ	5	
	 	 จีน	ร้อยละ	1	
	 	 และอื่นๆ	ร้อยละ	4
ศาสนา															 :	พุทธ	ร้อยละ	95	
	 	 คริสต์	ร้อยละ	1.7		 																																										
	 	 พราหมณ์-ฮินด	ูร้อยละ	0.3	
	 	 อิสลาม	ร้อยละ	3
ภาษาในราชการ				 :	เขมร
ภาษาที่ใช้สื่อสาร			 :	เขมร
หน่วยเงินตรา							 :	เรียล
อัตราแลกเปลี่ยน			 :	ประมาณ	1	บาท	เท่ากับ	123	เรียล
สินค้าส่งออก								 :	เสื้อผ้า	สิ่งทอ	ไม้	ยางพารา	
	 	 ข้าว	ปลา	ยาสูบ	และรองเท้า
รายได้รวมต่อหัวประชากร	:	934	ดอลลาร์สหรัฐ/ป	ี[17]

:
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2.1 หมวดการทักทาย

:
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	 ควรเรียกน�มสกุลนำ�หน�้ชื่อช�วกัมพูช�	[11]

 

2.1.1 การเรียกชื่อ

Do

นามสกุล+ชื่อจริง
“เฮง จันกุน”

<© a>
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Do

	 ควรเรียกช�วกัมพูช�ว่�	 ขะแมร์	 ซ่ึงเป็น 
ชือ่บรรพบรุษุของอ�ณ�จกัรองักอร	์ร�ชอ�ณ�จกัร
ท่ียิง่ใหญ่ในแถบเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต้ในระหว�่ง
คริสต์ศตวรรษที่	10-13	[14]

2.1.1 การเรียกชื่อ

ขะแมร์

'ft <ts
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2.1.1 การเรียกชื่อ

	 สรรพน�มแทนตัวเอง	(บุรุษที่	1)

Do

ขยม/ขะยอม/เฮา

ข่อย ข้อย เฮา

       ชาย       หญิง  อังกฤษ
ขยม ขะยอม เฮา ข่อย ข้อย เฮา     I
ผม กระผม เรา  ฉัน ดิฉัน เรา      I

1

*+

<e> <a>

//
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Do

ลก

ลกซะไร

สรรพน�มแทนบุคคลอื่น	(บุรุษที่	2)

2.1.1 การเรียกชื่อ

       ชาย       หญิง  อังกฤษ
ลก ลกซะไร you
คุณ นาย  คุณ เธอ  you

&
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เออว

เออว

ตา

ตา

	 เรียกบุคคลในครอบครัว

2.1.1 การเรียกชื่อ

Do

 กัมพูชา  ไทย

 เออว พ่อ

 แม แม่

 ตา ปู่

 แย็ย ย่า

 ตา ตา

 แย็ย ยาย

:

9> (S'

<E> <S>
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2.1.1 การเรียกชื่อ

	 เรียกบุคคลในครอบครัว	(ต่อ)

บองปรัวะ

บองเสรย

ผโอนปรวัะ

ผโอนเสรย

Do

  กัมพูชา  ไทย
 บองปรัวะ พี่ชาย
 บองเสรย พี่สาว
 ผโอนปรัวะ น้องชาย
 ผโอนเสรย น้องสาว

---V --'* «-

* &
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2.1.1 การเรียกชื่อ

Do

ซอมสะแวคม

ซัวซเด
จุมเรียบซัวร์

ซ๊อกซะบายเต้?

     กัมพูชา     ไทย
ซัวซเดจุมเรียบซัวร ์ สวัสดี
ซ๊อกซะบายเต้? สบายดีไหม/
  เป็นอย่างไร
ซอมสะแวคม ยินดีต้อนรับ

:

4

m
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	 ควรกล่�วคำ�ว่�	 “ซัวซเด”	 เพ่ือทักท�ยกัน
ท่ัวไป	พร้อมท้ังยกมอืไหว้พนมใตค้�ง	แลว้จงึยกข้ึน 
เหนือหัว

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Do

-ÿ

F-

&



19ราชอาณาจักรกัมพูชา

Do

	 ผู้ที่มีอ�วุโสน้อยกว่�ควรเป็นฝ่�ยทักท�ย 
ผู้อ�วุโสกว่�ก่อน	โดยกล่�วทักท�ยพร้อมประส�นมือ 
ทั้งสองข้�งไว้ด้�นหน้�	 และโค้งตัวต่ำ�ลง	 กิริย�นี้
เรียกว่�	Sampeah	(ซัมเปรียะห์)	ลักษณะคล้�ย
ก�รไหว้ของไทย

2.1.2 การกล่าวทักทาย

il
1

iij;; w
4a

... ft!

/fc
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	 ช�ยควรทักท�ยด้วยก�รจับมือ	 ส่วนหญิง 
ควรทักท�ยด้วยก�รไหว้	 หรือ	 ซัมเปรียะห์	
(Sampeah)	เท่�นั้น

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Do

l.-_

<3>
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	 ควรกล่�วคำ�ขอโทษว�่	“ซอมต๊อก”	เมื่อทำ�
อะไรไม่เหม�ะสมหรือผิดพล�ด

2.1.3 การกล่าวขอโทษ

Do

ซอมตอ๊ก
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	 ควรกล่�วขอบคุณ	 หรือ	 “ออกุน”	 ทุกครั้ง
ที่ได้รับก�รช่วยเหลือแนะนำ�	 หรือก�รได้รับของ
ขวัญ/ของฝ�ก

2.1.4 การกล่าวขอบคุณ

Do

ออกุน

<e> <s>
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เลียเซ็นไฮย

จุมเรียบเลีย

เลียฮาย

	 ควรกล�่วล�ด้วยคำ�ใดคำ�หนึ่งต่อไปนี้

 จุมเรียบเลีย	(สุภ�พ)
 เลียฮาย	(สนิท)	
 เลียเซ็นไฮย

ลาก่อน
ลาแล้วนะ 

2.1.5 การกล่าวลา

Do

1

4

r
%
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2.2 หมวด
อาหารและมารยาท

ในการรับประทานอาหาร

:
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	 ควรลองรับประท�นอ�ห�รประจำ�ช�ติของ
ช�วกัมพูช�	“อามก”	 (Amok)	 มีลักษณะคล�้ย
ห่อหมกของไทย	 ใช้เนื้อปล�น้ำ�จืดห่ันเป็นช้ิน	 
ปรงุกบัน้ำ�พรกิ	หวักะทิ	และเครือ่งเคยีงใสใ่นกระทง 
ใบตองแลว้นำ�ไปน่ึงจนสกุ	บ�งตำ�รบัอ�จใชเ้นือ้หม ู
หรือเนื้อไก่แทนเนื้อปล�	 แล้วแต่คว�มสะดวก
ของผู้ปรุง	[10]

2.2.1  อาหารหลัก
  และอาหารประจำาชาติ 

Do

¥
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	 ควรลองรับประท�นอ�ห�รยอดนิยมของ
ช�วกัมพูช�	“สตูไก่เขมร”	(Ragu	Sach	Moan)	
อ�ห�รชนิดน้ีได้รับอิทธิพลม�จ�กฝรั่งเศส	 เป็น
อ�ห�รท่ีทำ�ไดง้�่ย	มกัจะทำ�เลีย้งในง�นเลีย้งใหญ่ๆ  
เชน่	ง�นแตง่ง�น	ง�นเลีย้งรวมญ�ต	ิสตไูกน่ีม้กัจะ
รับประท�นคู่กับขนมปัง	[10]

2.2.1  อาหารหลัก
  และอาหารประจำาชาติ 

Do

:

&kX*A

<D <5>
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	 ควรลองรับประท�นอ�ห�รว่�งยอดนิยม	
“เปาะเปี๊ยะ”	 (Spring	 Roll)	 ทำ�จ�กแผ่นแป้ง 
ที่ห่อผักสดน�น�ชนิด	 เช่น	 แครอท	 ใบผักก�ด	
ถัว่งอก	และสมนุไพรอย�่งใบสะระแหน่	ใบกระเพร� 
หอมหัวเล็ก	เป็นต้น	[10]

2.2.1  อาหารหลัก
  และอาหารประจำาชาติ 

Do

:

w 4V I

A

IV FfM1
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	 ควรลองรับประท�นอ�ห�รยอดนิยมของ
ช�วกัมพูช�	“ซมลอ กอโก”	(Somlor	Kor	Ko)	
ลักษณะเป็นแกงที่ปรุงด้วยปล�ร้�	 และใส่ผัก 
หล�กหล�ยชนิด	[14]

2.2.1  อาหารหลัก
  และอาหารประจำาชาติ 

Do
i

«%

•im
<¥> <3>
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	 ควรลองรับประท�นอ�ห�รยอดนิยมของ 
ช�วกัมพูช�	“ลกละ”	(Lok	Lak)		คือ	สเต็กเนื้อ 
หั่นเป็นลูกเต๋�	 นำ�ไปผัดคลุกกับเครื่องเทศ 
รับประท�นคู่กับผักสด	[14]

2.2.1  อาหารหลัก
  และอาหารประจำาชาติ 

Do

’

2m &Jr
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	 ควรเรียนรู้ก�รรับประท�นอ�ห�รด้วยมือ	 
เพร�ะโดยปกติช�วกัมพูช�มีวัฒนธรรมก�ร 
รบัประท�นอ�ห�รแบบเปน็กนัเอง	นิยมน่ังลอ้มวง
รบัประท�นอ�ห�รกันบนเสือ่	รบัประท�นข�้วเจ�้ 
กับอ�ห�รหล�ยชนิด	 ส่วนข้�วเหนียวมักจะ 
รับประท�นกับของหว�น	[14] 

2.2.2  วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร
  ของชาวกัมพูชา

Doma>
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	 อ�ห�รหลักของช�วกัมพูช�เป็นข้�วเจ้�								
ซึ่งช�วกัมพูช�จะรับประท�นกันเกือบทุกม้ือ	 
ส่วนกับข้�วมีคว�มหล�กหล�ย	 ทั้งที่เป็นแกง	 
ซุป	ทอด	และผัด	[2]

2.2.2  วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร
  ของชาวกัมพูชา

Do&

Mg*

<r> <3>
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	 ในแต่ละม้ืออ�ห�รของช�วกัมพูช�มีทั้ง 
ผลไม	้ข�้ว	กว๋ยเตีย๋ว	เครือ่งดืม่	ขนม	และซปุต�่งๆ 
กัมพูช�มีผักและผลไม้หล�กหล�ยชนิด	 จึงมี 
ก�รนำ�ผักชนิดต่�งๆ	ม�รับประท�นในมื้ออ�ห�ร	
ทั้งใช้เป็นส่วนผสมและเป็นเครื่องเคียง	[15]

2.2.2  วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร
  ของชาวกัมพูชา

Dor* m' #
. J

-43s

1 -f( 13
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	 อ�ห�รของช�วกัมพูช�มีลักษณะเด่น	 คือ	
นิยมใช้น้ำ�ต�ลปี๊บม�กกว�่น้ำ�ต�ลทร�ย	 กรรมวิธี
ก�รปรุงเรียบง�่ย	เช่น	ต้ม	ผัด	เน้นรักษ�รสช�ติ
ของวัตถุดิบดั้งเดิมไว้

2.2.2  วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร
  ของชาวกัมพูชา

Do
r

mi
m

<?> <5>
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	 อ�ห�รของกัมพูช�ที่ ได้รับอิทธิพลจ�ก 
ตะวันตก	ยุคอ�ณ�นิคม	คือ	นุมปัง	หรือ	ขนมปัง
ฝรั่งเศสซึ่งช�วกัมพูช�มักจะรับประท�นกับ 
ปล�กระป๋อง	หรือไข่	ก�แฟปรุงด้วยนมข้นหว�น	
เป็นอ�ห�รเช้�ชนิดหนึ่งของช�วกัมพูช�ที่นิยม 
รับประท�นกัน	[4]

2.2.2  วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร
  ของชาวกัมพูชา

Do
'T

<f>
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	 เร�ส�ม�รถห�อ�ห�รต่�งช�ติตั้งแต่ขนมปัง
แบบฝร่ังเศสท�ตับบดไปจนถึงก๋วยเตี๋ยวน้ำ� 
ได้แพร่หล�ยในรูปแบบของผู้ค้�แผงลอยต�ม 
ริมถนนหนท�ง

2.2.2  วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร
  ของชาวกัมพูชา

Do
J
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	 ควรรู้ ไ ว้ ว่�ช�วกัมพูช�ให้คว�มสำ�คัญ 
เรื่องเวล�สำ�หรับรับประท�นอ�ห�รมื้อเช้�	 
และกล�งวนัม�ก	ดงันัน้	พอถึงเวล�ร�ว	7	โมงเช�้	
และเวล�เท่ียง	 ทุกกิจกรรมที่ช�วกัมพูช�ทำ�อยู่ 
จะหยดุลงโดยอตัโนมัตเิพ่ือพกัรบัประท�นอ�ห�ร

2.2.2  วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร
  ของชาวกัมพูชา

Do

\

mm
J

ft)
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	 ไม่ควรรับประท�นอ�ห�รก่อนผู้อ�วุโส 
ทีร่่วมโตะ๊	ซ่ึงถอืว่�เปน็ก�รกระทำ�ทีผ่ดิธรรมเนยีม
ปฏิบัติ	 โดยเฉพ�ะในฐ�นะแขกรับเชิญต้อง
ระมัดระวังเป็นอย่�งยิ่ง	[4]

2.2.3 มารยาทในร้านอาหาร

Don’t yes.
V r,w

<D <5>
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	 ม�รย�ทในก�รนั่ งร่ วมโ ต๊ะอ�ห�รกับ 
ช�วกมัพชู�	กรณท่ีีตอ้งน่ังพ้ืนควรนัง่เกบ็ปล�ยเท�้ 
อย่�งสำ�รวม	 ระวังอย่�ให้ปล�ยเท้�ชี้ไปท�งผู้อื่น	 
เพร�ะถือเป็นกิริย�ท่ีไม่สุภ�พม�กๆ	 สำ�หรับ 
ช�วกัมพูช�

2.2.3 มารยาทในร้านอาหาร

Don’t

:

Jn"
mmmk

<*> <&>
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	 ควรระมัดระวังในก�รด่ืมน้ำ�ในร้�นอ�ห�ร 
โดยเลอืกทีจ่ะดืม่น้ำ�ขวดทีว่�งข�ยต�มร�้นค้�ต่�งๆ 
ม�กกว่�ที่จะดื่มน้ำ�จ�กเหยือกน้ำ�ที่ตั้งไว้บริก�ร

Do

2.2.3 มารยาทในร้านอาหาร

V \

II'f: (S'
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	 ควรรู้ไว้ว่�กรณีรับประท�นอ�ห�รท่ีร้�นอ�ห�ร 
หรือภัตต�ค�ร	 ต�มธรรมเนียมของช�วกัมพูช� 
ผู้ที่ เอ่ยป�กชวนไปรับประท�นที่ร้�นอ�ห�ร 
ต้องเป็นผู้จ�่ยค่�อ�ห�รมื้อนั้น

2.2.3 มารยาทในร้านอาหาร

Do

1“

'

<ss pr
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	 ข้อควรระวังเมื่อถูกเชิญไปร่วมรับประท�น
อ�ห�รที่บ้�นของช�วกัมพูช�	 ควรมีของติดมือ
ไปฝ�กด้วย	 เช่น	 เครื่องดื่ม	 ขนม	 หรือผลไม้	 
เพื่อแสดงถึงน้ำ�ใจและม�รย�ทที่ดี

2.2.4 มารยาทเมื่อถูกเชิญ
  ไปรับประทานอาหารที่บ้าน

Dor * I*

h

<D <5>
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	 ในก�รเริ่มรับประท�นอ�ห�ร	 เมื่อได้รับ
เชิญไปรับประท�นอ�ห�รที่บ้�นของช�วกัมพูช�	 
คนกัมพูช�จะให้เจ้�บ้�นเป็นผู้เริ่มรับประท�น
อ�ห�รก่อน	 จ�กน้ันผู้ม�เยือนจึงเริ่มรับประท�น
ต�ม

2.2.4 มารยาทเมื่อถูกเชิญ
  ไปรับประทานอาหารที่บ้าน

Don’t

31
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	 เมื่อได้รับเชิญไปรับประท�นอ�ห�รที่บ้�น
ของช�วกัมพูช�	 ผู้ที่เป็นแขกรับเชิญไม่ต้องช่วย
เจ้�ของบ้�นเตรียมโต๊ะอ�ห�ร	 หรือช่วยเก็บล้�ง
ทำ�คว�มสะอ�ดถ้วยช�มแต่อย่�งใด

Don’t

2.2.4 มารยาทเมื่อถูกเชิญ
  ไปรับประทานอาหารที่บ้าน

„T--

7W

<D <5>
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	 ควรรู้ไว้ว่�ช�วกัมพูช�ไม่ชอบรับประท�น
อ�ห�รคนเดยีว	แตจ่ะชอบชกัชวนกันไปรบัประท�น 
อ�ห�รนอกบ้�น	 ไม่ว่�จะเป็นที่ร้�นอ�ห�รหรือ 
ร้�นต�มข้�งท�ง	 มักไปกันเป็นครอบครัวใหญ่	 
หรือไปพร้อมหน�้กันหล�ยคน	โดยเฉพ�ะมื้อเย็น	
ซึ่งถือเป็นมื้อสำ�คัญ

2.2.5 การรับประทานอาหาร
  นอกบ้าน/ปิคนิก

Don’t

is
L

<®> <5> V -
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	 ควรทร�บว่�ช�วกัมพูช�ชอบออกนอกบ้�น
ไปปกินิคต�มสถ�นท่ีท่องเท่ียวท�งธรรมช�ติ	หรอื
ต�มสวนธ�รณะ	 โดยใช้เวล�ทั้งวันไปกับก�รกิน	
พูดคุย	นอนเล่น	พักผ่อน	หรือทำ�กิจกรรมสบ�ยๆ

2.2.5 การรับประทานอาหาร
  นอกบ้าน/ปิคนิก

Do
wn

% m
'f: (S'
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2.3 หมวด
ศาสนาและประวัติศาสตร์ 

:
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2.3.1 การสนทนาเรื่องประวัติศาสตร์

	 ช�วกัมพูช�ไม่ชอบให้ใครยกผู้อื่นขึ้นม� 
เปรียบเทยีบกบัตนเอง	หรอืสรรเสรญิประเทศอืน่	 
ที่ทำ�ให้ช�วกัมพูช�รู้สึกว่�ด้อยกว่�

Don’t

:

P fUm



48 ASEAN Do’s and Don’ts

2.3.1 การสนทนาเรื่องประวัติศาสตร์

	 ควรหลีกเลี่ยงก�รสนทน�	 วิพ�กษ์วิจ�รณ์	 
โต้เถียงในประเด็นประวัติศ�สตร์ไทย-กัมพูช�	
เพร�ะเร่ืองประวัติศ�สตร์เป็นเรื่องที่ไม่ควรนำ�ม� 
สนทน�กัน	 เพร�ะบ�ดแผลของทั้งสองประเทศ 
ในเรื่องเหล่�นี้ยังมีอยู่ม�ก

Don’t*E- • l:S'
-s

M\
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	 ไม่ควรสนทน�เรื่องประวัติศ�สตร์ก�รเมือง	
หรือวิพ�กษ์วิจ�รณ์ก�รเมืองปัจจุบันของกัมพูช�
โดยเด็ดข�ด	เพร�ะอ�จต้องโทษร้�ยแรง

2.3.2 การสนทนาเรื่องการเมือง

Don’t

:
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	 ไม่ควรเปรียบเทียบเรื่องร�วของสงคร�ม 
อ�น�มสย�มยุทธ์	 ซึ่งเป็นสงคร�มระหว่�งไทย 
และเวียดน�มในอดีตท่ีใช้พื้นที่กัมพูช�ในปัจจุบัน 
เป็นสน�มรบ

2.3.3  การสนทนาเปรียบเทียบ
  กัมพูชากับประเทศเพื่อนบ้าน

Don’t

>-
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2.4 หมวด
มารยาทในการเข้าสังคม

และการเข้าร่วมงานพธิสีำาคญั

:
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	 ช�วกัมพูช�นิยมแต่งก�ยด้วยคว�มสุภ�พ	 
ย่ิงไปในสถ�นท่ีร�ชก�รและวัดยิ่งต้องสุภ�พ
เรียบร้อย	 เม่ือไปติดต่อร�ชก�ร	 หญิงจะไม่สวม
กระโปรงสัน้และโชวห์วัไหล	่ส่วนช�ยจะใสเ่สือ้มปีก 
และก�งเกงข�ย�ว

2.4.1 การติดต่อราชการ

Do
r

u
<8) <g>
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	 ควรทร�บว่�เมื่อติดต่อหน่วยง�นร�ชก�ร 
ของร�ชอ�ณ�จกัรกมัพชู�	โดยปกตจิะเปิดทำ�ก�ร	 
วันจันทร์ถึงวันศุกร	์ เวล�	07.30-11.30	น.	และ	
เวล�	14.00-17.00	น.	[15]

2.4.1 การติดต่อราชการ

Do(PH
.
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54 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ไม่ควรถ่�ยภ�พที่ทำ�ก�รของทห�ร	 หรือ 
สถ�นที่ร�ชก�ร	กัมพูช�มีกฎหม�ยห�้มถ�่ยภ�พ
สถ�นที่เหล่�นี้

2.4.1 การติดต่อราชการ

Don’t

1
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55ราชอาณาจักรกัมพูชา

	 ช�วกัมพูช�จะแต่งก�ยสุภ�พเรียบร้อย	 
ไมว่�่จะไปรว่มง�นสงัคมใดๆ	โดยเฉพ�ะหญงิส�ว
มกัแตง่ตวัดว้ยชดุร�ตร	ีเข�้ร�้นเสรมิสวย	แต่งหน้� 
ทำ�ผม	 ร้�นเสริมสวยหรือช่�งที่เรียนจบจ�ก 
เมืองไทยจะได้รับคว�มนิยมเป็นพิเศษ	 สำ�หรับ 
ง�นแตง่ง�นกเ็ช่นเดยีวกนั	หญงิส�วกมัพชู�จะแตง่
ชุดร�ตรีเต็มยศไปร่วมง�น

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Do
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56 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ไม่ห่อของขวัญด้วยกระด�ษสีข�ว	 เพร�ะ 
ถือเป็นก�รไว้ทุกข์

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Don’t
<JS



57ราชอาณาจักรกัมพูชา

	 ควรแจกก�รด์ง�นแตง่ง�นใหก้บัผูท่ี้ต้องก�ร
ใหม้�เป็นแขกรว่มง�น	โดยช�วกมัพชู�นิยมก�ร์ด
สีชมพูที่มีกลิ่นหอม

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Do

:
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58 ASEAN Do’s and Don’ts

	 แขกท่ีม�ร่วมในพิธีแต่งง�นของช�วกัมพูช�	
ควรอวยพรให้คูบ่�่วส�วมคีว�มสขุตลอดไป	สขุภ�พ
ร่�งก�ยแข็งแรง	มีบุตรและธิด�สืบสกุลม�กม�ย

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Do
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59ราชอาณาจักรกัมพูชา

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

	 ในวันง�นมีพิธีแต่งง�น	 แขกผู้รับเชิญควร 
ขลิบผมของเจ้�บ่�วและเจ้�ส�วเพ่ือเป็นสิริมงคล	
และผูกเชือกสีแดงรอบข้อมือของทั้งคู่	 พร้อมกับ
กล่�วคำ�อวยพรให้คู่บ�่วส�ว

Do
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60 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ไมค่วรเดนิท�งไปถงึสถ�นทีจ่ดัง�นส�ยเกนิไป	 
ก�รจัดพิธีแต่งง�นของช�วกัมพูช�เริ่มต้นและ 
สิ้นสุดค่อนข้�งเร็วม�ก	 โดยปกติควรเดินท�ง 
ไปถึงง�นพิธีร�ว	5-6	โมงเย็น

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Don’t
I
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61ราชอาณาจักรกัมพูชา

	 เมื่อเข้�ร่วมง�นศพ	 ช�ยควรสวมเสื้อเชิ้ต 
สีข�วและก�งเกงข�ย�วข�วหรือสีดำ�	 ส่วนหญิง
ควรแต่งก�ยด้วยเสื้อผ้�สุภ�พสีข�ว	 หรือสีดำ� 
และไม่ควรแต่งหน�้ม�กเกินไป

2.4.3 การเข้าร่วมงานศพ

Do

1
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62 ASEAN Do’s and Don’ts

	 เม่ือเข้�ร่วมง�นศพ	 ควรแสดงน้ำ�ใจด้วย 
ก�รช่วยเหลือเงินต�มสมควร	 เพื่อเป็นค่�ใช้จ่�ย 
ในง�นพิธีแก่เจ้�ภ�พหรือญ�ติผู้เสียชีวิต

2.4.3 การเข้าร่วมงานศพ

Do

ใสซ่องชว่ยเหลอืงานศพ

&



63ราชอาณาจักรกัมพูชา

	 เมื่อไปร่วมง�นศพ	 ควรทำ�คว�มเค�รพศพ
ด้วยก�รจุดธูป	3	ดอกหน�้ศพ

2.4.3 การเข้าร่วมงานศพ

Do
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64 ASEAN Do’s and Don’ts

Do

	 ผู้ที่ไปร่วมง�นศพของช�วกัมพูช�	 จะได้รับ
เชือกสีแดงม�เก็บไว้กับตัว	 หรือใช้พันรอบข้อมือ	
ช�วกัมพูช�เชื่อว่�เชือกสีแดงนี้จะช่วยป้องกัน 
ผู้ม�ร่วมง�นให้ปลอดภัยจ�กสิ่งชั่วร้�ยท่ีแฝงม�
กับคว�มต�ย	 ดังนั้นเมื่อได้รับเชือกสีแดงม�แล้ว
อย�่ทิ้งเสีย	

2.4.3 การเข้าร่วมงานศพ

I<S) <£>



65ราชอาณาจักรกัมพูชา

Do

	 ควรรู้ว่�ประเพณีปฏิบัติต่�งๆ	 ท�งศ�สน�
ของช�วกมัพชู�สอดคล้องใกลเ้คยีงกนักบัไทยเร�
เปน็อย่�งม�ก	ผูส้งูอ�ยจุะเข�้วดัฟงัธรรม	หนุ่มส�ว	 
และเด็กๆ	 จะร่วมแรงช่วยเหลือจัดก�รง�นอย่�ง
สม่ำ�เสมอเม่ือมีง�นบุญประเพณีท�งพระพุทธศ�สน�	
เช่น	วันม�ฆบูช�	วันวิส�ขบูช�	เป็นต้น

2.4.4 การเขา้ร่วมงานประเพณสีำาคญั

1
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66 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ประเพณปีใีหมกั่มพชู�:	วนัปีใหม่ของกัมพูช�		
จะตรงกับวันสงกร�นต์	 แต่ไม่ได้เป็นเทศก�ล 
ส�ดน้ำ�เหมอืนอย�่งของไทย	วนัน้ีถือเปน็วันสำ�คัญ
ที่ช�วกัมพูช�จะได้หยุดง�น	ผู้ที่จ�กบ�้นม�จะได้ 
กลับบ้�น	 เข้�วัดทำ�บุญ	 และทำ�กิจกรรมต่�งๆ	 
รว่มกบัครอบครัว	เช่น	ก�รขนทร�ยเข้�วัด	กอ่เจดีย ์
ทร�ย	และก�รเต้นรำ�	รอ้งเพลงค�ร�โอเกะซึง่เป็น
กิจกรรมที่คนกัมพูช�ชอบม�ก

2.4.4 การเขา้ร่วมงานประเพณสีำาคญั

Do
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67ราชอาณาจักรกัมพูชา

	 ง�นบอนอมตกุ	หรอืเทศก�ลน้ำ�	เปน็เทศก�ล
ประจำ�ปขีองกมัพชู�	จดัขึน้ต้ังแต่วนัข้ึน	14-15	ค่ำ�	
จนถึงแรม	1	ค่ำ�	ของเดือนพฤศจิก�ยน	เทศก�ล
คร้ังนี้คล้�ยกับประเพณีลอยกระทงของไทย	 
จัดขึ้นเพื่อเป็นก�รรำ�ลึกถึงบุญคุณของแม่น้ำ�โขง 
และโตนเลส�บท่ีนำ�คว�มอุดมสมบูรณ์ม�สู่ 
กัมพูช�	กิจกรรมที่น�่สนใจของง�นเทศก�ลนี้คือ 
ก�รแข่งเรือจ�กหมู่บ�้นต่�งๆ	ทั่วประเทศบริเวณ
หน้�พระบรมมห�ร�ชวัง	กรุงพนมเปญ

2.4.4 การเขา้ร่วมงานประเพณสีำาคญั

Do
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68 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ไม่ควรเต้นรำ�กับคู่เต้นต�่งเพศ	 ไม่ว่�จะเป็น 
ก�รเต้นรำ�ในง�นประเพณี	 หรือง�นสังคมรื่นเริง
เพร�ะก�รเตน้รำ�ของช�วกมัพชู�มลีกัษณะพเิศษ	
คือ	จะเต้นรำ�กับคู่เต้นที่เป็นเพศเดียวกันเท�่นั้น

2.4.4 การเขา้ร่วมงานประเพณสีำาคญั

Don’t
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69ราชอาณาจักรกัมพูชา

	 ควรทร�บว่�ช�วกัมพูช�จะเข้มงวดเร่ือง
ม�รย�ทในวัดม�กกว่�คนไทย	 เพร�ะถือว่� 
วัดเป็นสถ�นที่ศักดิ์สิทธิ์

2.4.5 การไปวัด

Doi JL */ -h
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70 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ไมส่ง่เสยีงดงั	และไมส่วมหมวก	ขณะเข้�เขต
วัด	หรือโบสถ์

2.4.5 การไปวัด

Don’t

D
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71ราชอาณาจักรกัมพูชา

	 หญงิไมค่วรแต่งหน�้จดั	หรอืแตง่ตวัไมส่ภุ�พ	
ขณะเข้�เขตวัด	[7]

2.4.5 การไปวัด

Don’t
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72 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ควรชะลอคว�มเร็วเม่ือขับขี่จักรย�นยนต์ 
ผ�่นวัด

2.4.5 การไปวัด

Do

ขับช้าๆo<5>



73ราชอาณาจักรกัมพูชา

2.5 หมวดการซื้อของ

:



74 ASEAN Do’s and Don’ts

	 สินค้�ที่ข�ยในกัมพูช�มีร�ค�ไม่แน่นอน	 
ควรตอ่ร�ค�	โดยเฉพ�ะผลติภัณฑ์ทีท่ำ�จ�กผ�้ไหม 
และฝ�้ย	ปจัจบุนักมัพชู�เป็นแหลง่ซือ้ข�ยระหว่�ง
ประเทศที่มีชื่อเสียงม�ก	 ก�รต่อร�ค�ให้ได้ถูกลง
ส�ม�รถทำ�ได้

2.5.1 การต่อรองราคา

Do
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75ราชอาณาจักรกัมพูชา

Do

	 โปร๊กบอกนี้ทรัยป่นหม้�น?
	 (ของชิ้นนี้ร�ค�เท่�ไร)
 
	 จ๊กทรัยบ�นเต๊?		
	 (ลดหน่อยได้ไหม?)

2.5.1 การต่อรองราคา

โปร๊กบอกนี้ทรัยป่นหม้าน?

จ๊กทรัยบานเต๊?

!
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76 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ก�รใช้จ่�ยด้วยบัตรเครดิตยังไม่ เป็นที่  
แพร่หล�ยในกัมพูช�	 ดังนั้น	 ควรชำ�ระเงินด้วย
เงินสดจะสะดวกที่สุด

2.5.2 วิธีการชำาระเงิน

Do
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77ราชอาณาจักรกัมพูชา

	 ควรทร�บว่�กัมพูช�ใช้สกุลเงิน	 “เรียล”	 
(Riel)		มีรหัสสกุลเงิน	คือ	KHR

2.5.2 วิธีการชำาระเงิน

Do
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78 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ร้�นค้�เล็กๆ	 ที่เปิดรับแลกเงินอยู่ทั่วไป 
ต�มท้องถนนใกล้สถ�นท่ีท่องเที่ยว	 หรือแหล่ง 
ช้อปป้ิงทีม่ชีือ่เสยีงส�ม�รถใช้บรกิ�รได	้	เนือ่งจ�ก
ปัจจุบันธน�ค�รพ�ณิชย์ท่ีได้รับใบอนุญ�ตในกัมพูช�	
ยังมีจำ�นวนน้อย

2.5.2 วิธีการชำาระเงิน

Do

<

P -
fi, WN N\OH€V CXCHflNGi<D <3>



79ราชอาณาจักรกัมพูชา

	 เงินที่ใช้ในกัมพูช�มีทั้งเหรียญกษ�ปณ์	และ 
ธนบัตร	ที่ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ	50	เรียล 
100	 เรียล	 200	 เรียล	 500	 เรียล	 1,000	 เรียล 
2,000	 เรียล	 5,000	 เรียล	 10,000	 เรียล 
	20,000	เรียล	50,000	เรียล	และ	100,000	เรียล	
	 ส่วนเหรียญกษ�ปณ์มี	4	ชนิด	ประกอบด้วย	
50	เรียล	100	เรียล	200	เรียล	และ	500	เรียล	[14]

2.5.2 วิธีการชำาระเงิน

Do
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80 ASEAN Do’s and Don’ts

ตัวอย่างเหรียญกษาปณ์ หน้า-หลัง 

50 เรียล

100 เรียล

200 เรียล

500 เรียล
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81ราชอาณาจักรกัมพูชา

ตัวอย่างธนบัตร หน้า-หลัง

50 เรียล

100 เรียล

200 เรียล

500 เรียล
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ตัวอย่างธนบัตร หน้า-หลัง

1,000 เรียล

2,000 เรียล

5,000 เรียล

10,000 เรียล
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84 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ธน�ค�รในกัมพูช�จะไม่รับแลกธนบัตรเก่�	
เนื่องจ�กกัมพูช�ใช้จ่�ยเงินเป็นสกุลต่�งประเทศ
หล�ยสกลุ	ซึง่หมนุเวยีนใชจ้�่ยในระบบ	จงึไม่ควร
ทำ�ให้ธนบัตรสกปรกหรือข�ดชำ�รุดเสียห�ย	

2.5.2 วิธีการชำาระเงิน

Don’t
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85ราชอาณาจักรกัมพูชา

	 ควรให้ทิปต�มคว�มพอใจของเร�เอง	 
ในร�้นอ�ห�รเล็กๆ	ไม่จำ�เป็นต้องให้ทิป	แต่ห�ก
พอใจบรกิ�รกส็�ม�รถใหท้ปิได้	ขณะทีร่�้นอ�ห�ร
ระดับกล�งถึงระดับสูง	ควรให้เงินทิปร้อยละ	10	
ของค่�อ�ห�ร	ช�วกัมพูช�ชอบเงินทิป	ถ�้ให้ทิป
จะได้รับก�รบริก�รเป็นพิเศษ

2.5.2 วิธีการชำาระเงิน

DoTIP

!7 ’
loL'jZk

m <s>



86 ASEAN Do’s and Don’ts

	 นอกจ�กเสื้อผ้�	 กระเป๋�	 ผ้�ทอ	 เครื่องเงิน	 
ท่ีเป็นสินค้�น่�ซื้อเป็นของฝ�ก	 อัญมณีทับทิม 
และไพลินของกมัพชู�ก็เปน็สนิค�้ทีม่ชีือ่เสยีงม�ก	 
แตจ่ะตอ้งระมดัระวังในก�รเลอืกซ้ือ	เพร�ะหล�ย
ร้�นยังไม่มีม�ตรฐ�น	 และไม่มีใบรับรองหรือ 
รับประกันสินค้�

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

Do

nzmk• t
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	 ตล�ดซ�จ๊ะ	 (Psar	 Chaa)	 เป็นตล�ดเก่�แก่ 

ของเมอืงเสยีมเรยีบอยูต่ดิกบัแม่น้ำ�เสยีมเรยีบ	แม่น้ำ�
ส�ยเล็กๆ	 ที่ไหลผ่�นกล�งเมือง	 มีอ�ค�รที่สร้�ง 

ในยุคฝรั่งเศสปกครอง	 ตล�ดซ�จ๊ะมีสินค้�ประเภท 

ของฝ�ก	 ของท่ีระลึก	 ของท้องถิ่น	 ได้แก่	 เสื้อผ้�	 

กระเป๋�	 ผ้�ทอ	 เครื่องเงิน	 อัญมณี	 เสื้อผ้�รองเท้�	

กระเป�๋	และผลติภณัฑที์ท่ำ�จ�กปล�	ซึง่เกอืบทัง้หมด
นำ�ม�จ�กทะเลส�บโตนเล	[19]

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

Do

:

,1
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	 ตล�ดกล�งคืน	 หรือ	 “ไนท์ม�ร์เกต”	 เป็น 
ตล�ดที่นักท่องเท่ียวนิยมม�ซื้อของที่ระลึกเป็น
ของฝ�ก	 มีตล�ดแบบนี้อยู่หล�ยแห่งในเมือง 
เสียมเรยีบ	เช่น	องักอรไ์นทม์�รเ์กต	อ�รต์เซ็นเตอร	์
เสียมเรียบไนท์ม�ร์เกต	นูนไนท์ม�ร์เกต	ต�นีไนท์
ม�รเ์กต	เปน็ตน้	ตล�ดเหล�่น้ีตัง้อยูใ่กลก้บัตล�ดเก�่ 
ที่ตั้งอยู่กล�งเมืองเสียมเรียบ	[19]

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

Do>LJ PUB STREET
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	 ตล�ดรัสเซีย	 (หรือ	 ตวลตมปูง)	 ตั้งอยู่ 
ในกรุงพนมเปญ	ช�วบ�้นเรยีกว�่	“ตล�ดรสัเซีย”	
ตล�ดรสัเซยีเปน็แหลง่รวบรวมของเก�่ทัง้ของแท้
และของเลยีนแบบ	ผ�้ไหมของกัมพชู�	เครือ่งเคลอืบ 
ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์เลียนแบบของเก�่	ส่วนใหญ่
ผลิตจ�กจีน	 เวียดน�ม	 กัมพูช�	 และไทย	 ตล�ด
รสัเซยีเปน็ตล�ดท่ีช�วต�่งช�ตชิอบไปเดนิดสูนิค้�
ของฝ�กแปลกๆ	ซึ่งร�ค�ค่อนข้�งถูก	[19]

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

Do'
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	 ตล�ดซ�ทะไม	หรอื	Central	Market	ต้ังอยู่
ในกรุงพนมเปญ	ท่ีตล�ดน้ีมสีนิค�้หล�กหล�ยชนดิ	
ร�ค�ถูก	สร้�งขึ้นเมื่อป	ีค.ศ.	1937	สมัยที่ยังเป็น
อ�ณ�นิคมของฝรั่งเศส	 เป็นตึกแบบอ�ร์ตเดโก	 
ซึง่มเีพด�นสงู	สว่นใหญข่�ยสนิค้�ประเภทเสือ้ผ�้	
และเครื่องใช้ในครัวเรือน	[19]

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

Do

:
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	 ห้�มซื้อวัตถุโบร�ณก่อนได้รับอนุญ�ต	

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

Don’t

:
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2.6 หมวดภาษากาย

:
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	 ช�วกมัพูช�มกัแสดงคว�มใกลช้ดิ	มีมิตรภ�พ
ด้วยก�รกอด	 และเดินจูงมือเพศเดียวกันในท่ี
ส�ธ�รณะ	 ดังนั้น	 ก�รที่เห็นช�ยช�วกัมพูช�เดิน
จับมือกันนั้น	 คือ	 ก�รแสดงมิตรภ�พท่ีดี	 และ 
ไม่ใช่เกย์

2.6.1 การแสดงออกในที่สาธารณะ

Do

:

4
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	 ควรแสดงกิริย�เค�รพผู้อ�วุโสในทุกโอก�ส
เพร�ะช�วกัมพูช�ให้คว�มสำ�คัญกับลำ�ดับอ�วุโส	

2.6.1 การแสดงออกในที่สาธารณะ

Do

JS * »s
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	 ก�รแสดงออกกับช�วต่�งช�ติ	 ช�วกัมพูช�

จะไม่นิยมแตะต้องตัวกัน

2.6.1 การแสดงออกในที่สาธารณะ

Do

:

1
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Do

	 ควรถอดรองเท�้ทกุครัง้	เมือ่จะเข�้ไปในบ้�น
ของช�วกัมพูช�	[7]

2.6.1 การแสดงออกในที่สาธารณะ

4
I
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Don’t

	 ทัง้ช�วไทยและกมัพูช�มคีว�มรูส้กึเชน่กนัว�่	
เท�้เปน็ของต่ำ�	ดงันัน้ควรนัง่เกบ็ปล�ยเท�้	ไมค่วร
ใช้เท้�ชี้ไปที่บุคคลใด	[4]

2.6.2 สัญลักษณ์ท่าทาง

7r \
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	 ต�มธรรมเนียมของช�วกัมพูช�	 เมื่อได้ 
รับของขวัญแล้วยังไม่ควรเปิดออกทันที

2.6.2 สัญลักษณ์ท่าทาง

Don’tw
N<£> <5>!
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	 ช�วกัมพูช�	 ถือว่�ศีรษะเป็นของสูง	 และ 
มักจะก้มศีรษะ	 หรือโน้มตัวไปข้�งหน้�เล็กน้อย
เมือ่เดนิผ�่นผูอ้ืน่	โดยเฉพ�ะเมือ่เดินผ�่นทีป่ระชมุ
หรือวงสนทน�

2.6.2 สัญลักษณ์ท่าทาง

Do
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	 อย่�จับหรือสัมผัสศีรษะผู้อ่ืน	เพร�ะช�วกัมพูช�	
ถือว่�ศีรษะเป็นส่วนที่สำ�คัญที่สุดของร่�งก�ย	[7}

2.6.2 สัญลักษณ์ท่าทาง

Don’t
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	 อย่�ช้ีนิ้วใส่ช�วกัมพูช�	 เพร�ะช�วกัมพูช�
เชื่อว่�จะถูกส�ปแช่ง	หรือถูกปล่อยของทำ�ร้�ย

2.6.2 สัญลักษณ์ท่าทาง

Don’t

1
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2.7 หมวดอื่นๆ

:
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	แมศ้�สน�พทุธจะเปน็เครือ่งยดึเหนีย่วจติใจ
ของช�วกมัพชู�	แต่คว�มเชือ่เรื่องภูตผปีศี�จและ
เวทมนต์ถ�ค�ที่มีม�แต่โบร�ณก็ยังคงมีอยู่	และ
ถือว�่เปน็สว่นหนึง่ในวถิชีวีติช�วบ�้นไปแลว้	ดังนัน้ 
จึงไม่ควรแสดงกิริย�ลบหลู่หรือดูหมิ่นรูปเค�รพ
หรือสถ�นที่ศักดิ์สิทธิ์ในกัมพูช�

2.7.1 ข้อควรรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสังคม 
 และวัฒนธรรมกัมพูชา

Don’t
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	 ในกัมพูช�ยังคงมีพ่อหมอ	แม่หมอทำ�หน�้ที่
เป็นผู้รักษ�โรค	โดยเฉพ�ะในท้องถิ่นชนบท

2.7.1 ข้อควรรู้พื้นฐานเก่ียวกับสังคม 
 และวัฒนธรรมกัมพูชา

Do
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	 ช�วกัมพูช�ชอบแต่งก�ยมิดชิดเรียบร้อย	
หญิงไม่ใส่กระโปรงสั้นและโชว์หัวไหล่	 ส่วนช�ย
จะใส่เสื้อมีปกและก�งเกงข�ย�ว

2.7.1 ข้อควรรู้พื้นฐานเก่ียวกับสังคม 
 และวัฒนธรรมกัมพูชา

Do

:
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	 ควรเรียนรู้ชุดประจำ�ช�ติของช�วกัมพูช� 
ท่ีเรียกว่�	 “ซ็อมป็อต”	 คือ	 ผ้�นุ่งของขุนน�ง 
ท่ีสวมเวล�เข�้เฝ�้	เปน็ผ�้พระร�ชท�นแสดงชัน้ยศ 
ของขุนน�ง	ช�ยนิยมสวมเสื้อข�ว	คอตั้งแขนย�ว	 
คล้�ยเสือ้ร�ชปะแตน	มกีระดมุ	7	เมด็	หม่สไบเฉียง	 
และนุ่งผ้�จ็องกระเบิน	หรือโจงกระเบนแบบไทย	 
ส่วนหญิงนิยมสวมเสื้อท่ีทำ�จ�กผ้�ลูกไม้	 ห่ม 
สไบเฉยีง	นุง่ผ�้ถงุคล�้ยนุง่ซิน่หรอืนุง่ผ�้จอ็งกะเบนิ 
และเกล้�มวยผม

2.7.1 ข้อควรรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสังคม
 และวัฒนธรรมกัมพูชา

Do

:
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	 ช�วกัมพูช�มักไม่ชอบที่จะพูดว่�	 “ไม่”	 
เพร�ะคิดว่�เป็นคำ�ท่ีไม่สุภ�พห�กบอกปฏิเสธ 
ผู้อ่ืน	ทำ�ใหรู้ส้กึอ�ยหรอืเสยีหน�้	ดงันัน้	ช�วกมัพชู� 
จึงเลือกที่จะเงียบ	 ไม่พูดอะไรเลย	 นั่นหม�ยถึง
ปฏิเสธที่จะทำ�	หรือให้คว�มเห็นในเรื่องนั้นๆ

2.7.2 ข้อควรรู้เกี่ยวกับลักษณะนิสัย
       ของคนกัมพูชา

DoNo
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	 ลักษณะนิสัยของคนกัมพูช�อย่�งหน่ึงคือ 
เปน็พวกนยิมวัตถ	ุ	ฐ�นะท�งสงัคมของคนกมัพชู� 
มักจะวัดกันด้วยทรัพย์สินเงินทองและเคร่ืองประดับ 
ซึ่งคนกัมพูช�ก็ชอบที่จะแสดงออกเล็กๆ	 ให้เห็น
ถึงฐ�นะท�งสังคมของตนเอง	เช่น	ก�รติดดวงไฟ
รอบป�้ยทะเบียนรถยนต	์ก�รใสเ่ครือ่งประดับทอง
ขน�ดใหญ่	หรอืแมแ้ตก่�รว�งพวกของเลน่	ตุ๊กต�	
หมวกตำ�รวจ	ไว้ท่ีหน้�กระจกรถยนตก็์นยิมทำ�กนั

2.7.2 ข้อควรรู้เกี่ยวกับลักษณะนิสัย
       ของคนกัมพูชา

Do
4
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	 รอยยิม้ของช�วกมัพชู�มีคว�มหม�ยสองนัย 
คือไม่เพียงแต่เฉพ�ะเมื่อรู้สึกมีคว�มสุข	 คว�ม
สบ�ยใจเท่�นั้น	 ห�กแต่เมื่อประสบคว�มย�ก
ลำ�บ�กใจ	 มีทุกข์ร้อน	 หรือได้รับข่�วร้�ยใดๆ	 
ช�วกัมพูช�ก็มักมีรอยยิ้มขณะเล่�เรื่อง	 ทั้งนี้ 
เพื่อไม่ให้ผู้อื่นพลอยรู้สึกแย่หรือลำ�บ�กใจไปด้วย

2.7.2 ข้อควรรู้เกี่ยวกับลักษณะนิสัย
       ของคนกัมพูชา

Do
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	 ไม่ควรส่งเสียงดังหรือตะโกน	กรีดร้อง	หรือ
แสดงอ�รมณ์รุนแรงกับช�วกัมพูช�	 โดยเฉพ�ะ 
กับเจ�้หน้�ที่บ�้นเมือง

2.7.2 ข้อควรรู้เกี่ยวกับลักษณะนิสัย
       ของคนกัมพูชา

Don’t

:

1
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	 ควรทร�บวันหยุดร�ชก�รในร�ชอ�ณ�จักร

กัมพูช�	มีดังนี้	

 2.7.3 วันหยุดราชการ
Do

1 มกราคม	 วันปีใหม่ส�กล
7 มกราคม	 วันปลดปล่อยกัมพูช�จ�กเขมรแดง

8 มีนาคม	 วันสตรีส�กล
13-15 เมษายน	 วันปีใหม่เขมร	(Khmer	New	Year)

1 พฤษภาคม	 วันแรงง�นส�กล
13-15 พฤษภาคม	 พระร�ชพิธีบุญเฉลิมพรชนมพรรษ�

	 พระบ�ทสมเด็จพระบรมน�ถนโรดม	

	 สีหมุนี	
1 มิถุนายน	 วันเด็กส�กล
18 มิถุนายน	 พระร�ชพิธีบุญเฉลิมพรชนมพรรษ�	

	 สมเด็จพระมห�กษัตรียพระร�ชม�รด�	

	 นโรดม	มุนีน�ถ	สีหนุ
24 กันยายน	 วันรัฐธรรมนูญ
29 ตุลาคม	 พระร�ชพิธีง�นวันฉลองครองร�ชย์	

	 สมบัติของพระบ�ทสมเด็จพระบรม	

	 น�ถนโรดม	สีหมุนี
9 พฤศจิกายน	 วันช�ติกัมพูช�
10 ธันวาคม	 วันสิทธิมนุษยชนส�กล

:
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 2.7.4 วันสำาคัญทางพุทธศาสนา

	 วันสำ�คัญท�งพุทธศ�สน�ต�มจันทรคติ 
ซึ่งเป็นวันหยุดร�ชก�รของประเทศกัมพูช�

ขึ้น 15 ค่ำา เดือน 3 เทศกาลบุญมาฆบูชา
ขึ้น 15 ค่ำา เดือน 6 เทศกาลบุญวิสาขบูชา
แรม 4 ค่ำา เดือน 6 วันแรกนาขวัญ
แรม 15 ค่ำา เดือน 10 วันสาร์ทเขมร 
  (ปรอจุมเบน)
ขึ้น 14 ค่ำา เดือน 12 เทศกาลลอยกระทง

Do
4
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2.7.5 การติดต่อหน่วยงาน

	 ควรทร�บก�รติดต่อหน่วยง�นในประเทศ
กัมพูช�	
	 •	 ธนาคาร	 เปิดทำ�ก�รวันจันทร์ถึงวันศุกร์	
เวล�	08.00-15.00	น.
	 •	ธรุกจิเอกชน	เปดิทำ�ก�รวนัจนัทรถ์งึวันเส�ร ์
เวล�	08.00-13.00	น.	และเวล�	14.00-17.00	น.				
	 •	 ร้านค้าทั่วไป	 เปิดบริก�รทุกวัน	 เวล�	 
08.00-20.00	น.
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เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน	(Emergency	Call)

2.7.6 หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้

เหตุฉุกเฉิน	 123

รถพยาบาล	 1195	(from	023	
	 	 phones)
	 	 023-724891

ตำารวจ		 117	(from	023	
	 	 phones)

สายด่วนนักท่องเที่ยว 			 097-7780002

ดับเพลิง	 118	(from	023	
	 	 phones)	012-786693

สายด่วนเด็กถูกทำาร้าย	 023-997919

Do

:
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สถานทูตกัมพูชา โทรศัพท	์0-2957-5651,	
ประจำาประเทศไทย	 0-2957-5852
	 	 แฟกซ์	0-2957-5850

สถานเอกอัครราชทูตไทย Tel.	(855)	23	726	306	-	8	
ณ กรุงพนมเปญ (Auto	Line)
	 	 Fax.	(855)	23	726	303

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน	(Emergency	Call)

•		 สถานทูตกัมพูชา ประจำาประเทศไทย 
 (The Embassy of Cambodia)
	 518/4	ถนนประช�อุทิศ	ซอยร�มคำ�แหง	39	
	 แขวงวังทองหล�ง	เขตวังทองหล�ง	
	 กรุงเทพฯ	10310

•		 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ
 (Royal Thai Embassy)
	 196	Preah	Norodom	Boulevard,
	 Sangkat	Tonle	Bassac,	
	 Khan	Chamkarmon,
	 Phnom	Penh

2.7.6 หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้

ติดต่อสถ�นทูต

:
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