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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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	 เมือ่เริม่ต้นจดัทำ�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
ในแตล่ะประเทศตอ้งเรยีนรูวั้ฒนธรรมอย่�งไร	ทำ�ใหท้ร�บว�่
ตวัท่�นเองมไิด้เรยีนรูว้ฒันธรรมทลีะประเทศ	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
ทศันคตขิองสงัคมทัว่ไปทีม่ต่ีอกลุม่คนอืน่	ช�ติอืน่	หรอืลกัษณะ
ของบคุคลบ�งประเภทจนกล�ยเปน็ม�ตรฐ�นเดยีวกนัทัง้หมด	
ห�กเร�ควร	“เปดิห ูเปดิตา เปดิปาก  เปดิใจ”	เพือ่จะเรยีนรู ้
โดยมหีนงัสอืชดุนีเ้ปน็พืน้ฐ�นของก�รเรยีนรูค้ว�มแตกต�่งของ
คนในแตล่ะประเทศ หวงัว่�หนงัสอืเล่มนีค้งเปน็ประโยชนแ์ก่
ท�่นผูอ้�่นทกุท�่น	และขอขอบคุณเจ้�ของรปูภ�พและเวป็ไซต์
ที่เผยแพร่ให้เกิดคว�มเข้�ใจในอ�เซียนร่วมกัน

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
บรรณ�ธิก�ร

ข้อคิดจากบรรณาธิการ
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1.ข้อมูลสำาคัญของประเทศโดยย่อ

แผนที่

ธงชาติ

ตราแผ่นดิน
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สาธารณรัฐสิงคโปร์

ชื่อทางการ	 :	สาธารณรัฐสิงคโปร์
เมืองหลวง	 :	สิงคโปร์
ขนาดประเทศ	 : 697 ตารางกิโลเมตร
ประชากร	 : 5.31 ล้านคน
อายุเฉลี่ยประชากร	 : ชาย 81 ปี หญิง 87 ปี
เชื้อชาติ	 :	จีน ร้อยละ 76 อินเดีย ร้อยละ 8.4
  มาเลย์ ร้อยละ 13.7 
  และอื่นๆ ร้อยละ 1.9
ศาสนา	 :	พุทธ ร้อยละ 42.5  
  อิสลาม ร้อยละ 14.9 
  คริสต์ ร้อยละ 14.6 เต๋า ร้อยละ 8.5 
  ฮินดู ร้อยละ 4 อื่นๆ ร้อยละ 0.7
  และไมน่บัถอืศาสนา รอ้ยละ 14.5
ภาษาในราชการ	 : อังกฤษ
ภาษาที่ใช้สื่อสาร	 :	องักฤษ มาเลย ์จนีกลาง และทมิฬ
หน่วยเงินตรา	 :	ดอลลาร์สิงคโปร์
อัตราแลกเปลี่ยน		 :	1 ดอลลาร์สิงคโปร์
  เท่ากับ 25–26 บาท
สินค้าส่งออก	 : คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
  เครื่องจักรกล ยางพารา 
  และปิโตรเลียม
รายไดร้วมตอ่หวัประชากร	: 50,714 ดอลลารส์หรัฐ/ ปี
อ้างอิง	 : BBC 2013 และ IMD 2013



9สาธารณรัฐสิงคโปร์

วัฒนธรรม                   
2
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2.1
หมวด

การทักทาย
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Do

2.1.1 การเรียกชื่อ

	 ควรกล�่วทกัท�ยช�วสงิคโปรท์ีเ่พ่ิงรูจ้กั	โดย
ก�รเรียกว่�	มิสเตอร์	มิส	หรือมิสซิส	(Mr.,	Ms.	
หรือ	Mrs.)	นำ�หน้�ชื่อ	จนกว่�จะคุ้นเคยกัน	หรือ
เมื่อได้รับอนุญ�ตให้เรียกชื่ออย่�งเดียวได้	[12]

Mr.   Miss
Ms.  Mrs.
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	 ควรเรียนรู้ก�รกล่�วทักท�ย	 “สวัสดี”	 กับ
ช�วสิงคโปร์	ซึ่งมีหล�กหล�ยเชื้อช�ติดังนี้
	-	กับช�วสิงค์โปร์ทั่วไป	ควรกล่�วว่�	“Hello”	[5] 
	-	กับช�วจีนแมนด�ริน	ควรกล่�วว่�	“หนีห่�ว”	
(你好/ Nǐhǎo)	[5] 
	 -	 กับช�วมล�ยู	 ควรกล่�วว่�	 “Selamat”	 
(ซ�ล�มัด)”	[5] 
	 -	 กับช�วทมิฬ	 ควรกล่�วว่�	 “วันนักคัม” 
	(Vannakkam	/	 )	[5] 

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Do

Selamat
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	 ควรศึกษ�วิธีก�รทักท�ยของคนเช้ือช�ติ
ต่�งๆ	 ในสิงคโปร์	 เพ่ือนำ�ไปใช้ให้เหม�ะสม	 เช่น	
กับช�วสิงค์โปรทั่วไปควรจับมือทักท�ยกันเบ�ๆ	
เพื่อแสดงก�รทักท�ยที่อบอุ่น	ส่วนกับช�วม�เลย์
ห�กเปน็เพศช�ยดว้ยกันส�ม�รถสมัผสัมือทกัท�ย
กันเบ�ๆ	ได้		

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Do
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	 ห�กเป็นคนต่�งเพศกัน	 ไม่ควรทักท�ยช�ว
ม�เลย์สิงคโปร์ด้วยก�รจับมือ	[12] 

2.1.2 การกล่าวทักทาย
  ชาวมาเลย์สิงคโปร์

Don’t
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	 ควรพยกัหน้�หรือผงกศรษีะ	และยิม้ทกัท�ย
เพื่อแสดงก�รทักท�ยที่สุภ�พของคนต่�งเพศ
เท่�นั้น	[12]  

2.1.2 การกล่าวทักทาย
  ชาวมาเลย์สิงคโปร์

Do
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	 ควรทักท�ยผู้ใหญ่หรือผู้อ�วุโสช�วสิงคโปร์	
เช้ือช�ติจีน	 ด้วยก�รผงกศรีษะคำ�นับแสดงก�ร
ทักท�ย	 เพื่อแสดงให้เห็นถึงคว�มเค�รพนับถือ
ต่อผู้ที่มีอ�วุโสม�กกว่�	[12]

	 ควรกล่�วถึงผู้อ�วุโส	ด้วยก�รเรียกคุณลุงว่�	
“อ�เจก”	(Ah	Chek)	และเรียกคณุป้�ว�่	“อ�อึม้”	
(Ah	Umm)	เพื่อเป็นก�รแสดงคว�มเค�รพ	[14]

2.1.2 การกลา่วทกัทายชาวจนีสงิคโปร์

Hello
“อาเจก” (Ah Chek),
“อาอึ้ม” (Ah Umm)

Do
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	 ควรกล�่ว	“คำ�ขอโทษ”	กับช�วสงิคโปรห์ล�ก
หล�ยเชื้อช�ติแตกต่�งกันดังนี้
		 -	ภ�ษ�อังกฤษ	ควรกล่�วว่�	“Sorry”	
	 -	ภ�ษ�จีนแมนด�ริน	ควรกล่�วว่�	“ตุ้ย	ปู้	
ฉี่”	(对不起/ duìbùqǐ)	
	 -	ภ�ษ�มล�ย	ูควรกล�่วว�่	“ม�อ�ฟ”	(Maaf)”	
[6]

2.1.3 การกล่าวขอโทษ

Do“Sorry”

Maaf
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	 ควรกล�่วคำ�	“ขอบคณุ”	แสดงคว�มซ�บซ้ึง
ใจกับช�วสิงคโปร์หล�กหล�ยเชื้อช�ติที่แตกต่�ง
กันดังนี้
	 -	ภ�ษ�องักฤษ	ควรกล�่วว�่	“Thank	you”		
	 -	ภ�ษ�จนีแมนด�ริน	ควรกล่�วว�่	“เซ่ีย	เซ่ีย”	
(谢谢/ xièxiè )		
	 -	ภ�ษ�มล�ยู	ควรกล่�วว่�	“เตอ-รี-ม�	ก�-
ซิฮ์”	(Terima	Kasih)”	[6]

2.1.4 การกล่าวขอบคุณ

DoThank you

Terima Kasih



19สาธารณรัฐสิงคโปร์

	 ควรกล่�วล�กับช�วสิงคโปร์หล�กหล�ยเชื้อ
ช�ติแตกต่�งกันดังนี้
	 -	ภ�ษ�อังกฤษ	ควรกล่�วว่�	“Good	bye”		
	 -	ภ�ษ�จนีแมนด�รนิ	ควรกล�่วว�่	“ไจเ้จ้ียน”	
(再见/ zàijiàn)		
	 -	ภ�ษ�มล�ย	ูควรกล�่วว�่	“Selamat	Jalan”	
(ซ�ล�มัด	จ�ลัน)”	[6] 

2.1.5 การกล่าวลา

DoGood bye

Selamat Jalan
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2.2 
หมวด

อาหารและมารยาท
ในการรับประทานอาหาร
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	 ควรเรยีนรู้อ�ห�รประจำ�ช�ติของสงิคโปร์	ซ่ึง
มีหล�กหล�ยเชื้อช�ติ	ได้แก่
	 -	 “ข้�วมันไก่ไหหลำ�”	 	 อ�ห�รขึ้นชื่อของ
สิงคโปร์ที่ช�วจีนไหหลำ�เป็นต้นตำ�รับ
	 -	 “มะตะบะสิงคโปร์”	 อ�ห�รพื้นเมืองของ
ช�วมุสลิม	 มีหน้�ต�คล้�ยพิซซ่�ของฝั่งยุโรป	ทำ�
ด้วยแป้งโรตีห่อไส้ไก่	หรือเนื้อ
	 -	“ลักซ�”	เมนูสุดฮิตของช�วสิงคโปร์	เป็น
อ�ห�รสไตลม์ล�ย	ูมลีกัษณะคล�้ยก๋วยเต๋ียวต้มยำ�
ใสก่ะททิำ�ใหร้สช�ตเิขม้ขน้	คล�้ยคลงึกบัข�้วซอย
ของไทย	[3]

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Doลักซ�

มะตะบะ

ข้�วมันไก่ไหหลำ�
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	 ช�วสงิคโปร์มหีล�กหล�ยเชือ้ช�ติ	ดังนัน้เร�
ควรเรยีนรูว้ธิกี�รรบัประท�นอ�ห�รของคนแตล่ะ
กลุ่มท่ีแตกต่�งกัน	 โดยช�วจีนสิงคโปร์นิยมรับ
ประท�นอ�ห�รโดยใช้ตะเกียบ	[14]

2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

Do
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	 ส่วนช�วอินเดียและช�วม�เลย์นิยมรับ
ประท�นอ�ห�รดว้ยก�รใชน้ิว้มอืข�้งขว�ม�กกว�่
ก�รใช้มีดหรืออุปกรณ์ท�นอ�ห�ร	ให้พึงระลึกไว้
ว่�ควรใช้มือขว�ในก�รรับประท�นอ�ห�รเสมอ	
เพร�ะถือว่�มือซ้�ยใช้สำ�หรับสุขอน�มัยส่วน 
บุคคล	[29]

2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

Do
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	 ในก�รรับประท�นอ�ห�รร่วมกับช�วจีน
สิงคโปร์	 ควรต้องเรียนรู้ก�รรับประท�นอ�ห�ร
โดยก�รใช้ตะเกียบ	ซึ่งมีข้อควรปฎิบัติดังนี้
	 -	 เมื่อรับประท�นอ�ห�รเสร็จแล้ว	 ควร 
ว�งตะเกียบไว้ข้�งโต๊ะหรือบนที่ว�งตะเกียบท่ี
จัดไว้	[14]

	 -	ไมค่วรทำ�ตะเกียบตก	เพร�ะถอืเปน็ล�งร�้ย	
	 -	ในก�รรับประท�นข้�ว	จะถือช�มข้�วใกล้
กบัป�กเพือ่คว�มสะดวกในก�รรบัประท�นอ�ห�ร
 

2.2.3 ข้อควรระวังในการ
  รับประทานอาหาร

Do
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	 ในก�รรับประท�นอ�ห�รร่วมกับช�วจีน
สิงคโปร์		เวล�รับประท�นอ�ห�รเสร็จ	ควรใช้ไม้
จิ้มฟันอย่�งระมัดระวัง	โดยใช้มือป้องป�ก	[5]

2.2.3 ข้อควรระวังในการ
  รับประทานอาหาร

Do
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	 ควรเตรียมเงินสดติดตัวเมื่อไปรับประท�น
อ�ห�ร	 โดยเฉพ�ะร้�นอ�ห�รเล็กๆ	 เพร�ะบ�ง
ร้�นรับชำ�ระค่�สินค้�เป็นเงินสดเท่�นั้น	

2.2.3 ข้อควรระวังในการ
  รับประทานอาหาร

Do
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2.2.3 ข้อควรระวังในการ
  รับประทานอาหาร

	 ไม่ควรนัง่โตะ๊อ�ห�รทีม่กี�รจองไวด้้วยสิง่ของ		
ก่อนนัง่ทีโ่ตะ๊ควรสงัเกตซองกระด�ษทชิชหูรอืรม่
ทีอ่ยูบ่นโตะ๊เสยีก่อน	ช�วสงิคโปรม์พีฤตกิรรมก�ร
จองโตะ๊อ�ห�รดว้ยสิง่ของเหล�่นี	้ในขณะทีพ่วกเข�
กำ�ลงัไปเข�้ควิซือ้อ�ห�ร	มฉิะนัน้ท�่นอ�จตอ้งพบ
เหตกุ�รณ์ทีน่�่ข�ยหน�้ได	้โดยเฉพ�ะในชว่งเวล�
ที่มีผู้คนเข้�ม�ใช้บริก�รม�กๆ	อย่�งเช่น	มื้อกล�ง
วัน	เป็นต้น	[13] 

Don’t
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	 ควรนำ�กระด�ษทชิชตูดิตัวด้วยทกุครัง้เม่ือไป
รบัประท�นอ�ห�รท่ีร้�นห�บเรข้่�งท�ง	เพร�ะร�้น
เหล่�นั้นจะไม่มีกระด�ษทิชชูบริก�รให้	

2.2.3 ข้อควรระวังในการ
  รับประทานอาหาร

Do
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	 ไมค่วรประหล�ดใจห�กเหน็ก�รเมม้รมิฝปี�ก
และเรอในระหว�่งหรอืหลงัมือ้อ�ห�ร	ก�รเรอแบบ
สภุ�พๆ	นัน้	เปน็ก�รแสดงใหเ้ห็นว�่อ�ห�รม้ือน้ัน
อร่อยม�ก	[14]

2.2.3 ข้อควรระวังในการ
  รับประทานอาหาร

Don’t
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	 นำ้�ประป�ในประเทศสิงคโปร์นั้นปลอดภัย	
และส�ม�รถด่ืมได้จ�กก๊อกโดยตรง	 แต่อย่�งไรก็
ดีนำ�้ดืม่และนำ�้แรบ่รรจขุวดกส็�ม�รถห�ซือ้ไดจ้�ก
ซเูปอร์ม�รเ์กต็	ร�้นข�ยของชำ�	และร้�นสะดวกซือ้	

2.2.3 ข้อควรระวังในการ
  รับประทานอาหาร

Do
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	 ควรเหลอือ�ห�รไวใ้นจ�นบ้�ง	เมือ่รบัประท�น
อ�ห�รเสรจ็	เพร�ะก�รรบัประท�นอ�ห�รจนหมด	
หม�ยถึงอ�ห�รที่เจ้�ภ�พจัดเตรียมไว้ให้ไม่เพียง
พอ	และหม�ยคว�มว่�ท่�นยงัรบัประท�นอ�ห�ร
ไม่อิ่ม	[12] 

2.2.4 มารยาทบนโต๊ะอาหาร

Do
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	 ควรถ�มร�ค�อ�ห�รก่อนสั่งทุกครั้ง	 โดย
เฉพ�ะเมนูอ�ห�รต�มฤดูก�ล	 เช่น	 อ�ห�รทะเล		
มฉิะนัน้ท�่นอ�จจะพบร�ค�ทีส่งูจนน่�ประหล�ด
ใจได	้	และควรตรวจสอบร�ยก�รอ�ห�รทีท่�่นสัง่
ก่อนชำ�ระเงินทุกครั้ง	[13] 

2.2.5 ถามราคาก่อนสั่งอาหาร

Do
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	 ห�กรับประท�นอ�ห�รกับช�วม�เลยส์งิคโปร	์
ก่อนก�รเสิร์ฟหรือรับประท�นอ�ห�ร	 ท่�นจะ 
ได้รับขันนำ้�เล็กๆ	 พร้อมด้วยผ้�ขนหนู	 ให้ล้�ง
และซับมือ	 เพร�ะเป็นก�รรับประท�นอ�ห�ร
ด้วยมือ	 และไม่ควรรับประท�นอ�ห�รด้วย 
มือซ้�ย	 เพร�ะถือว่�เป็นม�รย�ทท�งสังคม 
ที่แสดงถึงคว�มไม่สุภ�พ		

2.2.6 การรับประทานอาหาร
  ของชาวสิงคโปรเ์ชือ้ชาตติา่งๆ

Don’t
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	 เม่ือได้รับคำ�เชิญให้ไปรับประท�นอ�ห�รที่
บ�้นช�วสงิคโปร	์ควรเรียนรูม้�รย�ทเลก็ๆ	นอ้ยๆ	
ในก�รไปเยี่ยมเยียนพวกเข�	อย่�งเช่น	
	 -	 บ้�นช�วจีนสิงคโปร์:	 ห้�มนำ�ของขวัญที่
เป็นอ�ห�รไปมอบให้	 เนื่องจ�กจะทำ�ให้เจ้�ของ
บ้�นแปลคว�มหม�ยและเข้�ใจผิดได้ว่�พวกเข�
ไม่เป็นเจ้�ภ�พที่ดี	
 

2.2.6 การรับประทานอาหาร
  ของชาวสิงคโปรเ์ชือ้ชาตติา่งๆ

Don’t



35สาธารณรัฐสิงคโปร์

	 เม่ือได้รับคำ�เชิญให้ไปรับประท�นอ�ห�รที่
บ�้นช�วสงิคโปร	์ควรเรียนรูม้�รย�ทเลก็ๆ	นอ้ยๆ	
ในก�รไปเยี่ยมเยียนพวกเข�	อย่�งเช่น	
	 -	 บ้�นช�วม�เลย์สิงคโปร์:	 อย่�ลืมนำ�ของ
ขวัญไปฝ�กเจ้�บ้�น	เพื่อแสดงไมตรีที่มีต่อกัน	

2.2.6 การรับประทานอาหาร
  ของชาวสิงคโปรเ์ชือ้ชาตติา่งๆ

Do
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2.3 
หมวดศาสนา

และ
ประวัติศาสตร์ 



37สาธารณรัฐสิงคโปร์

	 ควรหลกีเลีย่งก�รสนทน�เกีย่วกบัเรือ่งศ�สน�	
หรอืก�รสนทน�ในเชงิลอ้เลน่ตลกขบขนั	เนือ่งจ�ก
เรือ่งร�วในบ�งประเดน็เปน็เรือ่งเกีย่วกับคว�มเชือ่
และศรัทธ�ส่วนบุคคล	หรือชุมชน	ซึ่งอ�จมีคว�ม
แตกต่�งกันออกไป		

2.3.1 การสนทนาเรื่องศาสนา

Doเรื่องศาสนา

การสนทนา
ในเชิงล้อเล่น
ตลกขบขัน
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	 ควรระมัดระวังก�รแสดงคว�มคิดเห็นเก่ียว
กับบุคคลสำ�คัญในประวัติศ�สตร์	 ที่อ�จจะนำ�ไป
สู่ก�รโต้เถียงในประเด็นที่ละเอียดอ่อน	อย่�งเช่น	
ประเดน็ก�รเปรยีบเทยีบว�่ประวติัศ�สตรข์องใคร
ดีกว่�กัน	เป็นต้น		

2.3.2 การสนทนาเรื่องประวัติศาสตร์

แสดงความคิด
เห็นเกี่ยวกับ

บุคคลสำาคัญใน
ประวัติศาสตร์ 

Do



39สาธารณรัฐสิงคโปร์

	 ควรหลีกเลี่ยงก�รสนทน�	 วิพ�กษ์วิจ�รณ์	
หรอืก�รสนทน�ในเชงิล้อเลน่ตลกขบขนั	เกีย่วกบั
เรื่องก�รเมืองก�รปกครอง	 ซึ่งอ�จก่อให้เกิดก�ร 
โตเ้ถยีงกนัได้	นอกจ�กน้ียงัไมค่วรสนทน�เกีย่วกบั
ก�รเมือง	 หรือถ�มคว�มเห็นเปรียบเทียบบุคคล	
สถ�นที่	 สิ่งของระหว่�งไทยกับสิงคโปร์	 ว่�ของ
ใครดีกว่�หรือสวยกว่�	 เพร�ะจะนำ�ม�ซ่ึงคว�ม
อึดอัดใจทั้งสองฝ่�ย		

2.3.3 การสนทนาเรื่องการเมือง

การเมือง
การปกครอง

Do
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	 ควรเข้�ใจว่�ส�ม�รถห�ศ�สนสถ�นของ
ศ�สน�ต่�งๆ	 ได้อย่�งง่�ยด�ยรอบเมืองสิงคโปร์	
ไม่ว่ �คุณจะนับถือศ�สน�อะไร	 ทั้ งคริสต์-
โรมันค�ทอลิก	 คริสต์-โปแตสแตนท์	 มุสลิม	 เต๋�	
พุทธ	ฮินดู	ซิกซ์	หรือแม้กระทั่งยิว	[1]

2.3.4 มารยาทในการเยือนสถานที่

Do
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	 ควรเข้�ใจว่�ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่
มีผู้คนหล�กหล�ยเชื้อช�ติและศ�สน�		ห�กต้อง
ทำ�กิจกรรมรว่มกันจะไดเ้ข�้ใจประเพณปีฏบิตัมิ�ก
ยิง่ขึน้	ซึง่เทศก�ลประเพณที�งศ�สน�ของช�วจนี
สิงคโปร์	ได้แก่
	 -		“วันปลดปล่อยวิญญ�ณ”	หรือ	“เช่งเม่ง”	
(Qing	Ming	Festival)	ซึง่ช�วจนีจะจดุธปูและนำ�
อ�ห�รไปกร�บไหว้วิญญ�ณบรรพบรุษุผูล้ว่งลบัที่
วัดหรือสุส�น	[17] 

2.3.4 มารยาทในการเยือนสถานที่

Do
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	 ควรเข้�ใจว่�ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่
มีผู้คนหล�กหล�ยเชื้อช�ติและศ�สน�		ห�กต้อง
ทำ�กิจกรรมรว่มกันจะไดเ้ข�้ใจประเพณปีฏบิตัมิ�ก
ยิง่ขึน้	ซึง่เทศก�ลประเพณที�งศ�สน�ของช�วจนี
สิงคโปร์	ได้แก่
	 -	“ง�นเฉลมิฉลองวนัเกดิเหง้เจยี”	(Birthday	
of	Monkey	God)	ที่ถนน	Seng	Poh	จะมีก�ร
จดัง�นฉลอง	รวมถงึแสดงก�รเข้�ทรง	ก�รใช้ด�บ
ฟันตนเอง	[17] 

2.3.4 มารยาทในการเยือนสถานที่

Do
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	 ควรเข�้ใจว่�	“เทศก�ลผทีีห่วิโหย”	(Festival	
of	Hungry	Ghosts)	ท่ีเช่ือกันว�่เหล�่วญิญ�ณจะ
ได้รบัอนญุ�ตให้กลบัม�ยงัโลกมนษุย	์จะมกี�รนำ�
อ�ห�รไปไหว้เพื่อเซ่นวิญญ�ณเหล่�นี้ให้อิ่มท้อง
และพอใจ	อกีท้ังยงัมกี�รแสดงอุปร�กรสดหรืองิว้	
เพือ่สร้�งคว�มบนัเทงิใหแ้กว่ญิญ�ณเรร่อ่นเหล�่นี้
	 -	 	 ผู้นับถือลัทธิเต๋�เดินท�งสู่วัดตัวเปกง	 (Tua	
Pekong	Temple)	ทีเ่ก�ะกซู	ูเพ่ือสวดมนตภ์�วน�	
ขอให้มีโชค	ล�ภ	และคว�มรำ่�รวย	[17] 

2.3.4 มารยาทในการเยือนสถานที่

Do
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	 ควรเข้�ใจว่�เทศก�ลประเพณีท�งศ�สน�
ของช�วพทุธสงิคโปรท์ีส่ำ�คญัคอื	“วนัวสิ�ขบชู�”	
(Vesak	 Day)	 ซึ่งจัดขึ้นที่วัดพุทธศ�สน�ทุกแห่ง	
พระสงฆจ์ะรว่มสวดมนตร์ะลกึถงึองคส์มัม�สมัพทุธ
เจ�้เมือ่ทรงปรินิพพ�น	และมกี�รทำ�บญุปลอ่ยนก	
นักท่องเที่ยวควรแต่งก�ยสุภ�พเมื่อเข้�วัด	[17] 

2.3.4 มารยาทในการเยือนสถานที่

Do
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	 ประเพณีท�งศ�สน�ของช�วฮินดูสิงคโปร์	 
ที่จัดง�นกันเป็นประจำ�มีดังนี้
	 -	 “ไทปูซัม”	 (Thaipusam)	 คือ	 ช่วงเวล�
ก�รแสดงคว�มศรัทธ�	 ตอบแทนคุณ	 และยอม
ทรม�นตนเองของช�วฮินดู	 ชมก�รแสดงที่เหนือ
ธรรมช�ติอันเกิดจ�กคว�มเชื่อถือ	 เม่ือผู้ศรัทธ� 
แทงหอกและเกี่ยวตะขอบนร่�งก�ยเพื่อแห่แหน	
โครงเหล็กท่ีแทงถูกเรียกว่�	 “Kavadis”	 ซ่ึงจะ
แทงต�มร่�งก�ยและเดินไปพร้อมทั้งสวดมนต์
และบวงสรวง	 ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดจะสิ้นสุดที่ 
วัด	Sri	Thandayuthapani	[17] 

2.3.4 มารยาทในการเยือนสถานที่

Do
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	 ควรเข�้ใจว่�เทศก�ล	“นวร�ตร”ี(Navarathiri)	
จดัขึน้เพือ่ถว�ยแดเ่ทพเจ�้ทัง้ส�ม	คอื	เจ�้แมท่รุค�	
พระลักษมี	และพระสุรัสวดี	วัดอินเดียหล�ยแห่ง
กลบัม�มชีีวติชวี�ดว้ยเสยีงเพลงและก�รเตน้ระบำ�
แบบโบร�ณ	 เพื่อแสดงคว�มเค�รพต่อเทพเจ้� 
ทั้งส�ม
	 -	“ทิมิติ”	(Thimithi)	คือ	พิธีก�รเดินลุยไฟ
ประจำ�ปี	 ณ	 วัดศรีม�เรียมมันหรือวัดแขก	 (Sri	
Mariamman)	บนถนน	South	Bridge	ซึ่งจัดขึ้น
จ�กก�รทรม�นตนเองเพื่อไถ่บ�ป	เทศก�ลนี้จะมี
ผู้สนใจและเข้�ชมอย่�งหน�แน่น	[17] 

2.3.4 มารยาทในการเยือนสถานที่

Do
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	 ควรเข�้ใจว่�เทศก�ลประเพณที�งศ�สน�ของ
ช�วมุสลิมสิงคโปร์	ที่สำ�คัญมีดังนี้
	 -	“ฮ�รีร�ยอ”	(Hari	Raya	Puasa)	หรือวัน
ใหญ่	 ซึ่งจะจัดขึ้นบนถนน	Geylang	Serai	 เป็น
แหลง่ทีช่�วสงิคโปรที์น่บัถือศ�สน�อสิล�มม�รวม
กัน	เพือ่สนกุสน�นกับก�รชอ้ปปิง้สำ�หรบัเตรยีมรบั
เดือนแห่งก�รถือศีลอดที่จะสิ้นสุดลง	[17] 

2.3.4 มารยาทในการเยือนสถานที่

Do
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2.4 
หมวด

มารยาทในการ
เข้าสังคมและการเข้าร่วม

งานพิธีสำาคัญ
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	 ก�รติดต่อร�ชก�รในประเทศสิงคโปร์นั้น	 
มีข้อควรใส่ใจ	คือ
	 -	 ควรแต่งก�ยอย่�งสุภ�พเรียบร้อยในก�ร
ติดต่อสถ�นที่ร�ชก�ร		
	 - 	 ควร ใช้ ภ�ษ�อั งกฤษในก�ร ติดต่ อ 
ร�ชก�ร	[1]

2.4.1 การติดต่อราชการ

Do
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	 ควรทร�บว่�	วัน-เวล�ตดิต่อหนว่ยง�นร�ชก�ร	
และสำ�นักง�นของประเทศสิงคโปร์	โดยปกติ
	 หนว่ยง�นร�ชก�ร	เปดิทำ�ก�ร	วนัจนัทรถ์งึวนั
ศุกร์	เวล�	09.00	-	17.00	น.	และวันเส�ร์	เวล�	
09.00	-	13.00	น.
	 ทีท่ำ�ก�รไปรษณยี	์เปดิทำ�ก�ร	วนัจนัทรถ์งึวนั
ศุกร์	เวล�	08.30	–	17.00	น.	และวันเส�ร์	เวล�		
08.30	–	13.00	น.	[1]

2.4.1 การติดต่อราชการ

Do
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 ควรทราบวันหยุดราชการในสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ มีดังนี้ [3]

วันที	่1	 มกร�คม		 วันปีใหม่																																	
วันที่	21	มกร�คม		 วัน	Hari	Raya	
	 	 	 	 Haji	Puasa												
วันที่		9-10	กุมภ�พันธ์		 วันตรุษจีน				
วันท่ี	18	มีน�คม	 	 วัน	Good	Friday																																							
วันที่	1	 พฤษภ�คม	 วันกรรมกรส�กล
วันที่	22	พฤษภ�คม	 วัน	Vesak	Day
วันที่	9	 สิงห�คม		 วันช�ติ
วันที่	1	 พฤศจิก�ยน	 วัน	Deepavali
วันที่	3	 พฤศจิก�ยน	 วนั	Hari	Raya	Puasa															
วันที่	25	ธันว�คม		 วันคริสต์ม�ส

2.4.2 วันหยุดราชการ

Do
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	 เมื่อไปร่วมพิธีแต่งง�นช�วสิงคโปร์	 ควรใส่
ซองช่วยง�นนั้น	ซึ่งมีก�รตั้งกติก�ก�รใส่ซองช่วย
ง�นไว้ดังนี้	
	 -	พจิ�รณ�จ�กโรงแรมทีใ่ชจ้ดัง�น	โดยแตล่ะ
โรงแรมมีกติก�ก�รใส่ซองไม่เท่�กัน	 ซ่ึงคิดจ�ก
ร�ค�โต๊ะ	ห�ร	10	ที่นั่ง	อย่�งเช่น	เช่น	โต๊ะร�ค�	
10,000	บ�ท	คือ	1,000	บ�ทต่อหัว	ถ้�ไปกัน	3	
คนพ่อแม่ลูก	ก็ควรให้ซองไม่ตำ่�กว่�	3,000	บ�ท		
โดยมอบซองต�มจำ�นวนคน	อย่�งเช่น	ถ้�นั่งโต๊ะ	
2	คน	ต้องให้ซอง	2	ซอง		

2.4.3 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Do



53สาธารณรัฐสิงคโปร์

	 ก�รจัดง�นศพในส�ธ�รณรัฐสิงคโปร์	 ส่วน
ม�กนิยมจัดง�นศพกันใต้แฟลต	(HDB:	Housing	
&	Development	Board)	เนื่องจ�กส�ธ�รณรัฐ
สิงคโปร์เป็นประเทศที่ไม่มีพื้นที่ม�กนัก	และช�ว
สิงคโปร์สว่นใหญจ่ะอยูแ่ฟลต	อกีทัง้วดักม็ไีมม่�ก
ด้วยเช่นกัน		

2.4.4 การเข้าร่วมงานศพ

Do
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	 ก�รใหข้องขวญัของช�วสงิคโปรน้ั์น	สิง่ทีค่วร
ต้องคำ�นึงในก�รเลือกของขวัญ	คือ	 เชื้อช�ติของ
ช�วสงิคโปร	์ซึง่แตล่ะเชือ้ช�ติจะมขีอ้ควรปฏบิตัทิี่
แตกต�่งกนั	ห�กคุณเปน็ผูรั้บของขวญั	ควรรกัษ�
ม�รย�ทโดยก�รไมแ่กะของขวญัตอ่หน�้ผูใ้ห	้และ
ไม่ควรห่อของขวัญด้วยสีข�ว	ซึ่งเป็นสีของก�รไว้
ทุกข์	เป็นต้น		

2.4.5 การให้ของขวัญ

Do
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	 ก�รให้ของขวัญของช�วจนีสงิคโปร์นัน้	สิง่ที่
ควรต้องคำ�นึงในก�รเลือกของขวัญ	คือ	
	 -	ไม่ควรให้อุปกรณ์ที่มีคม	เช่น	กรรไกร	หรือ
มดี	เพร�ะสิง่เหล�่น้ีมีคว�มหม�ยถึงก�รข�ดคว�ม
สัมพันธ์	
	 -	 ไม่ควรให้น�ฬิก�	 หรือผ้�เช็ดหน้�เพร�ะ
สิ่งเหล่�นี้มีคว�มเก่ียวข้องกับคว�มต�ยหรือง�น
ศพ	(คำ�ว่�	“น�ฬิก�”	ออกเสียงเหมือนกับคำ�ว่�	
“ง�นศพ”)	
	 -	 ไม่ควรให้ดอกไม้	 เพร�ะประเพณีดั้งเดิมมี
คว�มหม�ยถึงก�รเจ็บป่วยหรือง�นศพ		

2.4.5 การใหข้องขวญัชาวจนีสงิคโปร์

Don’t
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	 ต�มธรรมเนียมช�วจีนสิงคโปร์นั้น	 ไม่ควร 
รับของขวัญจ�กผู้ให้ทันที	 ควรแสดงท่�ทีปฏิเสธ
ก�รรับสัก	2	–	3	ครั้งก่อน	เพื่อแสดงให้ผู้ให้รู้สึก
ว่�เร�ไม่ได้ละโมบอย�กได้ของนั้นๆ		

2.4.5 การใหข้องขวญัชาวจนีสงิคโปร์

Don’t
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	 ก�รให้ของขวัญของช�วอินเดียสิงคโปร์นั้น	
สิ่งที่ควรต้องคำ�นึงในก�รเลือกของขวัญ	คือ	
	 -	ไม่ควรให้ดอกลีล�วดี	เพร�ะต�มประเพณี
เชื่อว่�มีคว�มหม�ยเกี่ยวกับง�นศพ	
	 -	ไม่ควรให้ของที่ทำ�จ�กหนังสัตว์	เนื่องจ�ก
เป็นผู้นับถือศ�สน�ฮินดู	
	 -	ไม่ควรให้แอลกอฮอล์	นอกจ�กจะแน่ใจว่�
ผู้รับนั้นดื่มแอลกอฮอล์

2.4.5 การให้ของขวัญ
 ชาวอินเดียสิงคโปร์

Don’t
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	 ก�รใหข้องขวญัช�วอนิเดยีสงิคโปร์นัน้	ไมค่วร
ใช้มอืซ�้ยในก�รยืน่หรือรับของขวญั	ใหใ้ชม้อืขว�
แทน	ถ้�เป็นของช้ินใหญส่�ม�รถใช้มอืทัง้สองข�้ง
ได้			

2.4.5 การให้ของขวัญ
 ชาวอินเดียสิงคโปร์

Don’t
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	 ก�รให้ของขวัญของช�วม�เลย์สิงคโปร์นั้น	
สิ่งที่ควรต้องคำ�นึงในก�รเลือกของขวัญ	คือ	
	 -	ไมค่วรให้แอลกอฮอล	์หรอือะไรกต็�มทีท่ำ�
จ�กหมู	 เพร�ะช�วม�เลย์สิงคโปร์ส่วนใหญ่เป็น
มุสลิม		
	 -	ไม่ควรใช้มือซ้�ยยื่นหรือรับของขวัญ	ให้ใช้
มือขว�หรือมือทั้งสองข้�งในก�รยื่นหรือรับของ
ขวัญ		

2.4.5 การให้ของขวัญ
 ชาวมาเลย์สิงคโปร์

Don’t
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	 ก�รให้ของขวัญช�วม�เลย์สิงคโปร์นั้น		ควร
ให้ของขวญัแก่ผูท้ีก่ำ�ลงัจะเดนิท�งจ�กไปหรอืออก
นอกประเทศ	ไม่ใช่ผู้ที่กำ�ลังเดินท�งเข้�ม�		

2.4.5 การให้ของขวัญ
 ชาวมาเลย์สิงคโปร์

Do
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	 ม�รย�ทในก�รติดต่อธุรกิจกับช�วสิงคโปร์		
ควรแต่งก�ยโดยช�ยควรสวมเสื้อแขนย�วผูกไท	
และสำ�หรับหญิงควรสวมชุดสูทหรือกระโปรงกับ
เสื้อสุภ�พ	[2] 

2.4.6 การแต่งกาย

Do
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	 ช�วสงิคโปรส์ว่นใหญแ่ตง่ก�ยแบบช�วตะวนั
ตก	แตก่มี็บ�งสว่นท่ียงัคงแตง่ก�ยต�มเชือ้ช�ตขิอง
ตน	ประเทศสงิคโปรม์อี�ก�ศแบบรอ้นชืน้ตลอดทัง้
ป	ีคนสว่นใหญใ่สเ่สือ้ผ�้แบบสบ�ยๆ	ทำ�จ�กเส้นใย
ธรรมช�ต	ิเชน่	ผ�้ฝ�้ย	ม�กกว�่ใสเ่สือ้ขนสตัวเ์ดิน
ไปม�ข้�งนอกบ�้น	แตบ่�งสถ�นที	่เชน่	ร�้นอ�ห�ร
และในคลับอ�จจะต้องแต่งตัวเป็นแบบท�งก�ร	
ดังน้ันควรตรวจสอบกับสถ�นทีห่รอืง�นนัน้ๆ	กอ่น	
ซึ่งอ�จจะมีกฎระเบียบเกี่ยวกับก�รแต่งก�ย	เช่น	
ห้�มสวมก�งเกงข�สั้นและรองเท้�แตะในห้อง
บรรย�ย	เป็นต้น		

2.4.6 การแต่งกาย 

Do
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	 ประเทศสิงคโปร์มีคนหล�กหล�ยเชื้อช�ติ	
จงึทำ�ใหไ้มมี่เคร่ืองแตง่ก�ยประจำ�ช�ติ	แต่ในชว่ง
เทศก�ลพเิศษ	หรือในพิธีสำ�คญัท�งศ�สน�	มกัจะ
สวมใสช่ดุทีเ่ปน็เอกลกัษณแ์ตล่ะเช้ือช�ติ	ซ่ึงท่�นก็
ควรรูแ้ละห�ม�สวมใสเ่มือ่ตอ้งไปรว่มง�นกบัเพือ่น
ช�วสิงคโปร์	[3] 

2.4.6 การแต่งกาย 

Do
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	 ควรทร�บว่�ช�วจีนสิงคโปร์ผู้หญิงนุ่งชุดกี่
เพ้�ทรงรัดรูป	 กระโปรงย�ว	 ถักผมเปีย	 ท�หน้�
ข�ว	ปดัแกม้แดง	ใสเ่ครือ่งประดับเลก็ๆน้อยๆ	เชน่	
กำ�ไลทอง	หรือสร้อยคอ	
	 สว่นช�ยสวมเสือ้แขนย�ว	คอเสือ้ต้ังปดิ	ทีถั่ก
จ�กผ�้ไหม	ด�้นหน้�เปน็ทรงซ่อนกระดุมและสวม
ก�งเกงย�ว	[3] 

2.4.6 การแต่งกาย 

Do
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	 ควรทร�บว่�ช�วสิงคโปร์-มล�ยู	ผู้หญิงนิยม	
เกล้�มวยผมพร้อมปิ่นปัก	สวมชุดบ�จูกุรุง	(Baju	
Kurung)	 เสื้อย�วตัดจ�กผ้�ป�เต๊ะ	 (Batik)	 ทรง
คอกลมกว้�ง	แขนย�วส�มส่วน	โทนสีสันสดใส	มี
ล�ยดอกไม้ดวงโต	ใส่ผ้�ถุงหรือโสร่งและสวมเสื้อ
คลุมทับอีกชั้น	
	 สำ�หรับผู้ช�ยนิยมใส่ชุด	 บ�จูเมล�ยู	 (Baju	
Melayu)	สวมหมวกหรือโพกผ้�	 ใส่เสื้อแขนย�ว	
ก�งเกงข�ย�วถักทอจ�กผ้�ฝ้�ยมีโทนสีเดียวกัน	
และมีผ้�พันรอบเอว	[3] 

2.4.6 การแต่งกาย 

Do
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	 ม�รย�ทในก�รติดต่อธุรกิจกับช�วสิงคโปร์
นัน้	ควรนดัหม�ยลว่งหน้�และควรใหค้ว�มสำ�คญั
ในเรื่องก�รตรงต่อเวล�	[2] 

2.4.7 มารยาททางธุรกิจ

Do
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	 ควรเชิญผู้ท่ีท่�นต้องก�รทำ�ธุรกิจด้วยรับ
ประท�นอ�ห�ร	 เนื่องจ�กเป็นวิธีที่ได้ผลในก�ร
สร้�งคว�มสัมพันธ์ให้เกิดขึ้น	[2] 

2.4.7 มารยาททางธุรกิจ

Do
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	 ในก�รสนทน�ควรสังเกตอ�กัปกิริย�ของคู่
สนทน�	เพร�ะช�วสงิคโปรม์กัไม่พูดออกม�ตรงๆ	
เมื่อไม่เห็นด้วย	เนื่องจ�กคว�มเกรงใจ
	 ควรมีคว�มอดทนตลอดก�รเจรจ�ต่อรอง
ท�งธุรกิจ	 และห�กไม่เห็นด้วยกับคว�มคิดเห็น
ของฝ�่ยตรงข�้มหรอืผูท้ีต่ำ�แหนง่สงูกว�่ใหป้ฏิเสธ
อย่�งสุภ�พ	[3] 

2.4.7 มารยาททางธุรกิจ

Do
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	 น�มบัตรเป็นสิ่งสำ�คัญในก�รพบปะเจรจ�
ธรุกิจ	ในก�รแลกเปลีย่นน�มบตัรควรกระทำ�ดว้ย
ท่�ททีีส่ภุ�พแสดงถงึก�รให้เกียรติกนั	ควรยืน่และ
มอบน�มบตัรใหด้ว้ยมอืทัง้สอง	และเมือ่ไดร้บัมอบ
น�มบัตร	 ควรอ่�นร�ยละเอียดในน�มบัตรสักครู่	
แล้วว�งไว้บนโต๊ะประชุม	 ไม่ควรเก็บเข้�กระเป๋�
ทันที	[2] 

2.4.8 การใช้นามบัตร

Do
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	 ควรศึกษ�นิสัยใจคอของช�วสิงคโปร์ไว้	 จะ
ทำ�ให้เร�ส�ม�รถปฏบิตัติวัไดถู้กต้องเมือ่ต้องติดต่อ
กัน	เชน่	ช�วสงิคโปร์ยดึมัน่ในระเบียบขอ้บงัคบัและ
กฎหม�ย	 มีอัธย�ศัยไมตรีและเป็นมิตรกับทุกคน	
อีกทั้งยังมีคว�มเกรงใจเป็นอย่�งม�ก	 ทำ�ให้ช�ว
สิงคโปร์ไม่ค่อยพูดออกม�ตรงๆ	 เมื่อไม่เห็นด้วย
กับเรื่องใดก็ต�ม	[1] 

2.4.9 นิสัยใจคอชาวสิงคโปร์

Do
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2.5 
หมวด

การซื้อของ
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	 ควรศึกษ�ภ�ษ�สิงค์ลิช	 (Singlish)	 ซ่ึงเป็น
ภ�ษ�อังกฤษ	สไตล์คนสิงคโปร์	 เพื่อใช้ในก�รต่อ
รองร�ค�	 เป็นภ�ษ�อังกฤษที่นำ�เอ�คำ�ศัพท์และ								
ไวย�กรณ์ของภ�ษ�ท้องถิน่	เชน่	ภ�ษ�จนีฮกเกีย้น	
ภ�ษ�ม�เลย	์ม�ผสมกันจนกล�ยเปน็ภ�ษ�องักฤษ
ที่ใช้กันเฉพ�ะในหมู่ช�วสิงคโปร์	
	 อย่�งไรก็ต�ม	ภ�ษ�อังกฤษ	และ	ภ�ษ�จีน
กล�ง	กส็�ม�รถใชใ้นก�รซือ้ของและต่อรองร�ค�
สินค้�ในประเทศนี้	เช่นกัน	[3]

2.5.1 การต่อรองราคา

Chinese

+

=
Singlish

Do
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	 ควรเดินถ�มร�ค�ร้�นต่�งๆ	 รอบๆ	บริเวณ	
เมื่อไปช้อปปิ้งที่	 Lucky	 Plaza	 หรือ	 Sim	 Lim	
Tower	สถ�นที่เหล่�นี้ไม่ส�ม�รถต่อรองร�ค�ได้	
เนื่องจ�กเกือบทุกร้�นค้�ล้วนข�ยสินค้�ประเภท
เดียวกันและร�ค�ก็จะแตกต่�งกันม�ก	 บ�งร้�น
อ�จร�ค�สูงม�ก	 ดังน้ันควรตรวจสอบร�ค�ให้ดี
เสียก่อนตัดสินใจซื้อสินค้�	

2.5.1 การต่อรองราคา

Do
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	 ควรต่อรองร�ค�บ้�ง	 โดยเฉพ�ะในร้�นที่
ไม่ได้กำ�หนดร�ค�ต�ยตัว	 อย่�งเช่น	 ร้�นใหญ่ที่
มีส�ข�	 แต่อย่�ค�ดหวังว่�จะต่อรองได้ม�กม�ย
เหมือนอย่�งในกรุงเทพฯ	เพร�ะอย่�งม�กที่สุดผู้
ข�ยก็ลดร�ค�ให้ได้ประม�ณร้อยละ	10	ห�กโชค
ดีหน่อยก็จะได้ลดม�กกว่�นั้น	[13]	

2.5.1 การต่อรองราคา

Do
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	 ควรเตรยีมเงนิสดตดิตวัไวบ้�้ง	แต่ไมต้่องม�ก
นัก	เนือ่งจ�กร้�นค้�บ�งร�้นไมร่บับตัรเครดิต	แต่
ภตัต�ค�ร	ร�้นอ�ห�ร	หรอืร�้นค�้ใหญ่ๆ 	หล�ยร�้น
จะมบีริก�รรบับัตรเครดิตของเกอืบทกุธน�ค�ร	ดงั
นัน้จงึไมม่คีว�มจำ�เปน็ทีจ่ะต้องพกเงินสดติดตัวไป
ไหนม�ไหนม�กม�ยนัก	ถ้�จะให้ดีก็ควรถ�มก่อน
ว�่รบับตัรเครดติหรอืไม	่รบัของธน�ค�รอะไรบ�้ง	

2.5.2 วิธีการชำาระเงิน

Do
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	 ควรซื้อของฝ�กที่มีคว�มหล�กหล�ยต้ังแต่
เทคโนโลยีสมัยใหม่	 ไปจนถึงของที่สะท้อน
วัฒนธรรมที่หล�กหล�ย	เช่น	
	 -	เครื่องใช้ไฟฟ้�/กล้องถ่�ยรูป/
	 		โทรศัพท์มือถือ	
	 -	สินค้�แบรนด์เนมต่�งๆ	
	 -	หมูแผ่น	บี	เชง	เฮียง	(Bee	Cheng	Hiang)
	 -	พวงกุญแจ	ที่ติดตู้เย็น	ที่เปิดขวด	
	 		ที่ห้อยมือถือรูป	Merlion	ในแบบต่�งๆ
	 -	นำ้�หอม	และช็อคโกแล็ตต่�งๆ
	 -	ชุดสมุนไพรสำ�หรับต้มซุป	“บักกุ๊ดเต๋”	
	 		(Bak	Gut	Teh)	[16] 

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

Do
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	 ในโครงก�รคนืภ�ษ	ีGST	“Global	Refund”	
น้ี	 ให้ไปยังร้�นค้�ที่มีเครื่องหม�ย	 “Tax	 Free	
Shopping”	(ร้�นค้�ปลอดภ�ษี)	และทำ�ต�มขั้น
ตอนดังต่อไปนี้
	 -	 ใช้จ่�ยอย่�งน้อย	 SGD	 100	ณ	 ร้�นข�ย
ปลีกที่เข้�ร่วมโครงก�รคืนภ�ษีนี้
	-	แสดงหนังสือเดินท�งของท่�นแก่พนักง�นของ
ร�้น	เพือ่ตรวจสอบและรบั	“เชค็คนืภ�ษ”ี	(Global	
Refund	Cheque)	

2.5.4 การขอคืนภาษี 

Do
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2.5.4 การขอคืนภาษี 

	 -	 นำ�เช็คคืนภ�ษีไปขอก�รรับรองจ�ก
เค�นเ์ตอรศ์ลุก�กรสงิคโปร	์(Singapore	Customs	
Counter)	 ที่สน�มบินช�งฮี	 อ�ค�ร	 1	 และ	 2	 
เพือ่เป็นหลกัฐ�นยนืยนัก�รสง่ออก	โดยคณุจะตอ้ง
แสดงสินค้�ท่ีซื้อ	 พร้อมด้วยใบเสร็จรับเงิน	 และ	
“เช็คคืนภ�ษี”	เพื่อเป็นก�รยืนยัน
	 -	ก�รขอคืนภ�ษ	ีGST	ไดใ้นหล�ยรปูแบบ	เช่น		
เงินสด	บตัรเครดติ	แคชเชียรเ์ชค็	หรือบตัรชอ้ปปิง้
ในสน�มบนิ	(Airport	Shopping	Vouchers)	ได้ที่
เค�นเ์ตอร์คนืเงิน	“Global	Refund	counters”	
ที่ตั้งอยู่ในสน�มบิน	 โดยจะมีก�รหักเงินเป็นค่�
บริห�รจัดก�รเล็กน้อยจ�กเงินภ�ษี	GST	ที่ท่�น
ได้คืน	

Do
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	 สถ�นท่ีแลกเงนิทีใ่หร้�ค�สงูในสงิคโปร	์ไดแ้ก	่
Little	 India	หรือ	Chinatown	ซึ่งคนส่วนใหญ่
นิยมไปแลกเงินกันที่นั่น		
	 นอกจ�กธน�ค�รและโรงแรมแลว้	คณุส�ม�รถ
แลกเปลี่ยนเงินตร�ได้ที่ร้�นที่ มีเครื่องหม�ย	 
“Licensed	 Money	 Changer”	 (บริก�ร 
แลก เปลี่ ยน เ งิ นตร� ท่ี ไ ด้ รั บอนุญ�ตและ 
ก�รรบัรอง)	ปร�กฏอยูต่�มศนูยก์�รค�้	ซึง่สว่นใหญ ่
จะมร้ี�นเหล่�น้ีอยู	่	และไมค่วรแลกเปลีย่นเงนิตร�
จ�กผู้ให้บริก�รที่ไม่มีใบอนุญ�ต	[15] 

2.5.5 การแลกเงิน

Do
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	 สกลุเงนิของสิงคโปร์ท่ีใชใ้นก�รชำ�ระค�่สนิค้�
มีหน่วย	เรียกว่�	ดอลล�ร์สิงคโปร์	
	 อัตร�แลกเปลี่ยน	 1	 ดอลล�ร์สิงคโปร์	
ประม�ณ	25	–	26	บ�ท
	 นอกจ�กดอลล�รส์งิคโปรแ์ลว้	ดอลล�รส์หรฐั
และออสเตรเลยี	สกลุเงนิเยนและปอนด์องักฤษก็
เป็นที่ยอมรับในศูนย์ก�รค้�และห้�งสรรพสินค้�
ร�ยใหญ่เกือบทุกแห่งด้วยเช่นกัน		

2.5.6 สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

Do
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	 หน่วยเงินตร�ของสิงคโปร์	 คือ	 ดอลล�ร์	 
(Singapore	Dollar)	โดยแบง่ค�่เงนิต่�งๆ	ออกดงันี	้
ธนบัตรมูลค่�	S$2	,	S$5	,	S$10	,	S$20	,	S$50	, 
S$100	,	S$500	,	S$1,000	และ	S$10,000	
	 ส่วนเงินเหรียญมีตั้งแต่	1	,	5	,	10	,	20	และ	
50	เซนต์	รวมถึง	S$	1	[10] 

2.5.7 ตัวอย่างธนบัตร และเหรียญ 

Do
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ตัวอย่างเหรียญกษาปณ์
หน้า-หลัง

5 เซนต์ (cents)

10 เซนต์ (cents)

20 เซนต์ (cents)
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ตัวอย่างเหรียญกษาปณ์
หน้า-หลัง

50 เซนต์ (cents)

1 ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)
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ตัวอย่างธนบัตร หน้า-หลัง
2	ดอลล�ร์สิงคโปร์	

(SGD)

10	ดอลล�ร์สิงคโปร์	
(SGD)

1,000	ดอลล�ร์สิงคโปร์	
(SGD)

5	ดอลล�ร์สิงคโปร์	
(SGD)

50	ดอลล�ร์สิงคโปร์	
(SGD)
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	 ก�รให้ทปิไมใ่ช่ธรรมเนยีมปฏบิตัขิองโรงแรม
และร้�นอ�ห�รส่วนใหญ่ในสิงคโปร์	 เน่ืองจ�ก
สถ�นที่เหล่�นี้ได้เก็บค่�บริก�รแล้ว	 10%	 ในบิล
ของลกูค�้	ก�รใหทิ้ปไมใ่ช่วิถีชวีติของช�วสงิคโปร	์
และมีข้อห้�มก�รให้ทิปที่สน�มบินอีกด้วย	[4] 
	 ห�กที่ใดไม่ได้รวมค่�บริก�รไว้	แขกส�ม�รถ
ให้ทปิไดต้�มสะดวก	ทีน่ีไ่มม่ธีรรมเนยีมก�รใหท้ปิ
แทก็ซี	่แตผู่โ้ดยส�รส�ม�รถแสดงนำ�้ใจโดยก�รให้
คนขับเก็บเงินทอนไว้	[7]  

2.5.8 การให้ทิป

Do
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	 ก�รติดต่อธุรกิจ	 ท่�นควรทร�บวัน/เวล�
ทำ�ก�รของสถ�นที่ที่ท่�นต้องก�รติดต่อ	ดังนี้
	 ร้�นค้�ท่ัวไปและห้�งสรรพสินค้�	 เปิดให้
บริก�รวันอ�ทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี	 เวล�	 10.30	
-	21.00	น.	และวันศุกร์ถึงวันเส�ร์	เวล�	10.30	-	
22.00	น.	(บ�งแห่งเปิดตลอด	24	ชั่วโมง)
	 ธน�ค�รพ�ณิชย์ทั่วไป	 เปิดทำ�ก�รวันจันทร์
ถึงวันศุกร์	เวล�	09.00	-	15.00	น.	และวันเส�ร์	
เวล�	09.30	-	11.30	น.
	 พพิธิภณัฑ์	เปดิทำ�ก�รวันองัค�ร	วนัพฤหสับดี	
และวันอ�ทิตย์	 เวล�	09.00	 -	17.30	น.	วันพุธ	
เวล�		09.00	-	21.00	น.
	 สำ�นักง�นเอกชน	เปิดทำ�ก�รวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์	เวล�	09.00	-	17.00	น.	และ	วันเส�ร์	เวล�	
09.00	-	13.00	น.	[3]	 

2.5.9 เวลาในการให้บริการของร้านคา้

Do
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	 วิธีก�รที่น่�สนใจอย่�งหนึ่งในก�รเที่ยวชม
ถนนในสิงคโปร์ก็คือก�รนั่งส�มล้อถีบ	 แต่ไม่ควร
โบกรถส�มลอ้ท่ีว่ิงอยูต่�มถนน	ถ้�ท�่นทำ�เชน่นัน้	
ก็ควรแน่ใจว่�ได้มีก�รตกลงร�ค�ค่�โดยส�รก่อน
ใช้บริก�ร				
	 อย่�งไรก็ต�ม	 มีทัวร์ส�มล้อโดยผู้ให้บริก�ร
ทวัรร์�ยใหญท่ีท่�่นส�ม�รถใช้บรกิ�รได้รอบเมือง
สิงคโปร์	[4] 

2.5.10 การใช้บริการสามล้อถีบ

Do
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	 โรงแรมเกอืบทกุแหง่จะมีบรกิ�รซกัรดีภ�ยใน
วนัเดยีว	ปกตแิลว้ค�่ซกัรดีเสือ้เชิต้เท�่กับ	5	เหรยีญ	
ชุดร�ตรี	 10	 เหรียญ	 และค่�ซักแห้งชุดสูท	 14	
เหรียญ	คุณส�ม�รถห�ร�ยชื่อร้�นซักแห้งได้จ�ก
หน้�เหลืองของสมุดโทรศัพท์ของสิงคโปร์	[15] 

2.5.11 การใช้บริการร้านซักรีด

Do
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2.6
หมวด

ภาษากาย
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	 ไมค่วรใชมื้อซ้�ยในก�รจบัมอืทกัท�ยกบัช�ว
มุสลิม	 เพร�ะมือซ้�ยถูกมองว่�ไม่สะอ�ด	 ดังนั้น
เป็นก�รแสดงกิริย�ที่ไม่สุภ�พ		

2.6.1 ไม่ควรใช้มือซ้ายปฏิบัติต่อ
 ชาวมุสลิม

Don’t
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	 ควรใช้มือขว�ในก�รยื่นสิ่งของให้ช�วมุสลิม	
ห�กสิง่ของน้ันชิน้ใหญ่ให้ใชม้อืทัง้สองข้�งได้	เพือ่
แสดงก�รให้เกียรติแก่ฝ่�ยตรงข้�ม	
	 ไม่ควรยื่นสิ่งของด้วยมือซ้�ย	 เพร�ะมือซ้�ย
ถูกมองว่�ไม่สะอ�ด		

2.6.2 การใช้มือขวาและการส่งของ

Do
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	 ไม่ควรแสดงอ�รมณ์โกรธหรือไม่พอใจอย่�ง
เปิดเผย	 และไม่ควรตะโกนใส่ผู้อื่นต่อหน้�ผู้คน	
เพร�ะจะเป็นก�รทำ�ให้พวกเข�เสียหน้�	 และไม่
ทำ�ให้เร�ชนะหรือได้เปรียบใดๆ		[14]

2.6.3 การแสดงอารมณใ์นทีส่าธารณะ

Don’t



93สาธารณรัฐสิงคโปร์

	 ไมค่วรใช้น้ิวชีบ้อกคว�มต้องก�ร	หรอืชีน้ิว้ไป
ที่คนอื่น	เพร�ะเป็นกิริย�ท่�ท�งที่หย�บค�ยและ
ไม่สุภ�พ	[3] 

2.6.4 การใช้นิ้วชี้ชี้ความต้องการ

Don’t
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	 ช�วสิงคโปร์ถือว่�เท้�เป็นสิ่งสกปรก	ไม่ควร 
ใช้เท้�ชี้	 เตะสิ่งของต่�งๆ	 หรือโชว์ปล�ยเท้�	 
ซึ่งเป็นก�รแสดงท่�ทีที่ไม่สุภ�พ	[13]

2.6.5 การใช้เท้าชี้บอกความต้องการ

Don’t
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	 ไม่ควรจบัศรษีะของผูอ้ืน่	เพร�ะช�วสงิคโปร์
ถือว่�ศรีษะเป็นของสูง	 และก�รกระทำ�เช่นน้ีก็
เป็นก�รกระทำ�ท่ีไม่สุภ�พ	 ไม่ว่�จะเป็นเด็กหรือ
ผู้ใหญ่ก็ต�ม	[5]

2.6.6 การสัมผัสศีรษะของคนอื่น

Don’t
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2.7
หมวดอื่นๆ
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	 ห้�มสูบบุหรี่ในที่ส�ธ�รณะ	เช่น	รถโดยส�ร
ส�ธ�รณะ	พิพิธภัณฑ์	 ห้องสมุด	 ลิฟท์	 โรงละคร	
โรงภ�พยนตร์	 ร้�นอ�ห�รที่มีเครื่องปรับอ�ก�ศ	
ร้�นเสริมสวย	 ซูเปอร์ม�ร์เก็ต	 ห้�งสรรพสินค้�	
และสถ�นทีร่�ชก�ร	ห�กฝ�่ฝนืจะโดนปรบั	1,000	
ดอลล�ร์สิงคโปร์	[4] 

2.7.1 การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

Don’t
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	 ห�้มทิง้เศษขยะลงพืน้	ฝ�่ฝนืครัง้แรกถกูปรบั	
1,000	สงิคโปร์ดอลล�ร์	คร้ังต่อไป	2,000	สงิคโปร์
ดอลล�ร์	และต้องทำ�คว�มสะอ�ดในที่ส�ธ�รณะ
ด้วย	

2.7.2 การทิ้งขยะในที่สาธารณะ

Don’t
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	 เม่ือมีโอก�สไปเยีย่มเยยีนบ�้นหรอืทีพ่กัของ
ช�วสงิคโปร	์รวมถงึวัดหรอืมัสยดิ	ควรถอดรองเท้�
ก่อนเข้�ด้�นในทุกครั้ง	[12] 

2.7.3 การถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน 
 วัด หรือ มัสยิด

Do
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	 ห�้มเคีย้วหม�กฝรัง่ในประเทศสงิคโปร์	ห�ก
ฝ่�ฝืนอ�จถูกปรับและจับได้	 ก�รเคี้ยวหม�กฝรั่ง	
เน่ืองจ�กว่�เคยมีเหตุก�รณ์ว่�หม�กฝรั่งเป็นต้น
เหตุให้	 ระบบบริก�รรถไฟฟ้�ใต้ดินของสิงคโปร์
ต้องหยุดชะงัก	เนือ่งจ�กหม�กฝรัง่เหนยีวติดประต	ู
และเป็นส�เหตุให้รถไฟล่�ช้�	 โดยกฎหม�ยระบุ
ว่�ใครเคี้ยวหม�กฝร่ังในสิงคโปร์จะถูกจับกุมเพื่อ
ดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ย	เป็นต้น	

2.7.4 การเคี้ยวหมากฝรั่ง
 ในที่สาธารณะ

Don’t
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	 ระบบขนส่งมวลชน	MRT	 มีข้อควรปฏิบัติ
ดังนี้	
	 -	รับเอกส�รโบรชัวร์	MRT	ทั้ง	Mass	Rapid	
Transit,	Aka	Metro	และ	Aka	Subway	 โดย
ส�ม�รถห�ด�วน์โหลดได้ที่	www.smrt.com.sg	
หรือที่สถ�นี	MRT	ทุกสถ�นี	
	 -	MRT	เป็นระบบขนส่งมวลชนที่เป็นที่นิยม
ม�กทีส่ดุในสงิคโปร	์และมคีว�มสะดวกสบ�ย	โดย
เฉพ�ะในช่วงเวล�เร่งรีบและก�รจร�จรติดขัด	
	 -	ก�รศึกษ�คู่มือก�รใช้	MRT	จะทำ�ให้ท่�น
เทีย่วชมสถ�นท่ีท่องเท่ียวสวยๆ	ม�กม�ย	ทีส่�ม�รถ
เดนิท�งไดด้ว้ย	MRT	และประหยดัค�่เดินท�งอีก
ด้วย	[10]

2.7.5 ระบบขนส่งมวลชนในสิงคโปร์

Do



102 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ภมูอิ�ก�ศในสงิคโปรเ์ปน็แบบรอ้นช้ืนตลอด
ทั้งปี	 มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่อหนึ่งวันอยู่ระหว่�ง	 24	
ถึง	 31	 เซลเซียสดังนั้นควรนำ�ครีมกันแดดติดตัว
ไปด้วย	 เนื่องจ�กอ�ก�ศส่วนใหญ่มีแดดเกือบทั้ง
ปี			และในช่วงมรสุมมีฝนตก	ช่วงเดือนธันว�คม	
ถึง	มกร�คม	ควรพกร่มเล็กๆ	ติดตัวไปด้วย	[4] 

2.7.6 การปฏิบัติตัว
 ในสภาพภูมิอากาศในสิงคโปร์

Do
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	 สิงคโปร์เป็นเมืองที่มีคว�มสะอ�ดปลอดภัย
และมีประสิทธิภ�พ	 เนื่องจ�กมีก�รบังคับใช้
กฎหม�ยอย่�งเคร่งครัด	 ทั้งยังได้สมญ�น�มเป็น
ท่ีรูจ้กักนัทัว่โลกว่�เปน็	“A	Fine	City”	เมอืงแหง่
ก�รปรับ
	 ดงันัน้ก�รกระทำ�ใดทีก่อ่ใหเ้กดิคว�มเสยีห�ย	
สกปรก	หรือทำ�ล�ยทรพัยส์นิของรฐัจะถูกลงโทษ
และปรับด้วยกฎหม�ยข้อบังคับต่�งๆ	[5]

2.7.7 การทำาลายทรัพย์สินของรัฐ

Don’t
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	 ควรเตรียมเงินเหรียญไว้ให้พร้อมในก�รใช้
บริก�รหอ้งนำ�้ส�ธ�รณะทีไ่ม่ใช่ในร�้นอ�ห�ร	ร�้น
ค้�	หรือห้�งสรรพสินค้�	

2.7.8 เตรียมเงินให้พร้อมในการ
 ใช้ห้องนำ้าสาธารณะ

Do
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	 ช�วสิงคโปร์มีวินัยจร�จรอย่�งสูง	 ให้คว�ม
สำ�คญักับคนเดนิถนนอย�่งม�ก	เมือ่ถึงท�งม�้ล�ย
รถทุกชนิดไม่ว่�จะเป็นรถบรรทุก	 รถยนต์	 รถ
จกัรย�นยนต	์กระทัง่จกัรย�นกจ็ะต้องหยดุใหก้บั
คนข้�มถนนโดยอัตโนมัติ	 และรถท่ีมีขน�ดใหญ่
กว่�เช่นรถยนต์ต้องให้ท�งแก่รถที่เล็กกว่�อย่�ง
จักรย�นยนต์และจักรย�น	[5]

2.7.9 มารยาทในการใช้ถนน

Do
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	 ม�รย�ทก�รในก�รขบัรถของช�วสงิคโปรน์ัน้
ให้ใช้เลนซ้�ยมือสำ�หรับผู้ที่ใช้ถนนในสภ�วะปกติ	
ไม่ได้เร่งรีบนัก	ส่วนเลนขว�มือให้เว้นไว้สำ�หรับผู้
ใช้ถนนที่ต้องเร่งรีบในก�รเดินท�ง	

2.7.10 การขับรถในสิงคโปร์

Do
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	 ม�รย�ทก�รใชบ้นัไดเล่ือนของช�วสงิคโปรน์ัน้
ใหช้ดิซ�้ยมอืสำ�หรบัผูใ้ชบ้รกิ�รในสภ�วะปกติ	ไม่
ได้เร่งรีบนัก	ส่วนท�งด้�นขว�มือให้เว้นไว้สำ�หรับ
ผู้ใช้บริก�รที่ต้องเร่งรีบในก�รเดินท�ง	

2.7.11 มารยาทการใช้บันไดเลื่อน

Do
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	 ผูเ้ดนิท�งเข�้สงิคโปรค์วรถอืหนงัสอืเดนิท�ง
ที่มีอ�ยุไม่น้อยกว่�	6	เดือนก่อนวันหมดอ�ยุ
	 -	 ผู้ถือหนังสือเดินท�งไทยส�ม�รถเดินท�ง
เข้�สิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องขอรับก�รตรวจลงตร�	
(วซี�่)	และส�ม�รถพำ�นักอยูไ่ด้	14	วนั	ก�รพำ�นกั
เกินระยะเวล�ที่กำ�หนดถือว่�ผิดกฎหม�ย	มีโทษ 
จำ�คุกสูงสุด	 6	 เดือน	 เฆี่ยน	 3	 ที	 ปรับสูงสุด	 
6,000	ดอลล�ร์สิงคโปร์	และห้�มเข้�สิงคโปร์	

2.7.12  การวางแผนการเดินทาง
   เข้าสิงคโปร์

Do
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	 ด่�นตรวจคนเข้�เมืองของสิงคโปร์มักมีก�ร
ตรวจด้วยเครื่องสแกนว่�มีก�รนำ�ของต้องห้�ม
เข้�ม�	 ไม่ว่�จะเป็นหม�กฝรั่ง	 บุหรี่ที่ม�กเกินไป	
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	
	 -	 ก�รลักลอบนำ�ย�เสพติด	 อ�วุธปืน	 และ
สิ่งผิดกฎหม�ยอื่นๆ	จะได้รับโทษอย่�งรุนแรงขั้น
ประห�รชีวิต
	 -	 ไม่ควรนำ�เข้�ส�รเสพติดประเภทกล่อม
ประส�ทและหลอนประส�ทอย�่งเดด็ข�ด	แตห่�ก
มยี�ประจำ�ตัวท่ีมีส่วนผสมของส�รเหล�่นีจ้ะต้อง
นำ�ใบรับรองแพทย์กำ�กับม�ด้วย	

2.7.13  ด่านตรวจคนเข้าเมือง
   ของสิงคโปร์

Don’t
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	 ที่สิงคโปร์มีผู้ให้บริก�รเครือข่�ยโทรศัพท์	3	
ร�ยด้วยกัน	ดังนี้	SingTel,	M1	และ	StarHub		
	 -	ก�รที่จะโทรศัพท์ห�คนที่ประเทศสิงคโปร์
นั้นให้กดรหัสประเทศ	 65	 ก่อน	 และต�มด้วย
หม�ยเลขโทรศัพท์ปล�ยท�ง		
	 -	 คุณส�ม�รถห�ซื้อ	 Sim	 card	 หม�ยเลข
โทรศัพท์ได้ที่ร้�น	 7-11	 ทั่วไป	 และที่สน�มบิน	
Changi	[10] 

2.7.14 การสื่อสารทางโทรศัพท์

Do
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	 ผูท้ีเ่ดนิท�งเข�้สิงคโปร	์ทีต่อ้งก�รพกพ�เครือ่ง
ใชไ้ฟฟ�้ม�ดว้ย	เชน่	เครือ่งเป�่ผม	ควรนำ�ปลัก๊ต่อ
ม�ดว้ย	เนือ่งจ�กท่ีสงิคโปร์ใชเ้ต้�เสยีบแบบ	3	ข�	
ส่วนกระแสไฟนั้นเท่�กับไทย	คือ	220	โวลต์	ซึ่ง
ส�ม�รถห�ซื้อปลั๊กต่อแปลงจ�ก	2	ข�	เป็น	3	ข�
ไดต้�มร้�นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้�หรอืต�มห�้งสรรพสนิค�้	

2.7.15 ระบบไฟฟ้าในสิงคโปร์

Do
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	 ผู้ประสงค์จะเข้�ไปทำ�ง�นในสิงคโปร์	 ควร
ตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงแรงง�นฯ	 ของไทย	
เพื่อป้องกันก�รถูกหลอกลวงไปทำ�ง�นโดยไม่ได้
ขออนุญ�ตทำ�ง�นจ�กท�งก�รสิงคโปร์	 และจะ
ถูกดำ�เนินคดี	

2.7.16 การทำางานในสิงคโปร์

Do
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	 ห�้มบว้นนำ�้ล�ย	ในท่ีส�ธ�รณะ	ห�กฝ�่ฝนืจะ
โดนปรับ	500	เหรยีญสงิคโปร	์(ประม�ณ	11,500	
บ�ท)

2.7.17 ห้ามบว้นนำา้ลาย ในท่ีสาธารณะ 

Don’t
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	 ห้�มเด็ดดอกไม้		หักกิ่งไม้	ในสวนส�ธ�รณะ		
ห�กฝ่�ฝืนจะโดนปรับ	 500	 เหรียญสิงคโปร์	
(ประม�ณ	11,500	บ�ท)

2.7.18  ห้ามเด็ดดอกไม้  หักกิ่งไม้ 
   ในสวนสาธารณะ  

Do
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2.7.19 หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้

หน่วยงาน     เบอร์โทร

ตำารวจ

เหตุด่วน/รถพยาบาล/
ดับเพลิง

สายดว่นนกัท่องเทีย่ว STB
(ระบบข้อมูลสำาหรับ
นักท่องเที่ยวอัตโนมัติ 
ตลอด 24 ชั่วโมง)

CitySearch 
(สอบถามเบอรห์นา้เหลอืง 
มีโอเปอเรเตอร์
ให้บริการคุณ

โทรออกต่างประเทศ

999 (ไม่เสียค่าโทร)

995 (ไม่เสียค่าโทร)

โทร : 1800 736
2000 (ไม่เสียค่าโทร
เมื่อโทรจากสิงคโปร์

โทร : (65) 1900 777
7777

โทร : 104

คุณควรจดเบอร์โทรศัพท์ข้�งล่�งนี้
และเก็บไว้กับตัวตลอดเวล�	
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2.7.19 หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้

หน่วยงาน     เบอร์โทร

สอบถามเวลา

เบอร์โทรฟรี

สอบถามสภาพอากาศ

สถานทูตไทยในสิงคโปร์

สถานทูตสิงคโปร์ในไทย

โทร : 1711

กด 1800 ตามด้วย
หมายเลขโทรฟรี
(Toll-free-line)
(เฉพาะโทรจาก
สิงคโปร์เท่านั้น)

โทร : (65) 6542
7788

โทร : (65) 235-4175,
737-2158, 2175,
2644, 3372

โทร : (66-2) 286
2111 / 1434
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