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	 สำ�นักง�น	ก.พ.	 ในฐ�นะองค์กรกล�งด้�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
ยังไมค่รอบคลมุและทัว่ถงึบคุล�กรภ�ครฐัซึง่มีจำ�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
		 ท้ังน้ีสำ�นักง�น	ก.พ.	กับสถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์	
(นดิ�้)	จงึจัดทำ�ชดุหนงัสอืเรือ่ง	“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�สพูดคุยกับผู้เชี่ยวช�ญ	 ASEAN	 อดีต 
ท่�นทูตประด�ป	พิบูลสงคร�ม	เกี่ยวกับก�รเรียนของผู้ไปเป็น
ทูตในแต่ละประเทศต้องเรียนรู้วัฒนธรรมอย่�งไร	 ทำ�ให้ทร�บ
ว่�ตัวท่�นเองมิได้เรียนรู้วัฒนธรรมทีละประเทศ	 แต่ท่�นถูก 
สอนใหเ้ปน็คนช่�งสงัเกต	และกล�้ทีจ่ะถ�มเพือ่เรยีนรูว้ฒันธรรม
ของแต่ละประเทศ
	 หลังจ�กที่ได้อ่�นง�น	 Do’s	 and	 Don’ts	 ของทุก 
ประเทศแล้วทำ�ให้ส�ม�รถสรุปก�รเรียนรู้สิ่งที่ควรทำ�และ 
ไม่ควรทำ�ของประเทศเหล่�น้ีได้จ�กเรื่องหลักๆ	 ของศ�สน� 
ประจำ�ช�ติ	 ซึ่งมีอิทธิพลอย่�งม�กต่อวัฒนธรรมของแต่ละ 
ประเทศ	ห�กแต่ในคว�มเป็นจริงแล้วคนในแต่ละประเทศก็ยัง
มีคว�มแตกต่�งหล�กหล�ยกันอย่�งม�ก	 ซึ่งเร�ไม่ควรเหม�
รวมหรือมี	 “ส�มัญทัศน์”	 (Stereotype)	อันเป็นคตินิยมหรือ
ทศันคตขิองสงัคมทัว่ไปทีม่ตีอ่กลุม่คนอ่ืน	ช�ติอ่ืน	หรอืลกัษณะ
ของบุคคลบ�งประเภทจนกล�ยเป็นม�ตรฐ�นเดียวกันทั้งหมด	
ห�กเร�ควร	“เปิดหู เปิดตา เปิดปาก เปิดใจ”	 เพ่ือจะเรียนรู้	 
โดยมหีนงัสอืชดุน้ีเปน็พืน้ฐ�นของก�รเรยีนรูค้ว�มแตกต่�งของ
คนในแต่ละประเทศ  หวังว่�หนังสือเล่มน้ีคงเป็นประโยชน์แก่ 
ท่�นผู้อ่�นทุกท่�น	และขอขอบคุณเจ้�ของรูปภ�พและเว็บไซต์
ที่เผยแพร่ให้เกิดคว�มเข้�ใจในอ�เซียนร่วมกัน

ข้อคิดจากบรรณาธิการ

รศ.ดร.จิรประภา  อัครบวร
บรรณ�ธิก�ร
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เนการา บรูไน ดารุสซาลาม

ชื่อทางการ  :	เนการา	บรูไน	ดารุสซาลาม
เมืองหลวง  :	บันดาร์เสรีเบกาวัน
ขนาดประเทศ  :	5,765	ตารางกิโลเมตร	[1] 
ประชากร  :	401,000	คน	[19] 
อายุเฉลี่ยประชากร  :	ชาย	74	ปี	หญิง	79	ปี	
เชื้อชาติ  :	มาเลย์	ร้อยละ	66	
	 	 จีน	ร้อยละ	11																											
	 	 อื่นๆ	ร้อยละ	23
ศาสนา  :	อิสลาม	ร้อยละ	67	
	 	 พุทธ	ร้อยละ13		 	 	
	 	 คริสต์	ร้อยละ	10	
	 	 ฮินดู	ร้อยละ	10	
ภาษาในราชการ  :	ภาษามาเลย์	หรือ	
	 	 บาฮาซา	มาลายู
ภาษาที่ใช้สื่อสาร  :	มาเลย์	อังกฤษ	และ	จีน
หน่วยเงินตรา  :	ดอลลาร์บรูไน
อัตราแลกเปลี่ยน  :	1	ดอลลาร์บรูไน	
																									 	 ประมาณ	25	บาท
สินค้าส่งออก   :	น้ำามันดิบ	ก๊าซธรรมชาติ
รายไดร้วมตอ่หวัประชากร : 36,521	ดอลลารส์หรฐั/ป	ี[19]

อ้างอิง  :	BBC	2013	และ	IMD	2013
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วัฒนธรรม
2
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2.1 หมวดการทักทาย
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	 ไม่ควรนำ�ชื่อสัตว์ม�เรียกเป็นช่ือคนเพร�ะ 
ต�มหลักมุสลิม	 นำ�สัตว์ม�เทียบกับคนไม่ได้	 
ดงันัน้ห�กท�่นมชีือ่เลน่เปน็ชือ่สตัวไ์มจ่ำ�เปน็ต้อง
แปลให้ช�วบรูไนทร�บ

2.1.1 การเรียกชื่อ

Don’tWhat’s
your

nickname?
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	 ควรเรยีกช�วบรไูนทีเ่คยไปประกอบพิธฮีจัญ	์
ด้วยคำ�นำ�หน้�ชื่อว่�	“ฮัจญี”	(Haji)	สำ�หรับช�ย	
หรอื	“ฮจัญะฮ”์	(Hajah)	สำ�หรบัหญงิ	ดังนัน้ห�ก
ได้ยินก�รเรียกคำ�นี้	 ให้ทร�บว่�ไม่ใช่ช่ือ	 แต่เป็น 
ก�รเรียกผู้ที่เคยไปพิธีฮัจญ์

2.1.1 การเรียกชื่อ

Haji Hajah

Do
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	 บุคคลที่ทำ�คุณง�มคว�มดี	 สร้�งประโยชน์ 
ให้แกส่งัคม	หรือทำ�หน้�ท่ีสำ�คัญๆ	จะมีชือ่บรรด�-
ศกัด์ินำ�หน�้ว่�เปฮนิ	(Pehin) หรอื	ด�โตะ๊	(Dato)	
สำ�หรับผู้ช�ย	และ	ด�ติน	(Datin)	สำ�หรับผู้หญิง	
ซึ่งได้รับก�รแต่งตั้งโดยสุลต่�น

2.1.1 การเรียกชื่อ

Do
ก�รเรียกชื่อที่ขึ้นต้นด้วย
“เปฮิน”	หรือ	“ดาโต๊ะ” 

สำ�หรับช�ย
หรือ	“ดาติน”	สำ�หรับหญิง”	
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	 ก�รเรียกชื่อสุลต่�นให้เรียกว่�	His	Majesty	
Sultan	หรือ	ตวนกู	(Tuanku)

2.1.1 การเรียกชื่อ

His Majesty Sultan
หรือ	Tuanku 

Do
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	 ควรทักท�ยช�ยช�วบรูไนแบบสุภ�พด้วย 
คำ�ลงท้�ยชื่อผู้ท่ีเร�ทักท�ยว่�	 “ตวน”	 (Tuan)	 
ซึ่งมีคว�มหม�ยว่�	 “คุณช�ย”	 หรือ	 “ท่�น”	
เช่น  เซอ-ล�-มัต	 ป�-กี	 ตวน	 (Selamat	 Pagi	 
Tuan)	แปลว่�	สวัสดีตอนเช้�คุณช�ย/ท่�น

2.1.1 การเรียกชื่อ

ก�รเรียกชื่อ
ที่ลงท้�ยด้วย	

“ตวน” (Tuan)

Do
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	 ควรทักท�ยหญิงช�วบรูไนแบบสุภ�พด้วย 
คำ�ลงท้�ยชื่อผู้ที่เร�ทักว่�	 “ปวน”	 (Puan)	 ซึ่ง
มีคว�มหม�ยว่�	 “คุณผู้หญิง”	 เช่น	 เซอ-ล�-มัต	
เป-ตัง	ปวน	(Selamat	Petang	Puan)	แปลว่�	
สวัสดีตอนเย็นคุณผู้หญิง

2.1.1 การเรียกชื่อ

ก�รทักท�ย
ที่ลงท้�ยด้วย

“ปวน” (Puan)
Do
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	 ควรเรียกช่ือผู้ท่ีเร�ทักแบบรู้จักหรือทร�บ 
ชื่อ	โดยใช้คำ�ว่�	“เอิน-จิก์”	(Encik)	ซึ่งเป็นคำ�นำ�
หน้�น�มช�ย	หม�ยถึง	“น�ย”	และ	“จิก์”	(Cik)	
ซึ่งเป็นคำ�นำ�หน้�น�มหญิง	หม�ยถึง	“น�ง	หรือ	
น�งส�ว”	 ตัวอย่�งเช่น	 ผู้ท่ีเร�ทักชื่อ	 ฮัม-ดัน	
(Hamdan)	ก็ต้องทักว่�	เซอ-ล�-มัต	ป�-กี	เอิน- 
จิก์	 ฮัม-ดัน	 (Selamat	 Pagi	 Encik	 Hamdan)	
แปลว่�	สวัสดีตอนเช้�คุณฮัมดัน

2.1.1 การเรียกชื่อ

ก�รเรียกชื่อ
ที่มีคำ�นำ�หน้�ชื่อ	ด้วย 

คำ�ว่�	“เอิน-จิก์”
(Encik)

สำ�หรับช�ย

Do
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	 ควรเรยีกชือ่หญงิช�วบรูไนทีแ่ต่งง�นแลว้ว�่
เป็นบตุรของใครในครอบครวั	(เนือ่งจ�กประช�ชน
บรูไนส่วนใหญ่ไม่ใช้น�มสกุล	 หญิงส่วนใหญ่ 
เมื่อแต่งง�นแล้ว	 มักไม่ค่อยใช้น�มสกุลของส�มี)	 
โดยใช้คำ�เชื่อม	 เช่น	 บิน	 (Bin)	 สำ�หรับลูกช�ย	
หรือ	 บินตี	 (Binte)	 สำ�หรับลูกส�วเพื่อแสดง 
คว�มสมัพันธว์�่	“เปน็บตุร”	ภ�ยในครอบครัวนัน้	
เช่น	ควรกล่�วคำ�ว่�	“Dayang	Hajah	Surianah	
Binte	Dato	Alwi”	แปลว่�	“น�งส�ว	Surianah	
ลูกส�วของ	Dato	Alwi	ซึ่งเคยได้ไปประกอบพิธี
ฮัจน์ม�แล้ว”	

2.1.1 การเรียกชื่อ

ก�รเรียกชื่อ
โดยไม่ใส่น�มสกุล
แต่มีคำ�เชื่อมคือ

 “บินตี” (Binte)
สำ�หรับลูกส�ว

Do
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	 ห้�มสตรียื่นมือให้บุรุษจับ	หรือ	ถูกแตะต้อง
โดยบุรุษที่ไม่ใช่	พ่อ	พี่น้อง	ส�มี	และ	บุตร	[18]

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Don’t

DO NOT
TOUCH
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	 เจ้�ภ�พควรกล่�ว	 “ต้อนรับ”	 ผู้ม�เยือน 
ด้วยก�รกล่�วว่�	 “ซ�ล�มัต	 ด�ตัง”	 (Salamat	
Datang)	[6]

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Do“สวัสดี”
ภ�ษ�บรูไนพูดว่�
“ซาลามัต ดาตัง”
Salamat	Datang
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	 กล่�วสวัสดีตอนเช้�	 โดยใช้คำ�ว่�“เซอล�- 
มัตป�กี”	 (Selamat	 Pagi)	 สวัสดีตอนบ่�ยใช้ 
คำ�ว่�	 “เซอล�มัตเปอตัง”	 (Selamat	 Petang)	
และ	 สวัสดีตอนกล�งคืนใช้คำ�ว่�	 “เซอล�มัต 
ม�รัม”	(Selamat	Malam)	[18]

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Do
Good morning 
      : Selamat Pagi
Good afternoon
      : Selamat Petang
Good evening
      : Selamat Malam
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	 ควรกล่�ว	 “ยินดีที่ได้รู้จัก”	 ด้วยก�รกล่�ว
ว่�	“เกมบิร�	ด�ปัด	เบอเตมู	อันด�”	(Gembira	
Dapat	Bertemu	Anda)	[6]

“เกมบิรา ดาปัด
เบอเตมู อันดา”

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Do
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	 ควรกล่�ว	 “สบ�ยดีไหม”	 ด้วยก�รกล่�วว่�		
“อ�ป�	ก�บ�”	(Apa	Khabar)	[6]

2.1.2 การกล่าวทักทาย

“สบายดีไหม”
Apa 

Khabar?

Do
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	 ควรกล่�ว	 “เชิญ”	 ด้วยก�รกล่�วว่�	 “เมิน 
เจ็มพุด”	(Menjemput)	[6]

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Doก�รกล่�วเชิญ
ใช้	คำ�ว่�

“เมินเจ็มพุด”
(Menjemput)
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	 ควรทักท�ยช�วบรูไนด้วยก�รสัมผัสมือ 
ขว�	 ส่วนมือซ้�ยไขว้หลัง	 โค้งตัวเล็กน้อย	 หลัง 
จ�กปล่อยมือแล้วให้นำ�มือม�แตะบริเวณหัวใจ 
เพื่อเป็นก�รให้เกียรติ	[2]

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Do
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	 ควรจับมือเป็นก�รแสดงก�รทักท�ย	 ห�ก 
แต่ควรจับมือกันเพียงเบ�ๆ	เท่�นั้น	[8]

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Do
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	 ควรกล่�ว	 “ขอโทษ”	 ด้วยก�รกล่�วว่�															
“ม�-อัฟ-กัน	 อ�-กู”	 (Maafkan	 Aku)	 หม�ย 
คว�มว่�	“ยกโทษให้ผม/ดิฉันด้วย”	หรือ	“โซรี”	
(Sori)	ซึ่งแปลว่�	“ขอโทษ”

2.1.3 การกล่าวขอโทษ

Do

Sahabat
Maafkan

Aku
“ฉันขอโทษเพื่อน”
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	 ควรกล่�วคำ�ว่�	 “ผม/ดิฉันขออภัย”	 ด้วย 
ก�รกล่�วว่�	“มินต�	ม�อัฟกู”	(Minta	Maafku)	
และก�รกล่�วขออภัยอย่�งเป็นท�งก�ร	ด้วยก�ร
กล่�วว่�	 โม-ฮน	 (Mohon)	 แปลว่�	 “ขอคว�ม
กรณุ�”	ดงัน้ันเม่ือกล�่วขออภยัอย�่งเปน็ท�งก�ร	
ให้กล่�วว่�	 “ก�เดียกู	 โมฮน	 ม�อัฟ”	 (Kadiaku	
Mohon	Maaf)

2.1.3 การกล่าวขอโทษ

Do
ก�รกล่�วขออภัย

กล่�วว่�	
“มินตา มาอัฟกู”

และ	กล่�วว่�		“โม-ฮน” 
	(ท�งก�ร)
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Thank You

	 ควรกล่�ว	 “ขอบคุณ”	 ด้วยก�รกล่�วว่�	 
“เตอรีม�	ก�ซิฮ์	(Terima	Kasih)	[6]	

Terima Kasih

2.1.4 การกล่าวขอบคุณ

Do
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Selamat
Tinggal
“ลาก่อน”

	 ควรกล่�วคำ�ว่�	 “ล�ก่อน”	 ด้วยก�รกล่�ว 
ว่�	“เซอล�มัต	ติงกัลป์”	(Selamat	Tinggal)	[6]	

2.1.5 การกล่าวลา

Do
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2.2 หมวด
อาหารและมารยาท

ในการรับประทานอาหาร
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	 สำ�หรับท่�นที่ต้องระวังเรื่องของอ�ห�ร 
ไขมันสูง	 ควรเลี่ยงก�รรับประท�นอ�ห�รของ 
ช�วบรูไนที่นิยมก�รรับประท�นอ�ห�รทอด	 
และใช้เคร่ืองเทศกับกะทิเป็นวัตถุดิบหลัก	 High	 
Fat

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

High Fat
Don’t
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	 ควรลองอ�ห�รประจำ�ช�ติของช�วบรูไน	 
“น�ซิ	 เลอมัก”	 (Nasi	 Lemak)	 คือ	 ข้�วหุงกับ 
กะทิและใบเตย	 หรือในประเทศไทยเรียกว่�	 
“ข้�วมัน”	 นั่นเอง	 รับประท�นกับไก่ทอด	 หรือ 
แกงกะหรี่ไก่	และเครื่องเคียง	4	อย่�ง	ได้แก่	ปล�
กะตักทอดกรอบ	 แตงกว�หั่น	 ไข่ต้มสุก	 และถ่ัว 
อบ	 น�ซิ	 เลอมัก	 แบบดั้งเดิมจะห่อด้วยใบตอง	
และมักท�นเป็นอ�ห�รเช้�  แต่ในปัจจุบันกล�ย
เป็นอ�ห�รยอดนิยมท่ีท�นได้ทุกมื้อและแพร่ 
หล�ย

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Do
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	 ควรลองรับประท�นอ�ห�รประจำ�ช�ติของ 
ช�วบรูไน	 “อุดัง	 ซ�มบ�ล	 ซีไร	 เบอซ�นต�น” 
(Udang	Sambal	Serai	Bersantan)	เปน็ลกัษณะ
คล้�ยแกงกะหรี่กุ้งร�ดข้�ว	 ควรรับประท�นร่วม
กับไข่ต้ม	แตงกว�	และถั่วลิสง	[15] 

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Do
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2.2.1 อาหารประจำาชาติ

	 ควรลองรับประท�นอ�ห�รที่ช�วบรูไนต้อง
รับประท�น	 “เรินดังเนื้อ”	 เป็นแกงเนื้อที่คล้�ย
พะแนงเนื้อของไทย	 เคร่ืองแกงของเรินดังมีส่วน
ผสมของพริกแห้ง	หอม	กระเทียม	ขิง	ข่�	ตะไคร้	
ลูกผกัชี	ยีห่ร�่	ลกูจนัทนป์น่	พรกิไทย	มะพร�้วค่ัว	
และแคนเดิลนัท	เป็นอ�ห�รที่ส�ม�รถท�นได้ทุก
มือ้	มักจะเสิรฟ์พรอ้มกับข�้วสวยและรับประท�น
กับเครื่องเคียงต่�งๆ	 ได้แก่	 ใบมันสำ�ปะหลังลวก	
และผักบุ้งลวก	เป็นต้น

Do
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	 ควรลองรับประท�นของหว�นที่ช�วบรูไน
นิยมรับประท�น	 คือ	 “อัมบูยัต”	 (Ambuyat)	 
ตัวแป้งจะเหนียวข้นคล้�ยข้�วต้มหรือโจ๊ก	 โดย 
มีแป้งส�คูเป็นส่วนผสมหลัก	และตัวแป้งอัมบูยัต
ไม่มีรสช�ติ	 ควรรับประท�นขณะร้อนๆ	 โดยใช้ 
แท่งไม้ไผ่	2	ข�	(Chandas)	ม้วนแป้งรอบๆ	แล้ว
จุ่มในซอสผลไม้เปรี้ยว	 (Cacah)	 หรือซอสที่ทำ� 
จ�กกะป	ิ(Cencalu)	รับประท�นคูก่บัเครือ่งเคยีง
อีก	 2-3	 ชนิด	 เช่น	 เนื้อห่อใบตองย่�ง	 หรือเนื้อ
ทอด	เป็นต้น	[15] 

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Do
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	 ควรรับประท�นข้�วต้มมัด	 “เกอตูปัต”	
(Ketupat)	 ซึ่งจะเป็นข้�วเจ้�ห่อด้วยใบมะพร้�ว
ส�นเป็นรูปตะกร้อ	ทรงสี่เหลี่ยม	หรือข้�วเหนียว
ห่อด้วยใบกะพ้อส�นเป็นรูปส�มเหลี่ยมแล้วนำ� 
ไปต้ม	โดยช�วบรูไนจะรับประท�นอ�ห�รชนิดนี้
กับสะเต๊ะ	หรืออ�ห�รจำ�พวกแกงกะหรี่	[15]

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Do
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	 ควรฝึกก�รรับประท�นอ�ห�รด้วยมือเม่ือ 
ต้องรับประท�นอ�ห�รร่วมกับครอบครัวช�ว 
บรูไน

2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

Do
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	 ควรเรยีนรูก้�รรบัประท�นอ�ห�รค�วรว่มกบั
ช�วบรูไนที่มักมีข้�วเป็นอ�ห�รหลัก	และมีน้ำ�จิ้ม	
ปล�เค็ม	และผักเป็นเครื่องเคียง	[15]

2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

Do
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	 ควรเลือกซื้ออ�ห�รที่มีก�รปรุงต�มวิ ธี	 
ฮ�ล�ล	 เมื่อเชิญช�วบรูไนร่วมรับประท�น 
อ�ห�รด้วย	 เน่ืองจ�กก�รบริโภคอ�ห�รของช�ว
บรูไนนิยมอ�ห�รฮ�ล�ลท่ีผลิตต�มหลักก�รของ
ศ�สน�อิสล�ม	[13] 

2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

Do
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	 ควรเรียนรู้ก�รปรุงอ�ห�รของช�วบรูไน 
ท่ีใช้	 “ส้มจ๊ีด”	 เพ่ือเพ่ิมคว�มเปรี้ยวในอ�ห�ร	 
ช�วบรูไนไม่นิยมใช้มะน�วในก�รปรุงอ�ห�ร	[2]	

2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

Do
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	 ควรระวงัก�รรบัประท�นอ�ห�รรว่มกับช�ว
บรูไน	 เน่ืองจ�กอ�ห�รส่วนใหญ่ค่อนข้�งรสจัด	 
ซึ่งมักประกอบด้วยเครื่องเทศเป็นหลักในก�ร
ปรุง	 ดังนั้นท่�นควรลองชิมอ�ห�รก่อนเมื่อต้อง
รับประท�นอ�ห�รร่วมกับช�วบรูไน	

2.2.3 ข้อควรระวังในการรับประทาน
        อาหาร

Do

Taste
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	 ห้�มโฆษณ�อ�ห�รจำ�พวกจ�นด่วน	 (Fast	
Food	or	Junk	Food)	ก่อนเวล�	22.00	น.	เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เด็กๆ	 ติดอ�ห�รเหล่�น้ันและเพื่อ 
ส่งเสริมก�รรับประท�นอ�ห�ร	เชิงสุขภ�พ	[8] 

ห้�มโฆษณ�
อ�ห�รจ�นด่วน

ก่อนเวล�	22.00	น.

2.2.3 ข้อควรระวังในการรับประทาน
        อาหาร

Don’t
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	 ไมค่วรเดนิรับประท�นอ�ห�รในทีส่�ธ�รณะ	
ช�วบรูไนถือว่�เป็นเรื่องไร้อ�รยธรรมรุนแรง	
(ยกเวน้	ก�รปกินกิ	และก�รเดินรบัประท�นอ�ห�ร
ในง�นเทศก�ลต่�งๆ)	[8] 

2.2.3 ข้อควรระวังในการรับประทาน
        อาหาร

Don’t
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	 ห้�มส่ังอ�ห�รท่ีปรุงด้วยหมู	 เมื่อร่วมรับ
ประท�นอ�ห�รกับช�วบรูไน	เนื่องจ�กช�วบรูไน
เป็นมุสลิม	ดังนั้นจึงไม่รับประท�นเนื้อหมูเหมือน
ช�วมุสลิมทั่วโลก	[3]	

2.2.3 ข้อควรระวังในการรับประทาน
        อาหาร

Don’t
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 ช�วต่�งช�ติไม่ควรด่ืมน้ำ�หรือรับประท�น
อ�ห�รต่อหน้�ช�วบรูไนในช่วงถือศีลอดหรือ 
เดือนรอมฎอน	 และห้�มทุกคนในประเทศนั่ง 
กินในร้�นอ�ห�รในช่วงกล�งวัน	 แต่ซื้อกลับบ้�น
ได้ในเดือนรอมฎอน

2.2.3 ข้อควรระวังในการรับประทาน
        อาหาร

Don’t

ก�รห้�มดื่มน้ำ�
หรือรับประท�นอ�ห�ร

ต่อหน้�ช�วบรูไน
ในช่วงถือศีลอด
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	 ห้�มร้�นอ�ห�ร	 รวมทั้งสถ�นที่ทำ�ง�น 
ทั้งหมดเปิดให้บริก�รในช่วงวันศุกร์	เวล�	12.00-
14.00	น.	เพร�ะเป็นวันสวดมนต์ใหญ่	ช�วมุสลิม 
ต้องเข้�มัสยิด	[16] 

2.2.3 ข้อควรระวังในการรับประทาน
        อาหาร

Don’t

ปิด

Friday	
เวล�	12

.00-14.
00	น.
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	 ห้�มดื่มแอลกอฮอล์ในที่ส�ธ�รณะห�กดื่ม
ต้องนำ�ม�ดื่มในที่พักส่วนตัวเท่�นั้น

2.2.3 ข้อควรระวังในการรับประทาน
        อาหาร

Don’t
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	 ห้�มสั่งอ�ห�รต้องห้�มต่อไปนี้	 คือ	 1.สัตว์ 
ท่ีต�ยเอง	 2.เลือดสัตว์	 3.สุนัข	 4.สัตว์ที่ถูกฆ่� 
จ�กจุดประสงค์เพื่อบูช�รูปเค�รพ		5.สัตว์ที่เชือด
โดยไม่ระบุน�มของพระเจ้�	 (อัลลอฮ)	 6.สัตว์ 
ดุร้�ยที่ใช้เขี้ยวจับเหยื่อเป็นอ�ห�ร	 เช่น	 เสือ	 
สิงโต	หมี	เป็นต้น	7.สัตว์ปีกที่ใช้กรงเล็บจับเหยื่อ	
เช่น	แร้ง	เหยี่ยว	[13] 

2.2.4 มารยาทบนโต๊ะอาหาร

ห้�มสั่งอ�ห�รต้องห้�ม
ที่ปรุงด้วยเนื้อสัตว์

ทั้ง	7	ชนิด
Don’t
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	 ไม่ควรปฏิเสธเมื่อมีผู้ยื่นอ�ห�รให้	 เพร�ะ
ถือเป็นก�รเสียม�รย�ทม�ก	ห�กต้องก�รปฏิเสธ
อ�ห�รจ�นนั้นจริงๆ	 ต้องใช้มือขว�แตะที่จ�น 
เบ�ๆ	อย่�งสุภ�พ	[8] 

2.2.4 มารยาทบนโต๊ะอาหาร

Don’t
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	 เมื่อท่�นต้องก�รเชิญช�วบรูไนรับประท�น
อ�ห�ร	 ควรขอให้ผู้รับเชิญช�วบรูไนเป็นผู้เลือก 
ร้�นอ�ห�ร	เพื่อเป็นก�รเลี่ยงปัญห�อ�ห�รที่เป็น
ข้อห้�มของช�วมุสลิม	[11]

ก�รเลือกร้�นอ�ห�ร
โดยผู้ถูกรับเชิญ
เป็นผู้เลือกร้�น

2.2.4 มารยาทบนโต๊ะอาหาร

Do
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2.3 หมวด
ศาสนาและประวัติศาสตร์ 
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	 ควรหลีกเลี่ยงก�รสนทน�เรื่องศ�สน�	หรือ
พูดจ�ล้อเลียน	ลบหลู่ศ�สน�	[2]

Beware	of	the	topics

2.3.1 การสนทนาเรื่องศาสนา

Don’t
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	 ห้�มพูดโกหกในเทศก�ลถือศีลอดของ 
ช�วมุสลิม	 ดังนั้นท่�นไม่ควรพูดจ�ล้อเล่นใน 
ช่วงเวล�นี้

KEEP
CALM

AND

DON’T
LIE

2.3.1 การสนทนาเรื่องศาสนา

Don’t
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	 ไม่ควรพูดจ�ล้อเลียนหรือลบหลู่สุลต่�น 
ของบรูไน	 เพร�ะช�วบรูไนให้คว�มเค�รพเป็น
อย่�งม�ก	[3]

ห้�มพูดจ�
ล้อเลียนสุลต่�น

ของบรูไน	

2.3.2 การสนทนาเรื่องประวัติศาสตร์

Don’t
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	 ควรถอดรองเท้�ก่อนเข้�ไปในศ�สนสถ�น	
(มัสยิด)	 และห�กไม่ใช่ช�วมุสลิมควรเดิน	 ใน 
บริเวณที่จัดให้เท่�นั้น	[8]

2.3.3 มารยาทในการเยอืนสถานท่ีทาง 
 ศาสนาและประวัติศาสตร์

Do
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	 ควรทร�บวัฒนธรรมก�รละหม�ดของช�ว
มุสลิมในบรูไน	 โดยจะสวดมนต์เพื่อสรรเสริญ 
พระอัลลอฮ	 วันละ	 5	 คร้ัง	 ได้แก่	 เวล�เช้�มืด	 
เที่ยงวัน	บ่�ยส�มโมง	ตอนเย็น	และค่ำ�	หลังจ�ก
ทำ�คว�มสะอ�ดร�่งก�ยเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว	โดยจะ
หันหน�้ไปท�งทิศตะวันตก	(ทีต่ัง้ของนครเมกกะ)	[3] 

2.3.3 มารยาทในการเยอืนสถานท่ีทาง 
 ศาสนาและประวัติศาสตร์

Do
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2.4 หมวด
มารยาทในการเข้าสังคม

และการเข้าร่วมงานพธิสีำาคญั
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	 ไม่ ติดสินบนแก่เจ้�หน้�ที่ของท�งก�ร
บรูไน	 เนื่องจ�กจะมีคว�มผิดต�มกฎหม�ย	 ก�ร 
ปร�บปร�มก�รทุจริต	 และประพฤติมิชอบเพ่ิม
ขึ้น	เช่น	ก�รให้	หรือก�รรับเงินหรือสิ่งของ	เพื่อ
ให้ท�งก�รละเว้นก�รปรับ	 ก�รลงโทษหรือเปิด
ช่องให้ส�ม�รถกระทำ�ก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ย	 โดย
ได้กำ�หนดบทลงโทษตัวผู้กระทำ�คว�มผิดและ 
เจ้�หน้�ที่ให้ต้องได้รับโทษสูงกว่�คว�มผิดท่ัวๆ	 
ไปต�มปกติ	 โดยมีโทษจำ�คุก	 และถูกเฆี่ยนหรือ 
ถกูเนรเทศออกนอกประเทศหลงัจ�กรบัโทษแลว้

2.4.1 การติดต่อราชการ

Don’t
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	 ควรติดต่อหน่วยง�นร�ชก�รในบรูไน	 เวล�
เปิดทำ�ก�ร	 คือ	 วันจันทร์-วันพฤหัสบดี	 และวัน
เส�ร์	 เวล�	07.45-16.30	น.	 (ปิดทำ�ก�รวันศุกร์
และวันอ�ทิตย์)	[2]

2.4.1 การติดต่อราชการ

Do
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	 ควรติดต่อหน่วยง�นไปรษณีย์ในบรูไน	เวล�
เปิดทำ�ก�ร	คือ	วันจันทร์-พฤหัสบดี	เวล�	07.45-
16.30	น.

2.4.1 การติดต่อราชการ

Do

POST
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	 ควรตดิตอ่หนว่ยง�นพิพิธภัณฑ์ในบรูไน	เวล�
เปดิทำ�ก�ร	คอื	วนัพฤหสับด-ีอ�ทติย	์เวล�	09.30-
17.00	น.	และวันศุกร์	เวล�	09.00-16.30	น.

2.4.1 การติดต่อราชการ

Do
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	 ก�รแต่งก�ยในก�รเข้�ร่วมพิธีแต่งง�น	ควร
แต่งก�ยแบบช�วมุสลิมที่เคร่งครัดทั้งช�ยและ 
หญิง	 เสื้อผ้�ของท้ังหญิงและช�ยมุสลิมต้อง 
ปกปิดสิ่งพึงละอ�ยของร่�งก�ย	สะอ�ด	ประณีต	
เรยีบร้อย	ดสูวยง�ม	และเหม�ะสมกบับคุลกิภ�พ	
เป็นต้น	[13] 

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Do
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	 แขกผู้มีเกียรติที่ เข้�ร่วมพิธีแต่งง�นต้อง 
ช่วยกันท�แป้งแก่คู่บ่�ว-ส�ว	 โดยท�ที่ฝ่�มือของ
คู่บ่�ว-ส�ว	[13] 

แขกที่ม�ร่วมง�นแต่ง
ช่วยก�รท�แป้งอวยพร

ให้คู่บ่�วส�ว

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Do
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ก�รเฉลิมฉลอง
ง�นแต่ง	

มีก�รละเล่นมหรสพ

	 ง�นเฉลิมฉลองก�รแต่งง�น	 ต้องมีก�ร 
ละเล่นและมหรสพจัดเพื่อเป็นเกียรติ	 และเป็น 
ก�รอวยพรแก่คู่บ่�วส�ว	 โดยมีก�รจัดขึ้นก่อน
วันแต่งง�นจะเริ่มขึ้น	 และส�ม�รถเข้�ชมง�น 
ได้ทุกวัย	[13] 

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Do
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	 ง�นพิธีก�รต่�งๆ	 จะแยกที่นั่งของฝ่�ยช�ย
และหญิงออกจ�กกัน

ก�รนั่งของแขกที่ม�ร่วมง�นแต่ง
โดยแยกที่นั่งกัน
ระหว่�งหญิง-ช�ย

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Do
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แขกที่ม�ร่วมง�นศพ
ช่วยกันปฏิบัติต�ม
ประเพณีศ�สน�

	 ม�รย�ทในก�รเข้�ร่วมง�นศพ	 ควรปฏิบัติ 
ดังน้ี	 1.ช่วยปิดเปลือกต�ผู้ต�ยให้หลับต�ลง	
เนื่องจ�ก	 “แท้จริงวิญญ�ณนั้น	 เมื่อถูกถอดออก
จ�กร่�งแล้ว	 สิ่งท่ีมองต�มหลังไปก็คือส�ยต�”	
2.ช่วยยืดเส้นส�ยและข้อต่อต่�งๆ	 บนร่�งก�ย 
ผู้ต�ยให้เข้�ที่	 เพื่อมิให้แข็งงอ	 3.ช่วยเอ�ผ้�ม� 
คลุมปกปดิร่�งก�ยของผูต้�ยทัว่ทัง้ร�่ง	4.รีบดำ�เนนิ
ก�รและจดัก�รกับศพ	ตลอดจนก�รละหม�ด	และ
ฝังศพของผู้ต�ยภ�ยใน	 24	 ชั่วโมง	 5.ควรฝังศพ 
ในเมืองที่ผู้ต�ยเสียชีวิต	[13] 

2.4.3 การเข้าร่วมงานศพ

Do
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	 ก�รต�ยของช�วบรูไนใช้วิธีฝังศพ	 โดย 
ผู้เข้�ร่วมง�นศพ	 ต้องมีก�รทำ�คว�มเค�รพศพ 
โดยเมื่อศพผ่�นม�ให้ยืนตรงและศพแต่ละศพ 
จะไว้ได้ไม่เกิน	 24  ชั่วโมง	 ต้องทำ�พิธีฝังให้ 
เรียบร้อย	[13] 

2.4.3 การเข้าร่วมงานศพ

Do

ก�รฝังศพ
โดยแขกที่ร่วมง�น

ต้องทำ�คว�มเค�รพศพ
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	 เวล�รับหรือมอบน�มบัตรควรใช้ทั้งสองมือ
ในก�รรับหรือมอบให้	[3]

2.4.4 การใช้นามบัตร

Do



70 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ก�รแต่งก�ยในท่ีส�ธ�รณะ	 สุภ�พสตรีไม่ 
ควรใส่ชุดที่พอดีตัวจนเกินไป	ไม่ควรนุ่งกระโปรง
สั้น	และใส่เสื้อไม่มีแขน	[3] 

2.4.5 การแต่งกาย

Don’t
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	 ไม่ควรสวมใส่เสื้อผ้�สีเหลืองเมื่อไปร่วม 
ง�นพิธีก�รของร�ชวงศ์	 เพร�ะถือเป็นสีของ 
พระมห�กษัตริย์	[8] 

2.4.5 การแต่งกาย

Don’t
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	 ข้อห้�มที่ควรระวัง	คือ	ก�รใส่เสื้อผ้�สีทห�ร	
หรือเลียนแบบทห�ร

2.4.5 การแต่งกาย

Don’t
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ห้�มช�ยบรูไน
สวมใส่ทองคำ�และผ้�ไหม	

ประดับร่�งก�ย

	 ต�มหลักศ�สน�อิสล�ม	 ก�รแต่งก�ยของ 
ช�ยช�วบรูไน	 ไม่ควรนำ�ทองคำ�	 และผ้�ไหมม�
ประดับร่�งก�ย	[8] 

2.4.5 การแต่งกาย

Don’t
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	 ก�รแต่งก�ยในชุดประจำ�ช�ติของช�ย 
บรูไน	 เรียกว่�	บ�จู	มล�ยู	 (Baju	Melayu)	คือ	 
แต่งก�ยดว้ยเสือ้แขนย�ว	สวมก�งเกงข�ย�ว	และ
ค�ดด้วยผ้�ซินจัง

2.4.5 การแต่งกาย

Do
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	 ก�รแต่งก�ยในชุดประจำ�ช�ติของหญิง 
บรูไน	 เรียกว่�	 บ�จูกุรง	 (Baju	 Kurung)	 คือ	 
แต่งก�ยด้วยเสื้อผ้�ที่มีสีสันสดใสโดยม�กมักจะ 
เป็นเสื้อผ้�ที่คลุมร่�งก�ยตั้งแต่ศีรษะจรดเท้�

2.4.5 การแต่งกาย

Do
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	 หญิงบรูไนต้องแต่งก�ยด้วยเส้ือผ้�ที่มิดชิด	
หลวมสบ�ย	 ไม่รัดรูป	 มีสีสันสดใส	 มีลวดล�ย
ดอกไม้สวยง�ม	และเสื้อผ้�จะคลุมร่�งก�ยตั้งแต่
ศีรษะจรดเท้�	มีผ้�คลุมศีรษะ	(ฮิญ�บ)

2.4.5 การแต่งกาย

Do
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	 ช�ยบรูไนต้องแต่งก�ยด้วยเสื้อแขนย�ว	 
สวมก�งเกงข�ย�ว	 และค�ดด้วยผ้�ซินจัง	 สวม
หมวกซงกก

2.4.5 การแต่งกาย

Do
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	 สภุ�พสตรบีรไูนทีไ่มใ่ชม่สุลมิ	ควรคลมุผ�้ย�ว
สีดำ�ทับก่อนเข้�ไปในศ�สนสถ�น	[11]	

2.4.5 การแต่งกาย

Do
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	 ก�รเข�้รว่มพธิสีำ�คญัทีเ่ปน็ท�งก�รช�วบรูไน
ต้องสวมชุดสีดำ�หรือสีข�วที่มิดชิด	 โดยเฉพ�ะ 
ในง�นร�ชพิธี	จะใส่สีดำ�ตอนกล�งวัน	และสีข�ว
ตอนกล�งคืน

2.4.5 การแต่งกาย

Do



80 ASEAN Do’s and Don’ts

2.5 หมวดการซื้อของ
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“เบอร�ป�	ฮ�ก�”
(Berapa	Harga)

	 ก�รสอบถ�มร�ค�สินค้�และสิ่งของที่บรูไน									
คำ�ว่�	 ร�ค�เท่�ไร	 ควรพูดคำ�ว่�	 “เบอร�ป�	 
ฮ�ก�”	(Berapa	Harga)

2.5.1 การต่อรองราคา 

Do
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	 ก�รต่อรองร�ค�สินค้�และสิ่งของที่บรูไน	 
คำ�ว่�	 ลดร�ค�ได้ไหม	 ควรพูด	 คำ�ว่�	 “โบเล่ห์	 
กูลัง	ซีกิต”	(Boleh	kurang	sikit)

2.5.1 การต่อรองราคา 

“โบเล่ห์	กูลัง	ซีกิต”
(Boleh	kurang	sikit)

ลดร�ค�ได้ไหม

Do
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	 ก�รชำ�ระเงินเพ่ือใช้จ่�ยควรชำ�ระด้วยเงิน
สกุลดอลล�ร์บรูไนและดอลล�ร์สิงคโปร์	[10]

2.5.2 วิธีการชำาระเงิน

Do
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	 ห้�มซ้ือสินค้�ที่ขัดกับข้อกำ�หนดฮ�ล�ล	 
ได้แก่	 เนื้อไก่สดแช่แข็งท่ีไม่ได้เชือดโดยช�ว 
มุสลิม

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

Don’t
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	 ห้�มซื้อสินค้�ที่ขัดกับขนบธรรมเนียม 
ประเพณีอันดีง�ม	 ได้แก่	 ภ�พและสิ่งพิมพ์ล�มก
อน�จ�ร

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

Don’t

XXX
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	 ห้�มซื้อสินค้�ที่ขัดกับหลักข้อปฏิบัติของ
ศ�สน�อิสล�ม	เช่น	เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

Don’t
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	 ห้�มซื้อสินค้�ท่ีขัดกับกฎหม�ยระหว่�ง
ประเทศต่�งๆ	 เช่น	 กฎหม�ยที่ให้คว�มคุ้มครอง
ทรัพย์สินท�งปัญญ�	 เช่น	 สินค้�ปลอม	 รวมทั้ง
สินค้�ที่ไม่เป็นไปต�มม�ตรฐ�นด้�นสุขอน�มัย

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

ห้�มซื้อสินค้�ปลอม
รวมทั้งสินค้�

ที่ไม่เป็นไปต�มม�ตรฐ�น
ด้�นสุขอน�มัย

Don’t
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	 แหล่งค้�ข�ยปัจจุบันที่มีผู้นิยมไปซ้ือของ	 
คือ	 ย่�นก�ดง	 (Gadong)	 เพร�ะเป็นแหล่ง 
ซื้อสินค้�และท่องเที่ยว

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

Do
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	 ก�รซื้อสินค้�ช�วบรูไนนิยมซื้อสินค้�มีชื่อ 
หรือแบรนด์เนม	สินค้�มูลค่�สูง

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

ก�รซื้อสินค้�ของช�วบรูไน

โดยมีรสนิยม
ในสินค้�แบรนด์เนม

Do
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	 ก�รเดินท�งในบรูไน	 ควรเช่�รถขับ	 เพร�ะ
ถนนดี	ทำ�ให้ขับรถง่�ย	และน้ำ�มันที่บรูไนมีร�ค�
ถูก

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

สภ�พถนนหนท�งในบรูไน
ซึ่งไม่ค่อยมีโอก�สได้เห็น
สภ�พก�รจร�จรติดขัด

Do
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2.6 หมวดภาษากาย
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	 ต�มธรรมเนียมบรูไนไม่ควรสัมผัสตัวเพศ
ตรงข�้ม	ควรรอใหช้�วบรไูนยืน่มือให้จบัก่อนเพ่ือ
เป็นก�รให้เกียรติ	[8]

2.6.1 การสัมผัสผู้อื่น

Don’t
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	 ช�วบรูไนถือว่�ศีรษะเป็นของสูง	 ควรหลีก-
เลี่ยงก�รจับศีรษะผู้อื่นเล่นในทุกกรณี	[8] 

2.6.1 การสัมผัสผู้อื่น

Don’t
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	 ก�รสัมผัสมือของช�วบรูไน	 หลังจ�กปล่อย
มือแล้ว	 ควรนำ�มือนั้นม�แตะบริเวณหัวใจเพื่อ
เป็นก�รให้เกียรติ	 และควรนำ�มือม�สัมผัสที่หน้�
ตนเอง	 เพื่อแสดงคว�มยินดีที่ได้พบอย่�งจริงใจ	
(เป็นก�รแสดงคว�มรู้สึกต่�งๆ	 เช่น	 ดีใจ	 เสียใจ	
และเห็นอกเห็นใจ)

2.6.1 การสัมผัสผู้อื่น

Do
ก�รแสดง

คว�มรู้สึกต่�งๆ
เช่น	ดีใจ	เสียใจ	และเห็นอกเห็นใจ

โดยก�รสัมผัสมือ
หลังจ�กปล่อยมือแล้ว

ควรนำ�มือนั้น
ม�แตะบริเวณหัวใจ
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	 ก�รสัมผัสมือกับช�ยมุสลิม	 ควรรอให้ฝ่�ย
ช�ยย่ืนมือม�ก่อน	 เนื่องจ�กช�ยมุสลิมบ�งคน 
จะไม่สัมผัสมือกับเพศตรงข้�ม

2.6.1 การสัมผัสผู้อื่น

Do
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	 ห้�มใช้น้ิวช้ี	 ชี้คนหรือสิ่งของใดๆ	 เนื่องจ�ก
จะถือเป็นก�รไม่สุภ�พอย่�งม�ก	[8]

2.6.2 การใช้นิ้วชี้ชี้ความต้องการ

Don’t
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	 ต้องใช้น้ิวหัวแม่มือข้�งขว�แทนนิ้วชี้ในทุก
กรณีไม่ว่�จะชี้บุคคลหรือสิ่งของ	[8]

2.6.2 การใช้นิ้วชี้ชี้ความต้องการ

Do
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	 ห�้มนำ�เท้�ขึน้ม�ว�งบนโตะ๊หรอืเก�้อี	้เพร�ะ
ถือเป็นพฤติกรรมที่แสดงคว�มยโส	และไม่สุภ�พ
อย่�งม�ก	[8]

2.6.3 การนั่ง

Don’t
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	 สตรีเวล�น่ัง	 ไม่ควรน่ังไขว่ห้�ง	 ห้�มน่ังให้
เท้�ช้ีไปท�งผู้ช�ย	 หรือนั่งยกปล�ยเท้�ไปท�งคู่
สนทน�	ควรนัง่ว�งเท้�ร�บกับพืน้	และไมส่ง่เสยีง
หรือหัวเร�ะเสียงดัง	[8] 

2.6.3 การนั่ง

Don’t
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	 ควรใชม้อืขว�ทุกครัง้ในก�รมอบหรอืรบัของ
แต่ส�ม�รถใช้มือซ้�ยช่วยประคองได้	[2] 

2.6.4 การใช้มือขวาและส่งของ

ก�รใช้มือขว�มอบหรือรับของ
และส�ม�รถใช้มือซ้�ย

ช่วยประคองได้

Do
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2.7 หมวดอื่นๆ
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	 ควรเรียนรู้ม�รย�ทในก�รติดต่อธุรกิจกับ
ช�วบรไูน	ก�รเจรจ�ธุรกิจกับช�วบรไูนต้องมีก�ร
พบปะกันม�กกว่�	 1	 ครั้ง	 เนื่องจ�กวัฒนธรรม 
ของช�วบรูไนเน้นก�รพบปะเพื่อให้เกิดมิตรภ�พ
และคว�มสัมพันธ์	[11] 

2.7.1 วัฒนธรรมทางธุรกิจ

Do
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	 ควรจับมือแสดงก�รทักท�ยถือเป็นหลัก 
ท่ีควรปฏิบัติโดยท่ัวไปในก�รติดต่อธุรกิจกับ 
ช�วบรูไน	[11]

2.7.1 วัฒนธรรมทางธุรกิจ

Do
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	 ควรทำ�คว�มเข้�ใจประเพณีและหลักปฏิบัติ
ต�มหลักศ�สน�อิสล�ม	 เพร�ะมีคว�มสำ�คัญ			
อย่�งยิ่งสำ�หรับก�รเจรจ�ธุรกิจกับช�วบรูไนให้
ประสบผลสำ�เร็จ	[11] 

2.7.1 วัฒนธรรมทางธุรกิจ

ก�รศึกษ�ประเพณี
ปฏิบัติต�มศ�สน�อิสล�ม

ของช�วบรูไน

Do
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	 ไม่ควรบีบแตรห�กไม่จำ�เป็น	 ถือว่�เป็นก�ร
ไม่สุภ�พ	[3] 

2.7.2 มารยาทการสัญจร
        บนถนน/ขับรถ

Don’t
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2.7.2 มารยาทการสัญจร
        บนถนน/ขับรถ

	 ห�กมขีบวนเสดจ็ขบัสวนท�ง	และมมีอเตอร-์
ไซค์ตำ�รวจนำ�	 และโบกให้จอดรถ/หยุดรถ	 ต้อง 
จอดรถชดิข�้งท�งด�้นซ้�ยรอให้ขบวนผ�่นไปแลว้
จึงออกรถ	[3]

Do
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	 ในก�รสัญจรบนท้องถนน	 ควรกระพริบไฟ
หน้�รถ	เพื่อแสดงถึงก�รให้ท�ง	[3] 

2.7.2 มารยาทการสัญจร
        บนถนน/ขับรถ

Do
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	 เม่ือไปบ้�นของช�วบรไูนหรอืพบปะคูเ่จรจ�
ช�วบรูไนที่บ้�น	ควรถอดรองเท้�ว�งไว้นอกบ้�น 
ก่อนเข้�ไปในบ้�น	[8]	

2.7.3 การถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน

Do
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Do

	 ควรทร�บว่�สกุลเงินประเทศบรูไนด�รุส
ซ�ล�ม	หรือ	เนก�ร�	บรูไน	ด�รุสซ�ล�ม	ใช้สกุล
เงิน  “ดอลล�ร์บรูไน”  (Brunei	 Dollar	 :	 BND)	
อัตร�แลกเปลีย่นปจัจบุนั	1	ดอลล�รบ์รไูน	เท�่กบั
ประม�ณ	 25	 บ�ท	 (ขึ้นอยู่กับอัตร�แลกเปลี่ยน
ในขณะนั้น)	 ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มี
ฉบับละ	1	ดอลล�ร์	5	ดอลล�ร์	10	ดอลล�ร์	20	
ดอลล�ร	์50	ดอลล�ร	์100	ดอลล�ร	์500	ดอลล�ร	์
1,000	ดอลล�ร์	และ	10,000	ดอลล�ร์	[10] 

2.7.4 ข้อควรระวังในการใช้เงิน
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1 ดอลลาร์ 

5 ดอลลาร์

10 ดอลลาร์
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50 ดอลลาร์

100 ดอลลาร์

20 ดอลลาร์ 
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500 ดอลลาร์

1,000 ดอลลาร์

10,000 ดอลลาร์

ตัวอย่างธนบัตร “หน้า-หลัง”
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วันหยุดราชการของบรูไนมีดังนี้               
วันที่ 1 มกราคม	 วันปีใหม่																																	
วันที่ 14 มกราคม						 วัน	Maulidur	Rasul																						
วันที่ 31 มกราคม						 วันตรุษจีน																																						
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 			 วนัช�ติ																																					
วันที่ 27 พฤษภาคม				 วัน	Israk	Mikraj
วันที่ 31 พฤษภาคม					 วัน	Royal	Brunei		
	 	 Armed	Forces	Day
วันที่ 15 กรกฎาคม					 วันพระร�ชสมภพ	
	 	 สุลต่�นแห่งบรูไน
วันที่ 28-29 กรกฎาคม		 วัน	Hari	Raya	Puasa
  (มีก�รเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี)                
วันที่ 5-6 ตุลาคม			 วัน	Hari	Raya	Aidil	Adha
  (มีก�รเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี)
วันที่ 25 ตุลาคม				 วันปีใหม่อิสล�ม																													
วันที่ 25 ธันวาคม			 วันคริสต์ม�ส	

2.7.5 วันหยุดราชการ

Do
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	 ไม่ควรถ่�ยรูปเมื่อเข้�ไปภ�ยในศ�สนสถ�น	
เช่น	มัสยิด	แต่ส�ม�รถถ่�ยภ�พด้�นนอกได้

2.7.6 การถ่ายรูป

Don’t
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2.7.7 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน

สถานเอกอัครราชทูต
ประเทศเนการาบรูไน
ดารุสซาลาม
ประจำาประเทศไทย

0-2714-7395-9,
02-204-1476-9

+673	2653108-9 สถานเอกอัครราชทูตไทย
ประจำาประเทศ
เนการาบรูไนดารุสซาลาม

191 สายด่วนประเทศ
เนการาบรูไนดารุสซาลาม

+673	334715,
331-932

สำานักงานพาณิชย์ 
Office	of	Commercial	
Affairs

+673	265-3517 สำานักงานแรงงาน
Office	of	Labour	Affairs

+673	224-2991-3 บริษัท การบินไทย จำากัด
Thai	Airways	
International	Co.	Ltd.
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2.7.8 การฉีดยาก่อนเข้าประเทศ

	 ผู้ที่เดินท�งเข้�บรูไนต้องกรอกแบบฟอร์ม 
ด้�นสุขภ�พ	 ซึ่งพนักง�นต้อนรับจะแจกให้บน
เครื่องบินและมอบให้แก่เจ�้หน้�ท่ีสน�มบินก่อน
เข้�รับก�รตรวจคนเข้�เมืองสำ�หรับผู้ที่เดินท�ง 
ม�จ�กประเทศที่อ�จมีก�รระบ�ดของโรคไข้
เหลือง	 อ�ทิ	 ประเทศในแถบแอฟริก�	 จะต้อง
ได้รับก�รฉีดวัคซีนป้องกันม�ล่วงหน้�	 และต้อง 
แสดงแบบฟอร์มก�รเข้�รับก�รฉีดวัคซีนดังกล่�ว
ต่อเจ้�หน้�ที่สำ�หรับโรคไข้ม�ล�เรีย	อหิว�ตกโรค	
ฝีด�ษนั้น	 ไม่มีก�รระบ�ดในบรูไน	 และผู้ที่เดิน
ท�งเข้�ประเทศไม่จำ�เป็นต้องได้รับก�รฉีดวัคซีน
ดังกล่�ว

Do
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