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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

ธงชาติตราแผ่นดิน

แผนที่
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สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ชื่อทางการ	 :	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เมืองหลวง	 :	ฮานอย	
ขนาดประเทศ	 :	331,689	ตารางกิโลเมตร	
ประชากร	 :	91.5	ล้านคน
อายุเฉลี่ยประชากร	 :	ชาย	70	ปี	หญิง	75	ปี		
เชื้อชาติ	 :	เวียด	85.7%	ไต	1.9%	ไท	1.8%	
	 	 มุง	1.5%	ขแม	1.5%
	 	 ม้ง	1.2%	นุง	1.1%	อื่นๆ	5.3%
ศาสนา	 :	ไม่มีศาสนาประจำาชาติ	เพราะ
	 	 ปกครองโดยระบอบสังคมนิยม
	 	 มผีูแ้สดงตนว่านบัถือศาสนาต่างๆ
	 	 15.65	ลา้นคน	โดยศาสนาพทุธ		
	 	 (มหายาน)	มีจำานวนผู้นับถือ
	 	 มากที่สุด	9.3	%	
ภาษาในราชการ	 :	เวียดนาม
ภาษาที่ใช้สื่อสาร	 :	เวียดนาม	อังกฤษ
หน่วยเงินตรา	 :	ด่อง
อัตราแลกเปลี่ยน	 :	ประมาณ	10,000	ด่องต่อ	15	บาท	
สินค้าส่งออก	 :	สิง่ทอและเส้ือผ้า	โทรศพัทมื์อถือ	
	 	 นำ้ามันดิบ	รองเท้า	เครื่องหนัง	
	 	 คอมพวิเตอร	์ข้าวและอาหารทะเล	
รายไดร้วมตอ่หวัประชากร	:	1,362 ดอลลารส์หรฐั/ป	ี(7)
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วัฒนธรรม                   
2
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2.1
หมวด

การทักทาย
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	 ควรเรียกชื่อโดยขึ้นต้นด้วย	 มิสเตอร์	 มิส	 
หรือ	มิสซิส	 (Mr.,	Ms	หรือ	Mrs.)	ก่อนเรียกชื่อ
เพื่อคว�มสุภ�พ	[7]

2.1.1 การเรียกชื่อ

Do

Mr.   Miss
Ms.  Mrs.
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2.1.1 การเรียกชื่อ

	 ไม่ควรเรียกเฉพ�ะ	 ชื่อ	 ของช�วเวียดน�ม
เท่�นั้น	 เพร�ะแสดงคว�มไม่สุภ�พต่อผู้ ถูก 
เรียก	[7]

Don’tHeaung
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	 ควรเรยีงช่ือของช�วเวียดน�มจ�ก		น�มสกลุ	
ชื่อกล�ง	และชื่อตัวเอง	[7]  

2.1.1 การเรียกชื่อ

Doเหงียน วัน เทือง
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	 ผู้ที่มีลำ�ดับอ�วุโสน้อยกว่�ควรกล่�วทักท�ย
ก่อน		ทั้งนี้เนื่องจ�กช�วเวียดน�มให้คว�มสำ�คัญ
กับลำ�ดับอ�วุโสม�ก	[7]

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Do

 “ซิน จาว”
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	 ไม่ควรใช้ก�รไหวเ้ปน็ก�รแสดงก�รทกัท�ยกนั	
เน่ืองจ�กก�รไหว้ของช�วเวียดน�มจะใช้สำ�หรับ
กิจกรรมท�งศ�สน�	[4]

2.1.2 การกล่าวทักทาย 

Don’t
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	 ควรทักท�ยช�วเวียดน�ม	 ด้วยก�รจับมือ
แบบส�กลทั่วไป	แต่สำ�หรับช�วเวียดน�มบ�งคน
จะใชก้�รสมัผสัแบบสองมือ	โดยว�งมอืซ้�ยไวบ้น
ข้อมือขว�	[4]

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Do
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	 ควรถ�มเรือ่งสขุภ�พเพือ่แสดงคว�มใสใ่จตอ่
คู่สนทน�	 และห�กมีคว�มสัมพันธ์อยู่ในขั้นสนิท
สนม	ควรถ�มถึงสุขภ�พของบิด�/ม�รด�ด้วย	[7]

2.1.2 การกล่าวทักทาย 

Do
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	 ควรกล่�วคำ�ว่�	“ขอโทษ”	ด้วยก�รกล่�วคำ�
ว่�	“ซนิ	โหลย”	(Xin	Loi)	เม่ือต้องก�รแสดงคว�ม
เสียใจ	[13]

2.1.3 การกล่าวขอโทษ 

“ซิน โหลย”
(Xin Loi)

Do
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	 ควรกล�่วขอบคณุทกุครัง้เมือ่มผีูใ้หค้ว�มชว่ย
เหลอื	มอบสิง่ของให้แมว้�่ผูท้ีก่ระทำ�ก�รดังกล�่ว
จะกระทำ�เพร�ะเปน็หน้�ท่ีก็ต�ม	และในก�รกล�่ว
ขอบคณุสำ�หรบัช�วเวยีดน�ม	จะกล�่วคำ�ว�่	“ก�ม	
เอิน”	(Cam	On)	[13]

2.1.4 การกล่าวขอบคุณ 

“กาม เอิน” 
(Cam On) 

Do
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	 ควรกล่�วล�ผู้เป็นแขกหรือผู้ถูกเชิญ	โดยจะ
ต้องเปน็ฝ�่ยเริม่กล�่วล�กอ่น	หรอืแสดงท�่ทีทีส่ือ่
ถงึก�รล�	เพร�ะสำ�หรบัช�วเวยีดน�มผูเ้ปน็เจ�้ภ�พ
หรอืผูเ้ชญิจะไมเ่ปน็คนกล�่วปดิง�นหรอืกล�่วล�
ก่อน	 เพร�ะจะเป็นก�รเสียม�รย�ท	 และในก�ร
กล่�วล�ของช�วเวียดน�ม	 จะกล่�วคำ�ว่�	 “ต๋�ม	
เบียด”	(Tam	Biet)	[13]

2.1.5 การกล่าวลา 

Do
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2.2 
หมวด

อาหารและมารยาท
ในการรับประทานอาหาร
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	 ควรลองรับประท�นอ�ห�รหลักของช�ว
เวียดน�มที่นิยมรับประท�น	 คือ	 “เป�ะเปี๊ยะ
เวียดน�ม”  (Vietnamese	 Spring	 Rolls)   
ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอ�ห�รพื้นเมืองที่โด่งดังท่ีสุด 
ของประเทศเวียดน�ม	[1] 

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Do
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	 ควรลองรับประท�นอ�ห�รประจำ�ช�ติของ
ช�วเวียดน�ม	คือ	“เฝอ”	เป็นก๋วยเตี๋ยวของช�ว
เวยีดน�มทีพั่ฒน�ม�จ�กก�รทำ�กว๋ยเตีย๋วของจนี	
เฝอมีลักษณะคล้�ยก๋วยเตี๋ยวของไทย	แต่ต่�งกัน
ท่ีเสน้	นำ�้ซปุ	และเครือ่งเคียง	และบ�งครัง้กเ็รยีก
เป็น	“ก๋วยเตี๋ยวเวียดน�ม”	[1]

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Do
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	 ควรลองรับประท�นอ�ห�รพิเศษของคน
เวียดน�ม	 คือ	 “สตูค้�งค�ว”	 เป็นอ�ห�รขึ้นชื่อ
ของช�วเวียดน�ม	ถือเป็นอ�ห�รระดับภัตต�ค�ร	
และห�กินได้ย�ก	เพร�ะช�วเวียดน�มเชื่อว่�เนื้อ
ค้�งค�วเป็นร�ชันของเน้ือทั้งปวง	 ทั้งยังเชื่อว่�
เลือดค้�งค�วแบบสดๆ	 เป็นย�บำ�รุงสมรรถภ�พ
ท�งเพศชั้นเยี่ยม	[1]

2.2.1 อาหารประจำาชาต ิ

Do
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	 ควรลองรับประท�นอ�ห�รพิเศษของช�ว
เวียดน�ม	คือ	“เหล้�ดองงู”	มีถิ่นกำ�เนิดและพบ
ได้ทั่วไปในประเทศเวียดน�ม	 ซ่ึงมีทั้งแบบที่กรีด
เลือดหรือถุงนำ้�ดีของงู	 แล้วนำ�เลือดหรือนำ้�ดีไป
ผสมกับเหล้�ข�ว	และอีกแบบคือ	ก�รนำ�งูพิษไป
ดองในโหลเหล้�	 แล้วปล่อยทิ้งไว้เป็นเวล�อย่�ง
น้อย	3	 เดือน	 เพื่อให้พิษหมดไป	แล้วค่อยนำ�ม�
ดื่ม	 ซึ่งช�วเวียดน�มเชื่อว่�ก�รดื่มเหล้�ดองงูจะ
ช่วยเพิ่มสมรรถภ�พท�งเพศของผู้ช�ย	[1]

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Do
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	 ควรเรียนรูก้�รรว่มรบัประท�นอ�ห�รกบัช�ว
เวียดน�ม	ซึ่งมักจะใช้ตะเกียบในก�รรับประท�น
อ�ห�ร	 พร้อมถือช�มข้�วไว้ในมืออีกข้�งหนึ่ง	 
ก�รรับประท�นโดยว�งช�มข้�วไวบ้นโต๊ะแสดงถึง
คว�มเกียจคร้�น	[7]

2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

Do
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2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

	 ไม่ควรใช้ส้อมจ้ิมอ�ห�ร	 ช�วเวียดน�มใช้
ตะเกียบในก�รรับประท�นอ�ห�ร	 	 ดังนั้นเพื่อ
คว�มสุภ�พควรใช้ตะเกียบคีบอ�ห�ร	[7]

Don’t
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	 ควรหลกีเลีย่งก�รรบัประท�นสมนุไพรและผกั
ทีย่งัไม่สกุ	เนือ่งจ�กร�้นอ�ห�รสว่นใหญม่กัจะไมไ่ด้
ล้�งผัก	ก่อนที่จะนำ�ม�เสิร์ฟ	นอกจ�กร้�นอ�ห�ร
ทีไ่ด้รับม�ตรฐ�น	เรือ่งนีค้วรระมดัระวงัอย�่งม�ก
โดยเฉพ�ะกับผู้ท่ีมีปัญห�เกี่ยวกับระบบท�งเดิน
อ�ห�ร	[5]	

2.2.3 ข้อควรระวังในการ
  รับประทานอาหาร

Don’t
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	 ห้�มรับประท�นผลไม้ทั้งเปลือก	 หรือก�ร
กัดเปลือก	 ในก�รรับประท�นผลไม้ควรเลือกรับ
ประท�นผลไม้ที่ปลอกเปลือกแล้วเท่�นั้น	[5]

2.2.3 ข้อควรระวังในการ
  รับประทานอาหาร

Do



30 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ไมค่วรดืม่นำ�้ประป�โดยตรง	เพร�ะประเทศ
เวียดน�มยังข�ดคุณภ�พเรื่องคว�มสะอ�ด 
ของนำ้�	[5]

2.2.3 ข้อควรระวังในการ
  รับประทานอาหาร

Don’t
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	 ห�กท�่นแพ้ผงชรูส	ควรระวงัผงสขี�วในขวด
หรือจ�นเล็กๆ ที่พบบนโต๊ะอ�ห�รเวียดน�ม	มัก
จะเป็นผงชูรสม�กกว่�ที่จะเป็นนำ้�ต�ลหรือเกลือ	
เนื่องจ�กช�วเวียดน�มนิยมก�รบริโภคผงชูรส	[7]

2.2.3 ข้อควรระวังในการ
  รับประทานอาหาร

Do
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	 ไม่ควรรับประท�นเนื้อสุนัข	 แม้ว่�ก�รรับ
ประท�นสนุขัมีส�เหตมุ�จ�กช่วงสงคร�มอเมรกิ�-
เวียดน�ม	 ฝ่�ยอเมริก�ท้ิงระเบิดม�ยังประเทศ
เวียดน�มจำ�นวนม�ก	 ทำ�ให้พ้ืนที่ในประเทศเสีย
ห�ย	ข�ดคว�มอดุมสมบรูณ	์อ�ห�รกล�ยเปน็ของ
ห�ย�กที่สุดในยุคนั้น	ทำ�ให้ช�วเวียดน�มต้องหัน
ม�รับประท�นเนื้อสุนัขเพื่อประทังชีวิต	ดังนั้นใน
ปจัจบุนัก�รรบัประท�นเนือ้สุนัขจงึไม่ควรกระทำ�
เป็นอย่�งยิ่ง	เพร�ะถือเป็นก�รท�รุณกรรมสัตว์ที่
ช�วโลกต่�งคัดค้�น	[13]

2.2.3 ข้อควรระวังในการ
  รับประทานอาหาร

Don’t
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	 ควรตรวจสอบร�ค�อ�ห�รในเมนบู�งประเภท
ทีไ่ม่ไดแ้สดงร�ค�ไว	้ผูส้ัง่จะต้องต่อรองร�ค�กอ่น
สั่ง	 ไม่เช่นนั้นเวล�ชำ�ระเงินอ�จจะถูกคิดร�ค�ที่
แพงกว่�คว�มเป็นจริง	[11]

2.2.3 ข้อควรระวังในการ
  รับประทานอาหาร

Do
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	 เมื่อถูกเชิญไปรับประท�นอ�ห�ร	 ไม่ควร
พย�ย�มจะชำ�ระค่�อ�ห�ร	เนือ่งจ�กต�มม�รย�ท
ของช�วเวยีดน�ม	ผูเ้ชญิจะตอ้งเปน็ฝ�่ยรบัผดิชอบ
ชำ�ระค่�อ�ห�รในมื้อนั้นทั้งหมด	[7]

2.2.3 ข้อควรระวังในการ
  รับประทานอาหาร

Don’t
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	 ในประเทศเวียดน�มเมื่อสั่งอ�ห�รเสร็จแล้ว	
ควรตรวจบิลเงินสดก่อนก�รชำ�ระเงิน	 ทุกครั้ง	
เพร�ะเมนูอ�ห�รส่วนใหญ่ในประเทศเวียดน�ม
มักไม่มีร�ค�ติดไว้	 ดังน้ันควรตรวจสอบว่�ร�ค�
อ�ห�รถูกต้องต�มที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกก่อน
ชำ�ระเงิน	[7]

2.2.3 ข้อควรระวังในการ
  รับประทานอาหาร

Do
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	 ไม่ควรมองอ�ห�ร	 หรือแสดงคว�มต้องก�ร
อย�กรับประท�นอ�ห�รของผู้อื่น	 เพร�ะเป็น
ม�รย�ททีไ่มเ่หม�ะสมอย�่งยิง่ในก�รรบัประท�น
อ�ห�รร่วมกับช�วเวียดน�ม	[7]

2.2.4 มารยาทบนโต๊ะอาหาร

Don’t
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	 ห�้มปอกกลว้ยแลว้รับประท�นทนัท	ีเพร�ะ
ก�รรบัประท�นกลว้ยท่ีปอกเปลอืกแลว้รบัประท�น
ทันท	ีถือว�่เปน็กิรยิ�ท่ีไมส่ภุ�พ	และไมมี่ม�รย�ท	
(โดยเฉพ�ะต่อหน้�สตรี)	ที่ถูกต้องคือควรหักครึ่ง
ผลกล้วยก่อนรับประท�น	

2.2.4 มารยาทบนโต๊ะอาหาร

Don’t
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	 ควรใช้ช้อนกล�งตักอ�ห�รม�ใส่ในจ�นส่วน
ตัวก่อนรับประท�น	 เนื่องจ�กอ�ห�รเวียดน�ม
ส่วนใหญ่	 จะเสิร์ฟในลักษณะเป็นจ�นใหญ่	 ส่วน
อ�ห�รท่ีเปน็สว่นตวัจะไมแ่บง่ใหผู้อ้ืน่รบัประท�น	

2.2.4 มารยาทบนโต๊ะอาหาร

Do
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	 เจ้�ภ�พควรรอให้แขกเป็นคนเริ่มตักอ�ห�ร
รับประท�นก่อนเสมอ	เพื่อเป็นก�รให้เกียรติแขก
ที่เชิญ	

2.2.4 มารยาทบนโต๊ะอาหาร

Do
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2.3 
หมวดศาสนา

และ
ประวัติศาสตร์ 
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	 ช�วเวียดน�มชอบให้สนทน�หรือสอบถ�ม
เกี่ยวกับศ�สน�	 รวมทั้งปรัชญ�	 เพร�ะก�ร
สนทน�ในหัวข้อดังกล่�วเป็นก�รแสดงถึงคว�มมี
อ�รยธรรม	อีกทั้งช�วเวียดน�มชอบพ�เพื่อนต่�ง
ช�ติไปเยี่ยมชมวัดเวียดน�มอีกด้วย

2.3.1 การสนทนาเรื่องศาสนา 

Do
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	 ไมค่วรวจิ�รณห์รอืตดัสนิคว�มเชือ่ด�้นศ�สน�
ของช�วเวียดน�ม	 แต่ทว่�ส�ม�รถสนทน�แลก
เปลี่ยนซึ่งกันและกันได้	

2.3.1 การสนทนาเรื่องศาสนา 

Don’t
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	 ไม่ควรสนทน�ประเด็นท�งประวัติศ�สตร์ที่
เก่ียวกับสงคร�ม	 โดยเฉพ�ะสงคร�มเวียดน�ม-
อเมริก�	 เพร�ะก�รสนทน�ด้�นสงคร�มเป็น
ประเด็นอ่อนไหวม�ก	 เสี่ยงต่อคว�มไม่พอใจใน
วงสนทน�	

2.3.2 การสนทนาเรื่องประวัติศาสตร์

Don’t
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	 ควรอธิบ�ยเหตุผลในคว�มจำ�เป็นดังกล่�ว
ให้ชัดเจน	ก่อนที่จะเริ่มสอบถ�ม	เพื่อป้องกันก�ร
ขดัแยง้ท�งคว�มคิดระหว่�งก�รสนทน�	และห�ก
มคีว�มตอ้งก�รขอ้มลูท�งก�รเมอืงกบัท�งร�ชก�ร
เวียดน�ม	จะต้องทำ�หนังสือชี้แจงเป็นล�ยลักษณ์
อักษรก่อนก�รสอบถ�มเช่นกัน	

2.3.2 การสนทนาเรื่องประวัติศาสตร์

Do
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	 ไม่ควรสวมหมวกเข้�สถ�นที่สำ�คัญ	เช่น	วัด	
พพิธิภณัฑ	์มห�วิทย�ลัย	เปน็ต้น	เพร�ะถือเปน็ก�ร
ลบหลู่ต่อสถ�นที่นั้นๆ	[5]

2.3.3 มารยาทในการเยือนสถานที่
  ทางประวัติศาสตร์

Don’t
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	 ห้�มถ่�ยภ�พภ�ยในอ�ค�ร	 เพื่อเป็นก�รให้
เกียรติสถ�นท่ี	 ก�รถ่�ยภ�พส�ม�รถถ่�ยได้ใน
บริเวณรอบนอกอ�ค�ร	[5]

2.3.3 มารยาทในการเยือนสถานที่
  ทางประวัติศาสตร์

Don’t
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	 ควรถอดรองเท้�ก่อนเข�้สถ�นทีส่ำ�คญัต�่งๆ	
เสมอ	เช่น	วดั	พพิธิภณัฑ	์เพือ่เปน็ก�รแสดงคว�ม
ให้เกียรติต่อสถ�นที่นั้นๆ	[8]

2.3.3 มารยาทในการเยือนสถานที่
  ทางประวัติศาสตร์

Do
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	 ไม่ควรแต่งตัวไม่เหม�ะสมเข้�สถ�นที่ท�ง
ศ�สน�	เช่น	ก�งเกงข�สั้น	กระโปรงสั้น	เสื้อส�ย
เดี่ยว	เป็นต้น	[11]

2.3.3 มารยาทในการเยือนสถานที่
  ทางประวัติศาสตร์

Don’t
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2.4 
หมวด

มารยาทในการ
เข้าสังคมและการเข้าร่วม

งานพิธีสำาคัญ
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	 ควรแตง่ก�ยใหส้ภุ�พเรียบรอ้ยในก�รติดต่อ
สถ�นที่ร�ชก�ร	โดยชุดที่เหม�ะสมคือก�รใส่สูท

2.4.1 การติดต่อราชการ

Do
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2.4.1 การติดต่อราชการ 

Do

	 หนว่ยง�นร�ชก�รของส�ธ�รณรัฐสงัคมนยิม
เวียดน�ม	โดยปกติเปดิทำ�ก�รตัง้แตว่นัจนัทรถ์งึวนั
ศุกร์	เวล�	08.00	น.	-	16.30	น.
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	 ควรเข้�ใจระบบในก�รติดต่อกับเจ้�หน้�ท่ี
ของรัฐ	 ห�กมีหล�ยคนในก�รเจรจ�	 ผู้ติดต่อจะ
ต้องเจรจ�กับเจ้�หน้�ที่ที่มีคว�มอ�วุโสม�กที่สุด	
ถึงแม้ว่�เจ้�หน้�ที่ที่มีคว�มอ�วุโสน้อยกว่�จะมี
ทักษะก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษดีกว่�	[9]

2.4.1 การติดต่อราชการ 

Do



53สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

	 ควรเข้�ใจว่�ช�วเวียดน�มคุ้นเคยกับคว�ม
สัมพันธ์แบบถ้อยทีถ้อยอ�ศัย  ดังน้ันแม้ช�ว
เวียดน�มจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คู่เจรจ�เสนอแต่
ก็จะไม่ปฏิเสธหรือแสดงคว�มเห็นแย้ง	 เนื่องจ�ก
เห็นว่�อ�จทำ�ให้อีกฝ่�ยรู้สึกเสียหน้�	 จึงใช้วิธีนิ่ง
เงยีบแทน	หรอืในบ�งกรณ	ีก�รตอบรบั	(Yes)	หรอื
พดูว�่	“ไม่มปีญัห�”	กอ็�จเปน็เพยีงก�รตอบเพ่ือ
ถนอมนำ้�ใจ	[9]

2.4.1 การติดต่อราชการ 

Do

Is not mean success !!!!
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	 ไมค่วรไปตดิตอ่ร�ชก�รเวล�พกั	เนือ่งจ�กเจ�้
หน้�ทีช่�วเวียดน�มจะใชเ้วล�พกัในก�รหลับกล�ง
วัน	และช�วเวยีดน�มถอืว�่ก�รปลกุก�รหลบักล�ง
วันถือเป็นม�รย�ทที่ไม่สุภ�พอย่�งยิ่ง	[7]

2.4.1 การติดต่อราชการ 

Don’t

Don’t  be surprised!!!
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	 ในขณะตดิตอ่ร�ชก�รไมค่วรวพิ�กษว์จิ�รณ์
รฐับ�ลเวยีดน�ม	ในขณะตดิตอ่ร�ชก�ร	เพร�ะจะ
สร�้งคว�มไมพ่อใจให้แกข่�้ร�ชก�ร	ซึง่อ�จจะทำ�ให้
ไม่ได้รับคว�มสะดวก	

2.4.1 การติดต่อราชการ 

Don’t
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	 ไมค่วรไปถงึง�นก่อนเวล�ทีไ่ดร้บัเชญิ	เพร�ะ
อ�จจะทำ�ให้เจ้�ภ�พจะมีคว�มรู้สึกกดดันในก�ร 
เตรียมตัว	 ซึ่งถือเป็นม�รย�ทที่สำ�คัญม�กอย่�ง
หนึ่งของช�วเวียดน�ม

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน 

Don’t
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	 เมื่อได้รับเชิญไปร่วมง�นแต่งง�น	 ผู้ถูกเชิญ
จะต้องพิจ�รณ�ว่�	 ตนมีคว�มสนิทสนมกับคู่
บ่�ว-ส�วม�กเพียงใด	 	 ถ้�ผู้ถูกเชิญมีคว�มสนิท
สนมม�ก	จะต้องห�ซื้อของขวัญให้แก่คู่บ่�ว-ส�ว	
เพร�ะจะเปน็ก�รแสดงคว�มรกั	และให้เกียรติแก่
คูบ่�่ว-ส�ว	แตห่�กสนิทสนมไมม่�กกบัคูบ่�่ว-ส�ว		
ก็ควรให้เงินสด	[12]

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน 

Do
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	 ก�รแต่งง�นในประเทศเวียดน�ม	ไม่จำ�เป็น
ต้องมีสินสอด	 ต�มธรรมเนียมของช�วเวียดน�ม
เจ้�บ่�วจะมอบแหวน	 และเหล้�ข�วให้เป็นของ
หมัน้เท�่นัน้		นอกเหนอืจ�กสิง่ทีก่ล�่วม�	กจ็ะเปน็
สทิธิท�งฝ�่ยเจ�้บ�่วทีเ่ปน็ฝ�่ยตัดสนิใจใหเ้พ่ิมเติม
เอง	เช่น	เงินสินสอด	หรือทรัพย์สินอื่นๆ	[7]

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน 

Do
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	 วิธีที่ดีที่สุดในก�รแสดงคว�มเสียใจต่อญ�ติ
ของผู้เสียชีวิตของช�วเวียดน�ม	 ควรกุมมือของ
ญ�ติผูเ้สยีชวีติ	โดยไมต่อ้งกล�่วคำ�แสดงคว�มเสยี
ใจใดๆ	[7]

2.4.3 การเข้าร่วมงานศพ

Do
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	 ไม่ควรไปง�นศพมือเปล่�	 ควรซื้อพวงหรีด	
หรือใส่ซองช่วยเหลือง�นศพทุกครั้งที่ไปร่วมง�น
ศพ	 ก�รช่วยเหลือง�นศพเป็นม�รย�ทของช�ว
เวียดน�มที่ถือปฏิบัติ	[7]

2.4.3 การเข้าร่วมงานศพ

Don’t
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	 ควรใช้ท้ังสองมือในก�รยื่นและรับน�มบัตร
เพื่อแสดงคว�มสุภ�พ	 และควรดูน�มบัตรของ 
ผู้ท่ีแนะนำ�ก่อนเก็บเข้�กระเป๋�เพื่อเป็นก�รให้
เกียรติ	[9]

2.4.4 การใช้นามบัตร

Do
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	 ควรนัดหม�ยล่วงหน้�ก่อนไปเยือนบ้�นช�ว
เวียดน�ม	 เน่ืองจ�กช�วเวียดน�ม	 ถือว่�ก�รไป
เยือนบ้�นผู้อื่นเป็นเรื่องที่จะต้องให้เจ้�ของบ้�น
เตรียมตัว	พร้อมกับเตรียมอ�ห�รไว้รับรอง	[10]

2.4.5 มารยาทในการไปเยือนบ้าน
 ชาวเวียดนาม

Do
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	 เมื่อไปเยือนบ้�นช�วเวียดน�ม	ควรกล่�วคำ�
ทักท�ยผูท้ีม่คีว�มอ�วุโสม�กทีส่ดุกอ่น	รวมทัง้ใน
ก�รกล�่วล�ก็จะตอ้งกล�่วล�ผู้ทีม่คีว�มอ�วโุสม�ก
ที่สุดก่อนด้วย	[10]

2.4.5 มารยาทในการไปเยือนบ้าน
 ชาวเวียดนาม

Do
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	 ควรมีของฝ�กเล็กๆ	 น้อยๆ	 ไปฝ�ก	 เพ่ือ
เป็นก�รแสดงถึงนำ้�ใจที่มีต่อเจ้�ของบ้�น	[10]

2.4.5 มารยาทในการไปเยือนบ้าน
 ชาวเวียดนาม

Do
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	 ควรให้ของขวัญแก่คู่เจรจ�ธุรกิจ	หรือหน่วย
ง�นรฐับ�ลท่ีตดิตอ่	แตไ่ม่ควรเปน็ของทีม่รี�ค�แพง
เกินไป	[10]

2.4.6 มารยาทในการให้ของขวัญ 

Do
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	 ควรหอ่ของขวญัดว้ยกระด�ษทีม่สีสีนั	เพร�ะ
โดยปกตชิ�วเวยีดน�มชอบทกุสิง่ทุกอย�่งท่ีมสีสีนั
สดใส	เพร�ะสื่อคว�มหม�ยถึงคว�มสุข	[7]

2.4.6 มารยาทในการให้ของขวัญ 

Do
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	 ห้�มมอบผ้�เช็ดหน้�เป็นของขวัญให้แก่ช�ว
เวยีดน�ม	เพร�ะถอืว�่เป็นพฤติกรรมทีส่ือ่ถึงคว�ม
โศกเศร้�ของช�วเวียดน�ม	[13]

2.4.6 มารยาทในการให้ของขวัญ 

Don’t
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2.5 
หมวด

การซื้อของ
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	 ควรต่อรองร�ค�สินค้�	 เพร�ะโดยปกติช�ว
เวียดน�มจะตั้งร�ค�บอกผ่�นค่อนข้�งสูง	 โดย
เฉพ�ะกับช�วต่�งช�ติ	

2.5.1 การต่อรองราคา 

Do
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	 ไม่ส�ม�รถต่อรองร�ค�กับผู้ข�ยสินค้�ได้	 
ห�กสินค้�ข�ยในห้�งสรรพสินค้�	

2.5.1 การต่อรองราคา 

Don’t
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	 ควรชำ�ระเงินด้วยก�รจ่�ยเป็นเงินดอลล�ร์ 
สหรัฐฯ	 (USD)	 และเงินด่อง	 (VND)	 ของ 
เวียดน�ม	[9]

2.5.2 วิธีการชำาระเงิน

Do
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	 ควรชำ�ระด้วยเงินด่อง	 (VND)	 ต�มสถ�นที่
ร�ชก�รของเวยีดน�ม	ห�กแต่สถ�นที่ๆ 	เก่ียวข้อง
กับก�รท่องเท่ียวส�ม�รถชำ�ระด้วยเงินดอลล�ร์
สหรัฐฯ	(USD)	หรือเงินด่อง	(VND)	ก็ได้	[7]

2.5.2 วิธีการชำาระเงิน

Do
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	 ควรชำ�ระค่�สินค้�ทั่วไปด้วยเงินสดเพร�ะ
จะได้จ่�ยในร�ค�ที่แท้จริง	 เพร�ะห�กชำ�ระ 
ด้วยบัตรเครดิตจะต้องรับสภ�พคว�มเสี่ยง 
ในอตัร�เงนิแลกเปลีย่นระหว่�งเงนิดอลล�รส์หรฐัฯ	
(USD)	และเงินด่อง	(VND)	[7]

2.5.2 วิธีการชำาระเงิน

Do
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	 ควรซือ้ผ�้ปักดว้ยมือซึง่เป็นง�นฝมีอืของช�ว
เวียดน�ม	 เป็นหนึ่งในสินค้�ที่ควรซ้ือเก็บไว้	 โดย
เฉพ�ะฝีมือก�รปักผ้�ด้วยมือของช�วเวียดน�ม	
ซึ่งมีทั้งปักลงกระเป๋�	ปักเป็นภ�พเพื่อตั้งโชว์	ปัก
ใส่เสื้อผ้�	เป็นต้น

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ 

Do
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	 ควรซือ้ง�นฝมีอืทีท่ำ�จ�กไม้	เพ่ือเปน็ของฝ�ก	
ซึง่เปน็สนิค�้สำ�คัญของเวียดน�ม	เนือ่งจ�กมคีว�ม
ประณีต	งดง�ม	และร�ค�ไม่สูง	[7]

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ 

Do
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	 ไม่ควรสนับสนุนสินค้�ที่ทำ�จ�กอวัยวะใดๆ	
ของสัตว์ป่�	 เพร�ะถือเป็นสินค้�ผิดกฎหม�ย	ทั้ง
ยังขัดต่อศีลธรรมอีกด้วย	[7]

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

Don’t
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	 ไม่ควรสนับสนุนสินค้�ที่เป็นวัตถุโบร�ณ	 
หรือของเก่�ต่�งๆ	 เพร�ะถือเป็นอีกสินค้�ที่ 
ผิดกฎหม�ย	[7]

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

Don’t
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2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ 

	 ควรช้ือสินค้�ที่ติดป้�ยร�ค�ชัดเจน	 เพื่อ
ปอ้งกนัก�รโกงร�ค�	ถงึแม้ว่�จะซือ้ของชิน้เดยีวกนั	
ประเภทเดียวกัน	 และในร้�นเดียวกันก็ต�ม	 
คนข�ยจะระบุร�ค�ไม่เท่�กัน	[11]

Do
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	 ไม่ควร	 	 ซื้อสินค้�ที่มีลิขสิทธิ์ต�มตล�ด
นัด	 เพร�ะจะได้ของปลอม	 และห�กมีก�รตรวจ 
พบที่ศุลก�กรก่อนเดินท�งออกนอกประเทศ 
เวียดน�ม	 ผู้ซื้อจะต้องจ่�ยค่�ปรับต�มกฎหม�ย
ของเวียดน�ม	[7]

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ 

Don’t
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	 ดอ่ง (VND)	คอืหนว่ยเงนิของเวยีดน�มทีใ่ชใ้น
ประเทศเวียดน�ม	โดยมีแบ่งออกเป็น	2	ประเภท
ดังนี้
	 ธนบตัรมมีลูค�่	ดงันี	้1,000	ด่อง	2,000	ด่อง 
5,000	 ด่อง	 10,000	 ด่อง	 20,000	 ด่อง	 
50,000	ด่อง	100,000	ด่อง	200,000	ด่อง	และ	
500,000	ด่อง
	 เหรียญมีมูลค่�	 ดังนี้	 200	 ด่อง	 500	 ด่อง	 
1,000	ด่อง	2,000	ด่อง	และ	5,000	ด่อง

2.5.4 ข้อควรระวังในการใช้เงิน

Do



81สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ตัวอย่างเหรียญกษาปณ์
หน้า-หลัง

200 ด่อง

1,000 ด่อง

5,000 ด่อง

500 ด่อง

2,000 ด่อง
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ตัวอย่างธนบัตร หน้า-หลัง

1,000 ด่อง

2,000 ด่อง

5,000 ด่อง

10,000 ด่อง
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ตัวอย่างธนบัตร หน้า-หลัง
20,000 ด่อง

50,000 ด่อง

100,000 ด่อง

200,000 ด่อง

500,000 ด่อง
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	 ห�กนำ�เงินตร�ต่�งประเทศติดตัวเข้�ม�
ม�กกว�่	7,000	ดอลล�รส์หรฐั	ต้องแจง้ใหศ้ลุก�กร
เวียดน�มทร�บ	 ก�รนำ�เงินตร�ออกประเทศ
ม�กกว่�	7,000	ดอลล�รส์หรฐั	ต้องได้รบัอนุญ�ต
จ�กธน�ค�รแหง่ช�ตหิรอืธน�ค�รกล�งในทอ้งถิน่
ก่อน	มิเช่นนั้นจะถูกยึดเงิน	[6]

2.5.4 ข้อควรระวังในการใช้เงิน

Do
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	 ก�รให้ทิปในปัจจุบัน	 ถือเป็นม�รย�ทของ
ส�กล	เชน่เดยีวกบัในประเทศเวยีดน�ม	จะตอ้งให้
ทิปแกพ่นกัง�นท่ีทำ�ง�นด�้นบรกิ�ร	เชน่	พนกัง�น
ยกกระเป๋�	พนักง�นเสิร์ฟ	ไกด์	เป็นต้น	[11]

2.5.5 การให้ทิป

Do



86 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ก�รแลกเงนิส�ม�รถแลกในร�้นจวิเวลรี	่หรอื
ร้�นทองได้	ซึ่งจะได้อัตร�แลกเปลี่ยนที่ดีกว่�ก�ร
แลกในธน�ค�ร	ทัง้นีก้�รแลกเงนิต�มสถ�นทีก่ล�่ว
ม�ข้�งต้น	จะมีทั้งแบบถูกและผิดกฎหม�ย	[7]

2.5.6 การแลกเงิน

Do
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	 ห�กต้องก�รแลกเงินนอกธน�ค�ร	 ควร
ระมัดระวังเรื่องธนบัตรปลอม	 และควรศึกษ�
ลักษณะของธนบตัรปลอมเปรยีบเทยีบกบัธนบตัร
จริงของเงินทั้งสองสกุล	[7]

2.5.6 การแลกเงิน

Do
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2.6
หมวด

ภาษากาย
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	 ในสังคมเวียดน�ม	 จะให้คว�มสำ�คัญกับผู้
อ�วุโสม�ก	 ไม่ว่�จะเป็นก�รกระทำ�ใดๆ	 ก็ต�ม	
ต้องคำ�นึงถึงผู้อ�วุโสก่อน	เช่น	ก�รทักท�ย	ก็ควร
จะเริ่มทักท�ยผู้ที่มีคว�มอ�วุโสก่อน	[7] 

2.6.1 การปฏิบัติตนต่อผู้อาวุโส

Do
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	 ก�รกระทำ�ใดๆ	ในประเทศเวยีดน�ม	จะตอ้ง
คำ�นึงถึงสถ�นภ�พสตรีก่อนเสมอ	หรือที่เร�ชอบ
พูดติดป�กกันว่�	“Lady	First”	(เลดี้เฟริสท์)	[5]

2.6.2 การปฏิบัติตนต่อสตรี

Do
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	 ไม่ควรกอด	 จูบ	 หรือแสดงลักษณะท่�ท�ง
คว�มรักในที่ส�ธ�รณะ	เนื่องจ�กสังคมเวียดน�ม	
ยังเป็นสังคมที่ยึดถือธรรมเนียมแบบโบร�ณ	

2.6.3 การปฏิบัติตนในที่สาธารณะ

Don’t
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	 ไม่ควรแตะศีรษะผู้อื่นแม้แต่เด็กก็ต�ม	
เนื่องจ�กศีรษะเป็นอวัยวะที่ช�วเวียดน�ม	ถือว่�
เปน็จดุศูนยร์วมของจติวิญญ�ณของแตล่ะคน	ก�ร
แตะศีรษะผู้อื่นถือว่�เป็นก�รดูถูกไม่เค�รพกัน

2.6.4 สัญลักษณ์ท่าทาง

Don’t
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	 ถ้�ต้องก�รให้ช�วเวียดน�มทำ�บ�งสิ่งบ�ง
อย่�งให้	 ควรใช้นำ้�เสียงแบบก�รขอร้องในทุก
กรณ	ีไม่ว�่จะเป็นเรือ่งเลก็หรือใหญ	่เพร�ะก�รใช้
นำ�้เสยีงลกัษณะขอรอ้ง	จะเป็นก�รแสดงถึงคว�ม
สุภ�พอ่อนน้อม	[9]

2.6.4 สัญลักษณ์ท่าทาง

Do
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	 สงัคมเวยีดน�มเปน็สงัคมทีย่งัคงคว�มอนรุกัษ์
นิยม	 ก�รแตะเนื้อต้องตัวเพศตรงข้�ม	 จึงเป็น
ม�รย�ทที่ไม่ควรกระทำ�อย่�งยิ่ง	

2.6.4 สัญลักษณ์ท่าทาง

Don’t
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	 ไมค่วรชีน้ิว้ใสผู่อ้ืน่	หรอืสิง่ของต�่งๆ	ถ�้จำ�เปน็
ที่จะต้องชี้	ให้ใช้ก�รผ�ยมือแทน	[7]

2.6.4 สัญลักษณ์ท่าทาง

Don’t
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	 ควรรับและส่งของด้วยสองมือ	เพื่อแสดงให้
เห็นถึงคว�มสุภ�พ	[5]

2.6.4 สัญลักษณ์ท่าทาง

Don’t
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2.7
หมวดอื่นๆ
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	 ควรใชล้�่มช�วเวยีดน�มท่ีส�ม�รถพูดภ�ษ�
ไทย	 เพร�ะล่�มจะรู้ว่�คำ�ถ�มใดควรหรือไม่ควร
ถ�ม	[9]

2.7.1 ขอ้ควรปฏบิตัหิากมคีวามจำาเปน็
 ต้องสอบถามเรื่องการเมือง

Do
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2.7.2 วันหยุดราชการ

วันหยุดร�ชก�ร
ในส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม		มีดังนี้	
1 มกราคม	 วันขึ้นปีใหม่
3 กุมภาพันธ์ 	 วันสถ�ปน�
	 	 	 พรรคคอมมิวนิสต์เวียดน�ม
8 มีนาคม	 วันสตรีแห่งช�ติ
26 มีนาคม	 วันเย�วชนแห่งช�ติ
30 เมษายน		 วันปลดแอกกรุงไซง่อน
1 พฤษภาคม	 วันแรงง�นแห่งช�ติ
7 พฤษภาคม		 วันได้รับชัยชนะเหนือฝรั่งเศส
19 พฤษภาคม		 วันเกิดโฮจิมินห์
1 มิถุนายน		 วันเด็ก
27 กรกฎาคม	 วันรำ�ลึกถึงผู้เสียสละ  
	 	 	 ชีวิตในสงคร�ม
19 สิงหาคม		 วันแห่งก�รปฏิวัติ
2 กันยายน	 วันช�ติ
20 พฤศจิกายน	 วันครู
22 ธันวาคม	 วันกองทัพเวียดน�ม
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	 	 	 	 	 	ก�รติดต่อธน�ค�ร	ธน�ค�รเปิดทำ�ก�รวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์	 เวล�	 08.00	 -	 11.30	น.	 และ
จ�ก	13.00	-	16.00	น.	รวมทั้งเปิดวันเส�ร์เวล�	
08.00	-	11:30	น.

2.7.3 ข้อควรรู้ทั่วไป

Do
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ควรทร�บหม�ยเลขโทรศพัทใ์นกรณเีกิดเหตฉุกุเฉนิ
เบอร์ทั่วไป
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย :	รหัสพื้นที่+113
แจ้งไฟไหม้ :	รหัสพื้นที่+114
ศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศ :	รหัสพื้นที่+110
บริการสอบถามเลขหมาย :			รหัสพื้นที่+1080
แท็กซี่
Mai Linh taxi (Hanoi) :	(84-4)		38	222	555
Mai Linh Taxi (HCMC):	(848)			38	222	333
Noi Bai Taxi (Hanoi) :	 (84-4)		38	868	888
VinaSun Taxi (HCMC): (848)			38	272	727

2.7.3 ข้อควรรู้ทั่วไป

Do
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	 ก�รแสดงระบำ�ตุ๊กต�หุ่นกระบอกนำ้�เป็น
ศิลปกรรมประจำ�ช�ติ	 และเอกลักษณ์ของ 
ประเทศเวียดน�ม	ซึ่งมีที่เดียวในโลกเท่�นั้น	และ
ส่วนใหญ่มักจะแสดงเป็นเรื่องร�วในชีวิตประจำ�
วันของช�วเวียดน�มท่ีสะท้อนประวติัศ�สตรช์�ว
เวยีดน�ม	ควรได้ไปเข�้ชมเม่ือมโีอก�สไปประเทศ
เวียดน�ม	[7]

2.7.4 การแสดงประจำาชาติ

Do
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	 ระบำ�หมวก	 เป็นระบำ�พื้นบ้�น	 ที่แสดงถึง
เอกลักษณ์ท�งประวัติศ�สตร์ของช�ติเวียดน�ม	
เน่ืองจ�กระบำ�ชุดน้ี	 เริ่มแสดงครั้งแรกตั้งแต่ 
สมัยร�ชวงศ์เลอ	 โดยในปัจจุบันจะมีก�รแสดง 
ในเทศก�ลสำ�คัญต่�งๆ	 ของเวียดน�ม	 โดยผู้เต้น 
จะเป็นเพศหญิงท้ังหมด	 พร้อมกับแต่งก�ย 
ด้วยชุดประจำ�ช�ติ	 ดังนั้นก�รระบำ�หมวก	 จึง 
ถือเป็นอีกหนึ่งก�รแสดงที่ควรชมเม่ือมีโอก�ส 
ไปเวียดน�ม	[7]

2.7.4 การแสดงประจำาชาติ

Do
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	 ไม่ควรรบัคำ�ชม	เพร�ะสำ�หรับช�วเวยีดน�ม
ห�กผูใ้ดรับคำ�ชมของผูอ้ืน่	คนผูน้ั้นกจ็ะถกูมองว�่
เป็นคนไม่มีม�รย�ท	 ไม่รู้จักก�ลเทศะในส�ยต�
ของช�วเวียดน�ม	[7]

2.7.5 ข้อควรรู้ในการเจรจาต่างๆ

Don’t

“คนทีร่บัคำาชมจากคนอืน่
จะถกูมองวา่ไม่มมีารยาท
และไม่รู้จักกาลเทศะ”
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	 อย่�ติดสินบนพนักง�นของรัฐ	 เพร�ะผิด
กฎหม�ย	 แม้ว่�ช�วเวียดน�มบ�งคนมองก�ร
คอรรั์ปช่ันและก�รเรียกร้องสินบนจ�กหนว่ยง�น
ภ�ครัฐว่�เป็นเพียงส่วนหน่ึงในหนท�งของก�ร
เจรจ�	[9]

2.7.5 ข้อควรรู้ในการเจรจาต่างๆ

Don’t
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	 ไม่ควรนัดพบที่โรงแรม	 เพร�ะถือเป็นก�ร
ไม่สุภ�พ	 ยกเว้นในก�รเชิญไปท่ีโรงแรม	 โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือก�รรับประท�นอ�ห�รไปพร้อม
กับเจรจ�	 โดยทั่วไปช�วเวียดน�มนิยมนัดเจอที่
สำ�นักง�นม�กที่สุด	[9]

2.7.5 ข้อควรรู้ในการเจรจาต่างๆ

Don’t
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	 คว�มสัมพันธ์ส่วนบุคคลถือเป็นหน่ึงองค์
ประกอบสำ�คัญในก�รตัดสินใจทำ�ธุรกิจของช�ว
เวียดน�ม  ผู้ประกอบก�รท่ีสนใจค้�ข�ยกับช�ว
เวียดน�ม	 จึงจำ�เป็นต้องใช้เวล�ระยะหนึ่งเพื่อ
สร้�งคว�มสัมพันธ์หรือสร้�งคว�มไว้ว�งใจก่อน
ที่จะเจรจ�ก�รค้�หรือตกลงร่วมทำ�ธุรกิจกัน	[9]

2.7.5 ข้อควรรู้ในการเจรจาต่างๆ

Do
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	 ก�รประชุมเพื่อเจรจ�	 ควรเริ่มจ�กกล่�วคำ�
ขอบคุณที่ให้โอก�สเข้�พบก่อน	 และก�รเจรจ�
ควรพูดให้ตรงประเด็น	ไม่ต้องอ้อมค้อม	[9]

2.7.5 ข้อควรรู้ในการเจรจาต่างๆ

Do
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	 ไม่ควรขึ้นส�มล้อในเวล�กล�งคืน	 เพร�ะ
จะเป็นก�รไม่ปลอดภัย	 ควรใช้บริก�รแท็กซี่จะ
ปลอดภัยม�กกว่�	

2.7.6 การเดินทางในเวียดนาม

Don’t
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	 ก�รข้ึนแท็กซี่ท่ีเวียดน�ม	 ควรจะต้องระวัง
ถูกโกงมิเตอร์	 ก�รขึ้นแท็กซ่ีควรใช้บริก�รของ
บรษิทั MaiLinh (อ่�นว่�	ม่�ยหลงิ)	ซึง่มมี�ตรฐ�น
ดีที่สุด	โอก�สโดนโกงมิเตอร์น้อยที่สุด	

2.7.6 การเดินทางในเวียดนาม

Do
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	 ไมค่วรเรยีกแทก็ซีค่นัใหญ	่ห�กมผีูโ้ดยส�รไม่
เกนิ	4	คน	เนือ่งจ�กแทก็ซีค่นัใหญ	่จะมรี�ค�แพง
กว่�แท็กซี่คันเล็ก

2.7.6 การเดินทางในเวียดนาม

Don’t
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	 ในก�รเดินข้�มถนนให้เดินเป็นจังหวะ	 ห้�ม
วิ่ง	 ห้�มหยุด	 หรือทำ�ท่�ทีไม่แน่ใจโดยเด็ดข�ด	
เพื่อคว�มปลอดภัยในก�รข้�มถนนในประเทศ
เวียดน�ม	ที่มีปริม�ณรถจักรย�นยนต์หน�แน่น	

2.7.7 การข้ามถนนในเวียดนาม

Don’t
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2.7.8 สิ่งที่ควรพกติดตัว

	 นำ�สำ�เน�หน้�หนังสือเดินท�งติดตัวไปด้วย	
เนือ่งจ�กในประเทศเวียดน�ม	เวล�เชค็อนิเข�้พกัใน
โรงแรม	โดยปกตโิรงแรมจะขอยดึหนงัสอืเดนิท�งไว้	
แต่ถ้�มีสำ�เน�ก็ส�ม�รถใช้แทนได้	นอกจ�กนี้ก�ร
เข�้เยีย่มชมสถ�นทีส่ำ�คญัต�่งๆ	ในเวยีดน�ม	บ�ง
ท่ีก็จะต้องใช้สำ�เน�หน้�หนังสือเดินท�งประกอบ
ก�รเข้�เยี่ยมชมด้วย	

Do
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2.7.8 สิ่งที่ควรพกติดตัว

	 เสือ้กันฝน	เน่ืองจ�กประเทศเวยีดน�มฝนตก
บ่อย	ดังนั้นควรพกเสื้อกันฝนติดตัวตลอดเวล�	

Do
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2.7.8 สิ่งที่ควรพกติดตัว

	 ช�วเวียดน�มร้อยละ	95	นิยมใช้รถจักรย�นยนต์ 
ในก�รเดินท�ง	 ทำ�ให้ในประเทศเวียดน�มถูกจัด
เปน็ประเทศทีม่ฝีุน่ควนัในอ�ก�ศสงู	จงึควรพกผ�้
ปิดจมูกติดตัวเสมอ	 ทั้งนี้ยังส�ม�รถป้องกันควัน
จ�กบหุรีไ่ดอ้กีด้วย	เพร�ะช�วเวยีดน�มสว่นใหญ่
นิยมก�รสูบบุหรี่เช่นกัน	[11]

Do
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2.7.9 การถ่ายรูปคนเวียดนาม

	 ห�กเห็นพฤติกรรมแปลกๆ	ที่ไม่เคยเห็นม�
กอ่นของช�วเวยีดน�ม	ห�้มถ�่ยรปูเกบ็ไว	้เนือ่งจ�ก
ช�วเวยีดน�มถอืเร่ืองสทิธิสว่นบคุคลม�ก	ถ้�เผลอ
ถ�่ยภ�พไปโดยเจ�้ตวัไมไ่ดอ้นญุ�ต	จะมคีว�มเปน็
ไปไดว้�่ผูถ้กูถ�่ยจะเดนิม�ห�ท�่น	พรอ้มเรยีกเกบ็
เงนิในฐ�นะท่ีเข�เปน็น�ย/น�งแบบให้ท�่นถ่�ยรปู	

Don’t
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