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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�งและสว่นภมิูภ�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�กแต่ในคว�มเป็นจริงแล้วคนในแต่ละประเทศ
ก็ยังมีคว�มแตกต่�งหล�กหล�ยกันอย่�งม�ก	 ซึ่งเร�ไม่ควร 
เหม�รวมหรือม	ี“ส�มญัทัศน์”		(Stereotype)	อนัเปน็คตินยิม
หรือทัศนคติของสังคมทั่วไปที่มีต่อกลุ่มคนอื่น	ช�ติอื่น	หรือ
ลกัษณะของบคุคลบ�งประเภทจนกล�ยเปน็ม�ตรฐ�นเดียวกัน
ทั้งหมด	ห�กเร�ควร	“เปิดหู เปิดตา เปิดปาก  เปิดใจ”	เพื่อ
จะเรียนรู้	โดยมีหนังสือชุดนี้เป็นพื้นฐ�นของก�รเรียนรู้คว�ม
แตกต�่งของคนในแตล่ะประเทศ หวงัว�่หนงัสอืเลม่นีค้งเปน็
ประโยชนแ์กท่�่นผูอ้�่นทกุท�่น	และขอขอบคณุเจ�้ของรปูภ�พ
และเว็ปไซต์ที่เผยแพร่ให้เกิดคว�มเข้�ใจในอ�เซียนร่วมกัน

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
บรรณ�ธิก�ร

ข้อคิดจากบรรณาธิการ
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1.ข้อมูลสำาคัญของประเทศโดยย่อ

แผนที่

ธงชาติ

ตราแผ่นดิน
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ชื่อทางการ	 : สาธารณรัฐประชาธิปไตย
  ประชาชนลาว
เมืองหลวง	 : เวียงจันทน์
ขนาดประเทศ	 : 236,800 ตารางกิโลเมตร
ประชากร	 : 6.59 ล้านคน
อายุเฉลี่ยประชากร	 : ชาย 62 ปี หญิง 66 ปี
เชื้อชาติ	 : ลาวลุ่ม ร้อยละ 65 
  ลาวเทิง ร้อยละ 20 
  ลาวสูง ร้อยละ 9 
  จีน ไท เวียต ขะแมร์ 
  ชาวเขา และอื่นๆ ร้อยละ 2
ศาสนา	 : พุทธ (เถรวาท) ร้อยละ 75
  นับถือความเชื่อท้องถิ่น 
  ร้อยละ 15
ภาษาในราชการ	 : ลาว
ภาษาที่ใช้สื่อสาร	 : ลาว
หน่วยเงินตรา	 : กีบ
อัตราแลกเปลี่ยน	 : ประมาณ 250 กีบ เท่ากับ 1 บาท
สินค้าส่งออก	 : ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ กาแฟ ไฟฟ้า 
  กระป๋อง ทองแดง ทองคำา
รายได้รวมต่อหัวประชากร	: 1,204 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี[9,13]
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วัฒนธรรม                   
2
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2.1
หมวด

การทักทาย
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2.1.1 การเรียกชื่อ

	 ควรเรียกช่ือจริงหรือช่ือเล่นของบุคคล
ม�กกว่�ก�รเรียกน�มสกุล	 แม้กระทั่งก�รเรียก
ชื่อที่เป็นท�งก�ร	ก็มักไม่เรียกน�มสกุลกัน	[19]

“มนัส”

“คำาสรอ้ย”

Do
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	 ควรกล�่วคำ�ว�่	“สะบ�ยดี”	ซ่ึงเปน็คำ�ทกัท�ย
ของช�วสปป.ล�ว	เปน็คำ�กล�่วทีม่�พรอ้มกบัรอย
ยิ้มและก�รพนมมือ	ถือเป็นคำ�ทักท�ยซึ่งกันและ
กัน	ส�ม�รถใชไ้ดกั้บคนในทุกระดบัชัน้ทัง้หญงิและ
ช�ย	[14] 

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Do

“สะบายดี”
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	 ช�ยไม่ควรยื่นมือให้หญิงสปป.ล�วจับ	 หรือ
หญิงต่�งช�ติก็ไม่ควรยื่นมือให้ช�ยสปป.ล�วจับ
เช่นกัน	[19]

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Don’t
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	 ควรกล่�วคำ�ว่�	 “ขอโทด”	 เพื่อแสดงคว�ม
เสียใจ	หรือขอโทษในก�รกระทำ�ต่�งๆ	[15]	

2.1.3 การกล่าวขอโทษ

Do

ขอโทด
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	 ควรกล่�ว	 “ขอบใจ”	 เพื่อแสดงให้ช�ว 
สปป.ล�วรู้ถึงคว�มขอบคุณ	 ในภ�ษ�ล�วไม่มี
คำ�ว่�	 “ขอบคุณ”	 ดังนั้นให้ใช้คำ�ๆ	 เดียวกัน	 คือ	
“ขอบใจ”	[15] 

2.1.4 การกล่าวขอบคุณ

Do

ขอบใจ
ขอบคุณ
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	 ควรกล�่วคำ�อำ�ล�ดว้ยก�รกล�่วว�่	“ล�กอ่น”	
เช่นเดียวกับคนไทย	[19] 

2.1.5 การกล่าวลา

Do
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2.2 
หมวด

อาหารและมารยาท
ในการรับประทานอาหาร
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	 ควรลองรับประท�นอ�ห�รประจำ�ช�ติของ
ช�วสปป.ล�ว	 ซึ่งคล้�ยคลึงกับอ�ห�รของช�ว
อีส�นของไทย	 ไม่ว่�จะเป็นล�บ	 แจ่ว	 แกงล�ว	 
(ไม่ใส่กะทิ)	และตำ�ส้ม	(ส้มตำ�)	[16]

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Do
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	 ควรเรียนรูก้�รรว่มรบัประท�นอ�ห�รกบัช�ว
สปป.ล�ว	ซึง่มวีฒันธรรมก�รกนิอ�ห�รทีไ่มยุ่ง่ย�ก
ซบัซ้อน	คอื	นยิมก�รนัง่ลอ้มวงรบัประท�นอ�ห�ร
กนับนเสือ่หรือส�ด	มี	“พ�ข�้ว”	ลกัษณะคล�้ยโตก
ต้ังอยูก่ล�งวง	ในพ�ข�้วมกัีบข้�วซ่ึงสว่นใหญเ่ปน็
ของแห้ง	เช่น	ปล�ร้�	ปล�ปิ้ง	นำ้�พริก	และผักพื้น
บ้�น	เป็นต้น	[16]

2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

Do



20 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ควรเรียนรู้ก�รรับประท�นอ�ห�รด้วยมือ	
ถ้�ต้องก�รเข้�ใจถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นในก�รรับ
ประท�นอ�ห�ร	 ควรใช้วิธีก�รเดียวกับเจ้�ของ
บ้�น	 ห�กใช้มือเปิบอ�ห�รต้องล้�งมือให้สะอ�ด	
และควรใช้มือขว�ในก�รเปิบเท่�นั้น	[19]

2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

Do
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	 ควรใชช้อ้น	สอ้ม	หรอืมดี	รบัประท�นอ�ห�ร
ต�มแบบส�กล	 เม่ือมีง�นเลี้ยงรับรอง	 ง�นต�ม
โรงแรม	และภัตต�ค�รต่�งๆ	[19]

2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

Do
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	 ไม่ควรกินเน้ือสัตว์สดๆ	 โดยเฉพ�ะเนื้อหมู
หรือเนื้อไก่ดิบ	หรือปรุงไม่สุก	[19]

2.2.3 ข้อควรระวัง
  ในการรับประทานอาหาร

Don’t
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	 ไม่ควรดื่มนำ้�ประป�	 ควรดื่มนำ้�จ�กขวดที่ 
ว�งข�ยต�มร�้นสะดวกซือ้	เพ่ือคว�มปลอดภัย	[19]

2.2.3 ข้อควรระวัง
  ในการรับประทานอาหาร

Don’t
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	 ควรรับประท�นอ�ห�รโดยให้คว�มสำ�คัญ
กับลำ�ดับอ�วุโส		ควรให้ผู้อ�วุโสที่สุดรับประท�น
อ�ห�รก่อน	แล้วจึงเริ่มรับประท�นได้	[16]

2.2.4 มารยาทบนโต๊ะอาหาร

Do
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	 ควรรินนำ้�ให้ผู้คนอื่นก่อนรินให้ตนเอง	[19]

	 ช�วสปป.ล�วเรียกแก้วนำ�้ว�่	จอก	ในขณะที ่
ขวดนำ้�จะเรียกว่�แก้ว	 ดังนั้นถ้�ขอนำ้�หนึ่งแก้ว	
อ�จจะได้นำ้�หนึ่งขวด	

2.2.4 มารยาทบนโต๊ะอาหาร

Do
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2.3 
หมวดศาสนา

และ
ประวัติศาสตร์ 
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2.3.1 การสนทนาเรื่องศาสนา

	 ควรหลกีเลีย่งก�รสนทน�เกีย่วกบัเรือ่งศ�สน�	
เนือ่งจ�กเรือ่งร�วในบ�งประเด็นเปน็เรือ่งเก่ียวกับ
คว�มเชือ่และคว�มศรทัธ�สว่นบคุคล	หรอืชมุชน	
ซึ่งอ�จมีคว�มแตกต่�งกันออกไป	[19]

Don’t
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	 ควรระมัดระวังก�รแสดงคว�มคิดเห็นแบบ
ช�ตินิยมที่อ�จจะนำ�ไปสู่ก�รโต้เถียงในประเด็น
ที่ละเอียดอ่อน	 เช่น	 เรื่องประวัติศ�สตร์ของพระ
แกว้มรกต	ก�รพูดเปรียบเทียบคว�มใหญเ่ลก็ของ
ประเทศหรือของระบบเศรษฐกิจ	ก�รกล�่วว�่ไทย
กบัล�วเปน็บ�้นพีเ่มอืงนอ้ง	เนือ่งจ�กช�วสปป.ล�ว
มองว�่ไทยกบัล�วเปน็เพือ่นกัน	อยูใ่นสถ�นะทีเ่ท�่
เทียมกัน	เป็นต้น	

2.3.2 การสนทนาเรื่องประวัติศาสตร์

พระแก้วมรกต

ไทยเป็นพี่
ลาวเป็นน้อง

Don’t
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	 พงึหลกีเลีย่งก�รสนทน�	วพิ�กษวิ์จ�รณ์เรือ่ง
ก�รเมืองก�รปกครองของสปป.ล�ว	ซ่ึงอ�จกอ่ให้
เกดิก�รโตเ้ถยีงกันได	้นอกจ�กนีย้งัไมค่วรสนทน�
เกีย่วกบัก�รเมือง	หรือถ�มคว�มเหน็เปรยีบเทยีบ
บุคคล	สถ�นที่	หรือสิ่งของระหว่�งไทยกับสปป.
ล�ว	ว�่ของใครดกีว�่หรอืสวยกว�่	เพร�ะจะนำ�ม� 
ซึง่คว�มอดึอดัใจทัง้สองฝ�่ย	นำ�พ�ใหไ้ม	่“มว่นอก 
ม่วนใจ”	 กันเสียเปล่�ๆ	 ยกเว้นเป็นก�รแสดง 
คว�มเห็นโดยสมัครใจของช�วสปป.ล�ว	[3]

2.3.3 การสนทนา
  เรื่องการเมืองการปกครอง

Don’t

ไทยดีกว่า 
สปป.ลาว

เรื่อง
การเมือง
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	 เมือ่พระสงฆห์รอืส�มเณรม�บณิฑบ�ตร	เร�
ตอ้งม�รอกอ่นหน�้ท�่นจะม�ถึง	ก�รตักบ�ตรต้อง
ระวงัอย�่ใหม้อืโดนบ�ตร	ห�้มสวมรองเท�้	หรือใส่
หมวก	หรือใส่ผ้�คลุมหัวขณะตักบ�ตร	[3]

2.3.4 การตักบาตรพระ

Do
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	 ช�วสปป.	ล�วนยิมใสบ่�ตรเฉพ�ะข�้วเหนยีว	
ข้�วต้มมดั	(ช�วล�วเรยีกว�่	“ข้�วต้ม”)	และขนม
หรอืลกูอม	สว่นกบัข�้วจะนำ�ไปถว�ยทีว่ดั	หญงิจะ
นั่งคุกเข่�ใส่บ�ตร	ส่วนช�ยนั้นยืนได้	ทั้งหญิงและ
ช�ยแตง่ก�ยสภุ�พเรียบร้อยจะสะพ�ยผ�้เบีย่งจ�ก
บ่�ซ้�ยเฉียงลงขว�	[2]  

2.3.5 การตกับาตรแบบชาวสปป.ลาว

Do
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	 ในวันพระทั้งข้�งข้ึนและข้�งแรม	 ช�วสปป.
ล�วนิยมทำ�บุญตักบ�ตร	 หรือนิมนต์พระม�สวด
ที่บ้�นเพื่อคว�มเป็นสิริมงคล	[17] 

2.3.6 การทำาบุญ

Do
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	 หนึง่ในข้อปฎบิตั	ิ“ครอง	14”	ทีพุ่ทธศ�สนกิชน 
ข�วสปป.ล�วต้องถือครองปฏิบัติตนให้เป็นคนดี 
คอื	ในวนัพระ	(ข�้งขึน้)	ให้จดัพ�นดอกไม	้ธปูเทยีน
ไปถว�ยพระสงฆ์และค�รวะส�มี
	 “ครอง	14”	คำ�	ว�่	“ครอง”	หม�ยถึง	ข้อกำ�หนด 
หรอืข้อควรปฏบิติั	14	ขอ้ของพทุธศ�สนกิชนช�ว
สปป.ล�วในก�รครองตนเปน็คนด	ีซึง่ในปจัจบุนัก็
ยังยึดถือสืบต่อกันม�	[17] 

2.3.6 การทำาบุญ

Do
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	 หนึง่ในข้อปฎบิตั	ิ“ครอง	14”	ทีพุ่ทธศ�สนกิชน 
ช�วสปป.ล�วต้องถือครองปฏิบัติตนให้เป็นคนดี 
คอื	“อย�่เดินเหยยีบเง�พระสงฆ”์	เพร�ะพระสงฆ์ 
เป็นผู้ถือศีลบริสุทธิ์	[17] 

2.3.6 การทำาบุญ

Don’t
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	 หนึง่ในข้อปฎบิตั	ิ“ครอง	14”	ทีพุ่ทธศ�สนกิชน 
ช�วสปป.ล�วต้องถือครองปฏิบัติตนให้เป็นคนดี	
คอื	“อย�่นำ�อ�ห�รเหลอืไปถว�ยแดพ่ระ”	จะเปน็
บ�ปทั้งช�ตินี้และช�ติหน้�	[17] 

2.3.6 การทำาบุญ

Don’t
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	 ประเทศสปป.	ล�วมีสถ�นที่และสิ่งสักก�ระ 
บูช�ที่สำ�คัญอยู่เป็นจำ�นวนม�ก	พระพุทธรูปเป็น
ส่ิงสักก�ระบูช�สิ่งหน่ึงของช�วสปป.ล�ว	 ควร
แสดงคว�มเค�รพดว้ยก�รแตง่ก�ยทีส่ภุ�พในก�ร
เท่ียวชมหรอืถ่�ยรปู	รวมทัง้ก�รเข้�เทีย่วชมสถ�น
ที่ศักดิ์สิทธิ์ต่�งๆ	 ก็ไม่ควรแตะต้องหรือเข้�ไปใน
บรเิวณหวงห้�มก่อนไดร้บัอนญุ�ต	และไมค่วรนำ�
อ�ห�รเข้�ไปรบัประท�นในอุโบสถหรอืดืม่นำ�้จ�ก
ขวด	เป็นต้น	[14] 

2.3.7 การแสดงความเคารพ
  สิ่งสักการะบูชา

Don’t
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2.4
หมวดมารยาท 

ในการเข้าสังคมและ
การเข้าร่วมงานพิธีสำาคัญ
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	 ควรแต่งก�ยอย่�งสุภ�พเรียบร้อยในก�ร
ติดต่อสถ�นท่ีร�ชก�รและวัด	 ช�ยควรสวมเสื้อ
ข�ว	 ก�งเกงดำ�ข�ย�ว	 หญิงช�วสปป.ล�วจะนุ่ง
ซิ่นเมื่อไปโรงเรียน	ไปทำ�ง�น	ติดต่อร�ชก�รและ
ไปง�นเลี้ยง	ง�นบุญต่�งๆ
	 ห�กหญิงช�วไทยมีโอก�สได้ ไปติดต่อ 
สถ�นที่ร�ชก�ร	 หรือท่องเที่ยววัดที่สปป.ล�ว	 
อ�จเตรียมผ้�ซื่นไป	 หรือห�ซ้ือที่ น่ัน	 เพ่ือใส่ 
ร่วมในง�นและโอก�สต่�งๆ	[4]

2.4.1 การติดต่อราชการ

Do
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	 ควรทร�บว่�เมือ่ไปตดิต่อหนว่ยง�นร�ชก�ร	
สำ�นักง�น	 และองค์กรให้บริก�รของสปป.ล�ว	 
โดยปกติจะเปิดทำ�ก�รวันจันทร์ถึงวันศุกร์	 เวล�	
08.00	น.	–	16.30	น.
	 ช่วงเวล�พักกล�งวันของสปป.ล�ว	 จะน�น
กว�่ปกต	ิเนือ่งจ�กช�วสปป.ล�วสว่นใหญย่งันิยม
วัฒนธรรมก�รนอนกล�งวัน	 ที่ได้รับอิทธิพลจ�ก
ประเทศฝรั่งเศส	[3]

2.4.1 การติดต่อราชการ

Do

เปิด
จันทร์ – ศุกร์

เวลา 08:00 – 16:30 น.
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ควรทราบวันหยุดราชการ
ใน สปป. ลาว มีดังนี้ [8]                       

วันที่ 1  มกราคม 	 วันปีใหม	่																															
วันที่ 20 มกราคม	 วันสร้�ง-ตั้งกองทัพ
																									 ประช�ชนล�ว															
วันที่ 22 มกราคม	 วันสร้�ง-ตั้งพรรค		
	 	 	 	 ประช�ชนปฏิวติัล�ว
วันที่ 8  มีนาคม								 วันแม่หญิง	
	 	 	 	 (วันสตรีส�กล)
วันที่ 14-16 เมษายน		 วันขึ้นปีใหม่	
	 	 	 	 (วันสงกร�นต์)																	
วันที่ 1 พฤษภาคม					 วันกรรมกรส�กล
วันที่ 1 มิถุนายน								 วันเด็ก
วันที่ 15 สิงหาคม							 วันรัฐธรรมนูญ
วันที่ 7 ตุลาคม								 วันครูแห่งช�ติ
วันที่ 12 ตุลาคม						 วันประก�ศเอกร�ช
วันที่ 2 ธันวาคม					 วันช�ติ	
	 	 	 	 (วันแตง่ตัง้	สปป.ล�ว)
วันที่ 31 ธันวาคม					 วันขึ้นปีใหม่

2.4.2 วันหยุดราชการ
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ควรทราบการติดต่อหน่วยงาน
ในประเทศ สปป.ลาว
 
ธนาคาร :		 เปดิทำ�ก�ร	วนัจนัทรถึ์งวนัศุกร	์
	 	 	 เวล�	08.30	น.	ถึง	15.30	น.
ธุรกิจเอกชน :	 เปิดทำ�ก�ร	วนัจนัทรถึ์งวนัศุกร	์
	 	 							 เวล�	08.00	น.	-12.00	น.	
	 	 							 ถึง	13.00	น.-17.00	น.	[3]

2.4.3 เวลาทำาการของหนว่ยงานตา่งๆ

Do
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	 ควรทร�บว�่ช�วสปป.ล�วสว่นใหญจ่ะจดัง�น
แตง่ง�นขึน้กอ่นหรอืหลงัวนัเข�้พรรษ�	(ประม�ณ
กล�งเดือนกรกฎ�คม)	 เน่ืองจ�กว่�ช่วงเวล�นั้น
เป็นช่วงเวล�ที่ช�ยสปป.ล�วจะเข้�พิธีอุปสมบท
กอ่นแตง่ง�น	ดงัน้ันก�รแจกบัตรเชญิง�นแตง่ง�น
จะเริ่มแจกกันม�กในช่วงปล�ยเดือนพฤศจิก�ยน	
หรือต้นเดือนธันว�คม	[19]

2.4.4 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Do
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	 ถ้�คุณไม่ส�ม�รถไปร่วมง�นแต่งง�นของ 
ช�วสปป.ล�วได้	 ควรฝ�กซองผู้อื่นเพื่อไปช่วย
ง�นและก�รให้เงินช่วยง�นแต่งง�นสำ�หรับช�ว 
ต่�งช�ตนิัน้	ควรอยูท่ีป่ระม�ณ	20	ดอลล�รส์หรฐัฯ	
หรือ	600	บ�ท	
	 และควรเข้�ใจว่�	ห�กท่�นได้รับบัตรเชิญใน
วิน�ทีสุดท้�ย	 แต่ไม่ได้หม�ยคว�มว่�ท่�นถูกลืม
เชิญม�ร่วมง�น	[19]

2.4.4 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Do
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	 ควรรับบัตรเชิญง�นศพบุคคลท่ีท่�นใกล้ชิด	 
อันจะเป็นสัญลักษณ์ของคว�มให้เกียรติแก่
ครอบครัวผู้เสียชีวิต	[19]

 2.4.5 การเข้าร่วมงานศพ

Do
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	 ไม่ควรสวมชดุสแีดง	ชดุท่ีเปน็สสีนั	หรอืชดุที่
ไมเ่ปน็ท�งก�รไปรว่มพธิศีพ	ควรสวมชดุสดีำ�ต�ม
ประเพณี	[19]

	 และไมค่วรไปเยีย่มบ้�นเพือ่นทนัททีีม่กี�รเสยี
ชีวิต	 เพร�ะจะถูกมองว่�นำ�คว�มต�ยและคว�ม
โชคร้�ยม�สู่บ้�นของเข�	[19]

 2.4.5 การเข้าร่วมงานศพ

Don’t
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	 ควรเรียนรูว้�่ในเขตชนบท	ผูค้นมกัจะม�รวม
ตวักันรอบๆ	บริเวณท่ีฌ�ปนกจิ	ในล�นพืน้ทีก่ว�้ง
หรือข้�งแม่นำ้�	 และหมุนเวียนกันว�งชิ้นส่วนฟืน
หรือวัสดุอื่นๆ	ในก�รประชุมเพลิงศพ	[19]

 2.4.5 การเข้าร่วมงานศพ

Do
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	 ครอบครัวช�วสปป.ล�วส่วนใหญ่จะได้รับ
คว�มลำ�บ�กท�งก�รเงินในระหว่�งทีม่กี�รจัดง�น
ศพ	ตอ้งพ่ึงพ�เงนิช่วยง�นจ�กบคุคลใกลช้ดิ	ดงันัน้
ควรใหเ้งนิเพ่ือเปน็ก�รชว่ยเหลอืก�รจดัง�นศพ	[19]

 2.4.5 การเข้าร่วมงานศพ

Do
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	 ไม่ต้องประหล�ดใจท่ีจะเห็นสม�ชิกใน
ครอบครัวหรือเพื่อนของผู้เสียชีวิตนั่งล้อมวงกัน
คุยเรื่องตลก	ดื่มสุร�	หรือเล่นไพ่	ที่บ้�นของผู้เสีย
ชีวิต	 ซึ่งเร่ืองนี้เป็นเรื่องปกติในก�รให้คว�มช่วย
เหลอืและใหก้ำ�ลงัใจแกค่รอบครวั	สำ�หรบัช�วต�่ง
ช�ตใิหรั้บคำ�เชญิดืม่สรุ�ดว้ยคว�มเงยีบครมึ	แต่ไม่
ควรไปร่วมเล่นก�รพนันกับเจ้�ภ�พ	[19]

 2.4.5 การเข้าร่วมงานศพ

Don’t
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	 ก�รมอบของท่ีระลึกเล็กๆ	 น้อยๆ	 เมื่อพบ
กับช�วสปป.ล�ว	 เป็นก�รแสดงนำ้�ใจและช่วย
สร้�งมิตรภ�พ	ของเล็กๆน้อยๆ	เช่น	ขนม	ดอกไม้	 
ผลไม้	หรือเครื่องดื่มประเภทต่�งๆ	[19] 

2.4.6 การให้ของขวัญ

Do
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	 ก�รให้ของขวัญของช�วสปป.ล�วนั้น	 สิ่งที่
ควรต้องคำ�นึงในก�รเลือกของขวัญ	คือ	
	 -	 ไม่ควรมอบของขวัญในโอก�สพิเศษต่�งๆ	
ท่ีเป็นสีดำ�	 ก�รใช้ซองสีดำ�เป็นสัญลักษณ์ในด้�น
ลบ	[19]

	 -	ไม่ควรส่งมอบซองเชิญร่วมง�นต่�งๆ	หรือ
ง�นวันเกิดด้วยซองสีดำ�	 ก�รใช้ซองสีดำ�เป็น
สัญลักษณ์ในด้�นลบ	[19]

2.4.6 การให้ของขวัญ

Don’t
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	 ในปัจจุบันช�วสปป.ล�วทั้งหญิงและช�ยจะ
แต่งก�ยแบบส�กล	และต�มแฟชั่นเก�หลีไม่ต่�ง
กับวัยรุ่นบ้�นเร�	 แต่มีช�วสปป.ล�วจำ�นวนไม่
น้อย	 โดยเฉพ�ะผู้หญิงที่ยังคงนิยมแต่งก�ยด้วย
ชุดประจำ�ช�ติหรือชุดพ้ืนเมืองในชีวิตประจำ�วัน
และในเทศก�ลง�นบุญประเพณีต่�งๆ	ด้วยคว�ม
ภ�คภูมิใจในเอกลักษณ์ท�งวัฒนธรรมของตน

2.4.7 การแต่งกาย

Do
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	 ชุดประจำ�ช�ติช�วสปป.ล�ว	:	
	 -	หญิงมักนุ่งผ้�ซิ่นที่ทอเป็นลวดล�ย	และใส่
เสื้อคอกลมแขนย�วหรือแขนทรงกระบอก	
	 -	ช�ยมักแตง่ก�ยแบบส�กล	ถ�้เป็นข�้ร�ชก�ร
หรอืผูม้ฐี�นะดนียิมนุง่โจงกระเบน	สวมเสือ้ช้ันนอก
ด้วยกระดุมเจ็ดเม็ดคล้�ยเสื้อพระร�ชท�นของ 
ไทย	[4]

2.4.7 การแต่งกาย

Do
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	 ควรแต่งก�ยต�มสภ�พอ�ก�ศ	 ลักษณะภูมิ
อ�ก�ศของสปป.ล�วคล�้ยกบัภ�คเหนอืและภ�ค
อีส�นของไทย	 แต่ฤดูหน�วจะมีอ�ก�ศเย็นกว่�
พื้นที่ท�งภ�คใต้และท�งตอนกล�งของประเทศ
เปน็บริเวณทีม่ฝีนตกชกุม�กกว�่ภ�คเหนอื	ดงันัน้
ควรเลอืกเสือ้ผ�้ใหเ้หม�ะกบัฤดูก�ลและภูมภิ�คที่
จะเดนิท�ง	และควรเนน้หลกัคว�มสวยง�ม	สภุ�พ
เรียบร้อยจะเป็นก�รดีม�ก	[1]

2.4.7 การแต่งกาย

Do
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	 ควรแต่งก�ยเมื่อไปประชุมห�รือท�งธุรกิจ	
ด้วยเสื้อเช้ิตและก�งเกงถือเป็นเครื่องแต่งก�ย 
ที่สุภ�พสำ�หรับช�ย	 สำ�หรับสตรีควรสวม 
กระโปรงย�วและเสื้ อมีแขนหรือไม่มีแขน	 
ก�รสวมชุดสูทสำ�หรับช�ยเฉพ�ะโอก�สที่เป็น
ท�งก�รเท่�นั้น	[16]

2.4.7 การแต่งกาย

Do
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	 นกัเรียนและนกัศกึษ�สปป.ล�วจะสวมเครือ่ง
แบบกันทุกคน	 ช�ยจะสวมเสื้อเช้ิตผูกเนคไทเส้น
เล็กทีท่ำ�จ�กผ�้ทอทอ้งถิน่	และก�งเกงข�ย�ว	สว่น
หญิงจะสวมเสื้อสีข�ว	และนุ่งซิ่นย�วคลุมเข่�	[3] 

2.4.7 การแต่งกาย

Do
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	 ไม่ควรสวมชุดดำ�ไปร่วมง�นประเพณีต่�งๆ	
ยกเว้นง�นศพ	[19]

2.4.7 การแต่งกาย

Don’t
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	 ควรใช้ทั้ง	 2	 มือในก�รยื่นและรับน�มบัตร
เพื่อแสดงคว�มสุภ�พ	 และควรดูน�มบัตรของ 
ผู้ท่ีแนะนำ�ก่อนเก็บเข้�กระเป๋�เพื่อเป็นก�รให้
เกียรติ	[19] 

2.4.8 การใช้นามบัตร

Do
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	 ก�รเที่ยวชม	วัดว�อ�ร�มต่�งๆ	ไม่ควรสวม
ก�งเกงข�สั้น	 ใส่รองเท้�แตะ	 หรือเสื้อที่เปิดโชว์
แขนหรือไหล่	 เพร�ะถือเป็นก�รไม่สุภ�พ	 และ
ไม่ให้เกียรติแก่สถ�นท่ีศักสิทธิ์ที่ช�วสปป.ล�ว 
ให้คว�มเค�รพ	[14] 

2.4.9 มารยาทในการเยือนสถานที่

Don’t
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	 เมื่อพระสงฆ์เดินผ่�นหน้�	 ควรนั่งลงพร้อม
พนมมือไหว้	เพื่อเป็นก�รแสดงคว�มเค�รพ	[3] 

2.4.9 มารยาทในการเยือนสถานที่

Do
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	 เม่ือมีง�นเลี้ยง	 ช�วสปป.ล�วจะนิยมดื่ม
สุร�และไวน์	 เพื่อสร้�งบรรย�ก�ศให้สนุกสน�น
ครึกคร้ืน	 และชวน	 “ตำ�จอก”	 หรือ	 “ชนแก้ว”	
เป็นระยะๆ	และอ�จพูดว่�	“ชมเชย	ๆ”	ด้วย	ซึ่ง
เป็นคำ�ที่หม�ยถึงคว�มยินดี	[3]	

2.4.10 สนุกสนานแบบชาวลาว

Do“ตำาจอก”
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	 ท่�นควรฝึกร้องเพลงบ้�ง	 ถ้�ต้องร่วมง�น
เล้ียงที่เป็นท�งก�ร	 เจ้�ภ�พจะเตรียมก�รแสดง
ให้แขกได้ชมหรือชวนแขกร้องเพลง	 ซึ่งเพลง 
ยอดนิยมของช�วสปป.ล�ว	 คือ	 เพลงดวงจำ�ป�	
และเพลงกุหล�บป�กซัน	[3]	

2.4.10 สนุกสนานแบบชาวลาว

Do
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	 เม่ือรับประท�นอ�ห�รเสรจ็แลว้	สิง่ทีข่�ดไม่
ได้ในง�นเลีย้งก็คือ	ก�รรำ�วง	ซ่ึงก�รรำ�วงแบบช�ว
สปป.ล�วนัน้	หญงิอยูว่งนอก	สว่นช�ยจะอยูว่งใน	
คูร่ำ�จะยกมอืไหว้กันก่อนรำ�วง	เมือ่รำ�วงเสรจ็แลว้
จะยกมือไหว้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง	[19]

2.4.10 สนุกสนานแบบชาวลาว

Do
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	 ไม่ต้องแปลกใจห�กได้รับพวงม�ลัยดอก 
ลลี�วด	ีเพร�ะเข�ถือว�่คุณเปน็แขกบ�้นแขกเมอืง	
ช�วสปป.ล�วเรยีกดอกลลี�วดวี�่	“ดอกจำ�ป�”	ซ่ึง
เป็นดอกไม้ประจำ�ช�ติสปป.ล�ว	[14]

2.4.11 พวงมาลัยดอกลีลาวดี

Don’t
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	 เมื่อมีโอก�สไปเยี่ยมเยียนช�วสปป.ล�วที่
บ้�น	หรือที่พักของเข�	ควรถอดรองเท้�ก่อนเข้�
บ้�นทุกครั้ง		[14]

2.4.12  ถอดรองเท้า
   เวลาไปเยี่ยมบ้านชาวลาว

Do
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	 ไม่ควรยืน่สิง่ของ	หรอืตะโกนคุยกันข้�มศรีษะ
ผู้อื่นด้วย	[19]

2.4.13 มารยาทการยื่นสิ่งของ

Don’t
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	 เวล�ต้องเดินผ่�นด้�นหน้�หรือหลัง	 ถ้�
ห�กมีผู้อื่นน่ังอยู่ในบริเวณนั้น	 ควรก้มตัวลงเล็ก 
น้อย	[19]

2.4.14 มารยาทการเดนิผา่นหลงัผู้อืน่

Do
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	 ไม่ควรจ่�หน้�ซองจดหม�ยทุกประเภทด้วย
ป�กก�สแีดง	ก�รจ�่หน้�ซองด้วยป�กก�สแีดงนัน้	
มีคว�มหม�ยในเชิงลบหรือเป็นก�รแจ้งประก�ศ
ข่�วร้�ย [19]

2.4.15 การจ่าหน้าซองจดหมาย

Don’t



68 ASEAN Do’s and Don’ts

2.5
หมวด

การซื้อของ
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	 ก�รถ�มว่�สนิค้�ช้ินน้ีร�ค�เป็นเงนิเท�่ไร	ควร
กล่�วว่�	“เท่�ได๋”	และห�กต้องก�รต่อรองร�ค�
สินค้�ควรกล่�วดังนี้
	 แพงม�ก						ควรกล่�วว่�			แพงหล�ย
	 ไม่แพง								ควรกล่�วว่�			บ่แพง
	 ลดได้หรือไม่	ควรกล่�วว่�			ลุดได้บ่	[15]

2.5.1 การต่อรองราคา

Do
“เท่าได๋”
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	 ร�ค�สนิค�้ท่ีถูกเสนอข�ยใหช้�วต�่งช�ตนิัน้
จะค่อนข้�งแพงกว่�คนในท้องถิ่น	
	 ดังนั้นจึงควรต่อรองร�ค�สัก	2	–	3	พันกีบ	
(ประม�ณ	 8	 –	 12	 บ�ท)	 ด้วยอ�รมณ์ขันเล็ก
นอ้ย	บ�งครัง้ท่�นอ�จจะตอ่รองร�ค�ได้ดีกว�่คน 
ท้องถิ่นก็ได้	[19] 

2.5.1 การต่อรองราคา

Do
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	 ก�รซื้อข�ยสินค้�	 และบริก�รทุกประเภท
ในสปป.ล�ว	 กฏหม�ยบังคับต้องชำ�ระเป็นเงิน
กีบเท่�นัน้	(ประก�ศธน�ค�รแหง่สปป.ล�ว	ลงวนั
ที่	2	มีน�คม	2550)	ผู้ใดไม่ปฎิบัติต�มมีคว�มผิด	
และมโีทษตัง้แต	่ตกัเตอืน	ปรบั	และถึงข้ันถอนใบ
อนุญ�ตก�รประกอบก�รธุรกิจ
	 ดงันัน้ร�้นค�้ต้องตดิป�้ยแสดงสนิค�้เปน็เงนิ
กบี	ร้�นค�้ทีร่บับตัรเครดติยงัมไีมม่�กนกั	และมกั
ใหเ้จ้�ของบตัรเครดติเปน็ผูร้บัผดิชอบค�่ธรรมเนยีม
ธน�ค�ร	 จึงควรสอบถ�มให้ชัดเจนก่อนตกลง 
ซื้อ	[15] 

2.5.2 วิธีการชำาระเงิน

Do
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	 สกุลเงินของสปป.ล�วที่ใช้ในก�รชำ�ระค่�
สนิค�้	มหีนว่ยเรยีกว่�	กีบ	(Kip)	ซึง่ใชใ้นรปูธนบตัร
เท่�นั้น	 มีอัตร�ตั้งแต่	 50,000	 20,000	 10,000	
5,000		2,000		1,000	และ		500	[4] 
	 อัตร�แลกเปลี่ยนประม�ณ	250	–	300	กีบ
ต่อหนึ่งบ�ท	 (เมษ�ยน	 พ.ศ.	 2556)	 ในกรณีที่
ร้�นค้�รับเงินบ�ท	 ไม่ควรใช้เหรียญบ�ทซื้อของ	 
เพร�ะสปป.ล�วใช้แต่ธนบัตร		

2.5.2 วิธีการชำาระเงิน

Do
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ตัวอย่างเหรียญกษาปณ์
หน้า-หลัง

 
10	เซนต์	(att)

20	เซนต์	(att)

50	เซนต์	(att)
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ตัวอย่างธนบัตร หน้า-หลัง
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ตัวอย่างธนบัตร หน้า-หลัง
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ตัวอย่างธนบัตร หน้า-หลัง
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ตัวอย่างธนบัตร หน้า-หลัง
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	 ก�รซื้อสินค้�ปลอดภ�ษีบริเวณด่�นฝั่ง 
สปป.ล�ว	เชน่	ไวน	์สรุ� และบุหรี	่ไมส่�ม�รถนำ�เข�้ 
ร�ชอ�ณ�จักรไทยได้เกิน	1	ลิตร	และ	200	มวน
ต่อคน	และในกรณีที่เดินท�งไปขึ้นเครื่องที่สน�ม
บินอุดรธ�นี	 ผลิตภัณฑ์ประเภทไวน์	 และสุร� 
ดังกล่�วจะต้องเก็บไว้ในกระเป๋�เดินท�งที่ส่งเข้�
ใต้ท้องเครื่องบิน	ห้�มถือติดตัวโดยเด็ดข�ด	[15]

2.5.2 วิธีการชำาระเงิน

Don’t
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	 ก�รซื้อ	 –	 ข�ย	 และมีย�เสพติดไว้ในครอบ
ครองถอืเปน็สิง่ผดิกฎหม�ย	ห�กจบัไดจ้ะถกูดำ�เนนิ
คดีอย่�งหนัก	[14] 

2.5.3 สินค้าต้องซื้อ/ห้ามซื้อ

Don’t
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2.5.3 สินค้าต้องซื้อ/ห้ามซื้อ

	 ไม่ควรซื้อผลิตภัณฑ์ที่ม�จ�กสัตว์ป่�	 หรือ 
รับประท�นอ�ห�รที่มีสัตว์ป่�เป็นส่วนประกอบ	
เพ่ือเป็นก�รช่วยกันอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ป่�ของ 
สปป.ล�ว	[14] 

Don’t
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	 ห้�มซื้อวัตถุโบร�ณในสปป.ล�ว	 เนื่องจ�ก
เป็นเร่ืองต้องห้�มและผิดกฎหม�ย	 แต่ควร 
ช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือหัตถกรรมที่ 
ทำ�จ�กช�วบ้�นเพื่อเป็นก�รส่งเสริมแทน	[14]

2.5.3 สินค้าต้องซื้อ/ห้ามซื้อ

Don’t



82 ASEAN Do’s and Don’ts

	 ห้�งสรรพสินค้�และร้�นค้�	:	เปิดทำ�ก�ร
	 ทุกวัน	เวล�	08.00	น.	–	18.30	น.	
	 บ�งแห่งปิดวันอ�ทิตย์
	 สำ�นักง�นธุรกิจ	:	เปิดทำ�ก�ร

	 วันจันทร์ถึงวันศุกร์	
	 เวล�	08.00	น.	–	12.00	น.	
	 และ	13.00	น.	–	17.00	น.	[3]

2.5.4 เวลาในการให้บริการของร้านคา้

Do
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	 ธน�ค�รพ�ณิชย์	:	เปิดทำ�ก�รวันจันทร์
	 ถึงวันศุกร์	เวล�	08.00	น.	–	16.00	น.	
	 หยุดพัก	12.00	น.	–	13.00	น.	
	 ที่ทำ�ก�รไปรษณีย์	:	เปิดทำ�ก�รวันจันทร์

	 ถึงวันศุกร์	เวล�	08.00	น.	–	17.00	น.
	 และวันเส�ร์	เวล�	08.00	น.	–	12.00	น.	[3]

	 พิพิธภัณฑ์	:	เปิดทำ�ก�รทุกวัน	
	 เวล�	08.00	น.	–	16.00	น.

2.5.4 เวลาในการให้บริการของร้านคา้

Do
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	 ควรให้ทิปสำ�หรับพนักง�นที่ให้บริก�รท่�น	
เชน่พนกัง�นขบัรถ	หรอืไกดท้์องถ่ินทีค่อยอำ�นวย
คว�มสะดวกใหร้ะหว�่งก�รเดินท�ง	ก�รใหท้ปิถอื
เปน็เร่ืองสำ�คญั	และม�รย�ทของนักทอ่งเทีย่ว	หรอื
ช�วต่�งช�ติ	[19]

2.5.5 การให้ทิป

Do
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	 ห�กจะนำ�เงนิเข�้ออกสปป.ล�วเกิน	20,000	
ดอลล�ร์สหรฐั		ตอ้งยืน่สำ�แดงต่อเจ้�หน้�ทีท่ี่ด่�น
ตรวจคนเข้�เมืองทั้งไทยและล�ว	[6]

2.5.6 ข้อควรระวัง
 ในการใช้เงินและแลกเงิน

Do
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	 ควรสังเกตคว�มแตกต่�งระหว่�งธนบัตร	
2,000	กีบ	และ	10,000	กีบ	ให้ดี	เพร�ะสีธนบัตร
นั้นมีคว�มใกล้เคียงกันม�ก	[19]

2.5.6 ข้อควรระวัง
 ในการใช้เงินและแลกเงิน

Don’t
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2.6
หมวด

ภาษากาย
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	 ควรระวงักริยิ�ม�รย�ทตอ่ภกิษแุละส�มเณร	
ซึ่งช�วสปป.ล�วให้คว�มเค�รพนับถือ	 ห้�มสตรี
แตะเนื้อต้องตัวพระสงฆ์โดยเด็ดข�ด	[14]

2.6.1 การปฏิบัติตนของสตรี

Do
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	 ไมค่วรใชน้ิว้ชีบ้อกคว�มตอ้งก�ร	เพร�ะเปน็
กิริย�ท่�ท�งที่ไม่สุภ�พ	[19]

	 ควรใช้ก�รผ�ยมือเมื่อต้องก�รชี้ไปท�งใด 
แทน	[11] 

2.6.2 การใช้นิ้วชี้บอกความต้องการ

Don’t
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	 ช�วสปป.ล�วถอืว�่เท�้เป็นสิง่ทีต่ำ�่สดุ	ไม่ควร
ใช้เท้�ช้ีหรือเตะสิง่ของต�่งๆ	หรอืว�งเท�้บนสิง่ของ
เพร�ะถือเป็นก�รแสดงท่�ท�งที่ไม่สุภ�พ	[14]

2.6.3 การใช้เท้าชี้บอกความต้องการ

Don’t
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	 ช�วสปป.ล�วถือว่�ศรีษะเป็นสิ่งที่สูงสุด	
ก�รจับศีรษะหรือตบศีรษะช�วสปป.ล�วเล่น	 
ถือเป็นก�รกระทำ�ท่ีไม่สุภ�พม�ก	 ทั้งเป็นก�ร 
เสียม�รย�ทอย่�งร้�ยแรงที่สุด	 หรือแม้กระท่ัง 
ก�รลูบศีรษะของเด็กๆ	ก็ไม่ควรทำ�เช่นกัน	[19] 

2.6.4 การสัมผัสศีรษะของคนอื่น

Don’t
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	 ควรใช้มอืทัง้	2	ข�้ง	หรอืมอืขว�ในก�รสง่มอบ
ของใหช้�วสปป.ล�ว	ซึง่ถือเปน็ท�่ท�งทีส่ภุ�พ	แม้
ผู้ที่ถนัดมือซ้�ยก็ควรจะต้องทำ�เช่นเดียวกัน	[19]

2.6.5 การใช้มือขวาและการส่งของ

Do



93สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

	 ควรระวังกิริย�ม�รย�ทต่อเพศตรงข้�ม	 
แม้ท่�นจะเป็นคู่รักกันก็ต�ม	 ช�วสปป.ล�วไม่ 
นิยมแสดงคว�มรักต่อกันในที่ส�ธ�รณะ	 ก�ร 
กอดจูบกันในท่ีส�ธ�รณะเป็นสิ่งที่ไม่สุภ�พและ
ไม่ควรทำ�	[3]

2.6.6 การแสดงออกในที่สาธารณะ

Don’t
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	 ควรชว่ยกันรักษ�คว�มสะอ�ด	โดยก�รทิง้ขยะ
ในภ�ชนะท่ีไดจ้ดัเตรียมไว้ให	้เพือ่เปน็ตวัอย�่งทีด่ี
แก่เย�วชนช�วสปป.ล�ว	[14]

2.6.6 การแสดงออกในที่สาธารณะ

Do
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	 ควรแต่งตวัให้สะอ�ด	สภุ�พ	และถกูก�ลเทศะ	
เพร�ะช�วสปป.ล�วเป็นผู้ให้คว�มสำ�คัญในเรื่อง
ก�รแตง่ก�ย	เพร�ะถอืเป็นก�รเค�รพสถ�นที	่	[14]

2.6.6 การแสดงออกในที่สาธารณะ

Do
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	 ไมค่วรสวมชดุว�่ยนำ�้	เสือ้ทีป่กคลมุไม่มิดชิด	
หรือถอดเสื้อในที่ส�ธ�รณะ	[19] 

2.6.6 การแสดงออกในที่สาธารณะ

Don’t
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	 ไม่ควรกอดหรือผลักคนอื่นจ�กด้�นหลัง	 
เพร�ะช�วสปป.ล�วถือเป็นก�รกระทำ�ที่น่� 
อึดอัดใจ		[19] 

2.6.7 สัญลักษณ์ท่าทาง

Don’t
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	 ก�รเดินผ่�นผู้ท่ีน่ังอยู่	 ควรที่จะค้อมตัวลง		
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกลุ่มคนที่อ�วุโสกว่�	 เพร�ะ
เป็นก�รแสดงกิริย�ที่สุภ�พ	[14]

2.6.7 สัญลักษณ์ท่าทาง

Don’t
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	 ถ้�เจ้�ของบ้�นเป็นผู้ใหญ่กว่�นั่งบนพื้น	 เร�
ควรนั่งในระดับที่เสมอกับพวกท่�น	 ไม่ควรนั่งใน
ตำ�แหน่งที่สูงกว่�	ซึ่งเป็นก�รกระทำ�ไม่เหม�ะสม
และไม่เข้�ใจประเพณีอ�วุโส	[4] 

2.6.7 สัญลักษณ์ท่าทาง

Don’t
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	 ช�วสปป.ล�วมักจะต้อนรับแขกที่ ม�
เยี่ยมเยียนที่บ้�นด้วยก�รเสริฟนำ้�	 ควรตอบรับ
นำ�้ใจไมตรนีัน้อย�่งสภุ�พ	ถงึแมว้�่คณุจะไมอ่ย�ก
ดื่มนำ้�นั้นก็ต�ม	[11] 

2.6.7 สัญลักษณ์ท่าทาง

Do
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	 ไม่ควรแจกขนม	ของฝ�ก	หรือสิ่งของต่�งๆ	
แกเ่ดก็ๆ	ทีพ่บเห็นต�มข�้งถนนหรอืในสถ�นทีไ่ด้
ไปเทีย่วชม	เพร�ะจะเปน็ก�รสนบัสนนุให้มีขอท�น
เกดิขึน้ในเมอืงม�กขึน้		วธีิก�รทีถ่กูต้องสำ�หรบัก�ร
บรจิ�ค	คอื	ตอ้งตดิตอ่ผ�่นผูน้ำ�ชมุชนเชน่	น�ยบ�้น	
(ผู้ใหญ่บ้�น)	หรือหัวหน้�โรงเรียน	 (ผู้อำ�นวยก�ร
โรงเรียน)	ที่ต้องก�รให้คว�มช่วยเหลือ	[14]

2.6.7 สัญลักษณ์ท่าทาง

Don’t
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2.7 
หมวดอื่นๆ
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	 ช�วสปป.ล�วเปน็คนสภุ�พ		ออ่นนอ้ม		หลกีเลีย่ง 
ก�รพูดเสียงดังจนเกินควร	 หรือข้ึนเสียงเวล� 
พดูคยุกบัช�วสปป.ล�ว	โดยเฉพ�ะก�รเจรจ�ธรุกจิ
ก็ต้องระมัดระวัง	[14]

2.7.1 การพูดเสียงดัง

Don’t
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	 ก่อนจะถ่�ยรูปบุคคลหรือสถ�นที่ใดๆ	 ใน 
สปป.ล�ว	 ควรขออนุญ�ตก่อนเสมอ	 ว่�เจ้�ตัว
หรือเจ้�หน้�ที่ต�มสถ�นที่ต่�งๆ	ยินดีให้ถ่�ยภ�พ
หรือไม่	[19]

2.7.2 ขออนุญาตก่อนถ่ายรูป

Do
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	 ห้�มพักค้�งคืนท่ีบ้�นช�วสปป.ล�วโดย 
ไม่แจ้งต่อน�ยบ้�น	(ผู้ใหญ่บ้�น)	ก่อน
	 และก�รมีเพศสัมพันธ์กับช�วสปป.ล�วที่
ไม่ใช่คู่สมรสเป็นเรื่องผิดกฎหม�ย	ห�กละเมิดจะ
ถกูกักตวัไวจ้นกว่�จะนำ�เงินม�เสยีค�่ปรบั	ซึง่ช�ว
ต�่งช�ติทีผ่ดิกฎหม�ยนีจ้ะตอ้งจ�่ยเงนิค�่ปรบัอย�่ง
ตำ่�ประม�ณ	500	ดอลล�ร์สหรัฐ	และถูกส่งกลับ
ประเทศทันที	[1]

2.7.3 การพักค้างคืนในฐานะแขก

Don’t
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	 หนังสือเดินท�งควรมีอ�ยุเหลือไม่ตำ่�กว่�	
6	 เดือนนับจ�กวันเดินท�ง	 สำ�หรับช�วไทยผู้
ถือหนังสือเดินท�งบุคคลท่ัวไป	 (เล่มสีเลือดหมู)	
ส�ม�รถพำ�นักได้ท่ัวประเทศสปป.ล�วเป็นเวล�	
30	 วัน	 โดยไม่ต้องขอวีซ่�	 แต่ห�กผู้ใดประสงค์
จะพำ�นกัเกนิกว�่นัน้	ควรแจง้ช่ือและร�ยละเอยีด
ท่ีเกีย่วขอ้งให้สถ�นเอกอคัรร�ชทตูไทยทร�บเพือ่
ประโยชน์ในก�รดูแลช่วยเหลือกรณีจำ�เป็น	[3] 

2.7.4 การวางแผนการเดินทาง

Do6 Months +++
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	 ควรใหก้�รสนบัสนนุผลติภัณฑต์�่งๆ	ของช�ว
สปป.ล�ว	 เช่น	 ก�รรับประท�นอ�ห�ร	 หรือซ้ือ
ของที่ระลึก	 เพร�ะเป็นก�รส่งเสริมธุรกิจในท้อง
ถิ่นและทำ�ให้ช�วบ้�น	 ช�วน�	 ช�วสวนผู้ทำ�ก�ร
ผลิตมีร�ยได้เพิ่มขึ้น	[14]

2.7.5 การส่งเสริมธุรกิจในท้องถิ่น

Do
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	 ก�รเดินท�งท่องเท่ียวท�งถนนในสปป.	ล�ว
ชว่งฤดฝูน	ควรเผือ่เวล�เดนิท�ง	2	–	3	ช่ัวโมง	หรอื	
2	–	3	วัน	เนื่องจ�กเส้นท�งถนนส่วนใหญ่จะเป็น
หลุมและโคลนในฤดูก�ลนี้	[15] 

2.7.6 การเดินทาง
 ในหน้าฝนในสปป. ลาว

Do
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	 ก�รจร�จรในสปป.ล�วใช้ระบบพวงม�ลัย
ซ้�ย	ขับรถชิดขว�	ห�กต้องก�รแซงต้องแซงท�ง
ซ้�ยเท่�นั้น	 อีกทั้งยังจำ�กัดคว�มเร็วในก�รขับข่ี
ไม่เกิน	60	กม./ชม.	ด้วย	นอกจ�กนี้ก�รจอดรถ
รอสญัญ�ณ	ไฟแดงกห็�้มจอดชดิเสน้ขว�	แต่ต้อง
จอดให้ห่�งจ�กเส้นขว�พอสมควร	[1]

2.7.7 การขับรถในสปป. ลาว

Do
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	 ก�รแจกจ่�ยใบปลิวหรือเอกส�รเผยแพร่
ประช�สัมพันธ์ต่�งๆ	
	 ก�รถ�่ยทำ�ภ�พยนตร์	ละคร	มวิสคิวดีโีอ	ข�่ว	
ส�รคดี	หรือร�ยก�รโทรทัศน์
	 ก�รชุมนุมเพื่อทำ�กิจกรรม	เช่น	ก�รสัมมน�	
ก�รเผยแพร่ศ�สน�	ก�รสอนภ�ษ�	และก�รข�ย
สินค้�	ห�กฝ่�ฝืนจะถูกปรับขั้นตำ่�	500	ดอลล�ร์
สหรัฐ	หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ	[6] 

2.7.8 กิจกรรมที่ต้องขออนุญาต
 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ของ สปป.ลาวก่อน

Do
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	 นกัทอ่งเท่ียวควรเตรียมย�รกัษ�โรคทีจ่ำ�เป็น
ติดตัวไว้เสมอ	รวมทั้งมีหม�ยเลขโทรศัพท์ในไทย
เผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉิน	และในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
และตอ้งไปรักษ�พย�บ�ลในประเทศไทย	ส�ม�รถ
ติดต่อสถ�นเอกอัครร�ชทูตเพื่อประส�นให้ด่�น
สะพ�นมิตรภ�พไทย-ล�วแห่งที่	1	(หนองค�ย	–	
นครหลวงเวยีงจันทน)์	อำ�นวยคว�มสะดวกในก�ร
ข�้มแดนทัง้ในและนอกเวล�ทำ�ก�รของด่�น	(ด่�น
เปิดเวล�	06.00	–	22.00	น.)	[6] 

2.7.9 การรักษาสุขภาพ
 ในระหว่างอยู่สปป.ลาว

Do
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	 แม้	สปป.ล�วเป็นประเทศที่สงบสุข	แต่ต�ม
เมอืงใหญอ่�จมีก�รฉกชิงว่ิงร�ว	เหมอืนเมอืงใหญ่
อื่นๆ	ทั่วโลก	นักท่องเที่ยวควรระวังตัวเสมอเพื่อ
ป้องกันก�รกระช�กกระเป๋�	 หรือก�รจ้ีปล้น	 ซ่ึง
เคยปร�กฏเป็นกรณีม�แล้ว	 เช่น	 ไม่ควรออกม�
เดนิเทีย่วเลน่ในย�มวกิ�ล	ต�มสถ�นทีเ่ปลีย่ว	ก�ร
สะพ�ยกระเป�๋ควรสะพ�ยในลักษณะคลอ้งคอเอ�
ไว้ด้�นหน้�	ไม่ควรสะพ�ยคล้องไหล่	และห�กถูก
จีป้ลน้	ไมค่วรตอ่สูกั้บคนร้�ยเพร�ะอ�จถกูทำ�ร�้ย
จนบ�ดเจ็บ	[6]	

2.7.10 ระมัดระวังความปลอดภัย

Do
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	 ไมค่วรใสค่อนแทคเลนสใ์นก�รเดนิเลน่เทีย่ว
ชมเมือง	 เนื่องจ�กมีฝุ่นละอองจ�กก�รก่อสร้�ง 
ในระหว่�งก�รขย�ยเมือง	 ควรสวมแว่นต�จะ 
ดีกว่�	 และควรนำ�นำ้�ย�ล้�งคอนแทคเลนส์และ 
ย�หยอดต�ติดตัวม�ด้วย	[19]

2.7.11 ความสะอาดของคอนแทคเลนส์

Don’t
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2.7.14 หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้

ควรจดเบอร์โทรศัพท์ข้�งล่�งนี้
และเก็บไว้กับตัวตลอดเวล�	
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2.7.14 หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้
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