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คํานํา 
 
 มารยาทและการเขาสังคมซึ่งเปนหลักปฏิบัติสากลทั่ว ๆ ไป เปนสิ่งที่สําคัญและจําเปนสําหรับ
ขาราชการของ   ทร.     ในการนําไปใชงานทั้งในประเทศและตางประเทศ  
 คณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงของ  ทร.ดานการขาว จึงไดรวบรวมขอมูลจากแหลง
ตาง  ๆ  โดยจัดทําเปนเอกสารอางอิงของ ทร.เร่ือง  “ คูมือมารยาทและการเขาสังคม หมายเลข ๒๐๐๖ “ 
(อทร.๒๐๐๖) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขาราชการ ทร.ใชเปนแนวทางในการเขาสมาคมกับบุคคลตาง  ๆ   
ตามโอกาสอันควรทั้งในประเทศ        และตางประเทศ ไดอยางถูกตองและเปนที่ยอมรับ 
 คณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงของ     ทร.  ดานการขาว    หวังวา  คูมือมารยาท 
และการเขาสังคม   หมายเลข  ๒๐๐๖  (อทร.๒๐๐๖)   จะเปนประโยชนแกขาราชการของ ทร. อยางไรก็
ตามหากผูใดมีขอสงสัย หรือพบเห็นขอบกพรองที่ควรแกไขปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น    ขอไดโปรดแจงให   
ขว.ทร.  ซ่ึงเปนหนวยควบคุมเอกสารนี้ทราบ เพื่อจะไดพิจารณาปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป 
 
                      คณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงของ ทร.ดานการขาว 
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สารบัญ 
                                                       
                                                                         หนา 
บทที่ ๑   กลาวนํา                                                           ๑ 
บทที่ ๒   มารยาท                                                    
                ตอนที่ ๑ มารยาท                                                                               ๓      
     ตอนที่ ๒ มารยาทในโตะอาหาร                                            ๒๒ 
                ตอนที่ ๓ มารยาทที่ไมควรปฏิบัติในการสมาคมและในที่สาธารณะ                      ๔๖
     ตอนที่ ๔ มารยาทบางอยางของทหารเรือ                                                                 ๕๔ 
บทที่ ๓   การเขาสังคม 
               ตอนที่ ๑ การแนะนําใหรูจักกัน                                                     ๖๒ 
               ตอนที่ ๒ นามบัตรและการใช                                                        ๖๙ 
               ตอนที่ ๓ การแตงกาย                                                               ๗๗ 
               ตอนที่ ๔ การรบัประทานอาหาร                                                    ๙๖ 
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บทท่ี ๑ 
กลาวนํา 

 
                     คําวา มารยาทสังคมนั้น แปลตามคําแปลของปทานุกรมไดดังนี้ 
                     สังคม คือ การคบหาสมาคมกัน 
                     มารยาท คือ กิริยาวาจาที่ถือวาเรียบรอย 
                     ดังนั้น  คําวามารยาทสังคมก็คือ     "การใชกิริยาวาจาที่ถือวาเรียบรอยในการคบหา  สมาคมกัน" 
                     เมื่อพิจารณาตามคําแปลแลวจะรูสึกวามีความหมายแคบมาก  แตที่แทจริงแลวมีความมุงหมายที่
จะใหตรงกับคําวา  " ETIQUETTE"   ในภาษาอังกฤษหากจะใหคําจํากัดความของคําวา "ETIQUETTE"  กค็ง
จะหมายถึง  "การปฏิบัติตนในสังคมอยางเหมาะสม  เพื่อความสุขสบายซึ่งกันและกัน" 
                     บุคคลที่อยูลําพังคนเดียวอาจจะปฏิบัติตนไดตามใจชอบ       แตถาอยูรวมกับผูอ่ืนแลวจะตองไม
กระทําการใด ๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของผูอ่ืน นี่เปนหลักการอันหนึ่งของ ETIQUETTE 
                     บางคนคิดวา   ETIQUETTE   หมายถึงวา จะจัดงานปารตี้อยางไร  หรือจะจัดพิธีแตงงาน
อยางไร  แตความหมายอันแทจริงของ ETIQUETTE นั้นไมไดหมายถึงพิธีการตาง ๆ เหลานี้เทานั้น แต
หมายถึงการปฏิบัติทุกสิ่งทุกอยางในสังคมที่เหมาะสม  นับตั้งแตการแตงกาย  การสนทนา   การรับประทาน
อาหาร อิริยาบถตาง ๆ รวมทั้งพิธีการหรือกฏเกณฑในการปฏิบัติในโอกาสตาง ๆ ดวย 
                     คนทุกคนเมื่อแรกเกิดลวนเห็นแกตัว เด็กทารกยอมนึกถึงแตความสุขสบายของ    ตัวเอง  โดย
ไมคํานึงถึงสิ่งใดทั้งสิ้น เวลาหิวก็จะไขวควาอาหารใสปาก  หรือเห็นสิ่งของที่ตองตาตองใจก็จะควาเอามา
เปนของตัว โดยไมคํานึงวาของนั้นเปนอะไรหรือเปนของใคร คร้ันทารกนั้นเริ่มเติบโตขึ้น  พอแมก็จะเริ่ม
สอนใหรูจักการขอ รูจักการใชชอนตักอาหารใสปาก  รูจักกลาวสวัสดีหรือขอบคุณ ฯลฯ  เหลานี้ลวนแตเปน
การสอนในเรื่อง ETIQUETTE ทั้งสิ้น 
                     กฎเกณฑของ ETIQUETTE นั้นมักจะสืบเนื่องมาจากเหตุผลที่ดีเสมอ แตบางอยางเหตุผล
เหลานั้นไดหายไปหรือคนหาเหตุผลไมได   แตก็ยังคงปฏิบัติกันตอ ๆ มาจนกลายเปนประเพณี  เชน  การ
ทักทายดวยการจับมือ (SHAKE HANDS) นั้น  ในสมัยโบราณเปนการแสดงความบริสุทธิ์วาไมไดถืออาวุธ
ไวในมือเปนการแสดงถึงความเปนมิตร การเชิญชวนดื่มโดยยกแกวเหลาชูขึ้นก็เชนเดียวกัน  
            สมัยกอนจะตองใหแกวกระทบกัน และใหเหลากระฉอกลงในแกวซ่ึงกันและกัน   เปนการแสดง
ความบริสุทธิ์ใจวาเจาภาพไมไดผสมยาพิษลงในแกวเหลาของแขก เมื่อสุภาพสตรีจะลงจากรถ สุภาพบุรุษ
จะตองลงมาเปดประตูรถ และยื่นแขนใหสุภาพสตรีเกาะ  นี่ก็เปนเหตุผลอันเนื่องมาจากสมัยที่คนเราใชรถมา
เปนพาหนะ   สมัยนั้นสุภาพสตรีมักจะสวมกระโปรงยาวรุมราม และบันไดรถมาก็มักจะสูง เปนการไม
สะดวกอยางยิ่ง  ดังนั้นสุภาพบุรุษจึงตองชวยเหลือโดยยื่นแขนใหสุภาพสตรีเกาะ 
                     ในการเดินไปตามริมถนนก็เชนเดียวกัน  สุภาพบุรุษจะเดินดานนอก  สวนสุภาพสตรีเดินดาน
ใน ทั้งนี้ก็เปนการแสดงความเปนสุภาพบุรุษที่จะปองกันไมใหสุภาพสตรีไดรับอันตรายจากยวดยานพาหนะ
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ที่แลนเฉียดไป    หรือปองกันไมใหน้ําฝนที่นองอยูตามทองถนนกระเซ็นไปเปรอะเปอนเครื่องแตงกายของ
สุภาพสตรี  ETIQUETTE ในแตละประเทศบางอยางก็มักจะแตกตางกัน  หรือบางอยางก็ตรงกันขาม เชน ใน
สหรัฐ ฯ สุภาพบุรุษเดินนําหนาสุภาพสตรีถือวาไมสุภาพ   เวนไวแตจะเขาไปในที่อันตราย   สวนในพมาเปน
ธรรมเนียมที่สุภาพสตรีจะตองเดินตามหลังสามี  เพราะถือวาตนเปนชางเทาหลัง ชาวยุโรปสวมรองเทาเดิน
ในบาน แตชาวญ่ีปุนกอนเขาบานจะตองถอดรองเทา เพราะพื้นบานสวนมากปูดวยเสื่อ ถาสวมรองเทาเขาไป
ก็คงจะชํารุดไดงาย  ผูที่ไปอยูในตางประเทศหรือคบคาสมาคมกับชาวตางประเทศ  ควรจะศึกษา 
ETIQUETTE  ที่ถือวาเปนสากล   และ ETIQUETTE ของทองถ่ินนั้น ๆ ดวย  และเลือกปฏิบัติใหเหมาะสม
ตามกาลเทศะ  บางครั้งก็อาจปฏิบัติคละเคลากันไปในโอกาสเดียวกัน 
                     บางคนกลาววา ETIQUETTE ไมใชกฎหมาย ถึงกระทําผิดจะไมถูกจับกุมลงโทษ ที่กลาวเชนนี้
ก็อาจจะถูก   แตในบางกรณีการขาด ETIQUETTE นั้นจะไดรับความอับอาย  ไดรับการดูหมิ่นดูแคลนหรือ
ขาดคนคบคาสมาคมดวย  ซ่ึงอาจจะเปนผลรายแรงกวาการทําผิดกฎหมายเสียอีก  การปฏิบัติผิดกฎ 
ETIQUETTE อยางรายแรงของคนปาบางเผา ก็อาจถูกลงโทษถึงตายได  
                     ฉะนั้นการจะใชมารยาทใหเหมาะสมกับระเบียบพิธีในโอกาสใด ขึ้นอยูกับไหวพริบในการที่จะ
เลือกใช  และแสดงออกมาใหแนบเนียนถูกตองเหมาะสมกับสภาพการณและกาลเทศะ  ในขณะที่กําลัง
ปฏิบัติภารกิจ หรือในขณะที่เราปรากฏตัวในแตละโอกาส  แตควรยึดหลักการสําคัญ คือ  ความพอเหมาะ
พอดี และแสดงออกใหเปนธรรมชาติ จะทําใหผูปฏิบัติมีเสนหประทับใจไดมาก  และอยาไดแสดงตนเปนคน
เจาพิธีเครงครัดจนแข็งกระดางไปหมด ซ่ึงจะทําใหผูเกี่ยวของรูสึกอึดอัดไปดวย 
                     หลักสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ  การรูจักประนีประนอมในสถานการณตาง ๆ  ซ่ึงจะชวย
แกปญหาขัดของไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนปญหาที่เกิดจากความไมเขาใจ หรือการที่บุคคลใดไมยอมที่จะ
เขาใจเรื่องใดก็ตาม  ทั้งนี้เพราะมารยาทเปนเรื่องที่มีความแตกตางกันไดเสมอ  สําหรับบุคคลที่มาจากสังคมที่
ตางกัน      
             

 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 



 10

บทท่ี ๒ 
ตอนที่ ๑ 
มารยาท 

 
     ๑. ตรงตอเวลา 

       - เมื่อไปรวมในงานทางราชการ หรืองานพิธีการตางๆ ผูนอยจะตองไปถึงกอนและกลับที
หลัง 
       - การไปงานเลี้ยง ไมควรอยูนานจนกลับเปนคนสุดทาย 

      ๒. การจับมือ 
        - ผูมีอาวุโสกวาเปนผูยื่นมือใหจับกอน 
        - การจับมือถาชาวตางประเทศ สุภาพบุรุษจะจับมือสุภาพสตรีตอเมื่อสุภาพสตรียื่นมือใหจับ
กอน 
        - ถาสวมถุงมืออยูจะตองถอดถุงมือกอน 
        - ระหวางจับมือสํารวมพอสมควร 
        - เมื่ออยูในเครื่องแบบอยาเดินจับมือหรือควงแขนสุภาพสตรี 
        - เมื่อตองการชวยเหลือสุภาพสตรีเวลาขึ้นรถหรือลงเรือใหใชวิธียื่นมือใหสุภาพสตรีจับโดย
หงายฝามือ อยาใชมือไปจับแขนสุภาพสตรี อาจยื่นแขนใหเธอเกาะไดถาจําเปนหรือยื่นแขนใหเกาะ เมื่อจะ
เขางานเลี้ยงอาหารค่ําแบบพิธีการ สรุปคือยื่นแขนใหสุภาพสตรีเกาะไดเมื่อเธอตองการความชวยเหลือ แต
อยาเกาะแขนสุภาพสตรี เวนไวแตในกรณีปองกันอุบัติเหตุกะทันหัน  หามยื่นแขนใหสุภาพสตรีเกาะในงาน
กลางวัน 

       ๓. การลุกขึ้นยืน 
                          - เมื่อสุภาพสตรีเขามาในหองหรือเขามาที่โตะ   สุภาพบุรุษควรลุกขึ้นยืนเปนการตอนรับให
เกียรติสตรีและควรยืนอยูจนกวาสตรีจะนั่ง      และปฏิบัติเชนเดียวกันนี้กับนายทหารผูใหญดวย 
             - ถาเปนในรานอาหารหรือที่ชุมนุมชนถาไมสะดวกหรืออาจทําใหเปนที่รบกวนหรือเอิกเกริก
แลวอาจยืนเพียงครึ่งตัวได 

      ๔. การเดิน 
                         - ใหอาวุโส และสุภาพสตรีเดินทางขวา   ถาเดินกับสุภาพสตรี ๒ คน  ก็ตองอยูทางซายสุด 
เวนแตเมื่อขามถนนอาจเดินระหวางสตรีทั้ง ๒ คน หรือเมื่อสตรีดังกลาวเปนคนชราหรือตองการความ
ชวยเหลือ 
                         - เมื่อจะเดินผานนายทหารผูมีอาวุโสกวา ควรขออนุญาตผาน 
                   ๕. การเปดประตู 
                         - เมื่อเดินกับสุภาพสตรี หรือนายทหารที่อาวุโสกวา  เวลาจะเปดประตู บุรุษหรือผูนอยเปนผู
เปดประตูและจับไวใหสตรีผานออกไปกอน แลวจึงปดประตู 
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                         - แตถาเปนทหารดวยกัน และในหนาที่ราชการ หรือใน OFFICE นายทหารชายที่อาวุโสไม
ตองปฏิบัติเชนดังกลาว 
                    ๖. มีหลักปฏิบัติงาย ๆ วา ใหเกียรติแกสตรีกอนเสมอ เวนแต     
                         - ในกรณีที่ทานตองชวยเหลือเธอ  เชน  เวลาลงรถ บุรุษตองลงมากอนเพื่อคอยชวยเหลือ  ถา
เปนขึ้นรถ สตรีขึ้นกอน บุรุษขึ้นทีหลังและปดประตู 
                         - เมื่อเขาในรานอาหารที่ไมมีบอยมานําเขาที่นั่ง   หรือเมื่อนําเธอเขาโรงภาพยนตรและไมมี
คนนํา 
                         - ในฝูงชนแนน ๆ ทานตองเปนผูเดินนําแหวกฝูงชนให 
                         - งานทางราชการถืออาวุโสของทางราชการ   คือ   นายทหารชายที่อาวุโสกวายอมนําหนา
ทหารหญิงที่อาวุโสต่ํากวา 
                   ๗. การสูบบุหร่ี 
                         - กอนหยิบบุหร่ีขึ้นสูบจะตองยื่นบุหร่ีเชิญชวนใหสุภาพสตรีหรือผูอ่ืนที่อยูขางเคียงกอนแลว
จึงหยิบสูบเทากับเปนการขออนุญาตไปในตัว 
                         - เมื่อสุภาพสตรีหรือผูมีอาวุโสควักบุหร่ีขึ้นสูบควรจุดให   และควรยื่น  LIGHTER อยูใน
ระดับพอเหมาะไมทําใหผูสูบตองกมลงมารับมากเกินไป   แตงเปลวไฟใหพอดี  ถาอยูในระยะหางไกลก็ไม
จําเปน 
                         - อยาเดินสูบบุหร่ี 
                         - ในงานเลี้ยงที่เปนทางการเชน งานรีเซฟชั่น งานพิธีแตงงาน ฯลฯ ถาประสงคจะสูบบุหร่ี 
ควรออกไปหาที่สูบภายนอก 
                         - ไมสูบบุหร่ีในขณะสวมถุงมืออยู 
                         - ไมใชจานหรือภาชนะอื่นใด (ที่ไมใชที่เขี่ยบุหร่ี) เขี่ยบุหร่ีในโตะอาหาร  ถาเปนงานเลี้ยง
อาหารค่ํา  สังเกตดูวา ถาเจาภาพวางบุหร่ีและที่เขี่ยบุหร่ีไวดวย แสดงวาเขาอนุญาตใหสูบบุหร่ีในโตะได แต
ถาไมมีวางไวสันนิษฐานไววาเจาภาพไมอนุญาตใหสูบบุหร่ี 
                         - อยาเขี่ยบุหร่ีลงบนพื้น   หรือตะกราใสกระดาษ   หรือวางบุหร่ีที่ยังไมไดดับไวบนโตะ
อาหาร 
                         - อยาแสดงอาการโกรธเมื่อมีผูอ่ืนขอรองไมใหสูบบุหร่ี  เพราะผูนั้นอาจแพควันบุหร่ี 
                   ๘. การพูดโทรศัพทและการใชโทรศัพท  
                        ไมวาคุณจะอยูในฐานะใด เมื่อจําเปนตองใชโทรศัพท พึงปฏิบัติดังนี้ 
            ๘.๑ ศึกษาวิธีการใชโทรศัพทอยางถูกตอง  
            ๘.๒ ศึกษามารยาทในการใชโทรศัพท ดังนี้ 
                        ส่ิงที่ไมควรกระทํา                                 ส่ิงที่ควรกระทํา 
- อยาปลอยใหคนรอรับสายนาน                - ตองรีบรับสาย เมื่อไดยินเสียงกริ่งโทรศัพท 
- อยาคุยเร่ืองสวนตัวในเวลาทํางาน           - ถาจําเปนตองพูดแตนอย 
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- อยาพูดแบบเสียไมได                            - ตองใหความสําคัญกับผูพูดทางโทรศัพท 
- อยาพูดเสียงดัง                                       - ควรพูดคอย ๆ แตนุมนวล 
- อยาใชวาจาที่ไมสุภาพ                           - ควรพูดวาจาสุภาพ แมจะพูดกับเพื่อนสนิท 
- อยาแอบฟงการพูดคุยทางโทรศัพท           - เมื่อมีผูใชโทรศัพทควรยืนอยูหาง ๆ 
- อยาจดขอความไวในที่ทั่ว ๆ ไป              - ควรหากระดาษ/สมุดบันทึกไวใกล ๆ โทรศัพท 
- อยาใชโทรศัพทนาน                               - ควรพูดใหส้ันไดเนื้อหาใชเวลานอย 
- อยากระแทก หรือวางโทรศัพท                 - ควรวางโทรศัพทใหเบา ๆ อยางระมัดระวัง 
   แรงเกินไป                 
           ๘.๓  ศึกษาวิธีพูดโทรศัพทดวยไมตรี  
                เนื่องจากผูใชโทรศัพท และผูรับสายไมเห็นหนากัน ควรระมัดระวังคําพูดอยางมาก 
                 ๘.๓.๑ ในฐานะผูโทรศัพทติดตอไป กอนอื่นจะตองเตรียมขอมูลที่จะพูดใหพรอม เชน   ใคร.... ทํา
อะไร....... ที่ไหน....... เมื่อไหรและอยางไร 
                 ๘.๓.๒ ขอควรระวังเมื่อจะโทรศัพทถึงผูใด 
                              ๘.๓.๒.๑ ถาเปนผูใหญที่ไมคุนเคย   หรือผูใหญไมไดบอกไวใหโทรศัพทไป  ไมควร
โทรศัพทไปเพราะเสียมารยาท 
                              ๘.๓.๒.๒ ดูเวลาวาเปนเวลาใด เชน เที่ยง - กลางคืน - เชาเกินไป  (ยกเวนไดติดตอไว
ลวงหนาแลว) 
                              ๘.๓.๒.๓  เมื่อทราบวาผูที่เราจะพูดดวยกําลังพักผอนหรือปวย     หรือกําลังรับประทาน
อาหาร  กําลังคุยกับแขกติดธุระสําคัญไมควรขอพูดดวย  
                 ๘.๓.๓ เมื่อโทรศัพทไป หากผูที่เราตองการจะพูดดวยไมอยู ควรปฏิบัติดังนี้ 
                             ๘.๓.๓.๑ สอบถามดวยคําสุภาพ 
                                      "ขอประทานโทษครับ/คะ พอจะทราบไหมวาคุณ....จะกลับมาตอนไหน" 
                                      "ขอประทานโทษครับ/คะ ผมจะติดตอกับคุณ.......ไดที่ไหนตอนนี้" 
                             ๘.๓.๓.๒ หากไมสามารถติดตอกับเขาไดควรฝากขอความไว เชน 
                                          "กรุณาเรียนวา ผม/ดิฉัน.….โทรมา หากกลับมาแลว กรุณาโทรไปที่เลขหมาย.…... 
ดวยครับ/คะ" 
                                          "ถาจะขอความกรุณาฝากขอความถึงคุณ.... หนอยจะไดไหมครับ/คะ" 
                             ๘.๓.๓.๓ หลังจากฝากขอความแลวใหคนรับโทรศัพททวนขอความอีกครั้งหนึ่ง    และ
อยาลืมถามชื่อผูรับโทรศัพทดวย 
                  ๘.๓.๔ ในฐานะเปนผูรับโทรศัพท  เมื่อไดยินเสียงกริ่งโทรศัพทตองรีบยกหูโทรศัพท   และพูด
ดวยประโยคใดประโยคหนึ่ง ดังตอไปนี้       
                               "สวัสดีครับ/คะ ที่นี่โทร......" 
                               "สวัสดีครับ/คะ บานคุณ......" 
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                               "สวัสดีครับ/คะ ที่นี่ บอกสถานที่....." 
                                ๘.๓.๔.๑ ถาเขาตองการพูดโทรศัพทกับผูอ่ืนที่เขาตองการพูดดวยอยูและวางใหพูด
ประโยควา  
                                                 "จะใหเรียนคุณ... วาใครจะเรียน/พูดสายดวยครับ/คะ และถาตองตามไกล ๆ 
อยาลืมพูดวา กรุณารอสักครูนะครับ/คะ"    
                                ๘.๓.๔.๒ ถาเขาตองการพูดโทรศัพทกับผูอ่ืนที่เขาตองการพูดดวยอยูแตไมวาง     ใหพูด
ประโยควา    กําลังติดประชุม   มีแขก    อาบน้ํา/เขาหองน้ํา    กําลังพักผอน   ปวย  รับประทานอาหาร  กําลัง
รับโทรศัพทอยูอีกราย  หรือ "ไปธุระขางนอก ไปตางจังหวัดตางประเทศ" 
                   จากสาเหตุเหลานี้จะตองพูดใหผูที่โทรศัพทมาเขาใจเหตุผล มิฉะนั้นจะทําใหเขาเขาใจวาเราไม
อยากใหเขาพูด  
            ๘.๔ การใชคําพูดทางโทรศัพท 
                        ไมควรพูด                                        ควรพูดวา 
               - ฮัลโหล ๆ                    - สวัสดีครับ/คะ (ระบุสถานที่)... จะเรียนสายกับใครครับ/คะ 
               - นั่นใครพูด                    - ผม/ดิฉัน กําลังพูดสายกับใครอยูครับ/คะ 
               - คุณโทรมาจากไหน    - ผม/ดิฉัน กําลังพูดสายกับใครอยูครับ/คะ 
               - คุณเปนใคร             - ผม/ดิฉัน กําลังพูดสายกับใครอยูครับ/คะ 
               - คุณจะโทรไปไหน     - ที่นี่หมายเลข....ครับ/คะ หรือที่นี่.... 
               - คุณจะพูดกับใคร       - ที่นี่หมายเลข (บอกหมายเลข).... 
                                                 จะเรียนสายกับใครไมทราบครับ/คะ 
               - คุณจะติดตอเร่ืองอะไร  -  มีอะไรจะใหรับใชไดบางครับ/คะ  

   ตอนนี้ทานติดธุระ.. กรุณาคอยสักครู  
   หรือจะโทรมาใหมไดไหมครับ/คะ     

                - เขาไมอยูคุณจะสั่งอะไรไว        - ตอนนี้คุณ...........ไมอยู 
 ู                                                                       จะฝากขอความอะไรไวมั๊ยครับ/คะ 
               - ใครจะพูดดวย                 - ไมทราบวาใครจะเรียนสายดวยครับ/คะ 
               - รอเดี๋ยว                      - กรุณารอสักครูครับ/คะ 
               ๘.๔.๑ กรณีมีคนไปตามคนมารับโทรศัพทของเรา.....ตอง "ขอบคุณทุกครั้ง" 
               ๘.๔.๒ กรณีถาเราเปนคนโทรไปติดตอ  ควรบอกเลิกการพูดโทรศัพทกอน  หรือผูนอยควรบอก
เลิกการพูดกอน   
               ๘.๔.๓ พึงระวังเสมอวา ผูพูดคุยกับเราไมไดพบเห็นหนากัน ควรใชวาจาสุภาพตลอดเวลา  

ขอแนะนําทั่วไปสําหรับการพูด 
            ๑. พูดดวยน้ําเสียงชัดเจน นุมนวล และสุภาพ 
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            ๒. อยาพูดคอย หรือเร็วเกินไป  และระวังไมหายใจหนัก ๆ แรง ๆ ลงในกระบอกพูดควรจําไววา  
คนเราตั้งใจฟงคนที่พูดชามากกวาคนที่พูดเร็ว หรือพูดอยางตื่นเตน 
            ๓. อยาพูดพึมพํา หรือพูดระดับเสียงเดียวตลอดเวลา 
            ๔. ไมควรเคี้ยวหรือรับประทานอาหารระหวางพูด 
            ๕. เมื่อฝายตรงขามพูดยืดยาว เราตองแสดงใหเขาทราบวาเรายังติดตามฟงอยูโดยสงเสียงตอบรับเบา 
ๆ เปนชวง ๆ เชน "ครับ...ครับ..." "คะ...เขาใจคะ..." ไมควรนิ่งเงียบจนดู               เหมือนอีกฝายพูดอยูคน
เดียว 
            ๖.  อยาผูกขาดการใชโทรศัพทโดยพูดเรื่องสวนตัวเปนเวลานาน 
            ๗. เวลาพูดโทรศัพทควรมีสมาธิขจัดสิ่งอื่นที่รบกวนไปเสีย  ควรตั้งใจฟงคําพูดของฝายตรงขาม ไม
ควรพูดโทรศัพทดวย พูดกับคนขาง ๆ ดวย   เพราะนอกจากจะไมสุภาพแลวยังอาจทําใหจับใจความผิดพลาด
ได 
            ๘. ไมขัดจังหวะขณะฝายตรงขามกําลังพูดไมพยายามเรงใหอีกฝายพูดเร็ว ถาเขากําลังพูดอยางชาๆ  
และอยาพยายามพูดตอประโยคของอีกฝายใหจบเปนอันขาด 
            ๙. หากมีการพูดตําหนิบริการหรือสถาบันของเรา ควรควบคุมอารมณใหดีไมควรโตแยงหรือพูด
ปกปองออกไปทันที   แตจะตองแสดงทาทีรับฟง  ยินดีที่จะตรวจสอบและแกไข  ใหการแสดงทาทีรับฟง
เร่ืองราวที่เขาตําหนิ  จะทําใหฝายผูตําหนิพอใจและจบเรื่องเร็วขึ้นในทางตรงขามหากเรารีบโตแยงในทันที
จะกระตุนใหฝายตรงขามหาเหตุผลและขอมูลที่จะตําหนิมากขึ้นไปอีก 
            ๑๐.ทุกครั้งที่จะไมอยูในหองทํางาน หรือสํานักงานเปนชวงเวลานาน ควรมีขอความแจงไวที่กระดาน 
โตะ หรือประตูหอง เพื่อสะดวกสําหรับผูรับโทรศัพทแทน หรือผูโทรมาติดตอไดในกรณีเรงดวน 
                     การพูดโทรศัพทอยางมีประสิทธิภาพเปนเรื่องที่มีรายละเอียด      และตองฝกฝนอยูมิใชนอย 
ฉะนั้น เราจึงไมควรประเมินคุณคาของการใชโทรศัพทต่ําเกินไป ควรใหความสําคัญและฝกฝนเพื่อจะไดรับ
ประโยชนจากโทรศัพทอยางเต็มที่  ทั้งในดานผลผลิต  ช่ือเสียงของสถาบัน  และความสัมพันธระหวางบุคคล
ของตัวผูใชโทรศัพทเอง  
                    ๙. การเคารพ 
                         การเคารพมีหลักที่ควรรูและปฏิบัติกันดังนี้ คือ 
                           ๙.๑ การแสดงความเคารพผูใหญ ซ่ึงอยูแหงเดียวกันหลายคน   ควรจะเคารพใหเปนไป
ตามลําดับอาวุโสของผูใหญเหลานั้น 
                           ๙.๒ ถามีอาวุโสยิ่งอยูในที่นั้น  ใหทําความเคารพแตเฉพาะทานผูนั้นผูเดียว  ไมตองแสดง
ความเคารพผูอ่ืนอีก 
                           ๙.๓ ถาเราอยูกับผูใหญที่อาวุโสอยูแลว แมจะมีผูใหญที่มีอาวุโสรองลงไปเขามาในที่นั้นก็
ไมตองทําความเคารพเชนกัน     เวนแตในโอกาสลําลองคือไมไดอยูกับผูใหญแลว 
                           ๙.๔ ไมควรแสดงทายิ้มแยมใหปรากฏในขณะแสดงความเคารพผูใหญ      แมวาการยิ้มแยม
จะเปนสิ่งสําคัญในการทักทายปราศรัยก็ตาม  ควรแสดงกิริยาและวาจาใหสํารวม 
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                           ๙.๕ เมื่ออยูในสถานที่ประชุมที่มีประธานในที่นั้น      เชน       หองปาฐกถา หองประชุมไม
ตองลุกขึ้นทําความเคารพใคร นอกจากจะมีสัญญาณจากผูเปนประธานใหลุกขึ้นแสดงความเคารพ 
                           ๙.๖ เมื่อทําความเคารพผูใหญ  หรือสนทนากับผูใหญ ถาสวมแวนตาดําควรถอดเสียกอน 
                           ๙.๗ ขณะแสดงความเคารพอยาคาบบุหร่ีเปนอันขาด 
                           ๙ .๘  การเขาไปในสถานที่ราชการ  วัด  ไมวาของศาสนาใด   ตลอดจนการเขาไปสู
พระบรมมหาราชวัง ปูชนียสถาน สํานักงาน องคการตาง ๆ และเคหสถานของเอกชน  ตองเปดหมวกออกไว
เสมอ 
                           ๙.๙ สุภาพบุรุษจะตองเปดหมวกพรอมกับกลาวคําขอบใจ เสียใจ และขออภัยเสมอ 
                          ๙.๑๐ ตองสํารวมอิริยาบถ เชน ไมลวง  แคะ  แกะ เกา ตอหนาธารกํานัลอันมิใชที่รโหฐาน 
                          ๙.๑๑ ขณะที่เรานั่งอยูมีผูแสดงทาตรงเขามาขอจับมือดวย  เราตองลุกขึ้นและแสดงทาตอบ
ทันที 
                          ๙.๑๒ เมื่อสุภาพสตรีกลาวคําขอบใจ สุภาพบุรุษตองเปดหมวกหรือโคงคํานับรับคําขอบใจ 
เชน ขอบใจที่สุภาพบุรุษใหที่นั่งบนรถเมล เปนตน 
                          ๙.๑๓ การเก็บของตกได ถาเปนของสตรีเวลาสงคืนให สุภาพบุรุษควรเปดหมวกเพื่อแสดง
ความสุภาพ 
                          ๙.๑๔ สุภาพบุรุษตองลุกขึ้นยืนตอนรับหรือพูดกับสตรีผูเขามาหาเสมอ  เวนแตสตรีผูนั้นจะ
รวมสํานักเดียวกัน 
                          ๙.๑๕ การโคงคํานับถือวาเปนการแสดงความเคารพอยางสูงชนิดหนึ่งเหมือนกัน   แตไมใช
เปนการแสดงความสนิทสนม 
                   ๑๐. การกราบ 
                          การกราบเปนการแสดงคารวะบูชาอยางสูงตามประเพณีนิยมของไทย ผูที่เราควรแสดงความ
เคารพดวยการกราบนั้นคือ พระ ผูทรงศีลและผูใหญ 
                          ๑๐.๑ วิธีกราบพระ ใชไดทั้งคฤหัสถและบรรพชิต คือ คุกเขาทั้งคูลงบนพื้น ใหตั้งฝาเทาทั้ง
สองขึ้นชิดกันรับน้ําหนักตัวไว มือประนมขึ้นเพียงหนาอกแลวยกขึ้นใหปลายนิ้วจรดขอบผมกมลงกราบมือ
ขวาลงกอนใหลําแขนแนบพื้น ศอกยันเขาและกมตัวลงใหหนาผากจรดพื้นระหวางมือทั้งสอง          เมือ่กราบ
ลงเสร็จก็ยกศีรษะขึ้นในทาเดิมแลวกราบลงเชนนี้ใหครบ ๓ คร้ัง      แลวกระพุมมือมาไวที่ระหวางทรวงอก
แลวปลอยมือลง          การกราบอยางนี้เรียกวา  "เบญจางคประดิษฐ"  คือศอกทั้งสองฝามือทั้งสองและ
หนาผากจรดพื้น รวม ๕ ประการ 
                          ๑๐.๒ วิธีกราบผูใหญ กราบผูใหญหมายถึงกราบบิดา มารดา ปู ยา  ตา  ยาย  ญาติผูใหญที่
เคารพ ครูบาอาจารย หรือบุคคลที่เคารพนับถืออยางสูง วิธีกราบมี ๒ วิธี 
                                      วิธีแรก  กราบอยางกราบพระแตไมตองแบมือลงกราบบนพื้น  เพียงแตใหสันนิ้วกอย
ถึงพื้นขณะกราบ และกราบแลวไมตองยกศีรษะขึ้นเต็มที่ดังเดิม 
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                                      วิธีที่สอง นั่งพับเพียบหมอบลงใชศอกยันพื้นประนมมือจรดระหวางปลายจมูกกับ
หนาผากกมศีรษะลงกราบ ทั้งสองวิธีนี้จะกราบเพียงครั้งเดียวหรือ ๓ คร้ัง ก็ได  กราบ ๒ คร้ัง ไมมีใครทํากัน 
                  ๑๑. การไหว 
                         การแสดงความเคารพดวยวิธีไหวนี้ ยอมทําไดเสมอทุก ๆ  อิริยาบถ  แตหลักสําคัญในการ
ไหวอยูที่วา ไมลุกลนหรือเนิบนาบเกินไปและไหวผูใหญจะตองมีดวงหนาออนโยนยิ้มแยมแจมใสเสมอ ดวย
การประนมมือใหตรงหนาพรอมกับกมศีรษะลงพอควร ขอบกพรองของคนไทยในวิธีไหวทั้ง ๆ ที่การไหว
เปนการแสดงความเคารพของไทยแท ๆ ก็ยังมีขอบกพรองอยูกลาวคือ  การไหวและการรับไหวในลักษณะที่
ไมสุภาพหรือขาดศิลปะของการไหว     เชน ไหวหรือรับไหวดวยวิธียกมือ   ซ่ึงบางทีมิไดประนมมือมาเพียง
สูงกวาระดับเข็มขัดบาง เพียงหนาอกบาง บางทีก็ยืดตัวตรงแลว เชิดหนาหรือเอียงคอแสดงการไหวหารูจัก
คุณคาของการแสดงความเคารพไม  ถาการไหวเปนไปดวยลักษณะดีงามสุภาพอันเกิดจากอารมณ การไหว
นั้นก็จะดูดีมีคุณคาทั้งผูไหวและผูรับ         
                   ๑๒. การโคงคํานับ  
                           การแสดงความเคารพดวยการโคงคํานับนั้น ใชแตพระมหากษัตริยพระราชวงศ ผูใหญ 
รัฐธรรมนูญ ธงชาติ ธงประจํากอง ผูเปนประมุขของชาติ นายที่ควรเคารพ  บุคคลอันควรไดรับการเคารพ
โดยการโคงคํานับจะตองเปดสิ่งที่คลุมศีรษะทุกชนิดออกเสียเสมอ  แลวใหยืนสนเทาชิดกัน แขนเหยียดตรง
แนบขางกายพรอมกับกมศีรษะโคงพองาม   ศิลปะในการโคงคํานับอยูที่ตองมีทาทางแสดงคารวะโดยจริงใจ 
ทําดวยจังหวะพอดีไมลุกลนจนเห็นการโคงคํานับ ไมตางกับการพยักหนา       ถามือถือส่ิงของมาเปนสิ่งเล็ก 
ๆ   หรือหมวกจะยกขึ้นพรอมกับการแสดงความเคารพไดโดยไมขัดเขิน แตถาถือของหนักหรือหอบหิ้วก็
เปลี่ยนเปนกมศีรษะเคารพแทนกันได 
                   ๑๓. การเปดหมวก 
                          วิธีการแสดงคือ ยกหมวกดวยมือขวาออกจากศีรษะชูใหสูงขึ้นจากศีรษะราว ๑ ฝามือของเรา
พรอมกับกมศีรษะลงเล็กนอย การแสดงความเคารพดวยวิธีนี้คือ 
                          ๑๓.๑ ผูถูกเคารพผานไปแลวจึงสวมหมวกได 
                          ๑๓.๒ ถายืนคุยกับผูถูกเคารพควรถือหมวกหรือสวมหมวก     ขณะคุยกันนั้น  ตองพิจารณา
เองเปนราย ๆ ไป 
                          ๑๓.๓ การพูดกับสตรีไมควรสวมหมวก เวนแตจะเดินคุยกันไป 
                   ๑๔. การจับมือ 
                          การจับมือแสดงความเคารพกันนี้ เปนการแสดงความเคารพตามสากลนิยมอยางหนึ่งหลัก
สําคัญ คือ 
                          ๑๔.๑ ใชมือขวายื่นมาจับกัน 
                          ๑๔.๒ วิธีจับมือนั้น ใหจับเพียงระหวางนิ้วหัวแมมือกับนิ้วช้ี  ใหประตูลมสัมผัสกัน  บีบให
แนนและแรงพอสมควร เพื่อแสดงความเคารพอันสนิทสนม 
                          ๑๔.๓ อยาจับแตเพียงปลายนิ้วเบา ๆ พอเปนพิธี 
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                          ๑๔.๔ ทั้งสองฝายที่จะจับมือกันตองอยูหางกันในระยะพอดี       ไมไกลหรือใกลเกินไป 
                          ๑๔.๕ การจับมือ ใหโคงกายลงดวยพองาม 
                          ๑๔.๖ จับมือแลวเขยาเพียงครั้งเดียว  หรือถาสนิทสนมกันมากก็เขยาเพียง ๒-๓ คร้ังก็พอ  
ไมใชเขยากันจนเมื่อยแขน 
                          ๑๔.๗ ในขณะจับมือกัน มืออีกขางหนึ่งอยาไพลหลังหรือใสกระเปา 
                          ๑๔.๘ ถาสวมถุงมือตองถอดถุงมือออกเสียกอนจับมือทุกครั้ง 
                          ๑๔.๙ ผูใหญตองยื่นมือใหผูนอยกอนเสมอ   ไมวาบุรุษนั้นจะมีความยิ่งใหญเพียงใด 
                          ๑๔.๑๐ สตรีตองยื่นมือใหบุรุษจับกอนเสมอ ไมวาบุรุษนั้นจะมีความยิ่งใหญเพียงใด  
นอกจากจะสูงอายุ ก็อาจยื่นมือใหแกสตรีลูกหลานจับกอนก็ได 
                  ๑๕. การยืนขึ้น 
                          เปนการแสดงความเคารพอยางหนึ่ง สําหรับแสดงตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง   เปนการใหเกียรติอยาง
สูง เชน เมื่อไดยินเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี และการชักธงชาติขึ้นลง  หรือเมื่อผูใหญผานมาหรือ
เขามาหา ฯลฯ   ส่ิงที่ไมสมควรอยางยิ่งขณะยืนแสดงความเคารพคือ บีบนิ้ว หักนิ้ว แคะ แกะ ฯลฯ ตอง
ระมัดระวังอยามีขึ้นไดเปนอันขาด 
                   ๑๖. การทักทายปราศรัย 
                          ปจจุบันนี้ไทยเรานิยมใชคําวา   "สวัสดี"   เปนคําที่ใชไดทุกโอกาส   ตางกับคําทักทาย
ปราศรัยของตางประเทศ ที่มีคําทักทายกันไปตามเวลา เชน GOOD MORNING ทักกันในเวลาเชา  เวลาบาย
เปลี่ยนเปน GOOD AFTERNOON   เวลาเย็นหรือเวลาค่ําเปลี่ยนเปน GOOD EVENING  หรือบางทีก็ทักทาย
กันดวยคําวา HOW DO YOU DO? หรือ HOW ARE YOU? สวนการลาใช GOOD BYE  สําหรับเวลา
กลางวัน และ GOOD NIGHT สําหรับเวลากลางคืน   แตอยางไรก็ดี การทักทายคนตางชาติตางภาษาดวย
ภาษาอังกฤษนั้น เราจะตองอนุโลมตามเขา   ขอควรจําในการทักทายปราศรัยที่สําคัญคือ     ผูนอยไมควร
ทักทายผูใหญกอนเชนเดียวกับการจับมือ  แตการเคารพวิธีอ่ืนผูนอยตองทํากอนผูใหญตามประเพณีไทย  
และผูนอยยอมจําผูใหญไดดีกวาผูใหญจําผูนอย นอกจากนี้ถาบุรุษเดินไปกับสตรีและพบเพื่อนบุรุษดวยกัน 
เพื่อนที่เปนบุรุษควรแสดงความเคารพบุรุษที่เดินไปกับสตรีกอน และถาสตรีที่เดินไปกับเราเคารพหรือรับ
การเคารพจากผูใด  บุรุษที่เดินมาดวยตองทําความเคารพดวยเสมอ สําหรับชาวตะวันตกบางพวกเมื่อพบเรา 
เราอาจไมตองเปดหมวกแตใชวิธียกมือ (ควรเปนมือขวา) ขึ้นเพียงเสมอปกหมวก เปนการทักทายปราศรัย
แทนก็ได 
                  ๑๗. การตอนรับ 
                          การตอนรับผูที่มาเยี่ยมเยียนซึ่งเรียกวา "แขก" ถาบานใดมีแมบาน  แมบานตองเปนผูรับแขก 
แตถาไมมีแมบานพอบานก็ตองรับแขกเอง เมื่อมีแขกมาเยี่ยมเจาบานจักตองแสดงความยินดี  ทั้งดวยกิริยา
อาการและดวยวาจาที่นุมนวลและออนนอมเสมอ พอแขกมาถึง เจาบานควรเชิญใหนั่งในที่อันควรดวยวาจาที่
สุภาพ  แลวเรียกเครื่องดื่มและบุหร่ีมาตั้งแลวเร่ิมสนทนาดวย ในเรื่องที่ทั้งสองฝายเขาใจกันดี  ถารูจักกันยัง
ไมพอควรสนทนาเรื่องที่เกิดขึ้นเปนประจําวัน ซ่ึงเขาคงไดอานในหนังสือพิมพหรือยกเอาเรื่องดินฟาอากาศ
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มาเปนเรื่องตน เจาบานไมควรถามแขกถึงธุระของเขาเอง เจาบานตองชวนแขกใหคุยเสมออยาปลอยใหแขก
เกอ ทั้งตองไมขัดคอและไมหนีแขก เวลากลับเจาบานควรเดินไปสงถึงประตูเรือนหรือประตูบาน  ตามกาล
อันควร เวนแตเมื่อมีแขกเปนสตรี หรือแขกผูใหญยังอยู ในการตอนรับ การจับมือเปนมารยาทอยางหนึ่งใน
การสมาคมควรปฏิบัติดังนี้ 
                          ๑๗.๑ ผูใหญกวาในทางอายุและตําแหนงหนาที่เปนผูใหมือกอน 
                          ๑๗.๒ คนอาวุโสเทากัน (รุนราวคราวเดียวกัน) มักชิงสงมือใหกันดวยอัธยาศัยไมตรี 
                          ๑๗.๓ สุภาพสตรีควรใหมือกอนเพื่อแสดงความเปนมิตรหรือไมรังเกียจ   การยื่นมือใหจับ  
ควรยื่นออกไปตรง ๆ ประมาณระดับหนาอก     การจับมือตองจับเพียงโคนนิ้วของฝายตรงขามไมใชจับเลย
ไมเขาไปถึงฝามือ แตถาแสดงความสนิทสนมกันใหจับระหวางนิ้วหัวแมมือกับนิ้วช้ีใหประตูลมสัมผัสกัน  
และสั่นแรงพอสมควรมิใชจับอยางเสียมิไดหรือจับแรงเกินไป  แตการจับแรงยอมเปนการแสดงความตั้งใจ
จริง   ถาไดรับการแนะนําใหรูจักดวยการบังเอิญแลว  โดยมากมักไมใครจับมือกัน เพียงแตกมศีรษะกันก็
พอแลว    เจาบานตองจับมือกับผูแปลกหนาทุกคนที่มาเปนแขกภายในบานของตนสุภาพสตรีตองจับมือกับผู
แปลกหนาที่เปนญาติของคูหมั้นหรือสามี หรือเปนเพื่อนของเพื่อนสนิท  หรือถาสนทนากับผูที่มาแนะนําให
รูจักใหมเปนที่ถูกใจและรูสึกเปนกันเองเมื่อจะลาจากกันก็ควรยื่นมือให         ถาพูดกันเพียงเล็กนอยเวลาจะ
ลากลับกมศีรษะใหก็พอแลว  สตรีไมควรใหมือแกผูที่มิไดแสดงวาจะเคารพหรือใหเกียรติแกตน ในการรับ
เชิญไปกินเลี้ยงรวมกันและเปนผูที่เคยรูจักกันมาแลว  ถาเปนการเล้ียงขนาดเล็กและมีเวลาพอก็ควรไดจับมือ
ทั่วถึงกันกอนเวลาเขานั่งโตะ แตถาโอกาสไมอํานวย ก็ควรกมศีรษะใหกันเพื่อแสดงวาไดเห็นแลว ทัง้นีห้มาย
ตลอดถึงเวลานั่งโตะ  ถาเปนการรับรองหรือการเล้ียงขนาดใหญ  คนที่คุนเคยรูจักกันมาแลวตองพยายามจับ
มือกันหรือวิสาสะกันตามโอกาสอันควร 
                   ๑๘. การสนทนา 
                           ความสําคัญของมารยาทในการสังคมนั้น วาจาเปนของสําคัญอยางยิ่งอยางหนึ่ง เพราะวาจา
เปนเครื่องแสดงออกใหคนทั้งหลายเห็นนิสัยใจคอ ตลอดจนความคิดเห็นไดยิ่งกวากิริยา ในวงการสมาคม
คนเราจะสนิทสนมรักใครนับถือกันเพียงไรนั้นก็โดยทางที่ไดสนทนากัน  ผูที่มีคําพูดสุภาพออนหวานแลวยัง
มีส่ิงอื่นประกอบเปนหลักปฏิบัติอีกดวย 
                           สวนประกอบการสนทนาที่สุภาพออนหวานอยูแลว ใหเห็นเดนชัดยิ่งขึ้นมีอยู ๖ ประการ 
คือ 
                          ๑๘.๑ วิธีการ 
                          ๑๘.๒ เร่ือง 
                          ๑๘.๓ น้ําเสียง 
                          ๑๘.๔ เวลาและสถานที่ 
                          ๑๘.๕ มารยาท 
                          ๑๘.๖ การยุติ 
                 ๑๘.๑ วิธีการ 
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                          ๑๘.๑.๑ ใหพูดกับทุกๆ คนที่อยูรวมวงสนทนากันในที่นั้นโดยทั่วถึงกัน อยาพูดหรือสนทนา
แตเฉพาะบุคคล 
                          ๑๘.๑.๒ ในวงการสนทนาหลาย ๆ คน อยาปลอยใหใครนั่งเฉยอยูโดยไมไดพูด 
                          ๑๘.๑.๓ เจาของบานตอนรับแขกตองรูจักหาคําปราศรัยแกแขกทุก ๆ คน    ใหเหมาะสมแก
บุคคล 
                          ๑๘.๑.๔ การหาคําปราศรัยเกี่ยวกับแขกหรือบุคคลนั้น  ควรเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับเขาหรือที่
เขาสนใจเปนพิเศษ เชน ถามขาวคนในครอบครัวของเขาที่ทําอยูหรือเหตุการณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเขาที่เรารูเห็น
มาเปนตน 
                          ๑๘.๑.๕ การแสดงอาการดีใจและทักทายปราศรัยใหถูกใจคน เพราะแสดงใหเขาเห็นวาเรา
เอาใจใสตอเขาเสมอ 
                          ๑๘.๑.๖ ควรกอใหเกิดไมตรีจิตและความเขาใจดีระหวางผูสนทนากันใหมากที่สุดดวย
วิธีการสนทนา 
                ๑๘.๒ เร่ืองที่จะสนทนา  
                          ๑๘.๒.๑ ไมควรนําเรื่องที่จะกอใหเกิดการโตเถียงกันขึ้นไดมาสนทนากันนอกจากโตเถียง
เพื่อแลกเปลี่ยนความรูความคิดกัน 
                          ๑๘.๒.๒ เร่ืองสนทนาที่เปนไปตามธรรมดา พยายามอยาใหมีการโตเถียงเกิดขึ้น  เพราะจะ
กลายเปนขอพิพาทแตกราวไปได 
                          ๑๘.๒.๓ เร่ืองศาสนาและการเมือง ไมควรนําเขามาสูวงการสมาคม  เพราะเปนเรื่องที่จะ
นําไปสูการโตเถียงกันอยางรุนแรงได 
                          ๑๘.๒.๔ เมื่อการสนทนาเรื่องใดรูสึกวาจะกลายเปนเหตุ ใหเกิดการโตเถียงกันขึ้นแลว
จะตองรีบเปลี่ยนเรื่องสนทนาทันที 
                          ๑๘.๒.๕ เร่ืองที่จะนํามาสนทนากันตองเปนเรื่องที่เปนประโยชนหรือใหความสนุกสนาน
เพลิดเพลินใจ เชน เร่ืองธรรมะ เหตุการณตาง ๆ ของโลก  ความรูรอบตัว การกีฬา การบันเทิงตาง ๆ และการ
ทองเที่ยว เปนตน 
                           ๑๘.๒.๖ พิจารณาใหรูวา คูสนทนาของเรามีนิสัยชอบอะไร  ก็พูดใหเกี่ยวหรือคลอยตามไป
ทางนั้น เชน สตรีมักชอบพูดเรื่องความสวยงาม บุรุษชอบพูดถึงการกีฬา การงาน  การสมาคม เปนตน 
                             ๑๘.๒.๗ พูดถึงตัวเองนอยที่สุด และพูดถึงคนอื่นใหมากที่สุด 
                             ๑๘.๒.๘ สําหรับเรื่องสวนตัวควรพูดกับผูที่รักใครสนิทสนมและไวใจไดเลาใหฟงตัวตอ
ตัว 
                             ๑๘.๒.๙ ไมควรนําเอาความมั่งมีหรืออวดตําแหนงหนาที่ อิทธิพลของตนมาสนทนาเพราะ
ไมมีใครอยากฟง 
                             ๑๘ .๒.๑๐ เมื่อจะพูดถึงคนอื่นก็อยานินทา  เยาะเยย    เสียดสี  ควรนําแตเ ร่ืองที่ดีมี
คุณประโยชนแกคนคนนั้นมาพูดเทานั้น 
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                             ๑๘.๒.๑๑ การนินทาวารายใคร ๆ ก็ตาม  จะเห็นวาผูพูดเปนคนไมดีไวใจไมได  เพราะไม
แนนักวาผูนี้จะนินทาวารายผูที่กําลังฟงเขาเมื่อไรก็ได 
                             ๑๘.๒.๑๒ อยาพูดขัดคอใครๆ เพราะเปนเครื่องทําใหแตกความสามัคคีกัน 
                             ๑๘.๒.๑๓ อยาพูดเปนเชิงยกตนขมทาน  ควรวางตนใหเหมาะสมและถือวาผูที่อยูในวงการ
สมาคมเดียวกัน ยอมมีฐานะในสมาคมเทากัน และควรไดรับการยกยองเทากัน 
                             ๑๘.๒.๑๔ อยาเอาความยากจนของตนมาเปนเรื่องสนทนาในวงการสมาคม  
                             ๑๘.๒.๑๕ อยาปรับทุกขหรือพรํ่าแตเคราะหกรรมที่ตนไดรับ 
                             ๑๘.๒.๑๖ อยาพูดพลอย ๆ ออกไปโดยไมยั้งคิด 
                             ๑๘.๒.๑๗ อยานําเรื่องไรสาระเขามาสนทนา 
                             ๑๘.๒.๑๘ ไมควรพูดจาตลกคะนอง ซ่ึงทําใหเห็นวาเรามีนิสัยเหลวไหลขาดความเชื่อถือ 
จะทําใหคําพูดของเราไมมีน้ําหนักไปดวย    
                   ๑๘.๓ น้ําเสียง  
                             ๑๘.๓.๑ อยาพูดใหคอยหรือดังเกินไป 
                             ๑๘.๓.๒ ไมควรพูดยานคาง เนนถอยคํา ทิ้งหางเสียงผิดมนุษยธรรมดาไป 
                             ๑๘.๓.๓ อยาใชน้ําเสียงเด็ดขาด หวน ส้ันหรือน้ําเสียงไวอํานาจในการสนทนา 
                             ๑๘.๓.๔ อยาพูดเสียงกระซิบกระซาบจนคนอื่นไมไดยิน    เพราะอาจคิดวากําลังนินทาอยู
ก็ได 
                             ๑๘.๓.๕ อยาพูดเสียงดัง จนกลบเสียงคนอื่น 
                             ๑๘.๓.๖ รูจักใชน้ําเสียงใหสุภาพออนโยนและไมบาดหูผูฟง 
                             ๑๘.๓.๗ อยาเอะอะ เฮฮา หัวเราะดังหรือสงเสียงผิดธรรมดา 
                   ๑๘.๔ เวลาและสถานที ่ 
                            ในการสนทนากันจะตองคํานึงถึงเวลาและสถานที่ คือ รูจักเลือกเวลาและสถานที่ให
เหมาะสมกับเวลากับการสนทนา มีหลักการปฏิบัติดังนี้ 
                             ๑๘.๔.๑ อยาใหการสนทนาของเรากอความรําคาญแกผูอ่ืน เชน เขามีธุระกําลังยุงแลวไป
ชวนคุยใหเสียเวลา เปนตน 
                             ๑๘.๔.๒ อยาสนทนากันจนนานเกินควรจะทําใหอีกฝายหนึ่งรําคาญและเบื่อ 
                               ๑๘.๔.๓ เมื่อเห็นวาใกลเวลารับประทานอาหาร หรือเห็นวาอีกฝายหนึ่งมีธุระตองรีบไป 
ควรยุติการสนทนาอยาหนวงเหนี่ยวไว 
                               ๑๘. ๔.๔ อยาใชถนนหลวงเปนที่ยืนสนทนากัน ถาจําเปนตองสนทนากันก็ควรใหส้ัน
ที่สุด 
                               ๑๘.๔.๕ ในหองในบานหรือในสโมสรเทานั้นที่เปนสถานที่ควรสนทนากัน 
                     ๑๘.๕ มารยาทของผูสนทนา     
                               ๑๘.๕.๑ อยาพูดซอนคนอื่นหรือพูดขัดขณะที่มีคนอื่นกําลังพูดอยู 
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                               ๑๘.๕.๒ ขณะที่คนอื่นกําลังพูดอยูแลวกระทําการใด ๆ เพื่อใหเขาหยุดพูดเสีย  แลวตนจะ
ไดพูดแทนนั้นเปนการไมสมควร 
                               ๑๘.๕.๓ อยาแกลงทําเปนไมเอาใจใสหรือไมฟงคนอื่นพูด 
                               ๑๘.๕.๔ ขณะที่คนอื่นพูดเราควรฟง แมเปนเรื่องที่เราไมอยากฟง 
                               ๑๘.๕.๕ อยาลวง  แคะ  แกะ เกา  รางกายสวนใด ๆ ในเวลาสนทนา เชน แคะจมูก แคะ
ฟน หักนิ้วเลน ฯลฯ อิริยาบถดังวานี้อาจทําไปโดยเผลอตัว จึงตองระมัดระวังใหมาก 
                     ๑๘.๖ การยุติ   
                              ๑๘.๖.๑ เมื่อสนทนากันพอสมควรแลว ก็ควรยุติได 
                              ๑๘.๖.๒ อยายุติเร่ืองที่สนทนาลงกลางคัน  ถายังไมจบก็ควรรวบรัดและยุติกันไดเมื่อเร่ือง
จบลง 
                              ๑๘.๖.๓ ถาเรื่องนั้นยืดยาวยุติลงไดยาก ก็ควรตกลงเลื่อนไปสนทนากันในโอกาสตอไป 
                ๑๙. การเยี่ยม    การเยี่ยมนั้นถือเปนสิ่งสําคัญในการสมาคม   โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเร่ิมรูจักกันเปน
คร้ังแรก   ถาเปนการเยี่ยมครั้งแรกระหวางผูที่ยังไมคุนเคยกัน    ก็ควรนัดหมายใหเจาบานทราบไวลวงหนา  
และควรไปตรงตามเวลานัด  
                         การเยี่ยมควรจะเปนเวลานานหรือเร็วเพียงไรนั้น ตามปกติถาเปนการเยี่ยมตามทางการ คร้ัง
แรกไมควรใหเปนเวลานานนักเสร็จธุระควรลากลับ  ถาเปนการเยี่ยมในฐานะรูจักชอบพอกันมาแลวจะอยูเร็ว
หรือนานสักหนอยก็ได 
                         การเยี่ยมในตอนบายไมควรไปเยี่ยมระหวางเวลา ๑๖๐๐ - ๑๗๐๐ เพราะเปนเวลาที่เจาบานเพิง่
กลับจากที่ทํางานและบริโภคของวางอยู  หรือบางทียังไมกลับถึงบาน  ถารูจักสนิทสนมกันอาจเยี่ยมไดใน
เวลาอื่น ๆ 
                         ในวงการสมาคมของชาวตางประเทศ เขามักจะกําหนดวันใดวันหนึ่งในสัปดาหเปนวันรับ
เยี่ยม ถาเชนนี้ควรไปเยี่ยมในวันนั้นเวนแตจะไปเยี่ยมเปนพิเศษจึงใหนัดเปนพิเศษ  การกําหนดวันรับเยี่ยม
นั้นแจงไวในนามบัตรของเขาเลยก็มี        
                         อนึ่งควรทราบไวดวยวา คําวา "AT HOME"  หมายความวา "ตอนรับ" ไมไดหมายความวา 
"อยูบาน"  และ "NOT AT HOME"  หมายความวา  "ไมตอนรับ"  ไมไดหมายความวา  "ไมอยูบาน" 
                         การไปเยี่ยมนั้นถาไมพบก็ใหวางนามบัตรหักมุมไว  และตามระเบียบมีอยูวา ผูที่มาใหมตอง
ไปเยี่ยมผูที่อยูกอน แตบางทีผูที่อยูกอนอาจไปเยี่ยมกอนก็ได   เพื่อตอนรับในฐานะที่จะมาเปนเพื่อนบาน
ตอไป ถาผูที่เราไปเยี่ยมอยูที่โรงแรม เมื่อไมพบควรวางนามบัตรหักมุมและตองเขียนชื่อผูที่เราจะเยี่ยมไวใน
นามบัตรดวย  เพื่อปองกันการสงผิด 
                         การเยี่ยมตอบ ถามีผูมาเยี่ยมเยียนตองเยี่ยมตอบ    ถาไปไมพบก็ใหวางนามบัตรหักมุมไว การ
เยี่ยมตอบครั้งแรกเปนสิ่งที่ตองปฏิบัติ ถาไมเยี่ยมตอบอีกฝายหนึ่งอาจเขาใจวาเราไมปรารถนาจะคบคา
สมาคมกับเขาตอไป 
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                         ถาปรากฏวา ไมเปนการสลักสําคัญอะไรนักที่จะตองเยี่ยมตอบดวยตนเอง จะใหภรรยาหรือ
เลขานุการสวนตัวนํานามบัตรไปวางก็ได 
                         เวลาเยี่ยม  เวลาที่ชาวตะวันตกไปเยี่ยมกันนั้น  มักใชเวลากอนรับประทานอาหารกลางวันคือ 
กอน ๑๒๐๐   ถาเปนตอนบายมักใชเวลาระหวาง ๑๗๐๐ - ๑๘๐๐   การเยี่ยมตอนเชามักใชกับผูที่รูจักกันกอน
แลว    สวนตอนบายใชสําหรับผูที่เพิ่งรูจักกัน    ดวยเหตุนี้การเยี่ยมในตอนบายจึงแยกไวดังนี้ 
                      ๑๕๐๐-๑๖๐๐ ใชสําหรับเปนระยะเวลาเยี่ยมเปนครั้งแรก 
                      ๑๖๐๐-๑๗๐๐ ใชสําหรับเปนเวลาเยี่ยมระยะที่สอง  (พิเศษ เจาบานไมขัดของ) 
                      ๑๗๐๐-๑๘๐๐ ใชเปนเวลาเยี่ยมสําหรับผูที่คุนเคยสนิทสนมกัน 
                         การแตงกายเวลาไปเยี่ยมหรือไปหาผูใหญตองแตงอยางสุภาพที่สุด ในการเยี่ยมนี้ ถาเปนการ
เยี่ยมครั้งแรกหรือเปนการเยี่ยมคํานับ ควรสงนามบัตรเขาไปกอน  หรือมิฉะนั้นก็วางนามบัตรไวในถาด 
สําหรับในตางประเทศ คนไทยควรจะวางนามบัตรไวดวยเพื่อใหเขาเขียนชื่อของเราถูก และทราบตําบลที่อยู
ของเราดวย การอยูสนทนานาน ๆ นั้น บางคนเห็นวาเปนการถือสนิทแตเจาบานอาจเบื่อก็ไดถาบอกลาเร็วนัก
เจาบานอาจเห็นวาเปนการไมเต็มใจมาเยี่ยม ระยะเวลาที่ควรจะอยูชาเร็วเพียงใดนั้นตองประมาณความพอดี
เอาเอง    การดูนาฬิกาทั้งสําหรับผูที่เปนแขกและผูที่เปนเจาบานดวยไมบังควรกระทําเปนอันขาด 
                         นอกจากนี้ยังมีการเยี่ยมของผูที่เปนแขกเมือง ซ่ึงจะตองไปเยี่ยมเพื่อแสดงความเคารพประมุข
แหงชาติ และขาราชการที่สําคัญ ๆ ของประเทศ ไดแก 
                      ๑. ลงนามเยี่ยมพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
                      ๒. ลงนามเยี่ยมคณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค (ถามี) 
                      ๓. เยี่ยมและสัมภาษณรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 
                      ๔. เยี่ยมและสัมภาษณนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอ่ืน ๆ 
                      ๕. วางนามบัตรเยี่ยมประธานรัฐสภา และรองประธาน ฯ 
                         ในสวนภูมิภาคทูตหรือกงสุลตางประเทศ อาจไปเยี่ยมผูวาราชการจังหวัด   และขาราชการ
ตางประเทศอาจไปเยี่ยมผูวาราชการจังหวัดชายแดนเนือง ๆ 
                  ๒๐. การเชิญ  การที่เชิญแขกมารับประทานอาหารอาหารเพื่อพบปะสนทนากัน  เปนความจําเปน
อยางหนึ่งในการสมาคม      เพราะจะทําใหมีมิตรภาพระหวางกันดีขึ้น    และไดมีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยน
ความรูความคิดซึ่งกันและกันอีกดวย บางครั้งก็เปนการเชิญเพื่อตอบแทน มีขอควรปฏิบัติดังนี้คือ 
                      ๑. กําหนดประเภทบุคคลที่จะเชิญ 
                      ๒. เชิญผูที่เกี่ยวของใกลชิดกับงานและผูที่เกี่ยวของอื่น ๆ 
                      ๓. ระวังอยาเชิญผูที่ไมถูกกันรวมโตะพรอมกัน 
                      ๔. ตองคํานึงถึงคาใชจาย 
                      ๕. ตองคํานึงถึงสถานที่ และเครื่องใชสําหรับตอนรับโดยกําหนดจํานวนผูที่จะเชิญให
พอเหมาะระวังอยาใหขาดมือได 
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                      ๖. ตองเชิญทั้งสามีภรรยา   และถาสุภาพสตรีที่จะเชิญเปนหมายแตมีบุตรีที่เคยเขาสมาคมตอง
เชิญบุตรีดวย 
                      สําหรับอาหารกลางวัน  ถาผูที่เจาบานตองการจะเชิญอยูในเขตทําการติดตอพบปะได
โดยสะดวกจะเชิญดวยวาจาหรือมีบัตรไปเชิญก็ได   เพราะถือกันวาอาหารกลางวันไมสูสําคัญนัก   เวนแต
เล้ียงในงานสมรส งานตอนรับผูใหญ ฯลฯ แลว  ตองออกบัตรเชิญแจกทุก ๆ คน  
                      ขอสําคัญในการออกบัตรเชิญตองบรรจุนามของผูรับเชิญใหถูกตอง ตองใหผูรับเชิญทราบโดย
ชัดเจนถึงการแตงกาย และตองขอใหผูรับเชิญตอบดวย  เพราะฉะนั้นในบัตรเชิญจึงสมควรอยางยิ่ง  ที่จะ
เขียนขอความเหลานี้ไวใหชัดเจน คือคําวา "โปรดตอบ"  หรือเขียนวา R.S.V.P. (REPONDEZ, S'IL 
VOUSPLAIT)  ซ่ึงตรงกับคําวา "โปรดตอบ"  หมายความวา  ผูรับเชิญตองตอบวา "ไป" หรือ "ไมไป" แตถา
มีคําวา " EXCEPT REGRET"  หรือ  "REGRET" หมายความวา "ขัดของ" จึงตองตอบ   ถา "ไมขัดของ" ไม
ตองตอบ 
                      ในการออกบัตรเชิญ ตองทําบัญชีรายชื่อผูที่จะเชิญไวใหถูกตอง เพื่อจะไดเขียนบัตรและหนา
ซองใหตรงกันไมเปนการลักล่ัน และเพื่อไวตรวจสอบเมื่อผูรับเชิญตอบมา การเขียนชื่อผูรับเชิญควรเปนดังนี้ 
                      ๑. เจานายที่มีภรรยา ซ่ึงมีฐานันดรศักดิ์เปนเจาดวยกัน ตองเขียนวา 
                          หมอมเจา.....................และชายา 
                      ๒. เจานายที่มีภรรยา ไมมีฐานันดรศักดิ์เปนเจา ตองใชวา 
                          หมอมเจา.....................และหมอม 
                      การใชคํานํานามสตรี ตามบันทึกขอความสําเนา กห ที่ ๑๐๙-ทบ.๑๐๓ มีหลักเกณฑดังนี้ 
                      ก. สามีมีบรรดาศักดิ์  
                           ๑. ถาสามีมีบรรดาศักดิ์ช้ันเจาพระยา  และสตรีนั้นเปนผูไดรับพระราชทานเครื่องยศดวย ให
ใชคํานํานามวา "ทานผูหญิง" เปนคํานําประกอบดวยราชทินนามของสามี 
                           ๒. ถาสามีมีบรรดาศักดิ์ช้ันเจาพระยา แตสตรีมิไดรับพระราชทานเครื่องยศ หรือสามีมี
บรรดาศักดิ์ช้ันพระยา  หรือสามีมีบรรดาศักดิ์ต่ํากวาชั้นพระยา   แตสตรีผูนั้นไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลาฝายใน ใหใชคํานํานามวา "คุณหญิง" เปนคํานํา   ประกอบดวยราชทินนาม
ของสามี  
                      ข. สามีไมมีบรรดาศักดิ์  
                           ๑. ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ทุติยจุลจอมเกลาวิเศษขึ้นไป ใชคํานํานามวา " 
ทานผูหญิง " 
                           ๒. ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ทุติจุลจอมเกลา, ตติยจุลจอมเกลา และจตุ
จุลจอมเกลา ใชคํานํานามวา " คุณหญิง " 
                      การเชิญแขกรับประทานอาหารทุกมื้อ จะเปนการเชิญดวยวาจาก็ดี  ดวยการออกบัตรก็ดีตองทํา
เปนการลวงหนาประมาณ ๑๐ ถึง ๑๕ วัน ผูรับเชิญตองตอบยืนยันหรือปฏิเสธ  ภายใน ๔๘ ช่ังโมง เพื่อเจา
บานจะไดมีเวลาเตรียมตัว 
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                      ตัวอยางขอความตอบรับ        
 
                                            นายและนาง..............             
                                            ไดรับบัตรเชิญของนายและนาง............  
                                            ไปในงานตอนรับแลวดวยความขอบใจ         
                                            และมีความยินดีรับเชิญตามนั้น            
                
                      ตัวอยางขอความปฏิเสธ 
                                               นายและนาง........................   
                                              ไดรับบัตรเชิญของนายและนาง...........   
                                              ไปในงานตอนรับแลวดวยความขอบคุณ         
                                               เสียใจไมสามารถรับเชิญได เนื่องดวย        
                                               มีกิจธุระจําเปน                         
                      ขอความตามตัวอยางนี้  ควรเรียงลําดับพิมพใหสวยงามตามสวน บัตรควรหาขนาดพอเหมาะ 
ถาจะเขียนควรเขียนดวยลายมือหวัดแกมบรรจง บางครั้งเจาภาพอาจจะพิมพบัตรตอบรับหรือปฏิเสธ สอด
รวมมาในซองเดียวกับบัตรเชิญดวย  เพื่อสะดวกตอผูรับเชิญในการตอบ 
                ๒๑. การดื่ม   การดื่มมีหลายชนิดดวยกัน คือ MORNING TEA, MORNING COFFEE DRINK,  
COCKTAIL PARTY  หรือ RECEPTION เปนตน 
                      MORNING TEA คือ ตอนเชาพอตื่นขึ้นกอนลุกจากเตียง หรือกอนแปรงฟน จะมีน้ําชามาให
เรียกวา MORNING TEA  ทั้งนี้ เปนธรรมเนียมของชาวอังกฤษโดยมาก 
                      MORNING COFFEE ชาวอเมริกันชอบทํา คือ เชิญแขกผูหญิงมาดื่มกาแฟกัน ในตอนเชา
ประมาณ ๑๐๐๐ ในประเทศรอน กาแฟมักเปนกาแฟเย็นหรือดําเย็น และมีขนมเล็ก ๆ นอย ๆ เชน BISCUIT. 
                      DRINK   คือ การดื่มเหลาประมาณเวลา ๑๑๓๐  เปนการเชิญเพื่อนสนิท ๒ - ๓ คน มาคุยและ
ดื่มกันเล็ก ๆ นอย ๆ  เพื่อปรึกษาหารือกิจการงานกันกอนอาหารกลางวัน    ตามปกติมักดื่มเชอรี่, เบียรและ
เครื่องดื่มที่ไมแรงนัก  การดื่มชนิดนี้แขกตองลาเจาภาพไมสายกวาบายโมง  เพราะเปนเวลารับประทาน
อาหารกลางวันของเจาภาพ ซ่ึงเจาภาพไมไดเชิญเรารับประทานอาหารกลางวันดวย  จะยืดเยื้อตอไปอีกไมได 
                      COCKTAIL PARTY เปนการเชิญดื่มตามปกติ คือเชิญมาเพื่อพบปะสนทนากัน หรือการเลี้ยง
รับเลี้ยงสงตามปกติ การเลี้ยงแบบนี้แบงออกเปน ๓ วาระ คือ 
                      วาระที่ ๑ กอนอาหารค่ําสัก ๑๕ นาที  เมื่อเวลาที่แขกไดรับเชิญมาชุมนุม  ในหองรับแขกพรอม
กันแลว 
                      วาระที่ ๒ ระหวาง ๑๘๐๐ กับ ๒๐๐๐ 
                      วาระที่ ๓ เวลาค่ําคืน  
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                      ในการเลี้ยง  COCKTAIL   นี้ผูไดรับเชิญไมตองตอบแตถามีคําวา    "โปรดตอบ"  ก็ตองตอบ     
และผูที่ไปในงานควรกลับตามเวลาที่กําหนดไวคือราว ๒ ช่ัวโมง    อาจชาไดราว ๕ - ๑๐ นาที  เพราะเวลา
ตอไปเจาภาพจะรับประทานอาหารค่ํากันแลว 
                      ระยะเวลาของการเลี้ยง COCKTAIL สําหรับในประเทศไทยนิยมเชิญกันประมาณ ๑๘๐๐ - 
๒๐๐๐  แตเล่ือนเวลาไดตามฤดูกาล เพราะบางแหงมืดเร็ว     เชน  ในประเทศอังกฤษเชิญเลี้ยง    COCKTAIL   
เวลา ๑๗๐๐ - ๑๙๐๐     สําหรับประเทศสเปนรับประทานอาหารค่ําเวลา ๒๒๐๐  ฉะนั้น COCKTAIL ก็ตอง
เปนเวลา ๒๐๐๐ - ๒๒๐๐ 
                      การเลี้ยง COCKTAIL ควรมีกับแกลมสําหรับบริโภคดวยและมีหลายชนิดดวยกัน สุดแตเจา
บานจะเลือก 
                      กับแกลมสําหรับ   COCKTAIL  กอนอาหารค่ําใหจัดเปนชิ้นเล็ก ๆ พอคํา   ใหจัดใหเปนชิ้นโต 
ๆ ขึ้นไปสักหนอยก็ได แตไมควรใหใหญนัก เพราะในการเลี้ยงเชนนี้ใชนิ้วมือหยิบของรับประทาน หรือมีไม
จิ้มฟนปกอยูเปนสวนมาก นอกจากนี้ควรมีผลไมตาง ๆ ใสพานไวบนโตะกับแซนดวิชและขนมหวาน เปน
ตน ทั้งควรมีน้ําหวานสําหรับแขกที่ดื่มสุราไมไดดวย 
                      วิธีผสม COCKTAIL มีตาง ๆ กัน การใสผิวมะนาว, ลูกเชอรี่เชื่อมหรือผลมะกอกดอง ถาระบุ
ใชในตํารับใดหามใสรวมลงไปเขยาในหมอ ใหเสียบไมจิ้มฟนใสถวยค็อกเทลเฉย ๆ เทานั้น  เมื่อเวลาจะตัก
ไปแจกใหเอาสมซันคิส (SUNKISS)  ฝานบาง ๆ ใสกนแกว ๆ ละ ๑ ช้ิน จะชวยใหสีงามและรสดีขึ้น ควรใช
แกวเชอร่ีสําหรับใส COCKTAIL 
                      สําหรับ COCKTAIL RECEPTION   เปนการดื่มแบบ  COCKTAIL นั้นเอง   แตจัดขึ้นเพื่อ
ตอนรับคนสําคัญ ๆ หรืองานของชาติ เชน งานวันกองทัพเรือ เปนตน 

หลักทั่วไปในการดื่มอวยพร 
                     ๑. อยาเชิญชวนดื่มเพื่อตนเองหรือกิจกรรมของตนเอง         ควรดื่มอวยพรใหแก
พระมหากษัตริยพระบรมราชินีนาถ ประธานาธิบดี หรือผูมีเกียรติสูงสุดกอน 
                     ๒. กฎของการเชิญชวนดื่มอวยพรในวงราชการชั้นสูง   จะตองดื่มใหแกประมุขของประเทศ
กอน ในการนี้เจาภาพจะตองใหเกียรติแกแขกกอน 
                     ๓. ในการเลี้ยงอาหารค่ําเล็ก ๆ และกึ่งราชการ ควรดื่มอวยพรใหแกราชนาวีของผูเยี่ยมราชนาวี
ของเจาภาพ    และในกรณีเดียวกันใหแกผูบังคับหมูเรือผูเยี่ยม และผูบัญชาการทหารเรือ  เจาภาพ  แตอยาลืม
วาจะตองดื่มอวยพรตามกฎในขอ ๒ เสียกอนตามลําดับ 
                     ๔. การดื่มอวยพรจะตองใหแกส่ิงที่มีลักษณะและฐานะอันเดียวกัน 
                     ๕. การกลาวคําอวยพรใหแกพระมหากษัตริยและประมุขของประเทศ    จะตองสั้นและกลาวนํา
อยางเปนพิธี 
                     ๖. จงจําไววานายทหารอังกฤษหรือนายทหารบางคนที่ถือโชคลาง  หรือไมดื่มสุราจะดื่มอวยพร
ดวยน้ําหรือน้ําองุนแทนก็ได 
                     ๗. การกลาวคําอวยพร 
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                        ก) ตามปกติการเชิญจะขึ้นตนโดยเจาภาพกลาววา 
                           "ขาพเจาขอเชิญชวนดื่มเพื่อเปนเกียรติแก............" 
                           "I HAVE THE HONOUR TO PROPOSE A TOAST TO.........." 
                           ทั้งหมดกลาวชื่อ............เบา ๆ แลวดื่มเล็กนอย 
                        ข) การกลาวตอบโดยแขกอาวุโสวา 
                           "ขาพเจารูสึกเปนเกียรติอยางสูงที่จะขอเชิญชวนดื่มเพื่อ..........."  
                           "IT IS MY GREAT HONOUR TO PROPOSE A TOAST TO..........." 
                           ทั้งหมดกลาวชื่อ............เบา ๆ แลวดื่ม 
                        ค) คํากลาวฉันมิตรไมตรีอ่ืน ๆ เชน 
                           - ขาพเจาขอเชิญพวกเรายกแกวข้ึนและรวมดื่มอวยพรใหแก  
                           - I REQUEST MY FELLOW COUNTRYMEN TO RAISE THEIR GLASSES AND 
JOIN ME IN THE TOAST OF..............." 
                           - ข าพเจ าขอเชิญนายทหารแหง ................ลุกขึ้นและดื่มอวยพรใหแก                     
ความสุขของ............ขอใหทานทั้งหลายจงประสบผลสําเร็จเสมอและตลอดไป 
                           - I ASK THE OFFICERS OF THE...................TO RISE AND                              TO 
DRINK THE HEALTH OF.................... WISHING THEM   SUCCESS ALWAYS AND 
EVERYWHERE. 
                           - และ ณ บัดนี้ขอเชิญดื่มใหแกความสุขของ.............เพื่อเปนสักขีพยาน 
                             ในความชื่นชมยินดีอย างจริงใจ     ในคุณความดีที่ ไดทํ าให เราและขอใหท าน                     
ทั้งหลายจงประสบแตวันแหงความสุขและโชคดีทุกประการ 
                           - AND IN NOW DRINKING THE HEALTH OF............WE TESTIFY                     
OUR KEEN APPRECIATION OF WHAT THEY HAVE DONE FOR US AND  WISH THEM HAPPY 
DAYS AND GOOD LUCK. 
                     ๘. กฎของคํากลาวในการดื่มอวยพรตองเปนประโยคสั้น ๆ ๒-๓ ประโยค 
                     ๙. คํากลาวอวยพรจะตองไมเปนเรื่องสวนตัว 
                        ก) ถาเปนการเลี้ยงภายใน คําอวยพรแรกที่จะตองกลาวคือ 
                             "ขอเชิญชวนดื่มเพื่อถวายพระพร        พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจงทรงพระเจริญ" 
                        ข) ถามีแขกชาวตางประเทศรวมดวย คําอวยพรควรกลาวถึงไมตรีจิตฉันมิตร ๒-๓  ประโยค  
เปนการตอนรับและยุติลงดวยความเคารพแกชาติของแขก 
                        ค) คําพูดที่ดีที่สุด คือใชภาษาของตนเอง ถาอีกฝายหนึ่งไมเขาใจจําเปนตองจัดใหมีผูแปลเปน
ภาษานั้น ๆ หรือภาษาอังกฤษอยางยอ ๆ ดวย 
                    ๑๐. พึงระมัดระวังอยางยิ่งในการเลือกเรื่องที่จะพูด 
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                        ก) เร่ืองที่เกี่ยวกับการเมืองควรงดกลาวถึง เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนพิเศษ หรือ            มี
หนาที่โดยตรง 
                        ข) เร่ืองที่ดีก็คือเร่ืองเกี่ยวกับสมรรถภาพอาวุธ เร่ืองธรรมดาที่เปนไดของราชนาวี            ทั้ง
สอง แสวงหาเหตุผลเพื่อบรรลุถึงความวัฒนาถาวรและความเจริญในอนาคต 
                    ๑๑. ในการที่พระมหากษัตริยหรือเจาในราชนิกุลจัดเล้ียงอาหารค่ําในบางกรณีที่มิไดเนื่องใน
โอกาสฉลองสิ่งใดหรือเปนเกียรติตอผูหนึ่งผูใด ไมบังควรเสนอการดื่มอวยพรแตอยางใด 

 
 

------------------------- 
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ตอนที่ ๒ 
มารยาทในโตะอาหาร 

-------------- 
             
                       การแบงปนกันเปนเครื่องแสดงออกเบื้องตนของความเปนมิตร  คําวา  COMPANION   ซ่ึง
แปลวาเพื่อนนั้นโดยนัยความหมายที่แทจริงแลว แปลวา "ผูรวมกินขนมปง" ซ่ึงถาพิจารณายอนหลังไปถึง
สมัยแรกของประวัติศาสตร  ตั้งแตคร้ังที่ชาวยุโรปยังชีพอยูไดดวยขนมปงที่เปนอาหารหลักเพียงอยางเดียว
แลว  ก็จะสะทอนใหเห็นถึงความลึกซึ้งในความหมายของคําวา "เพื่อน" ที่พัฒนาการมาจากคําวา "ผูแบงปน
กันกิน" ไดเปนอยางดี   คําวา  COMPANY  ที่ยังคงใชกันอยูในบัตรเชิญรับประทานอาหารในปจจุบันก็มี
ที่มาจากนัยของความหมายเดียวกันนี้เชนกัน  การเชิญแขกรับประทานอาหารเปนประเพณีที่มีอยูในเกือบทุก
อารยะธรรม  ซ่ึงนอกจากจะเปนการแสดงออกถึงอัธยาศัยไมตรีแลว ยังถือเปนการใหเกียรติแกแขกผูไดรับ
เชิญ  และในบางโอกาส  การปฏิเสธการเลี้ยงอาหารถือเปนการแสดงความดูถูกดูหมิ่นเจาบาน     หรือผูเปน
เจาภาพก็มีบางกรณีถึงกลับกลายเปนตนเหตุสงครามก็เคยปรากฏมาแลว  การเลี้ยงอาหารในระหวางเพื่อนฝูง
และในชีวิตประจําวันในสังคมไทยเปนอยางไรนั้นเราทานยอมทราบกันดี  แตการเลี้ยงรับรองที่เรากําลังทํา
ความเขาใจกันอยูในขณะนี้        เปนเรื่องที่ เกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหาร  ที่ ถือเปน
มาตรฐานสากลและมีที่มาจากประเทศยุโรป  และเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในอารยประเทศ มารยาท
เกี่ยวกับการเล้ียงอาหารนี้เปนเรื่องประณีตละเอียดออน ที่พวกเราจําเปนตองเรียนรูเพื่อจะไดปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง   หากไมขวนขวายศึกษาไวอยางจริงจังใหเขาใจ เราอาจจะทําใหเกิดขอผิดพลาดไปไดโดยไมรูตัว 
และเมื่อผิดพลาดก็จะไมมีใครกลาเตือน  เพราะเกรงวาจะเกิดความอับอายถึงกับโกรธเคืองกันได   ดังที่เราจะ
เห็นไดบอย ๆ ตามโรงแรมใหญ ๆ ภัตตาคารหรู ๆ ที่มีคนไทยไปรับประทานอาหารฝรั่งกัน    ไมวาจะเปน
การไปรับประทานอาหารเพื่อแสวงหารสนิยมสากล หรือเพราะไดรับเชิญไปเปนแขก หรือแมแตบางคนที่จํา
ใจตองไปนั่งเปนเจาภาพหรือแขกรับเชิญตามบทบาทที่ไดรับมอบหมายก็ตาม จะพบเห็นบอยมากทีเดียววา    
หลายคนยังกินโดยที่ไมรูจักวิธีกิน      บางคนมัวเกร็งเสียจนไมรูสึกวารสอาหารมื้อนั้นอรอยหรือไม บางคน
ไมแตเพียงระมัดระวังตัวจนหมดอรอยเทานั้น แตยังมีความรูสึกเหมือนกับวาถูกนําเขาสูที่ทรมาน เพราะการ
รับประทานอาหารตามมารยาทอันถูกตองนั้นไมใชเร่ืองงาย ๆ ดูมันชางเต็มไปดวยพิธีรีตองจนแทบจะเกิด
โรคเบื่ออาหารขึ้นมาอยางฉับพลัน   แตสําหรับผูที่รูจักวิธีดวยความเขาใจอยางแทจริงแลวจะไมรูสึกเคอะเขิน
เลย ทั้งนี้ เพราะมารยาททั้งปวงเกิดขึ้นมาจากเหตุผลและถือปฏิบัติตอ ๆ กันมา เพื่อความสวยงามเรียบรอย
ทั้งนั้น   เมื่อตนคริสตศตวรรษที่  19 RILLAT-SAVARIN ชาวฝร่ังเศสผูมีรสนิยมสูงในเรื่องการรับประทาน
อาหาร ไดใหขอสังเกตไววา “การจะตอนรับใครสักคนหนึ่งเปนแขกของเรานั้นคือ การเขารับภาระที่จะ
อํานวยความสุขสําราญแกผูนั้นตลอดระยะเวลาที่อยูภายใตชายคาบานของเรา”  คํากลาวของเขาที่กลาว
มาแลว     ความจริงเปนกฎศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดถือปฏิบัติกันมานับรอยนับพันปมาแลว และยังคงถือปฏิบัติตอไป
ในอนาคต เปนหนาที่ของเจาภาพที่จะตองสรรหาทุกสิ่งที่แขกปรารถนา และที่เขาใจวาแขกตองประสงค 
เพราะการใหความสุขสําราญแกแขก คือ การใหเกียรติเบื้องแรก ฝายแขกก็มีหนาที่จะตองปฏิบัติใหสมกับที่
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เจาภาพใหเกียรติแกตน ฉะนั้นการปฏิบัติตอกันระหวางเจาภาพและแขกจึงเต็มไปดวยอัธยาศัยไมตรี และไม
วาจะปฏิบัติตอกันเพียงใด ส่ิงที่เจาภาพปฏิบัติก็จะตองอยูภายใน ขอบขายของคําวา "PLEASE" และฝายแขก
ก็ตองปฏิบัติตอบภายในขอบขายความหมายของคําวา  "THANK YOU"   อยูเปนนิจ   ในระหวางคําทั้งสองนี้
เองที่มีจรรยามารยาทสําคัญ ๆ มากมาย เปนเครื่องเชื่อมที่ทั้งสองฝายจะตองปฏิบัติตอกันและกัน  และใน
บรรดาจรรยามารยาททั้งหลายเหลานั้น  ไมมีเร่ืองใดจะประณีตละเอียดออนและจุกจิกยุงยากมากเทามารยาท
ในโตะอาหาร     ถึงแมในปจจุบันไดละทิ้งกฎ ระเบียบ และมารยาทโบราณไปมากแลว และมุงหมายที่จะใช
เฉพาะมารยาทและพิธีการตางๆ ที่มีผลอยางแทจริงในทางปฏิบัติเทานั้น  รวมทั้งตัดความหรูหรา  ฟุงเฟอลง
ไปอยางมากที่สุดดวยแลวก็ตาม แตก็ยังคงมีมารยาทที่จําเปนเหลืออยูใหตองปฏิบัติอีกมากมาย   แมใน
ศตวรรษที่  15 นี้เอง บรรดาเจาขุนมูลนายในยุโรปก็ยังไมมีสอมใช และในการเลี้ยงอาหารก็ยังคงใชจานหรือ
ถาด 1 ใบตอแขกที่รับประทานเกินกวา 1 คน ซ่ึงในเรื่องนี้คนไทยมีจานใชอุดมสมบูรณมาแตคร้ังสุโขทัยแลว 
เพราะเราผลิตถวยชามสังคะโลกออกจําหนายไปตางประเทศไดตั้งแตสมัยนั้น ความจุกจิกยุงยากในเรื่อง
อุปกรณ  การรับประทานอาหารไมมีมากเหมือนสมัยนี้ แตไปเนนหนักในเรื่องพิธีการและการจัดลําดับ
อาวุโสเปนสําคัญ แตก็ปรากฏวาเมื่อส้ินสุดพิธีการตาง ๆ ที่เปนเรื่องของเกียรติยศและความมีหนามีตาแลว 
ตัวเจาภาพและแขกสนิท บางคนมักจะหลบเขาไปรับประทานกันในหองครัวหรือหองคนรับใช  โดยจัดขึ้น
เปนหองอาหารชั่วคราวเปนพิเศษ  ทั้งนี้  เพื่อใหกลุมของตนไดดื่มกินอยางสุขสบายปลอดจากแบบพิธีที่
จําเปนตองมีสําหรับแขกทั่วไป  การเลี้ยงอาหารไดพัฒนามาเรื่อย ๆ ทั้งในเรื่องการปรุงอาหาร การจัดลําดับ
การรับประทานอาหารกอนหลังเครื่องดื่มที่ใชบริการประกอบกับอาหารแตละอยาง เครื่องใชและอุปกรณ
สําหรับการบริการและการรับประทานอาหาร จนถึงปจจุบันมีส่ิงตาง ๆ ที่จะตองใชเกี่ยวของกับการเลี้ยง
อาหารอยูมากมายเหลือคณานับ  ผูอยูในสังคมที่จะตองเปนทั้งผูเชิญ   และผูรับเชิญจําเปนที่จะตองมีความรู
กันโดยทั่วไป บุคคลที่อยูในสังคมที่สูงก็จําเปนตองรูมากขึ้น  มีหนังสือตํารับตําราเกี่ยวกับเรื่องนี้สําหรับเปน
คูมือที่หาซื้อไดทั่วไป แตสําหรับพวกเราคนไทยแลว โดยเฉพาะผูที่ปฏิบัติงานในสังคมอยางเรา ๆ นี้ ออกจะ
เปนการยากที่จะหาคูมือสัก ๑ เลม ที่สามารถนํามาใชครอบคลุมไปทุก ๆ โอกาส เพราะในแตละประเทศแต
ละทองถ่ินยอมจะมีประเพณีที่ผิดแผกแตกตางกัน จะมัวยึดถือเครงอยูกับตําราเลมเดียวยอมจะไมคลอง  ตัว
เราจําเปนตองใชสามัญสํานึกและไหวพริบในการปรับตัวใหเขากับธรรมเนียมประเพณี  สถานการณ  และ
บรรยากาศ  ที่อาจแปรเปลี่ยนไปในโอกาสตางๆ ใหไดผลดีที่สุด วิธีสําคัญที่สุดก็คือหมั่นสังเกตคนอื่นรอบๆ 
ตัวเรา และคอยสังเกตตนเองอยูเสมอ ๆ วา เราทําอะไรผิดแผกแตกตางจากคนทั้งหลายหรือเปลา   ทั้งนี้เพื่อ
เราจะไดไมกลายเปนตัวตลกไปโดยไมรูตัว    การเลี้ยงรับรองมีอยูหลายแบบหลายประเภท    ดังที่ไดกลาว
มาแลว   ทุกประเภทมีจุดมุงหมายเหมือนกัน คือ  ใหความสุขสําราญแกแขก  ตางฝายตางจะไดรับเกียรติจาก
กันและกัน  แตการเลี้ยงตางประเทศมีวัตถุประสงคที่ตางกันอยูตามขนาดของความสําคัญแบบพิธี  และความ
เหมาะสมแกสถานการณและโอกาส  ในบรรดางานเลี้ยงรับรองทั้งปวง   การเลี้ยงอาหารค่ํา เปนงานที่มี
ความสําคัญ ประณีต และถือเปนเกียรติสูงสุด 
                       สําหรับมารยาทในการ รับประทานอาหารในงานเลี้ยงตองทําใหแขกอื่นๆ  ไมรูสึกวาเรากําลัง
รับประทานอาหารอยู โดยการรับประทานและดื่มอยางสํารวมดวยอาการสงบและเรียบรอย อยาพูดในขณะมี
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อาหารอยูในปาก  อยาทําใหคนเห็นวาเราเปนคนตะกละเปนอันขาด   และอยารับประทานชาจนแขกอื่น ๆ 
ตองรอเราอยูเพียงคนเดียว   เพราะพนักงานจะเริ่มถอนจานไดตอเมื่อทุกคนรับประทานเสร็จแลวเทานั้น  ถา
เราพบอาหารที่ไมรูจักและไมรูวิธีการรับประทาน  เราจะมีทางออกอยู ๒ วิธี คือ ดูวาคนอื่น ๆ รับประทาน
กันอยางไร  หรือสารภาพออกมาวาเราไมทราบวิธีรับประทาน  อยาไปเกรงกลัววาใครจะตําหนิที่เราไมรูเขา
กลับจะยินดีแนะนําใหเราทราบวิธีรับประทานดวยซํ้าไปกลาวคือ 
                   ๑. เมื่อพนักงานนําอาหารมาบริการ   อาหารจะถูกนํามาบริการทางดานซายมือของผูรับประทาน
อาหารเสมอ   เราจะตองสังเกตวาเขานําอาหารมาบริการอยางไร  ถาจัดสําเร็จมาในแตละจานที่จะรับประทาน
ไดเลย ก็ไมตองทําอะไร   แตถาบริกรนํามาบริการเปนถาดใหญ หรือที่ เรียกวาบริการแบบฝรั่งเศส   
(FRENCH SERVICE)  ผูรับประทานอาหารจะตองชวยตนเอง โดยใชชอนและสอมสําหรับบริการ ตัก
อาหารจากถาดบริการมาลงจานของเราโดยมีวิธีการดังนี้ 
                       - อาหารที่ตัดเปนชิ้นใหญมีขนาดประมาณสําหรับคนละ ๑ ช้ิน       ควรตักเพียงชิ้นเดียว 
                       - ถาเปนอาหารที่ไมไดแบงสวนเปนชิ้นหรือเปนชิ้นเล็ก ๆ  ก็ตักไดตามพอใจ  แตตักอยาให
มากเกินจนรับประทานไมหมด 
                       - ใหตักอาหารประเภทตาง ๆ ที่มีอยูในจานของเรามาประกอบกัน ไมรับประทานอะไรก็อยา
ตักมา  เวลาตักมาวางในจานของเรา ควรวางใหเปนสัดสวนสวยงาม 
                       - ถามีซอสหรือน้ําเกรวี่มาดวย     ควรราดซอสหรือน้ําเกรวี่นั้นลงเฉพาะบนชิ้นเนื้ออยาราดบน
ผักหรือมันฝรั่ง ฯลฯ เพราะจะดูเลอะเทอะ 
                       - เมื่อตักอาหารลงจานของเราแลวตองวางชอน-สอมลงในที่เดิม  
                       เมื่อคนรับใชหรือบริกรนําอาหารมาบริการ ถาเรากลาวคําขอบคุณก็เปนการสุภาพดี แตเมื่อบริ
กรมาถอนจากออกไปไมตองกลาวขอบคุณ  ถาเจาภาพไมวาชายหรือหญิงบริการอาหารเอง เราตองปฏิบัติ
ทํานองเดียวกันแตควรขอบคุณทุกครั้งที่เจาภาพบริการแกเรา และควรพูดจากับเจาภาพบางเล็กนอยขณะ
กําลังตักอาหาร      เชน     ชมวาจัดอาหารสวยหรืออาหารนารับประทาน เปนตน แตอยาพูดมากจนเปนการ
ถวงเวลา  เพราะเจาภาพตองไปบริการแขกอื่น ๆ  และตองรับประทานเองดวย ถามีการสงอาหารจานกลาง
ผานไปใหแขก  ตามปกติชายจะเปนฝายถือจานอาหารใหหญิงที่นั่งอยูทางขวาตักอาหารกอน  แลวจึงตักให
ตนเองแลวจึงสงจานอาหารใหหญิงนั้นสงผานไปใหชายทางขวาของเธอ ถาจานกลางใหญมากหญิงอาจชวย
ชายถือจานกลางไดเหมือนกันชายไมควรปฏิเสธ    แตถาทุกคนจะเพียงแตผานจานกลางจากคนหนึ่งไปยังอีก
คนหนึ่งทางดานขวา   โดยใหแตละคนชวยตนเองไปโดยลําพังก็ไมเปนที่นาตําหนิอยางไร 
                      ๒. การเอื้อเฟอชวยเหลือในโตะอาหาร   การเสนอตัวเขาชวยจะตองไมทําดวยการฝนใจเจาภาพ 
เพราะบางครั้งเจาภาพอาจมีแผนการเตรียมไวโดยเฉพาะอยูแลวโดยที่ผูอ่ืนไมทราบ  การเขาไปชวยอาจเปน
การไปขัดตอแผนที่กําลังดําเนินไปดวยดี  อีกประการหนึ่งถาแขกที่นั่งรวมโตะตางลุกนั่งขึ้น ๆ ลง ๆ กันอยู
ตลอดเวลา อาจแลดูวุนวายจนทําใหการสนทนาระหวางแขกถูกขัดจังหวะ   หรือบางคราวทําใหแขกบางคน
ขาดคูสนทนา  ทางที่ถูกคือแขกควรนั่งรอดวยความสงบ   อยาขันอาสาเขาชวยเจาภาพจนกวาจะแนใจวา 
เจาภาพตองการความชวยเหลืออยางแทจริง  
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                       ส่ิงที่แขกพึงกระทําอยางที่สุดคือทําตัวใหมีเสนหโดยทําตัวใหเขากับบรรยากาศของงานนั้น 
โดยเอาใจใสเพื่อนรวมโตะที่เปนคูสนทนา พยายามสนทนาปราศรัยกับแขกในงาน และแสดงอัธยาศัยไมตรี
มากที่สุดเทาที่จะทําได แขกที่มาในงานลวนแตปรารถนาความสุขและความบันเทิงสําหรับตนเอง  ไมใชมา
งานเลี้ยงเพียงเพื่อมาเขาแถวเกียรติยศเทานั้น   เจาภาพที่รูจักระบบการจัดงานรับรองดีแลว ยอมปรารถนาจะ
ใหแขกชวยกันทําใหงานดําเนินไปดวยความราบรื่นสนุกสนานไมจืดชะงักงัน แทนที่จะตองการความ
ชวยเหลือในการจัดการตางๆ ซ่ึงเปนหนาที่ของเจาภาพ 
                       ๓. ควรเริ่มรับประทานอาหารตอนไหนทานควรเริ่มรับประทานทันที หลังจากที่ไดรับบริการ
อาหาร แมวาแขกคนอื่นยังมิไดรับบริการก็ตามธรรมเนียมเชนนี้ถือปฏิบัติกันขึ้นมาดวยเหตุผลตอไปนี้ 
                              ๓.๑ อาหารยังรอนอยู ยอมมีรสชาติดี 
                              ๓.๒ เจาภาพหญิงจะไดไมตองคะยั้นคะยอใหแขกรับประทานโดยไมตองรอ   ซ่ึงมักจะ
เปนอยางนี้เสมอ 
                              ๓.๓ การรอใหแขกไดรับบริการครบทุกคนแลวจึงคอยรับประทานนั้น  ถึงแมจะเปนการ
สุภาพแตไมมีเหตุผลเสียแลว สําหรับการรับประทานอาหารค่ําสมัยใหม   เพราะเจาภาพจะมีอาหารพรอม
สําหรับทุกคนเสมอไมตองกลัวขาด 
                        ๔. การสนทนา  ในงานเลี้ยงอาหารค่ํา ไมวาจะเปนงานใหญหรือเล็กเปนพิธีการ  หรือไมเปน
พิธีการ ทุกคนมีหนาที่จะตองสนทนากับบุคคลที่นั่งอยูเคียงทั้งสองขาง  แมแขกบางคนจะมีความรูสึกเขนิอาย
เพียงใดก็ยังจําเปนตองรวมสนทนากับบุคคลที่อยูรอบตัวใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  การนั่งรับประทาน
อาหารโดยไมสนทนากับเพื่อนรวมโตะขางเคียงนั้นถือวาเปนการไมสุภาพ   แขกที่ไดรับเชิญไปงาน
รับประทานอาหารค่ํา  จึงควรรักษามารยาทในเรื่องนี้อยางระมัดระวัง    ทานควรสนทนากับผูที่นั่งขางเคียง
เทา ๆ  กันทั้งสองขาง  เพราะการสนทนากับแขกดานหนึ่ง  โดยไมสนทนากับแขกที่นั่งอยูอีกขางหนึ่ง
ตลอดเวลานั้น ถือกันวาเปนการขาดมารยาทอยางยิ่ง 
                      ๕. หัวเร่ืองสําหรับสนทนา  สมัยกอนถือกันวามีหัวขอเร่ืองที่ไมควรนําขึ้นมาสนทนาในงาน
สังคมอยู ๔ เร่ือง   คือ  เร่ืองเกี่ยวกับคนใช  ความปวยไข  ศาสนา  และการเมือง  เพราะถือเปนทั้งเรื่องไม
สุภาพ และเปนเรื่องเสี่ยงตอการผิดใจระหวางคูสนทนา เร่ืองตองหามอยางเขมงวด  ในการสนทนาในวงการ
ตาง ๆ  อีกเรื่องหนึ่งคือเร่ืองเพศ แตในปจจุบันขอหามเหลานี้ผอนคลายลงไปมากแลว  การสนทนา   ปญหา
เร่ืองคนใชในปจจุบันกลายเปนที่นิยม  และการสนทนาเรื่องเกี่ยวกับการเมืองและศาสนาก็เปนที่นิยม หาก
เปนไปในเชิงวิเคราะหเพื่อการศึกษาหาความรู แตมีส่ิงพึงระมัดระวังคือ  ไมวาสนทนาเรื่องอะไรจะตอง
ไมใหกระทบกระเทือนใจใคร  
                       เจาภาพหญิงจะตองคอยสังเกตอยูเสมอวา จะเริ่มมีสัญญาณอันตรายขึ้นมาจากการสนทนา
เมื่อไร  เชนเมื่อปรากฏวามีแขกบางคนเปนผูเครงในศีลธรรมรวมอยูในวงสนทนา และหัวขอการสนทนาซึ่ง
เร่ิมจากเรื่องภาพยนตรกําลังเปลี่ยนไปเปนเรื่องหนังโป เจาภาพหญิงจะตองเขาแทรกแซง โดยพยายาม
เปลี่ยนไปสนทนาเรื่องอื่นเสีย แตตองทําอยางสุภาพไมเปนการขัดคอโดยตรงหรือใชอารมณขันเขาชวยใน
การเปลี่ยนเรื่องสนทนา  การสนทนาเรื่องศาสนาเปนเรื่องลอแหลมตอความขัดแยงระหวางผูมีศรัทธาความ
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เชื่อตางกัน   เมื่อไรก็ตามที่การสนทนาเริ่มเขาสูขั้นโตเถียงอยางจริงจังหรือวงสนทนามีผูพูดอยูคนเดียว  
ในขณะที่คนอื่น ๆ ไมรูเร่ืองเลยสักคนเดียว การสนทนายอมจะหาความบันเทิงตอไปไมได  เจาภาพหญิงควร
เขาไปเปลี่ยนบรรยากาศโดยสุภาพ   การสนทนาเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนั้นมีความออนไหว  ลอแหลมตอ
ความขัดแยงนอยกวาเรื่องศาสนา  แตตองคํานึงถึงแขกทั่ว ๆ ไป  ที่มาในงานวาไมไดมีความสนใจและชอบ
เร่ืองการเมืองไปเสียทุกคน หากมีผูสนใจโตเถียงอยูสวนนอย  แตทําใหคนอื่น ๆ ตองทนฟงอยางเบื่อหนาย 
เจาภาพก็ควรเขาไปเบนเรื่องสนทนาใหเปนเรื่องอื่นที่นาสนใจของคน สวนใหญดีกวา การพูดจายั่วเยาหัก
หาญเอาชนะกันเปนสิ่งตองหามที่ไมดีพอ ๆ กับการพูดจาหยาบคาย   และการนินทาวารายผูอ่ืนที่ไมไดอยูใน
วงสนทนา   การที่คนสองคนสนทนากันเปนเวลานานดวยเรื่องของบุคคลหรือสถานที่ที่บุคคลที่ ๓ ไมรูจัก ก็
เปนการเสียมารยาทเหมือนกัน   เคยมีธรรมเนียมที่แขกผูไดรับเชิญจะไมกลาวขอบคุณ  หรือแสดงความชื่น
ชมอาหารและเครื่องดื่มในงานเลี้ยงนั้น แตธรรมเนียมนี้ไดเปลี่ยนไปเปนตรงขามแลว แขกที่ไมกลาวชม
อะไรที่เกี่ยวกับงานเลี้ยงนั้นเลยจะกลายเปนคนขาดอัธยาศัยไมตรีไปได  แตในกรณีที่เปนการเลี้ยงอยางเปน
กันเองระหวางเพื่อนหรือคนสนิทกัน แมการกลาวขอบคุณที่งานเปนการแสดงมารยาทก็จริง แตเปนการ
แสดงความไมเปนกันเองที่ตองระมัดระวังทาทีดวย 
                        ๖. การปฏิเสธอาหาร  
                             ถึงแมวาการปฏิเสธอาหารเปนการไมสุภาพ  แตทานอาจกระทําไดถามีเหตุผลที่สําคัญมาก  
เชน ทานเปนโรคภูมิแพอาหารบางอยางที่เล้ียง แตในบางกรณีเราอาจรักษามารยาทและรักษาน้ําใจเจาภาพ
โดยการตักอาหารมาเล็กนอยแลวไมตองรับประทานหรือรับประทานเฉพาะสวนที่รับประทานได 
                      ๗.  เครื่องดื่ม      
                             เราอาจปฏิเสธไวนไดโดยกลาวปฏิเสธตรง ๆ  หรืออาจยกมือข้ึนใชนิ้วแตะปากแกวไวน 
ขณะที่พนักงานกําลังจะรินไวนให  แตถาเจาภาพรินเองเราตองปฏิเสธดวยวาจาอยางสุภาพ พรอมดวยคํา
ขอบคุณ  หากทานประสงคจะไดน้ําดื่มก็ขอได   ไมเปนการเสียมารยาทอยางไร 
                         ๘. การบริการอาหารเปนรอบที่สอง  
                               เคยมีกฎเกณฑอยูวาจะไมมีการบริการอาหารจานเดิมนั้นซ้ําเปนรอบที่สองในงานเลี้ยง
อาหารค่ําที่เปนแบบพิธีการ แตกฎนี้ไดเปลี่ยนไปแลวกลาวคือ  ตองคํานึงถึงสภาพและปริมาณอาหารที่ยังมี
อยู เจาภาพจํานวนมากจะใหบริการเปนรอบที่สองซึ่งในกรณีนี้หากทานพอใจก็รับไดอีก เจาภาพจะรูสึกยินดี
ที่แขกเติมอาหารซ้ําอีก โดยเฉพาะถาอาหารจานนั้นเธอปรุงเองเจาภาพจะยิ่งภูมิใจ  แตทุกคนมีสิทธิปฏิเสธได
เสมอถาไมตองการ 
                           ๙. กรณีเกิดอุบัติเหตุพลาดพลั้ง  
                               ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือพลาดพลั้งดวยประการใดก็ตามตองถือหลักสําคัญวาอยาทําให
งานเลี้ยงนั้นหยุดชะงัก พยายามใชสามัญสํานึกตัดสินใจแกไขเหตุการณอยางสงบเงียบที่สุดและกลาวขอโทษ
เจาภาพสั้น ๆ เพียงครั้งเดียว  อยาพรํ่ากลาวซ้ําแลวซํ้าอีก 
                        ๑๐.  การสูบบุหร่ี          
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                                ไมควรสูบบุหร่ีในโตะอาหารนอกจากเมื่อเจาภาพนําขึ้นกอนหรือเชื้อเชิญ แตถึงกระนัน้ก็
ยังจําเปนตองขออนุญาตผูที่นั่งอยูใกลทั้งสองขาง โดยเฉพาะหากผูนั่งขางเปนสตรีตองอยาลืมเสนอบุหร่ี
ใหแกผูนั่งขางกอนสูบบุหร่ีดวย 
                        ๑๑. หลังการรับประทานอาหาร  
                               หลังจากรับประทานอาหารแลวเจาภาพหญิงจะนําผาเช็ดมือขึ้นมาวางบนโตะเปน
สัญญาณแลวเชิญแขกไปนั่งในหองรับแขกหรือหองนั่งเลน   เจาภาพหญิงอาจเชิญเฉพาะแขกหญิงออกไป
โดยปลอยใหเจาภาพชายอยูตามลําพังที่โตะก็ได การเลี้ยงอาหารจัดที่โรงแรมหรือภัตตาคารมักเสริฟกาแฟ
และลิเคียวรในโตะอาหารพรอมกันทั้งชาย-หญิง  แตถาจัดในบานอาจเชิญแขกไปนั่งในหองอื่นที่สบายกวา
และสะดวกแกการสนทนา      แตถาสถานที่จํากัดก็จะเสริฟกาแฟและบรั่นดีหรือลิเคียวรที่โตะอาหาร 
                        ๑๑.  กาแฟ  
                               ไมวาจะเปนการเสริฟกาแฟในหองรับแขกหรือที่โตะอาหาร การเสริฟกาแฟจะปฏิบัติ
ทํานองเดียวกันคือ พนักงานจะนํากาแฟหรืออาจมีชาใหเลือกมาเสริฟใหในถวย  โดยมีถาดชุดน้ําตาลและ
ครีมถือใหแขกเติมเอง 
                        ๑๒.  บร่ันดีและลิเคียวร      
                                 ทันทีที่เสริฟกาแฟเสร็จ พนักงานจะนําบรั่นดีและลิเคียวรมาเสริฟโดยมีสุราและแกววาง
มาในถาดหรือในรถเข็นก็ได แขกจะเลือกบรั่นดีหรือลิเคียวรชนิดใด เมื่อบอกแลวพนักงานจะรินสุราลงใน
แกว แขกหยิบแกวขึ้นมาแลวดื่มทีละนอยสลับกับการดื่มกาแฟหรือดื่มหลังกาแฟก็ได แขกจะปฏิเสธสุราก็ไม
เปนการเสียมารยาท แตตองไมเรียกหาเครื่องดื่มสุราประเภทอื่นอีก 
                        ๑๓. เมื่องานเลิก   
                               ปกติงานเลี้ยงอาหารค่ําจะเลิกระหวาง ๒๓.๐๐ - ๒๔.๐๐ น.  แตอาจเลิกกอนหรือหลังนั้น
ไดตามความจําเปนและเหมาะสม แขกควรจะลาเจาภาพตอนไหน ขอใหใชความสังเกตบรรยากาศของงาน 
อยารีบลาเจาภาพในขณะที่งานกําลังดําเนินไปดวยความสนุกสนาน  เพราะจะเปนการทําใหงานนั้น
หยุดชะงักและอาจถึงกับเลิกงานได   แตอยาอยูจนดึกเกิน ยกเวนเมื่อเจาภาพขอใหอยูตอในลักษณะเชิงบังคับ 
เมื่อแขกลากลับเจาภาพจะตองตามไปสงที่ประตูบาน แขกควรขอบคุณเจาภาพกอนลา 
                        ๑๔.  การขอบคุณ  
                                 ผูไดรับเชิญตองมีหนังสือขอบคุณสงไปแสดงความขอบคุณ โดยสงไปถึงเจาภาพหญิง 
ถาสนิทกันมากอาจใชวิธีโทรศัพทได 
                        ๑๕. การรับประทานอาหารและการดื่ม  
                                อาหารและเครื่องดื่มนั้น แมจะมีความสําคัญเพียงใด แตสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับงานเลี้ยงก็คือ การ
สนทนาปราศรัยระหวางแขกและความเรียบรอยราบรื่นของงานนั้น  ผูที่ไดรับการอบรมมาดีพอจะรูวาการใดควรมิควร  
รวมทั้งรอบรูวาจะใชอุปกรณตาง ๆ อยางไร  ตลอดจนอาหารและเครื่องดื่มทั้งหลายจะตองใชอุปกรณเครื่องใชอะไรและมีวิธี
รับประทานอยางไร การจับและการถือมีด  ชอน  สอม  ตลอดจนการใชการวางเครื่องใชตาง ๆ มีวิธีการใชที่ถือเปน
มาตรฐานสากล  ที่ทุกคนจําเปนตองรูอยูแลว   ซึ่งจะทบทวนไดโดยตรวจดูวิธีจับถือและการใชไดจากภาพแสดง   
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ตอนที่ ๓ 
มารยาทที่ไมควรปฏิบัติในการสมาคมและในที่สาธารณะ 

 
                       มารยาทที่ไมควรปฏิบัติในการสมาคมนั้น     สวนมากเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเอง ไดแก การ
แตงกายและความประพฤติสวนตัว มีอยูหลายขอดวยกันที่ไมควรปฏิบัติ ดังจะกลาวตอไปนี้ 
                       ๑. อยาละเลยความสะอาดของตน ซ่ึงตามปกติไมใครจะเอาใจใสกันเปนสวนมาก 
                       ๒. อยาสวมเสื้อผาสกปรก จงรูสึกตะขิดตะขวงใจใหมากในเรื่องนี้ 
                       ๓. อยาทําสิ่งที่ไมประณีต ไมเรียบรอยในเครื่องแตงกายทุกชิ้น 
                       ๔. อยาละเลยความสะอาดของรางกาย       บางคนมีความสะอาดเรียบรอยในสวนอื่น ๆ แต
ทวา เล็บมือและหูสกปรก 
                       ๕. อยาทําความสะอาดรางกาย เชน แคะหูหรือจมูก ตัดและทําความสะอาดเล็บมือในที่
สาธารณะ  แมวาความสะอาดและความเรียบรอยของบุคคลนั้นเปนสิ่งสําคัญ   แตการทําความสะอาดนั้นเปน
ส่ิงที่จะตองทําเฉพาะในหองสวนบุคคล ในหองนอนหรือหองอาบน้ํา 
                       ๖. อยาสวมเสื้อผาที่มีสีฉูดฉาดหรือแบบตัดที่สะดุดตาผูอ่ืนมากเกินไปจงเลือกใชสีเรียบ ๆ และ
แบบตัดเรียบ ๆ และอยาใชเสื้อผาที่ยาวหรือหลวมเกินตัวไป 
                       ๗. อยาสวมหมวกหลบหนาเพราะแสดงวาผูสวมไมสุภาพ          หรือสวมเปดหนาซึ่งแสดงวา
เปนคนบานนอก 
                       ๘. อยาสวมรองเทาที่สกปรก 
                       ๙. อยาใชเพชรพลอยเพื่อมุงหมายใหเปนเฉพาะแตเครื่องประดับเทานั้น    ควรใชเพียงกระดุม
เชิ้ตและเข็มเสียบไทที่ประดับเพชรพลอย เพราะสองสิ่งนี้มีประโยชน แตถาใชชนิดที่ไมประดับเพชรพลอย
จะเรียบรอยกวา 
                      ๑๐. อยาสวมเสื้อคลุมและรองเทาแตะออกจากหองนอนไปยังที่ใด ๆ     เวนแตไปหองอาบน้ํา 
การแตงกายชนิดนี้ไปปรากฏตัวที่โตะอาหารหรือไปรวมวงสนทนากับผูอ่ืนเปนการไมสุภาพ 
                      ๑๑.  อยาเอามือลวงกระเปาเวลา นั่ง ยืน หรือเดิน 
                      ๑๒. อยาผิวปากในถนน  ในรถสาธารณะ   ในที่ประชุมสาธารณะ  หรือในที่ใดที่หนึ่งซึ่งจะ
เปนการรบกวนผูอ่ืน 
                      ๑๓.  อยาสงเสียงหัวเราะใหดังเกินควร และหัวเราะดวยความเต็มใจไมใชแกลง 
                      ๑๔. อยายิ้มหรือยิงฟนเมื่อไมถึงโอกาสโดยไมมีความหมาย    จะยิ้มใหถูกตองตามกาลเทศะ  
ตามปกติควรหุบปากและสํารวมอิริยาบถไว 
                      ๑๕. อยาหาวหรือสะอึกหรือจาม   เมื่ออยูรวมกับผูอ่ืนเมื่อรูสึกวาจะสะอึกหรือจามแลวจงกลั้น
ใจไวสักครู และพยายามขืนไวอาจจะหายได ถาไมหายใหกลาวคํา "ขอโทษ" ตอผูที่อยูรวมกับตนดวย การ
หาวหรือจามควรใชมือหรือผาเช็ดหนาปดปาก 
                      ๑๖.  อยาสั่งน้ํามูกใหมีเสียงดังมากเกินไป จงสั่งใหเบาที่สุด 
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                      ๑๗. อยาอาปากหรือปลอยใหริมฝปากหอย   ใหหุบปากไวเชนเดียวกันการที่ปลอยใหปากเปด
อยูแสดงวามีนิสัยออนแอและไมนาดู 
                      ๑๘. อยาเอามือลูบหนาหรือจับหนา  ลูบหนวด  ลูบผมหรือเกาตามตัว จงสํารวมมือใหอยูใน
ความสงบ 
                      ๑๙. อยาแสดงความสนิทสนมจนเกินไป  เชน ใชมือตบหลังเพื่อน หรือสะกิดเพื่อน หรือใช
สวนอื่นของรางกายแสดงวาทานยินดีตอเพื่อนของทาน การแสดงความคุนเคยสนิทสนม  ในทํานองที่กลาวนี้
ไมสมควรอยางยิ่ง และอยายอมใหผูอ่ืนทําทํานองนี้แกตน 
                      ๒๐. อยาเขาไปในหองสวนตัวของผูอ่ืนกอนไดรับอนุญาต จงเคาะประตูกอนเสมอ และรอ
จนกวาจะไดรับอนุญาตจึงเขาไปได 
                      ๒๑.  อยาชะโงกขามไหลผูอ่ืน เมื่อเขาผูนั้นกําลังอานหรือเขียนหนังสืออยู 
                      ๒๒. อยาหมุนสายกุญแจหรือวัตถุส่ิงอื่นเลน  เชน เขยาเงินในกระเปาของทานเลนขณะที่พูด
หรือฟงผูอ่ืนพูดเพราะจะเปนที่รําคาญและดูไมสุภาพเลย 
                      ๒๓. อยาดื่มสุราในตอนเชา ความจริงไมควรดื่มทุกเวลา  เวนแตในเวลามีการเลี้ยงเทานั้น 
                      ๒๔. อยาเกรงที่จะพูดปฏิเสธวา "ไม"  เมื่อถูกเชิญใหดื่มสักหนึ่งแกว ไมมีใครที่จะขืนใจทานได
ในเมื่อทานปฏิเสธ 
                      ๒๕. อยาแตะตองบุคคลใด  เมื่อทานจะทักทายเขา  การจับแขน  หรือจับไหล หรือสะกิด
เพื่อใหเขารูนั้น เปนกิริยาไมสุภาพ 
                      ๒๖. อยาละเลยที่จะเอาใจใสตามสมควรแกคนสูงอายุ   และควรแสดงความเมตตาปรานีดวย 
                      ๒๗. อยาเปดหนังสืออานในวงสนทนา  ถาทานเบื่อหนายตอการสนทนาจงลากลับเสีย แตทาน
ปรารถนาจะรวมวงดวยก็ควรเอาใจใสในการสนทนานั้น 
                      ๒๘. อยาแสดงกิริยาใด ๆ ที่แสดงวาเปนการเห็นแกตัวในวงการสมาคม  
                      ๒๙. อยาเขาหองหรือออกจากหองกอนสุภาพสตรี 
                      ๓๐. อยาคอยเฝามองดูนาฬิกาประการหนึ่งวาทาน   มีความกระวนกระวายที่จะใหเวลาลวงไป
เสียโดยเร็ว 
                      ๓๑. อยาอยูสนทนานานเกินสมควร และไมควรรีบลากลับกอนกําหนดเวลา  เมื่อมีคนอื่นยัง
สนทนาอยูควรใชความสังเกตใหดี วาควรลากลับเวลาใด 
                      ๓๒. อยาไปพักที่บานคนหนึ่งคนใดในชนบทใหนานวัน เกินกวาเวลาที่กําหนดไวแตทีแรกเวน
แตจะไดรับคําเชื้อเชิญจากเจาของบานโดยสุจริตใจ 
                      ๓๓. อยาไดถือปฏิบัติตามคําพูดของเจาของบานจนเกินไป    ในเมื่อเจาของบานเชื้อเชิญวา      
"เชิญตามชอบใจ"     และถือเสียวา     "เหมือนกับบานของทานเอง"      ควรเกรงใจเจาของบานบาง 
                      ๓๔. อยาละเลยที่จะตองทราบถึงกฏเกณฑตาง ๆ ของบานที่ไปพัก   เชน  การเขานอน การตื่น
นอน และการรับประทานอาหารเปนตน ควรปฏิบัติใหตรงเวลา 
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                      ๓๕. อยาลืมที่จะตองนํากระเปาเครื่องเขียนหรือเครื่องเย็บเล็ก ๆ ติดไปดวย ในการไปพักแรม
ตามบานมิตรสหาย สําหรับบุรุษควรเตรียมมีดโกนหนวดและเครื่องใชที่จําเปนไปดวย อยาไปยืมเครื่องใช
ดังกลาวจากเจาของบาน 
                      ๓๖. อยาดมดอกไมหรือชอดอกไม ตอหนาบุคคลที่เราจะนําดอกไมหรือชอดอกไมมามอบให 
                      ๓๗. อยาอานหรือพิจารณาเอกสารอันใดอันหนึ่ง   ในขณะที่คูสนทนากับตนเจรจา ในกรณีที่
ไมเกี่ยวถึงเอกสารนั้นเลย 
                      ๓๘. อยาเปดและอานจดหมายทันทีที่ไดรับขณะกําลังพูดกับผูอ่ืนอยู      แตถาเปนกรณีรีบดวน 
ก็อาจเปดไดแตควรขออนุญาตหรือขออภัยคูสนทนาเสียกอน 
                      ๓๙. อยาหยิบหนังสือพิมพจากหองรับแขกหรือหองนั่งคอย เอาไปอานเสียที่อ่ืนซึ่งไมใชที่วาง
หนังสือพิมพ 
                      ๔๐. อยาสงสิ่งของขามบุคคลไป   ถาไมมีทางเลี่ยงควรกลาวคําวา     "ขอโทษ"  เสียกอน 
                      ๔๑. อยาควักบุหร่ีจากกระเปาแลวหยิบขึ้นมาสูบ โดยไมยื่นใหแกบุคคลซึ่งสนทนาอยูดวยกอน 
                      ๔๒. อยาเคาะบุหร่ีลงกับโตะหรือขอมือเสื้อนอกของตนเองกอนจุดบุหร่ีสูบ 
                      ๔๓. เมื่อมอบของขวัญใหแกผูใด หรือแสดงสิ่งของมีคาใหผูรับเชิญชม ไมควรแจงราคาของ
นั้น 
                      ๔๔. อยากลาวคําผรุสวาทหรือหยาบโลน ตอหนาสุภาพสตรีหรือเด็ก 
                      ๔๕. อยาเปดอกเสื้อหรือถลกแขนเสื้อขึ้นไปบริโภคอาหารในรานอาหาร    และสงเสียงดัง 
                      ๔๖. อยาจองมองบุคคลที่ไมรูจักจนเกินไป ถาบุคคลนั้นมิไดพูดอยูกับตน 
                      ๔๗. ไมควรเดินหนากระดานเรียง ๓ - ๔ คน บนถนนหลวง 
                      ๔๘. อยาอานหนังสือพิมพ   หรือหนังสือโดยลอบอานขามไหลผูถือหนังสือนั้นอยูบนรถ
โดยสาร และไมควรวางของบนที่นั่ง 
                      ๔๙. อยาพับมุมหนังสือโดยเฉพาะที่ยืมเขามา ควรใชกระดาษชิ้นเล็ก ๆ สอดคั่นไว 
                      ๕๐. อยาทําลายหนังสือที่ยืมเขากอน เชน เขียนถอยคําไวในหนังสือนั้นหรือทําขาด  เปนตน 
                      ๕๑. อยารองรําทําเพลงขณะทํางาน เดิน รับประทาน ฯลฯ 
                      ๕๒. ควรตรงตอเวลาและรักษาคําพูด 
                      ๕๓. อยาลืมกลาวคําวา "ขอบใจ" "ขอบคุณ" "ขอโทษ" ทุกครั้งที่เราติดตอกับผูอ่ืน 
                      ๕๔. อยาสูบบุหร่ีจนกวาจะถึงเวลาอันสมควร 
                      ๕๕. ควรใหเกียรติแกสตรี ผูมีอายุและเด็กกอนเสมอ แมจะสวนทางกัน 
                      ๕๖. อยาลืมเขาแถวตามลําดับกอนหลังในที่ทุกแหง เชน โรงมหรสพ                            
                     ๕๗. อยายื่นมือออกจับมือสุภาพสตรีกอนเมื่อทักทายกัน สุภาพสตรีตองเปนฝายยื่นใหกอน 
                      ๕๘.ในขณะที่พบสุภาพสตรี สุภาพบุรุษที่กําลังสูบบุหร่ี ควรทิ้งบุหร่ีทันที 
                      ๕๙.ในที่สาธารณะควรปฏิบัติตอภรรยาของทานเสมอดวยสุภาพสตรีอ่ืนเหมือนกัน 
                      ๖๐. อยาประหมาและระวังตัวจนเกินไปจนคนอื่นสังเกตเห็นได 
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                       สําหรับมารยาทที่ไมควรปฏิบัติในที่สาธารณะนั้น สวนมากเปนการปฏิบัติเกี่ยวกับความ
ประพฤติสวนตัว หรือการแสดงตัวในที่สาธารณะทั่วไป ซ่ึงจะมีความระมัดระวัง  ซ่ึงมีหลายประการที่ไม
ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
                       ๑. ในถนนสาธารณะ 
                           ๑.๑  อยาลืมที่จะเดินทางขวามือของทางเทา 
                           ๑.๒ อยาเบียดหรือแทรกบุคคลอื่น  หรือแสดงอาการวาไมแยแส  ตอผูอ่ืน 
                           ๑.๓ อยาลืมกลาวขอโทษถาเหยียบหรือสะดุดผูใดหรือรบกวนผูอ่ืนใหเดือดรอน 
                           ๑.๔ อยาจองหนาบุคคลหรือหัวเราะเยาะ เมื่อเห็นกิริยาทาทางหรือแตงตัวแปลกประหลาด
และอยาใชมือช้ีบุคคลหรือวัตถุใด ๆ และอยาเหลียวหลังมองดูคนที่เดินผานไป 
                           ๑.๕ อยาถือไมหรือรมในแนวนอนฝาไปในหมูคน  เพราะจะโดนผูอ่ืนและอาจจะถูกนัยนตา
เด็กได 
                           ๑.๖ อยาถือรมโดนผูอ่ืน เมื่อกางเวลาฝนตก 
                           ๑.๗ อยาสูบบุหร่ีในที่ซ่ึงจะรบกวนผูอ่ืน เชน ในโรงมหรสพ หรือในรถไฟ 
                           ๑.๘ อยารับประทานอาหารบนถนนสาธารณะ 
                           ๑.๙ อยากีดขวางทางเขาโบสถ โรงมหรสพ หรือที่ประชุม   และอยายื่นสิ่งของในชองทาง
เขาบานพักสวนบุคคลหรือที่อ่ืน ๆ และมองดูคนที่ผานไปมาเปนกิริยาที่ไมเรียบรอย 
                           ๑.๑๐ อยาหยุดสนทนากับคนที่รูจักตรงกลางทางเดินเทา     ทําใหผูสัญจรไปมาตองหลีกไป
เดินในถนน เมื่อมีความจําเปนจะตองหยุดและดึงคนรูจักไปเสียดานหนึ่ง 
                            ๑.๑๑ อยายืนบนบันไดรถโดยสาร หรือที่ประตูรถไฟ หรือที่ประตูหองพักเมื่อรถหยุด  จะ
กีดขวางผูโดยสารอื่น ๆ ในการเขาออก 
                            ๑.๑๒ อยาลืมเปดหมวกใหแกสตรีที่ทานรูจักเมื่อพบกัน และแสดงความเคารพตอเพื่อน
บุรุษที่มีสตรีรวมเดินทางไปดวย และเมื่อทานเดินรวมไปกับบุรุษที่รูจักกัน ถาบุรุษนั้นแสดงความเคารพตอ
สตรีคนใด ทานตองเปดหมวกดวย แมวาทานจะไมรูจักก็ตาม 
                            ๑.๑๓ อยาหยุดสนทนากับสตรีที่รูจักในถนน ถาทานปรารถนาที่จะสนทนากับสตรี ก็ให
เดินหาพื้นที่ที่เหมาะสมสนทนา และเปดหมวกใหเมื่อลาจากไป 
                            ๑.๑๔ อยาเดินรวมไปกับสตรีและบุรุษที่เดินทางไปดวยกัน    เวนไวแตทานจะรูจักกับเขา
ทั้งสองดีมาก และทานอาจเปนคนที่สามที่ไมนาดูนัก 
                            ๑.๑๕ อยาลืมเปดหมวกใหแกสตรีที่ทานไมรูจัก    เมื่อทานปราศรัยกับสตรีนั้น  ถาสตรีทํา
ผาเช็ดหนาตก กระเปาถือตก และทานเก็บสงใหเธอ ทานตองเปดหมวกเสมอ 
                            ๑.๑๖ อยารีบแนะนําใหรูจักกัน    จงพิจารณาใหแนใจเสียกอนวาเปนความประสงคของทั้ง
สองฝายแลว จึงแนะนําใหรูจักกัน 
                            ๑.๑๗ อยาแนะนําใหรูจักกันในถนนสาธารณะ 
                            ๑.๑๘ อยาหยุดสนทนากับนักธุรกิจในถนน   เพราะจะเปนการเสียเวลาของเขาโดยใชเหตุ 
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                            ๑.๑๙  อยาขาดความสุภาพ เมื่อยื่นของที่สตรีผูสูงอายุหรือผูออนแอทําตก 
                            ๑.๒๐ อยาแยงที่นั่งในรถหรือที่สาธารณะอื่น ๆ     เปนการไมมีคารวะตอผูอ่ืน ควรสละที่
นั่งใหแก เด็ก สตรี และผูสูงอายุ เพื่อเห็นแกความสุภาพ 
                            ๑.๒๑  อยากีดกันที่นั่งในรถโดยสารหรือรถไฟเกินกวาที่จะใชจริง ๆ    และอยาพูดปด  เมื่อ
ยังมีที่วาง เพื่อตนเองจะไดมีที่นั่งสะดวกสบาย 
                            ๑.๒๒ อยาเขาชมการแสดงเมื่อมีการแสดงอยู      ควรเขากอนแสดงและนั่งใหเรียบรอย
กอนเวลา และอยาพูดรบกวนคนที่กําลังฟงอยูทั้งอยาลุกขณะมีการแสดงจนกวาจะถึงเวลาพัก 
                            ๑.๒๓ อยาเดินผานหนาบุคคลอื่นยอนกลับไปมาเมื่อกําลังดูภาพเขียนอยู   หรือการเขาไป
ชมภาพศิลปกรรม 
                            ๑.๒๔ อยาวิพากษเร่ืองศิลปกรรมหรือเร่ืองเทคนิคใด ๆ   ถาทานรูจริงก็ไมควรกลาวตําหนิ
ในการไปชมงานนั้น 
                            ๑.๒๕ มีหลักนิยมกันวาบุรุษพึงหลีกทางเดินใหแกสตรี คนแกสูงอายุ คนพิการ ผูใหญที่
ควรเคารพ คนกําลังแบกสิ่งของ ถาลงบันไดตองหลีกทางใหแกผูขึ้นบันได 
                       ๒. ในโรงภาพยนตร 
                            ๒.๑ อยาลืมถอดหมวกเมื่อเขาดูภาพยนตร เพราะจะบังหนาผูดูคนอื่น 
                            ๒.๒ อยาชวนเพื่อนสนทนาเพราะไปดูภาพยนตรเพื่อดูและเพื่อฟงไมใชเพื่อคุย 
                            ๒.๓ อยาอธิบายและเลาถึงเนื้อเร่ืองในภาพยนตรใหเพื่อนฟง    ดังจนผูดูผูอ่ืนไดยิน 
                            ๒.๔ อยาลุกออกเบียดผานผูอ่ืนซึ่งนั่งในแนวเดียวกับทาน       ในระหวางที่ภาพยนตรยัง
ฉายอยู  ถาจําเปนก็คอย ๆ ออกไปโดยสุภาพที่สุด และขอโทษผูที่ทานทําใหเขาตองลําบากนั้นทุกคน 
                            ๒.๕ อยานั่งเหยียดแขงเหยียดขา เพราะขัดความสําราญของผูอ่ืนซึ่งอยูขางหนาและขาง ๆ 
ทาน 
                            ๒.๖  อยาทิ้งกนบุหร่ีลงในที่ใดๆ โดยไมไดดับ เพราะควันจะรบกวนผูอ่ืน 
                            ๒.๗ อยาแกกระดาษหอขนมใหมีเสียงดังทําความรบกวนแกคนอื่น 
                            ๒.๘ อยาออกกอนบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี   (หรือเพลงชาติ)   เมื่อภาพยนตรจบ
แลว    พอเพลงชาติเร่ิมบรรเลงลงใหยืนตรง และหันหนาไปที่จอภาพยนตร 
                       ๓. การเดิน 
                            ๓.๑ อยาเดินใหนาเกลียด เชน กมหนา ฯลฯ ควรเดินใหตัวตรงผึ่งผาย แตอยาแข็งทื่อ  เดิน
ใหสบายดวยความภาคภูมิ อยาเดินเอาปลายเทาหันเขาขางใน และอยาเดินลากเทา 
                            ๓.๒ อยาเดินหนาบึ้ง เครงขรึม 
                            ๓.๓ อยาเดินทางซายของทางเทา จงเดินทางขวา 
                            ๓.๔ อยาเดินหนากระดานเรียงสามหรือมากกวานี้ อยางมากเพียงเดินเรียงสอง 
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                            ๓.๕ อยาขามถนนโดยมิไดมองดูรถทางขวาและซายมือกอน     จงขามถนนในชองทางที่
ใหเดินขามเสมอ และขามตอเมื่อมีสัญญาณไฟจราจรใหขามไดเทานั้น  เดินขามถนนตรงไปอยาเฉียงเฉตาม
ถนน 
                       ๔. การเดินทางไปในชนบท 
                            ๔.๑  อยาลืมปดประตูร้ัวบานเมื่อผานเขาหรือออก        เวนแตประตูนั้นเปดอยูกอนแลว 
                            ๔.๒ อยาบุกรุกเขาไปในบริเวณบานของผูใด    ถาสงสัยจงขออนุญาตเสียกอน ซ่ึงโดยมาก
แลวเจาของมักอนุญาตให เวนแตเจาของบานมีเหตุอันสมควรที่จะไมอนุญาต 
                            ๔.๓ อยาลืมที่จะหาแผนที่ขนาดมาตราสวนหนึ่งนิ้วตอหนึ่งไมล  ติดตัวไปดวย เมื่อ
ทองเที่ยวไปในที่แปลกถิ่น (ที่ซ่ึงไมรูจัก) ราคาของแผนที่นี้ไดผลคุมคามาก 
                            ๔.๔ อยาทิ้งเศษสิ่งของตาง ๆ   ที่ไมตองการแลวไวกับที่ ๆ ทานไปเที่ยวปคนิค  จงฝงดิน
หรือเผาเสียใหหมด หรือถาจะใหดีแลวเก็บสิ่งของนั้น ๆ ไปดวย 
                            ๔.๕ อยาสวมรองเทาที่เลวหรือดีเกินไป จะทําใหชาวบานเห็นเปนเรื่องขบขัน 
                            ๔.๖ อยาเด็ดดอกไมโดยดึงขึ้นทั้งรากทั้งโคน 
                            ๔.๗ อยาละเลยที่จะตองปฏิบัติตามกฎจราจรในทางหลวง    วาดวยคนเดินเทาไมวาทานจะ
เดินในเมืองหรือในชนบท 
                       ๕. การเดินทางโดยรถไฟ 
                            ๕.๑ อยาทําใหผูโดยสารรถไฟคนอื่นเสียเวลาคอยที่หนาหองขายตั๋ว   โดยการที่ทานมัว
สอบถามเจาหนาที่ขายตั๋ว ถึงเรื่องเกี่ยวกับรถที่จะเดินทาง ฯลฯ  การสอบถามในเรื่องนี้ควรจะไดติดตอไว
กอนแตเนิ่น ๆ 
                            ๕.๒ อยารอคอยจนถึงเวลารถออก     แลวจึงสอบถามวาทานขึ้นรถถูกขบวนหรือไม 
                            ๕.๓ อยาผูกขาดหนาตางรถไวแตผูเดียว เมื่อกลาวอําลาตอเพื่อนฝูง   และอยากีดขวางที่ชอง
ทางเดิน 
                            ๕.๔ อยาเปดหรือปดหนาตาง ซ่ึงขัดกับความประสงคของผูโดยสารสวนมาก 
                            ๕.๕ อยาเขาไปในหองที่มีคนนั่งเต็มแลว และอยาปลอยใหหนาตางหลนลง 
                            ๕.๖ อยาละเลยการติดปายที่กระเปาเดินทางของทาน   รวมทั้งกระเปาหิ้วและหีบหนัก ๆ 
ดวยเขียนชื่อและจุดหมายปลายทางใหอานไดงาย ๆ และชัดเจน 
                            ๕.๗ อยาใหนายตรวจตั๋วตองเสียเวลาคอย  ในการที่ทานนึกไมออกวาเอาตั๋วไปเก็บไวที่
ไหน 
                            ๕.๘ ควรซื้อตั๋วโดยสารไวลวงหนาสักหนึ่งหรือสองวัน       ในฤดูที่มีคนไปเดินทางกันมาก 
                            ๕.๙ อยาวางกระเปาที่ช้ันเก็บของมากเกินกวาสิทธิอันควรของทาน 
                            ๕.๑๐ อยาละเลยที่จะรับประกันหีบหอของทาน เมื่อเดินทางไปตางประเทศ 
                       ๖. การเดินทางโดยเครื่องบิน 
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                            ๖.๑ อยาลืมวาราคาตั๋วโดยสารเครื่องบินโดยมากนั้น    ไดคิดรวมเงินรางวัลพนักงาน
ตอนรับบนเครื่องบินไวดวยแลว ถาทานไมแนใจจงสอบถามผูแทนบริษัทการบินนั้น 
                            ๖.๒ อยาวิตกวาจะเมาอากาศ พนักงานตอนรับประจําเครื่องบินอาจมียาแก ถาทานรูสึกไม
ปกติขอได 
                            ๖.๓  อยานําวัตถุไวไฟ  หรือวัตถุระเบิดใสไวในหีบหอหรือในตัวทาน   ถาทางเครื่องบิน
อนุญาตใหสูบบุหร่ีได ทานควรหาไมขีดไฟติดตัวไวบาง 
                            ๖.๔  อยาสูบบุหร่ีในโอกาสที่เจาหนาที่ทางเครื่องบินขอรองใหงดสูบ 
                            ๖.๕  อยาคอยคิดวาจะเวียนศีรษะ หรือปวดศีรษะ 
                            ๖.๖  อยารับประทานอาหารหนักหรืออาหารไมสุกเมื่อไปถึงเมืองรอน 
                            ๖.๗ อยาวิตกกังวล เมื่อเครื่องบินเอียงเวลาเลี้ยว 
                            ๖.๘ อยาเอาใจใสเวลาเครื่องบินขึ้น ๆ ลง ๆ ขณะบินอยู     ลักษณะเชนนี้มีเปนประจําเมื่อ
เครื่องบินตกหลุมอากาศ 
                            ๖.๙ อยาปฏิเสธที่คาดเข็มขัดรัดตัว เมื่อเจาหนาที่ขอรองใหกระทํา 
                            ๖.๑๐ อยาลืมวาโดยมากหลายประเทศ หามถายรูปทางอากาศ 
                            ๖.๑๑ อยาลืมสงคืนหนังสือ และนิตยสารตาง  ๆ  ใหเจาหนาที่  เมื่อถึงที่หมายปลายทาง เพื่อ
ผูโดยสารอื่นจะไดใชประโยชนตอไป 

 
 
 
 

-------------------------- 
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ตอนที่ ๔ 
มารยาทบางอยางของทหารเรือ 

 
            ๑. แบบธรรมเนียมและมารยาทบนดาดฟาเรือ 
                ๑.๑ การนําเรือเล็ก (เรือยนตหรือเรือโบต) เทียบบันไดเรือใหญเปนหนาที่ของนายทายจะตองนาํเรอื
เทียบใหพอเหมาะที่นายทหารหรือแขกจะกาวขึ้น - ลงบันไดไดโดยสะดวก   โดยจักตองจัดกะลาสีหัวและ
ทายเรือ ไวคอยยึดเรือใหญดวยขอตะเพรา และแตงเรือเล็กใหขนานกับบันไดอยูเสมอ เพื่อปองกันเรือเล็ก
กระแทกบันไดเวลามีคล่ืนลมดวย  และสะดวกตอการขึ้น - ลง ทั้งคนและสิ่งของ   สมัยโบราณจะจัดกะลาสี
ลงไปคอยยึดจับเรือเล็กที่ปลายบันไดเรือใหญดวย 
                ๑.๒ ในการเชิญแขกนายทหารเรือตางประเทศมารวมรับประทานอาหารค่ําก็ดี หรือเล้ียง 
รับรองก็ดีถือเปนธรรมเนียมวาจะตองจัดนายทหารผูนอยคอยตอนรับที่บันไดเรือ  หรือเชิงบันได 
อาคาร (บนบก) เพื่อแนะนําและนําเขาไปยังสถานที่ที่จัดไว 
                 ๑.๓ ดาดฟาทายเรือกราบขวาจัดไวสําหรับนายพลเรือหรือผูบังคับการเรือ        และกราบซาย      
สําหรับนายทหารชั้นสัญญาบัตร    สวนดาดฟายกหัวเรือกราบขวาเปนที่สําหรับนายทหารชั้นประทวน 
สําหรับดาดฟาใหญนั้น   เปนที่สําหรับกะลาสีเรือไดทํางานพักผอนและรื่นเริงกัน    นายพลเรือและผูบังคับ
การเรือสมัยเรือใบจะตองจัดที่บนดาดฟายกทายเรือดานเหนือลมใหเสมอ  ปจจุบันเรือรบในราชนาวีสวนมาก 
จัดดาดฟาทายเรือไวสําหรับนายทหารและผูบังคับการแยกเปนพิเศษ สวนพลทหารอยูหัวเรือสุดตอมาเปนพนั
จาและจา   นอกจากเรือสมัยใหมบางลําไดจัดที่สําหรับผูบังคับการเรือและนายทหารไวกลางลําก็มี 
                ๑.๔ ทางเดินบนดาดฟาเรือ   กําหนดใหนายทหารชั้นสัญญาบัตรเดินทางกราบขวา  และนายทหาร
ช้ันประทวนกับพลทหารเดินทางกราบซาย แตในเวลาปฏิบัติงานเรงดวน หรือจําเปนอนุญาตใหใชไดทั้งสอง
กราบ การเดินสวนกันในที่แคบ เชน ชองทางเดินบันได  ผูมีอาวุโสนอยตองหยุดและแอบขางทาง  หลีกใหผู
มีอาวุโสสูงผานไปกอน หากเดินไปดวยกันกรณีการตรวจ การสั่งงาน  ผูนอยตองเดินเฉียงซายระดับต่ํากวา
ผูใหญเสมอ  ถาคนมากยอมใหเฉียงขวาต่ําไดอีกแถวหนึ่ง 
                ๑.๕ มารยาทภายในเรืออ่ืน  ๆ  ใหอานไดจากหนังสือขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ  ซ่ึงได
รวบรวมไวแลว 
            ๒. การเยี่ยมภายหลังไดรายงานเขารับตําแหนงแลว (COURTESY VISIT) 
                ในการยายตําแหนงนอกจากผูยายตําแหนงจักตองปฏิบัติตามขอบังคับทหารเรือ วาดวย 
การรายงานตนเองแลว สําหรับผูที่เขารับตําแหนงใหม ถือเปนธรรมเนียมและมารยาทอันดีวาจะตองเยี่ยม
ผูบังคับบัญชา  เชน  ผูบังคับการเรือ ตนเรือ ภายใน ๔๘ ช่ัวโมง หรือตามนัดหมาย  เพื่อไดสนทนาซักถามถึง
หนาที่ราชการ  ระเบียบปฏิบัติในเรือ  งานที่ไดเคยปฏิบัติมาแลว  ทําความเขาใจซึ่งกันและกัน อุปนิสัยใจคอ 
และการแนะนําโดยยอ 
                     นายทหารผูนอยจะแจงดวยวาจาตอนายทหารธุรการวา"เรียน ผบ.เรือ หรือนาวาเอก 
..........เรือเอก...........จะขออนุญาตเขาเยี่ยมเพื่อแสดงความเคารพ (RESPECT)"  
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                     เมื่อนายทหารเรือผูใหญจะตอบรับการเขาเยี่ยม หรือกําหนดนัดหมาย จึงจะเขาเยี่ยมไดตาม
กําหนด      หากนายทหารผูใหญมีอาวุโสสูงกวาจะเขาเยี่ยมผูมีอาวุโสต่ํากวา      จะแจงวา "พลเรือตรี.........ขอ
เยี่ยมเพื่อแสดงความนับถือ (COMPLIMENT)" หากไมพบควรวางนามบัตรไวแทนตัว  การเยี่ยมนี้ไมวาจะ
เปนบนบกหรือในเรือ ไมควรนานเกินกวา ๑๐ นาที 
            ๓. มารยาททั่ว ๆ ไป 
                ๓.๑ ถอดหมวกเมื่อเขาไปในหองโถงนายทหารและแขวนไว     สําหรับนายทหารชั้นประทวนและ
พลทหาร ใหถือไว 
               ๓.๒ เมื่อเขาเยี่ยมหรือตรวจคนไข   จะตองถอดหมวกเพื่อเปนการใหเกียรติและเคารพ            ผูปวย 
               ๓.๓ การถอดหมวกกระทําไดในโอกาสตาง ๆ ตามขอบังคับทหารวาดวยการเคารพ  คือเมื่อเขาไป
ในพระที่นั่ง,   โบสถวิหาร,   ที่วาการหรือเคหสถาน,   ไหว – กราบพระ     และขณะรับประทานอาหาร 
               ๓.๔ ตามปกติเมื่ออยูบนดาดฟาเรือ นายทหารจะตองสวมหมวกเสมอ ยกเวนในการเลี้ยงรับรองและ
พิธีทางสังคมตาง ๆ 
               ๓.๕ การเดินผานนายทหารผูมีอาวุโสกวาขึ้นหนาตองกลาวคํา "ขออนุญาตผาน"  พรอมกับทําการ
เคารพดวย 
                ๓.๖ การเดินรวมกับนายทหารผูมีอาวุโสกวาบนบก     หรือเดินรวมเพื่อตอบขอซักถาม  หรือเปนผู
รับรองชวยเหลือก็ดี ตําแหนงอันมีเกียรติยอมอยูทางขวา ดังนั้นผูมีอาวุโสนอยจักตองอยูทางซาย และต่ํามา
ทางดานหลัง ๑-๒ กาว และเมื่อผูมีอาวุโสหยุดสนทนากับผูอ่ืนจะตองถอยตํ่าลงไปอีก  ถาผูรับรอง  ประสงค
จะแนะนําแขกผูมีอาวุโสใหรูจักกับผูใหญฝายตน  จะตองกาวไปยืนขาง ๆ หันหนาสูทั้งสองฝายแลวจึง
แนะนํา 
               ๓.๗ ในการเดิน   กฎทั่วโลกถือวาผูอยูทางขวามือเปนผูมีเกียรติและอาวุโสสูง แตถามีการเดิน
รวมกัน ๓ คน ผูอยูกลางเปนผูมีเกียรติที่สุด 
               ๓.๘  กฎในขอ ๗. นํามาใชปฏิบัติในการนั่งรถและเรือดวย 
               ๓.๙  เมื่อพบผูใหญหรือผูมีอาวุโสสูงกวาที่ประตู   หรือชองทางเดินแคบและบันได  จะตองหยุด
แอบขางทางเพื่อหลีกใหผานไปกอน 
                    ๓.๑๐  การรับสิ่งของจากผูใหญ  ตองเขาไปใกลในระยะ ๒ กาว ทําความเคารพ  แลวยื่นมือขวา
ออกรับสิ่งของที่ผูใหญสงให มือซายถือไวแลวทําความเคารพอีกครั้งหนึ่ง  จึงกลับหลังหันหรือขวา - ซายหัน
เดินออกไป 
                    ๓.๑๑ การจับมือเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสสําเร็จการศึกษาก็ดี    รับประกาศนียบัตร รับ
รางวัล  ประดับยศ ฯลฯ  ใหกระทําความเคารพกอน ๑ คร้ัง  จับมือที่ผูใหญยื่นสงใหแนนกระชับชองระหวาง
นิ้วหัวแมมือกับนิ้วช้ีกระชับกัน  บีบแนนพอสมควร  (อยาใหรูสึกเจ็บ)  เขยา ๑-๒ คร้ัง  ปลอยมือเมื่อผูใหญ
คลายมือออก แลวทําความเคารพอีกครั้งหนึ่ง 
            ๔. มารยาทในสโมสรของเรือหรือบนบก 
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                  ๔.๑ นายทหารซึ่งมิไดเปนสมาชิกสโมสรของเรือหรือสโมสรบนบก   หากประสงคจะรวมหรือ
ใชสโมสรนั้นชั่วคราว   จักตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับที่สโมสรนั้นกําหนดเชนเดียวกับสมาชิกดวย  
โดยไมมีสิทธิยกเวนเปนพิเศษ 
                  ๔.๒ สมาชิกสโมสรยอมเปนเครื่องแสดงความสามารถในทางสังคม      และคุณวุฒิของราชนาวี  
สําหรับนายทหารซึ่งใชเวลาวางพบปะสังสรรคกันในเวลาอันสั้นนี้ ดังนั้นผูที่ไดรับการอบรมมานอยยอมเกอ
เขินและเห็นไดเดนชัด 
                  ๔.๓  สโมสร  เปนสถานที่ยังความสะดวกนานัปการแกมวลสมาชิก    เชน      เปนที่โตตอบ
จดหมาย, พบปะสังสรรค, งานธุรกิจและสังคม เปนตน นอกจากนี้ยังอํานวยความสะดวกสบายอื่น ๆ  เชน  
หองสมุด หองอานหนังสือ   หองรับประทานอาหารเครื่องดื่ม   กีฬาในรม กลางแจง ฯลฯ 
                  ๔.๔  นายทหารผูซ่ึงมิไดเปนสมาชิก    ควรไดลงชื่อในสมุดเยี่ยมของสโมสรหรือวางนามบัตร
ของตนเพื่อแสดงวาเปนแขกของสโมสร ใหบริกรหรือทหารรับใชไดรูจักวาทานเปนใคร   และสมาชิกได
ทราบการเยี่ยมดวย     การจะใชนามบัตรนัดพบเพื่อนเกาซึ่งเปนสมาชิกดวยก็ยอมกระทําไดเมื่อทานจะจาก
ไป      สมควรไดวางนามบัตรไวอีกครั้งหนึ่งเพื่อแสดงถึงความชื่นชมยินดีในการตอนรับและเปนการแสดง
ความเคารพแกสมาชิกดวย 
                  ๔.๕ นายทหารผูใหญอาจจะมอบนามบัตรของตนใหแกแขกถือมา หรือใหนายทหารผูนอยซ่ึง
เปนสมาชิกเปนผูนํามายังสโมสรก็ได 
                  ๔.๖ นายทหารที่เปนสมาชิกจะตองชําระเงินหนี้สินตาง ๆ  ซ่ึงตนมีสิทธิในการเซ็นเชื่อไวใหเสร็จ
ส้ินกอนเรือออกทะเลหรือเมื่อไดรับจดหมายจากสโมสรโดยทันที       อยารีรอใหผูบังคับบัญชาตองรับทราบ
ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งเตือนนายทหารที่เปนแขกของสโมสรชั่วคราว (ไปราชการ) 
                  ๔.๗โปรดจําไวดวยวาสโมสรที่ดีจะใหสิทธิพิเศษบางอยางแกสมาชิกอาวุโสที่สุด เชน จัดหอง
พิเศษเล็ก ๆ โตะอาหารพิเศษ  เกาอี้นั่งเลนพิเศษใกลหนาตางมองเห็นถนนหรือวิวที่สวยงามไดและเพือ่สังเกต
สมาชิกผูนอยดวย 
                     ๔.๘ ขอยุติ  กฎที่ดีเยี่ยมของสมาชิกหนุม ๆ  ก็คือ  พึงปฏิบัติตนเปนสุภาพบุรุษ   ในการสังสรรค
ทุกโอกาส  ไมวาในหรือนอกสโมสร  "มิตรภาพและอัธยาศัยจะสนิทสนมยิ่งขึ้น  เมื่อแรกพบจงทําความ
เคารพ  ฟงและตอบ อยานั่งใจลอยในวงสนทนา" 
            ๕. มารยาทในหองโถงนายทหาร 
                     หองโถงนายทหารเปรียบเสมือนหองรับแขก หองอาหาร  หองพักผอน  และอ่ืน ๆ ของนาย
ทหารทุกนายในเรือ  ใชในการรับรองและตอนรับมิตรสหาย  ใชเปนสโมสรพักผอนหยอนอารมณ  สนทนา
ถกปญหาประจําวัน ประกอบดวยภาพยนตร  (สําหรับเรือใหญ)    วิทยุ โทรทัศน  และเครื่องกีฬาในรม  เปน
สถานที่สําหรับดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มดวย ดังนั้นจึงจําเปนจะตองมีระเบียบ และมารยาทอันพึงปฏิบัติ
โดยเฉพาะ ดังนี้ 
                     ๕.๑ ผบ.เรือหรือนายทหารอาวุโส (ตนเรือ) ซ่ึงเปนประธานจักตองตรงตอเวลาในการเขาโตะ
อาหาร ถามาชากวากําหนดใหจัดนายทหารอาวุโสรองเปนประธานสั่งเริ่มเสริฟ 
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                    ๕.๒ นายทหารทุกคนพรอมที่จะนั่งโตะทันที   เมื่อประธานไดนั่งแลว ฉะนั้นควรมาพรอมที่
หองโถงกอนเวลา ๓-๕ นาที  ถาจําเปนและมาชากวากําหนดจะตองกลาว "ขออนุญาต หรือขออภัยหรือขอ
โทษ"    ตอนายทหารอาวุโสหรือประธาน     และถาประสงคจะลุกจากโตะกอนเสร็จการรับประทาน    เพื่อ
ปฏิบัติงานเรงดวนก็ดีหรือความจําเปนอื่นใดก็ดี    จะตองกลาว  "ขออนุญาตหรือขออภัยหรือขอโทษ"    ตอ
นายทหารอาวุโสหรือประธานกอน อยาลุกออกไปเฉย ๆ 
                     ๕.๓ อยาถกปญหาในเรื่องสุภาพสตรีและศาสนาในโตะอาหาร  ตลอดจนปญหาดานการเมือง
และเชื้อชาติ นอกเสียจากเปนเรื่องของฝายศัตรู การสนทนาที่ดีมีกฎอยูวา ควรพูดในเรื่อง  “การซื้อของตาม
รานคา” ไดทุกเวลาและ “งานเรือ” เวลาพักสูบบุหร่ีหรือหลังเวลากาแฟ 
                     ๕.๔ อยาสูบบุหร่ีในขณะที่ผูอ่ืนยังไมเสร็จจากการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะนายทหาร
อาวุโสหรือประธาน ควรสูบไดเมื่อทหารรับใชเก็บขนมและเริ่มเสริฟกาแฟแลว 
                     ๕.๕ ระเบียบของเมสนายทหารที่ดีจะตองกําหนดการเชิญแขกสวนตัว รวมโตะอาหารในเรือไว
ดวย เพื่อขจัดขอยุงยากซึ่งจะเกิดขึ้นระหวางแขกกับนายทหารอื่น ๆ โดยเฉพาะคาบริการและคาอาหารทุกมื้อ 
นายทหารจะไดรับการยินยอมและสนับสนุนใหเชิญแขกขึ้นมารวมรับประทานอาหารค่ําในเรือได   แขกทุก
คนที่มาจะตองถือวาเปนแขกของเมสทั้งหมดและเปนหนาที่และสิทธิของนายทหารทุกคน  (สมาชิกเมส)  
จะตองปฏิบัติตนเสมือนเจาบานที่ดีที่สุดเทาที่จะทําได   ผูเชิญจักตองแนะนําสมาชิกทุกคนตอแขกของตน
ดวย 
                     ๕.๖ ประเพณีที่ดีอีกอยางซึ่งพึงกระทําก็คือ    ในเมื่อเรือจอดทอดสมอ     ใกลแหลงที่เจริญหรือ
อาวรวมกับเรืออ่ืนควรเชิญแขกพลเรือนหรือนายทหารเรืออ่ืนมารวมสังสรรคในเรือ จะเปนงานเลี้ยงรับรอง
หรืออาหารค่ําก็ได โดยการพิมพบัตรเชิญหรือดวยวาจา (ถามีเวลานอย) และตกแตงหองโถง (เมส) ให
สวยงามดวยธงทิวดอกไม และอ่ืน ๆ เพื่อใหแขกไดรับความเบิกบานพึงพอใจ และรูสึกที่ดีตอเรือและการ
บริการ 
                     ๕.๗ ผบ.เรือ จะตองมั่นใจวาหองเมสจะตองมีระเบียบปฏิบัติไปตามคําสั่ง     โดยประธานเมส
เปนผูดําเนินการรักษามาตรฐานและการปฏิบัติอันถูกตองเสมอ 
                     ๕.๘ การเขาหองโถง  นายทหารทุกคนจะตองแตงเครื่องแบบเรียบรอย   นอกจากหลังเวลา 
๒๐๐๐ แลว ยอมใหแตงกายพลเรือนไดแตมิใชเสื้อนอน เวนเสียแตในบางโอกาสที่  ผบ.เรือจะอนุญาตเปน
อยางอื่น 
            ๖. ระเบียบที่ดีของหองโถงนายทหาร (ติดปายแขวนไวในหอง)   
                     ๖.๑ นายทหารทุกนายเวนผูที่เขายาม     จะตองมาพรอมบริเวณโตะอาหารกอนเวลาอาหาร ๒-๓ 
นาทีทุกมื้อ  เปนหนาที่ตนเรือหรือนายทหารฝายพลาธิการเปนผูตรวจสอบ 
                     ๖.๒ ถานายทหารมีกิจจําเปนจะตองลุกจากโตะอาหารกอนรับประทานเสร็จ   จะตองขอ
อนุญาตนายทหารอาวุโสประธาน (ตนเรือ) เสียกอน 
                     ๖.๓ ทางเรือยินดีสนับสนุน      หรือใหนายทหารไดเชิญแขกมารวมรับประทานอาหารค่ําในเรือ
ได  และจัดงานเลี้ยงพิเศษ หากมีนายทหารมากนายรวมกันประสงคจะเชิญแขก  ในโอกาสนี้อนุญาตใหนาย
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ทหารไดนําแขกชมและศึกษาอาวุธที่เปดเผย  และสวนตาง ๆ ของเรือไดกอนถึงเวลาอาหาร พึงละเวนการ
นําเขาไปในหองสวนตัว (โดยเฉพาะแขกสุภาพสตรี) 
                     ๖.๔ อนุญาตใหเลนกีฬาในรมในหองโถง เชน ไพ หมากรุก อ่ืน ๆ  ไดกอนเวลาอาหารครึ่ง
ช่ัวโมง หรือเมื่อเลิกงานแลว 
                     ๖.๕ หองโถงนี้ไดจัดตกแตงไวอยางประณีตสวยงามเชนเดียวกับหองรับแขกในบาน  และจัด
ทหารรับใชไวคอยบริการตลอดเวลา นายทหารทุกคนพึงระมัดระวัง และชวยกันรักษาความสะอาดใหเปน
ระเบียบเรียบรอยดวย โดยชวยเก็บหนังสือนิตยสารรายวัน ไพ หมากรุก และอื่น ๆ เมื่อเลิกแลวยังที่ที่จัดไว
ดวย 
                     ๖.๖ อาหารประจําวันมีรายการเมนูติดไวใหดู   พึงมั่นใจวาอาหารประกอบขึ้นดวยความสะอาด  
ประณีตและมีรสชาติอยางดีเสมอ  ทหารรับใชจักตองมีความชํานิชํานาญในการบริการอยางถูกตองตามแบบ
ดวย 
                     ๖.๗ นายทหารทุกคนจะตองศึกษาและฝกวิธีกลาวอํานวยพร หรือเชิญแขกอื่นในการจัดเลี้ยง
ดวย  เพื่อไมเกอเขินในโอกาสที่ ผบ.เรือ เชิญใหพูดตอหนาแขกเหรื่อ 
                     ๖.๘ แขกที่รับเชิญมักจะรูสึกวาตนเปนแขกของเมสนายทหาร อาจจะมีความกระดากอายตอ
สวนรวม ดังนั้นนายทหารอาวุโสพึงเอาใจใสตอนรับและดูแลแขกของนายทหารผูนอยใหเปนกันเองและ
คลายความกังวลใจลง 
                     ๖.๙ นายทหารทุกคนไมควรแอบมาพักผอน    หรือเถลไถลในหองโถงในเวลางาน  และอยา
แตงนอกเครื่องแบบเขามาในหองนี้ เวนแตหลังเวลา ๒๐๐๐ แลว อนุญาตใหแตงพลเรือนได แตมิใชเสื้อนอน 
                     ๖.๑๐ ถาไมจําเปนหรือสถานที่มีไมพอ (เรือเล็ก)  จริง ๆ แลวไมบังควรใชหองโถงปฏิบัติงาน
เปนอันขาด 
                ๗. นายทหารและสุภาพบุรุษ 
                     เมื่อพิจารณาถึงคําสองคํานี้ สมมติวามีความหมายใกลเคียงกัน  "นายทหาร-สุภาพบุรุษ" แต
สถาบันนายทหารยอมมีความหมายแตกตางเปนพิเศษออกไปทั้ง ๆ ที่โดยทั่วไปนามทั้งสองจะมีความรูสึก
และความหมายเดียวกันก็ตาม    ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศที่เจริญแลว   ไดยอมรับความหมาย
ของทาน CARDINAL NEWMAN ซ่ึงไดกลาวใหคําจํากัดความของคําสุภาพบุรุษวา "เปนผูที่ใหความ
ชวยเหลือเกื้อกูลแกสถาบันอันควรแกการเคารพยกยอง มีมารยาทงดงาม  หรือกอประโยชนโดยมิไดหวัง
ผลตอบแทน"  นักเขียนชาวฝรั่งเศสไดใหคําจํากัดความวา "สุภาพบุรุษคือผูที่ไดประกอบคุณงามความดี
ใหแกสถาบันของตน และผูซ่ึงเต็มไปดวยความเมตตากรุณาตอผูอ่ืนอยางแทจริง" ไมแตเพียงประเพณีและ
ขนบธรรมเนียมเทานั้น ที่บังคับใหความหมายของคําทั้งสองเหมือนกัน  สัญชาติญาณความรูสึกของคน
โดยทั่วไป ก็ยอมเขาใจไปในทํานองเดียวกันนี้  ถึงแมวาเวลาอาจจะลวงไป  และความหมายอาจเปลี่ยนแปลง
ไปบางก็ตาม แตคุณลักษณะอันไดแก ทาทางอันงดงาม สงาองอาจผึ่งผายมารยาทอันเปนระเบียบ ปราศจาก
การประจบประแจง  มีความตั้งใจที่จะรักษาคุณงามความดีเหลานี้ เปนไปตามธรรมชาติอยางแทจริง   ดวย
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ความซื่อสัตยสุจริตและรอบคอบตอผูอ่ืนแลว  ก็ยังคงเปนความหมายของคําวา นายทหารและสุภาพบุรุษอยู
นั่นเอง 
                     ดังนั้น คําทั้งสองจึงแยกกันไมออก  และยอมกลาวไดวาผูใดเปนนายทหาร ผูนั้นยอมเปน
สุภาพบุรุษดวยเสมอ 
               ๘. การใชถุงมือสําหรับทหาร  
                     ๘.๑โอกาสในการใชถุงมือสีขาวหรือสีนวล สําหรับนายทหารชั้นสัญญาบัตร ใหเปนไปตาม
กฎกระทรวงกลาโหม  ออกตามความใน พ.ร.บ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ.๒๔๗๗   วาดวยคาดกระบี่ การใชถุง
มือ และการใชผาพันแขนทุกข 
                     ๘.๒ โอกาสในการใชถุงมือสีขาวหรือสีนวล  สําหรับนายทหารประทวน   นักเรียนทหาร  พล
ทหาร หัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม  จะใหใชอนุโลมตามความในขอ ๑  หรือตามที่
พิจารณาเห็นสมควรก็ได ทหารในกองเกียรติยศ ใหใชถุงมือสีขาวหรือสีนวลดวยเสมอ 
                     ๘.๓ โอกาสในการใชถุงมือสีน้ําตาล ใหใชในเวลาที่อากาศหนาว  ในเวลาขับรถหรือขี่มา  ซ่ึง
มิไดกําหนดใหใชถุงมือสีขาวหรือสีนวล ตามขอ ๑ หรือขอ ๒  
                     ๘.๔ การใชถุงมือตามขอ ๑,๒ และ ๓ นอกจากโอกาสที่จะมีการกําหนดใหสวมถุงมือแลวใหใช
ถือกําดวยมือซาย  ใหปลายถุงอยูทางหัวแมมือ (ทบถุงมือทั้งคูเขาดวยกัน พับสองตามยาว  ใชมือซายกํา
สวนตัวถุงไว ปลอยใหสวนนิ้วโผลออกจากกํามือ) 
                     ๘.๕ ทหารเมื่อสวมถุงมืออยู ควรจะถอดถุงมือในโอกาสตอไปนี้ 
                             ๘.๕.๑ เมื่อเขาไปในบานหรือสถานที่ซ่ึงตองถอดหมวก 
                             ๘.๕.๒ เมื่อจะตองจับมือหรือวิสาสะกัน จะถอดขางขวาขางเดียวก็ไดหรือเปนสถานที่  
นอกชายคา และอีกฝายหนึ่งประสงคจะจับมือ ดวยการถอดถุงมือหรือไมถอดก็ได 
                     ๘.๖ วิธีปฏิบัติดังกลาวแลวนี้ ใหพิจารณาความเหมาะสมของภูมิประเทศ  มารยาทในการ
สมาคมและประเพณีของชุมชนนั้น ๆ 
                     ๘.๗ นายทหารสัญญาบัตรใชถุงมือสีขาวหรือสีนวลดวยเสมอในโอกาสดังนี้ คือ 
                             ๘.๗.๑ กําหนดใหคาดกระบี่ 
                             ๘.๗.๒ กําหนดใหประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ 
                 ๙. การคาดกระบี ่
                     ในโอกาสดังตอไปนี้  ใหนายทหารชั้นสัญญาบัตร  นายดาบ  จานายสิบ   พันจา  และพันจา
อากาศ คาดกระบี่ดวยเสมอ เมื่อ   
                     ๙.๑  คุมหรือประจําแถวเปนกองทหารเกียรติยศ หรือเวลาแหนํา หรือแหตามเสด็จ 
                     ๙.๒ คุมหรือประจําแถวรับการตรวจพลสวนสนาม ซ่ึงกระทําเปนพิเศษ  และมิไดตอเนื่องกับ
การฝกอยางอื่น 
                     ๙.๓ ไปในงานพระราชพิธีหรือรัฐพิธีตามหมายกําหนดการ    หรือเฝาทูลละอองธุลีพระบาทใน
โอกาสตาง ๆ ที่เปนทางราชการ เวนแตในงานสโมสรสันนิบาต 
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                     ๙.๔ ไปในงานกระทําพิธีสัตยปฏิญาณตนของทหาร 
                     ๙.๕ เปนตุลาการศาลทหารเวลาพิจารณาคดี ณ ที่ตั้งศาลปกติ 
                     ๙.๖ไปในงานฌาปณกิจศพของทหารหรือตํารวจ หรือฝงศพทหารหรือตํารวจ   ตามประเพณี
ลัทธิ หรือศาสนาที่ไมเผาศพ 
                     นอกจากนี้ ถาเปนกิจการภายใน รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม หัวหนาสวนราชการขึ้นตรง
ตอกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ จะสั่งใหคาด
กระบี่ เปนการเฉพาะการก็ได 
                ๑๐. การใชผาพันแขนทุกข  
                      ๑๐.๑ ผาพันแขนทุกขดําสําหรับใชประกอบเครื่องแบบทหารนั้น ใหถือขนาดกวางระหวาง ๗ 
ซม. และ ๑๐ ซม. และใหพับรอบแขนเสื้อขางซายเหนือศอกพองาม 
                      ๑๐.๒ ใหนายทหารชั้นสัญญาบัตร  พันจา  และนักเรียนนายเรือ   ใชผาพันแขนทุกขเครื่องแบบ
ทหารได 
                      ๑๐.๓ ใหงดใชผาพันแขนทุกข ในกรณีดังตอไปนี้คือ 
                                 ๑๐.๓.๑ เมื่อสวมเครื่องแบบที่ใชเสื้อคอพับและเครื่องแบบสโมสร 
                                 ๑๐.๓.๒ เมื่ออยูในแถวหรือเปนผูควบคุมแถว  เวนแตจะมีหมายกําหนดการหรือคําสั่ง
ของกระทรวงกลาโหมไวทุกข 
                      ๑๐.๔ ถาอยูในตางประเทศหากจําตองไวทุกขใหปฏิบัติตามขอ ๒ และ ๓ เวนแตระเบียบการไว
ทุกขในตางประเทศนั้นมีแตกตางออกไป จึงใหปฏิบัติตามควรแกขนบธรรมเนียมของประเทศนั้น ๆ ได 

 
 
 
 

---------------------------- 
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บทที่ ๓ 
การเขาสังคม 
ตอนที่ ๑ 

การแนะนําใหรูจักกัน 
             
                    ๑. โอกาสที่ควรทําการแนะนํา 
                         ๑.๑ ในถนนหลวงความจริงไมควรแนะนําใหคนรูจักกัน  แตก็อาจแนะนําใหรูจักกันได
เหมือนกัน เมื่อมีเหตุผลสมควรเปนพิเศษ ควรปฏิบัติดังนี้ 
                                   ๑.๑.๑ ถาสุภาพบุรุษสองคนสวนทางกับสุภาพสตรี   สุภาพบุรุษคนหนึ่งในสองคนนั้น
รูจักกับสุภาพสตรี เมื่อพบกันสุภาพบุรุษทั้งคูจะตองแสดงการเคารพตอสุภาพสตรี   แมสุภาพบุรุษอีกคนหนึ่ง
มิไดรูจักสุภาพสตรีนั้นก็ตาม 
                                   ๑.๑.๒ ถาสุภาพบุรุษคนที่รูจักสุภาพสตรีนั้นหยุดทักทายปราศรัยพูดจากับสุภาพสตรี
นั้น ตองไมแนะนําใหสุภาพสตรีนั้นรูจักเพื่อนของตน 
                                   ๑.๑.๓ สุภาพบุรุษคนที่เปนเพื่อนไมรูจักสุภาพสตรีนั้นควรเดินตอไปชา ๆ เพื่อรอเพื่อน
ที่คุยกันกับสุภาพสตรีนั้น              
                                   ๑.๑.๔ สุภาพบุรุษคนที่รูจักกับสุภาพสตรี จะแนะนําใหเพื่อนตนกับสุภาพสตรีนั้นรูจัก
กัน   ขณะอยูในถนนหลวงไดก็ตอเมื่อเพื่อนตน    หรือสุภาพสตรีนั้นแสดงความประสงคจะทําความรูจักดวย 
                                   ๑.๑.๕ เมื่อฝายใดแสดงความประสงคที่จะรูจักอีกฝายหนึ่ง     ผูรูจักนั้นจะตองขอ
อนุญาตอีกฝายหนึ่ง   ที่ไมไดแสดงความประสงคเสียกอน จึงจะแนะนําได 
                                   ๑.๑.๖ ถาการพูดจาวิสาสะกันจะยืดเยื้อไป และเพื่อนสุภาพบุรุษนั้นจะเดินรออยูนาน
และไกลแลว ก็ควรหาวิธียุติการสนทนาโดยใชกิริยาแลตามเพื่อนที่เดินรอไป พรอมกับกลาวคําขอโทษอยาง
สุภาพวา "ขอโทษ เพื่อนผมคอยนานแลว" แลวก็ลาจากไป 
                         ๑.๒ ในงานสโมสรสันนิบาต งานลีลาศ หรือในที่ชุมนุมอื่น ในงานเหลานี้จะมีการจับกลุม
หรือนั่งรวมโตะกัน เปนโอกาสสําคัญที่ผูเปนเจาภาพ (และภรรยา)  จะตองชวยกันแนะนําใหผูอยูในที่นั้นซึ่ง
ยังไมรูจักกันไดรูจักกันเสีย เพราะโอกาสเชนนี้คนเรามักรูจักชอบพอกันงาย ไมจําเปนที่จะคํานึงถึงวาใครจะ
ถูกชะตาหรือไม    เพราะผูรวมสังคมเดียวกันไมรูจักกันนั้นยอมเกอเขิน  ไมรูจะพูดจาวิสาสะกับใคร หลัก
ปฏิบัติในโอกาสนี้ คือ         
                                   ๑.๒.๑ รีบฉวยโอกาสแนะนําแตแรกโดยไมตองลังเลใจ 
                                   ๑.๒.๒ การแนะนําใหคนคนเดียวรูจักกับหลาย ๆ คน   ตองแนะนําใหรูจักกับคนที่อยู
ใกลกอนเปนลําดับไปจนถึงคนอยูไกล 
                                   ๑.๒ .๓ อยาแนะนําขามลําดับใกลไกลเปนการขามคน  อาจทําใหผู ถูกขามไปมี
ความรูสึกได 



 66

                                   ๑.๒.๔ ระหวางที่เขากําลังสนทนากันอยู  อยาเขาไปขัด  เพื่อจะแนะนําใหรูจักกับอีก
คนหนึ่ง ตองรอใหเขาหยุดสนทนากันเสียกอนจึงแนะนํา 
                                   ๑.๒.๕ การแนะนําผูที่กําลังจะจากไป   กับผูที่เพิ่งมาถึงใหรูจักกันนั้นเปนของจําเปน 
                                   ๑.๒.๖ ถางานนั้นมีการเชิญแขกหลายคน   ก็ใหแนะนําแขกคนที่มาถึงทีหลังตอคนที่มา
กอนตามลําดับไป 
                                   ๑.๒.๗  ถาในงานนั้นมีผูมีอาวุโสหรือผูใหญที่ควรเคารพอยูดวย        ก็ใหแนะนําแขก
ที่มาถึงทีหลังใหรูจักกับ ผูมีอาวุโสหรือผูควรเคารพเสียกอนโดยไมตองคํานึงวาผูนั้นมาถึงกอนหรือมาถึงที
หลัง 
                                   ๑.๒.๘  อยาแนะนํารวมกันเปนหมูไป เพราะจะทําใหใคร ๆ ไมรูจักกันเลย 
                     ๒. หลักสําคัญในการแนะนําบุคคลตางเพศและตางวัย 
                          ๒.๑ การแนะนําตองถือหลักวา "แนะนําบุรุษใหรูจักกับสตรี"  ฉะนั้นจะตองพาบุรุษไป
แนะนําตอสตรีเสมอ 
                         ๒.๒ คนตางวัยกัน ตองนําคนอายุนอยไปแนะนําตอคนที่มีอายุมาก 
                         ๒.๓ การแนะนําหญิงที่สมรสแลวใหรูจักกับหญิงที่ยังไมทําการสมรส    ตองนําหญิงที่ยัง
ไมไดสมรส ไปแนะนําตอหญิงที่สมรสแลว 
                         ๒.๔ ถาหญิงที่ยังไมไดทําการสมรส  มีฐานะในวงการสังคมสูงกวาหญิงที่ทําการสมรสแลว 
ตองพาหญิงที่สมรสแลวไปแนะนําตอหญิงที่ยังไมไดทําการสมรสผูนั้น 
                         ๒.๕ หลักเกณฑที่นิยมที่กลาวในขอ ๒.๒  ๒.๓  และ ๒.๔ นั้น   ใชสําหรับผูชายเชนเดียวกัน
โดยอนุโลม 
                         ๒.๖  ตองนําคนที่เรารูจักไมใครดีไปแนะนําตอคนที่เรารูจักคุนเคยดีกวาเสมอ 
                     ๓. ขอเตือนใจสําหรับผูแนะนํา  
                         ในการแนะนําใหคนรูจักกันนั้น ผูแนะนําตองพิจารณาเสียกอนวา ทั้งสองฝายยินดีรูจักกัน
หรือไม  เพราะแมเคยรูจักกันมากอนแตมีเร่ืองไมลงรอยกันมา   ยอมไมปรารถนาจะรูจักกัน ถาขืนไปแนะนํา
ใหรูจักกันเขาทั้งคูจะเกิดชาเย็นตอกัน (บางก็ปนสีหนาเขาหากัน) 
                         วิธีที่ดีที่สุด เมื่อเราสงสัยวาทั้งสองฝายจะยินดีรูจักกันหรือไมแลว     เราควรทาบทามถามฝาย
หนึ่งแตลําพังดูกอนวา "คุณเคยเห็นคุณ ก.ไหม"  แลวใหสังเกตคําตอบถาน้ําเสียงดูไมแยแสหรือตอบหวน ๆ 
วา "เคย" เชนนี้ก็ไมควรแนะนําใหรูจักกัน เพราะทั้งสองฝายคงมีเร่ืองกินใจอะไรสักอยางเปนแน ถายังไม
แนนอนก็ควรถามอีกวา "ผมจะแนะนําใหคุณรูจักดวยเอาไหม?" ดังนี้เมื่อเขาตอบเราก็จะรูไดวาเราควร
แนะนําหรือไม  ถาเขาไมยินดีก็จะวา  "ขอบคุณ  แตผมเห็นวาไมสูจําเปนนัก"  หรือถายินดีก็จะวา "ขอบคุณ 
ผมจะยินดีมากทีเดียว" 
                    ๔. การใชคําพูดแนะนํา 
                         การใชคําพูดแนะนําใหคนรูจักกัน ควรใชคําพูดสั้น ๆ แตออนโยนสุภาพตามที่นิยมกัน มักจะ
ใชคําพูดแนะนําใหรูจักกัน ตามแบบชาวตางประเทศ มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
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                         ๔.๑ ใชคําพูดสั้น ๆ แตออนโยน   เชน  "ผมขอแนะนําใหรูจักคุณ ข.- นี่คุณ ค." หรือจะ
เพียงแตออกนามคนที่เราแนะนําใหรูจัก และทํามือประกอบดวยเวลาออกนามคน ๆ นั้น  เชน  คุณ ข.(ผายมือ
ไปทางคุณ ข.) คุณ ค. (หันมาผายมือไปทางคุณ ค.) ดังนี้ก็ไดเหมือนกัน 
                         ๔.๒ ถาถูกคนหนึ่งขอรองใหเราชวยแนะนําใหรูจักกับอีกคนหนึ่ง   เราก็แนะนําวา  “คุณ ข.
ครับ  คุณ ค. อยากทําความรูจักกับคุณ” หรือจะพูดวา  “คุณ ข.ครับ  คุณ ค.ขอใหผมชวยแนะนําใหรูจักกับ
คุณ” ดังนี้ก็ได 
                         ๔.๓ ช่ือและนามสกุล   เวลาบอกแนะนําตองพูดใหชัดเจนอยาบอกแตช่ือเฉย ๆ และอยาพูด
ใหเร็วเกินไป ผูที่ไดรับการแนะนํา จะจําชื่อกันและกันไมได 
                         ๔.๔  การถามกัน ควรใชถอยคําที่สุภาพ เชน    "ขอโทษเถอะครับ  เมื่อสักครู ผมฟงชื่อคุณไม
ถนัด" ผูถูกถามตองรีบตอบทันที และถาผูถูกถาม  ก็จําชื่อผูถามไมไดเหมือนกันก็ใหถามวา "ผมก็เหมือนกัน
ขอโทษฟงชื่อคุณไมถนัดวากระไร" ดังนี้เปนตน 
                    ๕. การแสดงการเคารพ เมื่อไดรับการแนะนําใหรูจักกันแลว 
                         ผูไดรับการแนะนําทั้งสองฝาย จะตองทําความเคารพกันและกันใหถูกตามวัย เพศ และ
ประเพณีนิยม หลังจากผูแนะนําไดพูดแนะนําใหรูจักกันจบลงแลว  การทําความเคารพกันและกัน   เมื่อไดรับ
การแนะนําใหรูจักกันมีดังตอไปนี้ 
                         ๕.๑ ถาผูไดรับการแนะนําทั้งสองฝายเทาเทียมกัน  ตางก็ไหวกันหรือจับมือกันหรือเปดหมวก
ใหกัน  ถาขณะนั้นสวมหมวกอยู 
                         ๕.๒ การจับมืออยาจับหลวมๆ และอยาจับแตปลายนิ้วตองจับใหแนน  แข็งแรง แตไมใช
ถึงกับเปนการบีบใหอีกฝายหนึ่งเจ็บ 
                         ๕.๓ จับมือพรอมกับเขยาครั้งหนึ่งไมควรเขยาหลายครั้ง เมื่ออีกฝายหนึ่งยังจับอยู ก็อยารีบ
ถอนหรือกระชากมือออก เพราะอีกฝายหนึ่งจะรูสึกวารังเกียจเขา 
                         ๕.๔ หญิงตองสงมือใหชายจับกอน   ชายอยาเปนฝายยื่นมือใหจับกอนจะเสียมารยาท 
                         ๕.๕ ตองใชมือขวาจับกัน และถาเปนชายตองถอดถุงมือออกกอนเสมอ ถาเปนหญิงไมตอง
ถอดถุงมือนั้น 
                         ๕.๖ ผูไดรับการแนะนําตางเพศกัน แตวัยไลเล่ียกันหญิงตองไหวกอน  แลวชายจึงไหวตอบ 
                         ๕.๗ ผูไดรับการแนะนําตางวัยกัน ผูมีวัยออนกวาตองทําความเคารพกอนเสมอ 
                         ๕.๘ ถาฝายไดรับการแนะนําซึ่งเปนชายนั่งอยู ตองยืนขึ้นในขณะถูกแนะนํา  ถาเปนหญิงไม
ตองยืนขึ้น 
                         ๕.๙ ผูมีอาวุโสมาก ผูใหญตองรับเคารพผูนอยและผูมีวัยออนกวาตนเสมอ อยาทําเฉยหรือ
มองดูหรือผงกศีรษะ จะทําใหผูนอยนอยใจได เพราะเขาเคารพโดยจริงใจและนอบนอม 
                       ๕.๑๐  อยานอบนอมเกินไปในเวลาแสดงความเคารพตอชาวตางประเทศ       เชน  เราโคง
คํานับอยางเต็มที่  แตชาวตางประเทศเพียงผงกหัวรับ เปนตน เราตองถือหลักปฏิบัติเหมือนกับคนไทยทั่วไป
ตามชั้นอาวุโส ในเมื่อชาวตางชาติผูนั้นมีช้ันและอาวุโสเทากับเรา 
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                    ๖. การเริ่มเรื่องใหสนทนากัน  
                         หนาที่สําคัญของผูแนะนําอีกอยางหนึ่ง คือ การหาเรื่องมาใหผูที่เราแนะนําใหรูจักกันได
สนทนากัน เพราะจะทําใหทั้งสองฝายที่ไดรับการแนะนําสนิทสนมกันเร็วยิ่งขึ้น วิธีเร่ิมเรื่องใหเขาสนทนา
กันก็คือ ควรกลาวถึงแตเร่ืองที่บุคคลทั้งสองฝายสนใจอยู หรือเกี่ยวของอยูในทํานองเดียวกัน ดังนี้ 
                         ๖.๑ คนที่มีอาชีพอยางเดียวกัน  เมื่อแนะนําใหรูจักกันและตางก็แสดงคารวะตอกันแลว  ผู
แนะนําควรกลาวตอไปวา  "คุณ ก.เปนครูเหมือนกับคุณ"  เชนนี้คนทั้งสองก็จะมีเร่ืองคุยกันเกี่ยวกับอาชีพครู
หรือเกี่ยวกับปญหาการสอนการอบรม  หรือเชนกลาววา  "คุณ ข.ชอบดนตรีเหมือนกับคุณ"  ในเมื่อเราทราบ
วาทั้งคูชอบดนตรี เปนตน 
                         ๖.๒ การแนะนําบุรุษใหรูจักสตรี วิธีเร่ิมเรื่องใหเขาสนทนากันเมื่อรูจักกันแลว ผูแนะนําก็
กลาวตอไปวา "คุณ ค. ชอบพอกับคุณ จ.นองชายของคุณมาก"  หรือ  "คุณ ข.เปนพี่ชายของคุณ ส.เพื่อนสนิท
ของคุณ" ดังนี้เปนตน   ทั้งสองฝายจะเริ่มคุยกันโดยไมตองอึดอัดกังวลในเรื่องที่วาจะเอาอะไรมาสนทนากัน
กอนดี 
                         ๖.๓ การเริ่มเรื่องสนทนาใหโดยทางออม   วิธีนี้ไดแกกรณีที่วาขณะเราคุยอยูกับแขกคนหนึ่ง 
ประสงคจะใหแขกอีกคนหนึ่งเขารวมวงสนทนาดวย  เราจะแนะนําใหรูจักกันก็ควรหันไปถามแขกคนที่เรา
จะใหมารวมวงดวยในเรื่องที่จะคุยกันอยู เชน เรากําลังคุยกันถึงเรื่องจะไปเที่ยวน้ําตกพริ้ว  ที่จันทบุรี โดย
รถยนต คุณ ข.เคยไปหรือยัง ดังนี้เปนตน  แขกผูนั้นก็จะเขารวมวงสนทนาดวย   ทั้งเปดโอกาสใหแขกทัง้สอง
สนทนากันได วิธีนี้เปนการแนะนําใหรูจักกันโดยทางออม  ในเมื่อแขกทั้งสองไมเคยรูจักกันมากอนเลย 
พรอม ๆ กับเริ่มเรื่องสนทนาไปในตัวเสร็จ เปนวิธีที่แนบเนียนวิธีหนึ่ง สําหรับแขกทั้งสอง เมื่อถูกแนะนําให
รูจักกันโดยทางออมเชนนี้   และถึงเวลาที่จะจากวงสนทนาไป  ควรกมศีรษะเปนการบอกลา  ถาตางเพศกัน
มารูจักกันโดยวิธีนี้   สตรีจะตองกมศีรษะหรือสงมือใหจับกอนเปนการบอกลา   สําหรับเมืองไทยเราควรใช
การพนมมือไหวแทน   เมื่อผูแนะนําเริ่มเรื่องใหคูที่ถูกแนะนําไดรูจักกันและสนทนากันแลว  ผูแนะนํายอม
หมดหนาที่รับผิดชอบแลว   แตการสนทนาของบุคคลคูนั้นจะราบรื่นเพียงใด ผูแนะนําไมมีสวนรับผิดชอบ
ดวย 
                    ๗. การทักทายปราศรัยเมื่อพบกันอีก 
                         ถาผูไดรับการแนะนําใหรูจักกันทั้งสองฝายไมเคยสนทนากันเลย  แลวมาพบกันเขาภายหลัง
ควรปฏิบัติดังนี้ 
                         ๗.๑ สุภาพสตรีตองเปนฝายแสดงวาจําอีกฝายหนึ่งไดออกไปกอน   เชน  ยิ้มหรือแสดงความ
เคารพกอน เปนตน 
                         ๗.๒ สุภาพบุรุษแมจะจําสุภาพสตรีไดวา  เคยไดรับการแนะนําใหรูจักกันมากอนก็ตาม  แต
ถาฝายสุภาพสตรีไมแสดงออกมาวาจําไดแลว   ก็ไมควรเขาไปทักทายสุภาพสตรีกอน 
                         ๗.๓ การไดรับการแนะนําใหรูจักกันระหวางชายหญิงนั้น   จะคบหาสมาคมกันตอไปหรือไม  
ถือวาเปนเอกสิทธิ์ของฝายหญิง  ถาสตรีพอใจคบหาสมาคมกับบุรุษนั้นตอไปก็ควรทักทายปราศรัยกันถาไม
พอใจก็อาจทําเปนไมรูจักเสียเลย 
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                         ๗.๔ ระหวางบุรุษและสตรี ถาถูกแนะนําใหรูจักกันซ้ําอีก บุรุษจะตองกลาววา  "ดูเหมือนวา
ผมเคยรูจักคุณมาครั้งหนึ่งแลว" 
                         ๗.๕ ถาเพศเดียวกันถูกแนะนําใหรูจักกันซ้ําอีก   ผูที่ออนวัยหรือยังไมสมรสตองเปนฝาย
กลาวถึงเรื่องที่เคยพบกันมากอน  
                         ๗.๖ ระหวางบุรุษที่ยังไมมีใครแนะนําใหรูจักกันโดยตรง  แตทั้งสองฝายเคยเลนกีฬาดวยกัน 
เคยรับประทานอาหารหรือน้ําชารวมกัน ฯลฯ ดังนี้ถาไปพบกันอีกในโอกาสใดก็ตาม  บุคคลนั้นจะตองกม
ศีรษะแสดงความคารวะกัน  สวนการที่จะคบหาสมาคมกันตอไปเพียงใดนั้น แลวแตความพอใจของกันและ
กัน 
                    ๘. การใชจดหมายหรือนามบัตรแนะนําใหรูจักกัน 
                         การแนะนําใหรูจักกันดวยจดหมายนั้น มีหลักปฏิบัติตามที่นิยมกันระหวางเจาของจดหมาย 
คือผูแนะนําซึ่งถือจดหมายไปและผูรับจดหมาย ดังนี้ 
                         ๘.๑ เจาของจดหมายผูแนะนําควรปฏิบัติดังตอไปนี้คือ 
                                ๘.๑.๑ การเขียนจดหมายแนะนําตัวแกผูใด  ใหไปทําความรูจักกับอีกผูหนึ่งนั้นตองทํา
อยางระมัดระวัง 
                                ๘.๑.๒ อยาเขียนจดหมายแนะนําตัวใหแกคนที่เรายังไมรูจักนิสัย  และความประพฤติ
ของเขาดี  เพราะการเขียนจดหมายแนะนําใหแกคนลักษณะนี้ดวยความเกรงใจนั้น  เทากับเราปดภาระใหไป
ตกอยูแกผูรับจดหมายฝายเดียว 
                                ๘.๑.๓ หากจําเปนหรือจําใจตองเขียนจดหมาย แนะนําใหแกคนที่เราไมรูจักนิสัยใจคอ
และความประพฤติของเขาดีแลว  วิธีที่ดีที่สุด  เราตองมีจดหมายสวนตัวบอกไปยังผูรับจดหมายวา "เราไม
รูจักผูถือจดหมายแนะนําของเราดีนัก  แตผูรับจดหมายอาจจะรูดีเมื่อไดทําความรูจักดวย" 
                                ๘.๑.๔ แมจะมีเหตุผลบังคับวาจําเปนหรือจําใจใหเราตองกระทํา    ถือวาเปนการกระทํา
ที่ไมเห็นใจผูรับจดหมาย  ถาผูรับจดหมายไมทราบความจริง อาจนําผูที่เราใหถือจดหมายแนะนําไปเขาสู
วงการสมาคมเพราะเชื่อวาเปนคนดี หรือแมวาผูรับจดหมายจะรูความจริงของผูถือจดหมายของเราไป เขาก็
ลําบากใจอยูไมนอยดวยไมรูจะจัดการกับผูถือจดหมายแนะนําของเราไปนั้นดวยวิธีใด  
                                ๘.๑.๕ เพื่อไมใหลําบากใจแกใคร ๆ จงยึดหลักวาเรามีจดหมายแนะนําใครก็เทากับเรา
รับรองความประพฤติของผูนั้น เมื่อเราไมรูจักผูนั้นดีก็ควรปฏิเสธไมเขียนจดหมายแนะนําใหจะดีกวา  
                                ๘.๑.๖ ผูที่เราจะแนะนําใหถือจดหมายไปก็ดี ผูรับจดหมายก็ดีจะตองเปนผูที่เรารูจักดี 
เพราะจดหมายแนะนํานั้นเทากับบังคับผูรับจดหมายใหรับรองผูที่เราแนะนําไป  
                                ๘.๑.๗ การเขียนจดหมายแนะนําควรเปนขอความสั้น ๆ   กลาวแนะนําโดยตรง  อธิบาย
ความประสงคของผูถือจดหมายพรอมกับขอความอื่น ๆ ที่เราเห็นวาจะเกิดไมตรีจิตระหวางผูถือกับผูรับ
จดหมาย สวนขอความอยางอื่นที่ไมควรใหผูถือจดหมายรูอยาเขียนลงไป 
                                ๘.๑.๘ จดหมายแนะนําตัวควรมอบใหผูถือไปโดยไมตองผนึกซอง   การจาหนาซองตอง
เขียนใหชัดเจนแจมแจง  
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                                ๘.๑.๙ การแนะนําดวยนามบัตรแทนจดหมายนั้น     ควรคิดวานามบัตรมีคาไมเทา
จดหมาย  เพราะถือวาการใชนามบัตรแนะนํานั้น    แสดงวาผูใหนามบัตรมีฐานะสูงกวาผูถือนามบัตรแนะนํา
ไป  ฉะนั้น ในวงสังคมจึงไมคอยนิยมใช นอกจากในวงการคานามบัตรแนะนํานี้ ก็ใชนามบัตรธรรมดาแต
เขียนขอความแนะนําไว  
                       ๘.๒ ผูถือจดหมายแนะนํา ควรปฏิบัติดังนี้ 
                                ๘.๒.๑ ถาไมจําเปนจริง ๆ แลว อยานําจดหมายแนะนําตัวไปยื่นแกผูรับดวยตนเอง 
เพราะการไปนั่งรอระหวางที่ผูรับอานจดหมายอยูนั้นเปนการไมสมควรนัก      
                                ๘.๒.๒ ผูถือจดหมายควรสอดนามบัตรลงในซองจดหมายแนะนําตัว     แลวผนึกซอง
เสีย  และนําเอาจดหมายนั้นไปมอบไวที่บานผูรับ 
                       ๘.๓ ผูรับจดหมายแนะนํา ควรปฏิบัติดังนี้ 
                               ๘.๓.๑  เมื่อไดรับจดหมายแนะนําตัวแลว     ตองรีบนัดหมายเพื่อพบกับผูถือจดหมายโดย
ทางโทรศัพทหรือจดหมายบอกไป และตองพยายามนัดพบผูถือจดหมายในโอกาสแรก ที่จะทําไดภายใน
ระยะเวลาอันสมควร 
                               ๘.๓.๒ ถาผูรับจดหมายเปนชาย มีหนาที่ตองไปหาผูถือจดหมาย   ไมวาผูถือจดหมายจะ
เปนชายหรือหญิง 
                               ๘.๓.๓ ถาผูรับจดหมายเปนหญิงไมจําเปนตองไปหาผูถือจดหมาย แตใหรีบสงคําเชิญไป 
                               ๘.๓.๔ ถาเปนจดหมายแนะนําชาย ครอบครัวใดที่มีทั้งสามีและภรรยา สามี มีหนาที่ตอง
ไปหาผูถือจดหมาย  
                               ๘.๓.๕ ถาผูถือจดหมายเปนหญิง ผูรับจดหมายจะตองไปพบผูถือนั้นภายใน ๓ วัน     และ
โดยปกตินั้นเมื่อไปหาแลวตองเชิญมารับประทานอาหารกลางวันหรือน้ําชาดวย  
                               ๘.๓.๖ ถามีความจําเปน เชน เจ็บปวยหรือไมสามารถจะไปหาผูถือจดหมายไดดวย
ประการใดก็ตาม  ตองรีบจดหมายบอกใหทั้งผูถือจดหมายและผูที่เขียนจดหมายทั้งสองคนทราบโดยเร็ว 
                                ๘.๓.๗ การรั้งรอไมสงขาวใด ๆ      ใหใครทราบเลยตั้งสัปดาหหรือสองสัปดาหนั้น  จะ
ทําใหเกิดความรูสึกไมดีตอผูรับจดหมายขึ้น  

 
------------------------------ 
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ตอนที่ ๒ 
นามบัตรและการใช 

             
                      การที่เราจะเขาสูสังคมนั้น ควรแนะนําตนเองใหผูหนึ่งผูใดไดรูจักไว   ฉะนั้นนักสังคมวิทยา  
จึงกําหนดวิธีแสดงตนตอผูอ่ืนดวยการใชนามบัตร 
                      นามบัตร  คือ  กระดาษแผนเล็ก ๆ รูปสี่เหล่ียมผืนผา  (ขนาดเบอร ๕, ๖ หรือ ๗)   แลวแตจะ
เห็นสมควรวาจะมีขอความบรรจุมากหรือนอยเพียงใด  และมีนามพรอมกับตําแหนง   และตําบลที่อยูของ
เจาของนามบัตรพิมพไวดานหนึ่งของกระดาษนั้น   เพื่อใชเปนเครื่องมือส่ือสารในการสมาคม  ตามปกติมัก
นิยมพิมพดวยหมึกสีดําหรือน้ําเงินแกซ่ึงเปนสีที่มองสุภาพกวาสีอ่ืน  
                      ลักษณะของนามบัตร ใชกระดาษขาวคอนขางบางแตอยาใหบางเกินไปนัก  ควรเปนชนิดไมขัด
มัน รูปสี่เหล่ียมผืนผา ไมมีลวดลายใด ๆ ขนาดกวางประมาณ ๕ ซม. x ๘ ซม. 
                      ขอความและลําดับที่ตองพิมพลงในนามบัตรมีดังนี้ 
                      ๑. นาม และนามสกุล 
                     ๒. ตําแหนง 
                     ๓. ตําบลที่อยู 
                     ๔. นามสโมสร (ถามี) 
                      ชนิดของนามบัตร นามบัตรแบงออกเปน ๓ ชนิด 
                      ๑. นามบัตรใชในทางราชการ 
                     ๒. นามบัตรใชในกิจสวนตัว 
                     ๓. นามบัตรใชในกิจการคา 
                      ระเบียบการใชนามบัตร การใชนามบัตรถือกันวาเปนกรณีสําคัญสําหรับผูอยูในวงการธุรกิจ
ทั่วไปไมวาจะเปนนักการทูต ขาราชการประจํา ทนายความ  พอคา   หรือบุคคลสามัญมีหลักเกณฑใช
ดังตอไปนี้คือ 
                      ๑. เพื่อเยี่ยมคํานับเปนทางการ 
                     ๒. เพื่อเยี่ยมเยียนฉันกันเอง 
                     ๓. เพื่อเยี่ยมตอบ 
                     ๔. เพื่อเยี่ยมภายหลังที่ไดรับเชิญไปในงานเลี้ยง 
                     ๕. เพื่อเยี่ยมแสดงความยินดีในโอกาสตาง ๆ 
                     ๖. เพื่อเยี่ยมในการที่จะตองจากไปเปนเวลานาน 
                     ๗. เพื่อเยี่ยมในยามที่อีกฝายหนึ่งเจ็บไข 
                     ๘. เพื่อเยี่ยมแสดงความเสียใจ 
                      ๙. เพื่อเปนการสื่อสารในวงการสมาคม 
                      ๑. นามบัตรใชในทางราชการ 
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                      สมมติวา   น.ต.ชาญ  นุตะมาน  รับราชการอยูในกองทัพเรือ    กระทรวงกลาโหม มีตําแหนง
รักษาราชการหัวหนากองการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
                         ๑.๑ นามบัตรที่ใชในภาษาไทย เปนดังนี้  

 
นาวาตรี ชาญ  นุตะมาน 

รักษาราชการ หัวหนากองการศึกษา 
                                                              กรมยุทธศึกษาทหารเรือ      
                                                              กองทัพเรือ               
                                                              กรุงเทพ ฯ               
 
                     นามบัตรที่ใชในภาษาตางประเทศนั้น อนุโลมตามประเทศที่ตนพํานักอยู 
                         ๑.๒ ถาเปนแบบอังกฤษ นิยมใชเขียนยศไวหนาชื่อ ดังตัวอยางตอไปนี้  

 
CDR.CHARN  NUTAMARN 

IN CHARGE OF PLANS AND COORDINATION DIVISION 
                                                        NAVAL EDUCATION DEPARTMENT                     
                                                        ROYAL THAI NAVY                        
                                                        BANGKOK                      
         
                         ๑.๓ สําหรับแบบอเมริกัน   ถามียศตั้งแตนาวาตรีลงมา    ใชเขียนยศไวหลังชื่อ  ดังตัวอยาง
ตอไปนี้ 
 

 
CHARN  NUTAMARN 

LIEUTENANT COMMANDER 
IN CHARGE OF PLANS AND COORDINATION DIVISION 

                                                        NAVAL EDUCATION DEPARTMENT                     
                                                        ROYAL THAI NAVY                         
                                                        BANGKOK                              
             
                      ๒. นามบัตรใชในกิจสวนตัว 
                           เปนภาษาไทย ใชดังนี้ 
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นาวาโท ชาญชัย  ช่ืนเจริญทรัพย 
 

                                          ๒๑๕ ซอยประชาราษฎร สาย ๒ บางซื่อ      
                                          กรุงเทพ ฯ                 
          
                         ถาเปนภาษาตางประเทศ ใชดังนี้  

 
CDR.CHARNCHAI CHUENCHAROENSUP 

       
                                    215 PRACHARAJ SAI 2 BANGSUE                  
                                    BANGKOK                                      
 
                         หรือจะเติมนามสโมสรที่ตนเปนสมาชิกอยูไวตรงมุมขวานามบัตรก็ได  หรือจะลงแตนาม
สโมสรและไมลงเขตตําบลที่อยูก็ได 
                         การที่ลงนามสโมสรไวในนามบัตรนั้นดวย  เพื่อใหผูที่ตองการติดตอดวยทราบวาจะพบปะ
กันที่บานหรือที่สโมสรก็ได   โดยเฉพาะอยางยิ่งชายโสด  ชาวตางประเทศนิยมใชสโมสรเปนสํานักรับ
จดหมาย  เขียนจดหมาย  กับเปนที่พบปะสนทนากัน  จึงลงนามสโมสรไวในนามบัตรดวย  สําหรับประเทศ
เรามักนิยมใชสโมสรสําหรับเลนกีฬา  (ทั้งกลางแจงและในรม)  ดื่มสุรา หรือพบปะเพื่อนสมาชิกหนาเกา ๆ 
ดวยกันเทานั้น 
                      ๓. นามบัตรใชในกิจการคา 
                           ใหลงนามบริษัทหรือหางรานไวใตนามและนามสกุลทางมุมลางขวา  สวนตําบลที่อยูหรือ
นามสโมสรนั้น    ใหลงตามแบบอยางที่ไดบรรยายแลวในขอ ๒.     ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

นายกฤษณา  วรวิทย 
๗๙๙ ถนนเสรภีาพ               บริษัทเดินเรือไทย 

                                        กรุงเทพ ฯ                                   โทร.๓๒๙๒๙ 
             
                         อนึ่ง ถาเจาของนามเปนผูมีศักดิ์โดยกําเนิด เชน หมอมราชวงศ  ก็ตองลงศักดิ์ไวขางหนานาม
ดวย  และสําหรับผูมีบรรดาศักดิ์ ก็ลงบรรดาศักดิ์เชนเดียวกัน  ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

ม.ร.ว.รุงฤทธิ์  ชยางกูร 
กองสลากกินแบงรัฐบาล 

โทร.๒๒๕๒๑     ถนนราชดําเนิน กรุงเทพ ฯ 
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                      ขอความที่จะพิมพนามบัตรของสุภาพสตรี   และลําดับที่ตองพิมพนั้น   คลายกับของสุภาพบุรุษ
ที่แตกตางกันก็คือ      ถาเปนสตรีผานการสมรสแลว       ในตางประเทศ  ถือระเบียบใหใชคําวา "นาง"  
(MADAME หรือ MRS.)  ขางหนานามตัวและนามสกุลของสามี ใหพิมพบัตรวา 
 

นาง สุมนี วรวทิย 
                                                                        
                                        (ตําบลที่อยู)                                  
 
             
                         ในภาษาตางประเทศใชวา 
 

MADAME SUMANI VARAVITYA 
 
                                      (ADDRESS)                                  
             
                         ทั้งนี้ เพื่อปองกันการเขาใจผิด เพราะตระกูลของนายกฤษณา  วรวิทย    อาจมีพี่นองผูชายอกีก็
ได ถาจะพิมพวา "นางวรวิทย" หรือ " MRS.VARAVITYA" เฉย ๆ จะไมทราบวาเธอเปนภริยาของผูใช
นามสกุล "วรวิทย" คนไหน กรณีนี้โปรดสังเกตวา ในตางประเทศเขายกยองบุคคลดวยการเรียกชื่อสกุล สวน
ช่ือตัวนั้นใชเรียกขานกันเฉพาะในหมูญาติ หรือคนที่สนิทสนมกันเทานั้น  
                         สําหรับในประเทศเรา   ยังไมมีระเบียบในการเรียกนามใหเปนไปโดยถูกตองกับแบบแผน 
วัฒนธรรมสากล  และมีสตรีที่ทําการสมรสแลวไมใครพิมพคําวา "นาง" ลงหนานามของตัว   จึงมักพิมพช่ือ
เฉย ๆ วา 
 
 

สุมนี วรวิทย 
                                         (ตําบลที่อยู)                                                                
                            

สําหรับสตรีสาวที่ไดผานการสมาคมแลว ใหพิมพนามบตัร ดังนี ้
 

สุมนา วรวิทย 
                                                     
                    
                                                  (ตําบลที่อยู)                             
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                         ถาเปนภาษาตางประเทศก็ใชวา  MADEMOISELLE   หรือ  MISS VARAVITYA     โดย
ปกติสตรีรุนสาวที่ผานการสมาคมปแรก จะพิมพนามของตนไวในนามบัตรของมารดาก็ได  ตามธรรมดาใน
สมัยกอน สตรีไมมีตําแหนงในทางการ แตมาสมัยนี้สตรีไดรับแตงตั้งในตําแหนงตาง ๆ มาก  ฉะนั้นสตรีจะมี
นามบัตรประกอบดวยตําแหนงไวใชในทางการ หรือนามบัตรใชในกิจการคาก็ได  แตถาจะพิมพสโมสร
สําหรับสตรีดวยจะสมควรหรือไมแลวแตจะพิจารณาเอาเอง เชน  สโมสรวัฒนธรรมหญิง เปนตน  
                         นามบัตรสามีและภรรยา หรือจะพิมพนามบัตรรวมสามีภรรยา จะพิมพนามคูกันไวบน
นามบัตรก็ได เชน   
 

นายกฤษณา และ นางสุมนี วรวิทย 
                     
                                                    
                                            (ตําบลที่อยู)                                  
             
                         ถาเปนภาษาตางประเทศใชวา 
 

MR. & MRS.VARAVITYA 
                               
                                             (ADDRESS)                                  
             
                      หรือจะใชคําวา  MONSIEUR ET MADAME  ซ่ึงเปนภาษาฝรั่งเศสก็ได 
                      การใชนามบัตร 
                      วิธีใชนามบัตรมีตาง ๆ กันแลวแตกาลเทศะ ดังตอไปนี้ 
                      ๑. เพื่อเปนการติดตอส่ือสารใหตนเอง หรือชักนําตนเอง  เชน  เมื่อไปหาผูอ่ืนใหยื่นนามบัตร
โดยไมหักมุมแกคนเฝาประตู   หรือทนายหนาหอ  เพื่อนําไปแจงแกเจาบาน  หรือเจาของสํานักงาน 
                     ๒. สําหรับขาราชการเมื่อเขารับตําแหนงใหม เชน ในวงการทูต  ถาเปนทูตเองเมื่อไดถวายพระ
ราชสาสนหรืออักษรสาสนตราตั้งตามระเบียบแลว ตองไปเยี่ยมเยียนและวางนามบัตรแกเพื่อนคณะทูตานุทูต
ทุกๆ คน จนกระทั่งผูชวยทูต (ATTACHE)   ที่มีอยูในสาระบบคณะทูตานุทูตประจําสํานักเดียวกัน   
ขาราชการสถานทูตที่ถัดลงมาตองปฏิบัติเชนเดียวกัน  แตตองมีนามบัตรของทูตหรืออุปทูตกํากับไปดวย  
เพื่อเปนการแนะนําอีกทอดหนึ่ง  นามบัตรแนะนําของทูตหรืออุปทูต  ตองจด  P.P.(POUR PRESENTER) ไว
ขางมุมซายใตนามดวย โดยทํานองเดียวกัน สําหรับขาราชการพลเรือนประจําอยูตางจังหวัด ซ่ึงจะตองมีความ
สนิทสนมปรองดองกันในหมูเพื่อนขาราชการดวยกันเปนพิเศษ  เมื่อเขารับตําแหนงใหมก็ควรปฏิบัติ ในการ
วางนามบัตรเชนเดียวกัน แกกรมการจังหวัดดวยกันกอนและตอ ๆ ไป  ถึงหัวหนาแผนกทุกสาขางานใหทั่ว
ทุกคน  ถาผูวาราชการจังหวัดหรือปลัดจังหวัด   จะตองแนบนามบัตรของตนเปนการชักนําไปดวยก็จะเปน
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การสมควรยิ่ง สําหรับตัวผูวาราชการเองในฐานะที่เพิ่งมารับตําแหนงใหมเบื้องแรก  จะไดพบกรมการ
จังหวัด และหัวหนาแผนกสาขาอื่นในจังหวัดเดียวกัน ในโอกาสที่เรียกประชุมแลวก็ควรไปวางนามบตัรเยีย่ม
กรมการจังหวัดและหัวหนาแผนกงานอื่น ๆ   ใหถึงบานเพื่อแสดงไมตรีจิต  เพราะระเบียบมีอยูวาผูมาอยูใหม
ตองไปแสดงไมตรีจิตตอผูที่อยูเกากอนเสมอ 
                       ๓. เพื่อแสดงความยินดีในวันขึ้นปใหม   วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจาแผนดิน
ตางประเทศ  วันสถาปนารัฐ วันที่ระลึกแหงชาติ  และในโอกาสตาง ๆ 
                      การหักมุมนามบัตร 
                      การหักมุมนามบัตรนั้นเพื่อแสดงวาไดมาเยี่ยมดวยตนเอง การที่หักมุมนามบัตรมุมบนบาง มุม
ลางบาง   มีหลักอธิบายวา   ถาหักมุมบนผูไปเยี่ยมมีตําแหนงสูงกวาผูรับเยี่ยม  ถาหักมุมลาง หมายความวาผู
ไปเยี่ยมมีตําแหนงเทาเทียมกัน   แตสมัยนี้นิยมหักมุมเบื้องขวาของนามบัตร  หรือหักตลอดตั้งแตมุมบนถึง
มุมลาง 
                      ขอความที่ควรจดลงในนามบัตร เมื่อไมสามารถพบกับเจาบาน 
                      ในโอกาสวันขึ้นปใหมหรือในโอกาสตางๆ ซ่ึงไมสามารถจะพบเจาบาน  เมื่อนํานามบัตรไป
วาง ใหจดลงไวขางมุมซายวา 

ก. P.F. (POUR FE LIEITER)                = เพื่อแสดงความยินดี 
ข. P.C. (POUR CONDOLEANCE)       = เพื่อแสดงความเศราสลดใจ 

                      ค. P.R. (POUR REMERCIER)              = เพื่อแสดงความขอบใจ 
                      ง. P.P.C.(POUR PRENDRE CONGE)   = เพื่ออําลา (นามบัตรอําลานี้  ผูไดรับไมตองตอบ) 
                      นอกจากนี้ยังมีการสงนามบัตรไปกับของขวัญ เชน ดอกไม ฯลฯ สําหรับในวันขึ้นปใหม  วัน
เกิด   สมรส ฯลฯ  จะเขียน P.F. ไวบนนามบัตรหรือเขียนขอความอวยพรสั้น ๆ ลงบนนามบัตรก็ได  ในกรณี
เหลานี้ ตามประเพณีนิยมของมารยาทที่งาม นามบัตรนั้นตองบรรจุในซองดวย  แลวเขียนชื่อผูรับหนาซอง
และอักษรยอ  เพื่อแสดงความรูสึกตางๆ  ในภาษาไทยควรใชเขียนตามความพอใจเพราะยังไมมีคํายอเปน
สากล เชนแบบของชาวตางประเทศที่กลาวมาแลวขางบนนี้                       
                     บัตรบอกกลาว 
                     ในเมืองไทยยังไมมีประเพณีสงบัตรชนิดนี้  นิยมใชในประเทศฝรั่งเศส  เพื่อบอกกลาวไปยัง
มิตร  ในโอกาสที่มารดา (แมลูกออน) อาจเริ่มตนตอนรับแขกผูมาเยี่ยมไดแลว  โดยทั่วไปใชนามบัตรของ
บิดามารดานั่นเองแลวกรอกขอความเพิ่มเติมดวยลายมือของบิดามารดาเอง ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

นายและนางกฤษณา วรวิทย 
มีความยินดีขอเรียนใหทานทราบชาตะ 

ของ กาญตนียา  บุตรหญิง 
                               ๒๕ ถนนพระราม ๔            ๓๑ มีนาคม ๒๕๐๐      
                               กรุงเทพ ฯ                                 
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                      ตามตัวอยางนี้จะเห็นไดวาเปนแบบฝรั่งทีเดียว  ในเมืองไทยยังไมมีใครใชกัน   อนึ่งเด็กไทยเมือ่
คลอดใหม ๆ บิดามารดามักจะมิไดตั้งชื่อใหทันทีเหมือนฝรั่ง  ซ่ึงเด็กเกิดใหมของฝรั่งนั้นจะไดรับการตั้งชื่อ
ตามพิธีทางคริสตศาสนาในโบสถทันที   จึงจะสะดวกในการเขียนชื่อลงในนามบัตร   บัตรแบบนี้บางทีพี่ชาย
หรือพี่สาวของเด็กเกิดใหมเปนผูออกสงไปยังญาติและมิตรสหาย  บางแบบยิ่งเต็มที่ขึ้นไปอีกคือแจงนามพอ
ซ้ือหรือพอทูนหัว (PARRAIN)  กับนามแมซ้ือหรือแมทูนหัว (MARRAINE) ของเด็กที่เกิดใหมนั้นพรอมใน
บัตรดวย ซ่ึงแสดงวาเปนแบบฝรั่งโดยแท 
                      สําหรับบัตรเชิญในการสมรส อุปสมบท หรือฌาปนกิจศพ  จะหาดูไดโดยทั่วไป  

จํานวนนามบัตรที่ตองวางเมื่อไปเยี่ยมและไมพบเจาบาน 
                      ถาวางนามบัตรเปนชายโสด ใหวางนามบัตร ๒ ฉบับ  สําหรับเจาบาน ๑ ฉบับ  และภรรยาหรือ
ธิดาของเจาบานที่ผานการสมาคมแลวอีก ๑ ฉบับ ถาวางนามบัตรทําการสมรสแลวใหวางนามบัตรของตนเอง 
๒ ฉบับ  และนามบัตรของภรรยาตนเองอีก ๑ ฉบับ  หรือถามีนามบัตรที่พิมพทั้งนามสามีภรรยารวมกันใน
แผนเดียว ก็วางนามบัตรชนิดนี้ ๑ ฉบับ และนามบัตรของสามี ๑ ฉบับ การวางนามบัตรเชนนี้เปนการแสดง
สัมมาคารวะตอภรรยาเจาของบานเทานั้น เพราะตามประเพณีนิยม  สตรีไมตองวางนามบัตรใหแกสุภาพบุรุษ  
เวนแตในการติดตอเกี่ยวกับทางราชการและการคา 
                      อนึ่งสุภาพบุรุษไมตองวางนามบัตรใหมแกสตรีที่ยังมิไดผานการสมาคม  สตรีที่ทําการสมรส
แลวตองวางนามบัตรของสามีรวมกันดวย  การจดชื่อผูรับนามบัตร เพื่อปองกันการบกพรองตกหลน  ถาจะ
วางนามบัตรใหกับอีกฝายหนึ่งที่กระทรวง ทบวง กรม สถานทูต สถานกงสุล    โรงแรมและเคหสถานใหญ 
ๆ    ควรจดชื่อผูที่รับนามบัตรไวที่บัตรดวยหมึกหรือดินสอก็ได   และถาประสงคจะเขียนขอความไวที่
นามบัตรนั้น   ตองบรรจุนามบัตรไวในซองผนึกใหมิดชิด    (เพราะมีลักษณะเปนจดหมายแลว)  และจาหนา
ซองไว 
                      การวางนามบัตรตอบ       
                      ถาเกี่ยวกับทางการใหวางนามบัตร (ชนิดใชในทางการ) ที่สํานักงานเชน ศาลากลางจังหวัด 
สถานทูตหรือสถานกงสุล ฯลฯ  ถาเกี่ยวกับกิจการสวนตัวใหวางนามบัตร (ชนิดใชในกิจการสวนตัว) ที่
สํานักงาน ฯลฯ  สวนจํานวนบัตรที่ตองวางมากนอยเทาใด  สุดแลวแตกรณีที่กลาวมาแลวขางตน    

 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------- 
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ตอนที่ ๓ 
การแตงกาย 

             
                      การแตงกายเปนเครื่องแสดงออกถึงบุคลิกภาพของบุคคลวาผูนั้นมีอุปนิสัย  รสนิยม  ฐานะ
ความเปนอยู  อาชีพตําแหนงหนาที่การงาน ฯลฯ  และยังสามารถบงบอกถึงเชื้อชาติ และวัฒนธรรมประจํา
ชาติไดดวย   ฉะนั้น การแตงกายจึงเปนสิ่งที่กอใหเกิดผลกระทบตอความรูสึกนึกคิดของผูที่ไดพบเห็นหรือ
สมาคมกับเรา   ตั้งแตเรายังไมทันไดแสดงกิริยาวาจาใดออกมา  บุคลิกภาพที่แสดงออกจากการแตงกายอาจ
กอใหเกิดความนิยมชมชอบ หรือความรังเกียจแกผูพบเห็นไดงายที่สุดในเรื่องของการแตงกาย เราจําเปนตอง
ระมัดระวังในเรื่องตอไปนี้ 
                      ๑. ความสะอาด เราจะตองรักษาความสะอาดเรียบรอยของเสื้อผา  เครื่องประดับอุปกรณ
เครื่องใชประกอบ (เชน รม) รวมตลอดไปถึงสุขภาพและความสะอาดเรียบรอยของรางกายดวย 
                     ๒.  ความสุภาพเรียบรอย    ความสุภาพเรียบรอยในการแตงกายหมายรวมถึงความสุภาพของ
เครื่องแตงกาย เชน ลักษณะเสื้อผา แบบและรูปทรงที่สมควร สีสันลวดลาย ฝมือตัดเย็บที่ประณีต ไมมีรอย
ชํารุดบกพรองหรือขาดสิ่งที่จําเปนตองมีและที่สําคัญคือไมแตงหรือใชเครื่องประดับผิด   เชน   ติดแขนทุกข
กลับขาง  ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณไมถูกตอง 
                    ๓. ความเหมาะสม  การแตงกายเหมาะสมเปนเรื่องเกี่ยวกับการเลือกใช  เครื่องแตงกายของแต
ละคน  ใหเขากับลักษณะและบุคลิกภาพของแตละคน   โดยตองระมัดระวังอยางมากในเรื่องการแตงกายให
ถูกตองตามแบบที่กําหนด  สําหรับงานพิธีการตาง ๆ ตลอดจนความเหมาะสมในเรื่องโอกาสกาลและเทศะ 
                    ผูมีมารยาทดีจะตองแตงกายสะอาดเรียบรอยและถูกตองตามกาลเทศะ แตนักการทูตนั้น 
นอกจากจะตองแตงกายสุภาพตามสมควรแกกาลเทศะเชนเดียวกับสุภาพชนทั่วไปแลว ยังจําเปนตองแตงกาย
ดี (ไมจําเปนตองแพง) และถูกตองตามแบบพิธีการดวย 
                    สังคมตะวันตกกําหนดมาตรฐานการแตงกายสากล สําหรับชายไวคอนขางตายตัว ทั้งนี้เปนการ
แตงกายตามแบบพิธีหรือที่เปนการแตงกายทั่วไป และใหเสรีภาพแกสุภาพสตรีในการเลือกใชเครื่องแตงกาย
ตามใจชอบไดอยางกวางขวาง เพียงแตยังคงรักษามาตรฐานความเหมาะสมของการแตงกายดวยการถือเอา
ความยาว - ส้ันของกระโปรงไวคอนขางชัดเจน ฉะนั้น ในการกําหนดการแตงกายในบัตรเชิญสําหรับงาน
สังคมตางๆ ที่จัดเปนแบบพิธีจึงนิยมกําหนดเฉพาะแบบการแตงกาย   ของฝายชายโดยถือวาสุภาพสตรีทราบ
โดยปริยายแลววาจะตองแตงกายอยางไรจึงถูกตองเหมาะสม 
                     เครื่องแตงกายสากลที่นักการทูตไทยควรรูจักและรูวิธีใชมีดังนี้ 
                     ๑. เครื่องแตงกายสากลสําหรับงานที่ไมเปนแบบพิธี (INFORMAL) 
                          ๑.๑ ชุดสากลกลางวัน  (LOUNGE SUIT) คือเสื้อชุดสากลที่ใชในโอกาสทั่วไปในตอน
กลางวัน กอน ๑๘.๐๐ น. ที่ไมเกี่ยวของกับพิธีการใด ๆ ชุดสากลนี้ประกอบดวย          
                                   - กางเกง (TROUSERS)   ขายาวแบบมาตรฐาน   ไมนิยมใหมีจีบหนา ไมพับปลายขา 
ถาใชผาลายเปนทางตองใหลายผาเปนทางลง 
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                                   - เสื้อนอก   (JACKET)   เสื้อนอกใชผาชนิดและสีเดียวกับผาที่ตัดกางเกง   ถาใชผาลาย
เปนทางตองใหลายผาเปนทางลงเชนเดียวกับกางเกงนิยมใชผาสีเรียบ เชน สีเทาออน สีน้ําตาลออน แตจะใช
สีเขมเพียงใดหรือใชสีดําก็ถือวาเปน LOUNGE SUIT ไดทั้งสิ้น   แบบเสื้อจะเปนแบบกระดุมแถวเดียว หรือ
แบบกระดุมสองแถวก็ได กระเปาเปนแบบกระเปาเจาะมีฝาปดซึ่งอาจซอนฝากระเปาได 
                                   - เสื้อเชิ้ต   (T - SHIRT)    นิยมแขนยาวมากกวาแขนสั้น   สีขาวเปนสีมาตรฐาน   สี
ออนที่เรียบและเขากันไดกับเสื้อนอก (JACKET) ก็ใชได  พึงเวนสีฉูดฉาดและที่เปนดอกดวง 
                                   - ผาผูกคอ (NECK TIE หรือ BOW TIE) นิยมใชเนคไทไหมที่มีสีและลายเรียบเขากับสี
เสื้อและกางเกง สีเขมเปนที่นิยมมากกวาสีออน พึงเวนสีฉูดฉาด สวนขนาดใหญหรือเล็กนั้นควรคํานึงถึง
รูปทรงของตนเปนสําคัญอยาใชขนาดใหญหรือเล็กเกินไป ซ่ึงอาจจะไมเหมาะกับตนเอง และไมควรใชตาม
สมัยนิยมโดยไมคํานึงถึงความเหมาะสมแกรูปทรงของตนเอง      เนคไทและโบวไทนิยมใชที่ผูกจริง     (ที่ผูก
สําเร็จแมจะดูเรียบรอยแตกระดางไมเปนธรรมชาติ) 
                                   - ผาเช็ดหนาปกกระเปาบนขอบเสื้อนอก จะมีหรือไมมีก็ได  ถาจะใชตองใชขนาดเล็ก
กวาขนาดใชงานธรรมดาและใชสีที่เขาหรือเปนชุดกับเนคไท  เมื่อใชเสียบกระเปาตองคล่ีออกเสียกอน แลว
สอดลงในกระเปาโดยปลอยใหผืนผาซอนตามแตจะเปนไปตามธรรมชาติ (ไมพับหรือจัดเปนเกล็ดเปนจีบ) 
                                   - ถุงเทา (SOCKS)  ควรใชสีเขมที่เขาไดกับชุดเสื้อกางเกง สีดําเปนสีที่ใชไดทุกโอกาส   
ถุงเทาลายสีตาง ๆ ถือวาไมสุภาพใชไดเฉพาะกรณีที่ไมไดไปงานสังคม  ถุงเทาที่มีลวดลายเพียงเล็กนอยจะ
เปนดอกหรือเปนลายเสนก็ตาม  หากลายนั้นมีสีไมฉูดฉาดจึงจะถือวาสุภาพ 
                                   - รองเทา (SHOES) หุมสน   ควรเปนสีดําซึ่งใชไดกับเครื่องแตงกายทุกสีหรือสีน้ําตาล
เขม สีเทาเขม ที่เขาไดกับสีเสื้อชุด รองเทาที่ใชในงานที่เปนแบบพิธี นิยมสีดําไมผูกเชือก 
                                   - หมวก (HAT)  นิยมใชเฉพาะในเมืองหนาว นักการทูตนิยมแบบที่เรียกกันวาฮอม
เบิรก  สําหรับสุภาพสตรี  แตงกายชุดกลางวันที่เหมาะแกงาน 
                         ๑.๒ ชุดสากล  (DARK BUSINESS SUIT) 
                                 เมื่อไดรับเชิญไปในงานสังคมที่กําหนดเวลาไวหลัง ๑๘.๐๐ น. แมในบัตรเชิญ
กําหนดการแตงกายไววา "INFORMAL" ซ่ึงตามตัวอักษรแปลวาไมเปนแบบพิธี แตในทางปฏิบัติแลวเปนที่
เขาใจกันทั่วไปวางานใดที่ออกบัตรเชิญถือวาเปนงานที่เปนแบบพิธีทั้งสิ้น  การปฏิบัติในสวนที่เปนพิธีการ
อาจจะลดลงไปบางเพียงเล็กนอย   แตในเรื่องการแตงกายและกิริยามารยาทแลวตองปฏิบัติเหมือนกัน เมื่อ
ไดรับบัตรเชิญใหไปในงานสังคมที่กําหนดเวลาไวหลัง ๑๘.๐๐ น. ผูรับเชิญตองแตงกายดังนี้ 
                                 สุภาพบุรุษ แตงชุดสากลสีเขม (DARK BUSINESS SUIT) บางทีเรียกเปนภาษาฝรั่งเศส
วา TENURE DE VILLE  ซ่ึงมีองคประกอบของเครื่องแตงกายเชนเดียวกับเครื่องแตงกายสากลชุดกลางวัน 
(LOUNGE SUIT) ตางกันแตเร่ืองสีซ่ึงนิยมกันวาสีเขม หมายถึง สีเขมที่อยูในกลุมสีเย็น  (COLD TONE)  คือ 
สีดํา  สีกรมทา สีน้ําเงินเขม หรือสีเทาเขม เทานั้น  เสื้อผาที่เปนสีในกลุมสีรอน (WARM TONE)  คือ  มีสี
แดงหรือสีเหลืองเปนสวนผสม   เชน สีน้ําตาล สีมวง สีเขียว ไมวาจะเขมเพียงใดก็ไมถือวาเปนชุดสีเขม ชุด
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สากลสีเขมนี้จะมีเสื้อกั๊กดวยหรือไมก็ได ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในประเทศที่มีอากาศหนาว ในขณะที่อากาศ
หนาวนิยมสวมเสื้อกั๊กดวยถือวาเปนการสุภาพ 
                                 สุภาพสตรีแตงชุดค็อกเทล (COCKTAIL DRESS) หรือเสื้อกระโปรงยาว (BOLUSE 
AND LONG SKIRT) ในประเทศไทยไมตองใชถุงมือ  ในเมืองหนาวและถาขณะนั้นอากาศหนาวจะใชถุงมือ
ก็ได ถาใชถุงมือควรถอดถุงมือขางขวาออก (ถือไวดวยมือซาย)  เมื่อเขาสูหองรับรองและทักทายกับเจาภาพที่
รอตอนรับ และตองถอดถุงมือทั้งสองขางในขณะดื่มหรือรับประทานอาหาร 
                                 ขอสังเกต 
                                 (๑) หากเปนการเชิญไปในงาน COCKTAIL หรือ  RECEPTION  ถือวาสุภาพบุรุษแตง
กายชุดสากลที่สีออน  (LOUNGE SUIT) ได  เพราะแขกสวนมากจะออกจากที่ทํางานตรงมารวมงานเลยโดย
ไมกลับบาน   และหากแขกที่มารวมงานคนใดจะตองไปรวมงาน DINNER ที่อ่ืนตอก็อาจแตงกายชุดสําหรับ
งานพิธีตอนค่ํา  ซ่ึงอาจเปนชุด  BLACK TIE  ก็ได   ไมถือวาเปนการแตงกายผิดกาลเทศะ  สําหรับสุภาพสตรี
ก็เชนเดียวกันอาจแตงกายชุดที่จะไปงานเลี้ยงอาหารค่ํา  (DINNER) ไปรวมในงานเลี้ยงรับรอง 
(RECEPTION) ได 
                                 (๒) เสื้อนอก (JACKET) ที่เรียกวา BLAZER คือ เสื้อนอกแบบที่ใชกระเปาปะจากขาง
นอก (ไมใชแบบกระเปาเจาะ) และใชกระดุมโลหะ (มักเปนสีทอง)  ซ่ึงสวนมากเปนเครื่องแบบนักเรียน
นักศึกษา เปนเสื้อนอกสีเขมที่ใชสวมในโอกาสตาง ๆ เปนการสวนตัว  แตจะไมใชสําหรับงานสังคมที่เปน
แบบพิธีการ แม BLAZER นั้น  จะใชผาประเภทและสีอยางเดียวกับกางเกงจนดูเปนชุดเดียวกัน   ก็ไมถือวา
เปนชุดสากลที่จะใชแตงไปในงานสังคมที่เปนแบบพิธีการ      
                      ๒. เครื่องแตงกายสําหรับงานที่เปนแบบพิธีการ 
                           กฏสํานักนายกรัฐมนตรี  ออกตามความในมาตรา ๗    แหง พ.ร.บ.เครื่องแบบขาราชการฝาย
พลเรือน พ.ศ.๒๔๗๘    บัญญัติวาเครื่องแบบพิธีการมี ๔ ประเภท  แตที่นักการทูตจําเปนตองทราบและใชใน
โอกาสตาง ๆ มีอยู ๔ ประเภท คือ 
                            - เครื่องแบบปกติขาว 
                            - เครื่องแบบครึ่งยศ 
                            - เครื่องแบบเต็มยศ 
                            - เครื่องแบบสโมสร 
                           ๒.๑  เครื่องแบบปกติขาว ประกอบดวย 
                                  ๒.๑.๑ หมวก   
                                             ขาราชการชายใหใชหมวกทรงหมอตาลสีขาว กะบังหนาทําดวยหนังหรือวัตถุ
เทียมหนังสีดํา   สายรัดคางสีทองกวาง ๑ เซนติเมตร   มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดเล็กติดที่ขางหมวก
ขางละ ๑ ดุม  ผาพันหมวกสีขาวที่หนาหมวกติดตราครุฑพาหปกดิ้นสีทองสูง ๕ เซนติเมตร บนหมอน
สักหลาดสีขาว 
                                             ขาราชการหญิงใหใชหมวกได ๒ แบบ 



 81

                                             แบบที่ ๑ อนุโลมตามแบบหมวกของขาราชการชายแตเปนทรงออน 
                                             แบบที่ ๒ หมวกแกปทรงออนพับปกสีขาว    สายรัดคางสีทองมีดุมโลหะสีทอง
ตราครุฑพาหขนาดเล็กติดที่ขางหมวกขางละ ๑ ดุม   ผาพันหมวกสีขาวที่หนาหมวกติดตราครุฑพาหปกดิ้นสี
ทองสูง ๔.๕ เซนติเมตร  บนหมอนสักหลาดสีขาว 
                                   การสวมหมวก ใหสวมในโอกาสอันควร 
                                  ๒.๑.๒ เสื้อ 
                                              ขาราชการชายใหใชเสื้อแบบราชการสีขาว ใชกระดุมโลหะสีทองตราครุฑพาห
ขนาดใหญ ๕ ดุม ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ ที่อก
เสื้อเหนือกระเปาบนซายดวย 
                                              ขาราชการหญิงใหใชเสื้อนอกคอแบะสีขาวแบบคอแหลมหรือคอปานแขนยาว
ถึงขอมือมีตะเข็บหลัง ๔ ตะเข็บ ที่แนวสาบอกมีดุมโลหะสีทองตราครุฑพาห   ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑.๕ 
เซนติเมตร ๓ ดุม สําหรับแบบเสื้อคอแหลม   และ ๕ ดุม  สําหรับแบบเสื้อคอปานมีกระเปาลางขางละ ๑ 
กระเปา  เปนกระเปาเจาะเฉียงเล็กนอยไมมีใบกระเปา   และใหใชเสื้อคอพับแขนยาวสีขาวผูกผาพันคอสีดํา
เงื่อนกะลาสี ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณที่อกเสื้อ
เบื้องซายดวย 
                                  ๒.๑.๓ อินทรธนู  
                                              ใหมีอินทรธนูแข็งกวาง ๔ เซนติเมตร  ยาวตามความยาวของบาพื้นสักหลาดสี
ดํา ติดทับเสื้อเหนือบาทั้งสองขางจากไหลไปคอ    ดานคอปลายมนติดดุมโลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดเล็ก 
อินทรธนูมีลายดังนี้ 
                                              ขาราชการการเมืองตําแหนงรัฐมนตรี ปกดิ้นสีทองลายชอชัยพฤกษเต็มแผน
อินทรธนู 
                                              ขาราชการการเมืองตําแหนงอื่น ๆ มีแถบสีทองกวาง ๕ มิลลิเมตร เปนขอบ      
และปกดิ้นสีทองลายชอชัยพฤกษยาวตลอดสวนกลางของอินทรธนู     ทั้งนี้ยกเวนขาราชการการเมือง ที่มี
กฎหมายวาดวยเครื่องแบบใชบังคับโดยเฉพาะ 
                                              ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนง   ตั้งแตระดับ ๗ ขึ้นไป    มีแถบสีทองกวาง 
๕ มิลลิเมตร เปนขอบ       และปกดิ้นสีทองลายชอชัยพฤกษยาวตลอดสวนกลางของอินทรธนู 
                                              ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงระดับ ๕  และระดับ ๖     มีแถบสีทองกวาง 
๑ เซนติเมตร เปนขอบ   และปกดิ้นสีทองลายชอชัยพฤกษ  มีดอก ๓ ดอก   เรียงตามสวนยาวของอินทรธนู
ไมเกิน ๓ ใน ๔ สวนของอินทรธนู 
                                              ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงระดับ ๓   และระดับ ๔   มีแถบสีทองกวาง ๑ 
เซนติเมตร เปนขอบ  และปกดิ้นสีทองลายชอชัยพฤกษมีดอก ๒ ดอก  เรียงตามสวนยาวของอินทรธนูไมเกิน
คร่ึงหนึ่งของอินทรธนู 
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                                              ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงระดับ ๒ มีแถบสีทองกวาง ๑ เซนติเมตร เปน
ขอบ และปกดิ้นสีทองลายชอชัยพฤกษ มีดอก ๑ ดอก   ไมเกิน ๑ ใน ๔ สวนของอินทรธนู 
                                              ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงระดับ ๑  มีแถบสีทองกวาง ๕ เซนติเมตร 
เปนขอบ 
                                              สําหรับขาราชการพลเรือนประเภทอื่นซึ่งไมไดกําหนดตําแหนงออกเปนระดับ     
แตรับเงินเดือนตามระดับตามบัญชีทายพระราชบัญญัติ    ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๑๘ ใหใช
อินทรธนูตามระดับเงินเดือนที่ไดรับ 
                                  ๒.๑.๔ กางเกง กระโปรง 
                                              ขาราชการชายใหใชกางเกงแบบราชการสีขาวขายาวไมพับปลายขา 
                                              ขาราชการหญิงใหใชกระโปรงสีขาว   ตีเกล็ดดานหนา ๒ เกล็ด และดานหลัง 
๒ เกล็ด ยาวปดเขา ปลายบานเล็กนอย   ใชกับแบบเสื้อคอแหลม    หรือกระโปรงสีขาวยาวปดเขา ปลายบาน
เล็กนอย ใชกับแบบเสื้อคอปาน 
                                  ๒.๑.๕ รองเทา ถุงเทา  
                                              ขาราชการชายใหใชรองเทาหุมสนหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดําชนิดผูกถุงเทาสี
ดํา 
                                              ขาราชการหญิงใหใชรองเทาหุมสนหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดําแบบปดปลาย
เทา ไมมีลวดลาย สนสูงไมเกิน ๑๐ เซนติเมตร ถุงเทายาวสีเนื้อ  
                         ๒.๒ เครื่องแบบครึ่งยศ   ลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เวนแต
กางเกงหรือกระโปรงใหใชผาสักหลาดหรือเสิรจสีดํา ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ 
                         ๒.๓ เครื่องแบบเต็มยศ ลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ สวม
สายสะพาย 
                         ๒.๔  เครื่องแบบสโมสร 
                                  เครื่องแบบสโมสรสําหรับขาราชการชายมี ๓ แบบ คือ 
                                  (๑) เครื่องแบบสโมสร ก.    ลักษณะสวนประกอบเชนเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศ 
                                  (๒) เครื่องแบบสโมสร ข.    ลักษณะสวนประกอบเชนเดียวกับเครื่องแบบสโมสร ก. 
เวนแต 
                                         เสื้อ    ใหใชเสื้อสโมสรสีขาวทําดวยผาสักหลาดหรือเสิรจ  เปดอก ปาดเอว  มีดุม
โลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดเล็กติดที่ขอมือขางละ ๓ ดุม ที่ระหวางอกกับเอวขางละ ๓ ดุม  และท่ีบรรจบ
เสื้อมีดุมโลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดใหญขางละ ๑ ดุม ดุมคูนี้มีสายสรอยสีทองรอยติดกัน ประกอบดวย
เสื้อกั๊กสีขาว ดุมโลหะสีทองคราครุฑพาห ๓ ดุม    และเสื้อเชิ้ตสีขาวอกแข็ง     ขอมือแข็งคอเชิ้ตชั้นเดียว
แบบปกผีเสื้อ ผูกผาผูกคอดําเงื่อนหูกระตาย 
                                         เครื่องหมายสังกัด  ใหติดที่คอแบะของเสื้อตอนบนทั้งสองขางเหนือแนว
เครื่องราชอิสริยาภรณ 



 83

                                 ในฤดูรอน ใหใชกางเกงสีขาวแทนกางเกงสีดําได 
                                  (๓) เครื่องแบบสโมสร ค. ลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับเครื่องแบบสโมสร ข. 
เวนแตเสื้อเชิ้ตอกแข็งใหใชเสื้อเชิ้ตอกออนสีขาว และเสื้อกั๊กใหใชแพรแถบสีเดียวกับกางเกงรัดเอวแทน แพร
แถบนี้สวนกลางดานหนากวาง ๑๒ เซนติเมตร ปลายทั้งสองขางเรียวกวาง ๑๑ เซนติเมตร ที่ปลายมีขอเกี่ยว
ติดกันในขณะคาดทางดานหลัง  สําหรับขาราชการหญิงใหแตงตามสมัยนิยม  
                        ๓. เครื่องแตงกายสําหรับงานที่เปนแบบพิธีการในตอนกลางคืน 
                             เครื่องแตงกายชุด BLACK TIE 
             

 
 
                                สุภาพบุรุษ   เครื่องแตงกายชุด BLACK TIE เรียกชื่ออ่ืนไดอีกหลายช่ือ  เชน            
DINNER JACKET  หรือ  TUXEDO  หรือ  SMOKING JACKET    เครื่องแตงกายชุดนี้ใชสําหรับงานเลี้ยง
อาหารค่ํา     ที่จัดอยางเปนแบบพิธีการในเวลากลางคืน   ทั้งที่เปนงานของทางราชการและงานสังคมของ
บุคคลธรรมดา ที่ไมถึงกับเปนงานพิธี (CEREMONY) ตามมาตรฐานสากล จะไมกําหนดใหใชเครื่องแตงกาย
ชุดนี้ในงานที่จัดในเวลากลางวัน  กอน ๑๘.๐๐ น. 
                    สําหรับงานเลี้ยงอาหารค่ําที่เปนแบบพิธีการ จัดในประเทศหรือทองถ่ินที่มีอากาศรอน  หรือที่จัด
ในเรือเดินสมุทรหรือเรือยอทช นิยมใชเสื้อแจคเกตสีขาวแทนเสื้อแจคเกตสีดํา  โดยระบุไวในบัตรเชิญอยาง
ชัดเจน เชน BLACK TIE (WHITE JACKET)  
                     องคประกอบของเครื่องแตงกายชุด BLACKET TIE คือ 
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                     - เสื้อเชิ้ต   สีขาว  อกตีเกล็ดหรือมีระบายลูกไมที่สาบอก   แขนยาว  ปลายแขนพับ             
(DOUBLE CUFFS) ปกแบบปกนก(WING COLAR) หรือพับแบบธรรมดา ปกและปลายแขนลงแปงแข็ง 
                     - กระดุมเสื้อเชิ้ต  (STUDS)  เขาชุดกับกระดุมขอมือ (CUFF LINKS) ใชมุก  หรือ            
ทองคําขาว หรืออัญมณีสีเขมที่เขาชุดกัน 
                     - ผาผูกคอ (BOW TIE) โบวไทสีดํา นิยมชนิดผูกเอง 
                     - ผาคาดเอว (CUMMARBUND) ไหมสีดําหรือสีแดง (นิยมสีดํามากกวา) 
                     - เสื้อนอก ผาสักหลาดสีดําหรือสีน้ําเงินแก (MIDNIGHT BLUE)  กระดุมเม็ดเดียว  ปกเสื้อมน 
(ปกคอบัว) หุมตวนแพรหรือผาไหมมันสีดํา 
                     - เสื้อนอกสีขาว  สําหรับงานที่เปนแบบพิธีการจัดในประเทศที่อยูในเขตรอน หรือจัดในเรือเดิน
สมุทรหรือเรือโดยสาร นิยมใชเสื้อนอกสีขาวซ่ึงเปนแบบเดียวกับเสื้อนอกสีดําแตปกไมหุมแพร 
                     - กางเกง   สีดําหรือสีน้ําเงินแก  (MIDNIGHT BLUE)   ผาอยางเดียวกับเสื้อนอก              ไมพับ
ปลายขา มีแถบแพรเลื่อนสีดําหรือแถบดิ้นไหมสีดํา ติดตามแนวตะเข็บขางของกางเกง  ทั้งดานซายและขวา 
จากเอวถึงปลายขา 
                     - เสื้อกั๊ก  ผาชนิดเดียวกับเสื้อนอกหรือผาไหมสีดํา   กระดุมแถวเดียวหรือสองแถวก็ได 
                     - ถุงเทา ไหมหรือไนลอนสีดํา 
                     - รองเทา หนังมันสีดํา ผูกเชือก 
                     - ผาพันคอ ผาสักหลาดเนื้อนุมสีขาว 
                       สุภาพสตรี แตงกายชุด DINNER DRESS จะเปนชุดยาวหรือส้ัน หรือชุดกระโปรงยาว  เสื้อ
ตางสีก็ได 
                     ๔. เครื่องแตงกายประจําชาติของไทย 
                          ชาวไทยมีแบบแผนการแตงกายของชาติมาแตเดิม และมีวิวัฒนาการมาตลอด  โดยไดรับ
วัฒนธรรมของตางชาติในสวนที่ดี เขามาผสมผสานกับรูปแบบไทยแทจนถึงปจจุบัน  คนไทยยึดถือแนวการ
แตงกายตามแบบของวัฒนธรรมตะวันตก  แมวาบางแบบไมสูจะเหมาะสมแกสภาพภูมิอากาศของบานเรานัก     
แตเนื่องจากประเทศไทยมีความสัมพันธอันดีกับนานาอารยประเทศ  สังคมไทยจึงรับเอาวัฒนธรรมสากล ใน
เร่ืองของการแตงกายเขามาประสานกับวัฒนธรรมของไทยไดอยางสนิท  แตวัฒนธรรมในการแตงกายของ
ไทยเอง ก็ยังคงมีรูปแบบเปนเอกลักษณและยังคงมีประโยชนและมีใชอยู 
                         เครื่องแตงกายไทยแบบตาง ๆ ที่มีใชอยูทั่วไป  ไดรับการกําหนดรูปแบบเปนระบบ และมี
มาตรฐานเดียวกัน  โดยแบงเปนเครื่องแตงกายสําหรับสตรีไทย   และเครื่องแตงกายสําหรับชายไทย ดังนี้ 
                         ๔.๑ แบบเสื้อชุดไทยสําหรับชาย 
                                 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ไดทรงกรุณาโปรดเกลา ฯ  พระราชทาน            แบบ 
"เสื้อชุดไทย" ไวสําหรับเปนเครื่องแตงกายสําหรับชาย เพื่อเปนเอกลักษณในการแตงกายของคนไทย  โดย
ทางราชการไดสงเสริมและกําหนดใหใชในงานตาง ๆ ทั้งที่เปนงานของทางราชการและเอกชน 
                               ลักษณะสําคัญของเสื้อชุดไทย มีดังนี้ 
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                               (๑) ช่ือของเสื้อ   "เสื้อชุดไทย" 
                               (๒) แบบของเสื้อ  เสื้อชุดไทยสําหรับชาย มี ๓ แบบ คือ 
                                   - แบบแขนสั้น 
                                   - แบบแขนยาว 
                                   - แบบแขนยาวคาดเอว 
                               แบบแขนสั้น  เปนเสื้อคอตั้งสูงประมาณ ๓.๕ - ๔ ซ.ม.  ตัวเสื้อเขารูป            เล็กนอย  ผา
อกตลอด  มีสาบอกดานซายกวางประมาณ ๓.๕ ซ.ม. มีขลิบรอบขอบคอและสาบอก ปลายแขนขลิบหรือ
ขลิบแลวพับถาวร  กระดุม ๕ เม็ด  มีลักษณะกลมแบน   หุมดวยผาสีเดียวกับเสื้อ กระเปาบน  ถามีใหเปน
กระเปาเจาะอยูขางซาย ๑ กระเปา กระเปาลางใหเปนกระเปาเจาะขางละ ๑ กระเปา   อยูสูงกวาระดับกระดุม
เม็ดลางสุดเล็กนอย   ขอบกระเปาลางมีขลิบชายเสื้ออาจผา เสนรอยตัดตอมีหรือไมก็ได ถามีใหเดินจักรทับ
ตะเข็บ 
                        (รูปแบบตัวเสื้อคลายเสื้อนอกคอตั้งที่ใชเปนเครื่องแบบขาราชการ) 
             
             
             
             
             
             
             
             
 
 
 
             
                               แบบแขนยาว  เปนเสื้อคอตั้งแบบเดียวกับแบบแขนสั้น   ตางกันที่เปนแบบ            แขน
ยาว  และเนนการตัดเย็บตามแบบเสื้อนอก เชน  มีการหนุนบาและเสริมไหล   กับกําหนดแบบปลายแขนดังนี้  
"ที่ขอบแขนเสื้อตัดแบบเสื้อสากล ปลายแขนเย็บทาบดวยผาชนิดและสีเดียวกับตัวเสื้อกวางประมาณ   ๔ - ๕  
ซ.ม.     โดยเริ่มจากตะเข็บดานในออมดานหนาไปสิ้นสุดเปนปลายมนทับตะเข็บดานหลัง" 
                               แบบแขนยาวคาดเอว ตัวเสื้อเหมือนแบบที่ ๒ แตมีผาคาดเอวขนาด            ความกวาง
และความยาวของผาคาดเอวใชตามความเหมาะสม สีผาคาดเอวอาจกลมกลืนหรือสีตัดกับเสื้อผูกเงื่อนแนน
ทางซายมือของผูสวม 
                        (๓) ชนิดของผา เลือกใชตามความเหมาะสม แตควรใชผาไทย 
                        (๔) โอกาสในการใชเสื้อชุดไทยแตละแบบ 
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                            เสื้อชุดไทยนี้ใหใชควบคูกับกางเกงสีสุภาพหรือสีเดียวกับเสื้อ โดยใหใชแทนชุดสากลนิยม
หรือเสริมเพิ่มเติมจากชุดสากลนิยมไดทุกโอกาส   แตมิใชเปนการใชแทนชุดสากลนิยมโดยส้ินเชิง  มี
รายละเอียดการใชดังนี้ 
                            ชุดไทยเสื้อแขนสั้น 
                            สี เ รียบจาง  จะมีลวดลายสุภาพดวยก็ไดใชในโอกาสธรรมดาทั่วไป  หรือในการ            
ปฏิบัติงาน  หรือในโอกาสที่เปนงานพิธีการกลางวัน 
                            ชุดไทยเสื้อแขนยาว 
                            สีเรียบจาง มีลวดลายสุภาพดวยก็ได ใชในงานพิธีการเวลากลางวัน  ควรใช            สีเขม  
ในโอกาสที่เปนงานพิธีการเวลากลางคืน 
                            ชุดไทยเสื้อแขนยาวคาดเอว 
                            ใชในโอกาสที่เปนงานพิธีการที่สําคัญมาก 
                            โอกาสงานพิธีศพ 
                            ใหใชเสื้อแขนสั้นหรือแขนยาวสีขาว กางเกงสีดํา หรือสีขาวทั้งชุด   หรือสีดํา            ทั้งชุด  
ถาสวมเสื้อแขนสั้นไมติดแขนทุกข เสื้อแขนยาวทั้งสีขาวและสีดําใหติดแขนทุกข 
                            ทางราชการไดกําหนดนโยบายเชิญชวนใหขาราชการสวมใสเสื้อชุดไทยนี้ ตามโอกาสอัน
ควร   และเชิญชวนใหสวนราชการตาง ๆ พิมพระบุไวในบัตรเชิญ  ในโอกาสงานตาง ๆ ควบคูกับชุดสากล
นิยมดวย  จึงแนะนําใหไดรูจักกับเครื่องแตงกายแบบไทยชุดนี้  
                         ๔.๒ เครื่องแตงกายสําหรับสตรี 
                                  การแตงกายสําหรับสตรี  ในที่นี้ขอยกมากลาวเฉพาะเรื่องเครื่องแตงกาย            ชุดไทย
สําหรับสตรีตามพระราชนิยม   ซ่ึงมีโอกาสใชในงานพิธีตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและสวยงามอยูเสมอ ซ่ึงมี
อยูดังนี้ 
                               ๑. ชุดไทยเรือนตน 
                               ๒. ชุดไทยจิตรลดา             
                               ๓. ชุดไทยอมรินทร             
                               ๔. ชุดไทยบรมพิมาน            
                               ๕. ชุดไทยจักรี                
                               ๖. ชุดไทยดุสิต                
                               ๗. ชุดไทยจักรพรรดิ์            
                               ๘. ชุดไทยศิวาลัย              
                               นอกจากชุดไทยตามพระราชนิยมทั้ง ๘ ชุดนี้แลว    ยังมีอีก ๑ ชุด   ซ่ึง            สุภาพสตรี
ทั่ว ๆ ไป  ไดมาดัดแปลงแตงกัน   และเรียกชุดนี้วา ชุดไทยประยุกต   ซ่ึงแตละชุดนั้นมีรายละเอียดการ
ตกแตงและโอกาสการใชดังตอไปนี้ 
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                               ๑. ชุดไทยเรือนตน คือชุดไทยแบบลําลอง  ผานุงจะใชผาฝายหรือผาไหม  มีลายร้ิวตาม
ขวาง หรือตามยาว  หรือใชผาไหมผาฝายเกลี้ยงมีเชิงก็ได ไมมีก็ได  ผานุงเย็บปายหนายาวจรดขอเทา ตัวเสื้อ
จะใชผาสีเดียวกันกับร้ิวหรือเชิง  หรือสีจัดตัดกับผานุง  หรือสีเดียวกันก็ได  ตัวเสื้อคนละทอนกับผานุง  ตัว
เสื้อเย็บเขารูป คอกลมชิดคอไมมีขอบตั้ง  ผาอกตลอดติดกระดุม ๕ เม็ด แขนยาว ๓ สวน 
                                  โอกาสที่ใช   เปนชุดไทยตอนกลางวัน   สําหรับงานที่ไมเปนพิธีการ 
                               ๒. ชุดไทยจิตรลดา   คือชุดไทยตอนกลางวัน  สําหรับงานซึ่งเปนพิธีการ            กวาไทย
เรือนตน   ผานุงใชผาไหมเกลี้ยงมีเชิง  หรือดอกทั้งตัวก็ได  เย็บเปนผาปายหนายาวจรด            ขอเทา ตัวเสื้อ
คนละทอนกับผานุง (สีเสื้อควรจะตัดหรือเขากับผานุง)    ตัวเสื้อเย็บเขารูปคอกลม            มีขอบตั้งผาอกติด
กระดุม ๕ เม็ด แขนยาวจรดขอมือ 
                                  โอกาสที่ใช ชุดนี้ใชในโอกาสตอนกลางวัน ในงานที่ผูชายแตง            เครื่องแบบปกติ
ขาวครึ่งยศ  หรือเต็มยศ   หรือแตงไปตอนรับแขกตางประเทศที่มาเยือน  เปนทาง            ราชการ  หรือแตง
ในงานพิธีสวนสนามในวันเฉลิมพระชนมพรรษา    หญิงไมตองประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ  แตจะใช
เครื่องประดับ เชน สรอยคอ ตางหูของไทยก็จะทําใหสวยงามยิ่งขึ้น 
                               ๓. ชุดไทยอมรินทร  คือชุดไทยพิธีตอนค่ํา  ผานุงใชผายกไหมที่มีทองแกม            หรือ
ยกทองทั้งตัวก็ได ซ่ึงตัวผานุงจะสวยงามกวาชุดไทยจิตรลดาเย็บปายหนายาวจรดขอเทา ตัวเสื้อคนละทอน
กับผานุงเย็บแบบเดียวกับชุดไทยจิตรลดา แตถาเปนผูสูงอายุจะเปลี่ยนจากคอกลม มีขอบตั้งเปนคอกลมกวาง 
ๆ    ไมมีขอบตั้งแขนยาว ๓ สวนก็ได       สีเสื้อควรจะตัดกับผานุงเชนเดียวกัน 
                                  โอกาสที่ใช ชุดนี้ใชในโอกาสไปในงานเลี้ยงอาหารค่ํา ที่แตงเครื่องแบบเต็มยศ คร่ึงยศ 
ใชเครื่องประดับของไทยเชนเดียวกับชุดไทยจิตรลดา 
                               ๔. ชุดไทยบรมพิมาน คือชุดไทยใชในงานพิธีตอนค่ํา ที่อากาศคอนขางเย็น             ผานุง
จะเปนผายกไหมหรือยกทอง มีเชิงหรือยกทองทั้งตัวก็ได เย็บแบบติดกันกับเสื้อ หรือจะแยกเสื้อออกจาก
ผานุงก็ได  แตตองสอดชายเสื้อไวในผานุง  ผานุงจีบขางหนามีชายพก   ยาวจรดขอเทา     เสื้อคอกลมชิดคอมี
ขอบตั้ง  ผาดานหลังหรือดานหนา (สวนใหญนิยมผาดานหลัง) แขนยาวจรดขอมือมีเข็มขัดไทยคาดทับผานุง 
                                  โอกาสที่ ใ ช    ชุ ดนี้ ใ ช ในโอกาสงานพิ ธี ตอนค่ํ าที่ มี กํ าหนดการ   ให แต ง            
เครื่องแบบครึ่งยศก็ได   เชน  งานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ําแขกตางประเทศ   ที่พระที่นั่งจักรี            มหา
ปราสาท งานอุทยานสโมสร ฯลฯ หรือใชเปนชุดเจาสาวในวันมงคลสมรส ใชเครื่องประดับ            ของไทย
ใหสวยงามตามความเหมาะสมแกลักษณะของผูแตง 
                               ๕. ชุดไทยจักรี คือชุดไทยสไบเปนชุดที่ใชงานพิธีตอนค่ําที่อากาศไมเย็นนัก            ผานุง
เปนผายกไหม หรือผายกทองมีเชิง หรือยกทั้งตัวก็ได ยาวจรดขอเทา  จีบขางหนา  มีชายพก           เปดบาขาง
หนึ่ง ชายสไบคลุมไหล ทิ้งชายดานหลังยาวตามที่เห็นสมควร   มีเข็มขัดไทยคาดทับผานุง  ชุดนี้เหมาะ
สําหรับผูที่มีรูปรางบอบบาง  ชุดไทยจักรีนี้เปนชุดไทยที่เหมาะแกการใสเครื่องประดับของไทยไดครบชุด
กวาชุดไทยที่กลาวมาแลวขางตน 
                                  โอกาสที่ใช  ใชในโอกาสเดียวกับชุดไทยบรมพิมาน 
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                               ๖. ชุดไทยดุสิต  คือชุดไทยที่ใชในงานพิธีตอนค่ํา  ผานุงใชผายกไทยหรือ            ยกทอง
มีเชิง หรือยกทองทั้งตัว  จีบขางหนามีชายพก  ยาวจรดขอเทา  ตัวเสื้อเย็บติดกับผานุงเปน            เสื้อไมมี
แขน คอดานหนาและดานหลังกวานกวาง และต่ําลงเล็กนอย ผาดานหลัง  ปกลวดลายที่เสื้อดวยไขมุกลูกปด
หรือเล่ือม ฯลฯ ความสวยงามของชุดนี้อยูที่ฝมือการปกลวดลายและการใหสี มีเข็มขัดไทยคาดทับผานุง 
                                  โอกาสที่ใช เปนชุดที่ใชในงานพิธีตอนค่ํา สําหรับงานที่มีกําหนดการ            ใหแตง
เครื่องแบบเต็มยศ  ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและเหมาะสําหรับการสวมสายสะพาย ชุดไทยดุสิตนี้เหมาะสําหรับ
ใชในโอกาสงานพิธีตอนค่ําที่มีอากาศรอนอบอาว  มากกวาอากาศเย็น และเปนชุดที่อาจจะใชเครื่องประดับ
ไดครบชุดเชนเดียวกับชุดไทยจักรี 
                               ๗. ชุดไทยจักรพรรดิ์ คือชุดไทยที่ใชในงานพิธีตอนค่ํา มี ๒ แบบ คือ 
                                     ๗.๑ ตัวเสื้อและผานุงเหมือนชุดไทยบรมพิมานทุกประการ แตหมสไบซึ่งปกเปน
ลวดลายดวยเล่ือมหรือลูกปด หรือหมดวยสไบกรองทองซึ่งรอยดวยลูกปดแบบตาขาย 
                                     ๗.๒ คลายแบบชุดไทยจักรี แตชุดไทยจักรีมีสไบชั้นเดียว ชุดไทยจักรพรรดิ์ มีสไบ ๒ 
ช้ัน สไบชั้นในเปนผาอัดกลีบแลวหมทับดวยสไบกรองทองรอยดวยลูกปดเปนตาขาย  สไบทิ้งชายยาวลง
มาถึงชายผานุงเปนอยางนอย 
                                  โอกาสที่ใช  ใชในโอกาสเดียวกับชุดไทยบรมพิมานหรือชุดไทยจักรี 
                               ๘. ชุดไทยศิวาลัย คือชุดไทยที่ใชในพิธีตอนค่ํา ที่อากาศคอนขาง            หนาวเย็น ตัวเสื้อ
และผานุงเหมือนชุดไทยบรมพิมาน มีเข็มขัดไทยคาดทับผานุง  แตหมผาปกลายไทยอยางแบบไทยจักรพรรดิ์  
โดยไมตองมีแพรจีบชั้นใน 
                                       โอกาสที่ใช  ใชในโอกาสเดียวกับชุดไทยบรมพิมานหรือชุดไทยจักรี 
                      สําหรับการแตงกายของนายทหารสัญญาบัตรชายของ ทร. กรมพลาธิการทหารเรือ กําลัง
ปรับปรุงเครื่องแบบทหารเรือตามกฏกระทรวงที่ไดจัดทําตั้งแต พ.ศ.๒๕๒๙  ใหทันสมัยและถูกตองตามกฏ
กระทรวงที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบันซึ่งการปรับปรุงดังกลาว จะตองใชเวลาในการดําเนินการ  
ดังนั้นเพื่อเปนแนวทางใหขาราชการทั้งในและนอกกองทัพเรือ   สามารถแตงเครื่องแบบไดอยางถูกตองใน
โอกาสตาง ๆ เชน พระราชพิธีสําคัญ ๆ แตผูแตงอาจจะไมมั่นใจวาจะแตงไดถูกตองตามกฏกระทรวง ซ่ึง
จะตองมีสวนประกอบตาง ๆ ในการแตงกาย ดังนี้ 
                      ๑. เครื่องราชอิสริยาภรณ 
                           - ทหารซึ่งไดรับพระราชทานเครื่องราช ฯ     หรือไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ใหประดับเครื่องราช ฯ นั้น ๆ   เมื่อแตงเครื่องแบบเต็มยศ     เครื่องแบบครึ่งยศ  เครื่องแบบสโมสร หรือเมื่อ
แตงเครื่องแบบอยางอื่นตามคําสั่งหรือตามหมายกําหนดการ   สําหรับรายละเอียดในการประดับใหปฏิบัติ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณไทย พ.ศ.๒๕๓๖ 
                      ๒. เครื่องหมายพิเศษ  เชน  รูปอักษรพระปรมาภิไธยยอ ภปร.  สําหรับหนวยทหารรักษา
พระองค ใหประดับที่อกเสื้อตามที่กําหนด 
                      ๓.  เครื่องหมายความสามารถ 
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                            - ประดับที่อกเส้ือดานซายเหนือแนวเครื่องราช ฯ หรือแพรแถบเครื่องราช ฯ เวน
เครื่องหมายความสามารถผูทําการรบพิเศษและเครื่องหมายความสามารถการอาวุธหรือเครื่องหมายอื่นที่
กําหนดใหประดับที่อกเสื้อดานขวา ถาประดับกับเครื่องแบบสโมสรใหใชขนาดยอ ๑ ใน ๓ ของเครื่องหมาย
จริง 
                      ๔. เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ  ใหประดับที่แนวกึ่งกลางกระเปาบนขางขวาของเสื้อตามที่
กําหนดไวในกฏกระทรวง 
                      ๕. เครื่องหมายอื่น ๆ 
                            - เครื่องหมายนายทหารนอกประจําการใชรูปสมอทําดวยโลหะสีเงิน  ประดับที่กึ่งกลาง
อินทรธนูทั้งสองขาง หรือเครื่องหมายยศที่แขนเสื้อทั้งสองขาง แลวแตกรณี 
                            - ในเวลาแตงเครื่องแบบ หามมิใหใชส่ิงอื่นใดติดหรือทับเครื่องแบบ   นอกจากเครื่องหมาย
ที่ทางราชการไดอนุญาต    สําหรับเครื่องแบบนายทหารสัญญาบัตรชายที่ควรทราบมีดังนี้ 
             
                        เครื่องแบบปกติกากีคอพับ (แขนสั้น) 
            ประกอบดวย 
                        (ก) หมวกทรงหมอตาล ปลอกหมวกสีกากี 
                        (ข) เสื้อคอพับแขนสั้นสีกากี 
                        (ค) กางเกงขายาวสีกากี 
                        (ง) เข็มขัดสีดํา 
                        (จ) รองเทาหุมสนหรือหุมขอหนังสีดํา 
             
                        เครื่องแบบปกติกากีคอพับ (แขนยาว) 
            ประกอบดวย 
                        (ก) หมวกทรงหมอตาล ปลอกหมวกสีกากี  
                        (ข) เสื้อคอพับแขนยาวสีกากี 
                        (ค) กางเกงขายาวสีกากี 
                        (ง) เข็มขัดสีดํา 
                        (จ) รองเทาหุมสนหรือหุมขอหนังสีดํา 
            เครื่องแบบปกติขาวคอพับ (แขนสั้น) 
            ประกอบดวย 
                        (ก) หมวกทรงหมอตาล ปลอกหมวกสีขาว 
                        (ข) เสื้อคอพับแขนสั้นสีขาว 
                        (ค) กางเกงขายาวสีขาว 
                        (ง) เข็มขัดสีดํา 
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                        (จ) รองเทาหุมสนหนังสีขาว 
            เครื่องแบบปกติกากีคอแบะ 
            ประกอบดวย 
                        (ก)  หมวกทรงหมอตาล ปลอกหมวกสีกากี  
                        (ข) เสื้อช้ันนอกคอแบะสีกากี  และใหใชเสื้อคอพับสีกากี  ผาผูกคอสีดําเงื่อนกะลาสี 
                        (ค)  กางเกงขายาวสีกากี 
                        (ง)  เข็มขัดสีดํา 
                        (จ) รองเทาหุมสนหรือหุมขอหนังสีดํา 
หมายเหต ุ
                        - เมื่อประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ สายยงยศไหมทอง 
                        - เมื่อไมประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ สายยงยศไหมเหลือง  สําหรับราชองครักษ  ไมประดับ
สายยงยศ 
                        - สายรัดคางสีดํา สายกระบี่สีดํา 
            เครื่องแบบปกติขาว 
            ประกอบดวย 
                        (ก) หมวกทรงหมอตาล ปลอกหมวกสีขาว 
                        (ข) เสื้อคอปดสีขาว 
                        (ค) กางเกงขายาวสีขาว 
                        (ง) รองเทาหุมสนหนังสีขาว 
หมายเหต ุ
                        - เมื่อประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ สายยงยศไหมทอง 
                        - เมื่อไมประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ สายยงยศไหมเหลือง 
                        - สายรัดคางสีดํา สายกระบี่สีดํา 
            เครื่องแบบครึ่งยศ 
            ประกอบดวย 
                        (ก) หมวกทรงหมอตาล ปลอกหมวกสีขาว 
                        (ข) เสื้อช้ันนอกคอปดสีขาว 
                        (ค) กางเกงแถบไหมทอง 
                        (ง) รองเทาหุมสนหรือหุมขอหนังสีดํา 
หมายเหต ุ
                        - ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ ไมสวมสายสะพาย สายยงยศไหมทอง 
                          สายกระบี่ทอง สายรัดคางแถบไหมทอง 
            เครื่องแบบเต็มยศ 
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            ประกอบดวย 
                        (ก) หมวกทรงหมอตาล ปลอกหมวกสีขาว 
                        (ข) เสื้อช้ันนอกคอปดสีขาว 
                        (ค) กางเกงแถบไหมทอง 
                        (ง) รองเทาหุมสนหรือหุมขอหนังสีดํา 
หมายเหต ุ
                        - ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ สายยงยศไหมทอง 
                          สายกระบี่ทอง สายรัดคางแถบไหมทอง 
                               

เครื่องแบบเตม็ยศรักษาพระองคสําหรับนายทหารสังกัด กอง นนร.รอ.รร.นร. 
            ประกอบดวย 
                        (ก) หมวกทรงหมอตาล ปลอกหมวกสีขาว 
                        (ข) เสื้อช้ันนอกคอปดสีน้ําเงินดํา 
                        (ค) กางเกงแถบไหมทอง 
                        (ง) คันชีพและเข็มขัด  
                        (จ) รองเทาหุมขอหนังสีดํา 
หมายเหตุ 
                        - ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ สายยงยศไหมทอง 
                          สายกระบี่ทอง สายรัดคางแถบไหมทอง 
                        - เครื่องแบบครึ่งยศเชนเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศ เวนแตไมสวมสายสะพาย  
 
                        เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองคสําหรับนายทหารสังกัด บก.กรม ร.๓ รอ.  และพัน.ร.๙ รอ.
กรม ร.๓ พล.นย. 
            ประกอบดวย 
                        (ก) หมวกยอดมีพูสีดํา 
                        (ข) เสื้อช้ันนอกคอปดสีแดง 
                        (ค) กางเกงแถบไหมทอง 
                        (ง) คันชีพและเข็มขัด  
                        (จ) รองเทาหุมขอหนังสีดํา 
หมายเหตุ 
                        - ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ สายยงยศไหมทอง สายกระบี่ทอง  
                        - เครื่องแบบครึ่งยศเชนเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศ เวนแตใชหมวกไมมีพูและไมสวม
สายสะพาย 
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ตอนที่ ๔ 
การรับประทานอาหาร 

 
                 ๑. การรับประทานอาหาร 
                      อาหารฝรั่งโดยปกติมี ๔ มื้อ  คืออาหารเชา อาหารกลางวัน  น้ําชา  และอาหารค่ํา 
                      อาหารเชา   (BREAKFAST)   เร่ิมแต ๐๗๐๐ - ๐๙๐๐  ปกติมี  PORRIDGE  (ขาวโอตราดนม)   
หรือ  CORN FLAKE (เหมือนขาวเมาราดนม) ๑ ถวย  แลวมีไขดาวหมูแฮมหรือไสกรอกเบคอน หรืออาจจะ
ไขลวกแทนไขดาวก็ได  และมีขนมปง เนย และแยม MARMALADE   กับกาแฟ ๑ ถวย  การรับประทานไข
ลวก ใหตอยทางแหลมออกเล็กนอยพอชอนตักไดและตักเนื้อในฟองรับประทาน 
                      อาหารกลางวัน  (LUNCH) เวลาประมาณ ๑๒๐๐  อาจมีซุป  ไขเจียว เนื้อ ฯลฯ เครื่องดื่มมื้อนี้
คือ น้ําเย็น  ถาไมชอบน้ําก็ดื่มไวน (WINE) หรือเบียร ไมใชวิสกี้หรือบร่ันดี  แตมีขอยกเวนสําหรับเลี้ยง
เกียรติยศ ซ่ึงอาจมีแชมเปญ บร่ันดีหรือเปบเปอรมิ้นดวยก็ได 
                      น้ําชา (TEA) เวลา ๑๖๐๐ หรือ ๑๗๐๐ ถาไมไดออกบัตรเชิญ ก็รับประทานดวยกันได ขณะที่ไป
มาหาสูกันเมื่อถึงเวลาน้ําชา ไมเหมือนอาหารกลางวันหรือเย็น  เพราะอาหารทั้ง ๒ มื้อนี้  จะตองมีการเตรียม
ตัว   สวนน้ําชาไมจํากัดของรับประทาน   และไมตองตั้งโตะรับประทาน โดยมากรับประทานในหองรับแขก 
ของที่รับประทานเปนประเภทเบา มีขนมปง CAKE BISCUIT 
                      อาหารค่ํา (DINNER)โดยปกติเวลา ๑๙๐๐ หรือ ๒๐๐๐  การรับประทานอาหารค่ําตองมี
พิธีรีตองมากจึงตองแตงตัวใหเรียบรอย และปฏิบัติตัวใหถูกตองตามบัตรเชิญที่ระบุไวในเรื่องการแตงกาย 
                      สําหรับอาหารวางในตางประเทศใชเวลารับประทานเวลาเดียวกับ DINNER หรืออาจจะสายไป
อีก SUPPER ใชสําหรับบุคคลประเภทที่เปล่ียน DINNER  ไปรับประทานกลางวัน   ฉะนั้นอาหารค่ําก็ใช   
SUPPER    แทนพวกที่จะรับประทาน SUPPER นั้น     ในเวลาน้ําชาเขารับประทาน HIGE TEA  คือมีอาหาร
หนักรวมอยูดวย 
                      ในประเทศไทยเรามีฝร่ังบางคนเชิญ SUPPER เวลา ๒๒๐๐หรือ ๒๓๐๐ ก็มี  และบางทีมี 
SUPPER DANCE คือระหวางการลีลาศ มักมีของวางเลี้ยงดวย 
                      กําหนดเวลา ที่เชิญแขกมารับประทานอาหารในวันหนึ่ง ๆ มี ๒ มื้อ คือ 
                      ๑. อาหารมื้อกลางวัน เชิญเลี้ยงระหวาง ๑๒๐๐ - ๑๓๐๐ 
                      ๒. อาหารมื้อเย็น เชิญเลี้ยงระหวาง ๑๙๐๐ - ๒๑๐๐ 
                ๒. การเลี้ยงน้ําชา 
                      บางโอกาสเจาบานไดคํานึงถึงการใชจาย สภาพของสถานที่ ประเภทของงาน สภาพของผูที่ถูก
เชิญ และเห็นวาวิธีใดจะเหมาะสําหรับบรรดาผูรับเชิญจะไดรวมกันเปนจํานวนมาก ๆ ได  มักจะเลือกเอาการ
เล้ียงน้ําชา เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพของงานดังกลาวแลว 
                      การเลี้ยงน้ําชา มักเลี้ยงกันในระหวางบายราว ๑๖๐๐-๑๗๐๐  การเลี้ยงน้ําชาควรปฏิบัติดังนี้คือ 
                      ของใชในการเลี้ยง 
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                      ๑. ที่ปกดอกไมและจัดดอกไมใหเรียบรอย                          
                     ๒. โตะเกาอี้ใหพอกับจํานวนผูรับเชิญ                             
                     ๓.  ผาปูโตะ                                               
                     ๔. แพรสีสําหรับแตงโตะ (ปจจุบันไมนิยมใช)                       
                     ๕. ถวยชา จานรอง ชอน จานหวาน สอมหวาน มีใหครบจํานวนผูนั่งโตะ   
                     ๖. จานใหญสําหรับใสขนมจะเปนจานเปลหรือจานกลมแลวแตความเหมาะสม 
                     ๗. ผาเช็ดมือ ควรมีใหครบผูนั่งโตะ   (ถาเล้ียงคนจํานวนมาก ๆ   ผาเช็ดมือไมพอ  สําหรับคน
ช้ันกลางจะใชกระดาษเช็ดมือก็ได) 
                     ๘. ถวยแกวน้ําเย็น ครบจํานวนผูนั่งโตะ เพราะการเลี้ยงน้ําชาตามแบบไทย เมื่อดื่มน้ําชาแลว 
มักจะดื่มน้ําหรือโซดา ฉะนั้นเพื่อใหเปนที่ถูกใจผูนั่งโตะ ควรมีถวยแกว 
                     ๙. ที่สําหรับใสน้ําตองจัดเตรียมไวใหเหมาะกับโตะและจํานวนผูนั่งโตะ   แตไมใชที่ละคน เชน 
ผูนั่งโตะ ๔-๕ คน  เตรียมที่ชา ๑ ที่ ก็พอแลว ถาผูนั่งโตะมีตั้งแต ๘ - ๑๒ คน  ก็ควรเตรียมไว ๒ ที่ เพื่อผูรับ
เชิญจะหยิบไดทั่วถึงกัน 
                   ๑๐. ตามระเบียบของหวานที่ใชรับประทานกับน้ําชามีแต แซนดวิช เคก ขนมผิงกรอบตาง ๆ 
เทานั้น  ถาจะมีผลไมสดดวยก็ได แตไมอยูในระเบียบการเลี้ยงน้ําชา 
                   ๑๑. แซนดวิช และขนมตาง ๆ จัดใสจานเปลไวเรียบรอย ถาเปนขนมเหลว ตองวางสอมหวานไป
ขางจานเปลดวย  ขนมบางอยางที่เปนรูปตาง ๆ เพื่อความสวยงามไมควรตัด  เพราะจะเสียความงามไป  ให
วางมีดกับสอมไวในจานขนมนั้นเพื่อใหผูตองการตัดแบงรับประทานเอง  
                   ๑๒. บุหร่ีจัดใสกระเชาหรือพานไวใหเรียบรอย 
                      ระเบียบการจัดโตะน้ําชา 
                      ๑. ปูโตะและจัดเกาอี้ใหเรียบรอย 
                     ๒. ตั้งที่ปกดอกไมกลางโตะ 
                     ๓. ใชแพรสีแตงโตะ คือ จัดใหเปนเฟอง (ระยา) แลวแตจะเห็นวาเหมาะสมสวยงาม  ปจจุบันไม
นิยมใช  
                      ๔. แซนดวิชและขนมหวานตาง ๆ จะจัดสิ่งละกี่จานประมาณดูใหพอสมควร  ตองใหสะดวก
แกผูนั่งโตะหยิบไดทั่วถึงกัน  ในจานแซนดวิช   ควรวางสอม ๑ คัน  จานขนมเหลานี้วางเปนหมูกลางโตะหมู
ส่ิงละหนึ่งจาน ถาผูนั่งโตะตั้งแต ๘ ถึง ๑๒ คน   ควรจัดเปน ๒ หมู เพื่อผูรับประทานจะหยิบไดทั่วถึงกัน 
                      ๕. วางจานหวานบนโตะตรงเกาอี้ที่จะนั่งคนละจาน     ใหขอบจานเสมอขอบโตะ อยายื่น
ออกมาหรือลึกเขาไปจากขอบโตะ 
                      ๖. วางสอมหวานขางจานทางซายมือของผูนั่งดามสอมใหเสมอขอบโตะ   และใหสอมหางจาก
ขอบจานเล็กนอย ระวังอยาใหหางมากและอยาใหสอมเขาไปอยูซอกจาน 
                      ๗. วางผาเช็ดมือที่พับเรียบรอยแลวบนจาน 
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                      ๘. ถวยน้ําชา  จานรอง   ชอนกาแฟ   วางขางจานหวานขางขวามือของผูนั่ง   ถวยตั้งหงายบน
จานรองใหหูถวยอยูทางขอบโตะ ชอนกาแฟหงายไวในจานขางขวาของถวย จานรองถวย วางหางจากจาน
หวานประมาณ ๑ ซม.  และใหจานรองลึกจากขอบโตะประมาณ ๔ ซม. 
                      ๙. ใหวางถวยแกวตอถวยน้ําชาไปทางขวามือผูนั่ง    ใหถวยแกวหางจากขอบโตะประมาณ ๘ - 
๑๐ ซม. 
                    ๑๐. การตั้งที่น้ําชา  การเลี้ยงน้ําชาตามแบบเขาไมใชเทียบ   แตยกที่ชาตั้งกลางโตะกอนแขก
มาถึงเชนเดียวกับการตั้งขนม     และตองจัดคนประจําโตะไวดวยระวังสิ่งใดบกพรองใหแตงใหเรียบรอย  วิธี
นี้สะดวกและนิยมทํากันมาก 
                      การเทียบน้ําชา ในบางคราวการเลี้ยงน้ําชาใชเทียบใหก็มี เพื่อสะดวกแกผูรับรับประทาน การ
เทียบนั้นถาเปนโตะคนชั้นกลางแลวไมจําเปน เวนแตเปนโตะเจานาย  หรือผูมีบรรดาศักดิ์สูง เมื่อผูที่เชิญมา
นั่งโตะแลวจึงเทียบดวยการยกที่น้ําชาที่ใหญ ๆ เขาเทียบทางซายมือของผูนั่ง  เมื่อเทียบทั่วทุกคนแลวถาเห็น
น้ําชาของผูใดพรองมากใหนําไปเทียบใหอีก    การเทียบควรเทียบใหแขกผูหญิงที่มีอาวุโสกอน   ถาไมมีแขก
ผูหญิงใหเทียบผูชายที่มีอาวุโสกอน แลวเรียง ๆ ไปตามลําดับทางขวาที่นั่งไมตองเวนและไมตองขาม  ขอที่
จะทราบวาผูนั่งโตะไดรับประทานเสร็จแลว คือ  วางสอมหงายไว   กลางจานและเมื่อเช็ดปากเรียบรอยแลว
ลดมือจากโตะนั่งตัวตรง  ไมตองถอนถวยจากโตะใหยกพานบุหร่ีมาเทียบใหทีละคนและเขาเทียบทางซาย 
เมื่อเทียบใหทั่วทุกคนแลวยกพานตั้งกลางโตะ 
                      การเสิรฟน้ําชา เปนหนาที่ของเจาบานหรือแมบาน  ถาแขกมากเจาบานคนเดียวเสิรฟไมทั่วถึง 
ก็มักใหธิดาหรือญาติมิตรสนิทชวยดวยได  แมแขกที่อายุนอยก็อาสาชวยได  เมื่อแขกเขานั่งประจําที่แลว 
เจาของบานจะตองยืนอยู  การเสิรฟใหเสิรฟแขกที่มีอายุสูงหรือแขกผูมีฐานะสูงกอนแลวจึงเสิรฟเปนลําดับ
ไป ควรถามแขกกอนวาชอบชาแกหรือออน ถาชอบออนก็เจือน้ํารอนให   การปฏิบัติในการเสิรฟมีระเบียบ
ตามลําดับดังนี้ 
                      ๑. ใสน้ําตาลลงในถวยและควรถามความสมัครใจของแขก  การหยิบน้ําตาลควรใชเครื่องหยิบ 
                      ๒. ใสนมตามลงไป ใชนมสดธรรมดา อยาตมใหรอน 
                      ๓. ใสน้ําชาลงไป และตามดวยน้ํารอน 
                      วิธีเล้ียงน้ําชาสําหรับคนจํานวนมาก ถาไมมีโตะพอหรือที่สําหรับเลี้ยงคับแคบ ผูเล้ียงตองชงน้ํา
ชาใสนม น้ําตาลใหเสร็จวางแซนดวิชและขนมตาง ๆ กับชอนไวขางจานน้ําชา ถามีกระดาษเช็ดมือก็วางไป
ในจานรองถวยน้ําชาดวยและเอาถวยน้ําชาทับเสียใสถาดยกไปแจกคนละที่ เมื่อรับประทานน้ําชาแลวใหจัด
ถวยใสน้ําโซดาหรือน้ําเย็นหลาย ๆ ใบ ใสถาดไปแจกใหทั่วทุกคน 
                      มารยาทในการดื่มน้ําชา  
                      ๑. การคนน้ําชา อยาใชชอนขยี้น้ําตาลใหละลายและเกิดเสียงดัง ควรรอใหน้ําตาลละลายเอง
แลวจึงคน และอยาคนใหชอนกระทบถวยดังเกินควร 
                      ๒. การยกถวยดื่ม ตองจับถวยที่หูถวยดวยมือขวา  อยาหยิบหูถวยดวยนิ้วหัวแมมือกับนิ้วช้ีแลว
ปลอยสามนิ้วออกไป ถือวามีนิสัยโออวด จงรวมนิ้วทั้งหาหยิบถวยไว 
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                      ๓. เวลาดื่มอยาใหมีเสียงดัง   อยาถอนหายใจเมื่อดื่มของรอนเขาไปในลําคอ   และอยาเอาชอน
คาถวยเวลาดื่ม ควรวางไวในจานรองเวลาดื่มใชมือซายถือจานรองถวยและยกตามไวดวย  ถือไวใตถวยใน
ระยะพอควร 
                      ๔. ถามีขนมปงกับเนยและ Cake ตองรับประทานขนมปงกับเนยกอน Cake  
                      ๕. ใหหยิบของรับประทานใสจานแบง ไมควรเกินกวาอยางละ ๑ ช้ิน 
                 ๓. การเลี้ยงแบบบุฟเฟท 
                      การเลี้ยงแบบบุฟเฟทนี้โดยมากจัดสําหรับเมื่อมีแขกมากๆ วิธีจัดการเลี้ยง คือ เตรียมอาหารทั้ง
คาวหวานและเครื่องดื่มไวพรอมบนโตะยาว ผูรับเชิญตางคนตางเลือกตักรับประทานกันเอง  อาหารที่ใชใน
การเลี้ยงเปนอาหารชนิดที่รับประทานไดสะดวก     แตมีหลายอยางตางกัน  เครื่องดื่มก็เชนเดียวกัน การเลี้ยง
แบบบุฟเฟทนี้  อาจจะใชสําหรับการเลี้ยงน้ําชา อาหารค่ํา  หรืออาหารวางในงานลีลาศก็ไดมักเปนอาหารที่ตัง้
บนโตะแลวไปตักเองเปนการเลี้ยงที่นิยมกันมาก เพราะสะดวกทั้งผูเชิญและผูรับเชิญ 
                      สําหรับมารยาทในการรับประทานอาหารแบบนี้ ควรใหเกียรติแกสตรีกอน และควรเรียงแถว
เขาไปตามลําดับกอนหลัง ไมควรแยงกันเขาไปในโตะเพราะเปนมารยาทไมดี 
                  ๔. การจัดโตะตามแบบฝรั่ง 
                            
 
     
             
             
             
  
 
 
 
 
 
 
            การจัดโตะทั้งอาหารเชากลางวันและเย็นนั้น ชอน  สอม  มีด ผาเช็ดปาก  ควรจะอยูหางริมโตะเทา ๆ 
กัน อยางนอยหนึ่งนิ้วฟุต มีดและสอมควรวางตามลําดับ ใชกอนตองวางไวขางนอก  สอมหวาน และมีด
หวานตองวางไวขางในสุด คือใกลจานขาว 
                      การจัดโตะแบบนี้แสดงใหเห็นการวางสอม  ชอน มีด ผาเช็ดปาก  และจานเทานัน้ไมเกี่ยวถึง
การวางแกวเครื่องดื่ม  จะสังเกตเหน็ไดวาการจัดโตะทั้งแบบอาหารเชา  กลางวันและเย็น ตามภาพขางบนนี้มี
แตแกวน้ําเยน็หรือแกวโซดาใบเดยีวเทานัน้ จานเล็กทางดานขวาสุดของโตะแบบอาหารเชา คือถวยกาแฟ 
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                 ๕. การเลี้ยงอาหารค่ํา 
                      การจัดโตะอาหารมื้อค่ําเปนเรื่องใหญและโกลาหลมากและมีความสําคัญเกี่ยวกับเกียรติยศของ
ผูรับเชิญดวยมักจะมีปญหาตางๆ เกิดขึ้น เพราะผูที่จัดที่นั่งขาดความรูในเรื่องตําแหนงหนาที่ของผูรับเชิญ จึง
ทําใหผูรับเชิญมีความรูสึกนอยเนื้อต่ําใจเกิดขึ้นได ฉะนั้นควรจะไดทราบหลักเกณฑไวบางดังนี้ 
                      ที่นั่งเกียรติยศ ที่นั่งเกียรติยศนั้นหมายถึงที่นั่งเบื้องขวาและเบื้องซายของเจาของบานคือ 
พอบานและแมบาน ที่นั่งเบื้องขวาของพอบานและแมบาน  เปนตําแหนงสูงกวาเบื้องซายนิดหนอย และผูรับ
เชิญชายหรือหญิงก็ตาม ถานั่งขางแมบานหรือพอบานยอมมีศักดิ์เสมอกัน 
                      การสลับที่นั่ง ถาตองการยกยองแกผูรับเชิญผูเปนสามีภริยา ๒ คู ใหเทาเทียมกันก็ยอมทําไดคือ 
จัดที่นั่งสามีคนหนึ่ง (ใน ๒ คู) อยูเบื้องขวาแมบานและใหภริยาของเขานั่งเบื้องซายของพอบานและแมบานมี
ศักดิ์ลดหล่ันกันลงไป  ที่นั่งเบื้องปลายสุดไวใหผูหยอนอาวุโส หรือหยอนความสําคัญ 
                      การสลับเพศ การจัดที่นั่งถาสามารถทําได ควรจัดใหหญิงกับชายนั่งสลับกันไปทั้งโตะ ฉะนั้น
เจาบานพึงคํานึงถึงผูที่จะเชิญใหรอบคอบกอน เพื่อใหจํานวนผูรับเชิญทั้งสองเพศไดเทากันพอดีคือการเชิญ
ควรเปน ๘ ๑๒ หรือ ๑๖ คน ซ่ึงรวมทั้งเจาบานแลวเปน  ๑๐  ๑๔  ๑๘  เพื่อใหปกโตะทางซายขวาของ
พอบานแมบาน มีผูรับเชิญนั่งอยูจํานวนเทา ๆ กัน 
                                        MAN                                               HOSTESS 
                                           7                           
           WOMAN       4               6    WOMAN         MAN     1               2    MAN 
                                          (8)                                                        (8) 
                  MAN        3             5     MAN         WOMAN     3              5    WOMAN 
 
           WOMAN        2              1     WOMAN        MAN     6               4    MAN     
                                                                                                         7   
                                       HOST                                                 WOMAN 
 

การจัดที่นั่ง ๘ ที่ แบบเจาภาพชายและเจาภาพหญิงแยกโตะ 
                      
   การจัดที่นั่งใหเจาภาพชายและเจาภาพหญิงนั่งตรงกลาง นิยมจัดในการเลี้ยงอาหารค่ําหรือ
อาหารกลางวันที่เปนแบบทางการ 
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                                                            (ภาพที่ ๑ ) 
                                         MAN     8                                       7      WOMAN 
                                  WOMAN     6                                       5      MAN 
                                         MAN    4                                       3      WOMAN 
                                  WOMAN    2                  (18)               1      MAN 
                                       HOST                                                      HOSTESS 
                                 WOMAN     1                                         2     MAN 
                                        MAN     3                                        4     WOMAN 
                                  WOMAN    5                                        6     MAN 
                                         MAN    7                                         8    WOMAN 
 
 
การจัดที่นั่งแบบเจาภาพชายที่ยังไมไดผานการสมรสจัดเลี้ยงอาหารค่ํารวมกัน โดยทั้งคูรวมกันเปนเจาภาพ 
 
                                                           (ภาพที่ ๒) 
                                   MAN    9                                   6    MAN 
                            WOMAN    8                                   5    WOMAN 
                                   MAN   5                                    2    MAN 
                            WOMAN    4              (18)               1    WOMAN 
                            COHOST                                               HOST 
                            WOMAN    2                                   3    WOMAN 
                                   MAN    3                                   4    MAN 
                            WOMAN    6                                   7    WOMAN 
                                   MAN    7                                   8    MAN 
 
 
                      การจัดที่นั่งแบบเจาภาพหญิงที่ยังไมไดผานการสมรสจัดเล้ียงอาหารค่ํารวมกัน โดยทั้งคู
รวมกันเปนเจาภาพ 
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    (ภาพที่ ๓) 
                            WOMAN    9                                   6    WOMAN 
                                   MAN    8                                   5    MAN 
                            WOMAN    5                                   2    WOMAN 
                                   MAN    4              (18)               1    MAN 
                     COHOSTESS                                               HOSTESS 
                                   MAN    2                                   3    MAN 
                            WOMAN    3                                   4    WOMAN 
                                   MAN    6                                   7    MAN 
                            WOMAN    7                                   8    WOMAN 
             
                     
  การจัดโตะแบบอังกฤษ การจัดโตะแบบอังกฤษนี้  จัดตําแหนงที่นั่งของพอบาน  แมบาน  ไวหัวโตะดังนี้ 
                                                          (ภาพที่ ๔) 
 
                                                      MAN HOSTESS 
                                                                  1 
                            WOMAN    3                                   2    MAN 
                                   MAN    5                                   4    WOMAN 
                            WOMAN    7                                   6    MAN 
                                   MAN    8              (18)               8    WOMAN 
                            WOMAN    6                                   7    MAN 
                                   MAN    4                                   5    WOMAN 
                            WOMAN    2                                   3    MAN 
                                                                    1 
                                                       HOST WOMAN 
 
                      การจัดโตะแบบอังกฤษ สะดวกที่จะจัดที่นั่งเกียรติยศยิ่ง  และวางทางเบื้องขวาของพอบาน 
แมบานไดโดยไมตองใหคูสามีภริยาตองนั่งเผชิญหนากัน แตในประเทศฝรั่งเศส ไมนิยมจัดโตะแบบนี้ 
                      โตะกลม การจัดโตะแบบนี้ปญหาตาง ๆ จะหมดไปเพราะที่นั่งเกียรติยศจะไดรับโดยเทาเทียม
กัน และจะไดรับความพอใจดวยกันทุกฝายคือไมมีผูใดนั่งที่มุมโตะเพราะเปนโตะกลม แตโตะกลมนั้นไม
เหมาะสําหรับผูรับประทานมากคน และควรจะเปนมิตรสหายที่สนิท เพราะมีความเขาใจตอกันดีอยูแลว ดัง
แผนผังตอไปนี้ 
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(ภาพที่ ๕) 
                                                                        MAN 
                                                                            1 
                            WOMAN        3                                                        HOSTESS 
  
                               MAN      2                                                          3    MAN 
 
                              WOMAN         1                                        2         WOMAN 
 
                                                                        HOST                     
 
                      อนึ่งการจัดโตะอาหารและที่นั่งควรใหเหมาะกับรูปหอง  และจํานวนผูรับประทานในงานเลี้ยง
ใหญ ๆ มีผูรับประทานเปนจํานวนมากอาจจัดโตะเปนรูปเกือกมาหรือโตะกลมก็ได       
                      การจัดที่นั่งรวมโตะอาหารนั้นหลักสําคัญก็คือถืออาวุโสเปนเกณฑ แตผูมีอาวุโสอาจมีตําแหนง
ต่ํากวาผูที่ไดรับเชิญคนอื่นได และถาการเลี้ยงนั้นเปนการเลี้ยงเพื่อเกียรติยศแกผูมีตําแหนงสูงแลว  ตองจัดให
ผูมีตําแหนงสูงนั่งเบื้องขวาของภริยาเจาบานผูที่ทําหนาที่แทนภริยาเจาบานอาจเปนบุตรีคนใหญหรือหญิงที่
เปนญาติหรือเทียบไดกับญาติก็ได ถามีการเลี้ยงระหวางผูชายดวยกันก็อาจจัดใหแขกผูมีเกียรติที่สุด ณ ที่นั้น
นั่งตรงขามกับเจาบานก็ได 
                      การจัดรูปโตะอาหาร ถาจัดโตะอาหารเปนรูปตัว T เจาบานตองนั่งตรงกลางสุดแลวขยาย
ออกมาทั้งสองขาง เปนลําดับไปจนถึงปลายตัวอักษร 
 
                                                            X  PRESIDENT 
 
 
 
                                                                  V  PRES. 
         X  =  GUEST OF HONOUR 
ถาจัดรูปตัว U เจาบานตองนั่งตรงกลางเชนเดียวกัน 
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                                WOMAN   HOSTESS   HOST          MAN 
                                             MAN      MAN       WOMAN     WOMAN 
 
                                        3       2             1                   1         3        2 
                     MAN       4                5         MAN 
            
              WOMAN       5                4         WOMAN 
                   
         MAN      6               7          MAN 
 
  WOMAN      7                           6          WOMAN    
 
  WOMAN      9              8          WOMAN        
 
         MAN     8               9          MAN     

 
หรือถาเจาภาพนั่งหวัโตะและปลายโตะ แขกที่มีอาวุโสนอยที่สุดนั่งกลางโตะ 

                                                              MAN HOSTESS          
             1  
                                     WOMAN      3                                 2   MAN 
                                            MAN      5                                 4   WOMAN 
                                      WOMAN     7                                 6    MAN 
                                             MAN     8                                8     WOMAN                                                                      
                                       WOMAN    6                                 7    MAN          
                                              MAN    4                                 5   WOMAN 
                                       WOMAN    2                                 1    MAN 
                                                                            1 
                                                                HOST WOMAN 
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 แผนผังโตะอาหาร 
                      เพื่อความสะดวกแกผูรับเชิญจะดูที่นั่งกอนเขาหองอาหาร    เจาบานยอมทําแผนผังวางไวใน
หองพัก เพื่อใหผูรับเชิญที่มาถึงตรวจที่นั่งของเขาถาเปนการเลี้ยงโดยมีแขกไมกี่คนหรือเล้ียงอยางกันเอง 
เพราะภริยาเจาบานพอจะกะที่นั่งไวในใจ   และเชื้อเชิญใหแขกเขานั่งไดโดยสะดวก 
                      การเตรียมของใชในการเลี้ยง 
                      ๑. โตะขนาดใหพอเหมาะกับจํานวนที่นั่ง 
                      ๒. เกาอี้มีจํานวนเทากับผูนั่งโตะ 
                      ๓. ผานวมสําหรับรองปูโตะ  (เพื่อมิใหเกิดเสียงดังเมื่อคนรับใชวางจานหรือเครื่องใชสําหรับ
โตะลง) 
                      ๔. ผาปูโตะ พยายามปูทับบนผานวมใหเรียบ ถาผาปูโตะนั้นมีตราหรือเครื่องหมายอยูกลางผืน 
ตองใหตราหรือเครื่องหมายไปทางขวาของโตะและอยูกลางโตะพอดี 
                      ๕. แพรสีสําหรับแตงโตะ (สมัยนี้ไมคอยนิยมกัน) บางทีมีลูกไมปกอยางวิจิตรปูไวเพื่อเปน
เครื่องประดับ 
                      ๖. ที่ปกดอกไม 
                      ๗. จานขาวตองวางใหตรงกับเกาอี้ซ่ึงจัดไวตามจํานวนที่จะรวมโตะ และมีจํานวนใหพอกับผู
นั่งโตะ ขอบจานที่วางตองวางอยูหางจากขอบโตะประมาณ ๒ - ๓ ซม.  ถาจานมีตราหรือเครื่องหมายให
ทอนบนหัวตราเครื่องหมายหันเขากลางโตะ 
                      ขางขวาของจานมีมีดเนื้อ ถามีเนื้อ ๒ อยางหรือมากอยาง มีด ๒ เลม หรือมากเลม ถัดจากมีด
เนื้อออกไปขางขวาเปนมีดปลา ถัดจากมีดปลาออกไปเปนชอนซุป 
                      สวนทางขางซายสอมคาวสําหรับอาหารผัก ถัดออกไปทางซายมีสอมคาวสําหรับเปนสอมปลา 
                      ถาเจาบานมีแตงหรือหอยนางรมใหรับประทานกอนซุปตองวางสอมสําหรับจิ้มแตง หรือหอย
นางรมไวขางขวาชอนซุป 
                      จานซุป คือจานขนาดกนลึก มีจํานวนเทากับผูนั่งโตะ 
                      จานขนมปง วางไวขางซายจานอาหาร เหนือสอมตาง ๆ เล็กนอย   จานขนมปงใชสําหรับเปนที่
แบงเนยสด ซ่ึงผูรับประทานแบงออกมาจากที่ใสเนยโดยตรง 
                      จานสลัด เปนรูปพระจันทรคร่ึงเสี้ยววางไวเหนือจานอาหารเหนือสอมตาง ๆ สําหรับไวใชใส
สลัดรับประทานกับเนื้ออบหรือเนย ฯลฯ 
                      การวางจานขนมปงและจานสลัดนั้น สืบเนื่องมาจากประเพณีอังกฤษ  ประเพณีฝร่ังเศส ไมใช
จานทั้ง ๒ อยางนี้ ขนมปงใชวางกับผาปูโตะโดยตรง   และเมื่อตองการเนยสดก็ตักแบงจากที่ใสเนยแลวปาด
ไวบนหัวจานอาหาร สวนสลัด ตักใสในจานรับประทานทีเดียว เมื่อมีจานขนมปงวางอยูบนโตะก็ตองมีมีด
สําหรับใชปาดเนยดวย    มีดปาดเนยนี้จะวางไวบนจานขนมปงก็ได หรือวางไวบนโตะเหนือจานขนมปงกไ็ด 
มีดปาดเนยมีลักษณะดูคลายมีดปลาแตกะทัดรัดกวากัน 
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                      จานหวาน บริกรจะไดนําไปตั้งโตะ เมื่อถึงเวลารับประทานของหวาน ในการรับประทานของ
หวานจะตองมีสอมหวาน ชอนหวานและมีดดวย ของใชเหลานี้บริกรจะไดจัดไวบนจานหวาน และนําไปตั้ง
โตะคราวเดียวกัน ลักษณะสอม ชอน และมีดรับประทานของหวานนั้นแตกตางกับของคาวรูปกะทัดรัดและมี
ลวดลาย         สมัยนี้ถาของหวานเปนไอศครีม ตองมีจานแกวหรือถวยไอศครีมวางไวบนจานหวานดวย  
สวนสอมและมีดหวาน เปนอันวาไมตองนําไปตั้งโตะ เวนแตชอนไอศครีมเทานั้น 
                      จานผลไม บริกรจะนําไปตั้งโตะเมื่อถึงเวลาเทียบพานผลไม โดยมีชามน้ําลางมือ  น้ําสะอาดจะ
ลอยดอกไมชนิดสงกลิ่นหอมไวดวยก็ได 
                      ในการรับประทานผลไม ตองมีสอมและมีดโดยเฉพาะทั้งชามลางมือ วางสอมสําหรับผลไม
หงายไว ๑ เลม อีกขางหนึ่งวางมีดสําหรับผลไมหันคมเขาหาชามลางมือ ของเหลานี้บริกรจะไดจัดไวกับจาน
ผลไม แลวนําไปตั้งโตะพรอมกัน เวลาที่จะนําไปตั้งใหยกทั้งที่และตั้งใหตรงหนาผูรับประทาน เวลาตั้งควร
สังเกตวาสอมตั้งอยูทางซายมือของผูนั่งโตะ ถาเล้ียงอาหารไทยลวนตองมีจานกนลึกเชนเดียวกับจานซุปให
พอจํานวนกับผูนั่งโตะอีกคนละจานเพื่อสําหรับรับประทานขาว 
                      เมื่อมีกับขาวไทยเพิ่มดวยแลวตองมีจานแบงเพิ่มขึ้น  จานแบงนั้นจะใชชนิดเดียวกับจานหวาน
ก็ได  จานแบงอยางดีมีชองใสแกงเสร็จ  ถามีแกงจืด  แกงเผ็ด  ตองมีถวยแบงและชอนกระเบื้อง   พรอมให
คนละ ๒ ถวย   สําหรับแกงจืด ๑ ถวย แกงเผ็ด ๑ ถวย 
                      ๘. สอม ชอน มีดคาว-หวาน จัดเตรียมไวใหพอจํานวน 
                      ๙. ชามเปล จานเปล เชนเดียวกัน 
                      ๑๐. เครื่องพวง แบบฝรั่งเศสไมใชตั้งโตะ แบบอังกฤษใชตั้งกลางโตะ 
                    ๑๑. ที่ใสเกลือตั้งระหวางผูรวมโตะ จะใชกี่ที่กะดูใหผูรับประทานหยิบไดสะดวก   ตองมีชอน
เกลือประจําถวยเกลือทุก ๆ ที่ 
                    ๑๒. ที่ใสเนย ใชโถหรือถวยแกวมีฝาพรอมใชเนยออนอยางเดียว  วางมีดโตะไวขางถวยเนย ๑ 
เลม จัดใหผูรับประทานใชไดทั่วถึง 
                    ๑๓. ผาเช็ดปาก 
                    ๑๔. ถวยแกว ถวยแกวโซดาตองมีจํานวนครบคนละหนึ่งถวย ถามีเล้ียงวิสกี้ในหองรับแขก  ตอง
เตรียมถวยแกวเพิ่มขึ้นอีก ๑ เทา 
                    ๑๕. ถวยแกวเหลาตองมีใหครบชุด และจํานวนผูนั่งโตะ 
                    ๑๖. ขนมปงตองใชขนมปงอยางดีมีลักษณะออนนุม ถาไมมีใชขนมปงปอนดหั่นชิ้นบาง ๆ ตัด
ริมที่แข็งออกเสีย 
                    ๑๗. เขียนนามผูที่เชิญนั่งโตะในกระดาษแข็งสีขาว ขนาดเดียวกับบัตรไวทุก ๆ คน เพื่อที่จะได
วางไวที่โตะอาหาร 
                    ๑๘. เขียนหรือพิมพรายช่ืออาหาร (MENU) สําหรับตั้งโตะ 
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การตั้งถวยแกวเหลาและเครือ่งโตะ 

 
                      การวางถวยแกว 

                      ๑. ถวยแกวน้ําเย็นหรือโซดาตั้งใหตรงศูนยกลางจานอาหาร แกวนี้ใชเปนที่วางบัตรชื่อของผูที่
จะนั่งตรงนั้นดวย 
                      ๒. แกวสําหรับใสเหลาเชอรี่ เชแรล ปอรด มะเครา หรือเบอรกันดีขาวอยางดี 
                      ๓. แกวสําหรับเหลาองุนบอรโน (ขาว) ฮอด หรือ VIN DE RHIN 
                      ๔. แกวสําหรับเหลาองุนเบอรโด (แดง) แดลี่แรตหรือ เบอรกันดี 
                      ๕. แกวสําหรับแชมเปญ 
                      การตั้งแกวบนโตะอาหารนี้ ประสงคที่จะใหความสะดวกแกผูรับประทาน มีหลายแบบดวยกัน
คือ 
                      แบบที่ ๑ ตั้งเรียงเปนรูปดาวหาง คือตอปลายมีดขึ้นไปตั้งถวยเชอร่ี  ถัดจากถวยเชอรี่ขึ้นไปตั้ง
ถวยฮอด   ถัดจากถวยฮอดขึ้นไปตั้งถวยแดลี่แรต  ตอจากถวยแดลี่แรตตั้งถวยแชมเปญ การตั้งใหเรียงเฉียงไป
ทางซายมือของผูที่นั่งโตะประมาณ ๔๕ องศา ไมใชตั้งตรงขึ้นไป สวนถวยแกวน้ําเย็นหรือโซดา ตั้งใหเขาคู
กับถวยเชอรี่มาทางขวามือของผูนั่งโตะ ถวยแกวตั้งหางกันเล็กนอย  เพียงแตอยาใหชิดกันเทานั้น 
                      แบบที่ ๒ ตั้งเรียงเปนรูปวงกลมคือถัดจากหัวแมมือขึ้นไปตั้งแกวโซดา ตอจากแกวโซดามาทาง
ขวามือของผูนั่งโตะตั้งถวยเชอรี่ ตอจากถวยเชอรี่ตั้งถวยฮอด ตอจากถวยฮอดตั้งถวยแดลี่แรต ตอจากถวยแดลี่
แรตตั้งถวยแชมเปญ ใหโคงเรียงเปนวงกลมที่ระยะหางกันเล็กนอยอยาใหชิดกัน 
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การรินเครื่องดื่ม 
 

 
                      แบบที่ ๓   ตอจากปลายมีดขึน้ไปตั้งถวยโซดา    ถัดจากถวยโซดาขึ้นไปตั้งถวยแชมเปญ ตอ

จากถวยโซดาทางขวามือของผูนั่งโตะตั้งถวยเชอรี่ตอจากถวยเชอรี่ตรงขึ้นไปตั้งถวยฮอด ตอจากถวยฮอดตรง
ขึ้นไปตั้งถวยแดลี่แรต รวมเปน ๒ แถวตรง ๆ ขึ้นไป  ระยะถวยหางกนัเล็กนอย 

                      ถวยเชอรี่ สีขาว และสูงกวาแกวเหลาอื่น ๆ 
                      ถวยฮอด มักใชสีเขียว 
                      ถวยแดลี่แรต ตามปกติสีแดง แตเปนถวยขาวก็มี ทรงต่ํากวาถวยเชอรี่ 
                      ถวยแชมเปญใหญกวาถวยอ่ืน ๆ สีขาว 
                      ถวยทุกใบใหวางหงาย 
                      สําหรับการเลี้ยงดินเนอรใหญจําเปนที่จะตองมีบัญชีรายช่ืออาหารตั้งโตะไวในระยะตาง ๆ 
พอที่ผูนั่งโตะจะเห็นทั่วกัน พิมพอยางเปนระเบียบประดิษฐภาพหรือลวดลายที่งามแปลกตา 
                 ๖. มารยาทเจาของบาน 
                      การเชิญแขกรับประทานอาหารทุกมื้อ จะเปนการเชิญดวยวาจาหรือการออกบัตรตองทําการ
ลวงหนา ๑๐ ถึง ๑๕ วัน เจาบานควรแสดงมารยาทอันงามตอผูไดรับเชิญ  และควรเอาใจใสตอผูที่เชิญมา
เพื่อใหแขกผูรับเชิญเปนกันเอง       ทั้งดูแลอยาใหส่ิงประกอบการเลี้ยงขาดตกบกพรอง  เชน เครื่องดื่มและ
บุหร่ี ฯลฯ  ตามปกติเมื่ออาหารพรอมแลว   ภริยาเจาบานเปนผูเชิญแขกดวยความสุภาพ     เจาบานตอง
พยายามอิ่มภายหลังผูรับเชิญ 
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                      สําหรับการเลี้ยงดินเนอรใหญ ๆ  จําเปนที่จะตองมีบัญชีรายช่ืออาหาร   ตั้งโตะไวในระยะตาง 
ๆ พอที่ผูนั่งโตะจะชําเลืองเห็นโดยทั่วกัน บัญชีรายช่ืออาหารนั้นถาไมใชบัตรแข็งเสียบแทนแลวควรเปนบัตร
แข็งแบบสองขาพิมพอยางเปนระเบียบ ประดับภาพหรือลวดลายที่งามแปลกตา 
                      ลําดับอาหารมื้อเย็นมีดังนี้ 
                      ๑. HORS-D OEUVRE (ออเดิฟ) คือ กับแกลมโดยมากรับประทานกับค็อกเทล  หรือกอน
อาหารชนิดอื่น เมื่อนั่งโตะแลวก็ได          
                      ๒. ENTREE (อองเทร) คืออาหารพวกปลา ฯลฯ    
                      ๓. RELEVEC (เรอรี่เว) คืออาหารพวกเนื้อ ฯลฯ 
                      ๔. ROTIE (โรตี) คือเครื่องอบที่ประกอบดวยเนื้ออบ 
                      ๕. LEGUMES (เลจูม) คือพวกผักตาง ๆ 
                      ๖. ENTREMETS (อองเทอรเม) คือของหวานตาง ๆ 

 
ตัวอยางบัญชอีาหารขนาดยอสวน 

 
             
                                              อาหารมื้อค่ํา                         
                                                                    ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๑       

ซุปขาวโพด 
ปลากระพง อาลา มายอนแนส 

หอยโขงอบ 
เนื้อสันอบ-ถ่ัวลันเตา 

ไกตอนยางกับสลัด โปรแวงซาล 
ไอศครีมกาแฟ-เดอ-โมกา 

ขนมเบ็ดเตล็ด 
ผลไม 

                       
              ๗. มารยาทสําหรับผูรับเชิญ 
                      ถาไดรับเชิญไปรับประทานอาหารจะตองตอบวามาไดหรือไมได  เพื่อเจาภาพจะไดกําหนด
อาหารและที่นั่งไดถูกตอง แตสําหรับการเชิญเลี้ยง COCKTAILไมตองตอบในการเลี้ยงอาหารไมควรพาคน
อ่ืนไปดวย ถาจําเปนตองแจงใหเจาภาพทราบกอนผูรับเชิญควรแตงกายใหสะอาดเรียบรอย และถูกตองตามที่
กําหนดไวในบัตรเชิญ และควรไปถึงบานผูเชิญกอนเวลาประมาณ ๑๕ นาที ไมควรไปกอนเวลามากนัก เพื่อ
มิใหเปนการรบกวนเจาบาน เพราะการจัดระเบียบรับรองอาจยังไมพรอมก็ได เมื่อมาถึงบานผูรับเชิญเจาบาน
จะตอนรับ และในระหวางนี้จะมีการแนะนําใหรูจักกันพรอมทั้งมีการสนทนาปราศรัยกันกอนนั่งโตะ  
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โดยมากมีค็อกเทลหรือสุราเจริญอาหารดื่มกับกับแกลมตามสมควรแลวตรวจแผนผังและนามกอนเขารวม
โตะ   ทั้งควรหาโอกาสเขาหองน้ําและลางมือกอนเขารวมโตะ   สุภาพบุรุษไมควรนั่งจนกวาสุภาพสตรีทุก
คนไดนั่งเรียบรอยแลว  เมื่อนั่งโตะแลวไมมีการแนะนําใหรูจักกันอีก   ในตางประเทศเมื่อถึงบานผูเชิญแลว
ตองมอบหมวก รม เสื้อคลุม ฯลฯ ไวกับคนรับใชแลวรับหมายเลขประจําสิ่งของเหลานี้ไวดวย และ
สุภาพบุรุษนิยมใหสุภาพสตรีเกี่ยวแขนเดินไปเขาโตะ 

 
 

                      ขอควรปฏิบัติในการนั่งโตะรับประทานอาหารค่ํา มีดังตอไปนี ้
                      ๑. ควรคลี่ผาเช็ดมือไวที่ตัก อยาเหน็บไวใตคางหรือปดหนาอก  ระวังผาเช็ดมือใหสะอาด             
ผาเช็ดปากจงคลี่และวางพาดไวบนตัก  
                    ๒. ไมควรลงมือรับประทานกอนผูอ่ืน     อาหารฝรั่งบางครั้งเริ่มดวยแตงโม      สม  ควร
รับประทานกอน ฯลฯ 
                     ๓. การรับประทานซุป        อยาโนมตัวลงไปหาจานหรือกมศีรษะเวลาตักอาหารเขาปาก ควรตั้ง
หัวใหตรงแลวตักซุปออกจากตัว รับประทานทางขางชอน  อยาดูดใหมีเสียงดัง และไมควรเรียกซุปจานที่
สอง เมื่อเสร็จแลววางชอนซุปไวกลางจานใหตรงกับตัว 
                      ๔. หยิบขนมปงทางซายมือ   ใชมือซายบิรับประทาน     ควรแบงเนยไวในจานขนมปงแลวทา
ขนมปงที่บิไวทีละคํา   อยาหยิบขนมปงกรอบใสลงในจานซุป  และควรตักอาหารที่มีผูมาเสิรฟทางซาย 
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เทียบไมถูก กฎมีวา ทางซายเมื่อผูมานั่งโตะหยิบตักเอง 
(ดวยมือขวา) และทางขวาเมือ่รินใหผูนั่งโตะหยิบดื่ม 

                      ๕. หยิบแกวน้ําดวยมือขวาทางขวามือ  และผูที่จะเขาเสิรฟเครื่องดื่ม   ตองเขาทางขวา 
                      ๖. อยาใชผาเช็ดปากเช็ดหนา และควรเช็ดปากกอนดื่มน้ํา และยกแกวใหตั้งฉากกับริมฝปาก 
                      ๗. หยิบมีดและสอมจากขางนอกเขามาหาขางในตามลําดับ 
                      ๘. ขณะรับประทาน ใหระวังการไอ จาม ถมหรือบวน ควรใชผาปดปากทุกครั้ง 
                      ๙. ขณะรับประทานอยาเอื้อมหยิบสงของขามจานผูอ่ืน   ถาของอยูไกลมือไมควรวานผูอ่ืนหยิบ
ใหควรใหคนรับใชหยิบให และอยาเรียกคนรับใชขอสิ่งของระหวางรวมโตะ 
                    ๑๐. ไมควรใชนิ้วจิ้มของใดๆ บนโตะอาหารและอยาเลนผาเช็ดปาก   มีด   ชอน สอม ฯลฯ 
                    ๑๑. ใชมีดตัดเนื้อหรือของเหนียว ใหตะแคงสอมเขาหาตัวจิ้มลงที่ช้ินเนื้อ  กดปลายสอมลงกับ
จานจนชิ้นเนื้อขาดออกแลวใชสอมจิ้มเขาปาก อยาใชมีดจิ้มอาหารเขาปาก ถือสอมใหสูงพอควร  ถาสูง
เกินไปอาหารจะหลนได และใชสอมรับประทานแทนชอน 
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                     ๑๕. อยาถมเศษอาหารลงในจาน ใหยกสอมหรือชอนรับจากปากลงในจาน   และอยาใชมือหยิบ
อาหารที่มีกระดูกขึ้นรับประทาน ระวังอยาใหอาหารหกหรือหยดได 
                     ๑๖. อยาละเลยที่จะเอาใจใสชวยสตรีที่นั่งขาง ๆ เชน ผาเช็ดหนา กระเปาถือของสุภาพสตรีตก
ควรเก็บให 
                     ๑๗. อยาประหมาหรือระวังตัวเกินไป ถาทํามีดหรือสอมตกจากโตะ   จงอยูเฉย ๆ แลวขอจาก
คนรับใชใหม หรือถาทําผิดพลาดใหปลอยเลยตามเลย อยาพยายามแกตัว 
                     ๑๘. อยาพิงพนักเกาอี้ตามสบายอารมณ   และอยาใชศอกเทาโตะ หรือยันตัวกับโตะ 
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                     ๑๙. อยาคุยเร่ืองการเจ็บไขหรือเศราโศก      ทั้งอยาคะยั้นคะยอใหแขกรับประทานอาหาร  หรือ
อยาแนะนําคนอื่นวา อาหารนี้ยอยยากหรือรอนจัดเกินไป 
                     ๒๐. อยาดื่มเหลามากเกินไป และไมควรรองรําทําเพลงขณะรับประทานอาหารอยู 
                     ๒๑. อยาอานหนังสือพิมพหรือจดหมายเมื่อรับประทานอาหาร    นอกจากบัญชีรายช่ืออาหาร 
                     ๒๒. จงใชสอมหรือมีดที่อยูในจานเปลเทานั้น          ตักอาหารใสจานรับประทาน อยาหยิบ
ชอน สอม หรือมีด ที่เรียงไวบนโตะขึ้นตักอาหารในจานเปล (เวนแตในจานเปลจะไมมี) เมื่อตักอาหารแลว  
ตองวางสอมชอนมีดไวในจานเปลตามลักษณะเดิม 
                     ๒๓. อาหารฝรั่งบางอยางเขาวาง  มัน ผัก ไข ขนมปง ฯลฯ ไวบนเนื้อจนมองไมเห็นเนื้อขางใต  
ฉะนั้นเวลาเขานํามาเสิรฟควรตัก มัน ผัก ไข ขนมปง และเนื้อที่อยูขางใตนั้น 
                     ๒๔. เมื่อรับประทานชนิดหนึ่ง ๆ เสร็จแลว  ตองรวมสอม   ชอน   มีด ไวกลางจานใหดามอยู
บนขอบจานตรงกับทรวงอก 
                     ๒๕. อยารับประทานซุปหรือขนมปงหรืออาหารอื่น ๆ จนเกลี้ยงเหลือไวนิดหนอย และอยาเติม
อาหารเปนจานที่สองเมื่อไมชอบอาหารชนิดใด ๆ ก็ควรปฏิเสธดวยถอยคําสุภาพ 
 

 
 
          ๒๖. อยาหันหลังใหแกบุคคลใดเมื่อพูดกับอีกคนหนึ่ง   และอยาพูดขามบุคคลที่นั่งขางเคียงไป
ยังคนที่ถัดไป ทั้งอยาลุกจากโตะโดยลําพังเวนแตมีเหตุสุดวิสัย ในกรณีเชนนี้ตองขออนุญาตเจาบานหรือสตรี
ขางเคียงกอน  และควรยืนขึ้นเมื่อสตรีลุกจากโตะ 
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                    ๒๗. ผลไม  เชน   องุน ฯลฯ    หยิบรับประทานดวยมือ     สวนกลวยใชสอมแบงรับประทาน 
ถาเปนผลไมที่มีเปลือกตองผาแยกเมล็ดและปอกเปลือกเสียกอน เชน เงาะ ฯลฯ 

 
 
                     ๒๘. อาหารบางอยาง    เชน    ขนมปงกรอบ (BISCUIT)   ช็อกโกเลต ลูกกวาด ฯลฯ  อยาใช
สอมหรือชอนตัก การใชชามลางมือควรยกออกจากจานรองแตยกผารองติดไปดวย 
                     ๒๙. อยาดื่มน้ําชาหรือกาแฟเปนถวยที่สอง จนกวาแขกจะไดทั่วถึงกัน 
                     ๓๐. อยาดื่มน้ําชากาแฟจากจานรองถวยหรือเมื่อมีชอนอยูในถวย     จงวางชอนในจานเสียกอน 
                     ๓๑. อยาพับผาเช็ดมือเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแลว    ถาใชไมจิ้มฟนควรใชมือปดปาก 
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                     ๓๒. สุภาพบุรุษสูบบุหร่ีตอเมื่อสุภาพสตรีลุกจากโตะหมดแลว   และถายังอยูกอนสูบตองขอ
อนุญาตสุภาพสตรีที่อยูดวย ควรสูบบุหร่ีที่เจาของบานแจก ไมควรใชบุหร่ีสวนตัว 
 

 
                     ๓๓. เมื่อรับประทานอาหารเสร็จทั่วกันแลว บางทีอาจมีการเกี่ยวแขนสุภาพสตรีพาไปสงยัง
หองรับแขกแลวบุรุษปลีกตัวไปหองบุหร่ีหรือดื่มกาแฟและสุรายอยอาหาร กอนปลีกตัวจากสตรีที่เกี่ยวแขน
ดวยตองขออนุญาตกอน  เมื่อสูบบุหร่ีเสร็จแลวตองรีบกลับไปยังหองรับแขกเพื่อสนทนาปราศรัยกับสตรี 
                     ๓๔. ภายหลังดื่มสุรากาแฟแลว  ถาไมใชการเลี้ยงแบบบุฟเฟท  คนรับใชจะนําน้ําสมคั้น น้ํา
มะนาวคั้น บางทีก็เปนน้ําตมขิง หรือน้ําตมตะไคร หรือวิสกี้โซดามาเสิรฟ อยาปฏิเสธและอยาเลือกดื่มหลาย
อยางในระยะเดียวกัน 
                     ๓๕. เมื่อรับประทานเสร็จแลว ไมควรกลาวขอบคุณเจาของบาน เพราะดูไมเปนกันเอง แตเวลา
กลับควรพูดวามีความสนุกสนานและพอใจอาหารอรอย (I ENJOY VERY MUCH,  THANK YOU) 
                 ๘. การเลี้ยงอาหารวาง 
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                      ในงานลีลาศ อาหารวางที่นิยมกันมักเปนอาหารที่ตั้งบนโตะแลวไปตักเอง  (THE BUFFET 
SUPPER)  ที่นิยมรองลงมาก็คือชนิดที่แขกนั่งพรอมแลวมีคนเดินมาสงอาหารจะมีอะไรบางแลวแตเจาภาพที่
จะจัดอยางดีและพอเพียง การเลี้ยงอาหารวางในงานลีลาศนี้เวลาประมาณ ๒๒.๐๐  หรือ ๒๔.๐๐   
                      อาหารชนิดที่มีคนเดินสง จานแรกเปนซุปตอมาเปนกุง นก สลัด และไอศครีมกับขนม 
                      อาหารชนิดตั้งโตะพรอมก็คลายกันมีไก   กุง  สลัด  ไข  หมูเค็ม   และไสกรอกแซนดวิช  ขนม
ปงอยางธรรมดาและอยางกลม และไอศครีม 
                      บางทีก็มีอาหารเชามืดที่เล้ียงในเวลา ๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ ซ่ึงมีไขกับหมูเค็ม (BACON) หรือไส
กรอก กาแฟขนมปงอยางกอนกลม ถาเจาภาพจัดงานลีลาศใหจบลงหัวคํ่า อาหารเชามืดก็ไมจําเปนตองมี 
                      เมื่อถึงเวลารับประทานอาหารวาง เจาภาพตองบอกเชิญใหแขกไดทราบทั่วถึงกัน บางทีมีคน
ดูแลชวยเหลือบอกเชิญเพราะ เจาภาพตองนําแขกผูมีเกียรติไปยังหองอาหาร เจาภาพชายเปนผูนําแขกหญงิผูมี
เกียรติไปยังที่ตั้งอาหารวาง เจาภาพหญิงนําแขกชายผูมีเกียรติไปก็ไดแขกไมควรเขาหองอาหารวางกอนที่
เจาภาพชายจะไดเขาไปแลว               
                 ๙. ความรูเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร 
                      ๑. ตามมารยาททั่วไป        ไมนิยมสวมเสื้อคลุมในเวลาตื่นนอน         และออกมารับประทาน
อาหารเชา เพราะถือวาไมสุภาพ 
                     ๒. ผูรับประทานไมควรพิจารณาและเลือกอาหาร    ที่คนรับใชนํามาเสิรฟนานเกินควร การตัก
อาหารควรตักทางสวนบนกอน 
 

 
                      ๓. อาหารจําพวกเนื้อใชมีดและสอมที่จัดไวให   สวนปลามีมีดและสอมโดยเฉพาะ ซ่ึงมี
ลักษณะผิดกับมีดและสอมอื่น ๆ 
                      ๔. วิธีใชชอน สอม มีด 
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                           ๔.๑ ใชหัวแมมือกับนิ้วมือซายยึดสวนกลางดามสอมไว    สวนนิ้วอ่ืน ๆ เปนแตเพียงกุม
ปลายดามไวไมใหกวัดแกวงเทานั้น อยากําดามสอมไวและอยาลํ้าเกินสวนกลางของความยาวของสอม 
สําหรับชอนจับเชนเดียวกับสอมแตใชมือขวา 
                           ๔.๒ การจับมีดจับเชนเดียวกันแตใชมือขวา การใชมีดหั่นของเหนียว  เชน เนื้อหรือไก  ตอง
กําใหแนนเปนพิเศษมิใหหลุดตกได 
                           ๔.๓ อยาใชสอมจิ้มเนื้อ ไก หรือของเหนียวเมื่อยังไมไดตัดออกเปนชิ้นเล็ก ๆ พอคํา 

 
                         ๔.๔ มันฝรั่งหรือผักใหจับสอมดวยมือขวาแลวใชขางของสอมที่ถือดวยมือขวาตัดแบง 

 
             
                         ๔.๕ ถาไมมีมีดสําหรับรับประทานปลา    ใหใชสอมเนื้อแตเลมเดียวแทนก็ได  ในกรณีเชนนี้
ใหถือสอมดวยมือขวา มือซายถือขนมปงชิ้นเล็ก ๆ แลวเอาขนมปงเขี่ยปลาที่ตัดเปนชิ้นพอสมควรเขาไปใน
สอมแลวยกขึ้นรับประทาน 
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                         ๔.๖ ไมควรใชสอมกับมีดในเวลารับประทานอาหารใหมากเกินไป  เมื่อเสร็จการใชมีดจะวาง
พักมีดและใชสอมรับประทานดวยมือขวาก็ได 
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           ๕. แบบอังกฤษ      นิยมใชมีดตัดอาหารพอคําทีละชิ้นแลวใชสอมจิ้ม       หรือตักรับประทาน 
จึงจําเปนตองถือมีดและสอมอยูตลอดเวลา สวนแบบอเมริกัน นิยมใชมีดตัดอาหารชิ้นเล็ก ๆ จนหมดชิ้นใหญ 
แลววางมีดพักไว เปลี่ยนสอมมาถือมือขวารับประทานจนหมด การที่จะเลือกใชแบบใดขอใหดูความนิยมขอ
งวงสังคมนั้น ๆ 
                      ๖. วิธีจับถวยแกวเหลาใหจับที่เชิงถวยดวยนิ้วหัวแมมือกับนิ้วช้ีขวา     ถาถวยแกวมีรูปเปน
กระบอกอยาจับแกวใหสูงถึงปากแกว ถามีถวยเหลาไมครบชุดจะใชถวยชนิดเดียวกันสําหรับรินเหลาตาง ๆ 
ชนิดก็ไดแตตองเลือกใหเหมาะ  และระวังอยารินเหลาตางชนิดกันลงในถวยเดียวกัน 
                      ๗. ภายหลังที่ไดรับเชิญไปรับประทานอาหารแลว ๒ วัน  และไมเกิน ๗ วัน ตองไปเยี่ยมผูเชิญ
เพื่อแสดงความขอบคุณ ถาไมพบใหมอบนามบัตรไวกับคนรับใชระหวางเยี่ยม ไมควรออกปากเชิญเจาบาน
รับประทานอาหารหรือเชิญไปในงานรื่นเริง  จะทําใหเจาบานรูสึกวาผูรับเชิญรีบเรงเกินไป ควรรอไปอีกสัก 
๑ เดือนจึงเชิญ  เวนแตเหตุการณบังคับใหตองเชิญตอบโดยดวน   เชน ตองเดินทาง เปนตน 
                      ๘. การลากลับไมควรรีบลากลับกอนเวลาอันสมควร    (สําหรับอาหารมื้อกลางวัน  ประมาณ
หนึ่งชั่วโมงภายหลังอาหาร  สําหรับมื้อเย็นควรเปนเวลาประมาณ ๑ - ๒ ช่ัวโมง  เวนแตจะมีกิจธุระจําเปน) 
กอนกลับควรลาเจาภาพและผูที่รวมรับเชิญโดยทั่วถึงกัน   แตถาเปนงานใหญอาจจะเลี่ยงกลับกอนไดโดย
บอกลาเฉพาะเจาภาพเทานั้น 

--------------------------- 
 
 
 
 

 


