มารยาททางการทูต

คานา
เนื่องด๎วยในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ประเทศไทยได๎รับหน๎าที่เป็นประธานอาเซียน อันประกอบด๎วยประเทศ
สมาชิก ๑๐ ประเทศ ได๎แกํ ประเทศไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
และเวี ย ดนาม ถื อ ได๎ วํ า เป็ น บทบาทที่ ส าคั ญ ของไทยในการแสดงภาวะความเป็ น ผู๎ น าและเสริ ม สร๎ า ง
ความสัมพันธ์อันดีระหวํางมิตรประเทศ ทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการทหาร
กองทัพไทยเป็นเจ๎าภาพในการจัดการประชุมผู๎บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ ๑๖ ระหวํางวันที่
๖ - ๘ มี นาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งนี้ ผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการประชุ มดัง กลํา วทุกภาคสํวนจาเป็นต๎องมี การติดตํ อ
ประสานงานและมีปฏิสัมพันธ์กับมิตรประเทศ ดังนั้น เพื่อให๎การดาเนินงานเป็นไปได๎อยํางราบรื่นและสร๎าง
ความประทับใจให๎กับแขกผู๎มาเยือน มารยาทและการเข๎าสังคมซึ่งเป็นหลักปฏิบัติสากลทั่วไป จึงเป็น พื้นฐาน
สาคัญที่ผู๎ปฏิบัติงานและผู๎เกี่ยวข๎องทุกคน พึงศึกษาและนาไปปฏิบัติ
ในการนี้ ขว.ทหาร ได๎จัดทาคูํมือมารยาททางการทูตขึ้นตามดาริของผู๎บังคับบัญชาเพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติของผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง ทั้งเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัย ผู๎ปฏิบัติงานด๎านพิธีการ รวมถึงผู๎เข๎ารํวมงาน
และการประชุม โดยผู๎จัดทาหวังเป็นอยํางยิ่งวํา คูํมือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ตํอผู๎อําน อันจะสํงผลให๎การจัด
ประชุมเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและเกิดความประทับใจกับมิตรประเทศ
คณะผู๎จัดทา
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พิธีการทูต
ความเป็นมาของพิธีการทูต
ตั้งแตํเริ่มต๎นประวัติศาสตร์ การทูตถือเป็นวิชาชีพ ผู๎ที่ไ ด๎รับคัดเลือกให๎ปฏิบัติภารกิจทูต หรือผู๎แทน
ทางการทูตมักจะเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะพิเศษสูงกวําสามัญชน
ในสมัยเริ่มแรก “ทูต” มักจะเป็นบุคคลในระดับสูงมาก เพราะสถานะของทูตคือ ผู๎แทนของประมุข
ของชุมชนหรือนครหรือรัฐที่ไปเจรจากับประมุขของอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของฝ่ายตน ยํอมจาเป็น
ที่ประมุขจะต๎องคัดเลือกบุคคลที่เป็นที่ไว๎วางใจได๎วําจะจงรักภักดีตํอตน และยังจะต๎องเป็นบุคคลที่ฝ่ายตรงข๎าม
ยอมรับนับถือด๎วย ฉะนั้น จึงปรากฏเสมอวํา “ทูต” มักจะเป็นเจ๎านายระดับสูง เชํน พี่หรือน๎องของกษัตริย์บาง
กรณีอาจเป็นถึงอุปราช ซึ่งอยูํในฐานะที่เป็นผู๎แทนของกษัตริย์ได๎อยํางเต็มภาคภูมิ และนอกจากจะเป็นผู๎มี
ฐานะสูงแล๎วยังจะต๎องมีคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ อาทิ รอบรู๎ในวิชาการด๎านตํางๆ มีความสามารถทางภาษา มีไหวพริบ
ในการเจรจา มีบุคลิกดี และที่สาคัญไมํน๎อยกวําคุณสมบัติอื่นใดคือ เป็นผู๎ได๎รับการอบรมในเรื่องมารยาทสังคม
มาอยํางดี นักการทูตสมัยเริ่มแรกมักจะมีสมบัติผู๎ดีประจาตัวอยูํแล๎ว เนื่องจากเป็นบุคคลที่มาจากสังคมระดับสูง
เป็นสํวนใหญํ
ในเมื่อปฏิบัติการทางการทูตเป็นกระบวนการที่ดาเนินไปในวงการระดับสูง จึง เต็มไปด๎วยพิธีการที่
จะต๎องปฏิบัติด๎วยความระมัดระวัง เพื่อไมํให๎เกิดความผิดพลาดด๎วยกันทุกฝ่าย เพราะหากเกิดความผิดพลาด
อาจมีผลกระทบตํอความสัมพันธ์ระหวํางกัน และอาจร๎ายแรงถึงขั้นเป็นอันตรายตํอความปลอดภัยของ “ทูต”
นั้นเองด๎วย
วัตถุประสงค์ของพิธีการทูต
ในระยะเริ่มแรกนั้น ผู๎ปฏิบัติภารกิจทางการทูตแม๎จะมีฐานะเป็นบุคคลชั้นสูง แตํในสายตาของฝ่ายตรงข๎าม
นักการทูตมีฐานะไมํตํางจากจารชนมากนัก ทั้งยังเป็นผู๎ เจรจาเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือรัฐที่ตนเป็นผู๎แทน
ฉะนั้น จึงตกอยูํในฐานะผู๎ที่ต๎องเสี่ยงภัยในขณะปฏิบัติหน๎าที่เสมอ เพราะจุดยืนของ “ทูต” ในสมัยนั้นต๎องอยูํ
ระหวํางผลประโยชน์ของชาติกับความปลอดภัยของตนเอง แตํเนื่องจากตํางฝ่ายตํางก็จะต๎องแตํ งตั้งทูตของตน
ไปเจรจากับกลุํมอื่นเชํนเดียวกัน “ทูต” ของตนก็ตกอยูํในฐานะเดียวกัน จึงตํ างก็ปรารถนาที่จะให๎ “ทูต”ของ
ตนได๎รับความสะดวกและปลอดภัยในการปฏิบัติหน๎ าที่ทางการทูต เพื่อจะได๎ปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความมั่นใจวํา
ตนจะได๎รับความปลอดภัยจากอานาจของฝ่ายตรงข๎าม แม๎ในขณะที่ฝ่ายตรงข๎ามกาลังไมํพอใจในการเจรจาเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของชาติตน จึงได๎มีการกาหนดกฎเกณฑ์ในการให๎ความคุ๎มกันทางการทูตกันขึ้น
นอกจากเรื่องของความคุ๎มกันแล๎วยังได๎เกิดกฎเกณฑ์ในการให๎เอกสิทธิ์ทางการทูต โดยสืบเนื่องมาจาก
การที่ผู๎ปฏิบัติการทางการทูตเป็นบุคคลชั้นสูงที่มีความเป็นอยูํ ในระดับพิเศษ ตํางจากสามัญ ชนและอาจมี
ธรรมเนียมการกินอยูํตํางจากของบ๎านเมืองที่ตนเข๎ าไปเจรจา ฉะนั้น เพื่อให๎ความสะดวกในการกิน อยูํตามที่
“ทูต” ต๎องการจึงมีการอนุญาตและให๎ความสะดวกในการนาเข๎าและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องอุปโภคบริโภคที่
นักการทูตจาเป็นต๎องใช๎ตามสมควร โดยรัฐผู๎รับจะไมํกีดกันและไมํเรียกเก็บภาษีบ างประเภท และยังให๎ความ
สะดวกตํางๆ ด๎วย
๑

นอกจากความคุ๎มกันและเอกสิทธิ์ทางการทูต ซึ่งเป็นสาระที่สาคัญที่สุดสํวนหนึ่งของพิธีการทูตแล๎ว ยัง
มีกฎเกณฑ์และระเบียบพิธีการทูตอีกมากมายที่นานาประเทศได๎ กาหนดขึ้นมาและยอมรับนับถือรํ วมกันเป็น
มาตรฐานสากล โดยที่การแตํงตั้งตัวบุคคลที่จะเป็นทูตก็มักจะเลือกเฟ้นมาจากบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ ด๎านตํางๆ ซึ่ง
สูง กวําบุคคลในอาชีพอื่น ๆ โดยทั่วไป พิธีการทูตจึง เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของบุคคลในสัง คมชั้นสูง ที่มีความ
ละเอียดอํอนหรูหราและประณีต โดยเฉพาะในสมัยแรกๆ มักแสดงออกถึงเกียรติยศและความโอํอําหรูหรา ซึ่ง
สะท๎อนให๎เห็นถึงสถานะ เกียรติภูมิ และความมั่ง คั่ง สมบูรณ์พูนสุข ทั้ง ของรัฐผู๎ สํงและรัฐผู๎รับด๎วย แม๎ วําใน
ปัจจุบันได๎ลดความหรูหราของปฏิบัติการทางการทูตลงไปมากแล๎ว แตํพิธีการทูตยังคงรักษาลักษณะของความ
เป็นระเบียบเรียบร๎อย ความโอํอําสงํางาม และการให๎เกียรติยศระหวํางประเทศอยูํเสมอ
ทฤษฎีการทูตในสมัยใหมํ นั้น แม๎ จะยังคงยึดหลักการเคารพในความเป็นตัวแทนทางการทูตของรัฐ
ตํางๆ อยูํ แตํ ได๎เ น๎น วัตถุ ประสงค์ ที่ แนํ นอนชัด แจ๎ ง วํา การปฏิบัติ ตามพิ ธีการทู ตนั้น มีวั ตถุป ระสงค์ เพื่ อให๎
การดาเนินงานของผู๎แทนทางการทูตบรรลุผลตามเป้าหมายเป็นเกณฑ์ มิใชํมุํงหมายจะให๎สิทธิพิเศษเพื่อ
ประโยชน์สุขแกํบุคลากรทางการทูตในฐานะสํวนตัวแตํอยํางใด
เราสามารถจาแนกให๎เห็นวัตถุประสงค์ของพิธีการทูตได๎วํามีไว๎เพื่อ
๑. ความเป็นระเบียบเรียบร๎อยในการดาเนินกระบวนการทางการทูต
๒. ให๎ความปลอดภัยและความสะดวกแกํผู๎แทนทางการทูต
๓. ให๎เกียรติแกํผู๎แทนทางการทูต โดยรักษาหลักการของความเสมอภาคของรัฐ และ
หลักเกณฑ์ในเรื่องอาวุโสของผู๎แทนทางการทูตอยํางเครํงครัด
๔. แสดงอัธยาศัยไมตรีระหวํางกัน
หลักสาคัญในเรื่องพิธีการทูต
๑. การเคารพในเกียรติยศระหว่างประเทศ
เกียรติยศและศักดิ์ศรีของชาติเป็นเรื่องสาคัญ ยิ่งของทุกรัฐ ฉะนั้น ในความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ
ทุกรัฐจึงปฏิบัติตํอกันในเรื่องนี้ด๎วยความระมัดระวัง สิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวกับเกียรติยศและศักดิ์ศรีของชาติ อาทิ
ธงชาติ ประมุขของรัฐและบุคคลสาคัญของรัฐ จะได๎ รับความเคารพนับถือให๎ ถูกต๎อง หลักการในเรื่องนี้จะ
ปรากฏอยูํในพิธีการทูตทั้งหมด
หลักสาคัญที่สุดในเรื่องเกียรติยศและศักดิ์ศรีของรัฐ คือ ทุกรัฐ ไมํ วําจะเป็นรัฐใหญํ หรือเล็ก มีอานาจ
ทางการเมืองหรือเศรษฐกิจมากกวํากันเพียงใด จะได๎รับความเคารพจากนานาชาติ วํามีสถานะ เกียรติยศ และ
ศักดิ์ศรีเทําเทียมกันเสมอ ตัวแทนทางการทูตของรัฐตํ างๆ ก็มีสถานะ เกียรติยศ และศักดิ์ศรี ในหลักการ
เดียวกัน
ในการปฏิบัติให๎ถูกต๎องตามพิธีการทูต เรื่องที่เกี่ยวกับชาติจะต๎องได๎รับการปฏิบัติโดยไมํผิดพลาด และ
จะต๎องคานึงถึงอยูํเสมอวํา การปฏิบัติที่ไมํถูกต๎องในเรื่องที่เกี่ยวกับศักดิ์ศรี และเกียรติของชาติใดก็ตาม อาจมี
ผลกระทบตํอความสัมพันธ์ระหวํางประเทศได๎เสมอ

๒

๒. การจัดลาดับอาวุโส (Orders of Precedence)
ดังกลําวมาแล๎วในข๎อ ๑ วํา ในสังคมระหวํางประเทศถือวําทุกรัฐมีเกียรติยศและศักดิ์ศรีของชาติเสมอ
กัน ไมํมีชาติใดสาคัญกวําชาติใด และทุกชาติตํางก็ถือวําเรื่องเกียรติยศและศักดิ์ศรีของชาติเป็นเรื่องสาคัญที่สุด
ในทางการทูต จึงได๎มีพิธีการทูตเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว๎อยํางละเอียดถี่ถ๎วน
พิธีการทูตที่สาคัญยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับเกียรติยศและศักดิ์ศรี ก็คือ การจัดลาดับอาวุโส
หลักการในเรื่องอาวุโสคือ แม๎จะถือวําบุคคล ไมํวําจะเป็นรัฐในฐานะที่เป็นนิติบุคคลระหวํ างประเทศ
หรือบุคคลธรรมดาในระดับเดียวกัน มีสถานะเทําเทียมกัน และตัวแทน หรือสิ่งสมมติที่แทนบุคคลดังกลํ าวนี้ก็
ยํอมมีสถานะเทําเทียมกันด๎วย แตํในทางปฏิบัตินั้น สิ่งที่อยูํในสถานะเดียวกันแม๎วําจะได๎รับการเคารพในฐานะ
เดียวกัน แตํจะตั้งอยูํในที่เดียวกัน หรือได๎รับการปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยํางเดียวกันพร๎อมกันทั้งหมดไมํได๎
จึงต๎องมีการจัดลาดับวําใคร หรือสิ่งใดจะได๎ที่ตั้งหรือที่นั่งกํอนหลัง และจะได๎รับการปฏิบัติกํอนหลังกันอยํางไร
การจัดลาดับกํอนหลังนี้เรียกวํา “การจัดลาดับอาวุโส” ซึ่งมีหลักเกณฑ์โดยละเอียดอยูํมากมายที่จะต๎องศึกษา
ตัวอยํางเชํน
- การจัดลาดับอาวุโสของรัฐตํางๆ จะถืออาวุโสตามความใหญํ เล็ก หรือความสาคัญของประเทศไมํ ได๎
ที่นิยมคือ ต๎องจัดอาวุโสของประเทศตํางๆ ตามลาดับอักษรตัวแรกของชื่อประเทศ แตํในรายละเอียดก็ยังมี
ข๎อแตกตํางในการที่จะจัดลาดับชื่อตามภาษาใด เชํ น ชื่อตามภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส หรือตามภาษา
สเปน ลาดับอาวุโสก็อาจแตกตํางกันได๎
- ธงชาติ เพลงชาติ หรือตัวแทนของชาติตํ างๆ (หากแตํงตั้งไปในระดับเดียวกัน) ก็ต๎องถือหลักเกณฑ์
ตามหลักการจัดลาดับอาวุโสของชาติด๎วย
- การจัดลาดับอาวุโสทางการทูต มีหลักเกณฑ์การจัดลาดับที่เครํงครัดมาก เชํน มีการจัดลาดับอาวุโส
ของผู๎แทนทางการทูตเป็นระบบตํางๆ อยํางน๎อย ๔ ประการ
(๑) ลาดับอาวุโสในระหวํางผู๎เป็นหัวหน๎าคณะทูต
(๒) ลาดับอาวุโสของแตํละบุคคลตามตาแหนํงในคณะทูตของตน
(๓) ลาดับอาวุโสของตัวแทนทางการทูตแตํละตาแหนํงเมื่อเทียบกับลาดับอาวุโสของบุคคล
ในคณะทูตอื่นที่อยูํในตาแหนํงระดับเดียวกัน
(๔) ลาดับอาวุโสของแตํละบุคคลในคณะทูตแตํละคณะเมื่อไปในงานพิธีตํางๆ ซึ่งจะต๎องคละ
กับบุคคลภายนอกคณะทูตานุทูต
การจัดลาดับอาวุโสในระบบตํ างๆ ที่กลําวแล๎ว ในพิธีการทูตได๎กาหนดหลักเกณฑ์ไว๎คํอนข๎างตายตัว
แตํก็อาจมีประเพณีปฏิบัติในแตํ ละประเทศแตกตํางกันได๎บางประการ ซึ่งรายละเอียดจะศึกษาได๎ จากตารา
ตํางๆ และจากสํวนราชการที่เกี่ยวข๎องในการนี้โดยเฉพาะ เชํน กรมพิธีการทูต

๓

๓. การแสดงอัธยาศัยไมตรี
การแสดงอัธยาศัยไมตรีในทางการทูตเป็นเรื่องสาคัญในระดับทั่วไป แตํละชาติมีมาตรฐานในการแสดง
อัธยาศัยไมตรีทางการทูตระหวํางกันอยูํแล๎ว ขั้นต่าสุดก็ไมํต่ากวําที่จะต๎องปฏิบัติตํอกันตามมารยาทสังคม และ
ที่บัญญัติไว๎ในอนุสัญญาแหํงกรุงเวียนนา แตํการแสดงอัธยาศัยไมตรีระหวํางกันสามารถที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นได๎
ความก๎ าวหน๎าทางการสื่อสารคมนาคมในปัจจุบันทาให๎ การติดตํอระหวํางประเทศดาเนินได๎รวดเร็ว
มากขึ้น ความสัมพันธ์ระหวํางประชาชนของชาติตํางๆ ดาเนินได๎รวดเร็ว มีความสัมพันธ์ระหวํางกันในทาง
เศรษฐกิจและสังคมใกล๎ชิดจนพรมแดนไมํเป็นอุปสรรคในการติดตํ อ ในภาครัฐก็พัฒนาความสัมพันธ์ ทั้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และทางสังคมใกล๎ชิดกันมากขึ้น การดาเนินการทูตด๎วยวิธีการประชุมและการพบปะ
สองฝ่ายเป็นที่นิยมและเป็นวิธีการที่ประสบผลสาเร็จมากที่สุดด๎ วย นอกจากผลสาเร็จที่ตั้งเป้าหมายไว๎ แล๎ว
การพบปะเยี่ยมเยียนกันยังเป็นการสร๎ างเสริมความสัมพันธ์ ให๎ใกล๎ชิดยิ่ง ขึ้น จึง ปรากฏเสมอวํ ามีการเยือน
ระหวํางประเทศในระดับตํางๆ เกิดขึ้นเป็นประจา
การเยือนระหวํางประเทศของบุคคลระดับตํางๆ เป็นเครื่องสะท๎อนให๎เห็นถึงความสัมพันธ์ระหวํางสอง
ประเทศวํามีความใกล๎ชิดกันมากน๎อยเพียงใด ประเทศตํางๆ อาจมีนโยบายในการพัฒนาความสัมพันธ์ ระหวําง
ประเทศให๎อยูํในระดับใด สูงต่ากวําระดับความสัมพันธ์ ที่มีตํอประเทศอื่นๆ เพียงใดหรือไมํก็ไ ด๎ การกาหนด
นโยบายนั้นจะไมํมีใครอื่นทราบ แตํถ๎ามีการเยือนระหวํางประเทศเมื่อใด การจะดาเนินตามขั้นตอนของพิธี
การทูต ซึ่งมีกฎเกณฑ์อยูํแล๎วจะสะท๎อนให๎เห็นนโยบายที่แท๎จริงทันที
การเยือนและการต๎อนรับเป็นเรื่องของการแสดงอัธยาศัยไมตรีที่สาคัญ มาก และตามพิธีการทูตที่
ปฏิบัติเป็นสากล การเยือนและการต๎อนรับจะต๎องปฏิบัติในลักษณะที่เป็นการปฏิบัติตํ างตอบแทนกันในระดับ
เดียวกันเสมอ และจะยกระดับให๎ สูงขึ้นเรื่อยๆ เชํน ระหวํางประเทศที่ไมํ เคยมีความสัมพันธ์ระหวํางกันเลย
อาจจะเริ่มต๎ นจากการสํงคณะนักกีฬาไปแขํ งขันเชื่อมสัมพันธไมตรีระหวํ างกัน แล๎ วพัฒนาเป็นการสํงคณะ
ผู๎แทนทางการค๎าไปเยือนกัน จนในที่สุด สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหวํางกัน แล๎วจึงมีการเยือนกันใน
ระดับสูง ขึ้นไป เชํน การเยือนระหวํ างผู๎นาทางการทหาร การเยือนระหวํางบุคคลระดับรัฐมนตรี แล๎ วจึง
ยกระดับขึ้นเป็นการเยือนระหวํ างรัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ จนถึงระดับหัวหน๎ ารัฐบาล และ
ที่สุดคือ ระดับประมุขรัฐ ซึ่งหากมีการเยือนในระดับสูงสุดเมื่อใด ยํอมเป็นเครื่องแสดงวํ าสัมพันธไมตรีระหวํ าง
สองประเทศนั้นได๎พัฒนาถึงขั้นใกล๎ชิดสนิทสนมที่สุด สิ่งที่เป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ดังกลําว ก็คือการแสดง
อัธยาศัยไมตรีระหวํางกันนั่นเอง
การแสดงอัธยาศัยไมตรีในทางการทูตนั้นมีพิธีการมากมาย ซึ่งหากนามาเปรียบเทียบกับมารยาทสังคม
ทั่วไปแล๎ว จะเห็นวําใกล๎เคียงกันมาก เชํน การแสดงความยินดี และการแสดงความเสียใจในโอกาสตํ างๆ ของ
รัฐ การสํงผู๎แทนไปรํวมงานพิธีการตํางๆ ของรัฐ การปฏิบัติ แม๎จะเป็นทานองเดียวกับการปฏิบัติในทางสังคม
ของบุคคลทั่วไป แตํ พิธีการปฏิบัติทางการทูตยํ อมมีหลักเกณฑ์มากกวํา และมีผลกระทบทั้ง ในทางดีทางร๎ าย
มากกวํา
การปฏิ บัติ ใ นเรื่ องพิ ธีก ารทู ตนั้ น เป็ น เรื่ อ งของการปฏิบั ติ ตํ อ บุ คคล ไมํ วํา จะเป็น การปฏิบั ติ ตํ อ รั ฐ
รัฐบาล หรือสถาบันของชาติใดๆ แตํถ๎าได๎พิจารณาให๎ถํองแท๎แล๎ว การปฏิบัติทั้งหมดจะมีผลกระทบโดยตรงไป
ที่บุคคลทั้งสิ้น เพราะจะเป็นรัฐหรือองค์การ หรือนิติบุคคลใดๆ ก็ล๎วนแตํบริหารด๎วยบุคคลธรรมดาที่เป็นมนุษย์
๔

มีความรู๎สึกและมีอารมณ์ด๎วยกันทั้งนั้น การปฏิบัติตามพิธีการทูตทุกขั้นตอน หากกระทาโดยใช๎จรรยามารยาท
ที่เหมาะสม และสงํางามยํอมสร๎างความประทับใจและกํ อให๎เกิดความชื่นชมยินดีได๎ ตรงข๎ามกับการปฏิบัติที่
ขาดตกบกพรํองจะกํอให๎เกิดความไมํพึงพอใจ และอาจขยายผลออกไปเป็นความรู๎ สึกที่เป็นปรปักษ์อยูํในใจได๎
โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ไมํ รู๎สึก ตัว ฉะนั้น การปฏิบัติใ นเรื่องพิธีก ารทูต จึง เป็น เรื่อ งส าคัญ ที่ล ะเอียดอํ อน ควรให๎
ความสนใจเรียนรู๎อยํางระมัดระวังอยํางมาก และพยายามสร๎ างสมคุณสมบัติพื้นฐานที่จะเป็นปัจจัยให๎ มีการ
ปฏิบัติงานด๎านนี้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นเสมอ
พิธีการทูตที่กลําวถึงมาแตํ ต๎นนี้เป็นเพียงกลําวโดยสังเขปให๎ทราบวํา พิธีการทูตคืออะไร และมีการ
เกี่ยวโยงมาถึงนักการทูตในฐานะผู๎ ปฏิบัติตามพิธีการทูต จึง จาเป็นที่นักการทูตจะต๎ องมีความพร๎อมในเรื่อง
คุณสมบัติประจาตัว คือมีความรอบรู๎ในมารยาทสังคม ซึ่งเป็นเนื้อหาแท๎จริงของการปฏิบัติตามพิธีการทูต

๕

มารยาทสากลในการเข้าสังคม
การแนะนาตัวและการทักทายปราศรัย ถือเป็นสิ่งที่สาคัญมาก เป็นมารยาทอันดีงามและถือได๎วําเป็น
การสร๎างความประทับใจแรกให๎กับคูํสนทนา
การแนะนา
๑. ในการสังคม ถ๎ าทํ านยื นคุ ยอยูํ กับ เพื่อ นๆ ไมํ วําจะเป็นสถานที่ร าชการ หรื อ สถานที่อื่ น ๆ เชํ น
โรงแรม ห๎างสรรพสินค๎า หรือในงานรีเซ็ปชั่น เมื่อมีคนรู๎จักอีกคนหนึ่งเดินเข๎ามาทักทายจะสนทนากับทํ าน
สิ่งแรกที่จะต๎องปฏิบัติคือ แนะนาผู๎มาใหมํให๎รู๎จักกับผู๎ที่ยืนคุยอยูํเดิมแล๎ว นี่เป็นมารยาทที่ทํานไมํควรจะละเว๎น
สาหรับชาวตํ างประเทศยังมีระเบียบปฏิบัติมากยิ่ง ขึ้นไปอีก นับแตํ การใช๎ภาษาให๎ถูกต๎อง และยังมีข๎ อควร
ปฏิบัติกับข๎อไมํพึงปฏิบัติเกี่ยวข๎องด๎วยอีกมากมาย
๒.การแนะนาบุคคลโดยใช๎ภาษาอังกฤษนั้น มีแบบที่ใช๎กันดังนี้
Colonel Boonmak, may I present/introduce Captain Jaidee? จะสังเกตเห็นได๎วํา เขาเอํยชื่อ
สกุลเพี ยงชื่อ เดียว เพราะถือวํ า ยังไมํ มักคุ๎น กันถึง กั บจะเรียกชื่อ ตัวได๎ (ไทยเรามิ ไ ด๎ คานึง ในเรื่องนี้ มากนั ก
บางครั้งจะเห็นได๎วําแนะนากันแตํเพียงชื่อเลํนชื่อเดียวก็มี)
๓. ควรแนะนาผู๎อํอนวัยตํอผู๎มีอาวุโส ควรแนะนาสุภาพบุรุษต่อสุภาพสตรี ไม่ว่าสุภาพบุรุษนั้นจะมี
อาวุโสสูงสุดเพียงใดก็ตาม จะยกเว้นให้แต่เพียงประมุขประเทศ พระบรมวงศานุวงศ์ และพระภิกษุหรือ
นักบวชอาวุโส ๓ ประเภทนี้เท่านั้น แตํการแนะนาบุคคลหนึ่งตํอประมุขของประเทศ ก็ยังมีวิธีการที่ผิดแผกไป
กวําปกติอีก เชํน Mr. President, I have the honour to present Mrs. Corning.
ในกรณี นี้ นางคอร์ นิ ง จะต๎ อ งแสดงความเคารพตํ อ ประธานาธิ บ ดี (โดยการก๎ ม ศี ร ษะ) หาก
ประธานาธิบดียื่นมือให๎จับกํอนก็ให๎สัมผัสมือกับประธานาธิบดีได๎ หากไมํยื่นให๎กอํ นก็ให๎แตํเพียงก๎มศีรษะเฉยๆ
๔. สํวนการแนะนานางคอร์นิงกับพระบรมวงศานุวงศ์ นั้นให๎ใช๎การถอนสายบัว แทนการก๎มศีรษะ
สาหรับการแนะนาก็ให๎ใช๎ดังนี้
Your Royal Highness, may I present Mrs. Corning?
๕. หากจะแนะนานางคอร์ นิงตํอเอกอัครราชทูตผู๎หนึ่ง ซึ่ง ไมํเข๎าอยูํในบุคคลพึงยกเว๎น ๓ ประเภท
ดังกลําวไว๎ข๎างต๎น ก็ควรแนะนา ฯพณฯ ผู๎นั้นตํอนางคอร์นิง โดยอาจกลําวเป็น ๒ ทาง ได๎วํา Mrs.Corning,
may I present His Excellency, the British Ambassador? หรือจะกลําววํา Your Excellency, may I
present you to Mrs.Corning? ก็ได๎ ทํานจะสังเกตได๎วํา เขาจะไมํเอํยชื่อของ ฯพณฯ เลย แตํจะแนะนาด๎วย
การเอํยตาแหนํงแตํอยํางเดียว
๖. ในโอกาสที่ไมํ เป็นทางการ การแนะนาก็อาจลดน๎ อยลงจนเหลือเพียงคากลํ าวสั้นๆ เชํน เมื่อจะ
แนะนา พันเอกสมชาย บุญมากให๎รู๎จักกับร๎อยเอกชูพงศ์ ใจดีก็อาจจะกลําวแตํเพียงวํา Colonel Boonmak,
this is Captain Jaidee. จะพึงใช๎คาวํา “ขอแนะนา” ด๎วยก็ตํอเมื่อบุคคลทั้งสองมีชื่อสกุลคํ อนข๎างคล๎ายคลึง
กันเทํา นั้น ถ๎ าแนะนาบุต รสาวอายุไ มํ เ กิน ๑๘ ปี ซึ่ ง ยั ง ไมํ ถื อวํ าเป็น ผู๎ ใ หญํ ให๎ รู๎จั กกั บผู๎ อื่ น ใช๎ คาพูด ดัง นี้
๖

“Colonel Boonmak – my daughter Somying Jaidee” หากบุตรสาวแตํงงานแล๎ว และพันเอกบุญมาก
เป็นผู๎ใหญํสูงอายุก็ควรแนะนาวํา Colonel Boonmak – my daughter Mrs.Somying Yimyam.
การแนะนาภริยาของตนเองก็กระทาได๎ ในลักษณะเดียวกัน คือกลํ าววํา Colonel Boonmak, may I
present you to my wife? ถ๎าหากเป็นเพื่อนสนิทสนมกันมาเกํ าแกํ ก็อาจกลําววํา Somchai, I want you
to meet my wife.
๗. ในงานรีเซ็ปชั่นที่มีแขกจานวนมาก อาจจะไมํแนํใจนักวําแขกของทํานจะเคยรู๎จักกันมาแตํกํอนแล๎ว
หรือยัง ก็อาจแนะนาด๎วยการถามไปในตัวดังนี้
Colonel Boonmak, do you know Colonel Suksan? หรือ
Colonel Boonmak, have you met Colonel Suksan?
การใช๎คาถามวํา “เคยพบ” นี้ จะถามสุภาพบุรุษวํา “เคยพบ” สุภาพสตรีมากํอนหรือไมํนั้น ยํอมถาม
ได๎เสมอ แต่จะไปถามสุภาพสตรีว่า “เคยพบ” สุภาพบุรุษนั้นๆ มาก่อนหรือไม่นั้น ไม่ได้เป็นอันขาด
ในงานดินเนอร์เจ๎าภาพจะต๎องแนะนาแขกให๎รู๎จักกันทั้งหมด แตํถ๎ามีแขกจานวนมาก ก็อาจจะแนะนา
เพียงคูํที่จะต๎องเดินเข๎าสูํโต๏ะดินเนอร์ด๎วยกันเทํานั้น ในกรณีที่เป็นงานใหญํ ไมํอาจแนะนาได๎ทั่วถึง จนถึงกับ
ต๎องแจกบัตรให๎แขกที่เป็นสุภาพบุรุษเที่ยวเดินหาสุภาพสตรีที่ตนจะต๎ องนาเข๎าโต๏ะเอาเองแล๎ว ก็อาจจะเข๎าไป
แนะนาตนเองได๎โดยกลําววํา Mrs.Corning, I’m John Smith and I believe that I have the pleasure
of taking you to dinner. หรือหากทํานมีเหตุผลพอเพียงที่อยากจะรู๎จักกับบุคคลผู๎ หนึ่งก็อาจจะเข๎าไปขอ
แนะนาตนเองได๎ โดยอาจกลําววํา Mrs. Grey, aren’t you a friend of my mother’s? I am Mrs.Jane
Smith’s daughter. ซึ่งนางเกรย์ควรจะกลําวตอบวํา Yes, indeed, I am. เมื่อมีผู๎แปลกหน๎าเข๎ามาถามวํา
Aren’t you Muriel Manners? ผู๎ถูกถามควรจะตอบรับเพียงคาเดียววํา Yes แล๎วรอฟังคาอธิบายตํอไป ผู๎ถาม
ก็จะกลําวตํอไปวํา I think my sister, Milicent Brown is a friend of yours. เมื่อทราบดังนี้แล๎วผู๎ถูกถาม
จะยื่นมือให๎สัมผัส ยิ้มให๎ และอาจจะถามวํา Are you George or Alec? แล๎วเมื่อผู๎ถามแจ๎งวําตนชื่อแอเล็ค
แล๎ว ผู๎ถูกถามก็ควรจะกลําวตํอไปด๎วยวํา Well, Alec, I am glad to meet you at last.
การทักทายปราศรัย
เมื่อได๎รับการแนะนาแล๎ว ทั้งสองฝ่ายก็ควรจะกลําวประโยควํา How do you do? ซึ่งไมํควรจะซ้ากับ
ประโยคที่วํา How are you? ที่แปลวํา “ทํานสบายดีหรือ” ในบางคราวจะสังเกตวํ า เมื่อมีผู๎แนะนาให๎บุคคล
แรกรู๎จักกับบุคคลที่สอง บุคคลแรกมักจะกลํ าวทักทายวํา How do you do? แตํแล๎วบุคคลที่สองกลับก๎ม
ศีรษะให๎ พร๎อมกับยิ้มออกมาเล็กน๎ อยเทํานั้น วิธีนี้ถือกันวําไมํสู๎จะสวยงามนัก เพราะอาจจะทาให๎ บุคคลแรก
รู๎สึกเก๎อเขินหรือรู๎สึกวํา บุคคลที่สองไมํยินดีจะรู๎จักกับตนเทําใดนัก ดังนั้น หากบุคคลที่สองไมํอยากจะกลําว
ประโยควํา How do you do? ซ้ากันอีก ก็อาจจะกลําวตอบได๎อยํางสุภาพและเหมาะกับโอกาสวํ า I am very
glad to meet you. หรือ I am so glad to meet you. และไมํควรจะกลําวตอบเพียงห๎วนๆ วํา Nice to
meet you.
เมื่อทักทายกันคนละประโยคแล๎ว ธรรมเนียมอเมริกันไมํคํอยจะนิยมจับมือกันบํอยเทําชาวยุโรป แตํก็
เป็นธรรมเนียมทั่วไปที่เจ๎าภาพจะต๎องจับมือกับแขกทุกคนที่เดินเข๎ามาในงาน ทั้งๆ ที่อาจจะพบกันมากํอนหน๎า
๗

แล๎วเพียงไมํกี่ชั่วโมงก็ตาม วงสังคมทั่วไปยังถือกันอยํางเครํงครัดวํา สุภาพบุรุษพึงจับมือกันเมื่อถูกแนะนา แตํ
ไมํจาเป็น ระหวํ างสุ ภาพสตรีกั บสุภ าพสตรี เมื่อมี การแนะน าให๎ สุภาพบุรุษ ได๎ รู๎จั กกับ สุภาพสตรี ตามปกติ
สุภาพสตรีก็จะก๎มศีรษะให๎เล็กน๎อยแล๎ว กลําววํา How do you do? ตํอไปก็เป็นการตัดสินใจของสุภาพสตรีผู๎
นั้นเองวํา จะยื่นมือให๎จับหรือไมํ แตํถ๎าบังเอิญไมํยื่นให๎ แตํสุภาพบุรุษยื่นมือออกมาเสียแล๎ ว ก็เป็นมารยาทที่ดี
ของสุภาพสตรีผู๎นั้นที่จะยอมสัมผัสมือด๎วย เพื่อรักษาไว๎ซึ่งมิตรภาพที่ดีตํอไป
เมื่อพบปะกัน คนรู๎จักกันจะทักทายด๎วยคา ๓ คา แล๎วแตํกาลและโอกาส คือ Good morning เมื่อ
เป็นเวลาจากเช๎าถึงเที่ยง หลังจากนั้นไปก็ใช๎ คาวํา Good evening หรือ How are you? สํวนคาวํา Good
afternoon นั้น ไมํคํอยจะใช๎เป็นคาทักทายกันในเวลาบํายแล๎ว หากใช๎กันเป็นทางการมากกวํ าทางสังคม เชํน
องค์ปาฐก กลําวทักทายนาหรือโฆษกกลําวนาในรายการโทรทัศน์ เป็นต๎น นอกจากนั้น ยังมักจะใช๎กันในโอกาส
แจ๎งการสิ้นสุดลง เชํน เมื่อนักการเมืองจะกลําวคานี้ เมื่อประสงค์จะขอจบรายการสัมภาษณ์กับผู๎สื่อขําวเป็นต๎น
สํวนคา Goodbye หรือ Good – bye นั้น เป็นการกลําวอาลาโดยทั่วๆ ไปไมํจากัดเวลาจึงผิดกับคาวํ า Good
night ที่กลําวอาลาเมื่อลาจากกันในตอนเย็น หรืออาลาไปเพื่อจะเข๎านอน
การทักทายปราศรัยด๎วยคาวํา How are you? ที่อาจแปลได๎วํา “ทํานสบายดีหรือ” นั้น หาได๎มี
ความต๎องการจะทราบคาตอบเกี่ยวกับสุขภาพ ดังนั้น คาที่นิยมตอบกันสํวนมากก็คือ ประโยคที่วํา All right,
thank you.
การลุกขึ้นและการนั่ง
โดยทั่วไป สุภาพบุรุษจะต๎องลุกขึ้นยืนเสมอเมื่อสุภาพสตรีเดินทางเข๎ามาในห๎อง แตํกฎทั่วไปนี้พึงยึดถือ
ได๎เฉพาะในห๎องโถงในอาคารบ๎านพัก มิใชํคลุมไปถึงห๎องอื่นทั่วไป เชํน ในภัตตาคาร หรือห๎องพักรอผู๎โดยสาร
ขาออกที่ทํา อากาศยาน นอกเสี ยวํ าสุภาพสตรีผู๎นั้นได๎ เดินเข๎ามาทักทายด๎ วยก็ควรที่ จะรีบลุกขึ้ นยืน ถ๎า มี
สุภาพสตรีก๎มศีรษะให๎แกํทํานขณะนั่งอยูํในภัตตาคาร หรือห๎องโถงในสโมสร ก็ควรที่จะลุกขึ้นเพื่อก๎มศีรษะตอบ
แล๎วนั่งลงอยํางเดิมได๎ทันที ถ๎ามีสตรีเข๎ามาพบในห๎องทางาน ก็ควรที่จะลุกขึ้นต๎อนรับ จัดเก๎าอี้ให๎นั่งแล๎วจึงคํอย
นั่งลงเมื่อสตรีนั้นได๎นั่งลงเรียบร๎อยแล๎ว เมื่อสตรีลุกขึ้นเพื่ออาลากลับก็ต๎ องรีบลุกขึ้นและคงยืนอยูํ ตํอไป ตราบ
เทําที่สตรีผู๎นั้นจะคงยืนอยูํและเดินไปสํงจนถึงประตูทางาน
ในงานรับรอง เจ๎าภาพสตรีจะยืนอยูํริมประตูเข๎า โดยเจ๎าภาพชายยืนอยูํด๎วยไมํไกลกันนัก แตํถ๎าเป็น
งานอยํางกันเอง เจ๎าภาพทั้งสองอาจนั่งสนทนากับแขกได๎ แตํต๎องรีบลุกขึ้นและไปทักทายกับแขกที่เข๎ ามาใหมํ
ทุกคน แขกสตรีไมํจาเป็นต๎องลุกขึ้นยืนเพื่อจับมือแขกที่เข๎ ามาถึง นอกเสียวําจะมีอาวุโสสูงกวํามาก ถ๎ามีแขก
สตรีสูงอายุเดินเข๎ามา ในเมื่อแขกสตรีอื่นพากันนั่งอยูํแล๎ว ก็ไมํจาเป็นต๎องลุกขึ้นยืน แตํสุภาพบุรุษจะหลีกเลี่ยง
เสียมิได๎เลย

๘

การถอดหมวก – สวมหมวก ถุงมือ และการสูบบุหรี่
การสวมหมวก (พลเรือน) สุภาพบุรุษจะต๎องถอดหมวกออก ถือไว๎ เมื่อมีสุภาพสตรีเดินเข๎ามาในลิฟท์
ของโรงแรมหรืออาคารที่พักแบบห๎ องชุด (อพาร์ทเม๎นท์) เพราะถือวําลิฟท์เป็น “ห๎อง” หนึ่งของอาคารนั้น ๆ
แตํไมํจาเป็นต๎องถอดหมวก หากเป็นลิฟท์ของโรงพยาบาล ร๎านขายของ อาคาร ธุรกิจ และอื่น ๆ ที่ถือวําเป็นที่
สาธารณะ เชํนเดียวกับในรถประจาทางและรถราง สุภาพบุรุษไมํ เพียงแตํจะต๎องถอดหมวกออกถือไว๎ เทํานั้น
ขณะที่ยืนสนทนากับสตรีบนถนนไมํวําจะมีอากาศหนาวจัดหรือฝนตกหนักสักเพียงใดก็ตาม ยังจะต๎ องถอดถุง
มือขวาออก มือข๎างซ๎ายยังสวมถุงมืออยูํก็มีทั้งหมวก ไม๎เท๎า บุหรี่ หรือกลํองยาเส๎น เพราะถือกันวําเป็นมารยาท
อันดีงามของสุภาพบุรุษที่จะไมํยืนคุยกับสุภาพสตรีโดยยังคาบกลํองยาเส๎นหรือคาบบุหรี่อยูํ จะสวมหมวกหรือ
สูบบุหรี่ได๎ตํอไปก็ตํอเมื่ออาลาจากกันแล๎วหรือออกเดินตํอไปด๎วยกันเทํานั้น
ข๎อแนะนาอีกเรื่องก็คือ การใช๎ ภาษา คาที่เหมาะสมที่สุดสาหรับกลํ าวขอโทษก็คือคาวํ า I’m sorry!
หรือ Excuse me แตํไมํควรใช๎คาวํา Pardon me เพราะคาที่ถูกต๎องก็ควรจะเป็นคาวํา I beg your pardon.
การแต่งกาย
การแตํง กายเป็ นเครื่องแสดงออกถึง บุค ลิกภาพของบุคคลวํา ผู๎ นั้นมีอุปนิ สัย รสนิยม ฐานะความ
เป็นอยูํ อาชีพ ตาแหนํงหน๎าที่การงานฯลฯ และยังสามารถบํงบอกถึงเชื้อชาติและวัฒนธรรมประจาชาติได๎ด๎วย
ฉะนั้น การแตํงกายจึงเป็นสิ่งที่กํอให๎เกิดผลกระทบตํอความรู๎สึกนึกคิดของผู๎ที่ได๎พบเห็นหรือสมาคมกับเรา
ตั้ง แตํเรายังไมํได๎แสดงกิริยาวาจาใดออกมา บุคลิกที่แสดงออกมาจากการแตํงกายอาจกํอให๎เกิดความนิยม
ชมชอบหรือรังเกียจแกํผู๎พบเห็นได๎งํายที่สุดในเรื่องของการแตํงกาย เราจาเป็นต๎องระมัดระวังเรื่องตํอไปนี้
๑. ความสะอาด เราจะต๎ องรักษาความสะอาดเรียบร๎อยของเสื้อ ผ๎า เครื่องประดับ อุปกรณ์
เครื่องใช๎ประกอบ (เชํน รํม) รวมตลอดไปถึงสุขภาพและความสะอาดเรียบร๎อยของรํางกายด๎วย
๒. ความสุภาพเรียบร้อย ความสุภาพเรียบร๎อยในการแตํง กายหมายรวมถึง ความสุภาพของ
เครื่องแตํง กาย เชํน ลักษณะเสื้อผ๎า แบบและรูปทรงที่สมควร สีสันลวดลาย ฝีมือตัดเย็บที่ประณีต ไมํมีรอย
ชารุดบกพรํองหรือขาดสิ่งที่จาเป็นต๎องมี และที่สาคัญคือ ไมํแตํงหรือใช๎เครื่องประดับผิด เชํน ติดแขนทุกข์กลับ
ข๎าง ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไมํถูกต๎อง
๓. ความเหมาะสม การแตํงกายเหมาะสมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกใช๎เครื่องแตํงกายของแตํละ
คนให๎เข๎ากับลักษณะและบุคลิกภาพของแตํละคน โดยต๎องระมัดระวังอยํางมากในเรื่องการแตํงกายให๎ถูกต๎อง
ตามแบบที่กาหนด สาหรับงานพิธี การตํางๆ ตลอดจนความเหมาะสมในเรื่องโอกาสกาลเทศะโดยหลักของ
ประเทศในยุโรปและอเมริกา ระดับความสาคัญทางแบบพิธีของงานจะเป็นเครื่องกาหนดระดับลักษณะของ
การแตํง กาย ซึ่งโดยทั่วไปจะเรียงลาดับของแบบพิธีการได๎ดังนี้ Formal – Semi Formal – Informal
(Business Formal หรือ Business Attire) – Smart Casual (Business Casual) – Casual (Leisure
Attire, Rugged Attire, Active Attire, Festive Attire หรือ Sports Attire)

๙

การแตํงกายที่นิยมกาหนดในบัตรเชิญ ได๎แกํ :
White Tie
(Formal)

Full Dress Uniform
(Formal)

Mess Kit
(Semi Formal)
Black Tie
(Formal)

White Uniform
(Formal/Semi Formal)

Smoking Suit
(Semi Formal)

Lounge Suit

เป็นเครื่องแตํงกายสาหรับงานที่เป็นทางการที่สาคัญยิ่ง มักเป็นงานราชพิธี หรือ
รัฐพิธี เชํน งานพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่าหรืองานสโมสรสันนิบาตใน
นามของประมุขประเทศ ซึ่งมีหมายกาหนดการ ชายต๎องแตํงกายชุดราตรีสโมสร
พลเรือนสีดาชายเสื้อนอกยาวเสื้อเชิ้ตขาวอกตีเกร็ด ปลายข๎อมือพับทบ ๒ ชั้น
ผูกหูกระตํายสีขาว (tuxedo with white bow-tie) สตรีควรสวมชุดราตรียาว
ประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ (ถ๎ามี) ข๎าราชการทหารแตํงเครื่องแบบเต็มยศ
ข๎าราชการทหาร และข๎าราชการพลเรือน ต๎องแตํงเครื่องแบบเต็มยศสวม
สายสะพาย หรือประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด สตรีควรแตํงชุดราตรียาว
ประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ (ถ๎ามี) พลเรือนควรแตํงกาย White Tie หรือ Black
Tie สาหรับกรณีที่เขียนวํา Full Dress Uniform (without sash, with
decorations) หมายถึงการแตํงเครื่องแบบครึ่งยศ (เชํนเดียวกับเต็มยศ แตํไมํ
สวมสายสะพาย) สตรีควรแตํงกายชุดราตรียาว พลเรือนควรแตํงกาย Black Tie
แสดงวําเป็นงานที่มีแบบพิธีคํอนข๎างเป็นทางการ ทหารต๎องแตํงกายเครื่องแบบ
ราตรีสโมสรเปิดอก เสื้อเชิ้ตขาว กางเกงดา ประดับเหรียญยํอ พลเรือนแตํงกาย
ชุดราตรีสโมสร สตรีควรสวมชุดราตรียาว
แสดงวําเป็นงานที่เป็นทางการ ชายต๎องแตํงกายชุดราตรีสโมสรพลเรือนสีดา
เสื้อเชิ้ตขาว อกตีเกร็ด ปลายข๎อมือพับทบ ๒ ชั้นผูกหูกระตํายดาสนิท (tuxedo
with black bow-tie) สตรีควรสวมชุดราตรียาว ข๎าราชการทหารถ๎าไมํระบุไว๎
ให๎แตํงกายเครื่องแบบครึ่งยศ หรือ Mess Kit (ยกเว๎นกรณีบัตรเชิญกาหนดเป็น
เครื่องแบบเต็มยศหรือเครื่องแบบอื่นๆ ให๎แตํงกายตามบัตรเชิญ)
ข๎าราชการทหารและข๎าราชการอื่นๆ ต๎องแตํงกายเครื่องแบบปกติขาว พลเรือน
แตํงกายชุดสากลสีเข๎ม (Dark Suit) เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ผูกเน็คไทสีสุภาพ
สํวนสตรีแล๎วแตํโอกาสและสมัยนิยมคือ อาจแตํงชุดสากลสตรีได๎จนถึงชุดราตรี
ยาวหรือสั้น
หมายถึง ชุดสากลสีเข๎มหรือสีดา ปกเสื้อสากลด๎านนอกเป็นผ๎าแพรตํวนหรือไหม
มัน สีเข๎มโทนสีเดียวกับสีเสื้อนอกใช๎ในงานเลี้ยงซึ่งมีแบบพิธีที่คํ อนข๎างจะเป็น
Formal แตํเจ๎าภาพต๎องการให๎เกิดความเป็นกันเองมากขึ้น (บางโอกาสอาจใช๎
Smoking Suit แทน Black Tie ได๎)
เป็นการแตํงกาย สาหรับงานซึ่งมีแบบพิธีอยํางหนึ่ง (อยําแปลตรงตัววํา “ไมํเป็น
ทางการ” หรือ “ไมํเป็นแบบพิธี” เป็นอันขาด) ที่ไมํถึงระดับราชพิธีหรือรัฐพิธี
บางครั้งเรียกวํา Business Formal ชายแตํงกายชุดสากล (เสื้อนอกและกางเกง
สีผ๎าเหมือนกันจะมีลายเส๎น Stripe หรือไมํมีก็ไ ด๎ถ๎ามีลายเส๎นควรจะเป็นลาย
ทางยาวในแนวดิ่งเทํานั้น) สีเข๎ม หรือใช๎คาวํ า Dark Suit หมายถึง ชุดสากลสี
๑๐

เข๎ม คือ สี Dark Blue หรือ Dark Gray (สาหรับจารีตประเพณีดั้งเดิมไมํนิยมสี
ดาหรื อ สีน้ าตาลเข๎ ม หรื อ สีเ ขี ยวเข๎ม ) เสื้ อเชิ้ ตแขนยาวสี ข าวและเน็ค ไทที่ ไ มํ
ลวดลายมาก หากเป็นฤดูหนาวอาจสวมเสื้อกั๊ก (Vest) ทับเสื้อเชิ้ตก็ได๎ เรียกวํา
Three Pieces Suit สุภาพสตรีแตํงกายชุดสากลสีเข๎ม (โดยใช๎กระโปรงหรือ
กางเกงสากลก็ได๎) หรืออาจแตํงชุดราตรีสั้นหรือยาว สาหรับงานเวลากลางคืนได๎
ทหารต๎องแตํงเครื่องแบบปกติคอแบะสีตามเหลําทัพ พลเรือนควรแตํงกายชุด
สากลสีเข๎ม หากมิได๎บังไว๎เป็นอยํางอื่น สตรีควรแตํงชุดสากลกับกระโปรง (อาจ
สวมกางเกงก็ได๎) หรือชุดราตรี (สั้นหรือยาวก็ได๎) ตามโอกาสอันควร

Blouse Uniform
(หรือ Uniform with
Jacket and Tie)
เทียบเทํา Business Attire หมายถึง การแตํงเครื่องแบบปกติเสื้อคอพับ (ชุด
Working Uniform
(Shirt Uniform หรือ Duty ทางาน) แขนสั้นหรือแขนยาวก็ได๎ สตรีแตํงกายสุภาพตามสมัยนิยม
Uniform)
ชายต๎องแตํงชุดสากล (บางทํานเข๎าใจวําต๎องเป็นชุดสีเข๎มแตํ ไมํจาเป็นสาหรั บ
Business Suit
ประเทศในเขตร๎อน หรือเป็นงานกลางวันที่ไมํเป็นแบบพิธีมากนัก) สตรีแตํงชุด
สากลหรือชุดสุภาพทั่วไปก็ได๎ ปกติใช๎กับงานกลางวัน
คือ การแตํงกายชุดสากล (เป็นภาษาฝรั่งเศส) ปกติหมายถึง Dark Suit ถ๎าเป็นงาน
Tenue de Ville
กลางคืน และ Lounge Suit ถ๎าเป็นงานกลางวัน
ตามธรรมเนียมที่เครํงครัดหมายถึง การแตํงกายแบบ Jacket and Tie หรือ Coat
Smart Casual
and Tie โดยชายแตํงกายมีเสื้อนอก เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีตามสมัยนิยม ผูกเน็คไท
(หรือ Business Casual)
และกางเกงสุภาพ ไมํจาเป็นต๎องเป็นสีเดียวกันกับเสื้อนอก (ในบางกรณีอาจไมํต๎อง
สวมเสื้อนอกหรืออาจไมํต๎องผูกเน็คไทก็ได๎ ขึ้นอยูํกับโอกาสของงาน) เสื้อนอกอาจ
มีสีหรือลวดลายลักษณะตามสมัยนิ ยมก็ได๎ สาหรับกรณีที่เขียนวํา Blazer ใน
ความหมายดั้งเดิม หมายถึง เสื้อนอกสีน้าเงินเข๎ม กระดุมโลหะ กระเป๋าปะด๎าน
นอกเสื้อและมีเครื่องหมายแสดงสโมสรหรือองค์กรบนกระเป๋าที่อกเสื้อ (ปัจจุบัน
ไมํจาเป็นอาจใช๎เสื้อนอกสากลสีตามสมัยนิยมก็ได๎) พร๎อมกับกางเกงสากลสีขาว
(ปัจจุบันไมํจาเป็น อาจใช๎กางเกงสีอํอนอื่น ๆ เชํน สีเทา หรือสีกากี หรือกางเกง
ยีนส์แบบสุภาพแทนได๎) สาหรับสุภาพสตรี อาจแตํงกายด๎วยชุดสากล มีลวดลาย
สีสวยงาม หรือชุดสุภาพตามสมัยนิยมก็ได๎
หมายถึง การเชิญแบบเป็นทางการหรือไมํเป็นทางการก็ได๎ แตํประสงค์ให๎แ ขก
Casual
แตํงกายตามสบายเพื่อลดความเป็นพิธีการ โดยสวมเสื้อเชิ้ตสปอร์ต (แขนสั้นหรือ
แขนยาวก็ได๎) จะผูกเน็คไทหรือไมํก็ได๎ แตํถ๎าเขียนวํา Hawaiian Shirt หรือ คา
อื่นๆ เชํน Cowboy/Cowgirl ฯลฯ จะหมายถึงให๎สวมชุดตามที่ระบุไว๎เพียงอยําง
เดียวตามเจตนารมณ์ของการจัดงาน เจ๎าภาพบางคนใช๎คาวํ า Very Informal
(เพื่อให๎แตกตํางจาก Informal) ก็มีความหมายอยํางเดียวกันทั้งสิ้น (ข๎อพึงระวัง :
ตามแบบธรรมเนียมอังกฤษและยุโรป Casual อาจหมายถึงการแตํงกายแบบ
Jacket and Tie หรือ Coat and Tie หรือ Blazer ก็ได๎ ทั้งนี้ เสื้อนอกและ
กางเกงไมํจาเป็นต๎องเป็นสีหรือผ๎าชนิดเดียวกัน) หากไมํต๎ องการให๎ผูกเน็คไท ก็
อาจใช๎คาวํา Jacket without Tie ได๎ ในปัจจุบันคาวํา Business Casual หรือ
๑๑

Casual ตามวัฒนธรรมอเมริกัน หรือหลักนิยมของนักธุรกิจรุํนใหมํ มีความหมาย
เพียงการแตํงกายแบบสุภาพทั่วๆ ไป เชํน เสื้อคอปกกับกางเกงสีกากี หรือกางเกง
ยีนส์แบบสุภาพ รองเท๎าหุ๎มส๎นลาลองก็ได๎ อาจสอบถามเจ๎าภาพเพื่อความสบายใจ
กํอนก็ได๎
หมายถึงการแตํงกายสาหรับงานที่ไมํเป็นแบบพิธีเครํงครัด มุํงประสงค์เพื่อการ
Sports Shirt
สร๎างความสัมพันธ์แบบไมํคํอยเป็นทางการ ควรแตํงกายเสื้อเชิ้ตแขนยาว (อาจจะ
(Leisure Atttire)
ใช๎แขนสั้นก็ได๎ ถ๎าไมํระบุวํา Long – Sleeved Shirt) สตรีควรแตํงกายด๎วยชุด
สุภาพตามสมัยนิยม
หมายถึงการไมํจากัดเครื่องแตํงกาย จึงอาจแตํงชุดสากล หรือสวมเสื้อเชิ้ต ผูก
Optional
เน็คไท หรือสวมเสื้อเชิ้ตฮาวายก็ได๎ ปกติไมํคํอยนิยมใช๎คานี้กัน ความประสงค์คือ
เพื่ อความสะดวกของผู๎ มางาน ผู๎จั ดต๎ องการให๎ มีผู๎ มารํวมงาน โดยไมํ คานึง ถึ ง
ระเบียบพิธีการตํางๆ มากนัก
หมายถึง เครื่องแตํงกายประจาชาติ ซึ่งโดยประเพณีของแตํละชาติอาจแตกตํางกัน
National Dress
และอาจมีเครื่องแตํงกายประจาชาติ สาหรับงานหลายระดับ โดยทั่วไปยอมรับกัน
วํา เครื่องแตํงกายประจาชาติสามารถสวมใสํได๎ในงานทุกระดับ (แตํงกาย Formal
ถึง Casual) สาหรับแบบธรรมเนียมไทย การแตํงกายระดับ Formal, Semi
Formal และ Informal สุภาพบุรุษควรใช๎ชุดไทยพระราชทานแขนยาวพร๎อมผ๎า
คาดเอว สํวนการ แตํ ง กายระดับ Informal – Casual สามารถใช๎ชุ ดไทย
พระราชทานแขนยาวหรือสั้นก็ได๎ตามความเหมาะสมของแบบพิธีของงาน สาหรับ
สุภาพสตรี งานที่กาหนดการแตํงกายระดับ Formal – Semi Formal ควรแตํง
กายด๎ วยชุดไทยบรมพิ มาน ชุดไทยอมรินทร์ ชุ ดไทยจักรี ชุดไทยดุ สิต ชุ ดไทย
จักรพรรดิ์ ชุ ดไทยศิวาลั ย หรื อชุดไทยประยุกต์ สํวนงานที่ กาหนดให๎แตํงกาย
Informal ควรพิจารณาแตํงกายชุดไทยอมรินทร์ ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยเรือนต๎น
ชุดไทยประยุ กต์ หรื อสูทผ๎ าไทยตามสมั ยนิ ยมได๎ และงานที่ ระบุ การแตํง กาย
Smart Casual – Casual อาจพิจารณาแตํงกายด๎วย ชุดผ๎าไทยตามสมัยนิยมได๎
ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ งานสังคมที่มีการออกบัตรเชิญ ตามรูปแบบและแบบธรรมเนียมประเพณีของประเทศตะวันตกนั้น ถือ
วําเป็นงานที่มีแบบพิธีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งทั้งสิ้น จะแตกตํางกันเพียงระดับการปฏิบัติทางพิธีการของงาน
เทํานั้น แตํในเรื่องของการแตํงกายและมารยาทการปฏิบัติทางสังคมยังคงต๎องรักษาไว๎ และมีข๎อควรพิจารณา
เพิ่มเติม ดังนี้ :
การแต่งกายที่ดี
หมายถึ ง การแตํ งกายที่ สะอาด เรี ยบร๎ อย เหมาะสมกลมกลื นกั บโอกาสและ
สถานภาพของเจ๎าภาพและแขกรับเชิญ รวมไปถึงการประดับเครื่องประกอบการแตํง
กาย เชํน เครื่องอิสริยาภรณ์ หรือเครื่องประดับที่ถูกต๎องตามแบบธรรมเนียมด๎วย
การแต่งกายของ
โดยปกติ บัตรเชิ ญตามแบบธรรมเนียมประเพณีสากล จะไมํ นิยมกาหนดการ
สุภาพสตรี
แตํงกายของสุภาพสตรีไว๎ เพื่อให๎เกียรติและเสรีภาพแกํสุภาพสตรีที่จะเลือกใช๎
เครื่องแตํงกายได๎อยํางกว๎างขวางและเหมาะสมกับโอกาส ซึ่งจะแตกตํางจากฝ่าย
ชาย ที่มีธรรมเนียมกาหนดมาตรฐานการแตํงกายไว๎อยํางเครํงครัด แตํในปัจจุบัน
สาหรับงานระดับรัฐพิธีหรือราชพิธี อาจมีการระบุการแตํงกายของสุภาพสตรีไว๎
๑๒

ผ้าผูกคอ
(Neck Tie หรือ Bow Tie)
เสื้อเชิ้ต

ถุงเท้า
รองเท้า

กระโปรง

ด๎วยเพื่อรักษาระดับความสาคัญและมาตรฐานของงาน
จะเลือกใช๎ รูปแบบใดก็ได๎ตามความเหมาะสม แตํควรเป็นแบบผูกด๎วยตนเอง
ไมํใชํ แบบสาเร็จรู ป และควรเลือกสีสุภาพไมํมีลวดลายมากมายจนเกิ นพอดี
สาหรับกรณีอากาศหนาวจัด อาจใช๎ผ๎ าพั นคอพันทับคอเสื้อก็ ได๎ สาหรับงาน
มงคล ไมํควรใช๎ผ๎าผูกคอสีเข๎ม หรือสีดา ยกเว๎นกรณีระบุเป็น Black Tie
ส าหรั บสุ ภ าพบุ รุ ษ ควรพิ จารณาใช๎ สี ขาวหรื อสี อํ อน (ควรงดสี ฉู ดฉาดหรื อ
ลวดลาย มาก) ส าหรับงานที่ มีแบบพิธี ซึ่ง มี การแตํง กาย Formal – Semi
Formal – Informal ควรพิจารณาใช๎เสื้อเชิ้ตแขนยาวปลายแขนพับทบ และใช๎
ดุมปลายแขนแบบโลหะ (Cuff – link)
ควรใช๎สีเข๎ม หรือสีที่เข๎ากับกางเกงเป็นหลัก ความสุภาพเรียบร๎อยของถุงเท๎าที่มี
ลวดลายอาจใช๎กับเครื่องแตํงกาย Leisure หรือ Sports Attire ได๎
สาหรับงานตามแบบพิธีที่สาคัญ ฝ่ายชายควรใช๎รองเท๎าหุ๎มส๎นสีดาแบบผูกเชือก
(หรือในบางโอกาสอาจใช๎รองเท๎าสีน้าตาลเข๎ม หรือเทาเข๎มที่เข๎ากับสีของเครื่อง
แตํงกายก็ได๎ (แตํไมํนิยม) กางเกงตามแบบธรรมเนียมและประเพณีสากล ไมํ
นิยมกางเกงที่พับปลายขาสาหรับงานที่สาคัญ และมีแบบพิธีเครํงครัด
ตามจารีตประเพณีของประเทศในยุโรปและอังกฤษ ความยาวกระโปรงเป็นการ
แสดงระดับความสาคัญของงาน งานที่กาหนดการแตํงกายระดับ Formal –
Semi Formal ควรใช๎กระโปรงยาว หรือชุดราตรียาว

๑๓

การจัดงานเลี้ยงแบบต่างๆ
ความสาคัญของการจัดงานเลี้ยงรับรองอยํางเป็นทางการคือ ชํวยให๎การดาเนินงานบรรลุความสาเร็จ
ตามเป้าหมาย การเลี้ยงรับรองเป็นสิ่งที่จะขาดไมํได๎สาหรับการสร๎างความสัมพันธ์อันนํ าพึง พอใจทั้ง ในทาง
การค๎า การทูต การเมือง และสังคมทุกด๎าน การสนทนาที่เต็มไปด๎วยอัธยาศัยไมตรีในโต๏ะอาหารเพียงมื้อเดียว
อาจแก๎ปัญหาขัดแย๎งของบุคคลที่คร่าเครียดเจรจาตกลงกันไมํได๎ตั้งหลายอาทิตย์ในโต๏ะประชุม
ถึง แม๎ แนวโน๎ม ทางสั งคมจะนิ ยมการเลี้ย งรั บรองที่ จัด อยํ างปราศจากพิ ธีรี ตอง แตํ ในวงสัง คมที่ มี
มาตรฐานยังคงรักษาลักษณะการเลี้ยงรับรองที่เป็นแบบพิธีอยูํเสมอ
การติดตํอเป็นการสํวนตัวและแลกเปลี่ยนอัธยาศัยเป็นสิ่งสาคัญมาก เพราะเป็นปัจจัยที่สามารถขจัด
ปัญหาขัดข๎องในการสัมพันธ์ติดตํอสารพัดเรื่อง และการเลี้ยงรับรองเป็นวิธีการที่ใช๎ในการสร๎างความสัมพันธ์ได๎
ดีที่สุด
การเชิญแขก
ถ๎างานหนึ่งมีแขกที่เข๎ากันได๎อยํางกลมกลืนทั้ง หมดงานนั้นก็จะประสบความสาเร็จ จึงมักจะถือเป็น
หลักปฏิบัติวําจะไมํเชิญดารานักพูดมาในงานเดียวกันมากกวําหนึ่งคน จะไมํเชิญ ผู๎ที่เคยแสดงเป็นอริตํอกัน
อยํางเปิดเผยมารํวมงานเดียวกัน นอกจากนั้น การแตกตํางกันอยํางมากมายยังเป็นสิ่งพึงละเว๎น เชํน ผู๎มีอาวุโส
สูง สุดกับผู๎น๎อยในกระทรวง หรือองค์การเดี ยวกัน เมื่อพิจารณาตัวแขกที่จะเชิญ ไว๎เรียบร๎อย ครบจานวนที่
ต๎องการแล๎ว ก็ยังควรจะเลือกแขกสารองไว๎อีกสักสองหรือสามคูํสาหรับชดเชยในกรณีที่แขกบางรายไมํอาจ
รับเชิญมารํวมงานได๎
เมื่อได๎จานวนแขกแล๎วก็ควรจะได๎หารือกับแมํครัว หรือหัวหน๎าแผนกสั่งอาหารของโรงแรมที่จะไปสั่ง
อาหาร เพื่อตกลงกันในเรื่องรายชื่ออาหารไว๎แตํเนิ่น เพื่อให๎แมํครัวมีเวลาพอในการเตรียมอาหารที่จัดทาเป็น
พิเศษยํอมเป็นสํวนหนึ่งที่จะชํวยให๎งานประสบผลสาเร็จได๎งํายยิ่งขึ้น
การจัดงานเลี้ยงแบบต่างๆ
๑. งานเลี้ยงรับรอง (Reception)
การจัดงานเลี้ยงรับรองชนิดนี้กระทาในโอกาสฉลองวันชาติ การต๎อนรับและแนะนาบุคคลสาคัญ
หรือสาหรับในวงการทูตในโอกาสภายหลังที่เอกอัครราชทูตได๎ยื่นสาส์นตราตั้งแดํประมุขของประเทศนั้นแล๎ว
ในกรณีหลังอาจจะกระทาได๎โดยเอกอัครราชทูตเองและภริยาเป็นเจ๎าภาพ หรือคนที่สองรองจากหัวหน๎าคณะทูต
จัดขึ้นเพื่อต๎อนรับเอกอัครราชทูตใหมํในบางประเทศมีระเบียบกาหนดไว๎ตายตัว เชํน เอกอัครราชทูตที่ยื่น
สาส์นตราตั้งแดํประมุขของประเทศแล๎ว จะต๎องจัดงานเลี้ยงรับรองขึ้นในโอกาสนั้นในตอนเย็น โดยเชิญบุคคล
ในคณะทูตและบุคคลสาคัญของประเทศที่สถานทูตตั้งอยูํมารํวมในงานเพื่อทาความรู๎จักในการเชิญแขกมาใน
งานรับรองนี้ ถึงแม๎จะเชิญคนเป็นจานวนน๎อยก็ต๎องเชิญคูํคือ เชิญทั้งสามีและภริยา
การจัดงานรับรองเชํนนี้ ในทุกกรณีมีการเสิร์ฟเครื่องดื่มทั้งเครื่องดื่มที่ไมํมีแอลกอฮอล์ (soft drink)
และสุราหลายๆ ชนิด เชํน สุราผสมวิสกี้และสุราชนิดอื่นๆ และเครื่องแกล๎มหลายๆ ชนิด และอาจมีอาหารร๎อน
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เชํน ไส๎กรอก เนื้อยําง แฮมอบ canape ชนิดตํางๆ และเครื่องแกล๎มประเภทถั่วทอด มันทอด เพื่อให๎แขกเลือก
เครื่องดื่มและกับแกล๎มได๎ตามความพอใจ ในการรับรองซึ่งเชิญแขกเป็ นจานวนมาก การบริการโดยพนักงาน
บริการอาจเป็นไปโดยไมํทั่วถึง ต๎องมีบาร์เหล๎าและโต๏ะใหญํสาหรับวางกับแกล๎มภายในห๎องรับรอง เพื่อให๎แขก
เลือกเครื่องดื่มและรับประทานโดยชํวยตัวเอง ในขณะเดียวกัน ฝ่ายเจ๎าภาพก็จะต๎องพยายามให๎พนักงาน
บริการชํวยเหลือแขกอยํางเต็มที่ เจ๎ าหน๎าที่ระดับรองลงมาซึ่งเป็นฝ่ายเจ๎าภาพที่ไ ด๎รับเชิญมาในงานถือเป็น
หน๎าที่โดยตรงที่จะต๎องคอยเป็นหูเป็นตาแทนเข๎าภาพดูแลความเรียบร๎อยและชํวยต๎อนรับแขก
๒. การเลี้ยงรับรองแบบ Vin d’honneur
ในระยะหลังนี้มีนโยบายให๎การจัดเลี้ยงรับรองที่เรียกวํา Vin d’honneur ในโอกาสงานวันชาติโดย
เจ๎าภาพเดี่ยว แขกที่ได๎รับเชิญก็เชิญเดี่ยว (ไมํเชิญคูํสมรส) งานจัดขึ้นในเวลากลางวัน ตั้งแตํเวลา ๑๑.๐๐ น.
เป็นต๎นไป ถึงเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและประหยัด เพราะคนที่ได๎รับเชิญมีจานวนไมํ
มาก วิธีการเลี้ยงรับรองแบบ Vin d’honneur นี้ในปัจจุบันสถานเอกอัครราชทูตตํางๆ นิยมจัดในโอกาสวันชาติ
แม๎สถานเอกอัครราชทูตบางประเทศยังจัดแบบ Reception อยูํก็ตาม
โดยปกติงานเลี้ยงรับรองไมํวําในกรณีใดๆ ใช๎เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง แตํในสถานการณ์ที่จาเป็ น
อาจจะทาให๎ต๎องเลื่อนเวลาออกไปก็ได๎ เชํน ในกรณีที่มีแขกรับเชิญเป็นจานวนมาก เพื่อแนะนาให๎รู๎จักกับแขก
เกียรติยศจาเป็นต๎องขยายเวลาออกไป ในกรณีที่เป็นงานเลี้ยงรับรองเล็กๆ เชํน ที่จัดขึ้นกํอนการเลี้ยงอาหารค่า
เพื่อให๎โอกาสแกํแขกซึ่งเป็นบุคคลสาคัญได๎พบปะปราศรัยกับแขกหรือแขกเกียรติยศ อาจใช๎เวลาเพียงค รึ่ง
ชั่วโมงเป็นการเพียงพอ
แขกเกียรติยศในงานเลี้ยงรับรองจะต๎องมาถึงกํ อนเวลาที่กาหนดเล็กน๎อย และอยูํในงานนั้นจนถึง
สิ้นสุดงาน เว๎นแตํในกรณีแขกเกียรติยศเป็นประธานาธิบดีหรือกษัตริย์ที่ยังครองราชย์อยูํหรือผู๎มีเกียรติสูงทาง
ศาสนา หรือบุคคลสาคัญของประเทศหนึ่งประเทศใด แขกเกียรติยศประเภทนี้จะเข๎ามาในห๎องรับรองหลังจาก
แขกอื่นๆ ทั้งหมดชุมนุมกันอยูํพร๎อมแล๎ว ในกรณีเชํนนี้มีกฎวํา แขกอื่นทั้งหมดจะอยูํในงานรับรองนี้จนกวํา
แขกเกียรติยศจะจากไป แขกเกียรติยศโดยปกติจะสํงชํอดอกไม๎ไปถึงเจ๎าภาพฝ่ายหญิงลํวงหน๎าหรือภายหลังใน
วันเดียวกันที่มีงานเลี้ยงรับรอง และจะต๎องมีหนังสือไปขอบใจเจ๎าภาพฝ่ายหญิงด๎วย
งานเลี้ยงรับรองที่จัดขึ้นเพื่อแนะนาแขกเกียรติยศให๎รู๎จักแขกที่ได๎รับเชิญมา เจ๎าภาพฝ่ายชายและหญิง
พร๎อมด๎วยแขกเกียรติยศจะตั้งแถวคอยต๎อนรับแขกที่ได๎รับเชิญ เพื่อความสะดวกสาหรับเจ๎าภาพจะได๎แนะนา
ให๎แขกเกียรติยศรู๎จักกับผู๎ได๎รับเชิญโดยไมํชักช๎าและสับสน การตั้งแถวต๎อนรับเชํนนี้ เป็นแนวทางการปฏิบัติ
มาตรฐานในการเลี้ยงเป็นทางการที่เป็นงานใหญํ แม๎แตํในโอกาสการเลี้ยงไมํเป็นทางการก็ยํอมจะกระทาได๎
ถ๎าเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังกลําวนั้น
บัตรเชิญในงานเลี้ยงรับรองยํอมจะบอกสถานที่ เวลา และโอกาส โดยปกติในประเทศไทยกระทา
ระหวํางเวลา ๑๘.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. ซึ่งหมายความวํา ผู๎รับเชิญจะไปถึงได๎ในระหวํางเวลาดังกลําว แตํต๎อง
ระวัง ไมํควรไปกํอนเวลาและไมํไปสายจนเกินไป เชํน ถ๎าบัตรเขียนวํา ๑๘.๓๐–๒๐.๐๐ น. ควรไประหวําง
๑๘.๓๐–๑๙.๐๐ น. ถ๎าเลยเวลานั้นไปแล๎วไมํควรไป ในบัตรเชิญ อาจจะเขียนไว๎ที่มุมด๎านซ๎ายวําให๎แตํง ตัว
อยํางไร มุมด๎านขวาอาจจะเขียนวําจะให๎ตอบอยํางไรหรือไมํ เชํน เขียนวํา R.S.V.P. เป็นต๎น ซึ่งผู๎รับเชิญต๎อง
ตอบในเวลาอันสมควรวําจะไปรํวมงานได๎หรือไมํ หรือเขียนวํา Regrets Only ซึ่งหมายความวํา ถ๎ารับเชิญ
๑๕

ไมํได๎จึงจะตอบขัดข๎องไป ถัดลงไปจาก R.S.V.P. หรือ Regrets Only ให๎แจ๎งสถานที่รับคาตอบ (ในบางกรณีไมํ
จาเป็น) และหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู๎รับเชิญจะต๎องตอบให๎ทราบ
๓. การเลี้ยงอาหารกลางวัน
งานเลี้ยงอาหารกลางวันแบบ formal ก็คงคล๎ายกับการจัดเลี้ยงอาหารค่า แตํลดพิธีการลง นับ ตั้งแตํ
การเชิญ ก็อาจจะออกจดหมายเชิญโดยใช๎คาพูดเป็ นบุรุษที่หนึ่ง ซึ่ง ควรจะใช๎คาวํ า Lunch (แทนคาวํ า
Luncheon ที่เหมาะสมกับการเชิญโดยใช๎ถ๎อยคาเป็นบุรุษที่สาม) ตามปกติแล๎วการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน
มักจะมีสตรีเป็นเจ๎าภาพและเชิญกันในวงสุภาพสตรีเทํานั้น แตํปัจจุบันวงการธุรกิจได๎ปรับการจัดเลี้ยงอาหาร
กลางวันมาใช๎ด๎วย
เมื่อแขกไปถึง เจ๎าภาพหญิงมักจะนั่งกับแขกอยูํในห๎องรับแขกที่มองเห็นทางเข๎าได๎ถนัด และจะลุกขึ้น
ไปทักทายแขกที่เข๎ามาใหมํหรือเข๎าไปต๎อนรับแขกหากยืนอยูํกํอนแล๎ว และกลําวเพียงวํา I am delighted to
see you. หรือ I am so glad to see you. แล๎วพาแขกไปแนะนาให๎รู๎จักกับแขกอื่นๆ ตํอไป
เมื่ออาหารพร๎อมแล๎ว หัวหน๎าคนใช๎ก็เพียงแตํเดินมาก๎มศีรษะคานับเจ๎าภาพหญิงหรืออาจจะกลําวขึ้น
ด๎วยเสียงปกติเพื่อจะให๎แขกอื่นได๎ยินด๎วยวํา Luncheon is served. ก็ได๎ ถ๎ามีแขกเกียรติยศ เจ๎าภาพก็ไป
เชิญให๎เข๎านั่งที่โต๏ะอาหาร โดยตนเองเดินคุยไปข๎างๆ แขกอื่นคงเดินทยอยตามไปตามลาพัง แขกชายก็คงเดิน
ไปกับผู๎ที่ตนคุยอยูํกํอนไมํจาต๎องไปเชิญแขกหญิงที่จะต๎องนั่งอยูํทางขวามือของตน เชํน ในงานเลี้ยงอาหารค่า
จะยกเว๎นก็เพียงในกรณีที่ผู๎สูงอายุรํวมวงอยูํด๎วย และการให๎แขนเพื่อเดินเกาะไปสูํโต๏ะอาหารนั้น ก็เพื่อ ป้องกัน
การสะดุดหกล๎มมากกวําเป็นพิธีการ
สํวนมากไมํนิยมวางเชิงเทียนในโต๏ะอาหารกลางวัน เพราะถือวํามีแสงสวํางเพียงพอแล๎ว โต๏ะอาหารก็
ไมํจาเป็นต๎องทาการประดับ ไมํต๎องใช๎ผ๎าปูโต๏ะลินินขาว มีสักหลาดรอง ดังเชํนโต๏ะอาหารค่า หากใช๎ place
mats วางแทนก็จะดูสวยงามกวํา รวมทั้งผ๎าปูโต๏ะสีตํางๆ ที่มีผ๎าเช็ดปากเป็นชุด หรือใช๎ชุดผ๎าปูโต๏ะลายฉลุก็ได๎
ทั้งสิ้น หากมองเห็นวํากลางโต๏ะดูโลํงเกินไป ก็อาจจะวางแจกันดอกไม๎ขนาดเล็กพอสวยงามได๎ แตํไมํควรจะ
ประดับประดาจนกลายเป็นโต๏ะอาหารค่าไปเสีย
๔. การจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์
ในปัจจุบันมีผู๎นิยมจัดเลี้ยงอาหารค่าแบบบุฟเฟ่ต์กันมาก เพราะไมํต๎องพะวงเรื่องการเสิร์ฟ และเป็น
การเชิญแขกได๎มากกวําแบบอื่น รวมถึง การมีอาหารให๎เลือกตักตามชอบใจหลายอยํางนั้น เหมาะสมกับบาง
สังคมที่คละกันหลายชาติหลายศาสนา เป็นต๎น
วิธีจัดโต๏ะบุฟเฟ่ต์ก็คือ เลื่อนเก๎าอี้ออกให๎หมด เพื่อให๎แขกเดินตักอาหารกันได๎สะดวกรอบโต๏ะ ถ๎าหาก
ห๎องไมํกว๎างขวางพอ ก็อาจจะเลื่อนโต๏ะอาหารเข๎าชิดฝาด๎านหนึ่ง เพื่อขยายเนื้อที่ในห๎องอาหารให๎กว๎างขึ้น สีมี
ความสาคัญมากในการจัดโต๏ะบุฟเฟ่ต์ นับแตํแจกันดอกไม๎ที่อาจใช๎กระเช๎าผลไม๎เป็น centerpiece แทน ถ๎าหา
ดอกไม๎สีสดงามๆ ไมํได๎ ภาชนะที่จัดไว๎ใสํอาหารก็ควรจะให๎มีสีตํางๆ กัน ให๎แลดูงดงามมีชีวิตชีวา เชํน ใช๎หม๎ออุํน
อาหารทองแดงเพื่อให๎สีทองแดงไปตัดกับโถแดงลายครามที่ออกสีน้าเงิน กระเช๎าผลไม๎ก็ควรเลือกผลไม๎สีสดๆ
เชํน กล๎วยหอมสีเหลือง องุํนสีมํวง แอปเปิลสีแดง เงาะสีแสดปนกับพวงมะไฟสีนวล แม๎กระทั่งอาหารก็ควรจะ
ให๎มีสีสวยๆ เป็นสิ่งสาคัญเทํากับรสของอาหารด๎วย เชํน ให๎มีมะเขือมํวงอบในจานเปลใบหนึ่งเพื่อให๎ตัดกับ
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จานเป็ดอบที่มีชิ้นสับปะรดสีทองประดับรอบๆ ดังนี้เป็นต๎น อาหารหลักควรจะจัดวางไว๎ทางปลายโต๏ะทั้งสองข๎าง
เพื่อให๎แขกเดินไปตักได๎ทั้งสองทางและโดยสะดวกมากกวําให๎อยูํเข๎าไปข๎างในโต๏ะ
การจัดโต๏ะสาหรับการจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์

เจ๎าภาพอาจจะจัดให๎แขกนั่ง ๔ คนตํอโต๏ะขนาดโต๏ะบริดจ์หนึ่งตัว หรือ ๖ หรือ ๘ คนตํอโต๏ะขนาดโต๏ะ
บริดจ์ตํอกันเข๎า ๒ ตัวเป็นอยํางมาก ถ๎าไมํวางชื่อไว๎แตํละที่นั่งเจ๎าภาพก็ควรจะชี้ชวนหรือเชื้อเชิญให๎แขกเข๎านั่ง
ในโต๏ะหนึ่งที่คาดวําจะคุยกันได๎ถูกคอ หรือผู๎นั้นเป็นนักฟังที่อดทนพอที่จะนั่งฟังนักพูดผู๎หนึ่งในโต๏ะเดียวกันได๎
แตํก็ไมํควรจัดที่นั่งให๎มีการแบํงแยก เชํน แบํงวําโต๏ะนี้เป็นโต๏ะนักเรียนเกําเทพศิรินทร์ หรือโต๏ะนี้ต๎องพูดภาษา
ฝรั่งเศสอยํางเดียว เป็นต๎น เจ๎าภาพหญิงจะเป็นผู๎ไปเชิญแขกเกียรติยศ (หากมี) ให๎เข๎าไปตักอาหารเป็นบุคคลแรก
แขกอื่นมีหน๎าที่โดยปริยายที่จะชํวยเจ๎าภาพให๎งานนั้นประสบความสาเร็จ อาทิเชํน เมื่อเห็นสุภาพสตรีผู๎หนึ่ง
นั่งเฉยอยูํ ก็อาจจะเดินเข๎าไปถามอยํางสุภาพ Can I get you something to eat?
ถ๎าได๎รับคาตอบไมํปฏิเสธ ผู๎ถามก็ควรจะเดินทางไปตักอาหารมาให๎เทํ าที่ตนคาดวําจะเป็นที่ถูกปาก
ของผู๎รับประทาน ถ๎าเจ๎าภาพหญิงสังเกตเห็น วํา ยังคงมีแขกคงนั่งเฉยอยูํ และที่โต๏ะอาหารมีที่วํางพอที่จะเดิน
เข๎าไปตักอาหารได๎แล๎ว ก็อาจจะกลําวเชิญให๎ไปตักอาหาร โดยพูดวํา Please go into the dining-room
and help yourself to what you like.
ในบางโอกาสมีพื้นที่จากัด เจ๎าภาพอาจจะจัดโต๏ะให๎แขกนั่งเทําๆ กันประมาณ ๘-๑๐ คน เมื่อเชิญแขก
เข๎านั่งเรียบร๎อยแล๎ว เจ๎าภาพหญิงจะเป็นผู๎ไปเชิญแขกทั้งหมดในโต๏ะหนึ่งให๎ลุกขึ้นไปตักอาหาร เจ๎าภาพชาย
มีหน๎าที่ดูแลคอยให๎แขกในโต๏ะอื่นๆ มีเครื่องดื่มพอเพียงหรือเดินไปสนทนากับแขกในโต๏ะตํางๆ เมื่อแขกในโต๏ะ
อาหาร กลับเข๎าที่นั่งเรียบร๎อย และเจ๎าภาพหญิงตรวจดูแลให๎เติมอาหารที่ขาดพรํองไปเรียบร๎อยแล๎วก็จะไป
เชิญแขกในโต๏ะถัดไปให๎ลุกขึ้นไปตักอาหาร และคงปฏิบัติเชํนนี้ไปจนครบจานวนแขก
การจัดเลี้ยงแบบบุฟ เฟ่ต์เป็นที่นิยมแพรํ หลายทั่วไป บางงานจัดงานเลี้ยงโดยจัดโต๏ะบุฟเฟ่ต์อยํา ง
มโหฬาร แขกแตํงกายด๎วยชุดราตรีสโมสรไปจนถึงงานเล็ก ๆ ที่บ๎านของใครสักคนหนึ่ง แขกแตํง กายกันด๎ว ย
๑๗

เสื้อสปอร์ต ทั้งนี้ เนื่องจากสังคมในปัจจุบันคละปนกันมาก จนเจ๎าภาพไมํแนํใจวํา ถ๎าจัดเลี้ยงอาหารชุดหนึ่งที่
เสิร์ฟกันในโต๏ะอาหาร ซึ่งมีเนื้อหมูแขกบางคนอาจจะรับประทานไมํไ ด๎ เพราะเป็นการละเมิดข๎อห๎ามของ
ศาสนา แตํก็มิใชํวําทุกคนจะไมํรับประทานเนื้อหมูไปเสียหมด แขกรับเชิญคนหนึ่งอาจจะรับประทานเนื้อหมู
คนหนึ่งอาจจะรับประทานเนื้อวัว แตํอีกคนหนึ่งอาจจะไมํรับประทานเนื้อใดๆ เลย แม๎แตํกุ๎ง ปู หรือปลา และ
บางคนก็เครํงครัดเสียจนจะรับเชิญไปงานตํางๆ ไมํคํอยได๎ การเชิญ รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ จึง เปิด
โอกาสให๎เจ๎าของบ๎านเตรียมอาหารไว๎หลายอยํางที่แขกไปเลือกตักเอาเองได๎ นอกจากนั้นแล๎วการจารจรใน
ปัจจุบันที่คับคั่ง ยังเป็นอุปสรรคอีกข๎อหนึ่งที่ทาให๎แขกรักษาเวลาไปงานเลี้ยงกันไมํได๎เสมอไป ยิ่ง เป็นผู๎ที่มี
หน๎าที่เกี่ยวข๎องกับชาวตํางประเทศด๎วย คืนหนึ่งๆ ต๎องรับเชิญไปในงานหลายงานงานหนึ่งก็อยูํหํางจากอีกงาน
หนึ่งคนละมุมเมือง บังเอิญมีการติดขัดอยํางกะทันหันที่ถนนสายหนึ่ง ก็ต๎องกลายเป็นผู๎เสียมารยาทไปเสียแล๎ว
โดยไมํตั้งใจ การเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์จึงชํวยจัดการเสียมารยาทข๎อนี้ไ ปเสียได๎ เพราะแขกอาจไปสายจนกระทั่ง
แขกตักอาหารไปเข๎าโต๏ะกันแล๎วก็ยังไมํนําเกลียดสักเทําใดนัก
ในงานเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์นั้น เจ๎าภาพควรจะลุกขึ้นตักอาหารเพิ่มอีกเป็นครั้งที่ ๒ แม๎วําตนเองอาจจะ
อิ่มแล๎วก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการนาทางให๎แขกบางคนที่ยังไมํอิ่มได๎มีโอกาสลุกขึ้นไปตักอาหารเพิ่มได๎โดยไมํรู๎สึก
เคอะเขิน

๑๘

การจัดโต๊ะอาหารและการจัดที่นั่ง
หลักสาคัญของการจัดที่นั่งคือ ต๎องถือวําสุภาพสตรีอาวุโสสูงสุดจะต๎องอยูํทางขวามื อของเจ๎าภาพชาย
สุภาพสตรีอาวุโสลาดับที่สองจะต๎องอยูํทางซ๎ายมือของเจ๎าภาพชาย สุภาพสตรีอาวุโสลาดับที่สามจะต๎องอยูํ
ทางขวามื อของสุ ภาพบุรุ ษที่มีอาวุ โสสูงสุ ด และมี สุภาพสตรีลาดับ อาวุโสที่สี่อยูํ ทางซ๎ายเรียงไปตามลาดั บ
การจัดที่นั่งควรถือหลักสลับเพศไว๎เสมอหากทาได๎ และหากเป็นไปได๎อยําให๎หญิงกับชายที่เป็นสามีภริยากันนั่งติดกัน
การจัดเลี้ยงแบบโต๊ะกลม
สาหรับ การจั ดโต๏ ะ งานเลี้ ยงแบบโต๏ ะ กลมที่ สากลนิ ยมกัน อีก ลัก ษณะหนึ่ง จะพิจ ารณาจัด ให๎ แขก
เกียรติยศหรือผู๎มีอาวุโสสูงสุดนั่งทางขวามือของเจ๎าภาพ โดยที่เจ๎าภาพจะนั่งหันหน๎าออกสูํประตูทางเข๎าและ
จัดให๎แขกรับเชิญอื่นที่เหลือนั่งสลับขวา-ซ๎ายไปตามลาดับ ทั้งนี้ อาจมี ข๎อพิจารณาอื่น ๆ ประกอบเพื่อความ
เหมาะสม เชํน ข๎อจากัดเรื่องภาษา หรือการเป็นคูํเจรจากัน ตามที่ได๎กลําวมาแล๎วข๎างต๎น ซึ่งการจัดแบบนี้นิยม
จัดกรณีงานเลี้ยงที่ไมํเชิญคูํสมรส หรือจัดชายและหญิงแยกโต๏ะกัน
การจัดเลี้ยงแบบรูปตัวยู
โต๏ ะ อาหารยั ง อาจจัด เป็ น รู ป ตั ว ยู ถ๎ าห๎ อ งอาหารไมํ แ คบเกิ น ไปนั ก และมีแ ขกเป็ น จ านวนมาก
แขกเกียรติยศและเจ๎าภาพจะนั่งกันเฉพาะสํวนฐานด๎านเดียว แขกรับเชิญที่เหลือจะจัดให๎นั่งกันทั้งสองข๎างของ
ปลายขาทั้งสองข๎างของตัวยู ถ๎ามีการแสดงนาฎศิลป์ประกอบการเลี้ยงอาหารด๎วย แขกเกียรติยศควรจะนั่งหัน
หน๎าไปสูํเวทีการแสดง

๑๙

การจัดโต๊ะรูปแบบอื่นๆทีน่ ิยม

การจัดที่นั่ง
เมื่อได๎จัดแขกเข๎าที่นั่งจนเห็นวําไมํขัดอาวุโสและไมํมีแขกที่ต๎องนั่งเป็นใบ๎ตลอดเวลารับประทานอาหาร
เพราะไมํสันทัดในภาษาตํางประเทศ ไมํจัดแขกที่คุยเกํงสองคนไปนั่งใกล๎กันจนแยํงกันคุย หรือจัดสองสาวที่
เคยชิงดีชิงเดํนเมื่อเข๎าประกวดนางสาวไทยไปนั่งใกล๎เคียงกันเหลํานี้ เมื่อจัดโต๏ะอาหารเรียบร๎อยแล๎ว ก็ควรจะ
เริ่มวาง Place-cards ได๎ ซึ่งควรจะเป็นบัตรสีขาว ไมํควรจะเล็กไปกวําขนาดสูงนิ้วครึ่งยาวสองนิ้ว แตํก็ไมํควร
จะใหญํโตมากมายนัก เพราะมีความต๎องการเพียงเขียนชื่อสกุลของแขกที่จะนั่ง ณ เก๎าอี้ตัวนั้น หรือจะลดชื่อตัว
ไปก็ได๎หากมีแขก ๒ คนที่มีชื่อสกุลเดียวกัน ในวงสมาคมกรุงวอชิงตันเขียนเพียงวํา The President หรือ The
Vice President หรือ The Thai Ambassador หรือ The Secretary of State หรือ Senator White หรือ
Colonel Brown เพื่อ หมายถึ ง ฯพณฯ ประธานาธิบ ดี หรื อ รองประธานาธิ บ ดี เอกอั ค รราชทูต ไทย
รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ วุฒิสมาชิกไวท์ หรือ พันเอก บราวน์ ตามลาดับ เพราะเขาถือวํา
ตาแหนํงเป็นสิ่งพึงยกยํองและมีเพียงบุ คคลเดียวเทํานั้นในตาแหนํงหนึ่ง ๆ เชํน มีประธานาธิบดีเพียงคนเดียว
หรือมี เอกอัครราชทู ตไทยในกรุงวอชิงตั นเพีย งคนเดียว จึง ไมํจาเป็น ต๎องเขียนชื่อของประธานาธิบ ดีหรื อ
เอกอัครราชทูตไทยลงในบัตร Place–cards ด๎วย แตํจะเขียนชื่อสกุ ลด๎วยในกรณีที่มีชื่อสกุล หลายชื่อใน
ตาแหนํงเดียวกัน เชํน ตาแหนํงวุฒิสมาชิกจึงเขียนวํา วุฒิสมาชิก ไวท์ เป็นต๎น

๒๐

สาหรับในประเทศไทยเรา ได๎มีการนิยมเขียนคาวํา ฯพณฯ ลงในบัตรนี้ด๎วย เชํนจะเขียนวํา H.E. The
French Ambassador สาหรับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
บัตรดังกลําวนี้ จะต๎องวางให๎เป็นแถวตรงและมีระยะตํอเทําเทียมกันดุจเดียวกับการวางจา นและ
ช๎อน ส๎อม เจ๎าภาพบางคนมีแทํนเงินเล็กๆ สาหรับเสียบบัตรนี้ ก็จะดูสวยงามดีถ๎าจัดเครื่องเงินล๎วนทั้งโต๏ะ ถ๎า
ไมํมีแทํนก็ต๎องใช๎บัตรแบบพับครึ่งวางแทนได๎ แตํจะต๎องคอยระวังให๎กางออกสม่าเสมอกัน อยําให๎บัตรเล็ก ๆ นี้
ไปทาลายการจัดโต๏ะอาหารที่สวยงามเสียได๎
เมื่อวางบัตรชื่อครบถ๎วนแล๎ว เพื่อให๎แขกสามารถทราบลํวงหน๎ากํอนเข๎าโต๏ะวําที่นั่งของตนอยูํทิศทาง
ใด เพื่อป้องกันการสับสน โดยเฉพาะในเมื่อมีแขกจานวนมาก ก็ควรจะมีผังที่นั่งวางไว๎ให๎แขกดูได๎สะดวก เชํน
อาจเขียนผังที่นั่งลงบนกระดาษแข็งให๎เรียบร๎ อยและสวยงาม แล๎วยื่ นให๎แขกดูตํอๆ กันไป หรือจะจาลองโต๏ะ
อาหาร แล๎วพิมพ์ชื่อแขกลงในบัตรเล็ก ๆ เสียบหรือวางลงมีกระจกใสทับ ตั้งโต๏ะจาลองนี้ไว๎ในที่ที่มีแสงสวําง
เพียงพอที่แขกจะเดินไปดูได๎โดยสะดวก ไมํควรเขียนชื่อแรกให๎เล็กจนเกินไป หรือวางโต๏ะจาลองหรือผังที่นั่งต่า
เกินไป จนแขกต๎องก๎มลงอํานด๎วยความลาบาก ในกรณีที่มีแขกจานวนมาก ก็อาจจะจัดพิมพ์รูปโต๏ะอาหารใน
บัตรเล็กๆ ระบุที่นั่งของแขกแตํละคนไว๎ แล๎วใสํซองมอบให๎แขกกํอนเข๎าโต๏ะอาหารก็ได๎ เชํน

การทราบผังที่นั่งกํอนเข๎าโต๏ะอาหารนี้ จะเป็นการชํ วยให๎แขกทราบด๎วยวําสุภาพสตรีผู๎ใดจะนั่งทาง
ขวามือของตน เมื่อเริ่มเข๎านั่งโต๏ะอาหารก็ยํอมเป็นหน๎าที่ของสุภาพบุรุษผู๎นั้นที่จะเชิญสุภาพสตรีผู๎นั่งทางขวา
มือของตนไปเข๎าที่นั่ง
ข้อแนะนาสาหรับเจ้าภาพ
ในฐานะเจ๎าภาพ ไมํวําจะอยูํกับแขกประเภทไหน ต๎องคานึงถึงมารยาทในการต๎อนรับซึ่งมุํงหมายจะให๎
ความสุขสาราญตํอแขกเป็นสาคัญ และฝ่ายเจ๎าภาพจะต๎องรักษามารยาทในโต๏ะอาหารอยํางเครํงครัด แตํถ๎าพบวํา
แขกปฏิบัติตนอยํางไร๎มารยาท เจ๎าภาพจะต๎องไมํแสดงอาการรับรู๎ นอกจากเมื่อการกระทานั้นเป็นการรบกวน
แขกอื่น ๆ เจ๎าภาพจะต๎องดาเนิ นการอยํางใดอยํางหนึ่ง เพื่อระงับการกระทานั้น แตํ ต๎องกระท าด๎วยความ
แนบเนียนไมํให๎เป็นที่ระคายใจของผู๎ใดผู๎หนึ่งเจ๎าภาพจะต๎องรอบรู๎เรื่องมารยาทและพิธีการตํางๆ ในการเลี้ยง
อาหารแบบสากลเป็นอยํางดี แตํจะต๎องไมํแสดงออกวําเป็นคนเจ๎าพิธีเป็นอันขาด การรักษามารยาทในโต๏ะ
อาหารให๎ดูเป็นธรรมชาติ โดยไมํมีลักษณะเป็นการจงใจแสดงออก แตํให๎เห็นวําเป็นการปฏิบัติโดยมีเจตนาที่จะ
๒๑

ให๎เป็นกันเอง จะทาให๎แขกเกิดความประทับใจและเกิดความรู๎สึกเลื่อมใสนิยมยกยํองเจ๎าภาพยิ่งขึ้น เจ๎าภาพ
จะต๎องรักษามารยาทในเรื่องตํอไปนี้
๑. เชิญชวนให๎แขกนั่ง และเมื่อแขกมีที่นั่งครบทุกคนแล๎ว เจ๎าภาพจึงนั่ง
๒. ในกรณีที่มีสุภาพสตรีนั่งทางด๎านขวา สุภาพบุรุษต๎องเลื่อนเก๎าอี้ให๎สุภาพสตรีนั่งกํอนแล๎วจึงเข๎าที่นั่ง
ของตนเอง
๓. การจัดที่นั่งต๎องคานึงถึงการให๎เกียรติ และการจัดลาดับอาวุโสให๎ถูกต๎องอยูํเสมอ แม๎แตํการจัดเลี้ยง
อาหารในวงการธุรกิจ
๔. แขกเกีย รติย ศหรื ออาวุโสสูง สุดจะต๎อ งได๎ นั่ง ในที่ นั่ ง ที่ป ลอดภัย ที่สุด คือ ไมํ นั่ ง หัน หลัง ให๎ป ระตู
ทางเข๎าออกหรือมิฉะนั้นก็ให๎เห็นภาพทิวทัศน์ที่งามที่สุดเป็นสาคัญ
๕ . ถ๎าเป็นงานเลี้ยงที่มีการดื่มกํอนเข๎าโต๏ะอาหาร เป็นหน๎าที่ของเจ๎าภาพ (หญิง) ที่จะต๎องดูแลให๎แขก
ได๎รับเครื่องดื่มโดยทั่วถึง แตํถ๎าเป็นการเลี้ยงที่เข๎านั่งเลย เจ๎าภาพต๎องถามแขกและจัดหาเครื่องดื่มตามที่แขก
ประสงค์กํอนสั่งอาหาร
๖ . เมื่อแนํใจวําแขกทุกคนได๎เครื่องดื่มแล๎ว เจ๎าภาพจึงเชิญชวนดื่มเพื่อสร๎างบรรยากาศ
๗. ในการเลี้ยงที่มีการสั่งอาหารลํวงหน๎า เจ๎าภาพควรถามความต๎องการของแขก หรือให๎แขกเป็นผู๎เลือก
อาหารเอง
๘. คอยสังเกตดูวําแขกต๎องการสิ่งใดเพิ่มเติม เพื่อจะได๎เรียกพนักงานมาให๎บริการได๎อยํางไมํบกพรํอง
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การใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ตา่ งๆ บนโต๊ะอาหารในงานเลี้ยง
การใช้อุปกรณ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
ผ้าเช็ดมือ
วิธีใช๎ ทันทีที่นั่ง ให๎หยิบผ๎าขึ้นมาคลี่คลุมตักโดยให๎แบํงครึ่งทบสองด๎านเข๎าหากัน หันด๎านที่สองชายทบกัน
เข๎าหาตัว ห๎ามพับเป็นสามเหลี่ยม ให๎ใช๎ด๎านในของผืนผ๎าที่พับอยูํข๎างบนซับปาก ห๎ามเช็ดปาก เมื่อเสร็จสิ้น
การรับประทาน ให๎พับหลวมๆ วางไว๎ทางซ๎าย หรือตรงกลาง
การจับและถือแก้วเครื่องดื่ม
แก๎วไมํมีก๎าน ใช๎ ๓ นิ้ว จับหรือถือเฉพาะสํวนลํางของแก๎ว ห๎ามจับปากแก๎ว
แก๎วมีก๎านให๎จับและถือเฉพาะที่ก๎านแก๎วเทํานั้น ห๎ามจับที่ตัวแก๎ว นิ้วที่เหลือขมวดไว๎ที่
ใต๎ฐานแก๎ว การดื่ม ใช๎วิธีจิบ ไมํดื่มรวดเดียวหมด
แก๎วบรั่นดี
จับโดยให๎ตัวแก๎วอยูํในอุ๎งมือซ๎าย ให๎ก๎านแก๎วแทรกอยูํระหวํางโคนนิ้วกลางกับนิ้วนาง
ฐานแก๎วอยูํด๎านหลังของมือ อุ๎งมือที่อุ๎มแก๎วกระชับทาให๎ความร๎อนจากมือถํายทอด
ไปสูํบรั่นดี และทาให๎บรั่นดีหอมระเหย จิบทีละน๎อยๆ
การจับช้อนส้อมแบบไทยที่ถูกต้อง

การจับมีดและส้อม
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อุปกรณ์เครื่องใช้ในการเลี้ยงอาหารทีใ่ ช้เป็นมาตรฐาน
ถ้วยจานมาตรฐาน ๕ ชิ้น สาหรับการเลี้ยงอาหาร
๑. จานอาหารหลัก Dinner plate
๒. จานสลัด Salad plate
๓. จานเนย Butter plate
๔. ถ๎วย Cup
๕. จานรอง Saucer
เครื่องเงินมาตรฐาน ๖ ชิ้น สาหรับใช้ในการเลี้ยงอาหารทั่วไป
๑. ช๎อนโต๏ะ Place spoon
๒. มีดโต๏ะ Place knife
๓. ส๎อม Place fork
๔. ส๎อมสาหรับสลัด Salad fork
๕. ช๎อนชา Teaspoon
๖. มีดเนย Butter knife
ถ้วยแก้วสาหรับเครื่องดื่มแบบต่างๆที่เข้าชุดกัน
แก๎วชุดที่ไมํมีก๎าน Straight-sided glasses
๑. แก๎วน้าขนาดใหญํ Large tumbler ใช๎บริการเครื่องดื่มใดๆ
ที่มีปริมาณมาก เชํน เบียร์ นม
๒. แก๎วน้าขนาดกลาง Medium-capacity tumbler ใช๎
บริการเครื่องดื่มที่ผสมน้าแข็งเป็นก๎อน
๓. แก๎วโอลด์แฟชั่น Old-fashioned glass นิยมใช๎ดื่มวิสกี้
โดยเฉพาะแบบ On the rock
๔. แก๎วน้าผลไม๎ Glass for fruit juice
แก๎วชุดที่มีก๎าน Stemmed glasses
๑. แก๎วน้า Water goblet
๒. แก๎วแชมเปญ Champagne glass
๓. แก๎วไวน์แดง Red wine glass
๔. แก๎วไวน์ขาว White wine glass
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แก๎วค็อกเทล Cocktail glasses ใช๎สาหรับเครื่องดื่มที่เสิร์ฟกํอนอาหาร ห๎ามถือติดมือเข๎าไปในโต๏ะอาหารด๎วย
๑. แก๎วค็อกเทลมีก๎าน Stemmed cocktail glass บริการ
ค็อกเทลที่เย็น แตํไมํมีน้าแข็งแชํทั่วไป
๒. แก๎วค็อกเทลไมํมีขา Stemless cocktail glass บริการน้า
ผลไม๎และพั้นช์
๓. แก๎ว Whisky sour glass ใช๎เสิร์ฟวิสกี้ซาวเออร์ และน้า
ผลไม๎ทั่วๆ ไป
๔. แก๎วขาสูงทรงกวางสาหรับแชมเปญ Saucer champagne glass
การจัดวางเครื่องใช้สาหรับการเลี้ยงอาหารที่เป็นแบบพิธี

การจัดเครื่องใช๎สาหรับการเลี้ยงอาหารที่เป็นแบบพิธี ที่ปรากฏในแผนผังข๎างต๎นนี้ จะจัดสาหรับการเลี้ยง
ที่มีอาหาร ๕ อยําง ประกอบด๎วย ซุป ปลา เนื้อ สลัดและของหวาน พร๎อมด๎วยไวน์ ๓ ชนิด โดยสิ่งที่จัดวางไว๎
นับจากซ๎ายไปขวา ตามลาดับ ดังนี้
ตรงกลาง จั ดวางจานอาหารหลั ก ผ๎ าเช็ด ปากอยูํบ นจาน โดยมีบั ตรวางจานอยูํบ นสุ ด เหนือ จานวางเมนู
(รายการอาหาร) เสียบอยูํบนที่ตั้ง
ด๎านซ๎าย จัดวาง (จากนอกเข๎ามาหาใน) ส๎อมปลา ส๎อมเนื้อ และส๎อมสลัด (ส๎อมสลัดอยูํในสุดเพราะทานสลัด
หลังสุด แตํโต๏ะไทย ส๎อมสลัดอยูํนอกเพราะทานสลัดกํอน)
ด๎านขวา จัดวาง (จากนอกเข๎ามาหาใน) ช๎อนซุป มีดปลา มีดเนื้อ มีดสาหรั บเนยแข็งเมื่อเสิร์ฟกับสลัด ชาวลาติน
และฝรั่งเศสไมํใช๎มีดในการทานสลัด
จานเนย (จานขนมปัง) วางอยูํทางซ๎ายนอกส๎อมออกไป มีดเนยวางอยูํบนจานขนมปัง หรือวางจานขนมปังไว๎
มุมบนด๎านซ๎าย เพื่อให๎มีที่วํางสาหรับจานสลัดที่จะมาวางทางซ๎ายพร๎อมกับอาหารจานหลักด๎านขวาบน แก๎วน้า
และแก๎วไวน์ วางดังนี้
๑. แก๎วน้า Goblet วางตรงกับมีดเลํมในสุด
๒. แก๎วไวน์แดง Claret วางเป็นมุมเฉียงลง
๓. แก๎วไวน์ขาว Graves อยูํท๎ายแถว แนวเดียวกัน
๔. แก๎วแชมเปญ Champagne วางประชิดเป็นมุมสามเส๎าระหวํางแก๎วน้ากับด๎านบนของแก๎วไวน์แดง
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การปฏิบัตแิ ละมารยาทในการรับประทานอาหาร
การเลี้ยงรับรองก่อนเข้าโต๊ะอาหาร
ถ๎าบ๎านเจ๎าภาพมีคนรับใช๎ เขาจะรับเสื้อโคทที่ประตูทางเข๎าบ๎าน ถ๎าไมํมีคนรับใช๎ เจ๎าภาพจะบอกแขกวํา
ให๎ไว๎เสื้อโคท ณ ที่ใด หลังจากนั้น เจ๎าภาพ (สํวนใหญํจะเป็นเจ๎าภาพฝ่ายชาย) จะเชิญให๎แขกดื่ม สํวนใหญํจะเป็น
เหล๎าเชอรี่ หรืออาจเป็นวิสกี้ Gin หรือเหล๎าประเภทอื่น แขกจะเริ่มดื่มได๎ในทันทีที่ได๎รับแก๎ว (แขกที่มาสายควร
ปฏิเสธอยํางสุภาพที่จะรับแก๎ว) ทันทีที่ได๎รับแก๎ว (หรือกํอนรับ) แขกจะได๎รับการแนะนาตํอทุกๆ คน และจะ
เป็นเชํนนี้สาหรับแขกแตํละคนที่มาถึง นอกจากการตรวจสอบที่นั่ง และผู๎รํวมโต๏ะแล๎ว ทํานสมควรสนทนากับ
แขกรับเชิญอื่นๆ เพื่อให๎เกิดบรรยากาศที่ดี เมื่อบริกรเวียนมาบริการเครื่องดื่มเพิ่มเติม ทํานอาจรับหรือปฏิเสธก็
ได๎ตามความเหมาะสม ทํานจะต๎องระลึกวําในห๎วงรับประทานอาหารค่า ทํานจะได๎รับบริการไวน์ขาว ไวน์แดง
และสุราหลังอาหารอีก ดังนั้นควรประเมินขีดความสามารถในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของทํานให๎ดีเพื่อ
ไมํให๎ขายหน๎าตนเองและขายหน๎าเจ๎าภาพ เมื่อเจ๎าภาพเชิญเข๎าห๎องรับประทานอาหาร ควรวางแก๎ ว และเดิน
เข๎าไปประจาเก๎าอี้ตามผังการนั่ง ไมํวําเครื่องดื่มที่ทํานได๎รับบริการจะดีเยี่ยมเพียงใด ไมํ ควรนาเครื่องดื่มจาก
การเลี้ยงรับรองกํอนอาหาร มาที่โต๏ะอาหาร
การเข้าโต๊ะอาหาร
ในการเข๎าโต๏ะอาหาร แขกรับเชิญไมํควรจะนั่งจนกวําเจ๎าภาพฝ่ายหญิงและแขกผู๎ มีเกียรติจะนั่งแล๎ว
หรือเจ๎าภาพฝ่ายชายเชิญให๎นั่ง แขกรับเชิญจะต๎องมั่นใจวํานั่งถูกที่ และชํวยสุภาพสตรีด๎านขวาเข๎านั่งกํอนที่ตน
จะเข๎านั่ง ในการนั่งควรพยายามนั่งตัวตรงโดยวางมือบนตักหรือวางเบาๆ บนโต๏ะ แตํไมํควรวางข๎อศอกบนโต๏ะ
เพราะอาจเผลอกดโต๏ะพลิกได๎ และยังทาให๎ผู๎อยูซํ ๎ายและขวาของทํานพูดคุยกันไมํสะดวก
เวลานั่งโต๏ะควรเลื่อนเก๎าอี้ให๎ตัวทํานชิดกับโต๏ะมากที่สุดเพื่อจะได๎ไมํต๎องก๎ม การนั่ง ควรนั่งหลังตรง
เวลารับประทานอาจโน๎มตัวมาเหนือจากจานเล็กน๎อยแตํอยํากางข๎อศอก เมื่อนั่งแล๎ว ควรหยิบผ๎าเช็ดปากที่อยูํ
ด๎านซ๎ายหรือตรงกลางมาคลี่พาดบนหน๎าตักโดยรอปฏิบัติหลังเจ๎าภาพ (ผ๎าเช็ดปากจะวางด๎านซ๎ายในงานไมํเป็น
ทางการ และจะวางตรงกลางสาหรับงานเป็นทางการ) ควรคลี่ผ๎าเช็ดปากโดยให๎อยูํในสภาพพับครึ่งและวาง
ขวางบนตัก จะไมํใชํเหน็บกับเอวหรือคอเสื้อ (วิธีเช็ดปาก : คลี่มุมผ๎ าแยกออกจากกันพอสมควร แล๎วซับที่ริม
ฝีปาก ใช๎แล๎วพับกลับอยํางเดิมวางไว๎บนตัก ผู๎นั่งใกล๎เคียงจะไมํเห็นรอยเปื้อนที่เราเช็ด เพราะรอยเปื้อนจะอยูํ
ด๎านในของผ๎าเช็ดปาก) ถ๎าจาเป็นต๎องไอหรือจาม ให๎ใช๎ผ๎าเช็ดปากปิดปากหรือจมูก และหันหน๎ าออกจากโต๏ะ
อาหารกํอนไอหรือจาม อยําสั่งน้ามูก ขากเสมหะ หรือถํมน้าลายลงบนผ๎าเช็ดปาก
หลังการรับประทานอาหารเสร็จสิ้น ถ๎าเป็นภัตตาคารให๎วางผ๎าเช็ดปากบนโต๏ะโดยไมํต๎องพับ ถ๎าเป็น
บ๎านเจ๎าภาพ ให๎พับสี่และวางบนโต๏ะ ซึ่งถือวําสิ้นสุดการรับประทานอาหารด๎วย อยํางไรก็ตาม ห๎ามม๎วนผ๎าเช็ด
ปากเป็นก๎อนหรือขยาไว๎บนโต๏ะ
การใช้อุปกรณ์ต่างๆ บนโต๊ะอาหาร
เครื่องเงิน อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารคือช๎อน ส๎อม มีด ฯลฯ มักจะเรียกวําเครื่องเงิน (silverware
หรือ flatware) เพราะเดิมจะทาจากเงิน sterling สาหรับอาหารตะวันตก การรับประทานอาหารจะใช๎ส๎อมและมีด
เป็นหลัก โดยมีธรรมเนียมกว๎างๆ สองแบบคือ แบบอเมริกัน และแบบยุโรป โดยแบบอเมริกันจะถือส๎อมในมือซ๎าย
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โดยคว่าส๎อมจิ้มจับอาหารให๎นิ่ง เพื่อใช๎มีดในมือขวาตัด เมื่อตัดอาหารเป็นคาหลายๆ คาแล๎ว จะวางมีดด๎านขวา
หรือด๎านบนของจานโดยหันคมมีดเข๎ ามาข๎างใน (จะไมํ วางบนโต๏ ะโดยเด็ดขาด) และเปลี่ยนมาถือส๎ อมด๎วย
มือขวาให๎ปลายส๎อมหงายขึ้น จับด๎านส๎อมด๎วยนิ้วหัวแมํมือและนิ้วชี้นิ้วกลางในลักษณะจับดินสอ เพื่อจิ้มอาหาร
เข๎าปาก การจับส๎อมในการหั่นอาหารจะจับคว่าในอุ๎งมือซ๎าย โดยนิ้วชี้พาดกดไปตามก๎ านส๎อม (ด๎านหลัง) สํวน
มีดนั้นจะจับในอุ๎งมือขวาและนิ้วชี้พาดไปตามด๎ ามมีด นิ้วชี้จะไมํแตะบนสันมีด วิธีจับส๎อมและมีดในการหั่นนี้
จะเหมือนกันทั้งในธรรมเนียมอเมริกันและยุโรป จะแตกตํางกันก็คือ ในแบบยุโรปจะไมํมีการสลับส๎อมมาถือมือ
ขวา การนาอาหารเข๎าปากจะใช๎ส๎อมในมือซ๎ายเทํานั้น ธรรมเนียมเดิมจะต๎องใช๎ส๎อมคว่า แตํในปัจจุบันสามารถ
ใช๎ทั้งส๎อมคว่าและหงายนาอาหารเข๎าปาก เชํน ถ๎ารับประทานข๎าวหรือถั่ว อาจหงายส๎อมขึ้นและใช๎มีดชํวยปาด
อาหารให๎ขึ้นไปอยูํบนส๎อม (โดยปาดจากตัวออกไปหรือปาดขึ้นทางด๎านในของส๎อม เพื่อมิให๎ข๎อศอกกางออกไป
กระทบคนข๎างๆ) ไมํวํากรณีใดก็ตามจะไมํมีการใช๎มีดนาอาหารเข๎าปากโดยเด็ดขาด ในการใช๎ส๎อมและมีดทั้งสอง
แบบนี้ แบบยุโรปได๎รับการยอมรับวําสุภาพกวําและควรใช๎เป็นหลัก อนึ่ง วิธีที่ตัดอาหารเป็นชิ้นๆ พอดีคาไว๎มากๆ
แล๎วจึงใช๎ส๎อมจิ้มรับประทานด๎วยมือขวาติดตํ อกันไป ในบางโอกาสก็เป็นการรับประทานอาหารที่ดูรีบร๎ อน
รวดเร็วเกินไป ควรคํอยๆ ตัด คํอยๆ รับประทานไปเรื่อยๆ จะงามกวํา
ช้อน จะถือในมือขวาในลักษณะเดียวกันกับที่ถือส๎ อมในมือขวาโดยทั่วไป (ยกเว๎ นของหวาน) อาหาร
ตะวันตกจะมีเฉพาะช๎อนซุป ซึ่งในการรับประทานซุปจะยกรับประทานจากข๎างช๎อน โดยจะไมํนาทั้งช๎อนเข๎าปาก
โดยเด็ดขาด เวลารับประทานซุปนี้ควรยกช๎ อนมาที่ปาก อยําก๎มตัวให๎ปากใกล๎ชามซุป ถ๎าซุปร๎อนมากอาจใช๎
การคนหรือเป่าเบาๆ เวลาตักซุปควรตักออกจากตัวโดยตักที่ผิวหน๎าของซุป (ซึ่งจะเย็นกวํา) และแตะก๎นช๎อนกับ
ขอบชามซุปด๎านไกลตัว เพื่อลดการหยดและเปรอะเปื้อนเวลานาซุปเข๎าปาก การรับประทานซุปนี้จะเป็นลักษณะ
เทเข๎าปาก ไมํใชํการดูดจากช๎อน การตักซุปก๎นชามนั้นให๎จับชามตะแตงออกด๎วยมือซ๎าย และใช๎ช๎อนตักตามปกติ
เมื่อรับประทานซุปเสร็จแล๎ว ให๎ยกช๎อนซุปมาวางที่ขอบจานรองชามซุป อยําวางทิ้งไว๎ในชามซุป
ช๎อนอีกประเภทที่จะพบเห็นคือ ช๎อนของหวานซึ่งมักจะมีส๎อมของหวานวางคูํกัน ถัดไปทางด๎านบน
ของจาน ทํานควรใช๎ทั้งช๎อนและส๎อมในการรับประทานของหวาน หรืออาจใช๎ส๎อมอยํางเดียวก็ได๎ แตํไมํควรใช๎
ช๎อนของหวานอยํ างเดียวเพราะไมํ สุ ภาพ สาหรับของหวานที่เ สิร์ ฟในถ๎วยหรือ จานเล็ก ๆ จะใช๎ ช๎อนชาใน
การรับประทาน ช๎อนชาที่ปกติพบเห็นก็จะใช๎กับถ๎วยชา/กาแฟ หลังจากใช๎เสร็จแล๎วควรวางในจานรองถ๎วยชา/
กาแฟ อยําวางบนโต๏ะซึ่งจะทาให๎ผ๎าปูโต๏ะเปรอะเปื้อน แตํถ๎ากาแฟถูกเสิร์ฟในถ๎วย MUG (ถ๎วยใหญํไมํมีจาน
รอง) อาจวางช๎อนกาแฟคว่าบนจานขนมปังหรือจาน Dinner ได๎
มีด ส๎ อม และ ช๎ อน จะเป็น “เครื่องเงิน ” ที่พบเห็นบํอยครั้ง ที่สุดในการรับประทานอาหารแบบ
ตะวันตก เครื่องเงินอื่นๆ ที่มักพบเห็นอีกบนโต๏ะอาหารด๎วยมีดังนี้ :
มีดเนย จะอยูํในจานขนมปังด๎า นซ๎ายและจะใช๎ส าหรับ ทาเนยบนขนมปัง แตํ ล ะชิ้นที่รับประทาน
การตัดเนยจากจานกลางมาไว๎บนจานขนมปังของทําน ให๎ใช๎มีดเนยใหญํในจานเนยกลางเทํานั้น การทาเนย
บนขนมปังนั้นจะต๎องใช๎มีดเนยอยํางเดียวอยําใช๎มีดเนื้อหรือมีดปลา
ส้อมสลัด ส๎อมสลัดจะมาคูํกับมีดสลัด และตาแหนํ งในการวางจะขึ้นอยูํกับวําสลัดจะเสิร์ฟกํอนหรือ
หลังอาหารหลัก
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มีดปลา มีดปลาจะเป็น มีดปลายมน ไมํ มีสันคม เหมาะแกํ ก ารเลาะก๎ างปลาและรับประทานปลา
เครื่องเงินช๎อน ส๎อม มีดนั้น จะถูกวางโดยเจ๎ าภาพตามลาดับการใช๎งาน นั่นคือ ตามรายการอาหารที่จะเสิร์ ฟ
ถ๎าอาหารมีหลายรายการ เครื่องเงินยํอมมีมากจนอาจมองดูแล๎วนําสับสน แตํโดยหลักการแล๎วจะมีมีดไมํเกิน ๓
เลํม และส๎อมไมํเกิน ๓ คัน ไมํวําจะเป็นงานที่เป็นทางการระดับใดก็ตาม ถ๎าจาเป็นต๎องใช๎มากกวํานั้น บริกรจะ
นามาเพิ่มเติมตามความจาเป็นพร๎อมกับอาหารนั้นๆ สาหรับหลักการงํายๆ ในการใช๎เครื่องเงินมีดังนี้ :
๑. เลือกใช๎จากด๎านนอกสุดของจานเข๎าหาด๎านใน (ทั้ง ซ๎ายและขวา) นั่นคือสิ่ง แรกที่ทํ านต๎องใช๎คือ
ช๎อนคันนอกสุดจากด๎านขวาหรือส๎อมคันนอกสุดจากด๎านซ๎าย รํวมกับมีดเลํมนอกสุดจากด๎านขวา
๒. มีดและช๎อนจะอยูํด๎านขวาของจานและส๎อมอยูดํ ๎านซ๎าย ช๎อนส๎อมสาหรับของหวานจะวางอยูํถัดไป
ทางด๎านบนของจานและใช๎ทา๎ ยสุด
๓. เครื่องเงินควรใช๎นาอาหารเข๎าปาก ไมํใชํก๎มปากมารับอาหาร อยําแกวํงมีดส๎อมประกอบการสนทนา
หากต๎องใช๎มือประกอบทําทางในการสนทนา ควรวางมีดส๎อมเสียกํอน หากสงสัยถึงความเหมาะสมในการใช๎
เครื่องเงินขอให๎ประวิงเวลาและดูจากเจ๎าภาพเป็นหลัก
บัดนี้เรานั่งอยูํที่โต๏ะอาหารแล๎ว บริกรจะเสิร์ฟอาหารซึ่งจะขอกลําวถึงตามลาดับการเสิร์ฟทั่วไป
ขนมปังและเนย
จานขนมปังจะอยูํด๎านซ๎ายของผู๎นั่ง และบนจานจะมีมีดเนยรูปทรงแบบปลายมนใช๎ สาหรับตักเนยใน
จานเพื่อทาขนมปังแตํละชิ้นกํอนรับประทาน บริกรจะเสิร์ฟขนมปังรายบุคคลหรือวางตะกร๎ าขนมปัง บนโต๏ะ
ในกรณีที่เสิร์ฟรายบุคคล บริกรจะนาตะกร๎ามาบริการทางซ๎าย ทํานจะชี้หรือระบุวําต๎องการขนมปังใด (ถ๎ามีให๎
เลือ ก) ซึ่ง บริก รจะตักวางบนจานขนมปั งของทํ าน ถ๎าเป็น ตะกร๎ าขนมปั ง ให๎ ใช๎ ที่คีบ หรือ มือ หยิบ ขนมปัง ที่
ต๎องการวางบนจานขนมปังของทํ าน พึงหลีกเลี่ยงการบีบหรือคลาขนมปังในตะกร๎ า (เพื่อตรวจสอบความนิ่ม
หรือแข็ง) ขนมปังชิ้นใดที่จับแล๎วควรหยิบมารับประทาน การตักเนยจากเนยจานกลาง (นอกจากในกรณีที่ทํ าน
เลือก GARLIC BREAD ซึ่งทาเนยและกระเทียมพร๎ อมแล๎ว) ทํานจะต๎องตักเนยจากเนยจานกลาง โดยทั่วไป
เนยจานกลางจะจัดเป็นเนยก๎อนๆ รูปสี่เหลี่ยม เปลือกหอย ฯลฯ และมีมีดเนยกลางอยูํ ทํานจะใช๎มีดเนยกลาง
ตักเนยมาวางบนจานขนมปังของทํานกํอน หลังจากนั้นจึงจะใช๎มีดเนยตนเองทาเนยบนขนมปัง อยําตักเนยจาก
จานเนยกลางมาทาขนมปังโดยตรง มารยาทในการรับประทานขนมปังกับเนยคือทานเป็นคา ดังนั้นทํานจะต๎อง
ฉีกขนมปังเป็นชิ้นพอดีคากํ อน แล๎วจึงทาเนยกํอนรับประทาน อยํารับประทานโดยการกัดขนมปัง นั้น โดย
มารยาททั่วไปไมํควรนาขนมปังมาเช็ดน้าเกรวี่หรือน้าซอสในจานอาหารหลัก (ENTRÉE) แตํในบางประเทศ
เชํน อิตาลี การนาขนมปังมาเช็ดซอสถือวําเป็นการให๎เกียรติแสดงความอรํอยจนหยดสุดท๎ายของน้าซอส
ซุป
เมื่อบริกรเสิร์ฟซุปแล๎ว จะต๎องรีบรับประทาน อยํามัวคุยเพราะซุปจะเย็น และในการเสิร์ฟอาหารเป็น
คอร์สนั้น บริกรจะรอแขกคนสุดท๎ายรับประทานอาหารคอร์สนั้นๆ เสร็จแล๎วจึงยกออก พึงหลีกเลี่ยงการบิขนมปัง
จากจานขนมปังลงในซุป สาหรับซุปที่ควรมีขนมปังบิใสํ เชํน CLAM CHOWDER จะมีบริการขนมปังพิเศษ
เหมาะแกํการใสํลงในซุปโดยบริกร หรือมีการจัดวางมาเป็นเครื่องเคียงซุปในจานรองซุป
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โดยทั่วไปผู๎รับเชิญจะต๎องรอจนอาหารแตํละคอร์ สได๎วางตรงหน๎าทุ กคน และเจ๎าภาพเชิญ ให๎เริ่ ม
รับประทานจึงจะรับประทาน แตํในงานเลี้ยงใหญํ เจ๎าภาพฝ่ายหญิงอาจเชิญให๎รับประทานทันทีที่ได๎รับเสิร์ฟ
เพื่ออาหารจะได๎ไมํเย็น ในกรณีนั้นควรรอให๎พร๎อมรับประทาน ๓ - ๔ คนกํอนจึงเริ่มรับประทาน
ซุปบางประเภท เชํ น ซุ ปใส (CONSOMME) ที่เ สิร์ ฟในถ๎ว ยมี หูส องข๎ าง สามารถจับ หูทั้ง สองยก
รับประทานได๎ นอกนั้นควรใช๎ช๎อนซุปในการรับประทาน ถ๎าซุปเสิร์ฟในจานใหญํ ให๎วางช๎อนไว๎ในจานเมื่ออิ่ม
แล๎ว ถ๎าเสิร์ฟในถ๎วยให๎วางช๎อนในจานรอง
สลัด
โดยสํวนมากแล๎วสลัดผักในงานเลี้ยงรับประทานอาหารค่าอยํางเป็นพิธีการ จะจัดมาแล๎วทั้งประเภท
สลัด DRESSING และเนื้อ (ปู ปลา ไกํ กุ๎ง เนื้อ ฯลฯ) หากไมํนิยมหรือไมํ ถูกกับประเภทเนื้อ อาจเลือก
รับประทานเฉพาะผักและเหลือสํวนที่รับประทานไมํได๎ไว๎ในจาน ในบางวัฒนธรรม เชํน ฝรั่งเศส อาจนิยมสลับ
เสิร์ฟสลัดหลังอาหารหลัก
อาหารหลัก (ENTRÉE)
หลังจากบริกรเก็บจานสลัดเรียบร๎ อยแล๎ว จะทาการเสิร์ฟอาหารหลักซึ่งการเสิร์ ฟ อาจเสิร์ฟเป็นจาน
(PLATE) หรือเสิร์ฟแบบจานเปล (PLATTER) ในการเสิร์ฟเป็นจานจะเสิร์ฟเป็นรายบุคคล โดยบริกรจะยกเสิร์ฟ
เข๎าด๎านซ๎าย เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็เริ่มรับประทานได๎ ในกรณีหลัง เชํน การเสิร์ฟปลาหรือ MEAT LOAF
บริกรจะนาจานเปลอาหารให๎เลือกรับประทาน โดยเข๎าทางด๎านซ๎าย แขกจะใช๎ช๎อนและส๎อมใหญํในจานเปลนั้น
นาอาหารจากจานเปลมาไว๎ ที่จานตนเอง โดยทั่วไปอาหารจะหั่นเป็นชิ้นมาเรียบร๎ อยแล๎วในจานเปล แตํถ๎ายัง
ไมํไ ด๎หั่นก็สามารถใช๎ ช๎อนใหญํ หั่นได๎ สาหรับจานเปลที่เสิร์ ฟอาหารประเภทผัก ช๎ อนตักจะมีรํ องเพื่อไมํ ให๎
สํ ว นประกอบที่ เ ป็ น ของเหลวหยดเปรอะเปื้ อ นตอนตั ก ใสํ จาน การจั บ ช๎ อ นและส๎ อ มเสิ ร์ ฟ นั้ น ให๎ จั บ
เชํนเดียวกับที่แนะนาไปแล๎วสาหรับช๎อนและส๎อมสํวนตัว ในกรณีที่อาหารหลักเป็นปลา มีดที่เจ๎ าภาพจัดให๎จะ
เป็นมีดปลา ซึ่งมีปลายมน ไมํมีสันคมเหมาะแกํการเลาะก๎างปลาและรับประทานปลา ซึ่งจะวางถัดจากมีดสลัด
เข๎ามา
การเติมอาหารครั้งที่สอง
เคยมีกฎวําในการเลี้ยงอาหารแบบนั่งโต๏ะจะไมํมีการเติมครั้งที่สอง แตํ ปัจจุบัน กฎดังกลําวเปลี่ยนไป
ตามลักษณะและปริมาณของอาหาร มีเจ๎ าภาพจานวนมากที่เสนออาหารให๎ เติมครั้งที่สอง เมื่อแขกได๎รับการ
เสนอ ไมํ ควรอายที่จะตอบรับ เพราะแสดงถึง ความเอร็ดอรํ อยของอาหาร ซึ่ง ถือเป็นการเยินยอเจ๎ าภาพ
(โดยเฉพาะถ๎าเจ๎าภาพทาอาหารเอง) แตํหากอิ่มสามารถปฏิเสธได๎ เมื่อรับประทานอาหารจานหลักเรียบร๎ อย
แล๎ว ให๎รวบส๎อมและมีดโดยหันคมมีดไปทางซ๎ าย ส๎อมหงายขึ้นและวางเป็นแนวดิ่งกึ่งกลางของจาน บริกรจะ
เก็บจานจากทางขวาของผู๎นั่ง
กาแฟ
ในการเสิร์ฟกาแฟ บริกรจะนาชาและกาแฟมาเสิร์ ฟ โดยกาแฟจะอยูํในภาชนะเงินขัดมันทรงสูง (ถ๎ า
เป็นชาจะอยูํในภาชนะทรงป้อม) การเติมน้าตาลหรือครีมพึงใช๎อุปกรณ์ที่จัดไว๎นั้น คือใช๎ปากคีบคีบน้าตาลหรือ
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ช๎อนน้าตาลตักน้าตาลและเทครีมใสํถ๎วยจากภาชนะเสิร์ฟ การคนกาแฟ ให๎ใช๎ช๎อนชาของตนเอง ห๎ามใช๎ช๎อนชา
ตักกาแฟมาชิม เมื่อคนเสร็จแล๎วให๎วางช๎อนชาลงบนจานรองอยําทิ้งไว๎ในถ๎วย การดื่มให๎ใช๎นิ้วชี้และนิ้วหัวแมํมือ
จับที่หูถ๎วยและยกขึ้นดื่มโดยระวังไมํให๎มีเสียงดัง หากร๎อนเกินไปให๎คอย อยําเป่า (โดยปกติเจ๎าภาพจะไมํเสิร์ฟ
ชาหลังอาหารค่า ยกเว๎นจะได๎รับการร๎องขอจากแขกเป็นกรณีพิเศษ)
เทคนิคพิเศษในการรับประทานอาหารชนิดต่างๆ
Artichokes : อาร์ติโชค จะนามาเสิร์ฟทั้งหัวพร๎อมกับเนยหรือซอสเผ็ด เสิร์ฟทั้งร๎อนและเย็น ให๎ใช๎มือฉีก
เนยแข็ง : ตัดทีละชิ้นเล็กๆ วางบนขนมปังหรือบิสกิต ใช๎มือหยิบเข๎าปาก
ส้ม : การรับประทานส๎มให๎เรียบร๎อยทาได๎คํอนข๎างยาก ควรหลีกเลี่ยงที่จะรับ เว๎นแตํแขกจะมีฝีมือในการปอก
นั่นคือ ให๎ปอกเปลือกส๎มออกโดยใช๎มีด ลอกผิวกลีบส๎มโดยใช๎มีดและส๎อม แล๎วรับประทานด๎วยส๎อม
ผลไม้ที่มีเมล็ด : ผลไม๎ที่สด เชํนเชอรี่และองุํน ใช๎วิธีรับประทานด๎วยมือ ยกมือปิดปาก คายเมล็ดใสํ แล๎ววางไว๎
ขอบจาน
หอยทากหรือเอสคาร์โกต์ (Escargots) : เสิร์ฟพร๎อมด๎วยคีมพิเศษและส๎อม ๒ ซี่ ใช๎มือซ๎ายจับคีมคีบเปลือก
หอยไว๎ให๎แนํน และใช๎ส๎อมจิ้มเนื้อหอยออกมา ถ๎ามีขนมปังเสิร์ฟมาด๎วย จะใช๎ขนมปังกวาดซอสกระเทียมที่
เหลือในจาน
ข้อพึงปฏิบัติและข้อพึงระวังเพิ่มเติม
- เมื่อนั่งลงเรียบร๎อยแล๎ว ไมํควรจับต๎องเครื่องเงินเลํนหรือพลิกจานชามเพื่อดูยี่ห๎อ
- ทํานมีหน๎ าที่ดูแลคนที่นั่งด๎ า นขวามือ เป็นหลัก ทั้ง ในการบริก ารสํ ง ตํอ หรือในการสนทนาตลอด
ระยะเวลาที่นั่งอยูํโต๏ะอาหาร แตํก็ไมํควรละเลยบุคคลด๎านซ๎าย
- หากทํานต๎องการเกลือ พริกไทย หรือของสํวนกลางบางอยํางที่วางอยูํบนโต๏ะ แตํหยิบไมํถึง ให๎ใช๎วิธี
ขอให๎สงํ ผํานไมํควรใช๎การเอื้อมหรือลุกขึ้นยืนหยิบ เมื่อทํ านใช๎เสร็จแล๎ว ควรสํงตํอเวียนขวา ถ๎าเป็นการสํงตํอ
เกลือ พริกไทย ควรสํงตํอพร๎อมกัน เครื่องเคียงทุกอยํางรวมถึงผักดองควรวางไว๎ข๎างจานและตักแบํงใสํอาหารที
ละคา จะมีเฉพาะเนยแข็งบด พริกไทย เกลือ ที่จะโรยบนอาหารทั้งจานโดยตรง พึงหลีกเลี่ยงการขออะไรที่
ไมํได๎เตรียมไว๎บนโต๏ะ เพราะเทํากับเป็นการตํอวําเจ๎าภาพวําเตรียมโต๏ะไมํพร๎อม และถ๎าเจ๎าภาพไมํมี เจ๎าภาพ
จะยิ่งไมํสบายใจ
- อยําใสํเครื่องปรุงอาหารกํอนชิม เพราะเป็นการดูถูกวํ ารสอาหารที่ปรุงมาไมํ พอดี ควรชิมอาหาร
เสียกํอนจึงคํอยเติมเครื่องปรุงอาหาร
- อยํานาเครื่องปรุงสํวนตัว เชํน น้าปลา พริกป่น ไปในงานเลี้ยงรับประทานอาหาร
- การรับประทานอาหารให๎หมดจานเป็นการแสดงออกถึงความอรํอยของอาหาร และเป็นการให๎เกียรติ
แกํเจ๎าภาพ ไมํควรที่จะจงใจเหลืออาหารไว๎ในจาน หรือตักมากเกินไปจนเหลือมาก ซึ่งแสดงถึงความฟุ่มเฟือย
ไมํมัธยัสถ์
- ถ๎ามีอาหารบางอยํางที่ทํานรับประทานไมํได๎ (เชํน เพราะแพ๎อาหารนั้น) ทํานควรแจ๎งเจ๎าภาพตั้งแตํ
ตอนตอบรับคาเชิญ แตํหากทาไมํได๎ควรเลือกรับประทานอยํางอื่นในจาน และหลีกเลี่ยงอาหารที่แพ๎ หรือถ๎า
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เป็นแบบเสิร์ฟ ทํานสามารถตักของที่แพ๎เพียงแตํน๎อย และตักอยํางอื่นเพิ่มขึ้นชดเชย การปฏิเสธ WINE ไมํถือ
วําเป็นการผิดมารยาทแตํประการใด
- ในระหวํางการรับประทานอาหาร หากสุภาพสตรีด๎ านขวามือลุกขึ้นจากโต๏ะด๎วยเหตุผลใดก็ตาม
จะต๎องรีบลุกขึ้นและเลื่อนเก๎าอี้ให๎สุภาพสตรีผู๎นั้น หากทํานมีกิจธุระจาเป็นต๎องลุกจากโต๏ะ ควรขอโทษเจ๎าภาพ
กํอนลุกขึ้นไปทาธุระ การพักการรับประทานอาหารในกรณีเชํนนี้ ส๎อมและมีดควรวางทามุมกันประมาณ ๑๐๐
องศา โดยคว่าส๎อมและหันคมมีดไปทางซ๎าย
- หากพักระหวํางรับประทานอาหารให๎วางเครื่องเงินบนจานทามุมกันประมาณ ๑๐๐ องศา อยําวาง
กับผ๎าปูโต๏ะหรือรวบส๎อมมีดซึ่งหมายถึงการอิ่มคอร์สนั้น
- ไมํควรคุยเสียงดังหรือคุยข๎ามโต๏ะ โดยเฉพาะหัวโต๏ะและท๎ายโต๏ะ ควรจะคุยระหวํางคนข๎างเคียง
- หลังจากได๎รับบริการอาหารแล๎ว อยําสํงตํออาหารให๎ผู๎อื่นเพราะการเสิร์ฟอาหารเป็นหน๎าที่ของบริกร
- การดื่มน้าควรใช๎ผ๎าเช็ดปากซับปากเสียกํอนเพื่อป้องกันคราบอาหารติดที่ขอบแก๎ว
- อยําแลกอาหารหรือแบํงอาหารบางสํวนของตนให๎ผู๎อื่นแม๎จะอยูํในโต๏ะอาหารเดียวกัน
- ไมํควรใช๎ไม๎จิ้มฟันในโต๏ะอาหาร
- ไมํเรียกเครื่องดื่มที่ตนชอบมารินอีก เมื่ออาหารและเครื่องดื่มชุดนั้นผํานไปแล๎ว
- ไมํดื่มน้าจากชามล๎างมือ ชามล๎างมือนี้จะจัดไว๎ให๎ในกรณีที่มีอาหารซึ่งต๎องหรือนิยมรับประทานด๎ วย
มือ เชํน ARTICHOKE ฯลฯ จะสามารถสังเกตชามล๎ างมือได๎ชัดเจนเพราะมักจะมีแวํ นมะนาวหรือดอกไม๎ลอย
อยูํ เชํน ดอกกุหลาบหรือดอกมะลิ
- กิริยาอาการบางอยํางในการรับประทานอาหารเป็นสิ่งที่ไมํ สุภาพ เชํน การพูดในระหวํางมีอาหาร
เต็มปาก การทาเสียงในระหวํางเคี้ยวหรือกลืน การรับประทานอาหารคาใหญํเกินไป หรือการเรอเสียงดัง
การสนทนาระหว่างรับประทานอาหารค่าแบบนัง่ โต๊ะ
การสนทนาที่ดีระหวํางการรับประทานอาหารค่าแบบนั่งโต๏ะ ถือได๎วําเป็นการสนทนาที่ดีที่สุด อาจมี
การถกแถลงหัว ข๎อ ตํา งๆ อยํา งจริง จัง ลึก ซึ้ง หรือ สนุก สนานตลกคะนอง แตํไ มํวํา จะด๎ว ยอารมณ์เ ชํน ไร
การสนทนาควรจะดาเนินไปอยํางตํอเนื่อง เมื่อแขกได๎รับเชิญมามีความสุข การสนทนาจะพัฒนาไปอยํางเป็น
ธรรมชาติ แตํให๎ระลึกไว๎วํา การเลี้ยงอาหารค่าก็เหมือนกับละครโรงเล็ก อาจมีเหตุการณ์ที่ไมํคาดฝันเกิดขึ้น
และตัวละครบางตัวก็พูดนอกบทของตน
การสนทนาเรื่องทั่วๆ ไป การสนทนาเรื่องทั่วๆ ไปถือวําสนุกที่สุด เหมาะสาหรับแขก ๖ คน หรือถ๎า
เป็นโต๏ะกลมก็ ๘ คน บนโต๏ะอาหารในปกติจะคุยกันเรื่องขํ าว เชํน ขําวลําสุดที่กาลังอยูํในความสนใจ เป็นต๎น
ในบางครั้งเจ๎าภาพที่ฉลาดและมีประสบการณ์จะรู๎วิธีกากับการสนทนา เชํน อาจชะโงกข๎ามไปถามแขกฝั่งตรงข๎าม
ถึงข๎อคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง แล๎วเชิญแขกอีกคนหนึ่งวิจารณ์ ซึ่ง จะทาให๎แขกทุกคนได๎มีสํวนรํวมในการ
สนทนา
การพูดคุยกับแขกที่นั่งขนาบ ๒ ข้าง (a deux) เป็นธรรมเนียมในประเทศอัง กฤษ โดยเฉพาะใน
งานเลี้ยงใหญํๆ วิธีนี้เทํานั้นที่ใช๎ได๎ผล รูปรํางของโต๏ะอาหารก็มีสํวนกาหนดให๎เป็นไป กลําวคือ โต๏ะอาหารใน
อังกฤษ มักจะเป็นรูปวงรียาว ฉะนั้น แขกแตํละคนจะทราบดีวําเขาจะต๎องใช๎เวลาค่านั้นให๎ความสาคัญแกํแขก
ที่นั่งขนาบข๎างตน ซึ่งเป็นเรื่องท๎าทาย และก็เป็นเรื่องที่นาครั่นคร๎ามด๎วย (เจ๎าภาพหญิงที่ฉลาดจะพิจารณาแล๎ ว
วํา แขกข๎างหนึ่งของแตํละคนรู๎จักกันมาบ๎างแล๎ว จะได๎เริ่มต๎นกันได๎อยํางราบรื่น) บางครั้งแขกคนข๎ างๆ อาจ
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พูดคุยอยํางสบายๆ และมีเสนํห์ แตํถ๎ามิได๎เป็นอยํางนั้นเราจาเป็นต๎ องให๎การสนทนาดาเนินไปอยํางตํอเนื่อง
และลงรอยกัน พยายามหาหัวข๎อสนทนาที่เขาหรือเธอผู๎นั้นพูดได๎ด๎วยความสนใจและสนุกสนาน
ข้อพึงระมัดระวังอย่างยิ่งในการสนทนา ปัจจุบันประชาคมโลกมีการติดตํอคบหากันอยํางกว๎างขวาง
มีการยอมรับในเรื่อง สิทธิ เสรีภาพความเป็นสํวนตัว และวัฒนธรรมอันหลากหลาย ดังนั้น จึงไมํควรสนทนาใน
เรื่องซึ่ง แสดงถึง การรังเกี ยจ กี ดกัน แบํง แยก เยาะเย๎ย เปรี ยบเที ยบ หรือสร๎ างมุ ขตลกขบขัน ด๎วยเหตุผ ล
เกี่ยวกับสีผิว ชาติพันธุ์ วัย วรรณะ ศาสนา/ความเชื่อในลัทธิ เพศ และความนิยมทางเพศ หรือวัฒนธรรมของ
ชาติหรือกลุํมชนตํางๆ รวมทั้งไมํควรสนทนาเกี่ยวกับนโยบายการเมือง หรือความขัดแย๎งทางการเมือง ซึ่งอาจ
นาไปสูํความยุํงยากของงานสังคมนั้นและตัวทํานเองด๎วย
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