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มารยาทไทยในสังคมต่างประเทศ : Thai Etiquette in Global Community  
ส านวนภาษาอังกฤษท่ีใช้แสดงมารยาทสากลท่ีสอดคล้องและกลมกลืนกับ
มารยาทไทย  
1. การพบปะครั้งแรกกับชาวต่างประเทศโดยมีบุคคลท่ีรู้จักท่านแล้วช่วยพูด
แนะน าให้ท่านรู้จักกับบุคคลท่ีสาม  
 ฝ่ายหญงิจะสง่มือขวาไปใหฝ้่ายชายสัมผสัโดยจบัมือและเขยา่เพียงพอดี 
 ฝ่ายชายควรรอใหฝ้่ายหญิงส่งมือมาสัมผัสกอ่น 
 ถ้าเป็นชายกับชายหรือหญิงกับหญิงสามารถสง่มือพร้อมกันได้เลย 
 ปกติถ้ารู้จกักันครัง้แรกจะกล่าวว่า  

 How do you do? 
 It’s nice to meet you. 
 Pleased to meet you.  

2. การแนะน าตัวท่านเองโดยตรงกับบุคคลท่ีท่านประสงค์จะท าความรู้จัก 
ส านวนท่ีใช้ 
 I think we have not met before. แล้วจึงพูดต่อไปว่า 
 My name is …..from….. 
 I’m working here as…..หรือ  
 I’m studying…สาขาวิชา… at…สถาบันการศึกษา….  

3. การท่ีท่านเป็นผู้แนะน าให้ชาวต่างชาติท่ีท่านรู้จักแล้วได้พบกับบุคคลอ่ืน    
(เพ่ือน ญาติ ฯลฯ ของท่านเอง) 

 I’d like you to meet my………  
 May I introduce you to my……? 

  (friend/sister/brother/cousin/colleague/ co-worker) แล้ว
ตามด้วยช่ือ  

4. การพูดทักทายชาวต่างชาติท่ีท่านพบ/รู้จักแล้ว และได้พบกันอีกครั้ง 
(เลือกใช้ส านวนตามความสนิทสนม) 

 It’s good to see you again. 
 Good(nice) to see you again.  

ถ้าไม่พบกันนานอาจพูดว่า 
 It has been a long time I haven’t seen you./ Long time no see! 
 ถามทุกข์สุขว่า 
 How are you?/How are you doing?/How have you been?  
ถ้าสนิทสนมมากข้ึน 
 How are things? 
 How is everything with you? 

การปรับใช้มารยาท
ไทยในสังคม
ต่างประเทศ และ
การใช้ภาษาอังกฤษ 
ให้ถูกต้องและ
สอดคล้องกบั
วัฒนธรรมของ
ต่างประเทศ 



   
 What’s up? 
 How is it going? 
 What’s new? (Nothing much) 
 Howdy. สนิทกันจรงิๆ (Hello/Hi)  

5.การตอบค าทักทาย (ขึ้นกับความสนิทสนมเช่นกัน) 
 Very well. And you? 
 Fine. 
 Not too bad! Thanks. 

6. ส านวนพูดแสดงความ “ขอบคุณ” 
 Thank you. 
 Thank you very much for (your invitation/suggestion/help) 
 Many thanks 
 Thanks a million. 

7. ส านวนพูดตอบค าขอบคุณ 
 You’re welcome 
 Never mind / It doesn’t matter.  (ช่างเถอะ-ไม่สุภาพ)  

8. ส านวนพูดแสดงความขอบคุณ/ความซาบซึ้งต่อผู้ท่ีช่วยเหลือหรือ
เอ้ือเฟ้ือท่านเป็นอย่างดี 
 It’s very kind of you 
 How kind of you! 

9. ส านวนพูดตอบค าขอบคุณตามข้อ 8 
 Don’t mention it. 
 It’s my pleasure.  

10. ส านวนการกล่าว “ขอโทษ” (รวมท้ังการขอตัว) โดยท่ีท่านไม่ได้ท าสิ่งท่ี
กระทบกระเทือนผู้อ่ืน และเมื่อได้ท าผิดพลาด หรือกระทบกระเทือนผู้อ่ืน  

10.1 กล่าวขอตัวออกไปจากสถานท่ีน้ันๆ 
 Excuse me, please. I’ll be right back /May I be excused? 
 May I leave the table? 

10.2 ต้องการให้ผู้อ่ืนหยิบของท่ีห่างจากตัว 
 Excuse me! Would you please pass the sugar and cream? 

10.3 ในการพูดขอตัว 
 Excuse me please! I’ll see you around. Nice talking to you.  

11. การพูดขออนุญาตท าสิ่งใดสิ่งหน่ึงซึ่งอาจรบกวนผู้อ่ืน 
 Would you mind if I smoke?/  
 May I smoke here?  

12.    การพูดตอบค าขออนุญาตตามข้อ 11 
 No, not at all. 
 Yes, I do. 
 I would rather you didn’t. 

13. การพูดแสดงความยินดีต่อผู้อ่ืนในโอกาสต่างๆ 



   
 Congratulations on your promotion. 
 You really deserve it.  

14. การพูดตอบผู้อ่ืนท่ีแสดงความยินดีต่อท่าน 
 Thank you so much. I think I’m lucky. 
 Thank you very much. I didn’t expect it at all.  

15.การกลา่วอวยพรหรือพูดขอให้คู่สนทนามีโชคดี 
 I wish you all the best. 
 I wish you luck in the exam. 
 Break a leg.(good luck)  

16.การกลา่วฝากความระลึกถึง/คิดถึงไปยังบุคคลท่ีสาม (ท่ีอาจเป็นญาติหรือ
เพ่ือนของคู่สนทนาของท่าน) 

 Please give my regards to … 
 My best regards to……. 
 Say hello to….  

17.การกลา่วแสดงความเศร้าโศกเสียใจของท่านต่อคู่สนทนา เมื่อสมาชิกใน
ครอบครัวของเขาถึงแก่กรรม  
 My condolences for the loss of your dear……. 
 My deep condolences and sympathy  

กล่าวตอบ 
 It’s very nice of you! Thank you.  

18. การพูดหรือแสดงมารยาทดีต่อสุภาพสตรแีละผู้สูงอายุ 
 After you, madam/sir. 

You first, ma’am. 
19. การกลา่วเชิญให้คู่สนทนา/แขก/บุคคลอ่ืนน่ัง 
 Have a seat, please. 
 Please take a seat. 
 Please be seated.(formal)  

20.การกลา่วเสนอให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อ่ืน 
 What can I do for you? 
 Can I help you? 
 Could I be of any help? (formal)  

21.การกลา่วชมผู้อ่ืนในสถานการณ์ต่างๆ 
 You look really gorgeous/nice/ elegant. 
 Your home is very nice and cozy. 
 It’s a really nice party/performance/music.  

22.การปฏิบัติต่อแขกเมื่อท่านเป็นเจ้าภาพจัดงานท่ีบ้านท่าน 
 You may feel more comfortable without shoes or you can 

wear slippers, whichever you like.  
23.การท าตนเป็นคนตรงต่อเวลา/รักษาเวลานัดหมาย –ไปก่อนเวลา 5-10 นาที  
 



   
2.4การแต่งกายให้สุภาพเหมาะสมกับงานท่ีได้รับเชิญ 
 Formal: dress(Attire) ชุดราตรียาว-หญิง  
 black –tie (tuxedo) หูกระต่ายสีด า 
 Informal (Lounge suit) –ชายผูกเน็คไท 

 Dark suit: สูทสีเข้มเช่นสีกรมท่า/น้ าเงินเข้ม 
 Casual/Smart casual: ตามสบายแต่สุภาพเช่น 

 ชายสวม jacket/blazer กับเสื้อเช๊ิตไม่ต้องผูกเน็คไท 
 National costume ชุดประจ าชาติ 

26.ไปร่วมงานเฉพาะตามท่ีบัตรเชิญระบุไว้ (เช่น เชิญคู่สาม-ีภรรยา หรือเชิญ
เดี่ยว) จะต้องไปงานเพียง 2 คน ไม่สามารถน าผู้อ่ืนไปด้วย ยกเว้นเจ้าภาพ
อนุญาต  
 ถ้าเป็นงานเชิญเดี่ยวที่เป็น stag party น าคู่สมรสไปไม่ได้  
27. รักษามารยาทท่ีโต๊ะอาหาร (table manners) เพ่ือความกลมกลืนกับ

ผู้อ่ืนท่ีร่วมโต๊ะอาหารกับท่านโดยเฉพาะมารยาทสากล ซึ่งควรจะยอมรับ
ควบคู่กับมารยาทไทย 
มารยาทโต๊ะอาหารสากล มีดังน้ี 

 แก้วเครื่องดืม่อยู่ทางขวามือของตัวเอง 
      จานขนมปังอยูท่างซ้าย มือซ้ายถือขนมปงั มือขวาบขินมปัง 
         ใช้เครื่องมือรบัประทานอาหารที่อยู่ไกลจานกอ่น 

 มีดอยู่ทางขวา ส้อมอยู่ทางซ้าย 
 ช้อน-ส้อมเหนือจานใช้ตักของหวาน-ผลไม ้
 การรบัประทานซุปควรรับประทานจากด้านข้างช้อน เมื่อ

รับประทานเสรจ็ให้วางในชามซปุโดยหงายช้อน 
 ห้ามใช้มีดสง่อาหารโดยตรงเข้าปาก 
 จะเริ่มรับประทานอาหารเมื่อเสรฟิอาหารครบทุกคน คน

เสริฟจะเสริฟเจ้าภาพเป็นคนสุดท้าย 
 การตัดเนื้อสัตว์ให้ตัดไปทลีะช้ิน ไม่ตัดให้หมดทีเดียวหลายๆช้ิน 
 ถ้าต้องการคายกระดูก/ก้าง ให้ก้มหน้าลง ป้องปากด้วยมือขวาและใช้มือ

ซ้ายหยิบออกจากปาก แล้ววางแอบไว้ในจานของตัวเอง 
 ไม่คุยสนทนาในเรื่องอปัมงคล 
 เมื่อรับประทานเสรจ็ควรรวบมีด-ส้อมโดยวางขนานชิดกัน วางส้อมหงาย 

ส าหรับมีดให้หันคมเข้าด้านใน 
ผา้เช็ดปากไม่ตอ้งพบัเรียบร้อยตามรอยเดมิ แต่ก็ไม่ควรขยุ้มผ้า 

28. ถ้าท่านไม่สบายโดยเฉพาะเมื่อเป็นไข้หวัดควรงดงานเลี้ยงหรือการฟัง
คอนเสิร์ท 

29.  ควรเปิดใจกว้างรับฟังความเห็นของผู้อ่ืนซึ่งแตกต่างจากความคิดเห็น
ของท่าน 

30. การมอบของขวัญให้ชาวต่างชาติควรกระท าให้เหมาะกับโอกาส  
ค าถามท่ีควรหลีกเลี่ยงหรือไม่ควรถามชาวต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่อง
ส่วนตัวหรือเรื่องท่ีสะเทือนใจผู้อ่ืน 

 Where are you going? (If I may ask) 



   
 How old are you? 
 You look skinny/fat 
 Did you get a facelift/a nose job? 
 Are you married? 
 How much is your dress/ring/watch? 
 What’s your salary?  

ถ้ามีผู้ถามท่านถึงเรื่องส่วนตัวหรือถามซอกแซกเกินไป ท่านอาจตอบกลบั
ดังนี ้

 That’s too personal. I reserve the right to answer. 
 I won’t let you know. That’s too personal. 
 I’m not going to tell you. It’s a secret. 

ค าศัพท์/ส านวนที่อาจน าไปพูด/เขียนตามสถานการณ์ต่างๆ 
 Taxi meter   Metered-taxi /metered cab 

   Let’s take/call/hail a taxi. 
 Motorcycle taxi/motorbike taxi 
 Motorcycle stand/rank 
 Footbridge 
 Pedestrian / zebra crossing 
 Go Dutch 
 American share Let’s share the bill. 
 Take home  Take-out/takeaway/to go 
 Check bill.  Bill, please.(Br.)  

   Check, please (Am)  
 

 
คุณลิขิต : นายประยุทธ  เทียมสุข 
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