
มรรยาทในการต้อนรับ 
 

                                                                                                               โดย  ดร.สันทดั ศะศิวณิช 
 

  “ประเพณมีมีาแต่โบราณใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ” 
   ชาวไทยถือวา่ผูม้าเยอืน เป็นผูน้  าความเป็นมงคลมาสู่บา้นเรือน จึงตอ้นรับผูม้า

เยอืนดว้ยอธัยาศยัและถือวา่ผูน้ั้นเป็นญาติ แมแ้ต่ชาวต่างชาติท่ีเขา้มาสู่ประเทศไทย ชาวไทยกถื็อ

วา่ผูน้ั้น เป็นเสมือนญาติดว้ย เช่น ชาวไทยเรียกคนจีนวา่เจก็ (แปลวา่อา) เวลาพดูคนไทยเรียกวา่

อาเจก็  โดยเติมค าวา่อาซ่ึงเป็นภาษาไทยลงไปดว้ย  (แลว้ต่อมาเพี้ยนเป็นเจ๊ก)  เช่นเดียวกบัท่ีชาว
ไทยเรียกชาวอินเดียวา่แขก (แขกแปลวา่ผูม้าเยอืน) แลว้เรานบัญาติ จึงเรียกวา่ บัง แลว้เพิ่มค าวา่

อาลงขา้งหนา้ เรียกวา่ อาบัง เหล่าน้ีเป็นการเรียกกนัในฐานะญาติทั้งส้ิน 
  ระบบมรรยาทดั้งเดิมของไทย  ท่ีมีวิถีชีวิตคุน้อยูก่บัภูมิอากาศร้อนช้ืน จึงนัง่ นอน

บนพื้นเรือน   ไม่ตอ้งใช ้ โต๊ะ  เกา้อ้ี  ตัง่  เตียง  เพราะไม่หนาว  แมแ้ต่เส้ือก็แทบจะไม่ตอ้งใช ้

มรรยาทไทยจึงมีการนัง่  การคลาน  การคุกเข่า  มีแมแ้ต่การเคารพดว้ยการกราบ แลว้ต่อมาไดมี้

การใชโ้ต๊ะ เกา้อ้ี  ตัง่  เตียง   มรรยาทไทยท่ีไดป้ฏิบติัมาแต่เดิม จึงไดป้รับเปล่ียนไปดว้ย 
แต่ชาวไทยกย็งัคงรักษามรรยาทท่ีดีงามตามแบบไทยของเราเองไว ้ โดยไดรั้บเอา 

มรรยาทสากลมาประยุกตใ์ช้ใหส้อดคลอ้งกบัมรรยาทไทย ท่ียงัคงเป็นหลกัปฏิบติัในวิถีชีวิตใน

สังคมของเราเองตลอดมา 
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัมรรยาทในการตอ้นรับ  คนไทยกป็ระยกุตใ์ชม้รรยาทสากล 

มาประกอบกบัมรรยาทไทย ใหส้อดคลอ้งกลมกลืนกนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

๑.     การเยีย่มเยอืนกนัระหว่างบุคคล   
  การไปมาหาสู่เยีย่มเยอืนกนั เป็นการกระชบัความสัมพนัธ์ใหส้นิทสนมกนัยิง่ข้ึน 
นอกจากการเยีย่มเยอืนกนัในทางสังคมทัว่ไปแลว้ ในวถีิทางท่ีเก่ียวกบัการงานและอาชีพ  กย็งัมี

การเยีย่มเยอืน  เพื่อกระชบัความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารและบุคลากรของสถาบนัและองคก์าร 
ต่าง ๆ   ทั้งในสังคมไทยดว้ยกนัและในสังคมระหวา่งประเทศทัว่โลก 

เม่ือมีการติดต่อเยีย่มเยอืนกนัระหวา่งบุคคลนานาชาติ  ท่ีมีวถีิชีวติและวฒันธรรม 
แตกต่างกนั  อาจมีวธีิปฏิบติัท่ีต่างกนั   จึงไดมี้การพฒันามรรยาทในการตอ้นรับ ท่ีเป็นมาตรฐาน 
สากล เพื่อประสานพิธีการและมรรยาทในวฒันธรรมท่ีต่างกนั ใหก้ลมกลืนกนัได ้
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  แม้แต่สถาบันและองค์การต่างๆ ทีไ่ด้กาํหนดแบบพธิีการ (Protocol) และมรรยาท 

(Etiquette)  ในการเยีย่มเยอืนระหว่างกนัขึน้มาเป็นการเฉพาะ  กย็งัต้องปรับใช้มรรยาทสากล มา

ปฏบัิติระหว่างบุคคล ทีม่วีฒันธรรมต่างกนั 
  ยิง่เป็นบุคลากรในวงการธุรกจิระหว่างประเทศด้วยแล้ว    ยิง่จําเป็นต้องเรียนรู้

มรรยาทและพธิีการ ตามระบบสากล  เพือ่การปฏบัิติต่อบุคคลจากประเทศ ทีอ่าจมวีธิีปฏบิัติ 
ทีแ่ตกต่างออกไปด้วย 
 

๒.     ผู้เป็นแขกได้รับเกยีรตสูิงกว่าผู้ต้อนรับเสมอ 
เป็นประเพณีท่ีถือปฏิบติักนัทัว่ไป วา่ แขกผูม้าเยอืนเป็นผูน้  าความเป็นมงคลมาสู่ 

ผูต้อ้นรับ  และเม่ือค านึงวา่ ผูพ้ลดับา้นพลดัเรือนพลดัถ่ินมา ยอ่มจะรู้สึกวา่ตนอยูใ่นฐานะเส่ียงภยั  

ไม่สะดวกสบายเหมือนเม่ืออยูใ่นบา้นของตนเอง   ฝ่ายผูเ้ป็นเจา้ถ่ินหรือเจา้บา้น  ซ่ึงมีอ านาจใน

ทอ้งถ่ินและในบา้นเรือนของตน  จึงตอ้งแสดงอธัยาศยั ด้วยการให้เกยีรติ   ให้การคุ้มกนัและให้

ความปลอดภัยต่อผู้มาเยอืนอย่างสูงสุด  พร้อมกบัอาํนวยความสะดวกสบายต่อผู้มาเยอืนอย่าง

เต็มทีเ่สมอ  เช่น  ท่ีนัง่  ท่ียนื  ตอ้งอยูใ่นท่ี ซ่ึงปลอดภยัท่ีสุด  แมแ้ต่เคร่ืองด่ืมท่ีตอ้นรับแขกใน
งานเล้ียง กย็งัตอ้งมีการชิม ใหเ้ห็นวา่ ไม่มียาพิษเจือปน   มรรยาททั้งปวง ลว้นแต่เกิดข้ึนมาจาก 
การใหค้วามปลอดภยัระหวา่งบุคคลเป็นหลกั 
 

๓.     การแนะนําบุคคลให้รู้จกักนั 
  เม่ือมีบุคคล ท่ีไม่เคยรู้จกักนัมาก่อน ไดม้าพบกนัในบา้นของผูต้อ้นรับ เป็นหนา้ท่ี

ของเจา้บา้นท่ีจะตอ้งแนะน าให้บุคคลท่ีมาพบกนัในบา้นของตนไดรู้้จกักนั และเป็นหนา้ท่ีของ

เจา้ภาพหญิงในงานเล้ียงต่างๆ ท่ีจะแนะน าใหแ้ขกท่ีมาร่วมในงานเล้ียงนั้นไดรู้้จกักนั  การแนะน า

ใหบุ้คคลรู้จกักนั เป็นจุดเร่ิมตน้ของการติดต่อสมาคมระกนัในสังคม 
๓. ๑.    การแนะนําชายให้หญิงได้รู้จัก 

  มีหลกัการอยูว่า่หญิงเป็นคนเด่นใครๆ กรู้็จกัเธออยูแ่ลว้ หรืออีกนยัหน่ึงกคื็อหญิง

เป็นฝ่ายมีเกียรติสูงกวา่ชาย  ส่วนชาย โดยทัว่ไป จะเป็นใคร กไ็ม่มีใครรู้  เม่ือจะแนะน าหญิงและ

ชายใหรู้้จกักนั จึงตอ้งขออนุญาตหญิงก่อนท่ีจะแนะน าชายใหเ้ธอไดรู้้จกั  ห้ามแนะน าหญิงให้

ชายรู้จกัเป็นอนัขาด 
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  การแนะนําชายให้หญิงได้รู้จัก 
 ผู้แนะนํา  -  คุณรัตนาครับผมขออนุญาตแนะนําคุณสมชาย ......... (ใหรู้้จกั) ครับ 

 รัตนา       -   ยนิดีทีไ่ด้รู้จักค่ะคุณสมชาย  (ยกมือไหว ้ หรือยืน่มือใหจ้บั หรือกม้            
                                                                              ศีรษะลงทกัทาย กไ็ด)้   
 ผู้แนะนํา  -   คุณสมชายเป็นศิลปิน ทางวจิิตรศิลป์...... 

 

คนไทยดว้ยกนัควรยกมือไหวก้นั  โดยผูอ้าวโุสนอ้ยกวา่ เป็นฝ่ายยกมือไหวก่้อน 
ถา้เป็นมรรยาทสากล  ท่ีถือวา่หญิงเป็นผูมี้อาวโุสสูงกวา่ชายเสมอ  หญิงจึงเป็นฝ่ายยืน่มือใหช้าย

สัมผสั หรือเพียงแต่กม้ศีรษะทกัโดยไม่ยืน่มือใหสั้มผสักไ็ด ้   แต่ถา้เป็นเจา้ภาพหญิงในงานเล้ียง

อาหาร  หญิงจะเป็นฝ่ายยืน่มือใหแ้ขกสัมผสัเสมอ  แต่ธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของไทยต่างจาก

ประเพณีสากล  การจะไหวห้รือสัมผสัมือกนัอยา่งไร ตอ้งพิจารณาขนบธรรมเนียมในวฒันธรรม

และสภาพการณ์ของแต่ละพื้นท่ีดว้ย 
  เจ้าภาพหญิง  -   คุณรัตนา  คะ  ขอแนะนําคุณสมชาย ......  ให้รู้จัก 
  รัตนา             -   สวสัดีค่ะ  คุณสมชาย   ยนิดีทีไ่ด้รู้จักค่ะ   (ไหว ้ หรือยืน่มือให ้
                                                                                        สัมผสั หรือเพียงแต่กม้ศีรษะให ้กไ็ด)้ 
  สมชาย –     สวสัดคีรับ เป็นเกยีรติครับ  (ไหว ้หรือสัมผสัมือหรือกม้ศีรษะค านบั) 
  ผู้แนะนํา -   คุณสมชาย กาํลงัประสพความสําเร็จในเร่ือง............... 
 

๓. ๒.   เพศเดียวกนัต้องแนะนําผู้น้อยให้ผู้ใหญ่ได้รู้จัก  
  โดยหลกัการ ผูใ้หญ่เป็นบุคคลส าคญั ท่ีใครๆกรู้็จกัอยูแ่ลว้  แต่เดก็อาจเป็นบุคคล 
ท่ีผูใ้หญ่ไม่เคยไดรู้้จกัมาก่อน  จึงตอ้งขออนุญาตท่านเม่ือจะแนะน าผูน้อ้ยใหท่้านไดรู้้จกั 

 ผู้แนะนํา  -  ท่านอธิบดีครับผมขออนุญาตแนะนําคุณสมชาย........... ครับ 

             อธิบดี      -   ยนิดีทีไ่ด้รู้จักครับคุณสมชาย (กม้ศีรษะให ้ หรือยืน่มือใหส้ัมผสั) 

              สมชาย    -   เป็นเกยีรติครับ (ถา้ผูใ้หญ่ผงกศีรษะให ้ตอ้งยกมือไหวผู้ใ้หญ่ หรือ 
                                             ถา้ผูใ้หญ่ยืน่มือใหส้ัมผสั  ตอ้งสัมผสัมือ  แลว้ยกมือไหวผู้ใ้หญ่ซ ้ า) 
  ผู้แนะนํา  -   คุณสมชาย ..........  เป็นศิลปินทางวจิิตรศิลป์ ครับ 
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๓. ๓.  เมือ่ได้รับเชิญเป็นแขกในงานสังคม  หากเจา้ภาพไม่ไดแ้นะน าใหบุ้คคลรู้จกักนั 
ผูเ้ป็นแขกอาจแนะน าตนเองใหผู้อ่ื้น  ท่ีเป็นแขกร่วมในงานเดียวกนันั้นรู้จกัไดโ้ดยถือหลกัวา่ 
เจ้าภาพเป็นผู้คํา้ประกนัว่าแขกแต่ละคนทีม่าร่วมงานเป็นคนดีทีค่วรรู้จักและร่วมสังคมกนัได้ 

 

๓. ๔.  ถา้เดินอยูก่บัเพื่อนคนหน่ึงในถนนหนทาง และในระหวา่งทางพบเพื่อนอีกคน 
หน่ึง   ตามหลกัสากลห้ามแนะนําให้เพือ่นทั้งสองรู้จักกนั 

 

๓. ๕.  ในงานท่ีมีการลีลาศเจ้าบ้านหญิงอาจแนะนําชายให้หญิงรู้จักได้โดยไม่ต้อง 
ขออนุญาตหญิงก่อน 
 

๓. ๖.   เพื่อนอาจแนะน าเพื่อนท่ีไปพบกนัในบา้นท่ีคุน้กนัใหรู้้จกักนัไดแ้ต่ทางท่ีดี 
ให้เจ้าบ้านหญิงเป็นผู้แนะนําจะดีกว่า 

 

๓. ๗.     ในงานสังสรรคเ์ลก็ๆแขกอาจไดรั้บการแนะน าใหรู้้จกักนัโดยการเรียกแต่ 
เพียงช่ือตวักไ็ดแ้ต่ในงานทีจ่ัดอย่างเป็นแบบพธิกีาร ต้องแนะนําทั้งช่ือตัวและช่ือสกุลด้วย 
 

๓. ๘.  ถา้ไปร่วมในงานใด ท่ีจดัอยา่งเป็นแบบพิธีการแลว้มีการประกาศช่ือบุคคล 
โดยใชช่ื้อผิดหรือประกาศโดยไม่ไดย้ินเสียง ผูไ้ดรั้บการแนะน า อาจแจง้ให้เจา้ภาพหญิงทราบ

เพื่อแกไ้ขใหถู้กตอ้ง   การแนะน าตนเองควรกล่าวถึงฐานนัดรและยศศกัด์ิของใหน้อ้ยท่ีสุด 
 

๔.  การแนะนําบุคคลให้รู้จักกนัด้วยจดหมาย 
 ๔.๑.ผูแ้นะน าตอ้งรับผดิชอบต่อการปฏิบติัของผูท่ี้ไดรั้บการแนะน าเสมอฉะนั้น 
ถา้ไม่มัน่ใจอยา่ใชจ้ดหมายแนะน าบุคคลใด ใหบุ้คคลอ่ืนรู้จกั 
 

๔.๒.  หนังสือแนะนําต้องส่งถงึบุคคลทีส่ามทีเ่ป็นผู้รับการแนะนําโดยตรงพร้อมกบัแนบ

นามบัตรของผู้แนะนําไปด้วยอย่าให้ผู้ได้รับการแนะนําตัวถือจดหมายน้ันไปด้วยตนเอง 
 

๔.๓.   ในกรณีท่ีเป็นการแนะน าบุคคล โดยใหผู้ท่ี้จะไดรั้บการแนะน าใหรู้้จกันั้น  ถือ
จดหมายแนะน าไปเอง (กรณีเช่นน้ีเป็นขอ้ยกเวน้ซ่ึงปกติจะไม่ใหผู้ท่ี้จะไดรั้บการแนะน าให้

บุคคลอ่ืนรู้จกั  ถือจดหมายแนะน าไปเอง  ตามขอ้ ๔.๒.)  อยา่ปิดซองจดหมายแนะน าเพื่อให ้
ผูไ้ดรั้บการแนะน า รู้วา่เราไดแ้นะน าเขาไปดว้ยความจริงใจ 
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๕. มรรยาทในการทกัทายกนั 
  การทกัทายกนัเป็นมรรยาทส าคญั  ผูท้กัทายท่ีเขา้ใจความหมายและรู้วิธีปฏิบติั

อย่างแทจ้ริงจะสามารถส่ือแสดงไมตรีจิตไปสู่ผูไ้ดรั้บการทกัทายให้รู้สึกประทบัใจไดใ้นทนัที

มิตรภาพจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
  การทกัทาย  ไม่วา่จะปฏิบติัดว้ยกิริยาหรือวาจา  หรือเป็นการปฏิบติัตามประเพณี

ของชาติใด  ลว้นเป็นการแสดงใหท้ราบวา่ผูท้กัทายไดใ้หค้วามปลอดภยัหรือมีอธัยาศยัห่วงใยใน

ความปลอดภยัของผูไ้ดรั้บการทกัทายในท านองเดียวกนัทั้งส้ิน   ผูไ้ม่เขา้ใจอาจแสดงความหมาย 
ออกมาไดไ้ม่เตม็ท่ีหรือบางทีกก็ลายเป็นการกระท า ท่ีไม่มีความหมายไปเลยกไ็ด ้

 

 ๕.๑. การทักกนัด้วยวาจา 
 

-           คนไทย  เม่ือพบคนท่ีรู้จกักนันอกบา้น จะทกักนัวา่ “ไปไหนมา”   เพราะปกติ  
            คนไทยใชชี้วติอยูก่บัเหยา้เฝ้ากบัเรือน   เม่ือพบคนท่ีรู้จกักนันอกบา้น ซ่ึงอาจ 
             ไปเส่ียงภยัมาจึงถามกนัเช่นนั้นโดยไม่ไดต้อ้งการค าตอบตามความเป็นจริง     
             ค  าตอบท่ีไดรั้บจึงมกัจะเป็นค าวา่ “เปล่า”   ซ่ึงไม่เป็นความจริง  หรือไม่มี 
             ความหมายเสียดว้ยซ ้ าไป 

 

-            คนจีน ทกักนัวา่ “กนิข้าวแล้วหรือยงั”  กเ็พราะในประวติัศาสตร์ของจีน  
             ช่วงหน่ึง ชาวจีนในเมืองจีนอดอยากถึงขนาดอดตาย   เม่ือพบกนัจึงทกักนั 
              ดว้ยอธัยาศยั ห่วงใยในความปลอดภยัของเพื่อน   ท่ีอาจอดอาหารถึงตาย    
              ค  าตอบท่ีไดรั้บคือ “กนิแล้ว”   แมย้งัไม่ไดกิ้น  กต็อ้งตอบวา่กินแลว้  เพื่อให ้
              ผูท่ี้ทกัตนสบายใจ 

 

 -             ฝร่ัง ทกักนัวา่ “เป็นอย่างไรบ้าง”  “สบายดีหรือ”  เพื่อแสดงวา่มีอธัยาศยัห่วงใย 
                          ในความปลอดภยัของเพื่อน ท่ีอาจเจบ็ไขไ้ดป่้วยเพราะอากาศหนาว  กแ็สดง 

  หลกัการเดียวกนั   ค  าตอบท่ีไดรั้บกคื็อ“ขอบคุณสบายด”ี  แมเ้จบ็ป่วยกต็อ้ง 
  ตอบวา่สบายดี  
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 ๕.๒. การทักกนัด้วยกริิยา 
การทกักนัดว้ยกิริยา กมี็นยัความหมายท านองเดียวกนั คือ เป็นการแสดงถึง 

การใหค้วามปลอดภยัต่ออีกฝ่ายหน่ึง     โดยผูน้อ้ยใหค้วามปลอดภยัต่อผูใ้หญ่  ดว้ยการแสดงวา่

ตนไม่เป็นอนัตรายต่อผูใ้หญ่      ฝ่ายผูใ้หญ่กจ็ะแสดงออกถึงการสละอ านาจท่ีอาจเป็นอนัตราย

ต่อผูน้อ้ย  เช่น 
 

  การไหว้  ไม่วา่จะเป็นการไหวต้ามแบบของชาติใด  ลว้นแต่เป็นท่าแสดง 
                          การส ารวมกายดว้ยการน ามือมาประนม ฝ่ามือแนบสนิทแสดงใหเ้ห็น 

ไดว้า่ไม่มีอาวธุอยูใ่นมือและมือไม่ไดไ้ปซุกซ่อนอยูท่ี่ใด   ซ่ึงอาจจบัอาวธุ

มาท าร้ายผูอ้ยูเ่บ้ืองหนา้ได ้ ตวัอยา่งท่ีเห็นไดจ้ากชาวอินเดีย  ศรีลงักา หรือ

เนปาล และในอีกหลายชาติ  จะประนมมืออยูก่ลางอก ทอ้งแขนแนบ

ล าตวั (ท่าอญัชล)ี  เพื่อแสดงความเคารพกนัโดยทัว่ไป  แต่ถา้เป็นการ

แสดงความเคารพบูชา  เขาจะประนมมือยกข้ึนไหวโ้ดยตน้มืออยูบ่น

หนา้ผาก (ท่าอภิวนัทา) 
แต่การไหวเ้พื่อการทกัทายตามวถีิไทย แมป้ระนมมือเหมือนกนั 

แต่มีแบบพิธีการในการปฏิบติั ท่ีแสดงความหมายต่างจากการไหวข้อง 
ชนชาติอ่ืนไดอ้ยา่งชดัเจน วา่ ใครอาวโุสสูงกวา่ใครโดยแสดงใหเ้ห็นวา่  
ผูมี้อาวโุสนอ้ยไดใ้หค้วามปลอดภยัต่อผูมี้อาวโุสสูง และผูใ้หญ่ไดส้ละ

อ านาจท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อผูน้อ้ย   และในฐานะท่ีเป็นผูมี้อ  านาจ มีบารมี 

จะตอ้งอ านวยพรต่อผูน้อ้ยเสมอ  การยกมือรับไหว ้จึงไม่ใหน้ิ้วปิดปาก 
เพื่อจะไดก้ล่าวทกัทายและอวยพร 

โดยเฉพาะในเร่ืองของการใหค้วามปลอดภยัต่อผูอ้าวโุสสูงกวา่ 
            การไหวข้องไทยแสดงนยัความหมายออกมาไดช้ดัเจน ดว้ยการใชป้ลาย 

น้ิวมือจรดส่วนต่าง ๆ บนใบหน้าในขณะไหวก้นั  เป็นการก าหนดให้

ดวงตาสามารถประสานกนัหรือเห็นกนัได้หรือไม่  สะทอ้นให้เห็นได้

อยา่งชดัเจนวา่  ฝ่ายใดใหค้วามปลอดภยัต่ออีกฝ่ายหน่ึงอยา่งไรเพียงใด 
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การไหว้ด้วยท่าอญัชล ี ปฏิบติัดว้ยการประนมมือทั้งสองไวท่ี้กลางอก  ฝ่ามือแนบ 
กนั โดยน้ิวทั้งหา้ชิดกนั  ทอ้งแขนแนบล าตวั ศอกไม่แนบล าตวั  หนัหนา้

ไปยงัส่ิงท่ีเราก าลงัแสดงความเคารพ   
 

  การไหว้ด้วยท่าวนัทา    ปฏิบติัดว้ยการประนมมือทั้งสอง โดยใหป้ลายศอก 
                                    ทั้งสองชิดขา้งล าตวั  แลว้ยกมือท่ีประนมอยูแ่ลว้นั้น ใหอ้ยูใ่นระดบัสูง 
   บนใบหนา้   ถา้เป็นการไหวใ้นระดบัสูงสุด ท่ีเรียกวา่ “อภิวาท”  
   ชาวอินเดีย ศรีลงักา และอีกหลายประเทศ จะยกมือท่ีประนมอยูข้ึ่น   
   ใหต้น้มืออยูท่ี่ส่วนบนของหนา้ผาก  ซ่ึงต่างจากการไหวใ้นท่าวนัทา 
   ของไทย 
 ๕.๓.    การไหว้เพือ่การทักทายกนัตามแบบไทย 

  ชาวไทยไม่ไดไ้หวท้กัทายกนัดว้ยท่าอญัชลี  แต่คนไทยไหวก้นัดว้ยท่าวนัทา  
ดว้ยการประนมมือ โดยใหศ้อกทั้งสองชิดลาํตัว  ไม่วา่จะไหวเ้คารพใครในระดบัใด   มอืที่

ประนม จะอยู่สูงกว่าการประนมมอืในท่าอญัชล ี แม้แต่เมือ่เป็นการรับไหว้  ท้องแขน กจ็ะ 
ไม่แนบลาํตัว 
 

    ๕.๓.๑.   การไหว้บุคคลระดบัเดยีวกนั  ประนมมือ ศอกชิดลาํตัว ยกมือท่ี 
                                          ประนมข้ึน โดยใหป้ลายนิว้ช้ีจรดปลายจมูก  ต่างฝ่ายต่างมองเห็นกนั  

  จึงไม่มีฝ่ายใดเสียเปรียบ  ต่าง ปลอดภยัทั้งสองฝ่าย   ถา้ฝ่ายใดท าร้าย  
       อีกฝ่ายหน่ึง  กส็ามารถป้องกนัตนเองหรือหลบหลีกได ้ เพราะ 
       สามารถมองเห็นอีกฝ่ายหน่ึง 

 

    ๕.๓.๒.  การไหว้ผู้ใหญ่ที่อาวุโสสูงกว่า  ประนมมือ ศอกชิดลาํตัว กม้ศีรษะ 
                                           ลงใหป้ลายนิว้ช้ีจรดหว่างคิว้   ผูไ้หวจ้ะมองไม่เห็นผูใ้หญ่ท่ีตนไหว ้                          
                                           ถึงแมคิ้ดร้าย  กไ็ม่อาจท าร้ายท่านได ้ เพราะมองไม่เห็น  ผูใ้หญ่จะ 
                                           ไดรั้บความปลอดภยัฝ่ายเดียว   
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 ๕.๓.๒.    การรับไหว้   ผูใ้หญ่รับไหวา้ผูน้อ้ย ดว้ยการประนมมือ  ศอกชิด 
                                           ลาํตัว  ยกมือข้ึน ใหป้ลายนิว้ช้ีจรดใต้ริมฝีปากล่างเหนือคาง  ผูใ้หญ่ 
                                           จะมองเห็นผูน้อ้ยท่ีก าลงัไหวต้น   ในขณะท่ีผูน้อ้ยไม่เห็นผูใ้หญ่   
                                           ถา้ผูใ้หญ่ท าร้ายผูน้อ้ย  ผูน้อ้ยจะไม่ป้องกนัตวัเลย  เพราะมองไม่เห็น   
                                           เม่ือผูใ้หญ่รับไหวผู้น้อ้ย  ปลายน้ิวมือ ท่ีประนมรับไหว ้จะตอ้งไม่ปิด 
                                           ปาก  เพราะผูใ้หญ่จะตอ้งกล่าวอวยพรแก่ผูน้อ้ย 
 

  ๕.๓.๓.   การไหว้ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ประนมมือศอกชิดลาํตัวใหป้ลายนิว้หัวแม่มอื 
                                            จรดหว่างคิว้   ท่ีจริงเป็นการก าหนดใหป้ลายน้ิวช้ีจรดไรผม หรือ                             
                                            ส่วนบนของหนา้ผาก  แต่อาจเป็นระดบัไม่คงท่ี  จึงใชนิ้ว้หัวแม่มือ 
                                            จรดหว่างคิว้แทน  มีผลใหก้ารไหวอ้ยูใ่นระดบัท่ีถูกตอ้งตามท่ีได ้
                                            ก  าหนดไว ้
 

   การไหวท่ี้มีการแสดงความหมายตามระดบัอาวโุสของผูไ้หว ้ และผูรั้บไหวต้าม

แบบของไทยน้ี ไม่ปรากฏอยูใ่นวฒันธรรมอ่ืน  นอกจากในประเทศเพื่อนบา้น ท่ีอาจถ่ายทอด

แบบของไทยไปปฏิบติั 
 

๕.๔.    การกราบ  มีความหมายลึกซ้ึงกวา่การไหว ้ไม่วา่จะเป็นการกราบโดยฝ่ามือทาบ

ลงกบัพื้น หรือกราบโดยประนมมือตั้งกบัพื้น จะตอ้งกม้ศีรษะและกม้หนา้ลงสู่พื้น   ผูก้ราบจะ

มองไม่เห็นผูท่ี้ตนกราบ    เม่ือมองไม่เห็น ถึงคิดร้าย กจ็ะท าร้ายไม่ได ้  ผูไ้ดรั้บการกราบยอ่มจะ 
ปลอดภยั     แต่ในทางตรงขา้ม  ผูรั้บการกราบจะเห็นผูก้ราบตลอด  ถา้ผูรั้บการกราบท าร้ายผูท่ี้ 
ก าลงักราบตน  กท็  าร้ายไดโ้ดยฝ่ายผูก้ราบ ไม่หลบหลีกหรือป้องกนัตนเอง     เพราะมองไม่เห็น 
ผูท่ี้ตนก าลงักราบเคารพ 

 การกราบของไทยมีแบบพธีิการท่ีก าหนดใหเ้ห็นไดช้ดัเจน วา่ การกราบท่ีก าลงั 
ปฏิบติันั้น เป็นการกราบเคารพส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เคารพผูศ้กัด์ิสิทธ์ิ  หรือกราบเคารพบุคคล 
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 ๕.๔.๑.    การกราบส่ิงศักดิสิทธ์ิ   กราบดว้ยท่าเบญจางคประดิษฐ ์ โดยผูก้ราบ 
                             ตอ้งคุกเข่าทั้งสอง   แบมือทั้งสองขา้ง คว  า่ลงทาบพื้น โดยใหฝ่้ามือห่าง 
                             ห่างกนัประมาณ  ๕  น้ิว  แลว้กม้ลง ใหห้นา้ผากจรดพื้นระหวา่งฝ่ามือ 

     ทั้งสอง  การกราบท่าน้ี    เป็นการเคารพผูศ้กัด์ิสิทธ์ิหรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ        
      เช่น กราบเคารพพระภิกษุ 

 

 ๕.๔.๒.    การกราบบุคคล  ตอ้งนัง่พบัเพียบ   ประนมมือกราบลงบนพื้น ไม่ 
                                           แบมือ   แลว้กม้ศีรษะลง   โดยใหป้ลายน้ิวหวัแม่มือจรดหวา่งคิ้ว   
                                           การกราบแบบน้ีเป็นการกราบบุคคล  แมก้ราบเคารพพระบาทสมเดจ็ 
                                           พระเจา้เจา้อยูห่วักต็อ้งกราบดว้ยท่าน้ี   หา้มนัง่คุกเข่าแบมือกราบ 
                                           บุคคล  ไม่วา่ผูน้ั้นมีสถานะสูงเพียงใด   เพราะผูน้ั้นไม่ใช่ผูศ้กัด์ิสิทธ์ิ 
 

          ๕.๔.๓.    การกราบบิดามารดา  กราบไดท้ั้ง ๒ วธีิ เพราะบิดามารดานอกจาก 
                                          เป็นบุคคลท่ีเราเคารพยิง่แลว้  ยงัถือวา่บิดามารดาเป็นพระศกัด์ิสิทธ์ิ 
                                          ของบุตรดว้ย 
 

              ๕.๔.๔.    ผู้รับการกราบไม่ต้องปฏบัิติตอบ ต่างจากการไหว ้ท่ีมีการรับไหว ้ 
                              ดว้ยการไหวต้อบ   แต่การกราบเป็นการแสดงความเคารพบูชา จึง 
                              ไม่ตอ้งมีการเคารพตอบ  แต่เม่ือเรากราบผูใ้หญ่ ท่านอาจยกมือไหว ้
                               ความหมายท่ีถูกตอ้ง คือ  ผูใ้หญ่ไม่ไดไ้หวต้อบ  แต่ท่านไหวอ้ธิษฐาน 
                               ขอใหส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิอ านวยพรใหแ้ก่ผูท่ี้กราบท่าน    ไม่ใช่การไหวต้อบ 
                               การกราบท่ีเราแสดงความเคารพท่าน 

   

๕.๕.     การจบัมือทักทายกนั       เป็นการปฏิบติัสืบเน่ืองมาจากการท่ีอศัวิน ผูมี้อาวธุ                     
ประจ ากายแสดงเจตนาเป็นมิตรดว้ยการยืน่มือขวา ท่ีอาจจบัอาวธุข้ึนมาท าร้าย ใหผู้ท่ี้ตนทกัทาย

ดว้ยจบัไว ้  เป็นการสละอ านาจ ท่ีจะใชมื้อขวาจบัอาวธุมาท าร้าย   ถา้ต่างฝ่ายต่างมีอาวธุ   เม่ือ 
ไดย้ืน่มือเปล่าใหก้นัและกนั  เป็นการแสดงความหมายวา่  ต่างกมี็เจตนาสุจริต  จึงยืน่มือขวาท่ีจะ

ใชถื้ออาวธุท าร้ายกนัไดม้าใหจ้บัไว ้ และยงัเป็นการใหค้วามอบอุ่นแก่กนัของคนในเมืองหนาว 
 



-  ๑๐  - 
 
แลว้ไดก้ลายมาเป็นกิริยาในการทกัทายกนัดว้ยการสละอ านาจในการใชอ้าวธุของฝ่ายผูมี้อ  านาจ  

และเป็นการใหค้วามอบอุ่นต่อกนัดว้ย   

  ในการจับมอืทักทายกนั  ห้ามเดก็ยืน่มือใหผู้ใ้หญ่จบั  ห้ามชายยืน่มือใหห้ญิงจบั   
 

-    ผู้ใหญ่   มีอ  านาจ จึงเป็นฝ่ายยืน่มือใหผู้น้อ้ยจบั  แสดงถึงการท่ีผูใ้หญ่สละอ านาจท่ีอาจ 
      เป็นอนัตรายแก่ผูน้อ้ย (ดว้ยการใหผู้น้อ้ยจบัมือไว ้ไม่ใหใ้ชมื้อไปจบัอาวธุมา 
      ท าร้ายผูน้อ้ยได)้ 

-    หญิง    เป็นฝ่ายยืน่มือใหช้ายจบัหรือไม่กไ็ด ้ ถือวา่หญิงมีเกียรติสูงกวา่ชาย   หา้มชาย 
                  ยืน่มือใหห้ญิงจบั 

 

๕.๕.    วธิีการจับมอืทกัทายกนั 
- ยนืตรง  อาจโนม้กายลงเลก็นอ้ย  แบมือขวาเป็นแนวตรง  (อยา่คว  า่หรือหงาย

มือ)  ตั้งน้ิวหวัแม่มือข้ึนยืน่เฉพาะแขนส่วนตั้งแต่ศอกถึงปลายมือออกไปใน

แนวระนาบ  แขนช่วงบนเป็นมุมออกไปเลก็นอ้ย     ไม่เหยยีดแขนตรง   (โดย

กะวา่ เม่ือจบัมือกนัแลว้ร่างของทั้งสองฝ่ายจะอยูห่่างกนัเพียงแค่เอ้ือมมือ

ออกไปใชป้ลายน้ิวแตะตน้แขนกนัได ้ คือ  ยนืห่างกนัราว  ๒  ศอก)     
 

                        -      ต่างฝ่ายต่างบีบมือใหก้ระชบั  ไม่เบาหรือแรงเกิน  เขยา่มือ ๓ – ๔ คร้ัง  
                               การเขยา่มือตอ้งเคล่ือนไหวดว้ยขอ้ศอก  ไม่เขยา่ดว้ยขอ้มือ 
 

  -      เดก็ตอ้งปล่อยมือผูใ้หญ่ภายใน  ๕ วนิาที  ชายปล่อยมือหญิงภายใน ๕ วินาที 

 

                        -      ผูใ้หญ่ อาจสร้างสัมผสัท่ีสอง  ดว้ยการใชมื้อซา้ยแตะท่ีหลงัมือของเดก็ หรือ    
                               เอ้ือมไปแตะไหล่ เพื่อแสดงความสนิทสนม เป็นกนัเอง  ซ่ึงจะท าใหเ้ดก็รู้สึก 
                               ปลาบปล้ืม ท่ีไดรั้บความเมตตาและความเป็นกนัเองจากผูใ้หญ่  
 
 
 
 
 



-  ๑๑  - 
 
 

๖.  การสนทนา 
  การสนทนาเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งปฏิบติัในการเยีย่มเยอืนและการตอ้นรับกนั 
ท่ีทั้ง  ๒  ฝ่ายตอ้งมีการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกนัดว้ยการใชถ้อ้ยค าวาจา 
แต่กอ็าจใชนิ้รพจนภ์าษา(ภาษากาย-ท่วงท่ากิริยา) ประกอบไดด้ว้ย  การสนทนาเป็นวธีิการ 
สร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีไดผ้ลดีท่ีสุดและง่ายท่ีสุดแต่การสนทนาท่ีผดิวธีิและไม่สุภาพ กอ็าจเป็น

การท าลายมิตรภาพลงได ้
  การสนทนาเป็นการส่ือสารระหวา่งบุคคลตั้งแต่  ๒  คนข้ึนไป  โดยตอ้งมีการพดู

และการฟัง    ผูพ้ดูท่ีดีจะตอ้งมีคุณสมบติัของนกัเจรจาท่ีดี  ตามท่ีพระพุทธเจา้ทรงก าหนดคือรู้จกั

ฟังเม่ือผูอ่ื้นพดู  และรู้วธีิพดูท่ีท าใหผู้อ่ื้นฟัง     นกัสนทนาท่ีดีตอ้งมีความจ าดี  และมีการศึกษาดี

มีตวามรอบรู้  และรู้กระจ่างในเร่ืองท่ีตนพดู  โดยมีความสามารถในการถ่ายทอดขอ้มูลสาระของ 
เร่ืองท่ีกล่าวถึง ใหผู้ร่้วมสนทนาเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งรู้วา่อะไรมีประโยชนอ์ะไรไม่มีประโยชน์

และสุดทา้ยคือไม่ชวนทะเลาะ คุณสมบติัขอ้สุดทา้ยน้ีเป็นเร่ืองของผูมี้มรรยาทดี   ท่ีจะตอ้งรู้จกั

เกรงใจผูอ่ื้น 
ผูมี้มรรยาทตอ้งค านึงอยูเ่สมอวา่การสนทนากนั ตอ้งเฉล่ียเวลาส าหรับการพดูและ 

การฟังอยา่งทัว่ถึง  ไม่พดูอยูค่นเดียว  และไม่พดูอยูเ่พียงเร่ืองเดียว 
 

คนทัว่ไปไม่อยากฟังเร่ืองอะไรอืน่มากไปกว่าเร่ืองที่ตนชอบและสนใจ   ฉะนั้น 
ถา้จะท าใหคู่้สนทนาพึงพอใจ กค็วรจะพดูหรือถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเขาในทางดี 
เช่น พดูกบัหญิงท่ีเป็นแม่ในเร่ืองลูกของเธอ พดูกบัศิลปินเก่ียวกบัผลงานของเขาและเปิดโอกาส

ใหคู่้สนทนาเป็นฝ่ายพดูโดยเราท าตวัเป็นผูฟั้งท่ีดี  เราจะไดรั้บประโยชนจ์ากการสนทนานั้น และ 
ไดรั้บความเป็นมิตรจากคู่สนทนาเพิ่มข้ึน 

อย่าพูดเร่ืองเกีย่วกบัอาชีพของคู่สนทนามากนัก   เพราะเขาอาจจะคิดไปไดว้า่ 
เราก าลงัลว้งความลบัในงานอาชีพของเขา   และอย่าพูดถึงเร่ืองทีคู่่สนทนาเช่ียวชาญแต่เพยีง

อย่างเดยีว   เพราะอาจจะท าใหเ้ขารู้สึกวา่เรามองเห็นเขาเป็นคนไม่มีภูมิรู้ในเร่ืองอ่ืนๆ 
  การพดูท่ีดีควรใชเ้สียงเบาๆทีสุ่ภาพนุ่มนวล    เสียงพดูท่ีน่าฟังจะเกิดไดจ้าก 
การฝึกฝนและการควบคุมตนเองในขณะพดู    ความพอดีของเสียงท่ีไม่ดงัเกินหรือเบาเกินนั้น

สังเกตไดจ้ากผูฟั้งและผูพ้ดูเองดว้ย   ถา้ไม่แน่ใจขอใหถื้อหลกัวา่เบาไปหน่อย ดีกว่าดังเกนิไป 
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  การโตเ้ถียงท่ียดืยาวในเร่ืองเด่ียว  หรือการโตเ้ถียงกนัอยา่งเอาเป็นเอาตาย มกัจะ

น าไปสู่การทะเลาะกนัหรืออยา่งนอ้ยกน็ าไปสู่ความผดิใจหรือความไม่พอใจได ้
ในการสนทนา อยา่ตั้งหนา้ตั้งตาขดัคอหรือแกไขการพดูผดิของผูอ่ื้น  ทั้ง ๆ ท่ีเรา 

รู้เร่ืองนั้นดีกวา่ผูท่ี้ก  าลงัพูด   เขาจะรังเกียจและไม่ตอ้งการสนทนากบัเราต่อไป 
  การกระซิบกนัต่อหนา้ผูอ่ื้นท่ีก าลงัร่วมสนทนาอยูด่ว้ยกนั เป็นกิริยาท่ีน่ารังเกียจ

ในท านองเดียวกนั  
  การเมอืงและศาสนาเป็นเร่ืองของการขดักนัมากกว่าการคล้อยตามกนั  ฉะนั้น 
ถา้ยกเร่ืองเหล่าน้ีข้ึนมาเป็นหวัขอ้สนทนาเม่ือใด ตอ้งระมดัระวงั  อยา่งนอ้ยกจ็ะตอ้งควบคุมสติ

และอารมณ์ใหไ้ด ้ เม่ือถึงคราวโตเ้ถียงอยา่งเผด็ร้อนอยา่พลอยร้อนไปกบัคู่สนทนาดว้ย 
  การเป็นผู้ฟังทีด่ีมีความส าคญัเท่า ๆ กบัการเป็นนักพูดทีม่วีาทศิลป์  คนทัว่ไป

มกัจะชอบพดูมากวา่ชอบฟัง   ใครเป็นนกัฟังท่ีดีได ้ จะเป็นท่ีนิยมชมชอบของคนทัว่ไป  การเป็น 
นกัฟังท่ีดี ไม่ไดห้มายจ ากดัอยูเ่พียงเป็นการน่ิงสงบฟังผูอ่ื้นพดูตลอดเวลา  แต่จะตอ้งรู้จกัการให้

ความสนใจฟัง และซกัถามบา้งตามสมควร    ถา้เราฟังเป็นและถามเป็นเราจะไดท้ั้งความรู้ และ

ความรักจากผูท่ี้เราสนทนาดว้ย   การเป็นนกัฟังท่ีดีเป็นเสน่ห์ท่ีส าคญั 
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๗.   ระบบการน่ังตามลาํดบัอาวุโสในการรับแขก 
  วฒันธรรมไทยสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมสากล  ท่ีถือวา่ผูเ้ป็นแขก (ผูม้าเยอืน) มี

อาวโุสสูงกวา่ผูต้อ้นรับ  เราจึงถือวา่แขกควรไดน้ัง่ในท่ีนัง่ท่ีอยูใ่นต าแหน่งสูงกวา่ผูต้อ้นรับเสมอ 
  ในขณะนัง่ท างานตามปกติ  ถา้แขกมิใช่ผูม้าติดต่อดว้ยเร่ืองงานไม่ควรรับแขกท่ี

โต๊ะท างาน    ควรตอ้นรับท่ีเกา้อ้ีชุดรับแขก   แต่ถา้จ  าตอ้งรับแขกท่ีโต๊ะท างาน ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
 ๗. ๑.   การน่ังรับแขกทีโ่ต๊ะทาํงาน 
  -   ผู้บังคบับัญชาระดับสูงเข้ามาหา   ตอ้งลุกข้ึนยนืและเดินไปตอ้นรับ  แลว้เชิญ 
ใหน้ัง่ในท่ีนัง่ของเราท่ีโต๊ะท างาน   แลว้เราไปนัง่ ณ ท่ีนัง่ ทีอ่ยู่ทางซ้ายหน้าโต๊ะทาํงานของเรา 
  -   ถ้าเป็นผู้ใหญ่ทีไ่ม่ใช่ผู้ดาํรงตําแหน่งสูงในหน่วยงานทีเ่ราสังกดั  เรายนืข้ึนรับ 
แลว้เชิญใหน้ัง่ในท่ีนัง่ของเราโดยเราไปนัง่ในเกา้อ้ี ท่ีอยูท่างขวา หนา้โต๊ะท างานนั้น 
  -    ถ้าเป็นบุคคลในสังกดัของเรา  ไม่จ  าเป็นตอ้งลุกข้ึนยนื     เราเชิญใหน้ัง่เกา้อ้ี 
ท่ีหนา้โต๊ะท างานของเราเขาจะนัง่เกา้อ้ีทางดา้นซา้ย   ถา้มาสองคน ผูอ้าวโุสสูงกวา่จะนัง่เกา้อ้ีทาง

ดา้นขวาของเรา ผูอ้าวโุสรองลงไป จะนัง่ในเกา้อ้ีทางดา้นซา้ยของเรา 
  -    ถา้เป็นแขกทัว่ไปท่ีอาวโุสนอ้ย มาพบ  เราตอ้งยนืข้ึนตอ้นรับ  แลว้เชิญใหน้ัง่ 
ในท่ีนัง่ ท่ีอยูท่างดา้นขวาหนา้โต๊ะท างานของเรา 
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 ๗.๒.    การน่ังรับแขกทีเ่ก้าอีชุ้ดรับแขก     เกา้อ้ีชุดรับแขกหมายถึงชุดท่ีมีเกา้อ้ีโซฟา 

(Sofa)   ๑ ตวักบัเกา้อ้ีเด่ียวอีกอยา่งนอ้ย   ๒  ตวั   ทางขวา- ซา้ย  หนัขา้ง   ถา้เป็นเกา้อ้ีนวม ท่ีนัง่
ได ้๒ ท่ี  ไม่เรียกวา่ โซฟา  แต่จะเรียกวา่ เกา้อ้ีส าหรับคู่รัก (Love seat)  ไม่เหมาะส าหรับใชใ้น
การรับแขกในส านกังาน 
 

  ๗. ๒. ๑.  กรณแีขกผู้ใหญ่มาคนเดียวหรือหลายคนกต็าม แต่ผู้รับแขกมคีนเดียว 
  ควรจดัท่ีนัง่ดงัน้ี  
 

 
-      แขกทีเ่ป็นหัวหน้าคณะนัง่ขวาสุดของโซฟา  บุคคลอ่ืน ๆ ในคณะนัง่ในเกา้อ้ีเด่ียว 
ทางดา้นขวาลดหลัน่ไปตามล าดบัอาวโุส  อาวโุสทา้ยสุดนัง่เกา้อ้ีตวัสุดทา้ย  (อยา่ให ้
มานัง่ปนทางดา้นซา้ย) 
 

 -ผู้ต้อนรับนัง่เก้าอีเ้ดี่ยวทางด้านซ้ายคณะของฝ่ายผูต้อ้นรับตอ้งนัง่เกา้อ้ีถดัลงมาทาง      
                    ดา้นซา้ยเท่านั้น  อาวโุสนอ้ยสุด  นัง่เกา้อ้ีตวัสุดทา้ย 
 
 
 
 

     แขก 
       ๑ 

 ผูต้อ้นรับ                         
  คนเดียว 

  แขก 
    ๒ 

 
                    โต๊ะรับแขก 
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  ๗. ๒. ๒.  กรณแีขกมาเป็นคณะหรือไม่กต็าม ถ้าผู้ต้อนรับน่ังรับเป็นคณะ  
ควรจดัท่ีนัง่ดงัน้ี 
 

 
- แขกนัง่ขวาสุดของโซฟา  คณะของแขก นัง่ในท่ีนัง่ทางดา้นขวา  ลดหลัน่ลงไป

ตามล าดบัอาวโุส 
- ผู้ต้อนรับ  นัง่ซา้ยสุดของโซฟา  คณะของผูต้อ้นรับ นัง่ในเกา้อ้ีเด่ียวทางดา้นซา้ย

ตามล าดบั 
- ถ้าแขกอาวุโสสูงมาก ๆ  เช่น เป็นรัฐมนตรี  ผูต้อ้นรับจะไม่นัง่ท่ีโซฟาดว้ย  แต่จะนัง่

ท่ีเกา้อ้ีทางซา้ย 

ผูเ้ป็นแขก                             ผูต้อ้นรับ 
       ๑                                          ๑ 

    แขก 
      ๒ 

แขก 
      ๓ 

ผูต้อ้นรับ 
       ๒ 

ผูต้อ้นรับ 
       ๓ 

 
                    โต๊ะรับแขก 

โต๊ะ 
     เลก็ 

โต๊ะ 
     เลก็ 
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  ๗. ๒. ๓.   ในกรณทีีแ่ขกเป็นผู้มอีาวุโสสูง  เช่น  รัฐมนตรี 
        ควรจดัท่ีนัง่ ดงัน้ี 
 

 
หัวหน้าคณะผู้มาเยอืนเป็นผู้อาวุโสสูง 
 

-   หวัหนา้คณะนัง่ขวาสุดของโซฟา 
-   บุคคลในคณะนัง่เกา้อ้ีเด่ียวทางขวา  ลดหลัน่ไปตามล าดบัอาวโุส 
-    หวัหนา้คณะผูต้อ้นรับ นัง่เกา้อ้ีเด่ียวทางซา้ย 

                        -    บุคคลฝ่ายผูต้อ้นรับนัง่เกา้อ้ีเด่ียวทางดา้นซา้ยถดัไปตามล าดบัอาวโุส  

  รัฐมนตรี 
หวัหนา้คณะ 

 ผูต้อ้นรับ 
        ๑ 

    แขก 
      ๒ 

     แขก 
       ๓ 

 ผูต้อ้นรับ 
       ๒ 

 
        โต๊ะเต้ียส าหรับชุดรับแขก 

โต๊ะกาแฟ 
     เลก็ 

โต๊ะกาแฟ 
     เลก็ 
 



-  ๑๗  - 
 
 

 ๗.๓.   การเตรียมความพร้อม 
 

  -      ตอ้งเตรียมเกา้อ้ีใหพ้อส าหรับทั้งฝ่ายผูเ้ป็นแขกและฝ่ายผูต้อ้นรับ  อยา่ให ้
ตอ้งมีการจดัหาเกา้อ้ีมาเสริม   เพราะในการรับแขกส าคญัควรถามไวก่้อนวา่ คณะมาก่ีคน 
  -      ถา้จ  าเป็นตอ้งมีล่ามส าหรับแปลการสนทนา ตอ้งจดัท่ีนัง่ใหล่้ามนัง่ขา้งหลงั 
                               โซฟา ระหวา่งหวัหนา้คณะทั้งสอง 
                        -      เตรียมเคร่ืองด่ืมใหพ้ร้อม ทั้ง กาแฟร้อน  ชาร้อน และน ้าเยน็   น ้าท่ีชงกาแฟ 
                               ตอ้งร้อนจดั  อยา่ชงกาแฟส าเร็จรูปรับแขก   ตอ้งเป็นกาแฟด า  มีเคร่ืองปรุง 
                               ใหแ้ขกปรุงเอง 
                        -      การรับแขกในยโุรปอาจบริการไวนเ์ชอร่ีดว้ย 
                        -      เม่ือแขกมาถึงตอ้งมีผูต้อ้นรับ 
                               *   แขกระดบัสูงมาก ตอ้งใหเ้ลขาไปรับท่ีรถ เม่ือมาถึงหอ้ง ผูต้อ้นรับตอ้งเดิน 
                                    ออกจากโต๊ะท างาน มารับเม่ือแขกท่ีประตูหอ้งรับรอง 
         *   แขกระดบัสูง มีเจา้หนา้ท่ีไปตอ้นรับ พามาสู่หอ้งรับแขก  เม่ือแขกเขา้หอ้ง 
                                    ผูต้อ้นรับลุกข้ึนจากโต๊ะ เดินออกไปรับ  แลว้เชิญไปนัง่ท่ีชุดรับแขก 

                เม่ือแขกนัง่เรียบร้อยแลว้  บริการกาแฟ น ้าชา และน ้าเยน็ พร้อมดว้ย    
                ผา้ซบัมือ (ใหบ้ริการทางขา้งหนา้ของแขก)      

  -       เม่ือแขกลา  ตอ้งเดินไปส่งแขก  แมเ้ป็นแขกท่ีมีอาวโุสไม่สูงกวา่ผูต้อ้นรับ   
                                แต่ในขณะเป็นแขก ตอ้งถือวา่ แขกมีอาวโุสสูงกวา่ผูต้อ้นรับเสมอ    ถา้เป็น 
                                แขกธรรมดา ส่งใหถึ้งประตู   แขกอาวโุสสูงไปส่งใหถึ้งลิฟท ์   และถา้เป็น 
                                แขกอาวโุสสูงมาก  ตอ้งไปส่งใหถึ้งรถ 
 
 
 
 
 
 
 


