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1
ประเทศ
เอเชีย
จีน

การรับประทานอาหาร
- ชำวจีนชอบกำรจัดเลี้ยงรับรองแขกต่ำงเมือง ชำวจีนในภำคเหนือมัก

เสิร์ฟออร์เดิร์ฟเย็นและซุปร้อนเป็นเมนูหลังสุดของมื้อ หรือหำกมีข้ำว
ก็จะเสิร์ฟไว้เป็นเมนูสุดท้ำย เพื่อให้มั่นใจว่ำแขกทุกคนอิ่ม
(ชำวจีนจะไม่รับประทำนของหวำนแต่อำจมีผลไม้ เช่นส้มหั่นเป็นชิ้น)
- เจ้ำภำพมักจะนั่งหันหน้ำเข้ำหำประตู และแขกหลัก ซึ่งเป็น “guest
of honour” จะนั่งข้ำงขวำของเจ้ำภำพ

การมอบของขวัญ
- ชำวจีนมอบของขวัญที่ห่อแล้ว และผู้รับของขวัญมักกล่ำวขอบคุณและรับ
-

ญี่ปุ่น

- ชำวญี่ปุ่นชอบเสิร์ฟน้ำชำญี่ปุ่นเป็นประจำ
- เป็นปรกติหำกเจ้ำภำพถำมแขกถึงอำหำรที่จะรับประทำนเป็น

ธรรมเนียม ซึ่งแขกควรให้เจ้ำภำพเป็นผู้เลือก หำกแขกไม่ชอบทำน
ให้วำงเอำไว้บนโต๊ะ
- ก่อนรับประทำนอำหำรจะได้รับผ้ำเช็ดมือ และอำหำรจะเสิร์ฟ
พร้อมกัน ก่อนรับประทำนให้เปิดฝำชำมข้ำว (ขวำมือ) และถ้วยซุป
(ซ้ำยมือ) แขกควรหยิบ/ตักอำหำรพอคำจำกทุกจำนบนโต๊ะเพื่อ
ลองก่อน
- ชำวญี่ปุ่นรับประทำนอำหำรด้วยตะเกียบ และยกชำมข้ำวด้วยมือขวำ
เพื่อสะดวก หำกทำนข้ำวหมดชำมแปลว่ำอิ่ม แต่หำกเหลือในชำม
แปลว่ำต้องกำรเพิ่ม หลังรับประทำนเสร็จให้ปิดฝำชำมข้ำวและถ้วย

-

ของขวัญโดยไม่เปิดของขวัญต่อหน้ำผู้รับ
ผู้มอบของขวัญมักดูขนำดชิ้นของขวัญเล็ก/ใหญ่ ตำมควำมอำวุโสของผู้รับ
หรือหำกเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวในนำมกลุ่ม/องค์กร
ชำวจีนและชำวเอเชียส่วนใหญ่ถือว่ำ สีขำวเป็นสีไว้ทุกข์ จึงไม่ควรมอบดอกไม้
สีขำวเป็นของขวัญ
หลีกเลี่ยงกำรมอบของขวัญ เช่น ร่ม (umbrella มีเสียงคล้ำยกับ separation)
ของมีคม เช่น มีด กรรไก และนำฬิกำ (ให้ควำมหมำยว่ำเวลำในชีวิตใกล้จะ
สิ้นสุดแล้ว เหมือนกำรมอบควำมตำยให้ผู้รับ)
ของขวัญที่เป็นเงินสดควรเป็นตัวเลขคู่และมอบโดยยื่นมือทั้งสองข้ำง
ไม่ควรคำดหวังว่ำคนจีนจะเปิดดูของขวัญต่อหน้ำผู้มอบ
ไม่ควรเปิดดูของขวัญต่อหน้ำชำวญี่ปุ่น
หลีกเลี่ยงกำรห่อของขวัญด้วยกระดำษสีดำหรือสีขำว
เวลำมอบของขวัญ ผู้รับมอบมักมีของขวัญเล็กน้อย (return gift) เพื่อแสดง
อัธยำศัยไมตรี และไม่รับเงินสด
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-

เกาหลี

-

การรับประทานอาหาร
การมอบของขวัญ
ซุปและวำงตะเกียบพักไว้ด้ำนข้ำง เพื่อแสดงว่ำอิ่มแล้ว และกล่ำว
ขอบคุณเจ้ำภำพ
เครื่องดื่มที่นิยมคือ สำเก และเบียร์ ขณะเจ้ำภำพเสิร์ฟให้แชก
ยกแก้วแล้วจิบเครื่องดื่มก่อนวำงลง และมักแลกแก้วตนเองและ
รินให้อีกฝ่ำยดื่ม หำกหมดแก้วหมำยถึงให้เติมอีก
ชำวเกำหลีรับประทำนอำหำรด้วยช้อน
- กำรมอบของขวัญของชำวเกำหลีถือเป็นธรรมเนียม มักแลกของขวัญช่วง
อำหำรจะถูกเสิร์ฟทุกอย่ำงพร้อมกันคล้ำยกับญี่ปุ่น
เทศกำลสำคัญ เช่น วันปีใหม่ วันขอบคุณพระเจ้ำ (Chusok) และโอกำสสำคัญ
กำรยกถ้วยหรือชำมขึ้นหรือหยิบอำหำรด้วยมือถือว่ำไม่สุภำพ
ต่ำง ๆ แต่มักเป็นกำรมอบฝ่ำยเดียว และไม่รับที่เป็นเงิน
(แตกต่ำงกับจีนและญี่ปุ่น)
- เมื่อได้รับของขวัญแล้วจะไม่เปิดของขวัญ
ชำวเกำหลีจะรับประทำนอำหำรบนโต๊ะเตี้ยและนั่งบนพื้น
ต่อหน้ำ เพรำะถือว่ำไม่มีมำรยำท
เจ้ำภำพจะให้เกียรติกับแขกด้วยกำรถำมว่ำแขกอยำกทำนอะไร
อำหำรเกำหลีจะประกอบด้วยเครื่องเคียงหรืออำหำรที่ปรุงด้วยพริก
แดง เช่น กิมจิ ซึ่งมีหลำกหลำยประเภท และอำหำรที่นิยมอีกประเภท
คือเนื้อย่ำง (Pulgogi) ซึ่งจะมีบริกรมำย่ำงและตัดเนื้อด้วยกรรไกร

- เมื่ออำหำรถูกเสิร์ฟครบแล้ว ควรเปิดฝำชำมข้ำวก่อนแล้วเริ่ม

รับประทำนโดยใช้ตะเกียบไม้ ไม่จำเป็นต้องรับประทำนทุกจำนที่อยู่
ตรงหน้ำ
- ชำวเกำหลีชื่นชอบกำรดื่มแอลกอฮอล์ เวลำรับประทำนอำหำรจะมี
ของรับประทำนคู่กัน เช่น ถั่ว ปลำแห้ง หรือผัก และเป็นธรรมเนียมว่ำ
ควรรับเครื่องดื่มที่ผู้อื่นรินให้ด้วยสองมือและควรรินคืนให้อีกฝ่ำย
และต้องไม่รินเครื่องดื่มเอง ตำมธรรมเนียมควรรออีกฝ่ำยรินให้
มักแลกแก้วกันดื่ม เพื่อแสดงมิตรภำพที่ดี แต่ปัจจุบันอำจปฏิบัติ
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ยุโรป
ตุรกี

การรับประทานอาหาร
น้อยลงแล้ว เพรำะระวังเรื่องควำมสะอำด
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นิยม เช่น Makkolli ซึ่งเป็นเครื่องดื่มท้องถิ่น
หรือโซจู (Soju) ซึ่งมักรับประทำนคู่กับเนื้อ Pulgogi แต่โปรดระวังว่ำ
Soju จะมีปริมำณแอลกอฮอล์พอกับสำเก (Sake) ของญี่ปุ่น
- เป็นประเทศมุสลิม ชำวตุรกีจึงไม่รับประทำนเนื้อหมู
- นิยมทำนอำหำรในสวนหรือโต๊ะที่นั่งที่เปิดรับอำกำศภำยนอกมำกกว่ำ
ในห้องปรับอำกำศของร้ำนอำหำร
- มื้ออำหำรประกอบด้วย starters หรือที่เรียกว่ำ meze ทั้งที่เป็น
อำหำรร้อน (เนื้อทอด หรือ พำยไส้เนื้อผสมเนยแข็ง ผักโขมหรือเห็ด
(börek)) หรืออำหำรเย็น (โยเกิร์ต มะกอก พริกหวำนยัดไส้ข้ำวและ
เครื่องเทศ มะเขือม่วงบดละเอียด เนยแข็งจำกแพะและแกะ อำหำร
จำนหลัก คือ เนื้อวัวหรือเนื้อแกะอบหรือย่ำงเสิร์ฟกับข้ำว มะเขือเทศ
และสลัดผัก พร้อมกับขนมปัง และของหวำนเป็นพำยที่มีน้ำเชื่อมรำด
หรือผลไม้
- กำแฟในตุรกีเป็นกำแฟดำเสิร์ฟในถ้วยขนำดเล็ก ใส่น้ำตำลเรียกว่ำ
şekerli ไม่ใส่น้ำตำลเรียกว่ำ sade
- ชำวตุรกีจะใช้เวลำหลำยชั่วโมงในกำรรับประทำนอำหำรเย็น
เนื่องจำกเป็นกำรสังสรรค์พูดคุยกันไปด้วยตั้งแต่ช่วงเย็นถึงดึก
บทสนทนำที่ควรหลีกเลี่ยง คือ ปัญหำของชนกลุ่มน้อยในประเทศ
ศำสนำ และกำรเมือง เว้นเสียว่ำแขกมีควำมสนิทสนมกับเจ้ำภำพ
- ถึงแม้ว่ำจะขัดกับหลักศำสนำอิสลำม แต่ชำวตุรกีส่วนใหญ่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมกับกำรรับประทำนอำหำรเย็น เช่น เบียร์

การมอบของขวัญ
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เยอรมนี

-

-

-

-

การรับประทานอาหาร
การมอบของขวัญ
และเครื่องดื่มประจำชำติเรียกว่ำ raki เป็นเหล้ำที่แรงแต่นำมำผสมกับ
น้ำจนกระทั่งเหมือนมีควันขำว ออกมำในปริมำณที่พอเหมำะ
เนื่องจำกกำรอำกำรเมำเหล้ำในที่สำธำรณะถือเป็นเรื่องน่ำละอำย
ในขณะที่ไวน์มักนิยมดื่มในเมืองหลวงหรือตำมเมืองใหญ่
หำกเพิ่งเดินทำงมำถึงตุรกีและได้รับเชิญเป็นแขก ไม่ควรเป็นผู้จ่ำย
ค่ำอำหำรเพรำะจะถือว่ำผิดธรรมเนียม
ทิปมักรวมอยู่ค่ำอำหำรแล้ว แต่ในร้ำนอำหำรหรู แขกอำจพิจำรณำ
เพิ่มค่ำทิปให้อีก 5-10 % ของค่ำอำหำรโดยจ่ำยให้บริกรเป็นเงินสด
อำหำรเยอรมันแตกต่ำงตำมแต่ละท้องถิ่น เช่น ชำวเยอรมันทำง
- ชำวเยอรมันมักมอบดอกไม้เป็นของขวัญเพื่อมอบให้เจ้ำภำพที่เป็นผู้หญิง
ภำคเหนือรับประทำนปลำ และทำงภำคใต้รับประทำนเนื้อต่ำง ๆ
- ชำวเยอรมันมักห่อของขวัญด้วยกระดำษ และมอบของขวัญในเทศกำลสำคัญ
ทำนคู่กับมันฝรั่งนึ่ง (Knödel)
เช่น คริสต์มำส วันคล้ำยวันเกิด หรืออำจไม่ใช่เทศกำลแต่เป็นกำรแสดงน้ำใจ
ชำวเยอรมันรับประทำนอำหำรคู่กับเบียร์ และเบียร์มีลักษณะแตกต่ำง
ของผู้มำเยือนและสร้ำงปฏิสัมพันธ์ที่ดี โดยอำจมอบเป็นของขวัญชิ้นเล็ก
ตำมแต่ละท้องถิ่น เช่น เบียร์ Kölsch เมืองโคโลญจน์ (ตะวันตกของ
เช่น กล่องบรรจุช็อคโกแลตและแนบนำมบัตรพร้อมข้อควำมอวยพรสั้นๆ เช่น
เยอรมนี) หรือเบียร์ Alt ในเมือง Düsseldorf และในหลำยเมืองเสิร์ฟ
Nice day!
เบียร์คู่กับเหล้ำ schnapps (เหล้ำหมักจำกเมล็ดพืช)
เวลำสั่งไวน์ที่ร้ำนอำหำร เลือกสั่งระหว่ำงหวำน (Sweet) หรือเข้มข้น
(Dry) และหำกชอบรับประทำนรสชำติหวำนกว่ำสำมำรถเลือกไวน์
คุณภำพชั้นดีอย่ำง Kabinett หรือ Spätlese
ผู้ชำยจะเป็นฝ่ำยจองโต๊ะในร้ำนอำหำร ร้ำนอำหำรทั่วไปลูกค้ำ
สำมำรถเลือกโต๊ะอำหำรได้ ยกเว้นทีร่ ้ำนอำหำรหรูซึ่งร้ำนจะจัดให้
ก่อนรับประทำนอำหำร ชำวเยอรมันจะกล่ำว Guten Appetit และ
ก่อนดื่มจะกล่ำวอวยพรขอให้สุขภำพดี แล้วดื่มพร้อมกัน
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ฝรั่งเศส

การรับประทานอาหาร
การมอบของขวัญ
- แขกอำจพิจำรณำเพิ่มค่ำทิปให้อีก 5 - 10 % ของค่ำอำหำรโดยจ่ำยให้
บริกรเป็นเงินสด
- ชำวฝรั่งเศสเน้นทำนอำหำรมื้อกลำงวันและเย็น ยกเว้นมื้อเช้ำที่ทำน
- โดยธรรมเนียมควรมอบดอกไม้แก่เจ้ำภำพฝ่ำยหญิง สำมำรถมอบ
กำแฟหรือนมกับขนมปังหรือครัวซอง และมักจะจัดงำนเลี้ยงรับรอง
ช็อคโกแลตในกล่องสวยงำมเป็นของขวัญ ข้อห้ำมเช่น ไม่ควรมอบดอก
เฉพำะในโอกำสพิเศษและใช้เวลำสังสรรค์นำน 2-3 ชั่วโมง
เบญจมำศ (Chrysanthemums) เพรำะถือว่ำเป็นดอกไม้อวมงคล หรือดอกไม้
ที่มี 13 ช่อ (เลขอวมงคล)
- อำหำรฝรั่งเศสจะทำมำจำกวัตถุดิบที่แตกต่ำงกันตำมแต่ละภูมิประเทศ
แต่มีวิธีกำรปรุงอำหำรจะคล้ำยกันหมด
- มื้อกลำงวันจะประกอบด้วย starter และจำนหลักที่เป็นเนื้อสัตว์หรือ
เนื้อปลำกับผัก และตำมด้วยผักสลัดและชีส และอำจมีของหวำน เช่น
เค้กหรือไอศครีม จะสำมำรถเติมขนมปังได้ตลอด แต่ไม่ควรทำน
ขนมปังก่อนจะเริ่มมื้ออำหำรและให้หยิบขนมปังเป็นชิ้นด้วยมือ
ไม่ควรใช้มีด
- มื้อเย็นเริ่มเวลำ19.00 น. หรือ 20.00 น. ซึ่งเป็นเวลำหลังเลิกงำน
18.00 น. มื้อเย็นประกอบด้วย Starter เช่น สลัด charcuterie (เนื้อ
หั่นสไลด์และไส้กรอก) หรือเนื้อสัตว์ทะเล บำงครั้งในโอกำสพิเศษอำจ
มีจำนหลัก 2 จำน และเสิร์ฟผักสลัดกับ oil & vinegar หลังจำก
อำหำรหลัก ตำมด้วยผลไม้ เค้ก หรือไอศกรีม
- หลังรับประทำนอำหำรนิยมดื่มกำแฟหรือแอลกอฮอล์ เรียกว่ำ
digestif เช่น Cognac หรือ apple brandy หรือสำหรับสุภำพสตรี
อำจเลือกที่มีกลิ่นผลไม้หรือสมุนไพร สำหรับช่วยในกำรย่อยอำหำร
- ชำวฝรั่งเศสมักจะชอบเลือกไวน์ทมี่ รี สชำติดี และอุณหภูมิเหมำะสม
ให้เข้ำกับรสชำติของอำหำรต่ำงกัน สำหรับไวน์ขำวหรือ Rose คูก่ ับ
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-

รัสเซีย

-

-

การรับประทานอาหาร
starter ไวน์แดงคูก่ ับเนื้อสัตว์ และไวน์ขำวคู่กับเนื้อปลำ ไวน์ blanc
doux ซึ่งออกรสชำติหวำนกว่ำ เสิร์ฟคู่กับของหวำน
กำรสูบบุหรี่ขณะรับประทำนกับผู้อื่นเป็นกำรกระทำที่ไม่สุภำพและ
อำจทำให้เสียบรรยำกำศกำรรับประทำนอำหำร
กำรปฏิเสธไม่รับประทำนอำหำรจำนใดที่เจ้ำภำพเป็นคนทำและ
นำมำเสิร์ฟถือว่ำไม่สุภำพ
ไม่ควรมอบไวน์แก่เจ้ำภำพให้เป็นของขวัญเพรำะเป็นกำรแสดงว่ำ
เจ้ำภำพไม่สำมำรถเสิร์ฟไวน์ดีให้แขกได้
ควรไปให้ตรงเวลำที่นัดหมำย
ในงำนเลี้ยงทำงกำรจะต้องมีกำรกล่ำวอวยพร (toast) หรือ
สุนทรพจน์ (speech) ทุกครั้ง
กำรรับประทำนอำหำรประกอบด้วย Hor d’ouvres (zukuski
ในภำษำรัสเซีย) ซึ่งมีสลัดผัก ไส้กรอก เนื้อปลำ (เสิร์ฟเย็น) และพำย
เสิร์ฟพร้อมกับวอดก้ำในแก้วเล็กต้องดื่มจนหมดแก้วในครำวเดียว
ตำมด้วยอำหำร
หำกไม่ต้องกำรรับประทำนอำหำรใดให้วำงไว้ด้ำนข้ำง
แชมเปญรัสเซียมักจะนำมำเสิร์ฟพร้อมกับอำหำร และอำจมีวอดก้ำ
หรือบรั่นดีต่ำง ๆ เช่น cherry vodka หรือ Georgian brandy
ชำและกำแฟเสิร์ฟคู่กับของหวำน เช่น เค้ก (torte) และครีมกับ
ช็อคโกแลต
ชำวรัสเซียมักใช้เวลำรับประทำนอำหำรมื้อเย็นนำนจนถึงดึก
เพื่อพบปะพูดคุยกัน

การมอบของขวัญ

- ชำวรัสเซียให้ควำมสำคัญกับกำรให้ของขวัญมำก ทุกครั้งเมื่อต้องไปพบปะกับ

คนอื่น ๆ ต้องมีของขวัญไปมอบ
- ชำวรัสเซียชื่นชอบรูปภำพเมืองต่ำง ๆ ของแขกที่มอบให้ หรือผลิตภัณฑ์ผ้ำ
หรือหนังสือ
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อิตาลี

-

-

-

-

การรับประทานอาหาร
อำหำรกลำงวัน (‘il pranzo’) ถือว่ำเป็นอำหำรมื้อหลักของชำว
อิตำลี อำหำรเช้ำ (‘la prima colazione’) ที่เสิรฟ์ ในโรงแรมมีเพียง
กำแฟ ขนมปังและแยม ชำวอิตำลีครึ่งหนึ่งไม่รับประทำนอำหำรเช้ำ
อีกครึ่งหนึ่งนิยมไปทำนอำหำรเช้ำที่ local bar ได้แก่ cappuccino
และพำยขนม โดนัท หรือครัวซองยัดไส้คัสตำร์ด
สำนักงำนต่ำง ๆ พักช่วงเวลำอำหำรกลำงวันอย่ำงน้อย 2 ชัว่ โมง
ซึ่งชำวอิตำลีมักจะกลับไปรับประทำนอำหำรกับครอบครัว เนื่องจำก
โรงเรียนเปิดสอนเวลำ 8.30 – 12.30 น. จันทร์ถึงเสำร์ ในขณะที่
จะเริ่มรับประทำนอำหำรเย็นในเวลำ 19.00 – 20.00 น.เป็นต้นไป
และอำหำรกลำงวันในวันอำทิตย์ถือเป็นมื้อพิเศษที่ครอบครัวใหญ่
และเพื่อนมำรับประทำนอำหำรร่วมกัน
อำหำรกลำงวันมื้อพิเศษในวันอำทิตย์หรือที่ไปรับประทำนนอกบ้ำน
จะประกอบด้วย starter คือ Parma Ham กับผักดอง หรือเมลอน
ตำมด้วยอำหำรจำนหลัก 2 ชนิด ได้แก่ pasta หรือ risotto (ข้ำว)
หรือ ซุป และ ปลำ หรือ เนื้อ ซึ่งเสิร์ฟกับผัก (ในอิตำลีไม่ค่อยมีคน
ทำนอำหำรมังสวิรัติ)
ชำวอิตำลีเห็นว่ำ pizza เป็นอำหำรจำนเดียว แต่ pasta ไม่ใช่
ยกเว้น lasagna
คนส่วนใหญ่มักจะใช้เวลำนำนนั่งทำนอำหำรเย็นและสนทนำกันโดย
จะรับประทำนเนยแข็ง (ใช้มีดและส้อม แต่ไม่ทำนกับขนมปังหรือ
biscuits) ผลไม้สด และขนมหวำน

การมอบของขวัญ
- หำกได้รับเชิญไปร่วมงำน ตำมธรรมเนียมต้องมีดอกไม้หรือช็อคโกแลต
ให้เจ้ำภำพ เพื่อแสดงควำมขอบคุณ หรือบำงครั้งเป็นแชมเปญในโอกำสพิเศษ
- สีดอกไม้ที่ควรหลีกเลี่ยงคือ สีแดงหรือเหลืออำจเป็นสีชมพู และจำนวน
ดอกเป็นเลขคี่ และห้ำมมอบดอกเบญจมำศ (เช่นเดียวกับฝรั่งเศส และถือ
หมำยเลข 17 เป็นเลขอวมงคล แต่ 13 เป็นเลขมงคล (โดยเฉพำะในเมือง
Naples)
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อิหร่าน
เปรู และ
เม็กซิโก

การรับประทานอาหาร
- ชำวอิตำลีนิยมดื่มไวน์ขำวแช่เย็น อำทิ Pino หรือ Verduzzo ก่อน
จะนัง่ ลงรับประทำนอำหำร ในช่วงเวลำดึก อำจจะเสิรฟ์ brandy
grappa หรือ whisky ด้วย
- แม้ว่ำชำวอิตำลีจะบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่ำงกว้ำงขวำง
แต่คนส่วนใหญ่จะดื่มเพียง 1-2 แก้วต่อมื้อเท่ำนั้น
-

การมอบของขวัญ

- สีเหลืองเป็นสีโชคร้ำยหรือให้ควำมหมำยในทำงลบ จึงควรหลีกเลี่ยงมอบ
ดอกไม้สีเหลืองเป็นของขวัญ
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