
วัฒนธรรมเบื้องต้นของชาวฟิลิปปินส์และสิ่งควรปฎิบัติ 

การทักทาย 

คนฟิลิปปินส์ใช้การทักทายในรูปแบบเดียวกับตะวันตก กล่าวคือหากคู่สนทนาไม่มีความสนิทสนมให้ใช้
วิธีการจับมือทักทายแบบตะวันตก   และหากคู่สนทนามีความสนิทสนมดีใช้วิธีหอมแก้มแบบแก้มชนแก้มใน
ระหว่างหญิงกับหญิง หรือ หญิงกับชาย และการสวมกอดระหว่างชายกับชาย   ส่วนระหว่างการหอมแก้มระหว่าง
ชายกับชายนั้นมักพบเฉพาะในกลุ่มชาวฟิลิปปินส์ที่นับถือศาสนามุสลิม 

คนฟิลิปปินส์มีการทักทายระบบอาวุโสในระหว่างหมู่เครือญาติ  เด็กชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ยังถูกอบรมให้
ทักทายญาติผู้ใหญ่ด้วยการจับมือผู้อาวุโสมาแตะที่กลางหน้าผากเพ่ือเป็นการแสดงความเคารพ  

ในการพบปะเจรจาธุรกิจ ในงานสังคมทั่วไปทั้ง ชาย/หญิง จะจับมือเพื่อทักทายและท าความรู้จัก และจับ
มืออีกครั้งเมื่ออ าลา ลักษณะการจับมือควรจะเป็นกันเอง ไม่เป็นทางการและไม่แน่นจนเกินไป ผู้ชายอาจตบหลัง
ของอีกฝ่ายหนึ่งแบบเบาๆก็ได้ ฝ่ายชายควรจะรอให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายยื่นมือออกมาก่อน ในขณะที่การแสดงความ
เคารพต่อผู้อาวุโสนั้น ต้องเริ่มด้วยการทักทาย ผู้ที่อาวุโสมากท่ีสุดก่อน 

 

ในส่วนของชื่อและการเรียกชื่อนั้น มีข้อปฏิบัติและข้อควรรู้ดังนี้ 
 ทั้งชาย/หญิง  การล าดับชื่อจะขึ้นด้วย ชื่อตัว + อักษรตัวแรกของนามสกุลมารดา+นามสกุลบิดา การ

แนะน าบุคคลให้ใช้นามสกุลเต็ม อย่าเรียกอักษรย่อ 
 พึงใช้ Mr. Mrs. Miss ค าน าหน้าชื่อตามอาชีพ + นามสกุล จนกว่าเจ้าบ้าน หรือผู้ร่วมงานของคุณ จะ

อนุญาตให้เรียกชื่อตัวได้ และอาชีพ หมอ ครู ต ารวจ และอ่ืนๆ จะมีค าน าหน้าชื่อที่บอกอาชีพ 
 ใช้ Sir , Ma”am  เมื่อพูดกับผู้อาวุโส และผู้บังคับบัญชา หรือค าน าหน้าชื่อที่ได้รับอนุญาตให้เรียก + 

นามสกุล  แม้ว่าจะรู้จักคุ้นเคยกันแล้วก็ตาม 
 เมื่อแต่งงานแล้ว ผู้หญิงหลายคน ยังคงนามสกุลของตนเอง บางคนก็เพ่ิมนามสกุลของฝ่ายสามีเข้าไปด้วย 

โดยเติมหลังเครื่องหมาย（-） 
 ในการติดต่อเรื่องจดหมาย  หากผู้ต้องการติดต่อด้วยคือ Mrs. Maria Bacani-Aquino ก็ควรขึ้นต้นด้วย 

Dear Mrs. Aquino แต่ส าหรับการสนทนาทั่วไป ให้เรียกเธอว่า Mrs. Aquino  
 ครอบครัวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่มีชื่อเป็นภาษาสเปน  เนื่องจากถูกสเปนครองมานานกว่า 3 ศตวรรษ 



ศาสนา 

       ชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาคริสต์โดยแบ่งออกเป็น 2 สายหลักคือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอ
ลิคซึ่งเป็นศาสนาประจ าชาติที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากประเทศสเปนแต่เดิม(ในปัจจุบัน มีผู้นับถือศาสนาคริสต์
นิกายโรมันคาทอลิกถึงร้อยละ 85)  โดยภายหลังยุคการปกครองภายใต้ประเทศสหรัฐอเมริกาท าให้ประชากรชาว
ฟิลิปปินส์บางส่วนหันมานับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนต์  วัฒนธรรมประเพณีที่ซึมซับจากศาสนาคริสต์ มี
ในหลายมิติทั้งทางสังคม อาทิ การมีพ่อแม่อุปถัมภ์ การรวมญาติในช่วงวันหยุดคริสมาสต์ และทางวัตถุ อาทิ 
รูปแบบสถาปัตยกรรมอาคาร และการแต่งกายที่ได้รับอิทธิพลมาจากทางตะวันตก 

  

 

      การปฏิบัติตนในการเข้าโบสถ์นั้นต้องแต่งกายสุภาพผู้หญิงมักต้องนุ่งกระโปรงยาวและเสื้อมิดชิดสุภาพ
และไม่จ าเป็นต้องถอดรองเท้า ผู้ฟังควรนั่งฟังอย่างสงบเสงี่ยม อย่างไรก็ตามวัยรุ่นฟิลิปปินส์สมัยใหม่นิยมสวม
กางเกงยีนส์เข้าโบสถ์ 

การเข้าโบสถ์ของผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคมักท าในวันอาทิตย์ ส่วนคริสต์นิกายโปรแตส
แตนต์หรือนิกายใหม่มักมีวันบังคับเข้าโบสถ์ในวันเสาร์  

 



การเตรียมเงินเดินทาง 

การถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มอาจมีการระบุปริมาณการถอนเงินสูงสุดแต่ละครั้งที่ 20,000 เปโซ ยกเว้นตู้
เอทีเอ็มธนาคารในระดับสากลเช่นธนาคาร HSBC ทีจ่ ากัดปริมาณการถอนเงินที่มากกว่านั้น  

ส่วนร้านแลกเงินมีกระจายอยู่ทั่วโดยเฉพาะในเขตย่านการค้าธุรกิจ เช่น เมืองมากาติ เมืองมะนิลา ทั้งนี้
ควรเลือกร้านแลกเปลี่ยนเงินที่น่าเชื่อถือและควรนับเงินทุกครั้งหลังการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากมี
ข่าวร้านแลกเปลี่ยนเงินให้เงินในจ านวนต่ ากว่าอัตราหรือขาดหายบ่อยครั้ง  

เงินดอลลาร์เป็นที่ยอมรับในการแลกเปลี่ยนในประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งธนบัตรต้องไม่มีรอยหักพับ ฉีกขาดใน
การแลกเปลี่ยนเงินกับร้านแลกเปลี่ยนเงิน 

การแต่งกาย 

ชาวฟิลิปปินส์ถือเรื่องการแต่งกายเป็นสิ่งส าคัญ โดยต้องแต่งกายสุภาพสวมรองเท้าหุ้มส้นในการผ่านเข้า
อาคารส านักงาน โบสถ์ โรงแรม และร้านอาหารที่มีระดับหลายแห่ง อย่างไรก็ตามหากเดินเข้าร้านอาหารตาม
ห้างสรรพสินค้าไม่มีข้อก าหนดเรื่องการแต่งกายดังกล่าว  

การแต่งตัวเข้าร่วมงานประชุมหรืองานพิธีกับทางราชการ ผู้ชายชาวฟิลิปปินส์มักสวมเสื้อประจ าชาติ
เรียกว่า บารอง ท าจากใยสัปปะรดหรือใยกล้วยสีครีม และผู้หญิงมักใส่กระโปรงสุภาพกับเสื้อที่ค่อนข้างมีสีสัน 

 

หากเป็นงานเลี้ยงกลางคืนผู้ชายยังสามารถสวมเสื้อบารองหรือสูทในการเข้าร่วมงาน ส่วนหญิงชาว
ฟิลิปปินส์มักนิยมใส่ชุดกระโปรงราตรียาวสีสันต่างๆ หรืออาจใส่เสื้อราตรีประจ าชาติแขนยกสูงที่เรียกว่า ฟิลิปปิน
เยียนา 



 

พิธีงานจัดเลี้ยงวันเกิด งานแต่งงาน งานศพ 

 ครอบครัวชาวฟิลิปปินส์มีพิธีความเชื่อในการฉลองจัดเลี้ยงวันเกิดเม่ือบุตรทั้งหญิงและชายครบรอบ 1 ปี  
3 ปี 7 ปี และอีกครั้งเมื่อเด็กผู้หญิงมีอายุครบ 18 ปี หลังจากครบอายุดังกล่าวเป็นการจัดเลี้ยงฉลองส่วนตัว 

 พิธีแต่งงานของชาวฟิลิปปินส์แบ่งออกเป็นสองช่วงคล้ายกับของไทย คือพิธีทางศาสนาในช่วงเช้าและงาน
เลี้ยงในโรงแรมในช่วงเย็น การจัดงานแต่งงานค่าใช้จ่ายในการจัดงานบางส่วนเจ้าสาวเจ้าบ่าวอาจขอเงินสนับสนุน
จากสปอนเซอร์นอกเหนือจากวงศ์ญาติ เช่น เจ้านาย ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าทางการเมือง ในระหว่างการร่วมงานต้องมี
การเตรียมเงินสดเพ่ือช่วยงาน เจ้าบ่าวเจ้าสาวอาจมีการเต้นเพ่ือเรียกให้แขกผู้มาร่วมงานสมทบเงินการจัดงาน 
หลังจากแต่งงานคู่สามีภรรยามักนิยมจัดเลี้ยงเมื่อครบรอบการแต่งงาน 25 ปี และ 50ปี 

 พิธีงานศพในระหว่างการจัดงานศพมีการท าพิธีทางศาสนาเป็นเวลา 3-5 วัน ส าหรับงานศพชาวบ้าน
ทั่วๆไปในระหว่างงานมีการอนุญาติให้มีการพนันหน้างานเพ่ือหาเงินสมทบทุนงานศพภายใต้ชื่อเรียก Abuloy 
ผู้เข้าร่วมงานแต่งกายสีสุภาพเน้นสีขาว รองลงมาได้แก่ สีด า 

กีฬา 

 ชาวฟิลิปปินส์ นิยมกีฬาต่าง ๆ ได้แก่ บาสเกตบอล ซอฟบอล เบสบอล ฟุตบอล เทนนิส ขี่ม้า แข่งรถ     
ชนไก่ 

 



อาหาร 

คนฟิลิปปินส์รับประทานอาหารวันละ 5 รอบ คือ เช้า เที่ยง ค่ า และอาหารว่างระหว่างวันช่วงสายและ
บ่ายที่เรียกว่า เมอร์เยียนดา    อาหารจานหลักของชาวฟิลิปปินส์คือข้าวเช่นเดียวกันกับชาวไทย จานกบัข้าวของ
ฟิลิปปินส์มักมีรสอ่อนไม่เผ็ดร้อนเหมือนกับประเทศอ่ืนๆในเขตเพ่ือนบ้าน และเน้นรับประทานอาหารที่ท าจากเนื้อ
มากกว่าผักทั้งเนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ และเนื้อปลา โดยชาวฟิลิปปินส์นิยมบริโภคหมูหัน (Litson) หรือและปลา
นวลจันทร์ทะเล (Bangus) และผักท่ีได้รับความนิยมในการบริโภคได้แก่ แครอท มะเขือเทศ ใบมะรุม ใบมันเทศ 
ผักบุ้ง 

 

 

คนฟิลิปปินส์สมัยใหม่นิยมรับประทานอาหารฟาสท์ฟู้ดจานด่วน เช่น ข้าวไก่ทอด สปาเกตตี้ พิซซ่า       
เบเกอรี่จากกลุ่มเครือร้านอาหารอเมริกัน เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี สตาร์บัค โดยระยะหลังมีการสร้างแบรนด์
ร้านอาหารท้องถิ่นซึ่งมีเจ้าของเป็นชาวฟิลิปปินส์ทีม่ักเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง เช่น ร้านฟาสท์ฟู้ดไก่ทอด Jollibee 
ร้านอาหารฟิลิปปินส์ Inasal ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ  



 

 

มารยาทในการรับประทานอาหาร  

 ใช้อุปกรณ์การรับประทานอาหารแบบตะวันตกและตามปกติแล้ว อาหารจะเสิร์ฟในคราวเดียว มากกว่า       
มาทีละชุด 

 ชาวฟิลิปปินส์ อาจไม่ใส่ใจกับค าเชิญไปร่วมทานอาหารหรือเลี้ยงสังสรรค์มากนัก แม้ว่าจะตอบรับ แต่ใช่ว่าจะ
จริงจังกับค าตอบรับ ทางที่ดีควรโทรไปเชิญ/เตือนความจ าอีกครั้ง  

 รอจนกว่าเจ้าภาพจะเชิญให้นั่ง การปฏิเสธค าเชิญชวนให้นั่งทานอาหาร หรือรับเครื่องดื่มในครั้งแรกถือเป็น
การแสดงความสุภาพ เมื่อออกปากเชิญครั้งที่ 2 จึงค่อยตอบรับ 

 โดยทั่วไป เจ้าภาพจะยกอาหารที่เสริฟมาจานแรกให้แขก จานต่อไปจึงค่อยบริการตนเอง ระหว่างรับประทาน
อาหารให้วางมือของคุณบนโต๊ะเสมอ 

 กล่าวชมเจ้าภาพในเรื่องรสชาติอาหาร การรับประทานอย่างเอร็ดอร่อย ถือเป็นการชมที่จริงใจที่สุด และเหลือ
อาหารในจานเล็กน้อยเมื่อทานเสร็จ และรวบช้อนส้อม ไว้ในจาน 

 เมื่อไปร่วมสังสรรค์มื้อค่ าในวันสุดสัปดาห์ ให้ลากลับประมาณ เที่ยงคืน ส่วนวันธรรมดาให้ลากลับ 4 ทุ่ม 
 การดื่มอวยเป็นธรรมเนียมในฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะการพบปะสังสรรค์ทางธุรกิจ เจ้าภาพ/แขกอาวุโส เป็นผู้เริ่ม

กล่าวอวยพรก่อน 
 การดื่มอวยพรเป็นภาษาอังกฤษ ถือเป็นความเหมาะสม 

ส าหรับในภัตตาคารนั้น มีข้อปฏิบัติดังนี้  

 การดื่มเครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆ ก่อนสั่งอาหาร ถือเป็นเรื่องปกติ 
 ผู้เชิญ เป็นผู้จ่ายค่าอาหาร ไม่ต้องช่วยกันจ่าย 
 เมื่อต้องการเรียกบริกรให้ชูมือขึ้น พึงเรียกบริกรหญิงว่า Miss 



อุปนิสัย 
ภายใต้การเป็นเมืองขึ้นของสเปนและสหรัฐอเมริกาเกือบ 400 ปีท าให้ชาวฟิลิปปินส์ถูกหล่อหลอมเรื่อง

วัฒนธรรมบุญคุณ เคารพเชื่อฟังผู้อาวุโส ระบบชนชั้นการปกครอง และความมีวินัย เช่นการต่อแถวรอคิวซื้อของ 
การต่อแถวขึ้นรถประจ าทาง  

ชาวฟิลิปปินส์ยังมีอุปนิสัย รักความสนุกสนาน เปิดเผย เข้าถึงง่าย รู้สิทธิทางกฎหมายและการเมืองดี พูด
สื่อสารเก่ง กล้าแสดงออก เชื่อมั่นในตนเองสูงซึ่งอาจได้อิทธิพลจากการถูกปครองโดยประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วง 
50 ปีหลัง  

จากการปกครองภายใต้สเปนและอเมริกาดังกล่าวเป็นเวลายาวนานท าให้ชาวฟิลิปปินส์มีรสนิยมการ
อุปโภคบริโภคคล้ายชาวตะวันตกมากกว่าประเทศอ่ืนๆในภูมิภาคอาเซียน  

นิสัยส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือชาวฟิลิปปินส์มักให้ความส าคัญกับพวกพ้องและพ่ีน้องมากและมีนิสัยกล้า
ปฏิเสธค าร้องจากบุคคลนอกครอบครัวและกลุ่มเพ่ือนฝูง แต่มักไม่ค่อยนิยมลดแลกแจกแถมของหรือเลี้ยงแบบฟรี
เสียเปล่า แต่จะใช้ลักษณะอเมริกันแชร์หรือหาผลประโยชน์ร่วมกัน   

การจัดการปัญหาทั้งระดับปัญหาขนาดเล็กถึงใหญ่ชาวฟิลิปปินส์มักนิยมใช้การต่อสู้ในชั้นศาลเพ่ือปกป้อง
สิทธิตนโดยไม่นิยมการประนีประนอม อย่างไรก็ตามหากเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงวิธีขึ้นศาลและใช้วิธีไกล่เกลี่ยด้วย
เหตุผลเนื่องจากการข้ึนศาลเป็นวิธีที่มีกระบวนการที่มีความซับซ้อน ใช้เวลาและเสียค่าใช้จ่ายสูง    
 
ค่านิยม  

ชาวฟิลิปปินส์ เป็นคนง่ายๆ สบายๆ รักสนุก จิตใจอ่อนไหว และช่างต้อนรับขับสู้ เกียรติยศ 
ของครอบครัวและบุคคลถือเป็นเรื่องใหญ่ พอๆกับการยอมรับนับถือและความภาคภูมิใจ การศึกษา เป็นสิ่งที่ชาว
ฟิลิปปินส์ให้ความส าคัญมาก และครอบครัวจะท าทุกอย่างเพ่ือลูกหลานได้รับความรู้  นอกจากนี้ ยังมีค่านิยม    
บายานีฮัน คือจิตวิญญาณร่วม ที่ท าให้ชาวฟิลิปปินส์มารวมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันทันที ในคราวที่จ าเป็น 
 
ครอบครัว 

ครอบครัวมีความส าคัญกว่าปัจเจกบุคคลและให้คุณค่ากับการพึ่งพาอาศัยกัน   มากกว่าการพึ่งพาตนเอง 
ครอบครัวขยายถือเป็นจุดเริ่มต้นของสังคม วงศาคณาญาติจะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวมีความรู้สึกปลอดภัย การ
หย่าร้าง เป็นเรื่องผิดกฎหมาย  โดยมากครอบครัวชาวฟิลิปปินส์เป็นครอบครัวขนาดใหญ่ ค าแนะน าของมารดา ถือ
เป็นเรื่องส าคัญที่ต้องฟังและปฏิบัติ 
 
กฎระเบียบ 

ประเทศฟิลิปปินส์มีการบังคับกฏหมายค่อนข้างเข้มงวดทั้งกฏหมายจราจรและระเบียบการรักษาความ
ปลอดภัยไม่แบ่งแยกคนในประเทศหรือชาวต่างชาติ การใช้สิทธิพิเศษ หรือท าตัวเป็นอภิสิทธิชน ไม่เป็นที่ยอมรับใน
สังคมท่ัวไปนัก  



ประเทศฟิลิปปินส์มีต้นแบบการบังคับกฏหมายตามประเทศสหรัฐอเมริกาและชื่นชมแนวทางการบังคับ
กฏหมายอย่างเข้มงวดทีต่้องเสียค่าปรับสูงตามประเทศสิงค์โปร์ โดยทั่วไปเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่
บังคับกฏหมายไม่นิยมการเจรจาแบบยืดหยุ่นและมีการพกอาวุธครบมือ 

 

การเดินเข้าอาคารส านักงานรวมถึงห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่มีการตรวจความปลอดภัยอย่างเข้มงวดแยก
ช่องชายหญิง และหากเดินข้ามถนนที่ไม่ใช่ทางม้าลาย การขับรถฝ่าไฟแดงผู้บังคับจราจรสามารถเรียกปรับได้ทันที 
ทั้งนี้ชาวไทยที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนควรปฏิบัติตนให้อยู่ตามกรอบของกฏหมาย เคารพกฏจราจร รวมถึงกฏของ
ห้างร้านสรรพสินค้า 

 

 

 



ภาษาท่าทาง 

 ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส เปิดเผย อบอุ่น และมีมิตรไมตรี ชาวฟิลิปปินส์จะถูกตัวกันมากกว่าชาติอ่ืนในเอเชีย 
 หากชาวฟิลิปปินส์ ไม่เข้าใจค าถาม จะท าท่าอ้าปากหวอ  ส่วนการหัวเราะ อาจหมายถึงความสุข หรือเขิน 
 เมื่ออยู่ในสังคม ชาวฟิลิปปินส์ จะค้อมตัว เมื่อเดินผ่านผู้คน 
 ชาวฟิลิปปินส์ มักไม่ชอบปฏิเสธ การแสดงออกว่าไม่ อาจตามด้วยค าพูดว่าใช่  ซึ่งคุณควรเข้าใจว่าคือการ

ปฏิเสธนั่นเอง 
 หลีกเลี่ยงการจ้องมองหน้านานๆ เพราะอีกฝ่ายหนึ่ง จะเข้าใจว่าคุณก าลังหาเรื่อง  แม้ว่าการจ้องหน้า จะ

เป็นการกระท าท่ีไม่สุภาพ แต่ในพ้ืนที่ห่างไกล ซึ่งไม่ค่อยมีชาวต่างชาติไปเยือน คนฟิลิปปินส์ ก็อาจมอง
จ้องคุณ หรือถึงกับมาสัมผัสตัวด้วยก็มี 

 การยืนเอามือเท้าสะเอว หมายถึง คุณก าลังโกรธ   
 อย่าฝักมือเรียก โดยใช้นิ้วชี้ เพียง 1 นิ้ว เพราะหมายถึงการสบประมาท ควรยกแขนขึ้นและขวักเรียกท้ัง

มือ  
 การยักคิ้ว คือวิธีการทักทายของชาวฟิลิปปินส์ 
 คนฟิลิปปินส์ จะไม่ชี้ไปที่คน/สิ่งของ แต่จะใช้การเหลือบตามองไปที่ของชิ้นนั้น หรือท าท่าบุ้ยปาก  
 ชาวฟิลิปปินส์ค่อนข้างคุ้นเคยกับท่าทางของชาวตะวันตก  

วัฒนธรรมการท างาน 

โครงสร้าง  

วัฒนธรรมเชิงธุรกิจ ฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลจากสเปน จีน อเมริกา นักธุรกิจและบรรดาผู้บริหารประเทศ 
ส่วนใหญ่จบสหรัฐฯ ท าให้ธรรมเนียมปฏิบัติแบบอเมริกาเป็นปกติวิสัยในวงธุรกิจ 

เนื่องจากวัยและประสบการณ์ คือเครื่องหมายภูมิปัญญาและอ านาจการบังคับบัญชา รูปแบบการจัด
องค์กรเป็น “ระบบอุปถัมภ์” บริษัทต้องเกื้อกูลพนักงาน อย่างไรก็ดี ชาวฟิลิปปินส์มีความรู้เรื่องสิทธิทางกฏหมาย
สูงรวมถึงความรู้เรื่องกฏหมายแรงงาน ในการท างานของชาวฟิลิปปินส์มักท างานเฉพาะในช่วงเวลาและหน้าที่ที่
ระบุตามสัญญาจ้างงานอย่างเที่ยงตรง  

ฟิลิปปินส์ มีความเป็นหนึ่งกับกลุ่ม/พวกพ้อง ทั้งญาติ ชุมชนในบริษัท ซึ่งท าให้บุคคลภายนอกล าบากใน
การเริ่มต้นท าธุรกิจใหม่ ๆ  

การมีพรรคพวก/เพ่ือนพ้องทางธุรกิจ จะช่วยและเอ้ือประโยชน์ให้คุณท าธุรกิจได้ง่ายขึ้น การสร้าง
ความสัมพันธ์ส าคัญ ในฐานะพ้ืนฐานทางธุรกิจ ความไว้ใจ ซื่อตรงและจริงใจต่อกัน ก็เป็นคุณสมบัติที่เปรียบเหมือน
อิฐที่ใช้ก่อสร้าง ที่ต้องการความอดทนอดกลั้นเป็นซีเมนต์ประสานความมั่นคง 



นอกจากนี้ ชาวฟิลิปปินส์ จะรู้สึกว่านวัตกรรม ความเปลี่ยนแปลง และการแข่งขัน เป็นเรื่องเสี่ยง และยัง
เชื่อว่านอกเสียจากความสามารถและความพยายามแล้ว ความส าเร็จขึ้นอยู่กับโชคชะตาอีกด้วย 

การประชุม 

 การเจรจาต่อรอง อาจเริ่มด้วย หัวข้อสนทนาในเรื่องทั่วๆไป ก่อนน าเข้าสู่ประเด็นทางธุรกิจ การมีบุคคลที่ 
3 หรือ คนกลาง จะช่วยในการประนีประนอมให้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะประเด็นที่หาข้อสรุปยาก ผู้ขายชาวฟิลิปปินส์ 
มักถือเรื่องราคาเป็นหลักว่าจะตัดสินใจสั่งซื้อหรือไม่ การลดราคาสินค้าอาจเกิดขึ้นได้หากการต่อรองยืดเยื้อ ส าหรับ
การเจรจา ไม่ควรปล่อยเวลาให้นานเกินไป เพราะความกระตือรือร้นจะค่อยหมดไปเรื่อย ๆ  

นอกจากนี้ การท างานกับคนฟิลิปปินส์ในการตกลงเรื่องธุรกิจควรให้มีพยานในการประชุม  การบันทึก
ข้อความการประชุม การยืนยันและการท าการตกลงแบบมีลายลักษณ์อักษรแทนการตกลงทางค าพูด  

การสื่อสาร 

 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาธุรกิจที่ใช้ติดต่อการค้า ชาวฟิลิปปินส์ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีแม้ในระดับชนชั้นแรงงาน
ท าให้การท างานค่อนข้างไม่มีอุปสรรคทางด้านภาษา และใช้ได้สุภาพมากกว่าชาวตะวันตกใช้ นั่นคือ การพูดความ
จริงจะท าอย่างระวัง การถกเถียงอาจท าแบบอ้อมๆ ไม่ว่าเนื้อหาในการสื่อสารเป็นรูปใด ชาวฟิลิปปินส์จะค านึงถึง
เรื่องการแสดงออกทางมารยาท ชนิดที่ปากกับใจตรงกันมากเกินไป บางครั้งจะถูกมองว่าไร้วัฒนธรรม การ
วิพากวิจารณ์ผู้ร่วมงานควรท าเป็นส่วนตัว อย่ารุกมากเกินไปหรือต้อนใครให้จนมุม ส าหรับชาวฟิลิปปินส์แล้ว เป็น
เรื่องล าบากใจในการตอบปฏิเสธ โดยเฉพาะการท าต่อหน้าผู้บังคับบัญชา เตรียมใจไว้ว่าคุณจะพบกับค าตอบอ้อมๆ 
อย่าเข้าใจผิดว่าเป็นการหลอกลวง พวกเขาเพียงไม่ต้องการเผชิญหน้า และอยากให้คุณสบายใจ หรือเอาใจคุณ
เท่านั้น การพยายามเอาใจอาจแสดงออกด้วยการเห็นด้วยกับข้อตกลง แต่กลับไม่ท าอะไร (ดื้อเงียบ)  เมื่อมีค าถาม
ให้ตั้งค าถามง่ายๆ และหลีกเลี่ยงค าถามที่ต้องการค าตอบว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ โดยเฉพาะค าถามปฏิเสธ เช่น คุณจะไป
ทานข้าวกับผมหรือ ค าตอบ อาจจะครับ แต่แท้จริงคือ เขาไม่ไป 

การเข้าพบเพื่อเจรจา เป็นที่นิยมมากกว่า การติดต่อผ่าน อีเมล์ หรือ โทรศัพท์ นั้นไม่น่าเชื่อถือ ส่วนทาง
จดหมาย คุณอาจไม่ได้รับค าตอบกลับระวังปัญหาการสื่อสารผิดความหมาย การเข้าใจผิดจากการสื่อสารด้วย 

ส่วนเรื่องของเวลา ชาวฟิลิปปินส์ ไม่เคร่งครัดเรื่องเวลานัก การนัดพบจึงมักช้ากว่าก าหนด และงานสังคม
โดยทั่วไป ไม่จ าเป็นต้องตรงต่อเวลามากนัก 

การรับรองแขก 

 การรับรองส่วนใหญ่จะท าในร้านอาหารหรือในคลับ ถ้าเป็นภัตตาคาร ควรอยู่ระดับสากล คุณอาจถูกขอให้
ขึ้นร้องเพลง ดังนั้น ควรมีความสามารถในการร้องเพลงได้  

 อย่าน าภรรยา หรือสามี ไปในการนัดรับประทานอาหารกลางวัน เพราะส่วนใหญ่ไปเพื่อเจรจาธุรกิจ 
 การนัดหมายส าหรับมื้อกลางวัน หรือมื้อเย็นควรท าด้วยตนเอง และอย่าลืม เน้นย้ าอีกครั้งหนึ่ง 



 โดยปกติ ชาวฟิลิปปินส์ จะไม่ต่อรองในระหว่างมื้ออาหาร แต่จะเจรจาตามงานสังคมทั่วไป เพราะชอบ
รวมธุรกิจกับความสนุกไว้ด้วยกัน  

 หากคุณได้รับเชิญทานอาหารมื้อเย็น ก็ควรหาโอกาสเลี้ยงตอบด้วย มื้ออาหารที่ราคาใกล้เคียงกัน 

สุขภาพและความปลอดภัย  

ในประเทศฟิลิปปินส์ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมประเภทการลักพาตัวเรียกค่าไถ่ โดยเฉพาะ
เขตภาคใต้ของประเทศ อีกกรณีท่ีพบรายงานคือการมอมยาในเครื่องดื่มเพ่ือปลดทรัพย์ซึ่งพบบ่อยในเขตเมือง
มะนิลา รวมถึงการปล้นจี้ทรัพย์โดยคนขับรถแท๊กซี่มีพบบ้างในบางครั้ง  

อาชญากรรมประเภทไม่รุนแรงแต่พบบ่อยได้แก่ การลักขโมยกระเป๋าเงินและของมีค่า และการให้เงินไม่
ครบจ านวนจากร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเป็นกรณีที่พบได้บ่อยครั้งซึ่งผู้เดินทางชาวไทยควรระวังตัว
โดยเฉพาะหากอยู่ในเขตนอกย่านศูนย์ธุรกิจ หรือมีชาวฟิลิปปินส์มาท าความรู้จักสนิทสนมเชิญไปทานอาหาร
เครื่องดื่ม   ทั้งนี้ ข้อแนะน าอ่ืน ๆ กับสุขอนามัยและความปลอดภัย มีดังนี้  

 ไม่ว่าน้ าประปา และน้ าบ่อ จะปลอดภัย ส าหรับดื่ม แต่ชาวต่างชาติควรระวัง แนะให้ดื่มน้ าต้ม หรือน้ าขวด 
หรือน้ าผลไม้ เช่น ทิปโก้ มาลี 

 หลีกเลี่ยง ว่ายน้ าในทะเลสาบน้ าจืด หรือ ว่ายน้ าในล าคลอง แม่น้ า 
 ระวังการบริโภคน้ าแข็ง อาหารดิบ ผลิตภัณฑ์นมที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อโรค 
 ปฏิบัติตามค าแนะน าเพ่ือป้องกันโรคไข้มาลาเรีย ระวังแมลงกัดต่อย 
 หากป่วยหนัก หรือได้รับบาดเจ็บ ให้หาแพทย์ใน มะนิลา หรือ เมืองใหญ่ใกล้เคียง 
 โรงพยาบาลส่วนใหญ่ เปิดบริการ 24 ชม. 
 โรงแรมมีระดับหลายแห่ง เปิดบริการรักษาฟัน และรักษาพยาบาล 
 อาชญากรรม เป็นปัญหาที่คนฟิลิปปินส์ วิตกกันมาก ถ้า คุณถูกจี้ปล้น อย่าขัดขืนหรือต่อสู้ 
 การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ อาจเป็นเรื่องเสี่ยง 
 หมายเลขฉุกเฉินต ารวจ โทร.117 

ข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์ 

สิ่งท่ีควรท า 

 แสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส ด้วยการทักทายเป็นท่านแรก และสละที่ให้ท่านนั่ง กรณีไม่มีที่ว่าง 
 ขออนุญาตก่อนทุกครั้ง ที่จะถ่ายรูป 
 เตรียมใจว่า คุณอาจถูกไต่ถามเรื่องส่วนตัว ทางกลับกัน คุณอาจถามค าถามเดียวกันกลับได้ โดยเฉพาะ

เรื่องครอบครัว 
 ควรพูดจานุ่มนวล และเก็บอารมณ์  



สิ่งท่ีไม่ควรท า 

 อย่าท าให้ใครอาย/เสียหน้า เพราะหมายถึงตัวเขา+ครอบครัวเขาด้วย 
 หลีกเลี่ยงการวิจารณ์บุคคล ครอบครัว ประเทศ วัฒนธรรม 
 ไม่แสดงความคิดเห็นส่วนตัว เพราะอาจไปกระทบกับผู้อ่ืน 
 อย่าชม หากคุณไม่รู้สึกอย่างนั้นจริง 
 การพูดจาเสียงดัง แสดงว่าไร้มารยาท 
 ชาวฟิลิปปินส์ มักไม่ตอบปฏิเสธแบบเต็มปากเต็มค า จะแสดงแบบคลุมเครือ 
 อย่าโกรธ หากคนฟิลิปปินส์หัวเราะเยาะในโชคร้าย/ความเศร้าโศก เพราะเขาจะช่วยให้คุณคลายเครียด 
 ไม่ควรแสดงความคิดเห็นคัดค้านผู้อาวุโส 

 
.................................................................... 

 
ส านักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรุงมะนิลา 

11 มิถุนายน 2557  
 


