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	 แต่ละประเทศต่างก็มีเ ร่ืองราวแปลก	ๆ	ฮา	ๆ	ท่ีไม่

เหมือนใคร	 	 บางเรื่องคุณอาจเผลออุทานเบา	ๆ 	ว่า	 เรื่องแบบนี ้

ก็มีด้วยหรือ!

	 เคยสงสัยไหมว่าท�าไมพระไทยต้องโกนคิ้ว	 แล้วท�าไม

ที่สิงคโปร์ถึงมีธรรมเนียมเคาะโต๊ะ	 3	 คร้ังบนโต๊ะอาหาร	 รู้

หรือไม่ว่าคนฟิลิปปินส์มีค�าพูดประชดคนที่ตัวเองไม่ชอบว่า 

”ไทยมาก„	 ที่อินโดนีเซียมีอาชีพรับจ้างนั่งรถที่ท�ารายได้เป็น 

กอบเป็นก�าให้นักโบก	 ส่วนคนเมียนมาร์บอกว่าพายเรือด้วย

เท้าถนัดกว่าพายด้วยมือ!	

	 ถ้าคุณอยากรู้เร่ืองราวท่ีแปลกปนฮาประสาอาเซียน

เร่ืองอื่น	ๆ	แบบจุใจ	 อย่ามัวรอช้า	 พลิกเข้าไปอ่านหน้าต่อไป 

ได้เลย!	

                      นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์

ค�าน�า



ท�าไมคนสิงคโปร์
เคาะโต๊ะ 3 ครั้ง
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 ตามธรรมเนียมร้านอาหารจีนในประเทศสิงคโปร์ เมื่อ 

มีคนมาเสิร์ฟอาหารหรือรินน�้าชาให้ต้องใช้ปลายนิ้วเคาะโต๊ะ 

อาหาร	3	คร้ัง	 แล้วเขาเคาะเพื่ออะไรล่ะ	 เพื่อบอกว่า	 “พอแล้ว 

ไม่ต้องรินแล้ว„	หรือแค่เคาะเล่นเฉย	ๆ 		ไม่มีความหมายอะไร

	 ความจริงแล้วการเคาะโต๊ะ	 3	 คร้ัง	 ใช้แทนค�าขอบคุณ

เมื่อมีคนรินน�้าชาหรือเสิร์ฟอาหารให้	

	 การเคาะโต๊ะขอบคุณนี้มีท่ีมาจากเร่ืองเล่าของฮ่องเต้

องค์หนึ่งที่อยากสัมผัสความเป็นอยู่ของประชาชน	 จึงปลอมตัว

ออกมานอกวังพร้อมทหาร	 ในร้านน�้าชาแห่งหนึ่ง	 ขณะนั่งดื่ม

ชากันอยู่นั้น	 ฮ่องเต้ได้เติมน�้าชาให้ทหาร	เมื่อทหารเห็นดังนั้น 

ก็รีบลุกจากโต๊ะแล้วก้มลงค�านับกับพื้น	ฮ่องเต้รับสั่งให้ลุกขึ้น 

มานั่งเหมือนเดิม	 เพราะกลัวความลับแตก	 พระองค์จึงรับสั่ง 

ให้ทหารเคาะโต๊ะ	3	คร้ังแทนการค�านบั	 ปลายนิว้เป็นสญัลกัษณ์ 

แทนหัวของทหาร	 เพื่อแสดงว่าทหารได้ค�านับฮ่องเต้หลังจาก

พระองค์รินน�้าชาให้นั่นเอง
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“ไทยมาก” คืออะไร
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 “ไทยมาก” เป็นคำาประชดยอดฮิตของคนฟิลิปปินส์

หลายคนคงจะงงว่าคืออะไร	 	 เร่ืองนี้มีที่มา	 คนท่ีจะถูกประชด

ด้วยค�าว่า	 ”ไทยมาก„	 ต้องมคีณุสมบติัดงันี	้ 1)	 อ่อนด้อยภาษา

อังกฤษ	 2)	 บ้ายี่ห้อแอปเปิ้ลและสตีฟ	 จอบส์	 3)	 ให้ความ

ส�าคัญกับความเชื่อมากกว่าเหตุผล	 4)	 นิยมของละเมิด

ลิขสิทธ์ิ	 5)	 คิดว่าประเทศตัวเองดีท่ีสุด	 และดูถูกประเทศ

เพื่อนบ้าน	 6)	 ไม่นับถือศาสนา

อย่างเคร่งครัด	 7)	 ไม่มีความ

เป็นประชาธิปไตย	 	ถ้าคนใดใน	

ฟิลิปปินส์มีคุณสมบัติตาม	 7	 ข้อนี้

อาจโดนด่าว่า	 ”ไทยมาก„	 ได้ง่าย	ๆ 	 แต่เรา

คนไทยก็ไม่ต้องเครียดหรอกนะ	 ทางที่ดี	

ถ้าเราไม่อยากให้ใครมาดูถูกเรา	 เราก็ต้องไม่

ดูถูกคนอื่นเช่นกัน
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 ปั๊มน�้ามัน
แบบขวดใน
เมียนมาร์
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 ประเทศเมียนมาร์มีปั๊มนำ้ามันเยอะมาก แต่ไม่ใช่ปั๊ม 

ใหญ่	ๆ	 ที่เห็นได้ท่ัวไปแบบบ้านเราหรอกนะ	 ถ้าใครนึกภาพ 

ไม่ออก	 ให้ลองนึกถึงร้านข้างทางตามต่างจังหวัดท่ีพ่อค้า 

แม่ขายน�าแผงน�้าปลา	กะปิ	 ส้มโอ	 ไก่ย่าง	 และอ่ืน	ๆ 	มาต้ังขาย 

ปั๊มน�้ามันที่ว่าก็ตั้งอยู่ข้างทางเช่นกัน	 แค่น�าน�้ามันใส่ขวดเหล้า 

มาตั้งเป็นแผงก็เป็นเจ้าของปั๊มน�้ามันขนาดย่อมแล้ว	 แต่เมื่อ 

ไม่นานมานี้้เมียนมาร์เพ่ิงมีปั๊มน�้ามันขนาดใหญ่แบบครบวงจร 

เหมือนประเทศไทย	 เพราะบริษัทไทยออยล์ร่วมกับปั๊มน�้ามัน 

บางจาก	 ไปเปิดกิจการที่จังหวัดเมียวดี	 ถือเป็นปั ๊มน�้ามัน 

ที่ทันสมัยที่สุดในเมียนมาร์	และยังเป็นการบุกเบิกกิจการ 

ปั๊มน�้ามันในเมียนมาร์	 เพื่อต้อนรับการเข้าสู ่

ประชาคมอาเซียนด้วย	 เพราะเมยีนมาร์

เป็นประเทศที่ยังใช้รถเพื่อการขนส่ง

สินค้าเป็นหลกัอยู	่ เชือ่ว่าหลงัจาก

เปิดประเทศก็จะยิ่งท�าให้

ความต้องการน�้ามันสูงขึ้น
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