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 วฒันธรรม 
 

 เมยีนมาร ์มวีฒันธรรม ร่วมที่เหมอืนกบัไทย คอื การนับถอืพุทธศาสนา อาจกล่าวได้ว่า 
หากจะท าธุรกจิกบัชาวเมยีนมาร ์ควรที่จะต้องมกีารเรยีนรู ้และให้ความส าคญักบัการปฏบิตัตินทางพุทธ
ศาสนา พฤตกิรรมทีเ่หน็ไดโ้ดยทัว่ไปส าหรบัผูท้ีใ่กลช้ดิกบันกัธุรกจิเมยีนมาร ์คอื การเขา้วดัเพื่อท าบุญ การ
บรจิาคสิง่ของ  การนัง่สมาธ ิทัง้ทีศ่าสนาสถาน เจดยีห์รอืทีบ่า้น ถอืเป็นการปฏบิตัตินทีช่าวเมยีนมารป์ฏบิตัิ
เป็นปกตใินชวีติประจ าวนั 

 สงัคมของเมยีนมาร ์มลีกัษณะค่านิยมเช่นเดยีวกบัสงัคมชาวเอเชยี คอืการใหค้วามส าคญั
กบัระบบอาวุโส ระบบเครอืญาต ิและมลีกัษณะคลา้ยกบัคนไทยคอืมคี าว่า  ”เกรงใจ” และ “การรกัษาหน้า” 

 ดงันัน้ การใหค้วามเคารพในผูท้ีม่สีถานะสงูกว่า เช่น พระสงฆ ์บดิามารดา คร ูและผูอ้าวุโส
กว่า และกรยิาทีแ่สดงออกทีม่คีวามสุภาพ อ่อนน้อม ถอืเป็นเรือ่งทีค่วรกระท าตลอดเวลา 

 อย่างไรก็ตาม การเปิดประเทศเพื่อการพฒันาเศรษฐกจิ ท าให้ชาวเมยีนมารส์มยัใหม่ มี
การพฒันา หรอืปรบัปรุงตนเองเพื่อรองรบักบัการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ แต่กย็งัคงเอกลกัษณ์ ค่านิยม ทีน่ัก
ธุรกจิไทยควรเรยีนรู ้โดยเฉพาะมารยาททางธุรกจิ 

 
 

 

 

 

 

ภาพชาวเมียนมาร์นัง่
ราบกับพื้นกราบไหว้
เจดีย์  ไหว้พระภิก ษุ 
เห็นได้โดยทัว่ไปเป็น
การแสดงความเคารพ
สงูสดุ  และก่อนเขา้เขต
วดัทุกแห่งในเมยีนมาร ์
จ าไว้เสมอว่า ต้องถอด
รองเทา้ ถุงเทา้ ถุงน่อง 
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  มารยาททางธรุกิจ 
1. การแต่งกาย การแต่งกายเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงใหเ้หน็ถงึสถานะทีป่ระสบความส าเรจ็ใน

การท างานของชาวเมยีนมาร ์ นกัธุรกจิ หรอืผูม้ชีื่อเสยีงในเมยีนมารจ์ะแต่งกายดว้ยเสือ้ผา้ทีม่คีุณภาพ มี
สภาพใหม ่มตีรายีห่อ้ ดงันัน้หากการพบปะในการท าธุรกจิ ควรใหค้วามพถิพีถินักบัการแต่งกาย เช่นผูช้ายใส่
เสือ้ผา้สขีาวหรอืสสีุภาพ ไม่จ าเป็นตอ้งใส่สูท ผกูไท แต่เสือ้ผา้ทีใ่ส่ใหแ้สดงถงึคุณภาพและสไตล ์ สุภาพสตร ี
ควรนุ่งกระโปรงยาวคลุมขอ้เทา้ หรอืใส่กางเกง ชุดสทู    

2. การทกัทาย  ใชว้ธิกีารก้มหวัหรอืการจบัมอื  ทางเมยีนมารไ์ม่มกีารทกัทายด้วยวธิไีหว้ หรอื
รบัไหว ้แต่อาจพบไดก้บันกัธุรกจิทีคุ่น้เคยกบัธรรมเนียมไทย อาจมกีารไหว ้หรอืรบัไหวไ้ด้ 

3. การส่งหรือรบัของ เช่น การส่งมอบนามบตัร หรอืส่งเอกสาร วธิกีารที่สุภาพคอื การยื่นของ
ดว้ยมอืขวา หงายมอืขึน้ และมอืซ้ายจบัรองที่ขอ้ศอกขวา พรอ้มกบัยื่นให้กบัผู้รบัที่มอืด้วยกิรยิาสุภาพ และ
เวลารบัของ ใชว้ธิกีารเช่นเดยีวกนั 

4. นามบตัร  ในการแนะน าตัวทางธุรกิจ นักธุรกิจ ควรเตรยีมนามบตัรเป็นภาษาองักฤษ ใน
นามบตัร ควรประกอบด้วย ชื่อ ต าแหน่ง วุฒกิารศึกษา  เนื่องจากชาวเมยีนมาร์ให้ความส าคญักบัคนที่จบ
การศกึษาในระดบัปรญิญา  ตวัอยา่ง 

  SurachaiNiyomsoom (BBA Accounting)   General Manager    

  ไมแ่นะน าใหท้ านามบตัรสองหน้า และหากไม่รูภ้าษาเมยีนมาร ์ไมค่วรใชน้ามบตัรเป็น
ภาษาพม่า  ใหใ้ชเ้ฉพาะภาษาองักฤษเท่านัน้ 

  การยื่นและรบันามบตัร ท าดว้ยวธิทีีก่ล่าวมาขา้งตน้เกี่ยวกบัการส่งหรอืรบัของ ทัง้นี้ 
เมือ่รบันามบตัรมาแลว้ วธิกีารทีสุ่ภาพคอื การอ่านนามบตัร และสามารถวางไวท้ีโ่ต๊ะสนทนาได ้ การวาง
นามบตัรทีร่บัมา และน าเอกสารหรอืวตัถุใดทบัซอ้นบนนามบตัรถอืว่าไมสุ่ภาพ 

5. การเจรจาธรุกิจ ให้เริม่พูดคุยในเชงิมติรภาพ ทกัทาย คุยข่าวทัว่ ๆไปก่อน และใหส้งัเกต
น ้าเสยีง หากเป็นการเจรจาจรงิจงัทางธุรกจิ น ้าเสยีงจะจรงิจงัและเริม่การเจรจาเป็นเรื่องราว ใหจ้ าไวเ้สมอ
ว่า การเจรจาต่าง ๆ ทางธุรกิจกบันักธุรกจิเมยีนมาร ์จะใช้เวลา และมกีระบวนการที่ยาวนาน หลายครัง้ 
วธิกีารพูดจาแต่ละครัง้ ขอให้ค่อยเป็นค่อยไป แสดงความนับถอืคู่สนทนา หลกีเลี่ยงการท าใหส้บัสน หรอื
พดูจาไมสุ่ภาพ 

6. การรบัประทานอาหารการรบัประทานอาหารร่วมกนั อาจเป็นมือ้กลางวนัหรอืมือ้ค ่า ถอื
เป็นโอกาสด ีในการพดูคุยเพื่อสรา้งความคุน้เคยระหว่างกนั และในการสนทนาอาจมกีารกล่าวถงึการเจรจา
ต่อรองเกีย่วกบัเงือ่นไขต่าง ๆ ทีพ่ดูคุยในช่วงการประชุมต่อเนื่องไดบ้า้งมารยาททีส่ าคญัในการรบัประทาน
อาหาร  คอื ใหถ้อืหลกัอาวุโส  โดยการเชือ้เชญิใหผู้ม้อีาวุโสสูงสุดเป็นผูร้บัประทานอาหารก่อน ผูท้ีม่อีาวุโส
น้อยจะท าหน้าทีใ่นการตกัอาหารใหก้บัผูอ้าวุโส 
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7. การมอบของขวญั ของท่ีระลึก  การมอบของที่ระลกึเพื่อให้กบันักธุรกจิ เป็นธรรมเนียม
ปฏบิตั ิของขวญัที่มอบให้ อาจเป็นของที่ระลกึจากบรษิทั หรอื เป็นของใช้ ของรบัประทาน ควรมกีารห่อ
กระดาษของขวญัให้สวยงาม  และทางเมยีนมาร์มกัจะเตรยีมของที่ระลกึมอบให้เช่นกนั (ในกรณีที่มกีาร
หารอือย่างเป็นทางการ)  หากคบหาสนิทสนมเหมอืนเป็นเพื่อน หรอืญาต ิ ทุกครัง้ที่เดนิทางมาพบปะกนั 
อาจมกีารสอบถามก่อนว่า ตอ้งการของฝากประเภทใดจากไทยบา้ง ซึง่ในทางกลบักนั นักธุรกจิชาวเมยีนมาร์
ทีส่นิทกนัจะมกีารสอบถามล่วงหน้าว่าตอ้งการใหซ้ือ้ของฝากสิง่ใดมาใหท้ีเ่มอืงไทยบา้ง 
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