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บุกตลาดพม่า : วางกลยุทธ์ดี…อนาคตไกล
พม่านับเป็ นหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านที่ผู้ส่งออกไทยมีศกั ยภาพในการเจาะตลาดสูง เนื่ องจากใน
สายตาของชาวพม่าแล้วสินค้าไทยมีคุณภาพ รูปลักษณ์สวยงามและทันสมัย เมื่อเทียบกับคู่แข่งสําคัญอย่างจีน
และเวียดนาม อีกทัง้ ยังมองว่าสินค้าไทยเป็ นสินค้าระดับบน ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ และบุคลิก
ให้แก่ผใู้ ช้ ปจั จัยทัง้ หมดดังกล่าวส่งผลให้สนิ ค้าไทยเป็ นสินค้าลําดับต้นๆ ทีค่ รองใจผูบ้ ริโภคชาวพม่ามาได้ตงั ้ แต่
อดีตจนถึงปจั จุบนั และเมือ่ ประกอบกับการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายแดนและพืน้ ทีท่ เ่ี กีย่ วข้องอย่างต่อเนื่องแล้ว สินค้าไทย
ก็ยงั มีแนวโน้มทีจ่ ะสามารถขยายตลาดในพม่าได้เพิม่ ขึน้ อีกในระยะยาว ด้วยเหตุน้ี ผูป้ ระกอบการทีส่ นใจบุกตลาดพม่า
ควรศึก ษาข้อ มู ล ด้า นต่ า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งอย่ า งละเอีย ดรอบคอบ โดยหนึ่ ง ในกุ ญ แจสํ า คัญ ที่จ ะไขประตู สู่
ความสําเร็จในการเป็ นผูน้ ําในตลาดพม่า ซึง่ ไม่ควรมองข้าม คือ กลยุทธ์การเจาะตลาด
ส่งออกอะไรไปพม่าถึงจะรุ่ง
ในการส่งออกไปพม่า ผูป้ ระกอบการจําเป็ นต้องมีความพร้อมของสินค้าในมือ โดยหากไม่ได้ผลิตเอง
ก็ต้องมีแหล่งที่จะจัดหามาได้ พร้อมกันนัน้ ก็ต้องทราบถึงแนวโน้มความต้องการสินค้าในตลาดพม่า ซึ่งหาก
เจาะลึกในรายละเอียดแล้วสินค้าเกือบทุกประเภทถือว่ามีโอกาสในการรุกตลาดพม่า เนื่องจากพม่าอยู่ในระยะเริม่ แรก
ของการเปิ ดประเทศ จึงยังมีขอ้ จํากัดในการผลิตสินค้าต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชากร ทัง้ นี้
หากมองในภาพกว้างๆ สินค้าทีน่ ่าสนใจในการเจาะตลาดพม่าสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้
 สิ นค้าทุน เครื่องจักร และสิ นค้าที่ เกี่ ยวกับการก่ อสร้าง รัฐบาลพม่ามีนโยบายพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพืน้ ฐาน อาทิ ถนน ท่าเรือ สนามบิน โรงไฟฟ้า รวมทัง้ เขตอุตสาหกรรม (ปจั จุบนั มี 19 แห่ง) และ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ปจั จุบนั มี 3 แห่ง) เพือ่ รองรับการลงทุนจากต่างประเทศทีห่ ลังไหลเข้
่
ามาอย่างต่อเนื่อง พม่า
จึงมีความต้องการสินค้าทีเ่ กีย่ วกับการก่อสร้างจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็ นเครื่องจักรกล ปูนซี เมนต์ และเหล็ก
เพือ่ ใช้ในโครงการก่อสร้างต่างๆ นอกจากนี้ การทีเ่ กษตรกรรมเป็ นภาคเศรษฐกิจทีส่ าํ คัญของพม่า ส่งผลให้พม่ามี
นโยบายสนับสนุ นการใช้เทคโนโลยีเพิม่ ขึน้ เพือ่ เพิม่ ผลผลิตทางการเกษตร โดยรัฐบาลพม่าได้มอบพืน้ ทีบ่ างแห่ง
ในกรุงเนปิ ดอว์ เมืองย่างกุ้ง และเมืองสะกายให้แก่บริษัทที่ทําธุรกิจด้านการเกษตร เพื่อให้บริษัทดังกล่าวใช้
เครื่องจักรเป็ นแบบอย่างแก่ชาวนาพม่า นโยบายดังกล่าวจึงมีส่วนช่วยให้สนิ ค้าประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร อาทิ
เครื่ อ งสี ข้ า วขนาดเล็ก รถไถนาเดิ น ตาม เครื่ อ งใส่ ป๋ ุ ย เครื่ อ งสู บ นํ้ า และเครื่ อ งพ่ น ยาฆ่ า แมลง
แบบโยกด้วยมือ เป็ นทีต่ อ้ งการเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้ อุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตรทีส่ ามารถทําตลาด
ในพม่าได้ ควรมีเทคโนโลยีไม่ซบั ซ้อน ใช้งานง่าย ผูใ้ ช้สามารถซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาได้ดว้ ยตนเอง และ
ราคาไม่สงู นัก เนื่องจากเกษตรกรชาวพม่าส่วนใหญ่ยงั ขาดทักษะ และมีขอ้ จํากัดด้านเงินทุน
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 สิ นค้าอุปโภคบริ โภค พม่าผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคได้ไม่มากพอทีจ่ ะตอบสนองความต้องการของ
ประชากรจํานวนมากของประเทศ เพราะยังขาดแคลนเทคโนโลยีท่จี ําเป็ นและเงินลงทุนในการผลิตสินค้าต่างๆ
พม่าจึงต้องพึง่ พาการนําเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคค่อนข้างมาก ทัง้ นี้ สินค้าทีม่ โี อกาสขยายตลาด อาทิ
 อาหารสําเร็จรูป อาหารพร้อมรับประทาน เครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยวต่างๆ มีโอกาสมากใน
ชุมชนเมืองและเมืองใหญ่อย่างกรุงเนปิ ดอร์ เมืองย่างกุง้ เมืองมัณฑะเลย์ และเมืองเมียวดี ซึง่ ประชากรมีกําลังซื้อ
รวมทัง้ ยังมีความต้องการสิง่ อํานวยความสะดวกมากกว่าประชากรในพืน้ ทีน่ อกเขตเมือง ทัง้ นี้ สินค้าอาหารที่
น่าสนใจในการขยายตลาด อาทิ อาหารสําเร็จรูปที่ใช้เนื้ อไก่เป็ นวัตถุดิบแทนเนื้ อวัวและเนื้ อหมู (เนื่องจาก
ชาวพม่าถือว่าวัวเป็ นสัตว์ใช้แรงงานทีม่ พี ระคุณ ขณะทีก่ ารบริโภคเนื้อหมูจะนํ ามาซึ่งความโชคร้าย จึงไม่นิยม
บริโ ภคทัง้ เนื้ อ วัว และเนื้ อ หมู ) เครื่ อ งดื่ ม ประเภทชาและกาแฟ รวมถึ ง นํ้ า อัด ลมก็ม ีโ อกาสขยายตัว
ตามการเติบโตของนักท่องเทีย่ วต่างชาติทม่ี แี นวโน้มเพิม่ มากขึน้ ในพม่าเช่นกัน
 เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม อาทิ สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ครีมบํารุงผิ วหน้ าและ
ผิ วกาย และครีมกันแดด เป็ นต้น โดยมีกลุ่มผูบ้ ริโภคเป้าหมายสําคัญคือ สตรีวยั แรงงาน หรือชนชัน้ กลางและ
ข้าราชการ ซึ่งทํางานในเมืองสําคัญ อาทิ กรุงเนปิ ดอว์ เมืองย่างกุ้ง เมืองมัณฑะเลย์ และเมืองเมียวดี ทัง้ นี้
รายได้ป ระชากรที่ม ีแ นวโน้ ม เพิ่ม ขึ้น ส่ ง ผลให้พ ม่า เป็ น ตลาดเครื่อ งสํา อางที่ม ีโ อกาสเติบ โตในระยะยาว
นอกจากนี้ ชาวพม่ า จํ า นวนไม่ น้ อ ยยัง มีค วามเชื่อ ถือ ในสรรพคุ ณ ของสมุ น ไพรพื้น บ้า น จึง ทํ า ให้ส ิน ค้า
กลุ่มเครื่องสําอางสมุนไพรที่มกี ารนํ าภูมปิ ญั ญาไทยมาประยุกต์ใช้ ก็มโี อกาสเติบโตในอนาคตเช่นกัน อาทิ
สิ นค้ากลุ่มครีมบํารุงผิวที่มีสรรพคุณช่วยลบเลือนริ้วรอยหรือช่วยให้ผิวหน้ าขาวใส
ผูป้ ระกอบการทีส่ นใจทําธุรกิจในพม่าควรเข้าไปสํารวจตลาดพม่าก่อน เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
วัฒนธรรม และทิศทางตลาด รวมทัง้ ดูว่ามีผปู้ ระกอบการรายอื่นนํ าสินค้าประเภทเดียวกันเข้าไปจําหน่ ายแล้วหรือยัง
และสิน ค้ า ที่ผู้ ป ระกอบการต้ อ งการส่ ง ออกมีค วามแตกต่ า ง หรือ มีจุ ด เด่ น ที่จ ะแข่ ง ขัน ได้ ห รือ ไม่ ทัง้ นี้
ผู้ประกอบการอาจเริ่ มต้ นเจาะตลาดในภาคกลางและภาคใต้ ของพม่าก่อน เนื่ องจากพื้นที่ ดงั กล่าวอยู่ติด
ชายแดนไทย ชาวพม่าบริ เวณดังกล่าวค่อนข้างคุ้นเคยกับสิ นค้าไทยเป็ นอย่างดี ขณะที่ภาคเหนื อของพม่ามี
ชายแดนติ ดกับจีน การรุกตลาดบริ เวณนี้ จึงต้องเผชิ ญกับการแข่งขันที่รนุ แรงจากสิ นค้าจีน
วางกลยุทธ์ดี…เจาะตลาดพม่าไม่ยาก
การทีจ่ ะประสบความสําเร็จในการเจาะตลาดพม่า นอกจากสินค้าต้องมีคุณภาพแล้ว ผูป้ ระกอบการควร
วางกลยุทธ์ดา้ นต่างๆ ให้ดคี วบคูไ่ ปด้วย ดังนี้
 กลยุทธ์ด้านสิ นค้า สินค้าไทยได้รบั ความนิยมค่อนข้างมากในตลาดพม่า เนื่องจากมีคุณภาพดี
และราคาไม่สูงเกินไป ประกอบกับชาวพม่าวัยทํางานมักเคยทดลองใช้สนิ ค้าไทยระหว่างเข้ามาทํางานหรือ
เยีย่ มญาติตามแนวชายแดนไทย-พม่า ส่งผลให้มคี วามคุน้ เคยกับสินค้าไทยเป็ นอย่างดี ดังนัน้ ผู้ประกอบการที่
เพิ่ งเข้ าตลาดพม่ าควรเน้นที่ ภาพลักษณ์ ของความเป็ นไทย โดยการพิ มพ์ตราสิ นค้ า รายละเอี ย ดที่
ระบุส่วนประกอบสําคัญ รวมถึงวิ ธีการใช้ สินค้าด้วยภาษาไทย เช่ นเดียวกับสิ นค้าที่ จาํ หน่ ายในไทย
เพื่อสร้างความน่ าเชื่อถือ ขณะที่ผปู้ ระกอบการที่มีสินค้าติ ดตลาดในพม่าอยู่แล้ว ควรรักษาระดับคุณภาพ
และมาตรฐานของสิ นค้า และไม่ควรเปลี่ยนแปลงสูตรหรือบรรจุภณ
ั ฑ์ เนื่ องจากจะทําให้ชาวพม่าเข้าใจผิ ดว่า
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เป็ นสิ นค้าคนละชนิ ดกับที่ เคยซื้อ ทัง้ นี้ สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าควรมีขนาดและลักษณะทีเ่ หมาะแก่
การใช้งาน มีราคาที่เหมาะสม และไม่ละเลยเรื่องคุณภาพ เพื่อให้สนิ ค้ามีลกั ษณะแตกต่างจากคู่แข่งอย่างจีน
เนื่องจากพม่านําเข้าเครือ่ งใช้ไฟฟ้าจากจีนเป็ นจํานวนมาก และมีหลากหลายรูปแบบในราคาค่อนข้างตํ่า ขณะที่
สินค้าประเภทผ้าผืนควรคงลักษณะลวดลายและสีสนั ของความเป็ นไทย เนื่องจากตลาดพม่านิยมใช้ผา้ จากไทย
หากเปลีย่ นสีหรือรูปแบบจะทําให้ชาวพม่าคิดว่าเป็ นสินค้าจากประเทศอื่น
 กลยุทธ์ด้านราคาและการส่งเสริ มการขาย สินค้าระดับกลางและระดับบนควรมุง่ เจาะตลาดในเมืองใหญ่
พร้อมทัง้ ตัง้ ราคาให้เหมาะสมกับกําลังซื้อของชาวพม่าที่ทํางานในเมือง ขณะที่สนิ ค้าระดับล่างซึ่งตัง้ ราคาตํ่า
ควรเน้ น เจาะตลาดในแถบชายแดนหรือ พื้น ที่น อกเมือ ง เนื่ อ งจากชาวพม่า ในแถบชายแดนส่ว นใหญ่ ย งั มี
กําลังซือ้ น้อย และหากเข้าไปในเมืองใหญ่ สินค้าดังกล่าวจะไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับสินค้าจากจีนได้ ทัง้ นี้
ในการกระตุน้ ยอดจําหน่ ายและเพิม่ ส่วนแบ่งการตลาด นอกจากการตัง้ ราคาที่ เหมาะสมแล้ว ผู้ประกอบการ
อาจใช้ กลยุทธ์ส่ งเสริ มการขายควบคู่ไปด้ วย อาทิ การแจกตัวอย่ างสิ นค้ าให้ ลู กค้ าทดลองใช้ และ
การลดราคา นอกจากนี้ ยังอาจพิ จารณาให้ค่านายหน้ าแก่ผนู้ ําเข้าของพม่า เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเพิ่ ม
ยอดจําหน่ ายสิ นค้า
 กลยุทธ์ด้านการโฆษณา ผูน้ ํ าเข้าพม่ายังขาดประสบการณ์ในการจัดการด้านการตลาด จึงเป็ น
หน้ าที่ข องผู้ประกอบการไทยในการโฆษณาตราสิน ค้าของตนให้เป็ นที่รู้จกั โดยอาจประชาสัมพันธ์ผ่า น
ป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่ใจกลางพื้นที่ ชุมชน หรือโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อาทิ โปสเตอร์ และสมุดหน้ าเหลือง
ขณะที่ การโฆษณาสิ นค้าผ่านสื่อโทรทัศน์ และวิ ทยุของไทยก็เป็ นอีกช่องทางหนึ่ งที่ น่าสนใจ เนื่ องจาก
ชาวพม่าสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ ของไทยได้ ทัง้ นี้ ในการโฆษณาสินค้าควรเลือกนักแสดงชาวไทยหรือ
ชาวเอเชีย เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สกึ ใกล้ชิดและเข้าถึงสินค้าได้ง่าย ส่วนการออกงานแสดงสินค้าก็เป็ น
อีกทางเลือกหนึ่งในการทําให้สนิ ค้าเป็ นทีร่ จู้ กั ซึ่งผูป้ ระกอบการสามารถติดตามข่าวสารงานแสดงสินค้าได้จาก
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทย
 กลยุทธ์ด้านการจัดจําหน่ าย ส่วนใหญ่ยงั เป็ นการจัดจําหน่ ายผ่านธุรกิจค้าปลีกแบบดัง้ เดิมซึ่ง
ครองส่วนแบ่งตลาดราวร้อยละ 80-90 ของธุรกิจค้าปลีกในพม่า อย่างไรก็ตาม ธุรกิ จค้าปลีกสมัยใหม่
มี แ นวโน้ ม ขยายตัว ต่ อ เนื่ อ ง อี ก ทัง้ ยัง เป็ นช่ อ งทางจํา หน่ า ยสิ น ค้ า อุป โภคบริ โ ภคที่ นํ า เข้ า จากไทย
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งหลังจากรัฐบาลพม่ าอนุ ญาตให้ นั กลงทุ นต่ างชาติ ประกอบธุ รกิ จค้ าปลี กและค้ าส่ ง
ในพม่าได้ จากที่ ปัจจุบนั สงวนไว้ให้นักลงทุนท้องถิ่ นเท่านัน้ โดยนโยบายดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิ จารณา
และคาดว่าจะประกาศใช้ภายในปี 2557 ทัง้ นี้ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในพม่าส่วนใหญ่เป็ นร้านค้าปลีกประเภท
ซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ต ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นเมืองเศรษฐกิจสําคัญ โดยเฉพาะเมืองย่างกุง้ และดําเนินงานโดย
ผูป้ ระกอบการพม่า อาทิ City Mart Supermarket, Ocean Supercenter และ Capital Hypermarket เป็ นต้น
ส่วนสินค้าทีจ่ ําหน่ ายส่วนใหญ่เป็ นสินค้านํ าเข้า ซึ่งเน้นสินค้าทีม่ คี ุณภาพสูงกว่าสินค้าทีจ่ ําหน่ ายในร้านค้าปลีก
แบบดัง้ เดิม เพือ่ เจาะกลุม่ ลูกค้าระดับบน นักท่องเทีย่ วต่างชาติ รวมทัง้ ผูป้ ระกอบการร้านอาหารและโรงแรม
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ทัง้ นี้ การส่งออกไปพม่ายังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมาก นอกจากศึกษาหาความรูด้ ้วยตนเองแล้ว
ผูส้ ่งออกควรขอรับคําปรึกษาจากหน่ วยงานไทยทีเ่ ชีย่ วชาญด้านการค้าควบคู่ไปด้วย อาทิ กระทรวงพาณิชย์
และธนาคารเพื่อการส่งออกและนํ าเข้าแห่งประเทศไทย เพื่ออํานวยความสะดวกให้การค้ากับพม่าเป็ นไป
อย่างราบรื่นและประสบความสําเร็จ

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ทีป่ รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือวั
่ ตถุประสงค์
ในการให้ขอ้ มูลแก่ผทู้ สี ่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือการส่
่
งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการทีม่ บี ุคคลนําข้อมูลนี้ไปใช้ไม่วา่ โดยทางใด

