ไลฟ์ สไตล์สดุ ฮิ ตของชาวเมียนมาในยุคสังคมเมือง
โดยฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ ธนาคารเพือการส่
่
งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
นับตัง้ แต่รฐั บาลเมียนมาดําเนินนโยบายเปิ ดประเทศในปี 2553 เป็ นต้นมา เศรษฐกิจเมียนมาก็ขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนโยบายพัฒนาประเทศ และอิทธิพลของกระแสเทคโนโลยียุคใหม่ล้วนเป็ นปั จจัย
สําคัญทีก่ ระตุน้ ให้เมียนมาเข้าสู่สงั คมเมือง (Urbanization) มากขึน้ เห็นได้จากในปี 2558 สัดส่วนประชากรทีอ่ ยู่
ในเขตเมืองของเมียนมาอยู่ทร่ี าว 34% ของประชากรทัง้ หมด เพิม่ ขึน้ จาก 29% ในปี 2548 นอกจากนี้ The Boston
Consulting Group บริษทั ทีป่ รึกษาชัน้ นําคาดว่ากลุ่มประชากรเมียนมาทีม่ รี ายได้ปานกลางขึน้ ไป (Middle and
Affluent Class : MAC) ซึง่ มีรายได้ต่อเดือนสูงกว่า 120 ดอลลาร์สหรัฐ จะมีจํานวนราว 10.3 ล้านคนภายในปี 2563
คิดเป็ นสัดส่วน 15% ของประชากรทัง้ ประเทศ ทัง้ นี้ การเข้าสู่สงั คมเมืองและการเพิม่ ขึน้ ของกลุ่มประชากร MAC
ทําให้พฤติกรรมการบริโภคของชาวเมียนมา โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่มคี วามคล้ายคลึงกับรูปแบบการบริโภค
ของผูค้ นในเมืองใหญ่ๆ ในอาเซียน อาทิ กรุงเทพฯ กัวลาลัมเปอร์ และจาการ์ตามากยิง่ ขึน้ โดยตัวอย่างพฤติกรรม
การบริโภคของชาวเมียนมายุคใหม่ในเขตเมืองใหญ่ทเ่ี ปลีย่ นไปชัดเจน อาทิ
“การเข้าโรงภาพยนตร์กลับมาบูมอีกครัง้ ”
ในช่วง 60 ปี กอ่ น ชาวเมียนมาเคยนิยมชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เป็ นอย่างมาก ซึง่ ในขณะนัน้ เมียนมา
มีโรงภาพยนตร์มากกว่า 200 แห่งทัวประเทศ
่
แต่หลังจากรัฐบาลทหารเข้าปกครองประเทศ โรงภาพยนตร์ลด
จํานวนลงเหลือราว 40 แห่งเท่านัน้ ส่งผลให้ชาวเมียนมาบางส่วนเลือกชมภาพยนตร์ทบ่ี า้ นจาก VCD/DVD แทน
อย่างไรก็ตาม หลังจากเมียนมาเปิ ดประเทศอีกครัง้ ชาวเมียนมากลับมานิยมชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์มากขึน้
ปั จจุบนั ภาพยนตร์ทฉ่ี ายในเมียนมามีทงั ้ ภาพยนตร์เมียนมา ภาพยนตร์ไทย และภาพยนตร์ชาติอ่นื ๆ เช่นเดียวกับ
ทีฉ่ ายในประเทศไทย ขณะเดียวกันโรงภาพยนตร์กพ็ ฒ
ั นาเป็ นระบบ Multiplex โดยเครือโรงภาพยนตร์ทไ่ี ด้รบั
ความนิยม เช่น Mega Ace Cineplex, Mingalar San Pya Cineplex และ Junction Cineplex เป็ นต้น โรงภาพยนตร์
เหล่านี้สว่ นใหญ่ตงั ้ อยูใ่ นเมืองย่างกุง้ และมัณฑะเลย์ แนวโน้มการชมภาพยนตร์ทเ่ี พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
บริษทั ผูด้ ําเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์เอกชนของเมียนมามีแผนสร้างโรงภาพยนตร์เพิม่ อีก 100 แห่งทัวประเทศ
่
ภายปี 2561
ตัวอย่างภาพยนตร์ในเมียนมา

โรงภาพยนตร์ในเมียนมา

↑
From Bangkok to
Mandalay ภาพยนตร์
ร่วมทุนสร้างระหว่าง
ไทยและเมียนมา

ทีม่ า : www.google.com
ทีม่ า : www.google.com
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“Fast Food และ Modern Cafe เทรนด์ใหม่ของชาวเมียนมา”
การเข้าสูส่ งั คมเมืองของเมียนมาส่งผลให้การใช้ชวี ติ ประจําวันของประชาชนในเขตเมืองใหญ่มคี วามเร่งรีบ
มากขึน้ การรับประทานอาหารจานด่วน (Fast Food) จึงเป็ นทางเลือกหนึ่งทีไ่ ด้รบั ความนิยม ขณะเดียวกันกระแส
การดื่มกาแฟตามร้านกาแฟสมัยใหม่กเ็ ป็ นทีน่ ิยมมากขึน้ ในเมียนมาเช่นเดียวกับเมืองใหญ่อ่นื ๆ ทัวโลก
่ โดยปั จจุบนั
เครือร้านอาหารจานด่วนและร้านกาแฟสมัยใหม่ชอ่ื ดังหลายแห่งจากต่างประเทศเข้ามาเปิ ดให้บริการในเมียนมา
โดยเฉพาะในเมืองย่างกุง้ และมัณฑะเลย์แล้ว อาทิ
ตัวอย่างร้านอาหารจานด่วนชื่อดัง

ตัวอย่างร้านกาแฟสมัยใหม่

ปี ทเี่ ปิ ดให้บริการ

Pizza Hut (สหรัฐฯ)

Gloria Jean’s Coffees (ออสเตรเลีย)

ปี 2559

KFC (สหรัฐฯ)

True Coffee (ไทย)

ปี 2559

Lotteria (เกาหลีใต้)

Chao Doi (ไทย)

ปี 2558

Marrybrown (มาเลเซีย)

Black Canyon Coffee (ไทย)

ปี 2558

CP Five Star (ไทย)
Krispy Kreme (สหรัฐฯ)*

Gong Cha (ไต้หวัน)

ปี 2558

หมายเหตุ : *เตรียมเปิ ดสาขาในเมียนมาภายใน
5 ปี ขา้ งหน้า

Ya Kun Kaya Toast (สิงคโปร์)

ปี 2556

ทีม่ า : รวบรวมโดยฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ EXIM BANK

“Facebook...ช่องทางทําความรู้จกั ชาวเมียนมายุคใหม่”
กระแสเทคโนโลยีสมัยใหม่ทม่ี อี ทิ ธิพลมากขึน้ ในเมียนมาเป็ นปั จจัยสําคัญทีท่ าํ ให้ชาวเมียนมายุคใหม่นิยมใช้
อินเตอร์เน็ตและ Social Media มากขึน้ เช่นเดียวกับหลายประเทศทัวโลก
่ ทัง้ นี้ We Are Social บริษทั ด้านสือ่ โฆษณา
ชัน้ นําระบุว่าในช่วงต้นปี 2560 จํานวนผูใ้ ช้อนิ เตอร์เน็ตในเมียนมาเพิม่ ขึน้ 97% เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
โดยเฉพาะ Social Media ทีไ่ ด้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก จากการสํารวจของ Nielsen บริษทั วิจยั ชัน้ นําพบว่า
Social Media ทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ดุ จากชาวเมียนมา 5 อันดับแรก ได้แก่
1.

Facebook (เป็ น Social Media ทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงถึง 99% ของโปรแกรม Social Media ทัง้ หมด)

2.

Thit Htoo Lwin (เว็บไซต์/แอพพลิเคชันข่าว)

3.

Google

4.

Myanmar News (เว็บไซต์/แอพพลิเคชันข่าว)

5.

G-talk (โปรแกรม/แอพพลิเคชันสนทนา)
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พฤติกรรมของชาวเมียนมาในเขตเมืองใหญ่ทเ่ี ปลีย่ นไปส่งผลให้โอกาสทางธุรกิจสําหรับผูป้ ระกอบการไทย
ทีต่ ้องการเจาะตลาดเมียนมาไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะในกลุ่มสินค้าและบริการพื้นฐานทีม่ รี าคาไม่สูงนักอีกต่อไป
กระแสความนิยมของชาวเมียนมายุคใหม่ในสังคมเมืองมีความคล้ายคลึงกับไทย ช่วยเพิม่ โอกาสให้ผปู้ ระกอบการไทย
สามารถเข้าไปทําตลาดในเมียนมาได้หลากหลายขึน้ โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าและบริการทีร่ องรับรูปแบบการใช้ชวี ติ
ในสังคมเมือง เช่น โรงภาพยนตร์และสือ่ บันเทิง ร้านอาหารและเครือ่ งดื่มสมัยใหม่ สถานเสริมความงาม ฟิ ตเนส
ศูนย์ประดับยนต์ และศูนย์ Car Care เป็ นต้น นอกจากนี้ ความนิยมใช้โทรศัพท์มอื ถือในรูปแบบ Smartphone
ของชาวเมียนมาทีส่ งู ถึง 62% ของจํานวนโทรศัพท์มอื ถือทัง้ หมด มากกว่าเวียดนาม ฟิ ลปิ ปิ นส์ และอินโดนีเซีย
ทีใ่ ช้ Smartphone ราว 52% 34% และ 23% ตามลําดับ ความนิยมดังกล่าวในเมียนมานับว่าเป็ นอีกหนึ่งโอกาส
ของผูป้ ระกอบการไทยในการดําเนินธุรกิจต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ Digital Content เช่น การผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์
สําหรับใช้บนแอพพลิเคชัน การออกแบบและผลิตแอพพลิเคชันต่างๆ การตลาด/โฆษณาออนไลน์ เป็ นต้น ทัง้ นี้
มีขอ้ สังเกตว่าปั จจุบนั รูปแบบพฤติกรรมการบริโภคของชาวเมียนมาค่อนข้างเห็นการเปลีย่ นแปลงได้ชดั เฉพาะ
ในเขตเมืองใหญ่ อาทิ เมืองย่างกุง้ และมัณฑะเลย์ แต่ในระยะถัดไปมีหลายเมืองในเมียนมา อาทิ เมืองพะสิม
(เขตอิรวดี) เมืองตองยี (รัฐชาน) เมืองสะกาย (เขตสะกาย) และเมืองพะโค (เขตพะโค) ซึง่ มีประชากรจํานวนมาก
มีแนวโน้มก้าวเข้าสู่สงั คมเมืองมากขึน้ ส่งผลให้รปู แบบพฤติกรรมการบริโภคของชาวเมียนมาในเมืองดังกล่าว
เปลีย่ นแปลงไปในอนาคตเช่นกัน ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการไทยจึงไม่ควรมองข้ามเมืองเหล่านี้ทก่ี าํ ลังจะเป็ นอีกหนึ่ง
พืน้ ทีศ่ กั ยภาพสําหรับการเจาะตลาดในระยะถัดไป
Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์
ในการให้ขอ้ มูลแก่ผทู้ สี ่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและนํ าเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใดๆ
ทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการทีม่ บี ุคคลนําข้อมูลนี้ไปใช้ไม่วา่ โดยทางใด

วันที่ 28 พฤษภาคม 2560

