สือโทรทัศน์ กบั พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคพม่า
โดยฝา่ ยวิจยั ธุรกิจ ธนาคารเพือการส่

งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
ปจั จุบนั แม้ว่าสือ สังคมออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทแทนทีส อื หลัก อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์
อย่างไรก็ตาม ในสังคมพม่า สือหลักอย่างโทรทัศน์ ยงั คงเป็
เป็ นช่องทางสําคัญทีส ุดในการเข้าถึงผูบ้ ริโภค และมี
แนวโน้มทวีบทบาทสําคัญยิง ขึ*น อันเป็ นผลจากการปฏิ
ผลจาก
รูปเศรษฐกิจ และการเปิ ดประเทศของพม่
ดประเทศ
านับตัง* แต่
ปี 2554 ดังนัน* การทําความเข้าใจถึงรูปแบบการติ
แบบการ ดตามรับชมสือ โทรทัศน์ ตลอดจนลัลักษณะของสือ โทรทัศน์ทมี ี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื*อสินค้าของผูบ้ ริโภคชาวพม่า จะช่วยให้การทําตลาดสินค้าและบริการในพม่าเป็ นไป
อย่างราบรืน
นอกจากประโยชน์จากการทําตลาดผ่านสือโทรทัศน์แล้ว การเข้าใจตลาดโฆษณาทางโทรทั
ใจตลาดโฆษณาทางโทรทัศน์ในพม่า
ยังเป็ นประโยชน์ต่อผูผ้ ลิตสือโทรทัศน์ไทยอี
ทย กด้วย เนืองจากในบรรดาประเทศผู
ในบรรดาประเทศผูผ้ ลิตสือโทรทัศน์ ไทยนับเป็ น
ผู้ เ ล่ น รายสํ า คัญ ในภู ม ิภ าค โดยเฉพาะงานด้ า นการถ่
น
า ยทํ า ภาพยนตร์ โฆษณา
โ ฆษณา และงานหลัง ถ่ า ยทํ า
(Post-production) อาทิ การตัดต่อ การลงเสียง ดนตรีประกอบ การตกแต่งแสงสีในภาพยนตร์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
ตลอดจนการเก็
การเก็บชิน* งานนัน* ๆ ให้เรียบร้อย เนืองจากเป็ นอุตสาหกรรมทีไ ทยมี
ยมีความพร้อมทัง* ในด้านเทคโนโลยี
และความเชีย วชาญด้ า นเทคนิ
เทคนิ ค ทัง* นี* ข้อ มู ล ธุ ร กิจ สือ โทรทัศ น์ ใ นพม่ า ตลอดจนเกร็ด ความรู้ทีน่ า สนใจ
มีรายละเอียด ดังนี*
โครงสร้างอุตสาหกรรมโทรทั
โทรทัศน์ พม่า
โทรทัศน์ นับเป็ นสือที เข้าถึงกลุ่มผู้บริ โภคชาวพม่ามากที สดุ โดยในแต่ละสัปดาห์ มากกว่าครึง หนึง
ของชาวพม่ า มีก ารเปิ ด ชมรายการโทรทั
ชมรายการ
ศ น์ รองลงมา คือ วิท ยุ (ร้อ ยละ 43.4) วารสาร (ร้อ ยละ 29.8)
หนังสือพิมพ์ (ร้อยละ 12.0) นิตยสาร (ร้อยละ 7.6) และโรงภาพยนตร์ (ร้อยละ 2.7) นอกจากนี
อกจากนี* หากพิจารณา
ตามพืน* ทีแ ล้ว พบว่า ประชาชนทีอ าศัยอยู่ในเมืองหลักสามารถเข้
เข้าถึงสือทุกชนิดในระดับทีส งู กว่าประชาชนใน
เมือ งเล็กและชนบท ยกเว้น วิท ยุ ทีไ ด้ร ับ ความนิ ย มสู
ม ง สุ ด ในกลุ่ ม ผู้บ ริโ ภคในเมื
ในเมือ งห่ า งไกล ป จั จุ บ ัน
สถานีโทรทัศน์ของพม่าประกอบด้วย “Free TV” 4 ช่องหลัก ได้แก่ MRTV MWD MRTV4 และ Channel 7 แต่
มีเพียง 2 ช่อง ทีกระจายสั
ก ระจายสัญญาณได้ทวทั
วั  ง* ประเทศ คือ MRTV และ MWD นอกจากนี* ยังมีสถานีทเี ป็ น Pay TV
หรือรายการโทรทัศน์ ทตี ้องเสียค่าสมาชิก คือ Sky Net ซึงเป็ นสถานีหลักทีน ํ าเสนอรายการของต่
รายการของต่างประเทศ
ในบรรดาสถานีโทรทัศน์ทกี ล่าวถึงทัง* หมดนี*มบี ริ ษทั เอกชนที เป็ นผู้เล่นรายใหญ่ทีน่าสนใจ คือ
1. Forever Group Co., Ltd. เป็ นผู้ประกอบการธุรกิ จสือโทรทัศน์ รายใหญ่ทีสุดของพม่า เป็ น
ผูด้ ําเนินการออกอากาศช่อง MRTV4 และร่วมทุนกับ BEC-Tero ของไทย ในการดําเนินการออกอากาศช่อง
Channel 7 นอกจากนี* Forever Group Co., Ltd. ยังได้ร่วมกับบริษทั Index Creative Village จํากัด (มหาชน)
ของไทยในการจัจัดตัง* บริษทั ใหม่ ชือ Myanmar Index Creative Village เพือให้บริการจัดงานแสดงสิ
งาน
นค้า
และอืน ๆ ทีเ กีย วข้อง
2. Shwe Than Lwin Media Co., Ltd. เป็ นผูใ้ ห้บริการ Sky Net ทัง* นี* Shwe Than Lwin Media Co., Ltd.
ได้รว่ มมือกับ บริษทั ตี[ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด ของไทย ซึง เป็ นบริษทั ผูผลิ
ผ้ ลิตภาพยนตร์โฆษณาและจั
ฆษณาและ ดงานอีเวนต์
เพือ ผลิตรายการเกมโชว์ 2 รายการ รายการดนตรี 1 รายการ เผยแพร่ใน Sky Net โดยคาดว่าจะเริม เผยแพร่
ในช่วงปลายปี 2557
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ทัง* นี* ความนิยมในการชมโทรทัศน์ในแต่ละพืน* ทีม คี วามแตกต่างกัน โดยเมืองสําคัญทัง* เมืองย่างกุง้ และ
เมืองมัณฑะเลย์ นิยมช่อง MRTV4 และ Channel 7 ซึง ทัง* สองช่องมีผเู้ ลือกชมรายการมากกว่าร้อยละ 80 ของ
ผูช้ มทัง* หมดในสองเมืองดังกล่าว ขณะทีพ น*ื ทีใ นชนบทเข้าถึงช่อง MRTV ในสัดส่วนทีส งู กว่า ซึง อาจเป็ นเพราะ
การกระจายสัญญาณทีค รอบคลุมพืน* ทีม ากกว่า
การโฆษณาผ่านสือโทรทัศน์
รูปแบบโฆษณาส่วนใหญ่ในพม่าเน้ นความรืนเริ ง สนุกสนาน และมีรายละเอียดสิ นค้าไม่มากนัก
นอกจากนี* ยังมีรายละเอียดข้อห้ามในภาพยนตร์โฆษณาทีต่างจากไทย เช่น ห้ามโฆษณาบุหรี เหล้า เบียร์
ผ้าอนามัย และห้ามใช้เพศทีส ามเป็ นนักแสดงในโฆษณา เป็ นต้น สําหรับระยะเวลาโฆษณาเฉลียประมาณ
14 นาทีต่อชัวโมง

เทียบกับของไทยอยู่ที 12 นาทีต่อชั วโมง การโฆษณาในแต่ละสินค้ามีความยาว 1.30-3.00
นาที ยาวกว่ า โฆษณาไทย ซึง อยู่ทีป ระมาณ 30 วิน าที นอกจากนี* ในช่ ว งเวลา Prime Time คือ
18.00-22.00 น. อัตราค่าโฆษณาของพม่าอยู่ทรี าว 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ (48,000 บาท) ต่อ 30 วินาที ขณะที
ของไทยอยูท่ ี 6,250-7,800 ดอลลาร์สหรัฐ (200,000-250,000 บาท) ต่อ 30 วินาที
เป็ นทีน ่าสังเกตว่ามูลค่าตลาดโฆษณารวมในทุกสือของพม่าเติ บโตอย่างก้าวกระโดด พิจารณาได้
จากงบลงทุนโฆษณาของสินค้าจากต่างประเทศมีมลู ค่าสูงถึง 85.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2556 เพิม ขึน* กว่า 2 เท่า
ในช่วง 3 ปี ขณะทีง บลงทุนโฆษณาของสินค้าพม่าเองก็เติบโตขึน* กว่าร้อยละ 120 เป็ น 64.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในช่วงเดียวกัน จึงอาจกล่าวได้ว่าปจั จุบนั เป็ นช่วงทีอ ตุ สาหกรรมโฆษณาของพม่าเติบโตอย่างก้าวกระโดดทีส ุด
ทัง* นี* มูลค่าโฆษณาทางโทรทัศน์ มสี ดั ส่วนราวร้อยละ 70 ของตลาดโฆษณารวม ด้วยอัตราขยายตัวร้อยละ 12
ในปี 2556
การรับสือโฆษณาทางโทรทัศน์ และการตัดสิ นใจซื5อสิ นค้าของชาวพม่า
- ชาวพม่ามี มุมมองที ดีต่อการดูภาพยนตร์โฆษณา โดยถื อเป็ นส่ วนหนึ งของความบันเทิ ง
เพราะภาพยนตร์โฆษณาส่วนใหญ่เน้นความสนุ กสนาน นักแสดงจะร้องเพลง เต้นรํา เข้ากับดนตรี ขณะทีม ี
การนํ าเสนอรายละเอีย ด หรือคุณ สมบัติของสินค้าเพียงเล็กน้ อ ย ซึงอาจเป็ น เพราะการเลือกซื*อสินค้าของ
ชาวพม่ายังเน้นทีป ระโยชน์ใช้สอยของสินค้าและการแนะนําจากคนรูจ้ กั เป็ นหลัก ส่วนหนึงเป็ นเพราะชาวพม่า
ไม่ชอบความเสีย ง ขณะทีอ ารมณ์ยงั มีผลต่อการตัดสินใจซือ* ไม่มากนัก นอกจากนี* การจดจําสินค้าของชาวพม่า
ยังอิงกับนักแสดงในโฆษณา ดังนัน* ภาพยนตร์โฆษณาจึงนิยมใช้นักแสดงทีเป็ นทีร ู้จกั เพือเพิม การจดจําใน
ตัวสินค้า อย่างไรก็ตาม ชาวพม่ายังมี Brand Loyalty ค่อนข้างตํา แม้ตดั สินใจใช้สนิ ค้าแบรนด์ใดแล้ว ก็อาจ
หันไปใช้สนิ ค้าแบรนด์อนื ได้เสมอ
- การใช้ ภาพยนตร์โฆษณาจากต่ างประเทศช่ วยเพิ มภาพลักษณ์ ให้ กบั สิ นค้ า สินค้าแบรนด์
ต่างประเทศทีน ํ าเข้ามาจําหน่ ายในพม่ามักใช้ภาพยนตร์โฆษณาทีใ ช้อยู่เดิมกับหลายๆ ประเทศ ไม่นิยมผลิต
โฆษณาใหม่สาํ หรับใช้ในพม่าเป็ นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ระดับราคาของสินค้า ตําแหน่ งทางการตลาด และ
กลุ่มตลาดเป้าหมาย ล้วนเป็ นปจั จัยสําคัญทีต ้องพิจารณาประกอบ โดยหากตลาดเป็ นกลุ่มผูบ้ ริโภคทัวไป
 ซึง
นิยมโฆษณาทีเ น้ นความสนุ กสนาน ภาพยนตร์โฆษณาสินค้าดังกล่าวในพม่าก็อาจต้องมีการปรับให้เข้าถึง
ผูบ้ ริโภคในพืน* ทีไ ด้จริง
- ผู้ชายและผู้ใหญ่มกั เป็ นผู้มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื5อสิ นค้าที มีมูลค่าสูง เนืองจากสังคม
ของพม่าให้ความเคารพนับถือผูใ้ หญ่และให้เกียรติผูช้ ายเป็ นผูน้ ําครอบครัวคล้ายกับหลายๆ ประเทศในแถบ
เอเชีย นอกจากนี* มีขอ้ สังเกตว่า ชาวพม่าส่วนใหญ่คาดหวังว่าสินค้าทีซ*อื จะมีอายุการใช้งานยาวนาน อาทิ
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เครืองใช้ไฟฟ้าในบ้านควรมีอายุการใช้งาน 5-10 ปี การเปลีย นสินค้าบ่อยๆ หรือการซื*อใหม่ทดแทนสินค้าที
ตกรุน่ จึงไม่ใช่ลกั ษณะนิสยั ของชาวพม่า
พม่าเป็ นเพียงไม่กตี ลาดทีไ ทยมีแต้มต่อในการค้าขายจากความนิยมและคุน้ เคยบริโภคสินค้าไทย
มาช้านาน และเป็ นหนึงในไม่กปี ระเทศทีผ ปู้ ระกอบการไทยสามารถเข้าถึงผูบ้ ริโภคได้โดยตรง ดังนัน* การบุกตลาด
ทีม ผี ูบ้ ริโภคจํานวนกว่า 50 ล้านคน ทีร าวครึง หนึงมีอายุตํากว่า 25 ปี ซึงพร้อมจะเข้าสู่สงั คมเมืองและสังคม
บริโภคนิยม ย่อมเป็ น ความท้าทายสํา หรับผู้ประกอบการ ขณะเดียวกันยังเป็ นการวางรากฐานเพือรองรับ
การปรับเปลีย นช่องทางสือสมัยใหม่อย่างสังคมออนไลน์ตามกระแสโลกทีค าดว่าจะเกิดขึน* ในพม่าเช่นเดียวกับ
ประเทศอืน ๆ ในอีกไม่ชา้ หลังจากรัฐบาลพม่าออกใบอนุ ญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้กบั บริษทั เทเลนอร์
(Telenor) จากนอร์เวย์ และบริษทั อูรดิ ู (Ooredoo) จากกาตาร์ เมือปี 2556 ทําให้มกี ารคาดการณ์กนั ว่าอัตรา
การใช้โทรศัพท์เคลือนที ซึงเป็ นเครืองมือสําคัญของการเข้าสู่สงั คมออนไลน์ ในพม่าจะเพิม ขึน* จากปจั จุบนั ที
ตํากว่าร้อยละ 10 เป็ นสูงกว่าร้อยละ 90 ในอีก 5 ปี ขา้ งหน้า ผูป้ ระกอบการไทยจึงควรเตรียมตัวเพือรับมือกับ
การเปลีย นแปลงดังกล่าว และวางกลยุทธ์ในการเจาะตลาดพม่าในช่องทางใหม่ๆ ทีจ ะเกิดขึน* ในอนาคต
Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ทีป รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือ วัตถุประสงค์
ในการให้ขอ้ มูลแก่ผทู้ สี  นใจเท่านัน3 โดยธนาคารเพือ การส่งออกและนํ าเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ
ทีอ าจเกิดขึ3นจากการทีม บี ุคคลนําข้อมูลนี3ไปใช้ไม่วา่ โดยทางใด

