
8/27/13 เป�ดกลยทุธ�ทําตลาดในพม�าให�ได�ผล - เออซี ีกบั ม.หอการค�าไทย | เดลนิวิส�

m.dailynews.co.th/businesss/220967 1/3

หน�ารวมข�าวเศรษฐกจิ

เป�ดกลยุทธ�ทาํตลาดในพม�าให�ได�ผล - เออซี ีกับ ม.หอการค�าไทย
วันพธุท่ี 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 00:00 น.

“มิงกะลาบา” เชื่อว�าคนไทยหลายคนคงค�ุนเคยและชนิหูกบัคาํน้ีมาเป�นอย�างดี โดยเฉพาะผ�ู
ท่ีเคยเดินทางท้ังไปเท่ียวและทําธรุกจิในประเทศพม�า เพราะคาํว�า “มิงกะลาบา” เป�นภาษา
พม�า ท่ีแปลว�า “สวัสดี” ในภาษาไทย โดยต�องยอมรบัว�าในช�วงไม�กี่ป�ท่ีผ�านมาประเทศพม�า
ได�กลายเป�นประเทศท่ีเน้ือหอมและดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนได�มาก โดยเฉพาะยิ่งใกล�
เป�ดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน หรอืเออีซี

“ดร.จักรนิทร� ศรมูีล” คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และผ�ูอํานวยการศูนย�ศึกษาการค�าอาเซยีน
และลาตินอเมรกิา (ซ-ีแลค) มหาวิทยาลัยหอการค�าไทย บอกในรายการ “เศรษฐกจิติดจอ”
ทางเดลินิวส�ทีวี เม่ือวันท่ี 19 ก.ค.ท่ีผ�านมาว�า พม�าเปรยีบเสมือนสาวเน้ือหอมท่ีใคร ๆ ก็
ต�องการเข�าไปลงทุน ไม�ว�าจะเป�นสนิค�าหรอืบรกิารใด ๆ กส็ามารถตอบสนองความต�องการ
ของชาวพม�าได�ท้ังหมด เพราะยงัต�องการท้ังโครงสร�างพ้ืนฐาน หรอืความเจรญิเติบโตทาง
สงัคม ท�องเท่ียวและวัฒนธรรม และในช�วง 2-3 ป�ท่ีผ�านมา มีนักท�องเท่ียวเข�าไปเท่ียวพม�า
กนัมากถงึ 390,000 คน โดยเฉพาะคนไทย และในช�วง 6 เดือนท่ีผ�านมา มีคนไทยเดินทาง
ไปเท่ียวพม�ามากกว�า 1 แสนคนทีเดียว รองลงมาคอื จีนและอินเดีย 

ขณะท่ีด�านการลงทุนป�จจุบนักลุ�มนายทุนท่ีเข�าไปลงทุนเป�นอันดับหน่ึงหลังจากท่ีมีการ
ปรบัปรงุกฎหมายด�านการลงทุนของพม�า คอื สงิคโปร� อันดับ 2 คอื อังกฤษ และรองลงมา
คอื จีน เน่ืองจากมีสดัส�วนในการลงทุนมานานกว�า 10 ป� สาํหรบัหัวเมืองท่ีมีการลงทุนมาก
ท่ีสดุคอื “ย�างก�ุง” โดยเฉพาะด�านการค�าขาย การลงทุนด�านไฟฟ�า พลังงาน การคมนาคม
ขนส�ง ด�านการศึกษา รวมถงึการบรกิารการท�องเท่ียวและการโรงแรม และอาหาร เน่ืองจาก
มีประชากรมากกว�า 6 ล�านคน

บทความบทความหมวดหมู�ข�าวหมวดหมู�ข�าว
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เปล่ียนขนาดตัวอักษร -ก ก+
แบ�งป�นข�าวสาร

ส�วนหัวเมืองท่ีรองลงมาคอื “มัณฑะเลย�” ท่ีมีประชากร 1-2 ล�านคน แต�มีหัวเมืองท่ีเชื่อมโยง
กบัอินเดีย จีน รวมถงึไทย โดยพบว�า ในรศัมี 200 กโิลเมตร มีประชากรท่ีเชื่อมโยงกบัมัณฑ
ะเลย�มากถงึ 600 ล�านคน และทางการพม�าพยายามดึงจุดสนใจในการสร�างเป�นศูนย�กลาง
การท�องเท่ียวของพม�า ซึ่งมีการประมาณการกนัว�าภายใน 2-3 ป�ข�างหน�า จะมีโรงแรมมาก
เป�นอันดับ 1 หรอืเพ่ิมข้ึน 30 แห�ง และยงัส�งผลดีต�ออุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเน่ืองด�วย ไม�ว�าเป�น
อุปกรณ�ก�อสร�าง ตกแต�งภายใน การจ�างงาน สาํหรบัป�จจุบนัมีสถานบรกิารด�านท่ีพักในพม�า
ท้ังโรงแรม โมเต็ล และเกสต�เฮาส� รวมท้ังสิ้น 731 แห�ง แบ�งเป�นย�างก�ุง 187 แห�ง มัณฑะ
เลย� 75 แห�ง และท่ีเมืองบากนั 75 แห�ง ซึ่งโรงแรมส�วนใหญ�เป�นของผ�ูประกอบการท�องถิ่น
รวมถงึมีความเชื่อมโยงกบัรฐับาลทหารส�วนใหญ�ด�วย

นอกเหนือจากความต�องการในด�านของพลังงาน ไฟฟ�า นํ้ามัน ก�าซธรรมชาติ และการท�อง
เท่ียวแล�ว ยงัพบว�า พม�ายงัมีความต�องการในเรื่องของด�านการศึกษา ซึ่งท่ีผ�านมา
มหาวิทยาลัยหอการค�าไทยได�รบัความไว�วางใจจากทางการพม�า ในการเป�ดหลักสตูร
บรหิารธรุกจิ (เอ็มบเีอ) ในย�างก�ุง โดยเน�นการแลกเปล่ียนองค�ความร�ูกนัในวิทยาเขต หรอื
ระหว�างไทยกบัพม�า ซึ่งเป�นร�ุนท่ี 3 มีนักศึกษารวม 120 คน และล�าสดุในวันท่ี 20 ก.ค.ท่ี
ผ�านมาได�เป�ดหลักสตูรบรหิารธรุกจิเพ่ิมเติมท่ีมัณฑะเลย�ร�ุนท่ี 1 จํานวน 50 คน และมีแนว
โน�มขยายการศึกษาในหลักสตูรปรญิญาตรเีพ่ิมเติมในเรว็ ๆ น้ีด�วย

ท้ังน้ี ดร.จักรนิทร� ได�แนะแนวทางว�า ในการเข�าไปลงทุนไม�ว�าจะเป�นเรื่องใดกต็าม ป�จจุบนัยงั
พบว�า นักลงทุนต�างชาติยงักงัวลกบัความไม�แน�นอนทางด�านการเมืองของพม�า ดังน้ันหากนัก
ลงทุนต�องการเข�าไปลงทุนควรต�องศึกษาต้ังแต�รายละเอียดกฎหมายในการลงทุนว�า กจิการท่ี
ดําเนินการรบกวนกบัชนกลุ�มน�อยของพม�าหรอืไม� เช�น กลุ�ม คะฉิ่น ฮิงญา เป�นต�น รวมไปถงึ
ต�องหาพันธมิตรในการดําเนินการในท�องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการดําเนินงาน เน่ืองจาก
การติดต�อหรอืการเจรจาหรอืจับค�ูทางธรุกจิอาจต�องใช�เวลามากพอสมควร ประกอบกบัการ
ดําเนินธรุกจิในพม�าจะต�องใช�ความจรงิใจเข�าแลก ทําความร�ูจักแบบเพ่ือนฝงูและก�าวไปส�ูการ
ต�อยอดทางธรุกจิ รวมท้ังมีความม่ันใจว�าเข�าไปดําเนินกจิการประเภทใด

ส�วนการทําการตลาดน้ันคล�าย ๆ กบัไทยทําตลาดเม่ือ 10-20 ป�ท่ีผ�านมาคอื ยงัเน�นทําการ
โฆษณาผ�านช�องทางวิทย ุทีวี รวมถงึการแถลงข�าวโดยใช�ดาราเป�นสื่อ ซึ่งมีความคล�ายคลึง
กบับ�านเรา แต�หากใช�ระบบอินเทอร�เน็ต หรอืผ�านโซเชยีลมีเดียต�าง ๆ เทคโนโลยยีงัไม�
รองรบัมากนัก ขณะเดียวกนักต็�องใช�หุ�นส�วนพ้ืนเมืองให�เป�นประโยชน�เพราะคนพม�าเองย�อม
ต�องร�ูสถานการณ�ในประเทศได�ดีกว�านักลงทุน ท่ีสาํคญัและถอืเป�นหัวใจสาํคญัท่ีสดุท่ีต�องพึง
ระลึกไว�เสมอว�า คนพม�ามีความเป�นรอยลัต้ีหรอืมีความซื่อสตัย�สงู ดังน้ันหากทําให�สามารถ
ยอมรบัในสนิค�าและบรกิารได� กจ็ะสามารถเข�าถงึตลาดพม�าได�แบบ 100% ทีเดียว

นอกจากน้ีหากมีพันธมิตรมีหุ�นส�วนท่ีดีแล�วกเ็ท�ากบัว�า มีชยัไปกว�าครึ่งทีเดียว แต�เหนือซึ่งอ่ืน
ใดคอื ความจรงิใจในการทําธรุกจิ มีความตรงไปตรงมา ไม�เอาเปรยีบซึ่งกนัและกนั รวมถงึมี
ความเคารพในศิลปะและวัฒนธรรมของพม�าด�วย เพราะแท�ท่ีจรงิแล�วอุปนิสยัของพม�าจะมี
ลักษณะคล�ายกบัคนไทยมากคอื มีความเกรงอกเกรงใจ หรอื “อาหน�าเด�” ดังน้ันหากผ�ู
ประกอบการไทยทําได�ตามน้ีกส็ามารถสยายป�กในแผ�นดินพม�าได�งดงามอย�างแน�นอน.

ภทัราภรณ� พลายเถื่อน
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