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บทสรุปผู้บริหาร 

 
การศึกษาข้อมูลเชิงลกึในกลุ่มอุตสาหกรรม Wellness ทีมี่ต่อวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย 

  

 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “เมียนมาร์”     เป็นทั้งตลาดขนาดใหญ่ ท่ี
มีประชากรเกือบ 60 ลา้นคน มีแหล่งวตัถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติ (สินแร่ ป่าไม ้สินคา้เกษตร 
ประมง) ท่ียงัไม่ไดรั้บการพฒันาอยา่งมหาศาล รวมทั้งมีแรงงานราคาถูก (อตัราค่าจา้งแรงงานประมาณ 
75 บาทต่อวนัเทียบกบัประเทศไทยท่ีอยู่ในอตัรา 300 บาทต่อวนั) และท่ีสําคญั หากพิจารณาในการ
เช่ือมโยงการท่องเท่ียวระหว่างไทยและเมียนมาร์ เห็นว่าเป็นโอกาสท่ีดียิ่ง     หากทั้งสองประเทศ คือ
ไทยและเมียนมาร์ ได้มีความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแหล่งท่องเท่ียว และ
โดยเฉพาะดา้นการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและความงาม (Wellness Tourism) ร่วมกนั ทั้งสองประเทศจะมี
โอกาสเติบโตทางการตลาดร่วมกนัในระยะยาวในลกัษณะเอ้ืออาํนวยต่อกนั (Complimentary) เพราะ
ลกัษณะของตลาดเป็นเชิงผสมผสานระหว่างประเทศไทยท่ีมีการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีทนัสมยั มี
ธรรมชาติ มีเอกลกัษณ์ดา้นวฒันธรรมร่วมกบัเมียนมาร์ท่ีมีการท่องเท่ียวเน้น ธรรมชาติ วฒันธรรม
ดั้งเดิม ซ่ึงสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ และคา้ขาย เช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียวร่วมกนัได ้ เพราะใน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวถือไดว้า่ เมียนมาร์เป็นตลาดเปิดใหม่ท่ีมีศกัยภาพสูงแห่งหน่ึงในเอเซีย      

 การศึกษาน้ีมี วัตถปุระสงค์  คือ 1.  เพื่อศึกษาสภาพแวดลอ้มดา้นต่าง ๆ ของเมียนมาร์   2. เพื่อ
ศึกษานโยบายภาครัฐต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวและการลงทุนจากต่างชาติในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว  แนวโนม้การเจริญเติบโตและโอกาส  สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั   ปัญหาและอุปสรรค
สาํหรับการทาํธุรกิจสาํหรับนกัธุรกิจต่างชาติ   3. การวิเคราะห์จุดแขง็ (Strength)  จุดอ่อน (Weakness) 
โอกาส (Opportunities) และ อุปสรรค (Threats) ของภาพรวมผลิตภณัฑ์และบริการ Wellness ของ 
SMEs ไทย   และนาํเสนอโอกาสของผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีโอกาสสาํหรับผูป้ระกอบการ SMEs ไทย  
4.  เพื่อให้ขอ้เสนอแนะแก่หน่วยงานภาครัฐในการช่วยเหลือ สนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ไทย   
และการวิจยัน้ี มุ่งศึกษาพื้นท่ีเฉพาะ กรุงยา่งกุง้เท่านั้น และมุ่งเนน้การเก็บขอ้มูลกบัผูป้ระกอบการและ
ผูบ้ริโภคชาวเมียนมาร์    เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ไดด้าํเนินการรวบรวมขอ้มูล
จาก ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)   ซ่ึงใชว้ิธี การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview)    และไดใ้ชว้ิธีการสงัเกต (Observation) ประกอบการเกบ็ขอ้มูล 
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ผลการศึกษาขอ้มูลเชิงลึกในกลุ่มอุตสาหกรรม Wellness   ท่ีมีต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มของไทย มีดงัน้ี 

 
นโยบายภาครัฐต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวและการลงทุนจากต่างชาติ :   รัฐบาลเมียนมาร์มี

ความจริงจงัต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และตอ้งการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสู่
ระบบสากล   ดงัจะเห็นไดจ้ากการกาํหนดเป้าหมายใหอุ้ตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงในการ
ผลกัดนัใหเ้ศรษฐกิจของเมียนมาร์ขยายตวัได ้7 % ต่อปี   โดยใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาดา้นบุคลากร 
เพื่อยกระดบัมาตรฐานของบริการดา้นการท่องเท่ียว การใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาดา้นขนส่งมวลชน
และสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ คือ สนามบินนานาชาติเนปิดอว ์(Nay Pyi Daw International Airport) 
รวมทั้งสนบัสนุนใหน้กัลงทุนต่างชาติ เขา้มาลงทุนในธุรกิจโรงแรม เพื่อเพิ่มจาํนวนหอ้งพกัจากท่ีมีอยู่
ประมาณ 25,000 หอ้งทัว่ประเทศในปัจจุบนั   เพื่อรองรับการเติบโตดา้นการท่องเท่ียวในอนาคต และ
ไดจ้ดัทาํแผนแม่บทอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเมียมาร์ โดยเนน้การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน   ขยายโครงสร้างพื้นฐานการท่องเท่ียวและคุณภาพของการบริการโดยเร็วท่ีสุด  แผนการท่ีจะ
ขยายการเช่ือมต่อไปยงัตลาดหลกั และปรับปรุงบรรยากาศการลงทุน  ขยายบริการทางอากาศและการ
โรงแรม  การใชว้ีซ่า-on-Arrival และวีซ่าอิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับนกัท่องเท่ียว  

สภาพปัจจุบันและแนวโน้มอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของเมียนมาร์ : ดว้ยปริมาณการเพ่ิมข้ึน
ของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเมียนมาร์เพิ่มมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว โดยมีกลุ่มนกัท่องเท่ียวจาก
เอเชีย มีสดัส่วนกวา่ร้อยละ 60 ของนกัท่องเท่ียวทั้งหมด สญัชาตินกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้เมียนมาร์ใน
ปี 2555 ท่ีผา่นมา มีจาํนวนสูงสุดคือ ไทย 94,342 คน จีน 70,805 คน และญ่ีปุ่น 47,690 คน ตามดว้ยกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวจากยโุรปตะวนัตกและสหรัฐอเมริกาท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเดินทางเขา้มายงัเมียนมาร์เพิ่มมาก
ข้ึน   ดว้ยแรงจูงใจทั้งดา้นการท่องเท่ียวและเพื่อแสวงหาแหล่งลงทุนทางธุรกิจในอนาคต และดว้ย
สภาพภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ รวมทั้งแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย       จะทาํใหเ้มียนมาร์เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวใหม่ของโลก ท่ีจะมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาไม่ตํ่ากวา่ 1 ลา้น – 1.5 ลา้นคนต่อปี ก่อนท่ีจะมีการ
รวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558  เพราะมีปัจจยัขบัเคล่ือนสาํคญัจากนโบยาย
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐบาลเมียนมาร์ การเป็นเจา้ภาพการประชุมระดบัโลกและระดบัภูมิภาค การ
เร่งรัดปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐาน การสร้างโรงแรมท่ีพกั การเช่ือมต่อบินตรงของสายการบินต่าง ๆ 
รวมทั้งสายการบินตน้ทุนตํ่า และส่ิงท่ีตามมาคือการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ
ท่องเท่ียว ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวกบัสุขภาพและความงาม    

ธุรกิจสุขภาพและความงามของประเทศไทย โดยเฉพาะดา้นผลิตภณัฑเ์สริมความงามท่ีทาํจาก
ธรรมชาติ ธุรกิจสปา การนวดแผนไทย การบาํบดัดว้ยสมุนไพรไทยมีช่ือเสียงในระดบัโลก นอกจากน้ี
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ยงัมีโอกาสรออยู ่ สาํหรับสินคา้และบริการจากประเทศไทยท่ีจะใชโ้อกาสน้ีในการร่วมทาํธุรกิจหรือ
แสวงหาพนัธมิตรเพ่ีอสร้างโอกาสทางดา้นการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ การใหบ้ริการท่ีเช่ือมโยงระหวา่ง
ประเทศ หรือการมองหาแหล่งวตัถุดิบเพือ่ใชเ้ป็นฐานการผลิตจากเมียนมาร์สู่ไทยกเ็ป็นได ้ อยา่งไรก็
ตามแมส้ภาพการตลาดและการแข่งขนัในกลุ่มสุขภาพและความงามยงัอยูใ่นขั้นเร่ิมตน้ แต่การสร้างตรา
สินคา้ใหเ้ป็นท่ีจดจาํเป็นส่ิงสาํคญั ส่วนปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนทั้งดา้นกฏระเบียบ ตน้ทุนค่าใชจ่้ายต่าง  ๆ
ทกัษะของบุคลากรทอ้งถ่ิน หรือปัญหาอ่ืน ๆ หากไดเ้รียนรู้ล่วงหนา้ กไ็ม่พน้วิสยัท่ีจะหาทางป้องกนั
และแกไ้ขไดก่้อน 

  การศึกษาพฤติกรรมและการให้ความสาํคัญต่อความงามและสุขภาพของผู้บริโภคชาวเมียนมาร์
ในกรุงย่างกุ้ง: ชาวเมียนมาร์ทั้งชายและหญิงเร่ิมนิยมดูแลทรงผม การยอ้มสีผม เคร่ืองแต่งกาย รองเทา้ 
กระเป๋าสะพาย  เคร่ืองประดบั อาทิ  สร้อยคอ  ตุม้หู   กระเป๋าถือ   และการแต่งหนา้หลากหลายสไตล ์
โดยไดรั้บอิทธิพลจากไทย และเกาหลี  ทาํใหเ้ป็นโอกาสสาํหรับผูป้ระกอบการไทยในสินคา้ต่อไปน้ี  

 สินคา้แฟชัน่ต่าง ๆ เช่น  กระเป๋าแฟชัน่ทั้งแบบสะพาย แบบถือ รวมถึงกระเป๋าสตางค ์ กระเป๋า
เคร่ืองสาํอาง 

 รองเทา้ทัว่ไปและรองเทา้เพือ่สุขภาพ รวมถึงผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบักลุ่มครีมทาสน้เทา้แตก ครีม
บาํรุงผวิ ขาและเทา้ 

 กลุ่มสินคา้เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ต่งหนา้ ครีมเปล่ียนสีผม ยาทาเลบ็ อุปกรณ์ลา้งเลบ็ ตดัเลบ็ สาํลี 
ขนตาปลอม ลิปสติก ครีมรองพื้น ครีมบาํรุงผวิหนา้ท่ีทาํจากสมุนไพร โทนิค ซ่ึงหากผลิตภณัฑ์
นั้น ๆ  มีตราสินคา้ ไดรั้บการรับรองมาตรฐานในระดบัประเทศจากประเทศผูผ้ลิต หรือไดรั้บ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดบัสากล จะไดรั้บความน่าเช่ือถือ 

 การนาํเสนอเส้ือผา้ขนาดใหญ่  ขนาดใหญ่พิเศษ XXL หรือการใหบ้ริการสัง่ตดัโดยเฉพาะ 
 ธุรกิจเก่ียวกบัการฝึกอบรมในดา้นการพฒันาบุคลิกภาพ  การส่ือสารทางธุรกิจ และมารยาทใน
การเขา้สงัคม 

  ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัเคร่ืองประดบัผม กาํไลขอ้มือ แหวน สร้อย กระเป๋าถือ   การใหบ้ริการ
เก่ียวกบัการออกแบบดีไซน ์  การขายสินคา้เก่ียวกบัเคร่ืองประดบัเทียม หรือแท ้ท่ีมีคุณภาพ  

 กลุ่มธุรกิจบริการท่ีสาํคัญในอุตสาหกรรม Wellness:  กรณีศึกษาธุรกิจสปา   
   ธุรกิจสปา มมุมองจากผู้ประกอบการ: การประกอบธุรกิจสปาในเมียนมาร์  ไม่สามารถทาํ

เป็นธุรกิจหลกัไดอ้ยา่งชดัเจนนกั เน่ืองจากยงัไม่มีกฎหมายใด ๆ รองรับในเร่ืองการประกอบธุรกิจน้ี 
ส่วนใหญ่การใหบ้ริการเก่ียวกบัสปา จะถูกนาํไปผกูกบัการใหบ้ริการในร้านทาํผม ร้านเสริมสวย และ
ร้านท่ีใหบ้ริการเก่ียวกบัการนวด (Massage) 
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               ท่ีตั้งของร้าน มีความสาํคญัมากต่อการกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย    กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ของ
แต่ละร้านแตกต่างกนัไป   ลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง  อาย ุ35 – 55 ปี  บริการยอดนิยม สาํหรับ
ลูกคา้ไดแ้ก่  การสระผม และนวดผม พร้อมกบันวดตวั   นวดเทา้และร่างกาย   การทาํผม (Hair Salon)   
นวดแผนไทย (Thai Traditional Massage)   การดูแลผวิหนา้ นวดหนา้ (Facial Treatment)  การขดัผวิ
และบาํรุงผวิ    ผลิตภณัฑ ์ ส่วนใหญ่ทุกร้านนาํเขา้จากต่างประเทศ เช่น ไทย เกาหลี ญ่ีปุ่น ฝร่ังเศส ไม่
ใชผ้ลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน    การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์   ท่ีนิยมทาํ คือการบอกเล่าจากปากต่อปากของลูกคา้  
การโฆษณาทางทีวี หรือช่องเคเบ้ิลทีว ี(Skynet)  การประชาสมัพนัธ์ผา่นการตลาดของโรงแรม  หรือ
สายการบิน  การแจกแผน่พบั โบรชวัร์   หรือการประชาสมัพนัธ์ใน Map เช่น Yangon Map      
ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัของความสาํเร็จในการทาํธุรกิจ สปา  จากมุมมองของผูป้ระกอบการ เจา้ของ
ธุรกิจ  สรุปไดด้งัน้ี   สถานท่ีมีความสะอาด มีความเป็นส่วนตวั   พนกังานนวด พนกังานบริการมีทกัษะ
ท่ีดีและฝีมือดี   ราคาสมเหตุสมผล   การส่ือสารของพนกังานเป็นภาษาองักฤษ มีความสาํคญัหากเนน้
กลุ่มลูกคา้ต่างชาติ   ทั้งน้ี ผลการศึกษาเชิงลึกพบวา่ การกาํหนดกลุ่มลูกคา้ โดยเฉพาะมุ่งเนน้ในกลุ่มชน
ชั้นสูง หรือชาวต่างชาติ ท่ีมีรายไดสู้ง เป็นกลุ่มท่ีเหมาะสม     โดยภาพรวมจากมุมมองของ
ผูป้ระกอบการต่างระบุวา่ ธุรกิจน้ียงัมีโอกาสเติบโตอีกมาก 

 สปา: มมุมองจากผู้บริโภค    
พฤติกรรมการใหค้วามสาํคญัต่อสุขภาพ:  ใชบ้ริการสปาประมาณ  1-2 เดือนต่อคร้ัง  นิยมสระ

ผมท่ีร้านทาํผมแลว้จึงทาํสปาต่อ     เวลาไปใชบ้ริการ นิยมท่ีจะไปกบัครอบครัว ญาติ หรือเพื่อนฝงู   มี
แนวโนม้ท่ีจะชอบและใหค้วามสาํคญักบัสุขภาพมากข้ึนเร่ือย ๆ      เรียงลาํดบับริการสปาท่ีนิยมไดแ้ก่  
การทาํผม  การนวดหนา้  การนวดตวั    วัตถปุระสงค์ หรือแรงจูงใจสาํคญัของการทาํกิจกรรมสปา หรือ 
สมาธิ ไดแ้ก่  ผอ่นคลาย  ปลดปล่อยความเครียด    ปรับปรุง ฟ้ืนฟสุูขภาพ ท่ีเกิดจากการทาํงานหนกั 
ปวด เม่ือย ลา้    ปรับปรุง ฟ้ืนฟสุูขภาพจิต จิตสงบ (สมาธิ)   ถือเป็นการใหร้างวลักบัตวัเองในวนัหยดุ   
ปัจจัยสาํคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ไดแ้ก่   สถานท่ีและอุปกรณ์ ตอ้งสะอาด    การเดินทาง
สะดวก   คุณภาพของการใหบ้ริการ  และคุณภาพของพนกังานบริการ   และอ่ืนๆ  เช่น  ค่าบริการ   
มาตรฐานของผลิตภณัฑท่ี์นาํมาใชบ้ริการ  

โอกาสของผู้ประกอบการ SMEs  ไทย:     วิเคราะห์ SWOT ของ ผลิตภณัฑแ์ละบริการในกลุ่ม 
Wellness ของ SMEs ไทย มีดงัน้ี 

จุดแขง็ (Strength):    ไทยมีแหล่งวตัถุดิบดา้นพืชสมุนไพรหลากหลายชนิดท่ีเป็นประโยชน์ใน
การพฒันาผลิตภณัฑค์วามงามและสุขภาพ     ผลิตภณัฑค์วามงามจากประเทศไทยไดรั้บการยอมรับใน
กลุ่มผูป้ระกอบการเมียนมาร์วา่มีคุณภาพระดบัสูง   บริการดา้นสุขภาพ อาทิ สปาไทยและนวดแผนไทย 
มีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวเมียนมาร์และนกัท่องเท่ียวทัว่โลกเป็นอยา่งดี    นกัธุรกิจไทย มี
อธัยาศยัดี สุภาพ       จุดอ่อน (Weakness):   ไม่มีการสร้างตราสินคา้ นิยมการขายสินคา้แบบรับจา้งผลิต 
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(Original Equipment Manufacturer—OEM)   บรรจุภณัฑไ์ม่สวยงาม  ไม่ทนัสมยั  ไม่โดดเด่น   ขาด
เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตปริมาณมาก   ขาดบุคลากรในการทาํกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ขาดการ
แสวงหาขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยั   ทกัษะดา้นภาษาองักฤษ มีในระดบัจาํกดั      โอกาส (Opportunities):   
รัฐบาลไทยให้ความสาํคญัต่อการส่งเสริมผูป้ระกอบการ SMEs ไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรม Wellness     
สู่สากล   ในส่วนประเทศเมียนมาร์มีการจดัทาํแผนแม่บทการส่งเสริมการท่องเท่ียว    แนวโนม้
นักท่องเท่ียวจากทุกภูมิภาคทั่วโลกมีอัตราการเดินทางเข้าไปท่องเท่ียวในเมียนมาร์เพิ่มมากข้ึน   
ผูบ้ริโภคชาวเมียนมาร์ช่ืนชมและยอมรับในสินคา้ท่ีผลิตจากประเทศไทยว่ามีคุณภาพ น่าเช่ือถือ  กอปร
กบัคู่แข่งขนัในตลาดเมียนมาร์ยงัมีไม่มากนกั  ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาร์    
เมียนมาร์มีแหล่งวตัถุดิบดา้นพืชสมุนไพร  อุปสรรค์ (Threats):  คู่แข่งจากประเทศต่าง ๆ  เพิ่มมากข้ึน
เร่ือย ๆ    กฏระเบียบต่าง ๆ   ยงัไม่ชดัเจน หรืออยูร่ะหวา่งการเปล่ียนแปลง    ประชาชนชาวเมียนมาร์ใน
กลุ่มระดบัรายไดป้านกลาง-ล่าง ยงัขาดความรู้ ความสนใจเก่ียวกบัการใชผ้ลิตภณัฑเ์สริมความงามหรือ
รักษาความงาม เทคโนโลยดีา้นการส่ือสาร เช่นอินเตอร์เน็ต  ยงัมีความไม่สะดวก    ตน้ทุนค่าท่ีดิน      
ค่าเช่าสาํนกังาน รวมทั้งท่ีพกั มีราคาสูง และยงัขาดแคลน    ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า 
นํ้าประปา ยงัไม่พอเพียง และหยดุใหบ้ริการเป็นระยะ  

  โอกาสทางธุรกิจ:  กลุ่มผลิตภณัฑเ์สริมความงามและสุขภาพ:  มีโอกาสสูง แต่ตอ้งปรับปรุง
บรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัสุขภาพและความงามใหส้วยงาม ทนัสมยั   ตอ้งมีการกาํหนดกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายใหช้ดัเจนวา่ ตอ้งการจะเจาะตลาดในกลุ่มใด นกัท่องเท่ียวชาวไทยดว้ยกนั  ชาวเมียนมาร์ 
หรือนกัท่องเท่ียวจากประเทศต่าง ๆ รวมทั้งนกัธุรกิจหรือครอบครัวนกัธุรกิจจากประเทศต่าง ๆ ท่ีไป
ทาํงานในเมียนมาร์ (Expat)  ท่ีสาํคญั การรักษาฐานท่ีมัน่ดา้นการครองใจ และจดจาํ ประทบัใจสินคา้
จากประเทศไทยกบักลุ่มลูกคา้ชาวเมียนมาร์ เป็นส่ิงท่ีมองขา้มไม่ไดแ้ละถือเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมากท่ีสุด   
ผลการศึกษานี ้นาํเสนอใหเ้จาะกลุ่มผูบ้ริโภคชาวเมียนมาร์ท่ีมีอาย ุ 30 ข้ึนไป เพราะคนกลุ่มน้ียงัมีความ
ช่ืนชอบ ผกูพนักบัสินคา้ไทย แต่กลุ่มวยัรุ่น ท่ีมีอาย ุ  12 – 20 ปีซ่ึงเป็นคนรุ่นใหม่  มีการรับรู้สินคา้ไทย
ลดนอ้ยลงดว้ยอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดของส่ือจากประเทศต่าง ๆ     ทั้งน้ี  การคิดเชิงกลยทุธ์   
ในดา้นรูปแบบการเขา้สู่ตลาด อาทิ หาตวัแทนจาํหน่าย  การทาํสญัญาบริหารจดัการ  การหาพนัธมิตร
เพื่อร่วมลงทุน เป็นกา้วแรกท่ีตอ้งพิจารณา จากนั้นจะตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อการวางแผนและการดาํเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกบักลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด (ผลิตภณัฑน์าํเสนอ ราคา ช่องทางการจดั
จาํหน่าย และการส่ือสารการตลาด)   สุดทา้ย คือ ผูป้ระกอบการ SMEs ไทย จะตอ้งเตรียมความพร้อม
ในเร่ืองกฏระเบียบ การบริหารบุคลากร การส่ือสาร และการบริหารเงินทุนดว้ย 
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ข้อเสนอแนะสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ 

 คณะท่ีปรึกษา มีขอ้เสนอแนะสาํหรับรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 

1) รัฐบาลไทย:   รัฐบาลไทยควรจะร่วมมือกบัรัฐบาลเมียนมาร์ในการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ระหวา่งกนั และอาจมีการเจรจาเพ่ือร่วมมือในการสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs  ในเร่ืองต่าง ๆ ใน
ระยะ 1 – 2 ปีต่อไปน้ี ก่อนการเป็น AEC คือ “กาํหนดใหอุ้ตสาหกรรม wellness ไทยและเมียนมาร์ เป็น
อุตสาหกรรมท่ีส่งเสริม รายไดใ้หก้บัผูป้ระกอบการ SMEs ของทั้งสองประเทศ” โดยเสนอใหมี้การ
จดัตั้ง “คณะกรรมการร่วมมือในการผลกัดนัธุรกิจสุขภาพและความงามเพ่ือทางท่องเท่ียว”   ร่วมกนั 

2) หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ  

1. สาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) 
1. จดัหลกัสูตรฝึกอบรมการทาํธุรกิจบริการในประเทศเพ่ือนบา้นขั้นสูง โดยเฉพาะเมียนมาร์ 

อย่างต่อเน่ืองอย่างนอ้ย 3 ปี โดยร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาและหน่วยงานภาคเอกชนท่ีมี
ความเช่ียวชาญ 

2. สร้างและรักษาความสมัพนัธ์กบัเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ คือ หน่วยงานส่งเสริม 
SMEs ของเมียนมาร์เพื่อร่วมมือจดัโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพนูทกัษะทางการประกอบการ
ต่าง ๆ  การพฒันาฐานขอ้มูล และสนบัสนุน การยกระดบัคุณภาพการใหบ้ริการ กบั
ผูป้ระกอบการ SMEs ไทย และเมียนมาร์ในดา้น wellness 

3. รักษาบทบาทต่อการเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานการสร้างเครือข่ายระหวา่ง
องคก์รเอกชนไทยและเมียนมาร์ท่ีกาํลงัสนใจยกระดบัธุรกิจสปาไทย หรือหน่วยงานท่ีดูแล
เร่ืองการฝึกอบรมทกัษะของบุคลากรดา้น Wellness 

2. สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม 
1. ร่วมมือกบั สสว. ในการประสานงานดา้นขอ้มูลการลงทุนท่ีทนัสมยั (มีศูนยข์อ้มูลการลงทุน

ไทยในเมียนมาร์) ใหก้บัผูป้ระกอบการ SMEs 
2. จดักิจกรรมส่งเสริมการคา้ การลงทุนสาํหรับ SMEs  ในเมียนมาร์ร่วมกนั 
3. ออกมาตรการสนบัสนุน ช่วยเหลือผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นการใหสิ้ทธิพิเศษ เช่น การ

ร่วมกิจกรรมจบัคู่ธุรกิจ การหาลู่ทางการคา้ การลงทุนในเมียนมาร์ เป็นตน้ 
3. กรมศุลกากร กระทรวงการคลงั 
 การอาํนวยความสะดวกใหอุ้ปกรณ์เสริมความงาม  ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ผา่นกระบวนการดา้น
ศุลกากรทั้งฝ่ังไทยและเมียนมาร์ไดส้ะดวก รวดเร็ว 

  



  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย                                                                                                  ช 
 

รายงานผลการศึกษาขอ้มูลเชิงลึกในกลุ่มอุตสาหกรรม Wellness ท่ีมีต่อวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย  

4. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข 
1. จดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว เชิงสุขภาพระหว่างไทยเมียนมาร์ และประเทศท่ีสาม เพื่อ

เช่ือมโยงความสมัพนัธ์ในระดบัรัฐ และระดบัภาคเอกชน 
2. กระตุน้การท่องเท่ียวในกลุ่มลูกคา้ต่างชาติเป้าหมายในการเท่ียวไทยและเมียนมาร์ 

 
 บทสรุป:  รายงานผลการศึกษาขอ้มูลเชิงลึกในกลุ่มอุตสาหกรรม Wellnessท่ีมีต่อวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย   จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับ
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจในเมียนมาร์ โดยเนน้ใหเ้ห็นถึงเร่ืองวฒันธรรม ความเช่ือ ค่านิยมเก่ียวกบัความ
งามและสุขภาพ มีการสมัภาษณ์ผูบ้ริโภคชาวเมียนมาร์ โดยเฉพาะสุภาพสตรี ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัท่ี
ใชผ้ลิตภณัฑ ์บริการเก่ียวกบัความงามและสุขภาพ รวมถึงการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารกิจการสปา และกิจการ
เก่ียวกบัความงามเพื่อทราบถึงรูปแบบการให้บริการ และขอ้คิดเห็นต่างๆ เก่ียวกบัตลาดสุขภาพและ
ความงามในกรุงย่างกุง้ เมียนมาร์ ซ่ึงเป็นเมืองศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และเป็นจุด
กระจายสินคา้สาํคญัของประเทศ    และนาํเสนอแนวทางในการช่วยเหลือหรือสนบัสนุนผูป้ระกอบการ 
SMEs ไทย เพื่อเจาะตลาดเมียนมาร์ ให้กบัรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะ 
สสว. ท่ีจะเป็นหน่วยงานสําคญัในการส่งเสริมผูป้ระกอบการ SMEs ไทย เพื่อทาํการคา้ การลงทุนใน
ต่างประเทศ ท่ีตอ้งประสานร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐของไทยและเมียนมาร์
ต่อไป 
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Executive Summary 
A Study of the Wellness Sector Industries for Thai Small and Medium Entreprises 

 
 The Union of Republic of Myanmar or “Myanmar” for short is both a large market of nearly 
60 million people and the source of huge and undeveloped raw materials and natural resources (ores, 
forest, agricultural products and fishery).  It is also the source of cheap labor (wage of around 75 
Baht/day compared to 300 Baht/day in Thailand.)  Among many opportunities for cooperation 
between Myanmar and Thailand, tourism linking the two countries is identified as having great 
potential for mutual development, especially in the area of wellness tourism where they have 
complementary resources and capabilities.  Such a development could combined the more modern 
tourist destinations in Thailand with those in Myanmar focusing on natural, traditional-cultural tourist 
sites for Asian as well as non-Asian tourists.  This study is thus undertaken to investigate the wellness 
tourism industry in Myanmar. 
 The objectives of the study are: (1) To present an overview of the environments of the 
industry in Myanmar, (2) To examine the government policy on the promotion of tourism and foreign 
investment in the tourism industry, the industry growth trend, the competitive environment, and 
opportunities, problems and obstacles facing foreign investors, (3) To identify the Strengths, 
Weaknesses, Opportunities and Threats of the wellness products and services of Thai SMEs, and (4) 
To make recommendations to government agencies on the approaches to assist and support Thai 
SMEs.  The scope of this study is limited to only Yangon area and the data are collected from the 
business operators and Myanmar consumers.  Qualitative research approach is employed to collect 
data from both primary and secondary sources.  The method of in-depth interview is used 
supplemented by observation. 
 The findings are: 
 Government Policy on Tourism Promotion and Foreign Investment: The Myanmar 
government is committed to the promotion of tourism and aims to develop the industry to meet 
international standards.  It has put tourism as a part of the effort to drive GDP growth of Myanmar to 
an annual rate of 7 percent by providing resources for the development of human resources to 
upgrade its tourism standards.  It gives importance to the improvement of mass transportation and the 
new international airport at Nay Pyi Daw.  It has allowed foreign investors to build and operate 
several new hotels to expand the room capacity for the current amount of around 25,000 rooms for 



  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย                                                                                                  ฌ 
 

รายงานผลการศึกษาขอ้มูลเชิงลึกในกลุ่มอุตสาหกรรม Wellness ท่ีมีต่อวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย  

the entire country.  This is to accommodate the growing tourism demand in the future.  A master plan 
for the tourism industry is announced focusing on the development of the infrastructure, the tourist 
sites and the service quality.  The plan call for the government to link its market with the main tourist 
market, to improve the investment climate, expand air travel services and hotel accommodations, and 
to implement on-arrival visa and electronics visa for tourists. 
 Current Situation and Myanmar Tourism Industry Trend: The number of tourists visiting 
Myanmar has increased considerably with those from Asia accounting for over 60 percent.  The top 
three nationalities visiting the country in 2012 are Thai with 94,342 persons, Chinese with 70,805 
persons, and Japanese with 47,690 persons, followed by tourists from Western Europe and the U.S.  
A number of the tourists are also looking for opportunity to invest in the future.  With the abundantly 
diversed geographical and historical tourist resources, Myanmar is poised to be a popular new tourist 
destination with annual visitors of 1 – 1.5 millions before the commencement of the ASEAN 
Economic Community in 2015.  This is the result of Myanmar government tourism promotion policy, 
the hosting of several global and regional meetings, the improvement of infrastructure, the increased 
supply of hotel accommodations, and the offer of more direct flights by low-cost airlines.  An 
important consequence is the increased use of products and services connected with tourism, 
especially those involving health and beauty. 
 Thailand is well-known worldwide for its health and beauty industries, especially the beauty 
treatment products made from natural ingredients, the spa business, Thai massage, herbal treatment 
for illnesses.  The Myanmar market provides excellent opportunity for Thai products and services in 
this sector to enter by seeking business partners or alliances to foster service links or to obtain raw 
materials and to set up a production base for export.  The Myanmar market for health and beaty sector 
is currently in an early stage, it is essential for business operators to build up their brands in the mind 
of the consumers.  The impediments are those arising from the rules, regulations, costs, skill of local 
labor.  These could be tackled and solved if identified in advance. 
 Myanmar consumer behavior and the importance attached to beauty and health in Yangon:  
Myanmar men and women are becoming interested in their good appearance, starting from hair style 
to facial makup, dress, shoes, hand bags, and jewelry such as earings, necklace.  They are influenced 
by Thai and Korean cultures, opening up opportunityies for Thai SMEs in these products: 

 Various fashion products such as handbags, purses, and cosmetics bags. 
 Shoes and health-caring shoes including lotions for feet and legs. 
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 Beautifying products such as facial cream, hair coloring, nail polish, nail cleaner, nail clipper, 
cotton pad, eye lash, lipstick, foundation powder, herbal face cream and tonic, especially 
those with recognized brand and with national or international certified standards. 

 Over-sized apparel (XXL) or custom-made garment. 
 Training service on personality development, business communication and social etiquettes. 
 Jewery products such as hair accessories, bracelet, ring, necklace, handbag, including 

designing service; the sale of quality genuine or imitation jewelry. 

Important service industry in the Wellness Sector: Case of Spa Business 
 The Spa Business, View of the Operators: The provision of a spa service operation in 
Myanmar could not be carried out as the principal business because of the lack of specific legistration 
for it.  Most spa services are provided in conjuction with hairdressing, beauty salon, and massage 
parlor.  
 The location is very important in determining the target clients.  These target customers are 
different for each of the spa operators.  Most of the patrons are females of 35-55 years old.  Popular 
services are hair washing and massaging combined with body massage, foot and body massage, hair 
salon, Thai traditional massage, facial treatment, skin cleansing and treatment. The spa products used 
in all spa establishments are mostly imported from countries such as Thailand, Korea, Japan and 
Fracne.  No local products are used.  Advertising is made often by words of mouth, TV or cable TV 
(Skynet) ads, Hotel marketing and PR, Airlines, websites, brochure distribution in house, at the 
airport or in tourist maps (Yangon Map).  According to the spa operators, the success factors for this 
business are cleanliness and privacy of the place, highly skilled and experienced masseurs and service 
attendants, and reasonable price.  English communication skill is important where the clients are 
foreigners.  Setting target group by focusing on the high-end or foreigners with high income would be 
an appropriate strategy.  The interviewed operators agreed that the spa business has high growth 
potential. 
 Spa: View of Consumers  Health-caring behavior: The clients frequent the spa 1-2 times per 
month.  Their favorite services are to have their hair washed followed by spa treatment.  They would 
go with family members or friends.  The trend is for increasing appreciation of health maintenance.  
The favorite services are hair-dressing, facial massage and body massage respectively.  Objectives or 
the motivation for receiving the treatment (spa or meditation) are relaxation, stress reduction, health 
rehabilitation from work illness such as pain and muscle strains, spiritual healing, stillness of mind 
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(Samadhi).  It is also a self-rewarding activity on holiday.  Important factors affecting choise of spa 
establishments are location, cleanliness of equipment, ease of access, quality of service, and quality of 
service attendants and a few others such as price and the standard of products used. 

Opportunity of Thai SMEs: SWOT analysis of products and services in the Wellness sector. 
 Strengths: Thailand possesses a wide variety of herbal raw materials suitable for the 
production of health and beauty products.  These products have be recognized by Myanmar operators 
as having high quality.  Thai health-care service namely spa and Thai Traditional Massage are well-
known and reputable among tourist worldwide including Myanmar tourists.  The operators are 
friendly and polite.  Weaknesses:  No established brand, most Thai SMEs being OEM (Original 
Equipment Manufacturer), packaging unattractive and indistinctive, lack of working capital for to 
cope with large scale order, insufficient personnel to do market promotion, lack of access to timely 
and modern information, and limited English language competency.  Opportunities: Thai government 
policy of promoting the internationalization of Thai SMEs in the Wellness sector, Myanmar master 
plan for promotion of tourism industry, high growth trend of tourist visitors to Myanmar for all 
regions of the world, Myanmar consumers’ appreciation and recognition of reliable quality products 
from Thailand, few competitors in the current Myanmar market, cordial relations between Thai and 
Myanmar governments, and Myanmar being a source of raw materials on herbal plants.  Threats: 
increasing competitors from other countries, unclear or changing rules and regulations, middle and 
lower-income Myanmar population lack of knowledge and interest in beautification products, limited 
or inconvenient provision of communication technology such as the internet, scarce and costly land, 
office rent, and accommodations, and insufficient essential utilities such as electricity and water 
resulting in frequent interruptions. 

 Business Opportunities: There is high potential for Thai SMEs producing health and beauty 
products but they have to redesign their products and packaging to be consistent with the chosen 
target segment whether it be Thai tourists, Myanmar, or visitors from other countries including 
business people and family working in the country (Expat).  They must not overlook the underlying 
believe among Myanmar consumers of the trusted quality of products from Thailand.  This study 
recommend the targeting of Myanmar consumers over 30 years old because they have been 
accustomed to and appreciative of Thai products while the teenagers of 12-20 years old are less 
appreciative due to the modern marketing communication of many other countries.  The first step is to 
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strategically consider the market entry modes ranging from seeking reliable distributors, entering a 
management contract, getting an investment partner.  The next important step is to draw up a plan for 
all the activities relating to the marketing mix (product, price, place, and promotion).  Last but not 
least is for SMEs to be prepared with respect to rules and regulations, human resource management, 
communication and financial management. 

 Recommendations for Government Units 
 The consulting team offers the following recommendations for the government and relevant 
agencies: 

1) Thai Government 
The Thai government should join with the Myanmar government in their effort for the 

promotion of tourism services between the two countries.  This may include a negotiated program to 
support SMEs with various measures during 1-2 years before the commence of AEC, i.e. “Setting the 
Wellness sector of Thai and Myanmar as the promoted industry to generate income for SMEs of both 
countries” by the establishment of “Cooperation committee on the Promotion of Health and Beauty 
businesses for Tourism”. 

2) Governmental Agencies 

1. Office of  SMEs Promotion (OSMEP) 
1. Organize training course on advanced service business operation in neiboring country 

especially Myanmar continually for at least 3 years in cooperation with education institutions 
and private organizations having such expertise.  

2. Build and maintain cooperative networking relation with Myanmar SMEs promotion agency 
for offering training courses, database development, and service quality improvement for 
Thai and Myanmar SMEs in the wellness sector.  

3. Maintain the role of central node for networking between Thai and Myanmar private 
organizations interested in the advancement of Thai spa business ot the units taking charge of 
skill training for personnel in the wellness sector. 
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2. Office of the Board of Investment, Ministry of Industry 
1. Collaborate with OSMEP in provision of modern investment data (Data center on Thai 

investment in Myanmar) to Thai SMEs 
2. Organize trade and investment promotion activities for SMEs in Myanmar 
3. Institute incentive measures to assist SMEs such as the participation in business matching, 

trade and investment exploration mission to Myanmar. 

3.  Customs Department, Ministry of Finance 
 Facilitation of customs procedutes for beautification equipments, health and beauty products 
on both Thai and Myanmar borders. 

4. Ministry of Tourism and Sports, and Ministry of Health 
1. Organize health-related tourism promotion activities between Thailand, Myanmar and third 

countries to foster and strengthen interstate relations both at government and private levels. 
2. Promotion of Thai and Myanmar tourist destination amoung the target foreign visitors. 

 Conclusion: This study of the Wellness Sector Industries for Thai SMEs is carried out with 
the objective of presenting relevant information on the business environment in Myanmar focusing on 
the culture, beliefs, and values regarding health and beauty.  Interviews were conducted with 
Myanmar consumers especially women being the target segment of health and beauty products and 
services.  Management executives of spa and beautification establishments were also interviewed to 
identify the types and scope of services and projections on the health and beauty market in Yangon, 
Myanmar, being the economic, social and cultural center, as well as important distribution center of 
the country.  Recommendations are made to assist or support Thai SMEs to enter Myanmar market, to 
the government and relevant governmental agencies.  OSMEP is the key organization in the 
promotion of Thai SMEs to engage in foreign trade and investment in cooperation with education 
institutions and other relevant governmental units of Thailand and Myanmar. 
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คาํนํา 

 รายงานผลการศึกษาขอ้มูลเชิงลึกในกลุ่มอุตสาหกรรม Wellnessท่ีมีต่อวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มของไทย ฉบบัน้ี จดัทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม
ทางธุรกิจในเมียนมาร์ โดยเน้นให้เห็นถึงเร่ืองวฒันธรรม ความเช่ือ ค่านิยมเก่ียวกับความงามและ
สุขภาพ มีการสัมภาษณ์ผูบ้ริโภคชาวเมียนมาร์ โดยเฉพาะสุภาพสตรี ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีใช้
ผลิตภณัฑ ์บริการเก่ียวกบัความงามและสุขภาพ รวมถึงการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารกิจการสปา และกิจการ
เก่ียวกบัความงามเพื่อทราบถึงรูปแบบการให้บริการ และขอ้คิดเห็นต่างๆ เก่ียวกบัตลาดสุขภาพและ
ความงามในยา่งกุง้ เมียนมาร์ ซ่ึงเป็นเมืองศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และเป็นจุดกระจาย
สินคา้สาํคญัของประเทศ 
 คณะท่ีปรึกษาหวงัว่า ขอ้มูลต่าง ๆ พร้อมบทวิเคราะห์ ขอ้เสนอแนะทั้งดา้นกลยุทธ์การเขา้สู่
ตลาด และการพิจารณากลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมสาํหรับผูป้ระกอบการ SMEs ไทย 
จะเป็นประโยชน์ต่อการไดรั้บความรู้และขอ้คิดในการวางแผนทางธุรกิจต่อไป  ทั้งน้ี ใคร่ขอขอบคุณ
หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ท่ีเห็น
ความสําคญัในการผลกัดนัและสนับสนุนให้ธุรกิจไทยไดส้ร้างเครือข่ายและโอกาสทางการคา้ การ
ลงทุนในเมียนมาร์ ขอขอบคุณนกัธุรกิจเมียนมาร์ และชาวเมียนมาร์ทุกท่านท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือในการ
แสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัทาํรายงานคร้ังน้ี  ซ่ึงคณะท่ีปรึกษาหวงัว่า รายงานน้ีจะมี
ส่วนในการจุดประกาย เพื่อให้นกัธุรกิจไทยไดส้นใจ และเขา้ใจตลาดผูบ้ริโภคเก่ียวกบัอุตสาหกรรม 
Wellness เพื่อการท่องเท่ียวไดม้ากยิง่ข้ึน 

 ผสุดี  พลสารัมย ์
 หวัหนา้โครงการฯ 
 25 ธนัวาคม 2555 
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บทที ่1 
บทนํา 

  
1.1   ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  

 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “เมียนมาร์”     เป็นทั้งตลาดขนาดใหญ่ ท่ี
มีประชากรเกือบ 60 ลา้นคน มีแหล่งวตัถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติ (สินแร่ ป่าไม ้สินคา้เกษตร 
ประมง) ท่ียงัไม่ไดรั้บการพฒันาอยา่งมหาศาล รวมทั้งมีแรงงานราคาถูก (อตัราค่าจา้งแรงงานประมาณ 
75 บาทต่อวนัเทียบกบัประเทศไทยท่ีอยู่ในอตัรา 300 บาทต่อวนั) และท่ีสําคญั หากพิจารณาในการ
เช่ือมโยงการท่องเท่ียวระหวา่งไทยและเมียนมาร์ เห็นวา่เป็นโอกาสท่ีดียิง่  เห็นไดจ้ากส่วนแบ่งทางดา้น
การตลาดของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในอาเซียน ณ ปี 2554 (แผนภาพท่ี 1.1) 
พบว่า ประเทศไทยมีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 22 เป็นอนัดบั 2 รองจากอนัดบัหน่ึงคือ มาเลเซีย  
และเม่ือพิจารณาส่วนแบ่งทางการตลาดของเมียนมาร์ซ่ึงมีเพียงร้อยละ 1 ในทางการตลาดวิเคราะห์ไดว้่า
ตลาดการท่องเท่ียวของเมียนมาร์น้ี  ยงัมีศกัยภาพในการเติบโตอีกมาก  หากไดมี้การพฒันาความร่วมมือ
ระหวา่งไทยกบัเมียนมาร์ต่อไป  
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แผนภาพท่ี 1.1  แสดงส่วนแบ่งทางการตลาดของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มา 
                      ท่องเท่ียวในอาเซียน ณ ปี 2554 (2010) 
ท่ีมา:  กงกิจ  หิรัญญกิจ,  ธ.ค. 2554. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1.2  อตัราส่วนนกัท่องเท่ียวในอาเซียนและนอกอาเซียน ณ ปี 2554 (2010) 
ท่ีมา:  กงกิจ  หิรัญญกิจ,  ธ.ค. 2554. 
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นอกจากน้ี จากแผนภาพท่ี 1. 2  แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวในไทย มีถึงร้อยละ 72  ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวในอาเซียนท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยมีเพียง 
ก่ึงหน่ึงคือ ร้อยละ  28  รวมทั้งเป็นท่ีทราบกนัดีวา่ ปัจจุบนันกัท่องเท่ียวหลกัท่ีมาจากยโุรปตอ้งเผชิญกบั
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย อาจเป็นอุปสรรคท่ีจะชะลอการท่องเท่ียวในต่างประเทศ และอาจกระทบกบัการ
ท่องเท่ียวของไทยดว้ย  

อย่างไรก็ตาม ยงัมีนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีรายได้สูง มีกําลังซ้ือมากสําหรับการเดินทางมา
ท่องเท่ียวเพื่อพกัผ่อน หรือเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอยา่งต่อเน่ือง ถือเป็นโอกาสดีท่ีประเทศไทย จะตอ้ง
สร้างจุดเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวและบริการใหม่ ๆ เพื่อขยายตลาดการท่องเท่ียวในประเทศเพ่ือนบา้น 
และหากพิจารณาจาํนวนนักท่องเท่ียวของเมียนมาร์ (จากแผนภาพท่ี 1. 2 ) มีขอ้สังเกตว่า   มีร้อยละท่ี
ผกผนักบันกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนไทย คือ เมียนมาร์ มีนกัท่องเท่ียวต่างชาติร้อยละ 35 และนกัท่องเท่ียว
ในอาเซียนท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวในเมียนมาร์ มีสูงถึงร้อยละ 65   

ดงันั้น  หากทั้งสองประเทศ คือไทยและเมียนมาร์ ไดมี้ความร่วมมือในการพฒันาผลิตภณัฑ ์
บริการ หรือแหล่งท่องเท่ียว และโดยเฉพาะด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและความงาม (Wellness 
Tourism) ร่วมกนั ทั้งสองประเทศจะมีโอกาสเติบโตทางการตลาดร่วมกนัในระยะยาวในลกัษณะ
เอ้ืออาํนวยต่อกนั (Complimentary) เพราะลกัษณะของตลาดเป็นเชิงผสมผสานระหว่างประเทศไทยท่ีมี
การพฒันาการท่องเท่ียวท่ีทนัสมยั มีธรรมชาติ มีเอกลกัษณ์ดา้นวฒันธรรมร่วมกบัเมียนมาร์ท่ีมีการ
ท่องเท่ียวเนน้ ธรรมชาติ วฒันธรรมดั้งเดิม ซ่ึงสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ และคา้ขาย เช่ือมโยงกิจกรรม
การท่องเท่ียวร่วมกนัได ้ เพราะในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวถือได้ว่า เมียนมาร์เป็นตลาดเปิดใหม่ท่ีมี
ศกัยภาพสูงแห่งหน่ึงในเอเซีย    

อยา่งไรกต็าม การศึกษาอุตสาหกรรม Wellness เพื่อการท่องเท่ียวในเมียนมาร์ในคร้ังน้ีมุ่งใหผ้ล
การศึกษาเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการไทย  จึงตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัต่าง ๆ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการ 
SMEs ไทย ท่ีอาจมีขอ้จาํกดัในการดาํเนินธุรกิจในต่างประเทศในหลาย ๆ ดา้น อาทิ ดา้นทรัพยากร
บุคคล ดา้นแหล่งเงินทุน รวมถึงดา้นทกัษะในการส่ือสารภาษาต่างประเทศ  เมืองท่ีเป็นเมืองเป้าหมาย
แรก ในการกา้วเขา้สู่เมียนมาร์ จึงควรเป็นเมืองท่ีเป็นเมืองท่องเท่ียวและการคา้ การลงทุนหลกั ของ
ประเทศ ซ่ึงในท่ีน้ี หากกล่าวถึงเมียนมาร์นั้น นกัท่องเท่ียวท่ีมีเวลาจาํกดั และนกัธุรกิจท่ีตอ้งการสร้าง
ฐานการคา้ การลงทุน มกัจะเดินทางไป กรุงยา่งกุง้ เป็นเมืองแรก รองลงมาคือ เมืองมณัฑะเลย ์  สาํหรับ
การพิจารณาตดัสินใจนั้น หากตอ้งเลือกเมืองท่ีเหมาะสมท่ีสุด ในการเร่ิมตน้ในคร้ังน้ี  ไดมี้การใชเ้กณฑ์
ในการคดัเลือกเพื่อเปรียบเทียบถึงโอกาส ความเหมาะสมในการเลือกเมืองท่ีดีท่ีสุด เพียง 1 เมือง คือ 
กรุงย่างกุ้ง1 

                                                 
1

  เกณฑแ์ละการใหค้ะแนนเพื่อเลือกเมืองแสดงรายละเอียดหนา้ 11-12 และตารางท่ี 1. 1 
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รายงานผลการศึกษาขอ้มูลเชิงลึกในกลุ่มอุตสาหกรรม Wellness ท่ีมีต่อวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย  

ดงันั้น จากประเด็นต่าง ๆ ท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรม Wellness เพื่อการ
ท่องเท่ียวมีศกัยภาพท่ีจะเติบโตสูง  และเป็นโอกาสสาํหรับผูป้ระกอบการ SMEs ไทยในการเจาะตลาด
สินคา้สุขภาพและความงามในกลุ่มอุตสาหกรรม Wellness    

  
1.2  วตัถุประสงค์ 

1.   เพื่อศึกษาสภาพแวดลอ้มดา้นต่าง ๆ ของเมียนมาร์  ซ่ึงเป็นพื้นฐานสําคญัในการเขา้ใจถึง 
ค่านิยม ความเช่ือ และพฤติกรรมการบริโภคสินคา้เก่ียวกบัสุขภาพและความงามของชาวเมียนมาร์  

2.   เพื่อศึกษานโยบายภาครัฐต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวและการลงทุนจากต่างชาติใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  แนวโน้มการเจริญเติบโตและโอกาส  สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั   
ปัญหาและอุปสรรคสาํหรับการทาํธุรกิจสาํหรับนกัธุรกิจต่างชาติ 

3. การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) และ 
อุปสรรค (Threats) ของภาพรวมผลิตภณัฑแ์ละบริการ Wellness ของ SMEs ไทย    และนาํเสนอโอกาส
ของผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีโอกาสสาํหรับผูป้ระกอบการ SMEs ไทย 

4.   เพื่อใหข้อ้เสนอแนะแก่หน่วยงานภาครัฐในการช่วยเหลือ สนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs 
ไทย 

  
1.3  คาํนิยามปฏิบัติการ 

อุตสาหกรรม Wellness หมายถึง อุตสาหกรรมทางดา้นสุขภาพและความงาม ท่ีใหค้วามสาํคญั
ต่อการสร้างเสริมความงามทั้งร่างกายและจิตใจ การป้องกนัสุขภาพและความงาม  สร้างความอยูดี่มีสุข
ให้กบัประชาชน ประกอบดว้ยประเภทธุรกิจท่ีมีสินคา้ และหรือการให้บริการ รวมถึงวสัดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือท่ีใช้สนับสนุนการดําเนินงานในอุตสาหกรรมหลัก และอุตสาหกรรมสนับสนุน ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

กลุ่มอุตสาหกรรม Wellness เพื่อการท่องเที่ยว หมายถึง การทาํธุรกิจท่ีเนน้การขายสินคา้หรือ
ให้บริการกบัการเดินทางท่องเท่ียวของบุคคลท่ีเนน้การบูรณาการ การท่องเท่ียวกบัสุขภาพ และความ
งาม โดยมุ่งหวงัในการป้องกนัสุขภาพและมุ่งเนน้การสร้างคุณภาพของชีวิต ตวัอยา่งเช่น  การเดินทาง
ท่องเท่ียวท่ีผนวกกิจกรรมดา้นสุขภาพ อาทิ การนวดแผนไทย การทาํสปา เสริมสวย อาบนํ้ าแร่ การ
รับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ สมุนไพร การทาํสมาธิ  การเรียนรู้วิธีใช้พลงังานจากธรรมชาติมา
บาํบดัรักษา สร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ใหส้ดช่ืนผอ่งใส  

อุตสาหกรรมสนับสนุน  หมายถึง  อุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจท่ีสนับสนุน  หรือเป็น 
ส่วน Supplier ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้มกบัอุตสาหกรรมหลกั คือ อุตสาหกรรม Wellness  
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เพื่อการท่องเท่ียว เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และของประดบัตกแต่ง สุขภณัฑ์ วสัดุก่อสร้าง  
โลจิสติกส์ บรรจุภณัฑ ์อุปกรณ์และระบบรักษาความปลอดภยั สถาบนัการศึกษา หรือสถานฝึกอบรม
ต่าง ๆ เป็นตน้  

ตลาดต่างประเทศทีมี่ศักยภาพ หมายถึง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

เมืองทีมี่ศักยภาพ  หมายถึง  กรุงยา่งกุง้ 

 
1.4  ขอบเขตและขั้นตอนการดําเนินงาน 

ขอบเขต  การศึกษาอุตสาหกรรม Wellness  เพื่อการท่องเท่ียวในเมียนมาร์  มุ่งศึกษาพื้นท่ีเฉพาะ 
กรุงยา่งกุง้เท่านั้น และมุ่งเนน้การเกบ็ขอ้มูลกบัผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภคชาวเมียนมาร์    

ขั้นตอนการดาํเนินการศึกษา เน่ืองจากเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การ
นาํเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการดาํเนินการวิจยั ประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ย คือ  ประเภทขอ้มูล  ประชากร
และกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลและการแสดงผล ดงั
รายละเอียดดงัน้ี  

1.  ประเภทข้อมูล  
การศึกษาคร้ังน้ีไดด้าํเนินการรวบรวมขอ้มูลจาก ขอ้มูล 2 ประเภท คือ   ขอ้มูลทุติยภูมิ

(Secondary Data) และขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ดงัน้ี  
o ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี ประกอบดว้ยขอ้มูล

พื้นฐานประเทศเมียนมาร์   นโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม Wellness เพื่อการท่องเท่ียว  
สถิติการคา้ สถิติเก่ียวกบัการท่องเท่ียว  

แหล่งขอ้มูล  แหล่งขอ้มูลได้คน้ควา้จาก   ผลงานวิจยั สถิติการคา้ การท่องเท่ียว จาก
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ อาทิ    Ministry of Hotels and Tourism, 
The Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI) เป็นตน้  

o ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการศึกษาขอ้มูลจากผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการ พอ่คา้คน
กลางท่ีเป็นชาวเมียนมาร์ และชาวไทย 

2.   ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นบุคคลท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรม Wellness ในกรุงยา่งกุง้  

จาํแนกไดเ้ป็น  2 กลุ่ม  คือ 
1. ผูป้ระกอบการ/พอ่คา้ชาวเมียนมาร์และชาวไทย      2. ผูบ้ริโภคชาวเมียนมาร์  
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3.   กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายและเคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูล 
การศึกษาคร้ังน้ี คณะผูว้จิยักาํหนดกลุ่มตวัอยา่งเป้าหมาย และเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล คือ 

การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  ดงัแสดงในตารางดา้นล่าง และไดใ้ชว้ิธีการสงัเกต (Observation) 
ประกอบการเกบ็ขอ้มูล 

o การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) หรือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล เป็น
การสัมภาษณ์ท่ีมีการกาํหนดประเด็นคาํถามในเบ้ืองตน้ แต่การเรียงลาํดบัหัวขอ้ต่าง ๆ ในการสนทนา
เป็นไปตามสถานการณ์ของการพูดคุย เป็นการสอบถามในประเด็นท่ีตอ้งการทราบและสอบถามยอ้น
ไปถึงสาเหตุและผลท่ีเกิดตามมา    แนวคาํถามสัมภาษณ์เชิงลึก  ในแต่ละกลุ่มตวัอย่างเป้าหมายท่ี
คณะผูว้ิจยักาํหนดไว ้มีดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย แนวคาํถามการสัมภาษณ์เชิงลกึ 

1. ผูป้ระกอบการชาวเมียนมาร์
ในอุตสาหกรรม Wellness 
เพื่อการท่องเท่ียว   

     - ผูป้ระกอบการสปา  
ผูป้ระกอบการร้านเสริมสวย 
เจา้ของร้านจาํหน่ายส่ง
เคร่ืองสาํอาง ฯลฯ 

      - ผูน้าํเขา้-ส่งออกสินคา้

เก่ียวกบัความงาม/สุขภาพ 

     รวมจํานวน  10   ราย            

o สถาน ท่ีตั้งของธุรกิจ  ปีท่ีก่อตั้ง? 
o  ประเภทสินค้าและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของประเภท 

สินคา้  
o การตั้งราคา ช่องทางการขาย และการส่งเสริมการขาย 
o สถานการณ์ทางการคา้ปัจจุบนัเม่ือเทียบกบัอดีตท่ีผา่นมา  
o ปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ

การคา้ 
o ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ (การอํานวยความ

สะดวกของภาครัฐและธุรกิจสนบัสนุน)  
o สภาวะการแข่งขนัรวมถึงแนวโนม้การคา้ ขอ้คิดเห็น   

2. ผูบ้ริโภคชาวเมียนมาร์ใน 

กรุงยา่งกุง้ 

 

 

    รวมจํานวน  10  ราย 

o ขอทราบประสบการณ์ท่ีเคยใช/้บริโภค สินคา้และบริการของ
อุตสาหกรรม Wellness เช่น สินคา้เก่ียวกบัความงามท่ีใช ้ เคย
ไปสปาท่ีไหน ชอบ/ไม่ชอบ เพราะอะไร  ความถ่ีในการใช้
บริการ  ราคาบริการ  และคุณภาพ อยูใ่นระดบัใด ฯลฯ   

o  ขอทราบความคิดเห็นเก่ียวกบัสินคา้และบริการของ
อุตสาหกรรม Wellness ของประเทศไทย เช่น ผลิตภณัฑท่ี์เคยใช้
ชอบ/ไม่ชอบ เพราะอะไร  ราคาบริการ  และคุณภาพฯลฯ    
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1.5  การวเิคราะห์ข้อมูลและการแสดงผล   
 หลงัจากเกบ็ขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ  และการสมัภาษณ์เชิงลึก  ในพื้นท่ีเป้าหมาย เรียบร้อยแลว้ 
ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

o วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Qualitative Analysis) แบ่งเป็น   

- วิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเมียนมาร์ แสดงใหเ้ห็นถึงทาํเลท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์
เศรษฐกิจ การเมือง  การคา้ระหวา่งไทย เมียนมาร์  เมืองสาํคญั 

- นโยบายภาครัฐต่อการส่งเสริมการท่องเ ท่ียวและการลงทุนจากต่างชาติใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  แนวโน้มการเจริญเติบโตและโอกาส  สภาพแวดลอ้ม
ทางการแข่งขนั   ปัญหาและอุปสรรคสาํหรับการทาํธุรกิจสาํหรับนกัธุรกิจต่างชาติ   

- พฤติกรรมผูบ้ริโภคชาวเมียนมาร์เก่ียวกบัการซ้ือหรือใชสิ้นคา้ หรือบริการเก่ียวกบั
สินคา้สุขภาพและความงาม 

- การวิเคราะห์จุดแขง็ (Strength)  จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) และ 
อุปสรรค (Threats) ของภาพรวมผลิตภณัฑ์และบริการ Wellness ของ SMEs ไทย    
และนาํเสนอโอกาสของผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีโอกาสสาํหรับผูป้ระกอบการ SMEs 
ไทย ในการเจาะตลาดสินคา้สุขภาพและความงามในกลุ่ม wellness    

- ใหข้อ้เสนอแนะแก่หน่วยงานภาครัฐในการช่วยเหลือ สนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs 
ไทย 

 
ทั้งน้ี คณะผูว้ิจยัมีการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบของการบรรยาย การ

นาํเสนอตารางสรุป  การแสดงขอ้มูลดว้ยแผนภูมิ หรือ แผนภาพ 

1.6  วธีิการดําเนินการศึกษา 

 การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั สภาพตลาดและโอกาสของผูป้ระกอบการไทยในการคา้ 
การลงทุนในอุตสาหกรรม Wellness เพื่อการท่องเท่ียวในเมียนมาร์  อาทิ ดา้นพื้นท่ี ดา้นค่าเช่าพื้นท่ี 
ดา้นกฏ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นสภาพการแข่งขนั และดา้นความตอ้งการของลูกคา้ รวมทั้งการนาํเสนอ
ธุรกิจท่ีมีโอกาสเติบโตในอนาคต  
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1.7  การคดัเลอืกเมืองเป้าหมาย 
การคดัเลือกเมืองเป้าหมาย ดาํเนินการแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
   ขั้นตอนท่ี  1  คดัเลือกเมืองหลกั  4 เมือง 
   ขั้นตอนท่ี  2  คดัเลือกเมืองเป้าหมายท่ีเหมาะสมท่ีสุด  1 เมือง 
 
ขั้นตอนที ่ 1  คดัเลอืกเมืองหลกั   
การคดัเลือกเมืองหลกั   คณะท่ีปรึกษาฯ  ไดก้าํหนดเกณฑใ์นการพจิารณา 3 ประการ ดงัน้ี 
1.เมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจทั้งการคา้ การลงทุน ท่ีสาํคญัของเมียนมาร์ 
2.เมืองท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญัของเมียนมาร์ โดยมุ่งเนน้ท่ีการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ เป็น

อนัดบัแรก รองลงมาคือการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ และเชิงวฒันธรรม ตามลาํดบั  
3.เมืองท่ีมีเหมาะแก่ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในกลุ่มอุตสาหกรรม 

Wellness เพื่อการท่องเท่ียว 
 
ผลการพิจารณาตามเกณฑข์า้งตน้ พบวา่เมืองหลกั มี 4 เมืองคือ กรุงยา่งกุง้ เมืองมณัฑะเลย ์ 

เมืองพกุาม และเมืองตองย ี   แต่ละเมืองมีความน่าสนใจ สรุปไดด้งัน้ี 
กรุงย่างกุ้ง เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ  มีฐานะเป็นเมืองหลวงเก่า แต่ยงัคงเป็นศูนยก์ลาง

ทางเศรษฐกิจของเมียนมาร์ ทั้งการคา้ การลงทุน เป็นเมืองท่าสาํหรับการส่งออกทางทะเล อีกทั้งยงัเป็น
เป็นศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีสาํคญัท่ีสุดของประเทศ ดว้ยโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเพือ่กระจายสินคา้ไป
ยงัเมืองอ่ืนๆของประเทศอยา่งทัว่ถึง หากพิจารณาในดา้นการท่องเท่ียว กรุงยา่งกุง้มีแหล่งท่องเท่ียว
สาํคญัท่ีสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติแต่ละปี เป็นจาํนวนมาก และมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มมากข้ึน ทั้ง
การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ และท่ีสาํคญัคือ มีศาสนสถานท่ีสาํคญั ๆ ของประเทศ ท่ีคนเมียนมาร์
และพทุธศาสนิกชนชาติอ่ืน ๆ ตอ้งมาสกัการะคร้ังหน่ึงในชีวิต คือ พระบรมธาตุเจดียช์เวดากอง และยงั
มีสถานท่ีสาํคญัอ่ืน ๆ เช่น  พระเจดียสุ์เล พระเจดียก์าบาเอ พระเจดีย ์โบตะกอง และพระพทุธไสยาสน์
เซาตาจี เป็นตน้  

เมืองมัณฑะเลย์   เมืองหลวงของมณฑลมณัฑะเลย ์  ถือเป็นราชธานีแห่งสุดทา้ยของราชวงค์
เมียนมาร์ และเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองของเมียนมาร์ รองจากกรุงยา่งกุง้  เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเป็น
ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของเมียนมาร์บริเวณภาคเหนือตอนบน ซ่ึงมีรัฐต่าง ๆ ในบริเวณ
โดยรอบคือ รัฐฉ่ิน รัฐคะฉ่ิน และรัฐฉาน รวมทั้งเมืองมณัฑะเลยย์งัมีเสน้ทางการคมนาคมทางถนนท่ี
สาํคญัท่ีสามารถเช่ือมโยงการคา้กบัอินเดียและจีน ทาํใหพ้ื้นท่ีดงักล่าว มีกลุ่มพอ่คา้ชาวจีน อินเดียมาตั้ง
กิจการเพ่ือทาํการคา้เพิ่มมากข้ึน ในดา้นการท่องเท่ียว เมืองมณัฑะเลย ์ไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นเมืองท่ี
มีนาฎศิลป์และคีตศิลป์ดีท่ีสุดของประเทศ  จึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญัทางภาคเหนือของประเทศ  
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ทั้งในเชิงประวติัศาสตร์และเชิงวฒันธรรม โดยเฉพาะวดัวาอาราม ท่ีมีความงดงามอยูห่ลายแห่ง ท่ีชาว
เมียนมาร์ใหค้วามเคารพอยา่งสูง คือ วดัมหามุนี  นอกจากน้ียงัมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญัอ่ืน ๆ อีกมาก 
อาทิ พระราชวงัหลวงพระเจา้มินดง วดักโุต่ต่อ ทะเลสาบต่าวตะหมัน่ เป็นตน้ 

เมืองตองย ี  เป็นเมืองหลวงของรัฐฉาน  ซ่ึงอยูท่างตอนเหนือของเมียนมาร์ การท่ีมีพรมแดน
เช่ือมต่อกบัรัฐอ่ืน ๆ ของเมียนมาร์ ทาํใหเ้มืองตองยเีป็นเมืองสาํคญัอีกเมืองหน่ึง ท่ีเปรียบเสมือนเป็น
ศูนยก์ลางของตลาดการคา้  เป็นพื้นท่ีสาํหรับการรับสินคา้จากกรุงยา่งกุง้หรือจากชายแดนไทยดา้นเชียง
ตุง เพื่อส่งมาพกัสินคา้ท่ีเมืองตองยน้ีี เพือ่ส่งต่อและกระจายสินคา้ไปยงัเมืองหรือหมู่บา้นต่าง ๆ ทาง
ภาคเหนือของเมียนมาร์  และอีกบทบาทหน่ึงถือเป็นเมืองหนา้ด่านสาํคญั ท่ีเช่ือมต่อเสน้ทางการคา้ของ
ไทยไปยงัเมืองเนปิดอร์ เมืองมณัฑะเลยแ์ละเมืองอ่ืน ๆ แต่เมืองตองยน้ีี ยงัมีขอ้จาํกดัในเร่ืองการ
คมนาคมขนส่ง ท่ีถนนมีขนาดเลก็ สภาพถนนเป็นหลุมบ่อ และบางส่วนลดัเลาะไปตามแนวสันเขาท่ีมี
ความโคง้ชนั  หากพจิารณาในดา้นการท่องเท่ียว เมืองตองยนีบัวา่มีความโดดเด่นของการท่องเท่ียวเชิง
ธรรมชาติ โดยเฉพาะ ทะเลสาบอินเล ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของพม่า มีช่ือเสียงและ
เป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวต่างชาติอยา่งมาก  นอกจากน้ี เมืองตองยยีงัเป็นเมืองท่ีมีความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมมากเมืองหน่ึง แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีสาํคญัคือเจดียสุ์ระมุนี หรือ เจดียส์มจิต
อธิษฐาน 

เมืองพุกาม ตั้งอยูใ่นเขตมณฑลมณัฑะเลย ์ เป็นเมืองท่ีติดอนัดบั เมืองท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมท่ีสวยงามมากอีกแห่งหน่ึงของเมียนมาร์ โดยเฉพาะความยิง่ใหญ่ของเจดีย์
จาํนวนกวา่ 5,000 องค ์จนไดช่ื้อวา่ “เมืองแห่งทะเลเจดีย”์ อนัเป็นเอกลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความรุ่งเรืองทาง
พระพทุธศาสนาของเมียนมาร์ นอกจาก เจดียช์เวสิกองแลว้ ยงัมีเจดียส์าํคญั ๆ และวดัสาํคญั ๆ อีก
มากมาย อาทิ เจดียช์เวซนัดอ อานนัทวหิาร เจดียต์ะเบียงนิว  และ วดัพะยาตองซู เป็นตน้ ปัจจุบนั
องคก์ารยเูนสโก ไดข้ึ้นทะเบียนใหพ้กุามเป็นเมืองมรดกโลก “World Heritage Sites”  จึงเป็นเมืองท่ี
เหมาะแก่การลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวกบัท่องเท่ียว 

 
ขั้นตอนที ่ 2   กาํหนดเมืองเป้าหมาย 
การดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม Wellness ถือเป็นธุรกิจท่ีมีลกัษณะเฉพาะและเป็นธุรกิจท่ีชาว

เมียนมาร์ยงัเป็นท่ีรู้จกัไม่มากนัก ดังนั้นการเลือกพื้นท่ีในการดาํเนินธุรกิจ ผูป้ระกอบการย่อมตอ้ง
คาํนึงถึงปัจจยัหลาย ๆ ดา้น ทั้งดา้นการตลาด การเงิน การบริหารจดัการ  เพื่อให้ธุรกิจของตนสามารถ
อยู่รอดและประสบความสําเร็จในระยะยาว  ดงันั้นคณะท่ีปรึกษา จึงไดก้าํหนดเกณฑ์การพิจารณา
คดัเลือกเมืองท่ีเหมาะสมท่ีสุด   โดยใชเ้กณฑส์าํคญั  10  เกณฑ ์ดงัน้ี 
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1.  เมืองยอดนิยม หมายถึงเมืองท่ีผูป้ระกอบการมีความช่ืนชอบหรือคุน้เคย โดยอาจจะเคยได้
รับทราบขอ้มูล เคยมาท่องเท่ียว หรือมีญาติ/เพื่อนอยูใ่นพื้นท่ีน้ี    เพื่อให้ผูป้ระกอบการสามารถเร่ิมตน้
ธุรกิจและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดง่้าย  

2. เมืองการคา้ หมายถึงเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ ทั้ง ธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่ง และเป็นแหล่ง
กระจายสินคา้ 

3.  เมืองท่องเท่ียว หมายถึง เมืองท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวสาํคญั ๆ ท่ีนักท่องเท่ียวนิยมเดินทางมา
ท่องเท่ียว สามารถตอบสนองกบัการดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.   เมืองท่ีอยู่ใกล้กลุ่มเป้าหมาย   (ผูบ้ริโภค) เพื่อความสะดวกในการให้บริการและจัด
จาํหน่าย รวมถึงประหยดัค่าใชจ่้ายในการขนส่ง ทั้งน้ีหากผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการมีทศันคติท่ีดีต่อ
สินคา้และบริการดงักล่าว ยิง่จะช่วยส่งเสริมใหก้ารตลาดขยายเติบโตไดร้วดเร็วมากยิง่ข้ึน 

5.  เมืองท่ีอยูใ่กลแ้หล่งวตัถุดิบ เพื่อความสะดวกในการจดัหาวตัถุดิบ โดยเฉพาะวตัถุดิบจาก
ทอ้งถ่ิน ส่งผลใหมี้ตน้ทุนวตัถุดิบ และตน้ทุนการขนส่งในอตัราท่ีตํ่า  

6.   เมืองท่ีอยูใ่กลแ้หล่งแรงงาน ซ่ึงแหล่งแรงงานท่ีธุรกิจมีความตอ้งการทั้งแรงงานฝีมือและ
แรงงานไร้ฝีมือ ควรสามารถจดัหาไดง่้าย มีอตัราค่าจา้งตํ่าและมีคุณภาพตามท่ีตอ้งการ รวมถึงมีจาํนวน
แรงงานเพียงพอ 

7.  ความพร้อมของระบบการคมนาคมขนส่ง (ถนน สะพาน สนามบิน ท่าเรือ)   เน่ืองจากการ
ดาํเนินธุรกิจลกัษณะน้ีจะตอ้งเนน้ความสะดวกทั้งในการสัญจรของลูกคา้และการขนส่งสินคา้  ดงันั้น 
จึงตอ้งมีความพร้อมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

8.  สถาบนัการเงินในพื้นท่ี คือ ธนาคาร เพื่อแสดงถึงความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 
รวมถึงความสะดวกในการดาํเนินธุรกรรมทางการเงิน 

9.  มีสถาบันทั้ งภาครัฐและเอกชนท่ีจะอํานวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนให้แก่
ผูป้ระกอบการ รวมถึงความสามารถเขา้ถึงนกัธุรกิจทอ้งถ่ินเพื่อการจบัคู่ทางธุรกิจ 

10. ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ  อาทิ สาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ เพื่อใหก้าร
ดาํเนินธุรกิจมีความคล่องตวั นอกจากน้ีอาจจะพิจารณาถึงสถานพยาบาล สถานีตาํรวจ สถานีดบัเพลิง 
เพื่อความมัน่ใจในการดาํรงชีพ 

เม่ือกาํหนดเกณฑแ์ลว้ คณะท่ีปรึกษาไดร่้วมประชุมหารือ และสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/ท่ีปรึกษา
โครงการ เพื่อให้คะแนนสําหรับเมืองหลกั 4 เมืองเบ้ืองตน้ ให้เหลือเพียง  2 เมือง และจาก 2 เมือง
ดงักล่าว ไดใ้หค้ะแนนเปรียบเทียบจาก  10 เกณฑท่ี์กาํหนด   

ผลจากการปรึกษาหารือ  คดัเลือกเมืองจาก 4 เมือง เหลือเพียง  2 เมือง คือ  กรุงยา่งกุง้และเมือง
มณัฑะเลย ์  จากนั้น ไดน้าํ 2 เมืองดงักล่าว มาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์  10 เกณฑ์   โดยให้คะแนนใน
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รายงานผลการศึกษาขอ้มูลเชิงลึกในกลุ่มอุตสาหกรรม Wellness ท่ีมีต่อวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย  

ลกัษณะของการเปรียบเทียบรายคู่ว่า  จากเกณฑ์  10 เกณฑ์ดงักล่าว เมืองใดมีความไดเ้ปรียบในเชิง
เปรียบเทียบมากกว่ากนั และมากกว่าในระดบัใด  ทาํเช่นน้ีจนครบ 10 เกณฑ ์ตามระดบั คะแนนท่ีแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดบั ค่าความหมาย คือ  มากกว่า = 3 คะแนน  เท่ากนั =  2  คะแนน  นอ้ยกว่า =  1 คะแนน  
หลงัจากนั้น ไดท้าํการรวมคะแนนทั้งหมด แลว้จึงตดัสินใจเลือกเมืองท่ีไดค้ะแนนสูงสุด 

ผลการพิจารณาทั้ง 10 เกณฑ ์ดงัตารางท่ี 1. 1 ผลการรวมคะแนน  กรุงยา่งกุง้ ไดค้ะแนนรวม 28 
คะแนน เมืองมณัฑะเลยไ์ดค้ะแนนรวม 14 คะแนน   คณะท่ีปรึกษาฯ ไดส้รุปร่วมกนัว่า การจดักิจกรรม
คร้ังน้ี  เมืองเป้าหมายท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ กรุงย่างกุง้    สาํหรับเหตุผลประกอบการพิจารณา ดงัแสดง
ในตารางท่ี 1. 1   
ตารางที ่1.1  ผลการเปรียบเทยีบความเหมาะสมของพืน้ทีก่ารค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรม Wellness 

เพือ่การท่องเทีย่ว 

เกณฑ์ กรุงย่างกุ้ง เมืองมัณฑะเลย์ 

1. เมืองยอดนิยม เป็นเมืองยอดนิยม ซ่ึงคนไทย

ส่วนใหญ่เขา้มาลงทุนท่ีน่ีมาก

ท่ีสุดเป็นแห่งแรก 

เป็นเมืองยอดนิยม และมีคนไทย
เขา้มาลงทุนท่ีน่ีอยูบ่า้ง 

 

( 3 ) ( 1 ) 

2.  เมืองการคา้ เป็นเมืองศูนยก์ลางทางการคา้ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของประเทศ 

( 3 ) 

เป็นเมืองศูนยก์ลางทางการคา้ท่ี
ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ 

( 1 ) 

3. เมืองท่องเท่ียว มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง
และไดรั้บความนิยมอยา่งมาก 

(2) 

มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง
และไดรั้บความนิยมอยา่งมาก 

(2) 

4. เมืองท่ีอยูใ่กลก้ลุ่มเป้าหมาย
(ผูบ้ริโภค) 

มีนกัท่องเท่ียวต่างชาติเขา้มาเป็น
จาํนวนมาก มีประชากรทอ้งถ่ิน
ในพื้นท่ีประมาณ 5 ลา้นคน  

( 3 ) 

มีนกัท่องเท่ียวต่างชาติเขา้มาเป็น
จาํนวนมาก มีประชากรทอ้งถ่ิน
ในพื้นท่ีประมาณ 1 ลา้นคน 

( 1 ) 



  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย                                                                                                  12 
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เกณฑ์ กรุงย่างกุ้ง เมืองมัณฑะเลย์ 

5. เมืองท่ีอยูใ่กลแ้หล่งวตัถุดิบ อยูใ่กลแ้หล่งวตัถุดิบ 

(2) 

อยูใ่กลแ้หล่งวตัถุดิบ 

(2) 

6.  เมืองท่ีอยูใ่กลแ้หล่งแรงงาน อยูใ่กลแ้หล่งแรงงานและมี
แรงงานจาํนวนมาก 

( 3 ) 

อยูใ่กลแ้หล่งแรงงานและมี
แรงงานอยูบ่า้ง 

( 1 ) 

7. ความพร้อมของระบบการ
คมนาคมขนส่ง 

มีระบบการคมนาคมขนส่ง ท่ี
พร้อมและดีกว่าเมืองอ่ืนๆทั้ ง
ทางบก  (ถนน รถไฟ) ทางนํ้ า 
และอากาศ คือทางอากาศผา่นท่า
อากาศยานนานาชาติ ทางทะเล
ผ่านท่า เ รือนํ้ า ลึกย่ างกุ้งและ
ท่าเรือทิลลาวา การขนส่งทางนํ้ า
ภายในประเทศมีแม่นํ้ าหลายสาย
ไ ห ล ม า บ ร ร จ บ ล ง ท ะ เ ล ท่ี
กรุงย่างกุง้ ทางถนนสามารถ
เช่ือมโยงไปยงัพื้นท่ีอ่ืนๆ ของ
ประเทศอยา่งทัว่ถึง 

มี ท่ า อ า ก า ศ ย านน าน า ช า ติ
มณัฑะเลย ์ มีจุดเช่ือมต่อเส้นทาง
รถไฟระหว่ างตอนล่างและ
ตอนบนของประเทศ ทั้งยงั
สามารถเ ช่ือมไปยัง เส้นทาง
รถไฟในยุโรปและเอเชียใต้ได้
ดว้ย ส่วนการคมนาคมทางถนน 
ใน เ มืองมัณฑะ เลย์  ยัง ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพมากนกั 

 

 

( 3 ) ( 1 ) 

8. สถาบนัการเงินในพื้นท่ี มีสถาบนัการเงินธนาคารของ
เมียนมาร์และสาํนกังานตวัแทน
สาขาของต่างชาติรองรับการทาํ
ธุรกรรมทางการเงินในพื้นท่ี 

มีสถาบนัการเงินของเมียนมาร์
รองรับการทาํธุรกรรมทางการ
เงินในพื้นท่ี 

( 3 ) (2 ) 
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เกณฑ์ กรุงย่างกุ้ง เมืองมัณฑะเลย์ 

9. มีสถาบนัทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

มีสถานทูตไทยและทูตพาณิชย์
ไทยให้ก าร ดูแล  และ มีสภา
หอการคา้และอุตสาหกรรมแห่ง
ส า ธ า ร ณ รั ฐ แ ห่ ง ส ห ภ า พ  
เมียนมาร์ อาํนวยความสะดวก
ประสานงานทางการคา้ 

ไ ม่ มี ส ถ าน ทู ต ไท ย แล ะ ทู ต
พาณิชยป์ระจาํอยู่ในพื้นท่ีน้ี มี
หอการคา้มณัฑะเลยอ์ยู ่

( 3 ) ( 1 ) 

10.ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ   มีสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้า ประปา 
โทรศพัทท่ี์ดีกวา่เมืองอ่ืน ๆ และ
มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 7 แห่งและ
นิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง   

( 3 ) 

มีสาธารณูปโภคทั้ งไฟฟ้า ประปา 
โ ท ร ศั พ ท์  แ ล ะ แ ล ะ มี เ ข ต
เศรษฐกิจพิเศษ 1 แห่ง และเป็น
เมืองเขตอุตสาหกรรมชายแดน
ไทย-เมียนมาร์   

( 2 ) 

รวมคะแนน 28  คะแนน 14  คะแนน 

ท่ีมา:  ประเมินโดยคณะท่ีปรึกษา จากการสมัภาษณ์/สอบถามผูเ้ช่ียวชาญ, ก.ย. 2555.  
หมายเหตุ:   ตวัเลขในวงเลบ็ (    )  หมายถึง ค่าคะแนนในแต่ละดา้น   
 

1.8   ระยะเวลาการศึกษา  
ระยะเวลาดาํเนินโครงการ 4  เดือน  (กนัยายน – ธนัวาคม 2555) 

 

1.9   ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ไดรั้บองคค์วามรู้เก่ียวกบัอุตสาหกรรม Wellness เพื่อการท่องเท่ียว 
2. แสดงให้เห็นถึงองคค์วามรู้ ท่ีขอ้งเก่ียวกบัแนวโน้ม รูปแบบ และ  โอกาสของผลิตภณัฑ์

และบริการท่ีมีโอกาสสาํหรับผูป้ระกอบการ SMEs ไทย ในการเจาะตลาดสินคา้สุขภาพ
และความงามในกลุ่ม wellness ในเมียนมาร์ 

3. แนวทางในการเสริมสร้างกลยุทธ์ในการเขา้สู่ตลาดเมียนมาร์   สาํหรับหน่วยงานภาครัฐ 
และผูป้ระกอบการภาคเอกชนไทย    
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บทที ่ 2 

รู้จักสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

ท่ีมา:  คณะท่ีปรึกษา,  พ.ย. 2555. 
ภาพพระภิกษุเมียนมาร์ยนืหนา้เจดียสุ์เหล่  ซ่ึงเป็นบริเวณศูนยก์ลางของยา่งกุง้  ถนนสาย ต่าง ๆ 

ของกรุงยา่งกุง้ จะเร่ิมนบัหลกักิโลเมตรท่ี 0  จากเจดียน้ี์ 
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รายงานผลการศึกษาขอ้มูลเชิงลึกในกลุ่มอุตสาหกรรม Wellness ท่ีมีต่อวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย  

การทําธุรกิจในเมียนมาร์ให้ประสบความสําเ ร็จ  เ บ้ืองต้น  นักธุรกิจควรมีความรู้เ ก่ียวกับ
สภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ของเมียนมาร์ก่อน โดยเฉพาะด้านภูมิประเทศ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม ภาษา การแต่งกาย ซ่ึงเป็นพื้นฐานสําคญัในการเขา้ใจถึง ค่านิยม ความเช่ือ และพฤติกรรมการ
บริโภคสินคา้ของชาวเมียนมาร์ ซ่ึงในบทน้ีเป็นกล่าวถึงขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในเมียนมาร์โดย
ยอ่ รวมทั้งขอ้แนะนาํท่ีควรพึงปฏิบติัเม่ือติดต่อกบันกัธุรกิจชาวเมียนมาร์ 
 
2.1  ทีต่ั้ง ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ  
 

 

ทีม่า:   เข้าถึงจาก www.english.rfi.fr/asia-pacific, ธ.ค. 2555. 
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ทีต่ั้ง         เมียนมาร์อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ระหวา่งท่ีราบสูงทิเบต                            

และคาบสมุทรมลาย ู  มีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศต่าง ๆ  5 ประเทศ  คือ ไทย สปป. ลาว 

แควน้ยนูนานของจีน อินเดีย บงัคลาเทศ  และมีเขตแดนติดต่อกบัทะเลอนัดามนัและอ่าว 

เบงกอล มีชายฝ่ังทะเลยาว 1,930 กิโลเมตร ถือว่ามีทาํเลท่ีตั้งท่ีไดเ้ปรียบในเชิงยทุธศาสตร์ทาง

เศรษฐกิจทั้งทางบกและทางทะเล 

พืน้ที ่       พื้นท่ีทางบก 653,520  ตารางกิโลเมตร1 (ใหญ่ประมาณ 1.3 เท่าของประเทศไทย) มีพื้นท่ีขนาด
ใหญ่เป็นอนัดบัสองของภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้รองจากประเทศอินโดนีเซีย 

 
ตารางที ่2.1  แสดงระยะทางบริเวณชายแดนของเมียนมาร์ทีต่ิดกบัประเทศต่าง ๆ  

ประเทศ เมือง/จังหวดั พรมแดน 

    จีน  มณฑลยนูนาน 2,185 กิโลเมตร 
   ไทย  เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี 

ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร ระนอง 
1,800 กิโลเมตร 

   อินเดีย  Arunachai Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram 1,643 กิโลเมตร 
   บงัคลาเทศ จิตตะกอง (Chittagong)    193  กิโลเมตร 
   สปป.ลาว แขวงบ่อแกว้ แขวงหลวงนํ้าทา     235 กิโลเมตร 

ท่ีมา:  เขา้ถึงจาก www.economywatch.com,  ธ.ค. 2555. 

ภูมิประเทศ   ร้อยละ 50 เป็นภูเขา   ปกคลุมดว้ยป่า แนวเทือกเขาอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวนัตก 
ครอบคลุมพื้นท่ีรัฐคะฉ่ิน (Kachin) รัฐชิน (Chin) และรัฐยะไข่ (Rakine) เทือกเขาท่ีมีช่ือเสียงของ
ประเทศ คือ Rakhine Yoma,  Bago Yoma และ The Shan Plateau โดยเฉพาะในรัฐคะฉ่ิน ท่ีเมือง 
Putao มียอดเขาสูงท่ีสุดในภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้และสูงเป็นอนัดบัท่ี 17 ของโลก  ช่ือ 
ยอดเขา คากาโบ ราชี (Mt.Hkakaborazi) 2 ในระดบัความสูง 5,881 เมตรจากระดบันํ้ าทะเล เป็น
พรมแดนธรรมชาติกั้นระหวา่งเมียนมาร์ จีนและอินเดีย ซ่ึงยอดเขาน้ีถือเป็นพื้นท่ียอดเขาดา้นนอก
ของเทือกเขาหิมาลยั  มีหิมะปกคลุมตลอดปี เป็นสถานท่ีทา้ทายสาํหรับนกัท่องเท่ียวท่ีชอบกีฬา
ปีนเขา เพราะตอ้งใชเ้วลาเดินทางไป-กลบัประมาณ 2 สปัดาห์หรืออาจยาวนานถึง 40 วนั  

                                                 
1

 หมายถึงพื้นท่ีทางบกและรวมแม่นํ้า เรียกวา่ “Land Area”   จากฐานขอ้มูล  World Bank Report, 2012.  บางแหล่งขอ้มูลระบุวา่ มีพื้นท่ีรวม 
678,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีทางเศรษฐกิจ 657,740 ตารางกิโลเมตรและพ้ืนท่ีทางนํ้า 20,760 ตารางกิโลเมตร 
2

 ประเทศไทย มีดอยอินทนนท ์ความสูงเป็นลาํดบัท่ี 7 ในภูมิภาค 2,576 เมตร    
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                ภาพ  ยอดเขาคากาโบ ราชี และท่ีตั้ง 
                ท่ีมา:  เขา้ถึงจาก www.trekkingthai.com,  ธ.ค. 2555. 

พืน้ทีเ่กษตรกรรม   
เมียนมาร์มีพื้นท่ีเกษตรกรรมร้อยละ 19 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด หรือคิดเป็นพื้นท่ีประมาณ  128,000 
ตารางกิโลเมตร  มีแม่นํ้ าสายสาํคญั 3 สาย คือ แม่นํ้ าอิระวดี (Ayeyarwady)  แม่นํ้ าซิสแตง หรือคน
ไทยรู้จกั กนัในช่ือ แม่นํ้ าสะโตง (Sittang หรือ Sittoung)  และแม่นํ้ าสาละวิน (Salawin/Thanlwin)  
แม่นํ้าท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ แม่นํ้ าอิระวดี มีความยาว 2,170 กิโลเมตร และมีแม่นํ้ า Chindwinn ความยาว 
890 กิโลเมตร เป็นแม่นํ้ าสายเศรษฐกิจท่ีสาํคญั เพราะมีอาณาเขตเช่ือมต่อกบัทะเล  ดว้ยการมีแม่นํ้ า
ไหลผ่านในส่วนกลางของประเทศทาํให้เกิดพื้นท่ีการเกษตรขนาดใหญ่สําหรับการเพาะปลูก 
โดยรวมเมียนมาร์มีพื้นท่ีชลปะทานประมาณ 15,920 ตารางกิโลเมตร 

 

ภาพเทือกเขา ในรัฐฉาน ภาพแม่นํ้าอิระวดี 

 
   ท่ีมา:  เขา้ถึงจาก  sites.google.com/site/atonewithasiapakpc2gr5/country-profile---myanmar, ธ.ค. 2555. 
  



  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย                                                                                                  18 
 

 

รายงานผลการศึกษาขอ้มูลเชิงลึกในกลุ่มอุตสาหกรรม Wellness ท่ีมีต่อวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย  

ภูมิอากาศ        ร้อนช้ืน  อุณหภูมิเฉล่ีย 32 องศาเซลเซียส   มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน (มีนาคม – พฤษภาคม) 
        ฤดูฝน  (พฤษภาคม – กนัยายน)  และฤดูหนาว (ตุลาคม – กมุภาพนัธ์) 
 
2.2  ประชากรและแรงงาน  
ประชากร 58.4  ลา้นคน (2011) อนัดบั 24 ของโลก ทางการเมียนมาร์ใหก้บัรับรองชาติพนัธ์ุ 135  

เช้ือชาติ ส่วนใหญ่เป็นเช้ือชาติเมียนมาร์ (68%)  ท่ีเหลือเป็นชาวไทยใหญ่ (ร้อยละ 8) 
กะเหร่ียง (ร้อยละ 7) ยะไข่ (ร้อยละ 4) จีน (ร้อยละ 3) มอญ (ร้อยละ 2) อินเดีย (ร้อยละ 2)  

 

ทศันะคติของชาวเมียนมาร์ต่อชนชาติต่าง ๆ 3 
ในทศันะของชาวเมียนมาร์ ท่ีมีต่อชนชาติท่ีอาศยัตามทอ้งถ่ินต่างๆ 

เมียนมาร์มีความรู้สึกใกลชิ้ดกบัมอญมากท่ีสุด รองลงมาคือยะไข่  คนเมียนมาร์
ถือวา่มอญคลา้ยกบัตนในทางวฒันธรรม ส่วนยะไข่นั้นมีสายเลือดเดียวกนั และ
เป็นชนชาติท่ีหยิง่ในตนเอง เพราะเคยมีอารยธรรมพอ ๆ กบัเมียนมาร์ในอดีต  
สาํหรับกะเหร่ียง ชาวเมียนมาร์มองวา่ เป็นคนซ่ือ ๆ คบหาง่าย และมีสัจจะ  
มองไทใหญ่วา่เป็นคนเยน็ ๆ และรู้จกัประนีประนอม มองกะฉ่ินในภาพของ
พอ่คา้และฉลาด มองฉ่ินและคะยาวา่ยงัลา้หลงักวา่ผูอ่ื้นและรู้สึกห่างเหิน และ
มองวา้วา่เป็นชนเผา่ท่ีดุร้าย ส่วนคนท่ีมีเล่ห์เหล่ียมมกัจะมองกนัวา่เป็นยะไข่ 
และในดา้นความสวยงามของรูปร่าง หนา้ตานั้น ไทใหญ่ มอญ และยะไข่ จะ  
มีรูปร่าง หนา้ตาท่ีโดดเด่นกวา่ชนชาติอ่ืน 

ตามความเห็นของผูเ้ขียน ระบุวา่คนเมียนมาร์ไม่นบัรวมคนแขกและจีนเป็นภมิูบุตร หรือไตยีงตา แต่จะถือ
เป็น ล-ูมโยชา คือ “คนต่างชาติ” จึงดูแปลกแยกทั้งท่ีต่างมกัอาศยัอยูใ่นสังคมเมือง และชาวเมียนมาร์ มองคนจีนและ
คนแขกวา่ชอบดูแลประโยชน์ตน ส่วนการท่ีแขกมีผวิดาํตาโต ต่างจากชนชาติอ่ืน แขกจึงดูน่ากลวั ชาวเมียนมาร์เล่าวา่ 
แขกผูช้ายท่ีแก่ ๆ มกัไวห้นวดเครายาวและชอบเดินคุย้เข่ียขยะ เวลาเดก็ ๆ ร้องไห ้ผูใ้หญ่มกัขู่วา่ “แขกเฒ่ามาแลว้เพียง
เท่านั้นเสียงร้องงอแงกจ็ะเงียบทนัที เพราะกลวัแขกจบัใส่ถุงขยะไปขาย  

 
แรงงาน กาํลงัแรงงาน 32.53 ลา้นคน  
  แบ่งเป็น อยูใ่นภาคเกษตรกรรม 70%   ภาคบริการ 23%  และภาคอุตสาหกรรม  7%    

อตัราการวา่งงาน 5.5 % (ประมาณการ ปี 2554)   
อตัราการรู้หนงัสือ 89 % 

  

                                                 
3ท่ีมา:  เรียบเรียงจาก “ชนเผา่”  โดย วรัิช นิยมธรรม  เขา้ถึงจาก www.gotoknow.org, ธ.ค. 2555. 
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2.3  ศาสนา และวฒันธรรม 
ศาสนา          ร้อยละ 90 นบัถือศาสนาพทุธ นิกายหินยาน หรือเถรวาท (Thevavada)  รัฐบาลเมียนมาร์

บญัญติัใหศ้าสนาพทุธเป็นศาสนาประจาํชาติใน พ.ศ. 2517  นอกนั้นนบัถือ ศาสนาคริสต ์
(5%)  ศาสนาอิสลาม (3.8%)  ศาสนาฮินดู (0.05%)  นบัถือผ ี( Animist Beliefs) และอ่ืนๆ 
(1.15%) 

วฒันธรรม   ไดรั้บอิทธิพลจากจีน อินเดีย และไทย    ในทั้งดา้นภาษา ดนตรี และอาหาร ปัจจุบนัไดรั้บ
อิทธิพลจากตะวนัตกมากข้ึน   

การแต่งกาย:  สุภาพบุรุษ    
เส้ือ:  เส้ือท่ีผูช้ายนิยมใส่คือ เส้ือเช้ิต แขนยาวหรือแขนสั้น หรืออาจเป็นเส้ือแขนยาวแบบ
คอตั้ง สีขาว ท่ีเรียกวา่  “แลกะโดง”  เวลาออกงานกลางคืนมกัจะใส่เส้ือเช้ิตแขนยาว ท่ีมีสี
สุภาพ หรือ เส้ือเช้ิตแขนยาว ตดัดว้ยผา้บาติก ในงานพิธี เช่น งานประชุม งานบุญ หรือ
การเขา้พบผูใ้หญ่  ผูช้าย จะสวมเส้ือแลกะโดงพร้อมกบัเส้ือนอก ท่ีเรียกวา่ “ไตโ้ป่งอีงจ่ี”  
สีท่ีนิยมคือสีเรียบ เช่น สีขาว สีเน้ือ สีเทา สีฟ้าอ่อน สีเขียวอ่อน หรือ สีดาํ  โดยเฉพาะไต้
โป่งสีดาํนั้น จะเป็นสีสาํหรับทนายความ ปัจจุบนัวยัรุ่นหรือนกัธุรกิจเมียนมาร์รุ่นใหม่เร่ิม
หนัมานิยมเส้ือเช้ิต ใส่สูทสากล หรือใส่เส้ือคอกลมร่วมกบัสูทสีสนัต่าง ๆ มากกวา่เส้ือไต้
โป่งอีงจ่ี 
โสร่ง:   ผูช้ายเมียนมาร์นุ่งโลงจี (Longi) หรือท่ีคนไทยเรียก “โสร่ง” ทั้งในบา้นและนอก
บา้น  ส่วนใหญ่เป็นผา้ท่ีทาํจากฝ้าย ลายสก็อต ยาวตั้งแต่เอวถึงขอ้เทา้ หากออกงานสังคม
จะเปล่ียนเป็นโลงจีท่ีทาํจากผา้ไหม  
ผ้าโพกศรีษะ:  ผา้โพกศรีษะถือเป็นเคร่ืองประดับอย่างหน่ึงของผูช้ายเมียนมาร์ เดิม 
เ รียกว่า  “ อูยิจ”   ซ่ึ งแปลว่ า         
"ผา้พนัหวั"  แต่ปัจจุบนั นิยม
ทํา เ ป็นผ้าครอบศีรษะและ 
สวมอย่ า ง หมวก  เ รี ย ก ว่ า  
“คองบอง”  นิยมผา้พื้น สีเรียบ 
โดยเฉพาะสีเหลืองอ่อนและสี
ชมพู อ่อน  เพราะ ถือ เ ป็น สี
มงคล  นิยมใชใ้นงานพิธี  ใน
บางโอกาสท่ีปฏิบติังานในต่างประเทศ แมข้า้ราชการ อาจตอ้งใส่ชุดสูทและรองเทา้หนงั
ตามแบบสากล แต่ก็สวมคองบองเพื่อแสดงความเป็นชนชาติในสายตาชาวโลก และยงัใช้
ส่ือความเป็นศิริมงคลในสายตาของชาวเมียนมาร์ดว้ยกนั 
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รองเท้า:  สวมรองเทา้แตะคีบ  หากเป็นงานสาํคญันิยมใส่รองเทา้คีบทาํดว้ยกาํมะหยี ่  
ปัจจุบนั  ผูช้ายเมียนมาร์ยคุใหม่ท่ีเป็นนกัธุรกิจ นิยมใส่ชุดเส้ือเช้ิต กางเกงขายาวและรองเทา้หนงั  

 
การแต่งกาย:  สตรี  

เ ส้ื อ :  ผู ้ห ญิ ง ส ว ม เ ส้ื อ ป้ า ย อ ก  เ รี ย ก ว่ า  
“ยึงโพงอีงจี” มีแขนยาวสามส่วน  และเอวส้ัน 
ติ ดกระ ดุม   ปั จ จุบันหญิงสาวจะสวมใ ส่ 
เส้ือ ตามสมยันิยมมากข้ึน เช่น เส้ือเช้ิต  เส้ือยืด
คอกลม ทั้งแบบตวัโคร่งและรัดรูป มีทั้งคอปิด
และคอกวา้ง   หากออกงานสังคม ยงัคงนิยมใส่
เส้ือผ่าอก แขนยาว ตวัสั้ นตามธรรมเนียมพม่า 
และหากเป็นพนกังานของรัฐจะตอ้งสวมเส้ือผา้
แ บบพ ม่ า เ ป็ น เ ค ร่ื อ ง แบบ  เ ส้ื อ อ า จ เ ป็ น 
สีขาวหรือสีเรียบอ่อน ๆ สีท่ีนิยมท่ีถือ 
เป็นสีมงคล  เช่น สีเหลือง สีชมพ ู สีส้ม สีทอง    
ปัจจุบนัเมียนมาร์เปิดเสรีมากข้ึน ดารานกัแสดง
เป็นตน้แบบในการแต่งกาย ซ่ึงมีทั้งนิยมแต่งกายแบบเมียนมาร์ และแบบสากลหรือสมยั
นิยม วยัรุ่นปัจจุบนัมกัเลียนแบบอยา่งการแต่งกายจากดารานกัแสดงมากข้ึน  
ผ้าซ่ิน:    ผูห้ญิงเมียนมาร์กวา่ร้อยละ 90 ยงัคงนิยมนุ่งผา้ซ่ิน เช่นเดียวกบัผูช้ายท่ีนิยมนุ่ง
โสร่ง ผา้ซ่ินท่ีนิยมคือ ผา้ปาเตะ๊จากอินโดนีเซียเพราะมีคุณภาพ ทนทานและสีสนัสวยงาม 
ส่วนผา้ปาเตะ๊ท่ีทอในเมียนมาร์เอง แมมี้ราคาถูกกวา่ปาเตะ๊จากอินโดนีเซียและไทย  แต่สี
ไม่ค่อยทน จึงไม่เป็นท่ีนิยม   หากเป็นหญิงชาวเมียนมาร์ท่ีมีฐานะ  จะนิยมผา้ไหม หรือผา้
ทอดว้ยเคร่ืองจกัรหรือดว้ยมือ จากต่างประเทศ เช่น ประเทศไทย  การนุ่งซ่ินท่ีเหมาะสม
คือความยาวถึงตาตุ่ม 

สาํหรับชุดพนกังานของรัฐบาล   กาํหนดสีตามอาชีพ สายงานและตาํแหน่ง เช่น 
ครูจะสวมซ่ินสีเขียว พยาบาลระดบัหวัหนา้จะสวมสีนํ้าเงิน ระดบัรองลงมาเป็นสีเขียว 
และระดบัผูช่้วยพยาบาลจะเป็นสีแดง เป็นตน้     
ผ้าคลุมไหล่:  ผูห้ญิงเมียนมาร์ท่ีเคร่งในประเพณี จะมีผา้คลุมไหล่พาดไวก้บัตวัเสมอ  เวลา
ไปงานพิธีและงานบุญ หรือในเวลาสวดมนตไ์หวพ้ระ  สีของผา้คลุมไหล่นิยมเลือกใหเ้ขา้
กบัชุดเส้ือผา้ท่ีสวมใส่  และหากเป็นช่วงถือศีลจะใชสี้ขาว หรือนํ้าตาลเขม้ 
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การทดัดอกไม้:    ผูห้ญิงเมียนมาร์ใหค้วามสาํคญักบัผมมาก ผมท่ีตดัแลว้จะนาํไปเกบ็ไวท่ี้
สูงเพื่อแสดงความเคารพผมของตนเอง เสน้
ผมท่ีร่วงเองตามธรรมชาติ บางคนจะห่อแลว้
นาํไปลอยนํ้า และท่ีเห็นภาพเสมอ จะเห็นวา่
ผูห้ญิงเมียนมาร์วยักลางคนไปจนถึงสูงวยั 
(50 เป็นตน้ไป) มกัทดัดอกไมเ้ม่ือเกลา้ผม
มวย  ดอกไมท่ี้นิยมประดบัผม ไดแ้ก่ ดอก
กหุลาบ ดอกมะลิ เป็นตน้ 

โดยภาพรวมในโอกาสพิเศษ หรือการออกงานสงัคม เช่น งานแต่งงาน การเล้ียง  ผูห้ญิงเมียนมาร์
จะสวมเส้ือแขนกระบอกยาวจรดขอ้มือ นุ่งผา้ท่ียาวถึงตาตุ่ม ประดบัอญัมณีตามฐานะ เช่น เพชร ทบัทิม 
ไข่มุก 

ความเช่ือเร่ือง วันเกดิกบัการตั้งช่ือ4 
                ประเพณีท่ีเป็นความเช่ือน้ี ผกูไวก้บัการตั้งช่ือลกูใหต้รงกบัวนัเกิด  เพราะเช่ือวา่อุปนิสัยของคนแต่ละคน จะ
มาจากอิทธิพลของวนัท่ีเกิด   การตั้งช่ือจึงนิยมกาํหนดอกัษรนาํ ใหต้รงกบัวนัเกิดและเวลาตกฟาก โดยใหพ้ระภิกษุท่ีมี
ช่ือเสียง ท่ีทางบา้นเคารพนบัถือ รวมถึงหมอดู เป็นผูต้ ั้งช่ือใหส้มพงษก์บัวนั เวลา เดือน ปีท่ีเกิด  คนเมียนมาร์ท่ีมีอายุ
ประมาณ 30 ข้ึนไป จะมีความเช่ือในเร่ืองโชคลางมาก โดยเฉพาะเร่ือง การตั้งช่ือลูก มีประเพณีสาํคญั ท่ีสืบทอดกนัมาใน
หมู่คนทุกเช้ือชาติของเมียนมาร์ ช่ือวา่ “ประเพณีตั้งช่ือบุตร (Kin Mon Ted) ”  กล่าวคือ เม่ือลกูท่ีเกิดมา มีอายคุรบ 45 
วนั (หรือจาํนวนวนัใกลเ้คียง) จะมีการบอกกล่าว หรือหากมีฐานะ จะออกการ์ดเชิญ ญาติและแขกท่ีเคารพนบัถือ มา
ร่วมงานท่ีบา้นเพ่ือทานอาหาร บางบา้นอาจจดังานใหญ่ตั้งแต่เชา้ถึงคํ่า ข้ึนกบัฐานะ ส่วนแขกท่ีมาร่วมงาน  จะตอ้งนาํ
ของขวญัมาอวยพรใหก้บัลกูของเจา้ภาพ    
              พฤติกรรมท่ีสะทอ้นความเช่ือน้ีเห็นไดจ้าก ตามวดัและเจดียต่์าง ๆ จะมีพระพทุธรูปประจาํวนัเกิดอยูทุ่กท่ี เวลาท่ี
ชาวเมียนมาร์เขา้วดั และไปนมสัการพระเจดียต่์าง ๆ จะนิยมสรงนํ้าพระประจาํวนัเกิดดว้ย  ความเช่ือน้ีมีผลในดา้นการ
เลือกคู่ครอง การคบเพ่ือน และการเลือกคู่ในการทาํธุรกิจ ซ่ึงชาวเมียนมาร์บา้นใด หรือนกัธุรกิจคนใดท่ีมีความเช่ือสูง
มากในเร่ืองน้ี จะมีการนาํวนัเกิดของคนท่ีจะแต่งงานดว้ย คนรู้จกั หรือ ผูท่ี้จะทาํธุรกิจดว้ย มาใหพ้ระ หรือหมอดู ดู วา่มีด
วงสมพงศก์นัหรือไม่  โดยตอ้งเป็นผูมี้ชะตาถกูกนัจึงจะคบหาแต่งงานกนัหรือทาํธุรกิจร่วมกนัต่อไป    ปัจจุบนัคนเมียน
มาร์รุ่นใหม่ ท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 30 ปีลงมา มีความเช่ือเร่ืองน้ีลดลง และการตั้งช่ือกไ็ม่ไดเ้คร่งครัดท่ีจะตอ้งตรงกบัวนัเกิด 
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 ชาวเมียนมาร์ใหค้วามสาํคญักบัช่ือ การตั้งช่ือใหเ้ป็นมงคลจึงเป็นเร่ืองสาํคญั  เพราะแต่ละคนจะ ไม่มี นามสกลุ สืบทอดตระกลูเช่นคน
ไทย  แต่ละคนจึงมีช่ือเรียกเฉพาะเท่านั้น  พอ่ แม่ ลูก และพ่ีนอ้ง จึงไม่มีส่ิงใดท่ีเป็นช่ือท่ีบ่งช้ีความสมัพนัธ์  แมเ้ม่ือแต่งงาน ภรรยายงัคงช่ือ
เดิม ไม่มีการเปล่ียนนามสกลุตามสามี 
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2.4  การปกครอง   
o มีระบอบการปกครองแบบรัฐสภา มีสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง โดยมีประธานาธิบดีเป็น

ประมุขประเทศและหวัหนา้รัฐบาล   
o เมียนมาร์ไดจ้ดัการเลือกตั้งทัว่ประเทศเป็นคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2010 พรรค

ท่ีชนะการเลือกตั้งคือ พรรคสหภาพเอกภาพและการพฒันา (USDP) ซ่ึงเป็นพรรคการเมืองท่ี
ก่อตั้งโดยอดีตรัฐบาลทหารเมียนมาร์ 

 

การเปลีย่นช่ือประเทศจาก “พม่า” เป็น “เมียนมาร์” 

ลาํดบัการเปลีย่นช่ือประเทศ  มดีงันี ้

พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1947)  เมียนมาร์ไดรั้บเอกราชจากองักฤษ    และมีการประกาศช่ือเป็นทางการคร้ังแรกในฐานะ   

รัฐเอก ราชวา่ “The Union of Burma” หรือ “สหภาพพม่า”  
พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974)  นายพลเนวิน ได้เปล่ียนช่ือใหม่ ตามแนวทางการปกครองแบบ สังคมนิยมวิถีพม่า ว่า  

“Socialist Republic of the Union of Burma” หรือ  “สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า” 
พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988)  กลบัไปใชช่ื้อเดิมเหมือนตอนไดรั้บเอกราชวา่ “The Union of Burma” หรือ “สหภาพพม่า”   

อีกคร้ัง โดยตดัคาํวา่ สังคมนิยม ออกไป เพราะไดย้กเลิกแนวทางเศรษฐกิจสังคมนิยม  หนัมา
ดาํเนินนโยบายเศรษฐกิจตามกลไกตลาด   

พ.ศ.2532 (ค.ศ. 1989)  เปล่ียนจาก “The Union of Burma” เป็น “Union of Myanmar” เหตุท่ีเปล่ียนจาก Burma เป็น
Myanmar  เพราะไม่ตอ้งการใชช่ื้อ Burma ท่ีองักฤษใชเ้รียกในสมยัอาณานิคม   คาํว่า 
“Myanmar” เป็นความหมายท่ีดีในภาษาพม่า  คาํว่า “Myan” แปลว่า รวดเร็ว  คาํว่า “Mar”  
แปลว่า “เขม้แขง็” นอกจากประกาศช่ือประเทศใหม่แลว้ ยงัไดมี้การแกไ้ขช่ือชนชาติ ช่ือรัฐ 
ช่ือเมือง  ช่ือแม่นํ้ าบางช่ือเสียใหม่ให้ตรงตามสําเนียงพม่า เช่น เมืองร่างกุ ้ง  (Rangoon) 
เปล่ียนเป็น “Yangon”  ซ่ึงออกเสียงใกลเ้คียงกบัคาํวา่ ยา่งกุง้ในภาษาไทย  

พ.ศ. 2551  (ค.ศ. 2008)  มีการเปล่ียนแปลงระบบการปกครอง ตามรัฐธรรมนูญใหม่ และเปล่ียนช่ือประเทศใหม่ เป็น 
“The Republic of Union of Myanmar”  หรือ “สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์” และ
กระทรวงการต่างประเทศของไทยไดแ้จ้งขอ้มูลการเปล่ียนช่ือประเทศไปยงัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี ว่าช่ือ เมียนมาร์ไดเ้ปล่ียนช่ือประเทศใหม่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ฉบบัปี 
ค.ศ.2008 (พ.ศ. 2551) ภายหลงัการประชุมรัฐสภาและจดัตั้งรัฐบาลชุดใหม่ข้ึนปกครอง

ประเทศ โดยเปล่ียนจากเดิม คือ The Union of Myanmar (สหภาพพม่า) เป็น The Republic 

of the Union of Myanmar (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์) และใช ้เมียนมาร์/พม่า  เป็น
ช่ือเรียกภาษาไทยโดยทัว่ไปอยา่งไม่เป็นทางการ 
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 ภาพแสดงประกาศของรัฐบาลเมียนมาร์ แสดงเจตนารมณ์ในการเรียกช่ือประเทศท่ีถูกตอ้งว่า  
“เมียนมาร์”   
 

          นกัธุรกิจไทยท่ีไปทาํธุรกิจ ควรตอ้งใหค้วามเคารพ และส่ือสาร  เรียกช่ือประเทศใหถู้กตอ้ง 
จะเป็นการสร้างความประทบัใจตั้งแต่แรก ดว้ยการเรียกช่ือประเทศวา่   “เมียนมาร์” 
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เขตการปกครอง  
o เมียนมาร์แบ่งการปกครอง เป็น 7 เขต (Division) ซ่ึงอยูบ่ริเวณส่วนกลางของประเทศ และ 7 

รัฐ (States) ซ่ึงเป็นเขตการปกครองของชนกลุ่มน้อยชาติพนัธ์ุต่าง ๆ   อยู่บริเวณรอบ
ชายแดนของเมียนมาร์ ดงัน้ี 

 
ท่ีมา:  เขา้ถึงจาก en.wikipedia.org/wiki/Administrative_divisions_of_Burma, ธ.ค. 2555. 
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• เขต (Division) 5 
 
1. เขตอิรวดีหรือเอยาวดี (Ayeyarwady)   เมืองเอกช่ือ พะสิม 
2. เขตพะโค (Bago)                 เมืองเอกช่ือ พะโค 
3. เขตมาเกว (Magway)           เมืองเอกช่ือ มาเกว 
4. เขตมณัฑะเลย(์Mandalay)    เมืองเอกช่ือ มณัฑะเลย ์
5. เขตสะกาย (Sagaing)           เมืองเอกช่ือ สะกาย 
6. เขตตะนาวศรี(Tanintharyi)  เมืองเอกช่ือ ทวาย 
7. เขตยา่งกุง้ (Yangon)            เมืองเอกช่ือ ยา่งกุง้ 

• รัฐ (States)  
1. รัฐชิน (Chin)   เมืองหลวงช่ือ ฮะคา 
2. รัฐกะฉ่ิน (Kachin)  เมืองหลวงช่ือ มิตจีนา 
3. รัฐกะเหร่ียง (Kayin) เมืองหลวงช่ือ ผะอัน่ 
4. รัฐกะยา (Kayah) เมืองหลวงช่ือ ลอยก่อ 
5. รัฐมอญ (Mon) เมืองหลวงช่ือ เมาะละแหม่งหรือเมาะลาํใย 
6. รัฐยะไข่ (Rakhine) เมืองหลวงช่ือ ซิตต่วย หรือ ซิตตเว ่
7. รัฐฉานหรือไทใหญ่ (Shan) เมืองหลวงช่ือ ตองย ี

• วนัชาติ                     4 มกราคม 

• ประมุขและประธานาธิบด ี
 
นาย เตง็ เส่ง (U Thein Sein) 
ดาํรงตาํแหน่ง เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม  ค.ศ. 2011 
ดาํรงตาํแหน่งประธานอาเซียน ปี ค.ศ. 2014 
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 นกัวิชาการบางท่ี เรียกวา่ มณฑล 
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พลเอกอาวุโส ตาน ฉ่วย 
อดีตนายกรัฐมนตรี ในระหวา่งปี  

ค.ศ. 1992 - 2003  
เป็นบุคคลสาํคญัท่ีปูทางใหเ้มียนมาร์เขา้สู่การ 

พฒันาประชาธิปไตย 

 

 
เส้นทางสันตภิาพ สู่ประชาธิปไตยในเมียนมาร์ 

รัฐบาลทหาร ไดป้ระกาศแผนสร้างสันติภาพสู่ประชาธิปไตย  7 ขั้นตอน (The Seven-Stage 
Roadmap to Democracy)  เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม ค.ศ. 2003  และสามารถจดัตั้งรัฐบาลพลเรือนได้
สาํเร็จ เม่ือเดือนมีนาคม ค.ศ. 2011 จึงถือไดว้า่ เมียนมาร์ไดก้า้วผา่นกระบวนการ 7 ขั้นตอนน้ีแลว้   
แผนสร้างสันติภาพสู่ประชาธิปไตย  7 ขั้นตอน (The Seven-Stage Roadmap to Democracy)  มีดงัน้ี 

1. การฟ้ืนฟกูารประชุมสมชัชาแห่งชาติ  
2. การดาํเนินการเป็นขั้นเป็นตอนท่ีจาํเป็น เพ่ือการมีประชาธิปไตย 

ท่ีมีวนิยัอยา่งแทจ้ริง 
3. การยกร่างรัฐธรรมนูญ 
4. การจดัลงประชามติรับรองร่างรัฐธรรมนูญ 
5. การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา 
6. การจดัประชุมรัฐสภา 
7. การจดัตั้งรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง 

 

 
2.5  ข้อมูลเศรษฐกจิ  และการค้า   

GDP  50.62 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (CIA 2554) 
GDP Growth 6.7% (ประมาณการ ปี 2555-2556) 
GDP per capita  1,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณการ ปี 2554) 
อตัราเงินเฟ้อ             8.9% (ปี 2554) 
การค้ากบัตปท.         16.1 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณการ ปี 2554-2555) 
FDI                           40.42 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ (2554) 
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• การค้าระหว่างประเทศ 
สินค้าส่งออกสําคญั  ก๊าซธรรมชาติ ผลิตภณัฑจ์ากไม ้เมลด็พืช ถัว่  ปลา  ขา้ว เส้ือผา้ หยก 

และอญัมณี 
ตลาดส่งออกสําคญั  ไทย (38.3%) อินเดีย (20.8%) จีน (12.9%) ญ่ีปุ่น (5.2%)  
สินค้านําเข้าสําคญั    ส่ิงทอ  ผลิตภณัฑจ์ากปิโตรเลียม   ปุ๋ย  พลาสติก  เคร่ืองจกัรอุปกรณ์การ

ขนส่ง  ซีเมนต ์ วสัดุก่อสร้าง นํ้ามนัดิบ ผลิตภณัฑอ์าหาร นํ้ามนัประเภทท่ี
ใชรั้บประทาน 

ตลาดนําเข้าสําคญั    จีน (38.9%) ไทย (23.2%) สิงคโปร์ (12.9%)  เกาหลีใต ้(5.8%)  
ปีงบประมาณ          1 เม.ย. – 31 มี.ค. 

• การค้าไทยกบัเมียนมาร์    
ดุลการค้า ไทยขาดดุลการคา้กบัเมียนมาร์  

แต่หากไม่นบัรวมการนาํเขา้ก๊าซธรรมชาติ  ถือวา่ไทยเกินดุล
การคา้ 

 สินค้าส่งออกสําคญัของไทย นํ้ามนัสาํเร็จรูป  เคร่ืองด่ืม  เคร่ืองจกัรกล  ปูนซิเมนต ์ เคมีภณัฑ ์
เหลก็ ผา้ผนื เคร่ืองสาํอาง สบู่ และผลิตภณัฑรั์กษาผวิ 

สินค้านําเข้าสําคญัของไทย ก๊าซธรรมชาติ  ไมซุ้ง ไมแ้ปรรูป  ผลิตภณัฑเ์น้ือสตัว ์ สินแร่  ผกั 
และผลไม ้

• สกลุเงินและอตัราและเปลีย่น 
 สกลุเงิน:    Kyat (จ๊าด) 

ธนบตัร ตํ่าสุด 5 จ๊าด - สูงสุด 5,000 จ๊าด  
ธนบตัรมีราคาตั้งแต่    5, 10,  15, 20, 45, 50, 

90,100, 200, 500, 1,000 และ  5,000 จ๊าด 
ธนบตัรท่ีใชม้ากท่ีสุดคือ 1,000 จ๊าด  

                                                               
  ภาพธนบตัรมูลค่า 1,000 จ๊าด                            
                                                                                                

 
 
                  ภาพธนบตัรมูลค่า 5,000 จ๊าด  
             อตัราแลกเปลีย่น:  MMK 850 - 859 = 1 US$   ใชร้ะบบลอยตวัแบบมีการจดัการ  
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• อืน่ ๆ  
ภาษาราชการ  ภาษาเมียนมาร์  
ภาษาทีใ่ช้ตดิต่อธุรกจิและการค้า  ภาษาเมียนมาร์ และภาษาองักฤษ   
ภาษาอืน่ ๆ  ภาษาฉาน กระเหร่ียง มอญ  และจีนกลาง เมียนมาร์มีภาษาพื้นเมืองท่ี

แตกต่างอีกกวา่  240 ภาษา 
เวลาราชการ                 08.00 น. – 16.30 น.  เสาร์ – อาทิตย ์เป็นวนัหยดุราชการ 
ช่ัวโมงการทาํธุรกจิ    

ธนาคาร   09.30 – 15.00 น.  จนัทร์ – ศุกร์ 
ไปรษณีย ์  09.30 – 15.30 น.  จนัทร์ - ศุกร์ 
สายการบิน    09.00 – 16.00 น. 
บริษทั      09.00 – 17.00 น.  จนัทร์-ศุกร์ บางแห่งทาํการในวนัเสาร์ 
อาทิตย ์ 09.30 – 12.00 น. 
ร้านคา้ทัว่ไป   9.30 – 18.00 น. หรือชา้กวา่นั้น 

ระบบไฟฟ้า             AC 220 – 240 Volts, 50Hz. 

2.6  เมืองเศรษฐกจิและเมืองท่องเทีย่วสําคญั   
ในอดีต หากกล่าวถึง เมืองสาํคญัของเมียนมาร์ ท่ีถือวา่เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจมีอยู ่3 เมือง 

คือ ยา่งกุง้  มณัฑะเลย ์ และเมาะลาํใย หรือคนไทยรู้จกักนัวา่ เมาะละแหม่ง     

 ชาวเมียนมาร์ มีคาํกล่าววา่ หากนึกถึง  ยา่งกุง้  นึกถึง ความหรูหรา หากนึกถึง ภาษา ตอ้ง
นึกถึงเมืองมณัฑะเลย ์ และหากนึกถึงอาหารทะเลดี ๆ ตอ้ง  เมาะลาํใย (เมาะละแหม่ง)  

เมืองสาํคญัในเมียนมาร์ ท่ีมีโอกาสในการทาํธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว มีดงัน้ี 
ย่างกุ้ง (Yangon)  

o เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมของประเทศ ใน
ฐานะเมืองหลวงเก่า  

o มีตลาดกลางคา้ส่ง คา้ปลีกท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ 
o เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมท่ีสาํคญัท่ีสุดดว้ยโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางรถยนต ์รถไฟ และ

เรือ และสนามบินนานาชาติ ท่ีสามารถกระจายคนและสินคา้ ไปยงัเมืองหลกัอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งทัว่ถึง  
o มีแหล่งท่องเท่ียวสาํคญั ทั้งการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์และศาสนสถานท่ีสาํคญั คือ  เจดียช์เว

ดากอง  เจดียซู์เหล่ เจดียโ์บตาตอง (วดัเทพทนัใจ)  พระพทุธไสยาสน์เซาตาจี เป็นตน้  
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เมืองมัณฑะเลย์ (Mandalay) 
o เป็นเมืองใหญ่อนัดบัสอง  เป็นเมืองหลวงเก่า ซ่ึงถือเป็นราชธานีแห่งสุดทา้ยของราชวงศ ์

เมียนมาร์   เป็นเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของเขตเมียนมาร์ตอนบน ท่ีเช่ือมโยง
ไปยงัรัฐต่าง ๆ ไดแ้ก่  รัฐฉ่ิน รัฐคะฉ่ิน และรัฐฉาน ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงการคา้กบัอินเดียและ
จีน (ยนูนาน) ได ้

o มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญัทั้งในเชิงประวติัศาสตร์และเชิงวฒันธรรม   อาทิ พระราชวงัหลวง
พระเจา้มินดง  วดัมหามุนี เจดียมิ์งกนุ  เป็นตน้ 

เมืองพุกาม (Bagan) 

o ตั้งอยูใ่นเขตมณัฑะเลย ์  เป็นเมืองมรดกโลก “World Heritage Sites”   
o มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรม โดยเฉพาะไดช่ื้อวา่เป็น เมืองแห่งทะเลเจดีย ์

อาทิ เจดียช์เวสิกอง เจดียช์เวซนัดอ และ วดัพะยาตองซู   

เมืองตองย ี(Taunggyi) 
o เป็นเมืองหลวงของรัฐฉาน ซ่ึงอยูท่างตอนเหนือของประเทศ  เป็นเมืองสาํคญัท่ีทาํหนา้ท่ี

กระจายสินคา้ไปยงัเมืองต่างๆ ทางภาคเหนือ   
o มีความโดดเด่นของการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ โดยเฉพาะ ทะเลสาบอินเล(ใหญ่เป็นอนัดบั 2 

ของเมียนมาร์) มีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมของชาวต่างชาติ  
o มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อาทิ เจดียสุ์ระมุนี หรือ เจดียส์มจิตอธิษฐาน 

กรุงเนปิดอว์ (Nya Pyi Daw)   
o กรุงเนปิดอร์ (Nay Pyi Taw) มีความหมายวา่ มหาราชธานี  เป็นเมืองหลวงและเมืองศูนยก์ลาง

การบริหารของประเทศ ยา้ยมาจากยา่งกุง้ ตั้งแต่วนัท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ตั้งอยูใ่นหมู่บา้น      
จตัปแว (Kyatpyae) ทางทิศตะวนัตกของตวัเมืองปินมานา (Pyinmana)  

o กรุงเนปิดอร์ ตั้งอยูต่รงก่ึงกลางของประเทศระหวา่ง ยา่งกุง้ กบั มณัฑะเลย ์  ห่างจากยา่งกุง้ 385 
กิโลเมตร สามารถเดินทางจากยา่งกุง้ดว้ยรถไฟ รถยนต ์และเคร่ืองบิน 

o จดัเป็นเมืองศูนยร์าชการ ท่ีตั้งของกระทรวงต่าง ๆ กวา่ 30 กระทรวง รวมทั้งกองบญัชาการ
กองทพั 

o สัญลกัษณ์ท่ีน่าสังเกตของกรุงเนปิดอว ์คือ พระราชานุสาวรียข์องบูรพกษตัริย ์ทั้ง 3 พระองค์
ของเมียนมาร์ เพื่อเทิดพระเกียรติบูรพกษตัริยท่ี์ไดร้วบรวมเมียนมาร์ให้เป็นปึกแผน่ ไดแ้ก่พระ
เจา้อโนรธา แห่งพกุาม พระเจา้บุเรงนอง แห่งหงสาวดี และพระเจา้อลองชญา แห่งชเวโบ   
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2.7  สินค้า/ผลไม้พืน้เมือง ทีมี่ช่ือเสียงของประเทศ 
 หากนกัท่องเท่ียวตอ้งการซ้ือของฝากท่ีเป็นของทอ้งถ่ินในแต่ละเมือง สินคา้/ผลิตภณัฑ ์ท่ีเป็น
ผลไมแ้ละหตัถกรรมท่ีมีช่ือเสียงในแต่ละเมือง  มีดงัน้ี              

เมือง สินค้าพืน้เมือง ผลติภณัฑ์อาหาร ผลไม้ 

             ยา่งกุง้ (ไตจี้)  ไมแ้กะสลกั อญัมณี สม้โอ 
            พะโค  ไมแ้กะสลกั แตงโม 
             ตองย ี โสร่ง สม้เขียวหวาน 
            ยะไข่ (เมืองยอ) โสร่ง ไข่มุก  กะปิ นํ้าปลา กุง้แหง้ 
            มณัฑะเลย ์ รองเทา้  หยกขาว มะม่วง 
             พะสิม ร่ม - 
            ชเวโบ/ฉ่ิงมะตอง แป้งทะนาคา ถัว่มะคาเดเมีย 
            มะริด ทวาย   ไข่มุกอนัดามนั กะปิ นํ้าปลา  สปัปะรด 
            เมาะละแหม่ง - อาหารทะเล  สม้โอ ทุเรียน เงาะ มงัคุด 
            ตองอู - กลว้ยหอม 
           แปร (หม่อซา) - นอ้ยหน่า 
          รัฐฉาน (ทะเลสาปอินเล) ผา้ทอจากใยบวั มะเขือเทศ 
ท่ีมา: รวบรวมโดยคณะท่ีปรึกษา,  ธ.ค. 2555. 
 
2.8  บทสรุป 

ในบทน้ี เป็นการนาํเสนอขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ แสดงให้เห็น
ถึงทาํเลท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ การเมือง  การคา้ระหว่างไทย เมียนมาร์  เมืองสาํคญั ซ่ึงพบว่า เมียน
มาร์ เป็นประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ร่ํารวยดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ มีภูมิประเทศท่ีคลา้ยคลึงกับ
ประเทศไทย คือ มีภูเขา ทะเล แม่นํ้า ท่ีราบลุ่ม  แต่มีความแตกต่างท่ีในภาคเหนือตอนบนสุดจะมีพื้นท่ีท่ีมี
หิมะปกคลุม  เมียนมาร์มีประวติัศาสตร์และวฒันธรรมท่ีงดงามและมีเอกลกัษณ์ ดว้ยมีความแตกต่างดา้น
เช้ือชาติ ภาษาและวฒันธรรม ท่ีมีคนพื้นเมืองกว่า 135 เช้ือชาติ และมีภาษาถ่ินกว่า 240 ภาษา ถือเป็น
ประเทศท่ีมีโอกาสสูงต่อการท่องเท่ียวในรูปแบบต่าง ๆ  ทั้งนักท่องเท่ียวท่ีเป็นคนเมียนมาร์เอง และ
นักท่องเท่ียวจากประเทศต่างๆ ทัว่โลก  ท่ีสําคญั คือการมีทาํเลท่ีตั้ งของประเทศท่ีมีพรมแดนติดกับ
ประเทศไทยถึง 10 จงัหวดั เป็นระยะทางกว่า 1,800 กิโลเมตร เมียนมาร์จึงเป็นประเทศท่ีเหมาะสม
สาํหรับการเช่ือมโยงการท่องเท่ียว การทาํธุรกิจเก่ียวกบัสุขภาพและความงาม หรือธุรกิจเก่ียวเน่ืองอ่ืน ๆ   
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 บทที ่3  
นโยบายภาครัฐ  สถานะอุตสาหกรรม Wellness เพือ่การท่องเทีย่วในเมียนมาร์ 

อุตสาหกรรม Wellness เพื่อการท่องเท่ียว  เป็นเร่ืองของการท่องเท่ียวผนวกกิจกรรมดา้นสุขภาพ 
อาทิ มาท่องเท่ียว และหาเวลาผอ่นคลายร่างกายและจิตใจ  ใหส้ดช่ืนผอ่งใสดว้ยการ การนวด การทาํสปา  
เสริมสวย อาบนํ้ าแร่ การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร  การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในเมียนมาร์ 
โดยเฉพาะด้าน Wellness Spa  เป็นการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ท่ีไดรั้บความสนใจจากชาวต่างชาติ 
เพราะมีศกัยภาพทั้ งในด้านพื้นท่ีท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีหลากหลาย และด้านบุคลากร 
แมจ้ะยงัไม่ไดมี้ความเช่ียวชาญแต่ก็มีพื้นฐานท่ีมีความสุภาพอ่อนโยนเหมาะกบัธุรกิจบริการ  ตลอดจน
เร่ืองค่าใชจ่้ายท่ียงัตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่งอ่ืน ๆ  ซ่ึงการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพน่าจะเป็นแหล่ง
สร้างรายไดเ้ขา้ประเทศเมียมาร์ 

ในบทน้ีกล่าวถึง นโยบายภาครัฐต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวและการลงทุนจากต่างชาติ 
ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  แนวโน้มการเจริญเติบโตและโอกาส  สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั    
ปัญหาและอุปสรรคสาํหรับการทาํธุรกิจสาํหรับนกัธุรกิจต่างชาติ  
 
3.1  นโยบายภาครัฐต่อการส่งเสริมการท่องเทีย่วและการลงทุนจากต่างชาต ิ

ความกา้วหนา้ในการปฏิรูปประเทศของเมียนมาร์ ไดส้ร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นกัลงทุนต่างชาติ  
จนทาํให้เมียนมาร์ เป็นประเทศท่ีได้รับความสนใจจากนักธุรกิจ และนักท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลก 
ประกอบกบัรัฐบาลเมียนมาร์มีความจริงจงัต่อการเปิดประเทศเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน มีการให้ความสําคญัต่อนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อทาํรายไดเ้ขา้ประเทศ  การท่ีรัฐบาล 
ได้ชูจุดแข็งว่า เมียนมาร์เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ของโลกและเอเชีย  
ท่ีมีความหลากหลายทั้งดา้นภูมิศาสตร์ และวฒันธรรม ทาํให้มีนกัท่องเท่ียวต่างชาติหลัง่ไหล เดินทางมา
ท่องเท่ียวเมียนมาร์เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วเป็นลาํดบั    

รัฐบาลเมียนมาร์1 กาํหนดเป้าหมายให้อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงในการผลักดัน 
ให้เศรษฐกิจของเมียนมาร์ขยายตวัได ้7 % ต่อปี   โดยให้ความสาํคญัต่อการพฒันาดา้นบุคลากร เพื่อ
ยกระดบัมาตรฐานของบริการดา้นการท่องเท่ียว การให้ความสาํคญัต่อการพฒันาดา้นขนส่งมวลชนและ
สนามบินนานาชาติแห่งใหม่ คือ สนามบินนานาชาติเนปิดอว ์(Nay Pyi Daw International Airport) 
รวมทั้งสนับสนุนให้นักลงทุนต่างชาติ เขา้มาลงทุนในธุรกิจโรงแรม เพื่อเพิ่มจาํนวนห้องพกัจากท่ีมีอยู่
ประมาณ 25,000 หอ้งทัว่ประเทศในปัจจุบนั   เพื่อรองรับการเติบโตดา้นการท่องเท่ียวในอนาคต 

                                                 
1 ท่ีมา:อนาคตอุตสาหกรรมท่องเท่ียวพม่าสดใส กรุงเทพธุรกิจ  วนัท่ี 5 สิงหาคม 2555.  
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รัฐบาลเมียนมาร์ เลง็เห็นว่า อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เป็นช่องทางท่ีจะสร้างรายไดใ้ห้ประเทศ 
และประชาชน  จึงไดร่้างแผนแม่บทอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเมียมาร์2 โดย  การสนบัสนุนงบประมาณ
จาํนวน 225,000 ดอลลาร์สหรัฐ  จากรัฐบาลนอร์เวยแ์ละธนาคารเพื่อการพฒันาเอเชีย (ADB)    แผนแม่บท
น้ี จะเนน้การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน   ขยายโครงสร้างพื้นฐานการท่องเท่ียวและคุณภาพ 
ของการบริการโดยเร็วท่ีสุด  แผนการท่ีจะขยายการเช่ือมต่อไปยงัตลาดหลกั และปรับปรุงบรรยากาศ 
การลงทุน  ขยายบริการทางอากาศและการโรงแรม  การใชว้ีซ่า-on-Arrival และวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ 
สาํหรับนกัท่องเท่ียว  

ดังนั้ น สรุปได้ว่า รัฐบาลเมียนมาร์มีความจริงจังต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  
และตอ้งการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสู่ระบบสากล เห็นไดจ้ากการยอมรับการช่วยเหลือจาก
รัฐบาลนอร์เวย ์และ ADB ในการจดัทาํแผนแม่บทการท่องเท่ียวของประเทศ  
 
3.2  สภาพปัจจุบันและแนวโน้มอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของเมียนมาร์  

สภาพปัจจุบัน 
นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวของเมียนมาร์ท่ีชูจุดแข็งในฐานะท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความ

หลากหลายทั้งในเชิงภูมิศาสตร์และวฒันธรรม  ทาํให้มีนกัท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางมาเมียนมาร์เพิ่มข้ึน
มาก  

สถิติการท่องเท่ียวจาก Ministry of  Hotels and Tourism ท่ีจดัทาํเป็นรายปี จากขอ้มูลล่าสุด 
ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 (ม.ค.-ต.ค.) มีนักท่องเท่ียวเดินทางเยือนพม่าแลว้ 420,000 คน   
เม่ือยอ้นกลบัไปท่ีสถิติในปี 2554  มีนกัท่องเท่ียวต่างชาติ เดินทางเขา้เมียนมาร์กว่า  800,000 คน เพิ่มข้ึน 
24,000 คน หรือ 3% จากทั้งหมด 790,000 คน ในปี 2553  นอกจากน้ีเม่ือเดือนมิถุนายน 2555  ท่ีผา่นมา  
เมียนมาร์ไดเ้ขา้ร่วมกบั องคก์ารการท่องเท่ียวโลก แห่งสหประชาชาติ ซ่ึงจะให้การสนับสนุนเมียนมาร์  
ใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ จากศกัยภาพของการท่องเท่ียว  

การเติบโตของธุรกจิโรงแรมเพือ่รองรับ การเดินทางและการท่องเที่ยว 
ในปี 2555  (ก.ย. 2555) ท่ีผา่นมา รัฐบาลเมียนมาร์ มีรายไดจ้ากภาคการโรงแรม และการท่องเท่ียว 

1,064 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  

                                                 
2ท่ีมา:  Burma developing master tourism plan เขา้ถึงจาก http://www.mizzima.com/business/8166-burma-developing-master-
tourism-plan.html ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2555 
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สถิติของทางการเมียนมาร์ระบุว่า  ปัจจุบนั (ปี 2555)  เมียนมาร์ มีจาํนวนโรงแรมท่ีพกัทั้งหมด 
713 แห่ง เป็นโรงแรมท่ีลงทุนโดยต่างชาติ 22 แห่ง โรงแรมร่วมทุน 4 แห่ง   โรงแรมของรัฐ 9 แห่ง และ
โรงแรมของเอกชน 678  แห่ง   
ตารางที ่3.1 แสดงจํานวน สถานะโรงแรมทีพ่กัในย่างกุ้ง 

โรงแรมระดับ จํานวน (แห่ง) 
5 ดาว 5 
4 ดาว 6 
3 ดาว 13 
2 ดาว 21 
1 ดาว 21 
รวม 66 แห่ง 

จากตารางขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่า โรงแรมส่วนใหญ่เป็นโรงแรมระดบั 1 ดาวและ 2 ดาว ท่ีมี
จาํนวนเกือบ ร้อยละ 50 ของโรงแรมในยา่งกุง้ สาํหรับโรงแรมระดบั 3 ดาว  4 ดาว และ 5 ดาว มีจาํกดัมาก  
ในช่วงปี 2555  พบวา่  จาํนวนหอ้งพกั มีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว นกัธุรกิจท่ีตอ้งการ
ใช้บริการ   โรงแรมต่าง ๆ ในย่างกุ้ง ถือโอกาสในการปรับราคาค่าห้องพกัสูงข้ึนอย่างมาก  ทาํให้
นักท่องเท่ียว บริษัททัวร์ รวมถึงนักธุรกิจท่ีต้องการเดินทางมาเข้าพกั เพื่อติดต่อธุรกิจหรือจัดงาน
ประชุมสัมมนา ไม่สามารถพกัไดต้ามท่ีตอ้งการ หรือตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนอย่างมาก อาทิ ราคาค่า
ห้องพกัสาํหรับโรงแรมระดบั 4 – 5 ดาวไดป้รับตวัสูงข้ึนจาก 50 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 300 ดอลลาร์สหรัฐ
ในช่วงปี 2555 ท่ีผา่นมา 

ดว้ยเหตุเร่ืองจาํนวนท่ีพกัไม่เพียงพอท่ีเกิดข้ึนหลงัจากรัฐบาลไดมี้นโยบายเปิดประเทศ เพื่อพฒันา
เศรษฐกิจ ทาํใหก้ระทรวงโรงแรมและการท่องเท่ียวเมียนมาร์ วางแผนท่ีจะเปิดโซนโรงแรมท่ีพกัแห่งใหม่
ข้ึนในพื้นท่ีต่างๆ ระหว่างสนามบินนานาชาตินครย่างกุง้  และสนามบินนานาชาติหงสาวดีท่ีอยู่ระหว่าง
การดาํเนินการ ตั้ งแต่ช่วงปลายปี 2555 โดยโซนโรงแรมท่ีพกัท่ีจะเปิดตวัใหม่ ภายใตโ้ครงการ 
“ยุทธศาสตร์การพฒันาชุมชนเมืองนครย่างกุง้”  คาดว่าจะส้ินสุดการดาํเนินการภายในเดือน ธ.ค.2556 
พร้อมกบัโครงการก่อสร้างสนามบินหงสาวดี 

ตั้งแต่ปลายปี 2555 ท่ีผ่านมา กระทรวงโรงแรมและการท่องเท่ียวเมียนมาร์  วางแผนในการ
ก่อสร้างโรงแรมเพ่ิมข้ึน ณ กรุงเนปิดอร์ เพื่อเตรียมพร้อมสาํหรับการเป็นเจา้ภาพการแข่งขนักีฬาซีเกมส์ 
คร้ังท่ี 27 ท่ีกาํลงัจะมีข้ึนในปลายปีน้ี  เพื่อรองรับผูม้าเยอืนในช่วงการแข่งขนักีฬาระดบัภูมิภาคน้ี  

บริษทัต่างประเทศต่างแสดงความสนใจในการสร้างโรงแรมท่ีทนัสมยัในเมียนมาร์ โดยเฉพาะ
ตามเมืองสาํคญัและเมืองท่องเท่ียว ดงัน้ี 
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กรุงเนปิดอร์ เมืองหลวง มีโรงแรม 29 แห่ง อยู่ในระหว่างการก่อสร้างโดยนักธุรกิจทอ้งถ่ิน  
เม่ือโครงการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ จะมีหอ้งพกัเกือบ 8,000 หอ้ง เพื่อรองรับการจดัเอเชียนเกมส์ คร้ังท่ี 27 
ในช่วงปลายปี 2556 

ย่างกุง้  เมืองหลวงเก่าและเมืองธุรกิจใหญ่  ประเทศเวียดนามและฝร่ังเศส เป็นนักลงทุนดา้น
โรงแรมรายใหญ่ท่ีสุด  

นอกจากน้ี หากพิจารณาในดา้นสัญชาติของนกัลงทุนดงัตารางดา้นล่าง  พบว่า ปัจจุบนักลุ่มทุน 
จากประเทศสิงค์โปร์ เป็นกลุ่มท่ีลงทุนมากท่ีสุดในอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเท่ียว โรงแรม 
ท่ีนกัลงทุนสิงคโ์ปรเป็นเจา้ของ เช่น ยา่งกุง้  คือ Sedona Hotel และ  Park Royal Hotel  ท่ีเมืองมณัฑะเลย ์ 
คือ Sedona Hotel  รองลงมา เป็นนักลงทุนจากประเทศไทย  ญ่ีปุ่น ฮ่องกง มาเลเซีย สหราชอาณาจกัร    
กลุ่มทุนใหม่ท่ีแสดงความสนใจท่ีกาํลงัเขา้มาลงทุน อาทิ  บริษทั HAG & Land  จากประเทศเวียดนาม 
วางแผนจะเขา้มาลงทุนในธุรกิจโรงแรมมูลค่าประมาณ  300 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ    นกัลงทุนจากอินเดีย  
ในกลุ่ม Oberoi Hotels & Resorts    Accor Group  จากประเทศฝร่ังเศส และกลุ่มธุรกิจโรงแรมจาก
สหรัฐอเมริกา กแ็สดงความสนใจก่อสร้างโรงแรมในเมืองใหญ่ ๆ ของเมียนมาร์เช่นกนั  

 
ตารางที ่ 3.2   แสดงการลงทุนโดยตรงในโรงแรมและศูนย์การค้า แยกตามประเทศ 

ที ่ ประเทศ โฮเต็ล/อพาร์ทเม้นท์ เงินลงทุน ( ล้าน USD) 
1 สิงคโ์ปร์ 12 597.756 
2 ไทย 10 235.75 
3 ญ่ีปุ่น 6 163.013 
4 ฮ่องกง 4 77.00 
5 มาเลเซีย 2 20.00 
6 สหราชอาณาจกัร 1 3.40 
7 เวียดนาม 1 300.00* 
 รวม 36 1416,919 

 หมายเหตุ B.O.T. Contract Signed 
จํานวนนักท่องเทีย่วต่างชาตจํิาแนกตามรายด่านตรวจคนเข้าเมือง 
ด่านเขา้เมืองของประเทศเมียนมาร์ท่ีสําคญั อาจแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก ด่านทางอากาศ 

หมายถึงการเดินทางมาลงท่ีสนามบิน 3 แห่ง คือ ย่างกุง้ มณัฑะเลย ์และเนปิดอร์  และ กลุ่มท่ี 2 ด่านทาง
บก ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวผ่านด่านชายแดน (พรมแดนไทย จีน และอินเดีย)  ดังแสดงสถิติจาํนวน
นกัท่องเท่ียวต่างประเทศ ระหวา่งปี 2551 – 2554 ดงัตารางต่อไปน้ี  
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ตารางที ่ 3.3 สถิตินักท่องเทีย่วต่างประเทศเดินทางเข้าเมียนมาร์จําแนกรายด่านตรวจคนเข้าเมือง 

ด่านเข้าประเทศ 2550 2551 2552 2553 2554 

ด่านทางอากาศ  

   ยา่งกุง้ 242,535 187,766 234,417 297,246 364,743 

   มณัฑะเลย ์ 5,541 5,553 8,861 13,442 20,912 

   เนปิดอร์ - - - - 5,521 

ด่านทางบก 

   ชายแดน 468,358 537,911 519,269 480,817 425,193 

รวม 716,434 731,230 762,547 791,505 816,369 
ท่ีมา: Ministry of Hotels and Tourism, The Federation of Union of Myanmar, 2012. 
  

จากตารางขา้งตน้  แสดงให้เห็นว่า ปริมาณนักท่องเท่ียวจากต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาเมียนมาร์
ในช่วง  ปี 2555-2554 มีแนวโนม้ขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง  จากเดิม ณ ปี 2550 ท่ีมีนกัท่องเท่ียวต่างชาติเดิน
ทางเขา้เมียนมาร์จาํนวน  716,434  คน  เพิ่มข้ึนเป็น 816,369 คน ในปี 2554 หรือเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 3.74 
ต่อปี  สําหรับด่านท่ีนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเขา้ประเทศมากท่ีสุด คือด่านทางบกบริเวณชายแดน  
รองลงมาคือทางเคร่ืองบิน คือ ด่านท่ีย่างกุง้ มณัฑะเลย ์และเนปิดอร์ และเป็นท่ีน่าสังเกตว่า ทางรัฐบาล
เมียนมาร์  ยินยอมให้มีการบินตรงลงท่ีกรุงเนปิดอร์ท่ีเป็นเมืองหลวง โดยข้อมูล ณ ปี 2554 มีชาว
ต่างประเทศเดินทางบินตรงมาท่ีกรุงเนปิดอร์ เป็นจาํนวน 5,521 คน ซ่ึงควรท่ีจะมีการติดตามสถิติดา้นน้ีใน
ปีต่อ ๆ ไปวา่ มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเพียงใด 

ตารางที ่ 3.4  สถิตินักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางผ่านด่านทีท่่าอากาศยานย่างกุ้ง จําแนกตามวตัถุประสงค์การเดนิทาง 

วตัถุประสงค์ 
2552 2553 2554 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1.กรุ๊ปทวัร์ 66,552 28.4% 87,932 29.6% 103,590 28.4% 

2. FIT3  79,074 33.7% 109,222 36.7% 134,956 37.0% 

3. ทาํธุรกิจ 42,553 18.2% 48,549 16.3% 69,943 19.2% 

4. เยีย่มญาติ เพื่อน 26,217 11.2% 28,240 9.5% 33,273 9.1% 

5. อ่ืน ๆ  20,021 8.5% 23,303 7.8% 22,981 6.3% 

รวม 234,417 100% 297,246 100% 364,743 100% 

                                                 
3 นกัท่องเท่ียวท่ีจดัการเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตนเอง และไม่ผา่นบริษทันาํเท่ียว อาทิ กลุ่มนกัท่องเท่ียวครอบครัว กลุ่มเพือ่น 
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ท่ีมา:  คณะท่ีปรึกษา, ธ.ค. 2555. 

จากตารางและกราฟขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า สถิตินักท่องเท่ียวท่ีเดินทาง ทางด่านทางอากาศ   
ท่ีสนามบินยา่งกุง้ ระหว่างปี 2552-2554   มีจาํนวนเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  จาํแนกตามวตัถุประสงค ์พบว่า  
นักท่องเท่ียวท่ีจดัการเดินทางท่องเท่ียวด้วยตนเอง และไม่ผ่านบริษทันําเท่ียว หรือท่ีเรียกว่า FIT  
มีจาํนวนมากท่ีสุด รองลงมา เป็นกรุ๊ปทวัร์ และทาํธุรกิจตามลาํดบั   โดยในปี 2554  มีผูเ้ดินทางทั้งส้ิน 
364,743 คน แบ่งเป็นการท่องเท่ียวแบบ FIT จาํนวน 134,956 คน (37.0%)  รองลงมา คือเดินทางกบักรุ๊ป
ทวัร์  103,590 คน (28.4%) และระบุวา่เดินทางมาเพื่อทาํธุรกิจ  69,943 คน (19.2%) 

จํานวนนักท่องเทีย่วต่างชาตจํิาแนกตามประเทศ 
Ministry of Hotels and Tourism  ไดน้าํเสนอขอ้มูลนกัท่องเท่ียวต่างชาติ จาํแนกตามประเทศ ณ ปี 

2554  ไวด้งัน้ี 
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ตารางที ่3.5   จํานวนนักท่องเทีย่วต่างชาตจํิาแนกรายประเทศเปรียบเทยีบปี 2554 และปี 2555 

  

ภูมิภาค ประเทศ 2554 ร้อยละ 2555 ร้อยละ 
ร้อยละของการ 

เปลีย่นแปลงจากปี 
2554 

เอเชีย        259,692  66.39 380,404 64.11 46.48 
1 ไทย          61,696  15.77 94,342 15.90 52.91 
2 จีน          62,018  15.85 70,805 11.93 14.17 
3 ญ่ีปุ่น 21,321  5.45 47,690 8.04 123.68 
4 เกาหลี          22,524  5.76 34,805 5.87 54.52 
5 มาเลเซีย          23,287  5.95 30,499 5.14 30.97 
6 สิงคโปร์ 15,391  3.93 26,296 4.43 70.85 
7 ไตห้วนั 15,542  3.97 22,060 3.72 41.94 
8 อินเดีย 12,318  3.15 16,868 2.84 36.94 
9 ฮ่องกง 3,820  0.98 4,826 0.81 26.34 

10 บงัคลาเทศ 1,988 0.51 1,737 0.29 -12.63 
11 อ่ืน ๆ 5.06 30,476 5.14 54.51 

ยโุรปตะวันตก 80,895  20.68 130,296 21.96 61.07 
1 ฝร่ังเศส 19,414  4.96 30,064 5.07 54.86 
2 องักฤษ 11,056  2.83 24,296 4.09 119.75 
3 เยอรมนั  14,006  3.58 23,063 3.89 64.67 
4 อิตาลี 9,710 2.48 10,830 1.83 11.53 
5 สวิสเซอร์แลนด ์ 5,545 1.42 8,034 1.35 44.89 
6 สเปน 6,659 1.70 6,688 1.13 0.44 
7 เบลเยีย่ม 3,376 0.86 4,627 0.78 37.06 
8 ออสเตรีย 1,964 0.50 3,489 0.59 77.65 
9 อ่ืน ๆ 36,419  9.3 19,205 3.23 -47.27 

อเมริกาเหนือ 25,365  6.48 44,074 7.43 73.76 
1 อเมริกา 21,680  5.54 37,589 6.34 73.38 
2 แคนาดา  3,685  0.94 6,485 1.09 75.98 
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ท่ีมา: Ministry of Hotels and Tourism, 2012 และการคาํนวณการเปล่ียนแปลงโดยคณะท่ีปรึกษา,  ธ.ค. 2555. 

 
จากตารางข้างต้น   หากวิเคราะห์จํานวนนักท่องเท่ียวแยกตามทวีปและประเทศ  พบว่า  

ณ  ปี  2555   นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมายงัเมียนมาร์เป็นนักท่องเท่ียวจากทวีปเอเชีย คิดเป็น  
64.11%  ของนกัท่องเท่ียวทั้งหมด   นกัท่องเท่ียวจากประเทศไทย เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีปริมาณสูงเป็น
อนัดบัหน่ึง คือมีจาํนวน 94,342 คน รองลงมา คือ นกัท่องเท่ียวจากประเทศจีน ญ่ีปุ่น เกาหลี   สาํหรับทวีป
ท่ีมีนกัท่องเท่ียวเป็นลาํดบัท่ีสอง รองลงมาจากเอเซีย คือ นกัท่องเท่ียวจากยโุรปตะวนัตก คิดเป็น 21.96%  
เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ปริมาณนกัท่องเท่ียวมีอตัราการขยายตวัเพิ่มข้ึนมากใน 4  ประเทศคือ ฝร่ังเศส องักฤษ 
เยอรมนั และออสเตรีย   ส่วนยโุรปตะวนัออกมีเพียง 1.53%  ประเทศหลกัคือ รัสเซีย กลุ่มนกัท่องเท่ียว
จากออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์รวมทั้งตะวนัออกกลาง ก็มีปริมาณการเดินทางเขา้มายงัเมียนมาร์ในอตัรา
ร้อยละท่ีสูงข้ึนมากเช่นกนั 

หากพิจารณาสถิติจาํนวนนักท่องเท่ียวในทวีปเอเชียด้วยกัน จากตารางแรก แสดงให้เห็นว่า  
การเดินทางเขา้ทางชายแดนถือเป็นสถิตินกัท่องเท่ียว มีมากท่ีสุด คือ 425, 193 คน  ซ่ึงเมียนมาร์มีชายแดน
ทางบก ติดกบั 3 ประเทศ คือ ไทย จีน และอินเดีย ทั้ง 3 ประเทศน้ี รวมแลว้ มีนักท่องเท่ียวเดินทางเขา้
เมียนมาร์ถึง 34.77 %  หรือคิดเป็นร้อยละกว่า 50 %  ของนกัท่องเท่ียวเอเชียต่างชาติท่ีเดินทาง เขา้มายงั
เมียนมาร์  

อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากสถิติรวมจาก 5 อนัดบัแรกของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเขา้มายงั
เมียนมาร์ แบ่งตามประเทศ พบว่า  มีนกัท่องเท่ียวจากเอเชีย ท่ีอาจถือเป็นตลาดหลกั 5 อนัดบัแรก คือ จีน 
ไทย มาเลเซีย เกาหลี  และญ่ีปุ่น ซ่ึงมีสัดส่วนรวมกนัประมาณ 48.78 % ของนักท่องเท่ียวทั้งหมด  

ภูมิภาค ประเทศ 2554 ร้อยละ 2555 ร้อยละ 
ร้อยละ ของการ
เปลีย่นแปลงจากปี 

2554 

โอเชียเนีย 11,622  2.97 20,650 3.48 77.68 
1 ออสเตรเลีย 10,415  2.66 18,261 3.08 75.33 
2 นิวซีแลนด ์    1188 0.30 2,342 0.39 97.14 
3 อ่ืน ๆ  19  0.01 47 0.01 147.37 

ยโูรปตะวันออก 7,622  1.95 9,077 1.53 19.09 
1 รัสเซีย  3,496  0.89 3,749 0.63 7.24 
2 อ่ืน ๆ 4,126  1.05 5,328 0.90 29.13 

ตะวันออกกลาง  2,607  0.67 3,535 0.60 35.60 

อ่ืน ๆ  3,373  0.86 1,598 0.26 -52.62 

รวม  391,176  100 593,381 100.00 51.69 
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รองลงมา คือ นกัท่องเท่ียวจากภูมิภาคยโุรป  มีสัดส่วน 22.63% มีตลาดหลกั 3 อนัดบัแรก คือ ฝร่ังเศส 
เยอรมนี และองักฤษ  นอกจากน้ี ยงัมีนกัท่องเท่ียวจากภูมิภาคอเมริกาเหนือ มีสัดส่วน 6.48%  เป็น
นกัท่องเท่ียวจากอเมริกาถึง 21,680 คน ซ่ึงใกลเ้คียงกบัจาํนวนนกัท่องเท่ียวจากญ่ีปุ่นคือ 21,321 คน ส่วน
นกัท่องเท่ียวจากภูมิภาคโอเชียเนีย (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอ่ืน ๆ)  มีสัดส่วน 2.97 %  และ
นกัท่องเท่ียวจากภูมิภาคตะวนัออกกลางในสดัส่วน 0.67 %   

ดงันั้น อาจกล่าวไดว้่า ตลาดหลกัของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเท่ียวหรือมาหาลู่ทางทาํธุรกิจในเมียน
มาร์ คือกลุ่มชาวเอเชียดว้ยกนั โดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบา้นของเมียนมาร์ คือ ไทย จีน มาเลเซีย เกาหลี 
ญ่ีปุ่น รองลงมาคือ ยโุรป คือ ฝร่ังเศส เยอรมนั และองักฤษ  และกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีคาดว่าจะมีแนวโนม้
เพิ่มมากข้ึนคือ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา 

 
รายได้  ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวนัและเวลาพกัในเมียนมาร์ของนักท่องเทีย่ว 
จากสถิติ 4 ปีท่ีผา่นมาคือ 2551 – 2555 พบว่า รัฐบาลเมียนมาร์มีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเพิ่มจาก  

165 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2551 เป็น 534 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  ในปี 2555   หรือเพิ่มข้ึนเฉล่ีย 24.65% 
ต่อปี รายจ่ายเฉล่ียต่อคนต่อวนัของนกัท่องเท่ียวมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน จาก 95 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2551 เป็น 
135  ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2555  หรือเพิ่มข้ึนเฉล่ีย 8.33% ต่อปี  ระยะเวลาท่ีนกัท่องเท่ียวพกัในเมียนมาร์
โดยเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 1 สัปดาห์กว่า ๆ มีแนวโนม้จาํนวนวนัท่ีพกัลดลง จากเดิม  9 วนั ในปี 2551 เป็น 7 
วนัในปี 2555 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการพฒันาระบบการคมนาคม ดา้นถนน สนามบินทาํใหน้กัท่องเท่ียว
สามารถเดินทางไดร้วดเร็ว สะดวกมากยิ่งข้ึน หรืออีกส่วนหน่ึงเป็นเพราะอตัราค่าท่ีพกัท่ีปรับตวัสูงข้ึน
อยา่งมาก และไม่มีท่ีพกัเพียงพอใหก้บันกัท่องเท่ียว 

 
ตารางที ่ 3.6  รายได้จากการท่องเทีย่ว รายจ่ายเฉลีย่ของนักท่องเทีย่ว และระยะเวลาเฉลีย่ทีนั่กท่องเทีย่วพกั 

รายการ 2551 2552 2553 2554 2555 

รายไดร้วม(ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 165  196  254  319  534 
รายจ่ายเฉล่ียต่อคนต่อวนั( ดอลลาร์สหรัฐ) 95 95 102 120 135 
ระยะเวลาท่ีพกัในเมียนมาร์(วนั) 9.0 8.5 8.0 8.0 7.0 
ท่ีมา: Ministry of Hotels and Tourism,  2012. 
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3.3  สถานะปัจจุบันโครงการลงทุนด้านโรงแรมและศูนย์การค้าจากต่างชาติและแนวโน้มอนาคต 

 ตารางท่ี 3.7  แสดงใหเ้ห็นถึงมูลค่าและโครงการลงทุนจากต่างชาติในโรงแรมและศูนยก์ารคา้ของ
เมียนมาร์ ณ ปี 2554 

ตารางที ่ 3.7  มูลค่า และจํานวนโครงการลงทุนจากต่างชาตใินโรงแรมและศูนย์การค้า ปี 2554 

ประเทศ จํานวนโครงการ มูลค่า (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
1. สิงคโปร์ 12 597.75 
2. ไทย 11 263.25 
3. ญ่ีปุ่น  6 183.01 
4. ฮ่องกง 4 77 
5. มาเลเซีย 2 20 
6. องักฤษ 1 3.4 
           รวม 36 1144.419 
ท่ีมา: Ministry of Hotels and Tourism,  2011. 

จากตารางขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่า ในปี 2554  ประเทศท่ีเขา้มาลงทุนดา้นโรงแรมและศูนยก์ารคา้  
ใน  เมียนมาร์ สูงสุด 3 อนัดบัแรก คือประเทศสิงคโปร์  12 โครงการ มูลค่าการลงทุน 597.75 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ รองลงมา คือนักลงทุนจากประเทศไทย มีจาํนวนโครงการใกลเ้คียงกับสิงคโปร์ 11 โครงการ  
แต่มีมูลค่าการลงทุนนอ้ยกว่า คือ 263.25 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และประเทศญ่ีปุ่น 6 โครงการ มูลค่า 183.01 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ    

ขณะน้ีมีกลุ่มทุนจากต่างประเทศต่าง ๆ  หลายประเทศ กําลังเข้าไปลงทุนสร้างโรงแรม  
และศูนยก์ารคา้ท่ีเมียนมาร์เพิ่มข้ึน ตวัอย่างเช่น จากประเทศเวียดนาม มีกลุ่มทุนท่ีเช่ียวชาญดา้นพฒันา
อสังหาริมทรัพยร์ายใหญ่ ช่ือ Hoang Anh Gla Lai (HAGL) ไดล้งนามความร่วมมือการลงทุน แบบ BOT 
(Build-Operate-Transfer) กบั Ministry of Hotels and Tourism ในลกัษณะสัญญาเช่าท่ีดิน 8 เอเคอร์ 
ในกรุงยา่งกุง้ เพื่อสร้างศูนยก์ารคา้แบบครบวงจร ช่ือ “Hoang Anh Gia Lai Myanmar Center” โครงการน้ี
มีมูลค่า 300 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  ประกอบด้วยโรงแรมระดับ 5 ดาว ห้างสรรพสินคา้ สํานักงานและ
อพาร์ทเมน้ทใ์ห้เช่าประมาณ 1000 ยนิูต  การดาํเนินงานในระยะแรก คาดว่าจะแลว้เสร็จในปี  2558  และ
จะเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการในปี 2560 ประธานบริษทั HAGL  ไดใ้ห้ความเห็นว่าดว้ยสภาพการขาด
แคลนโรงแรม สาํนกังาน และอพาร์ทเมน้ท ์ในกรุงย่างกุง้ ทางโครงการจะมีรายไดจ้ากการให้บริการใน
ระยะ 7 – 10 ปีขา้งหน้าประมาณ 700 – 1,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงถือว่าเป็นการลงทุนท่ีถูกมาก เม่ือ
เทียบกบัการลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพยใ์นโฮจิมินห์ ท่ีเวียดนาม ทั้งดา้นแรงงาน และค่าวสัดุ อุปกรณ์ การ
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ก่อสร้าง ท่ีจะขนส่งจากประเทศเวียดนามมายงัประเทศเมียนมาร์ ซ่ึงทางผูบ้ริหารของบริษทั HAGL ได้
ระบุวา่ ตน้ทุนต่าง ๆ โดยรวมถูกกวา่มาก 

3.4  แนวโน้มการเจริญเติบโตและโอกาสของธุรกจิในกลุ่มอุตสาหกรรม Wellness เพือ่การท่องเทีย่ว 

นโยบายการเปิดประเทศ และการให้ความสําคญักบัการจดัทาํแผนแม่บทสําหรับการท่องเท่ียว  
ถือเป็นปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมบรรยายกาศ การท่องเท่ียวและการลงทุน เก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
ทั้งน้ี การจดัสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกดา้นท่ีพกัคือโรงแรม และการเปิดเส้นทางการบินตรงระหว่าง
ประเทศมีส่วนสาํคญัต่อการสร้างตลาดการท่องเท่ียวให้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว นาํมาซ่ึงความตอ้งการ
ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ท่ีส่งเสริมสนบัสนุนการท่องเท่ียวประเภทต่าง ๆ รวมทั้งผลิตภณัฑสุ์ขภาพและ
ความงาม  

การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกและระดับภูมิภาค 
ในปี 2556 เมียนมาร์ จะเป็นเจา้ภาพจดัการประชุม World Economic Forum on East Asia  

และการแข่งขนักีฬาซีเกมส์ คร้ังท่ี 27  นอกจากน้ี ในปีถดัไปคือ ปี 2557 เมียนมาร์จะเป็นเจา้ภาพการจดั
ประชุมอาเซียน  ดงันั้นเป็นโอกาสสําหรับการขยายตวัของการท่องเท่ียวและการเดินทางของนักธุรกิจ 
และนกัท่องเท่ียวทัว่โลก ท่ีจะเดินทางเขา้มายงัเมียนมาร์อยา่งมาก  
 

 
        

 



  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย                                                                                                  42 
 

รายงานผลการศึกษาขอ้มูลเชิงลึกในกลุ่มอุตสาหกรรม Wellness ท่ีมีต่อวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย  

การมีกิจกรรมระดับนานาชาติ จะส่งผลต่อการขยายตัวต่อการท่องเท่ียวและความต้องการ
ผลิตภณัฑ ์บริการทางการท่องเท่ียวประเภทต่าง ๆ  อาทิ การแข่งขนักีฬาซีเกมส์ คร้ังท่ี 27  จะจดักระจาย
ตามเมืองหลวง เมืองธุรกิจ และเมืองท่องเท่ียว คือ กรุงเนปิดอร์ ยา่งกุง้ มณัฑะเลย ์และหาดเงวซอง (Ngwe 
Saung) รัฐยะไข่ ระหวา่งวนัท่ี 11-22 ธ.ค. 2556 เป็นเวลา 12 วนั ระหวา่งการแข่งขนั คาดวา่จะมีนกักีฬาเขา้
ร่วมประมาณ 5,000 คน จากเอเชีย 11 ประเทศ  คือ ประเทศบรูไน กมัพชูา อินโดนีเซีย  สปป.ลาว มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ติมอร์-เลสเต เวียดนาม และเมียนมาร์    รัฐบาลเมียนมาร์คาดว่าจะมีนกัท่องเท่ียว 
หลายล้านคนทั่วภูมิภาค ร่วมชมการแข่งขันกีฬาทั้ งจากในสนามแข่ง หรือผ่านทางโทรทัศน์ และ
อินเทอร์เน็ต 

ผลประโยชน์ท่ีเมียนมาร์จะไดรั้บจากการเป็นเจา้ภาพในการจดักิจกรรมระดบัภูมิภาคและระดบั
โลก ต่อเน่ืองอีกใน 2 ปีขา้งหน้าน้ี   คณะท่ีปรึกษาคาดว่า เมียนมาร์จะได้รับประโยชน์ท่ีจะส่งผลดี 
ต่อระบบเศรษฐกิจ สงัคม และโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของเมียนมาร์ ดงัต่อไปน้ี   

1.  เป็นการแสดงให้เห็นถึงการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศ การไดรั้บพื้นท่ีใน 
เวทีโลกหรือเวทีภูมิภาค และหากมีประเทศเขา้ร่วมงานมาก  จะเป็นการตอกย ํ้าให้เห็นถึงความเช่ือมัน่ 
ไวว้างใจ และการให้ความสําคญัของนานาประเทศท่ีมีต่อรัฐบาลเมียนมาร์  ส่งผลต่อการลดความกงัวล
เร่ืองความเส่ียง ความปลอดภยัสาํหรับนกัท่องเท่ียวและนกัลงทุนจากต่างประเทศ 

2. สร้างเสริมความเช่ือมัน่ต่อระบบการเมืองและระบบเศรษฐกิจให้แก่นกัธุรกิจและนกัลงทุนชั้น
นาํของโลก และดว้ยทาํเลท่ีตั้งของเมียนมาร์ท่ีมีพรมแดนติดกบัประเทศจีน และอินเดีย ย่อมนาํพามาซ่ึง
ความเช่ือมัน่ว่า เมียนมาร์จะมีศกัยภาพในการเป็นขอ้ต่อทางเศรษฐกิจและการเมืองท่ีจะเช่ือมเครือข่าย
ความมัน่คงในภูมิภาคเอเชียใหมี้เสถียรภาพมากข้ึน ส่งผลใหเ้กิดบรรยากาศและการขยายความร่วมมือทาง
การคา้ การลงทุนรูปแบบต่าง ๆ  

3. การเป็นเจา้ภาพจดังาน 2 งานขา้งตน้ รวมทั้งงานระดบัชาติอ่ืน ๆ  ถือไดว้่าเป็นโอกาสในการ
ประชาสัมพนัธ์เมียนมาร์สู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก เพราะจะมีนักท่องเท่ียว นักธุรกิจจาก
นานาประเทศเดินทางเขา้ประเทศจาํนวนมาก  และหากรัฐบาลเมียนมาร์ มีการสนับสนุนให้เกิดการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ ต่อเน่ืองตลอดเวลา 2 ปีต่อจากน้ีไป (พ.ศ. 2556 – 2557) กิจกรรมเหล่าน้ีจะช่วยส่งเสริม
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว   และเป็นผลพลอยไดท่ี้จะกระตุน้ใหเ้กิดโอกาสสาํหรับธุรกิจเก่ียวกบัสุขภาพ
และความงามเพราะต่างจะตอ้งมีการนาํเสนอโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ หรือสปอนเซอร์ต่าง ๆ ผา่นทางส่ือ 
ส่งผลต่อโอกาสในการนาํเขา้ การผลิต การจดัจาํหน่าย  ผลิตภณัฑแ์ละบริการต่าง ๆ ทั้งแก่ประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน และชาวต่างชาติ 

4.  สามารถขยายโอกาสทางธุรกิจและการสร้างจุดเด่นในการส่งเสริมการคา้ การลงทุนต่อไป  
เพราะเม่ือเมียนมาร์ ไดเ้ป็นเจา้ภาพในการจดังาน จะมีโอกาสในการตอ้นรับผูน้าํประเทศต่าง ๆ ได้มี
โอกาสเจรจา เยี่ยมชมพื้นท่ี หรืออาจมีการลงนามความร่วมมือต่อกนัในดา้นต่าง ๆ ต่อไป     ทั้งระดบั      
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พหุภาคีและทวิภาคี จะส่งผลต่อการเสริมและการเปล่ียนแปลง กฎ ระเบียบ ของการลงทุนท่ีจะเอ้ือ หรือ
คุม้ครองการลงทุนจากต่างประเทศ 

ดงันั้น แรงขบัเคล่ือนท่ีเกิดจากนโยบายของรัฐบาลเมียนมาร์เอง ผนวกกบัการไดรั้บความไวว้างใจ
จากการเป็นเจา้ของการประชุม การแข่งขนักีฬา ในระดบัภูมิภาคและระดบัโลกต่อไปนั้น จะสร้างโอกาส
ทางธุรกิจอีกมากมาย และผูป้ระกอบการ SMEs ของเมียนมาร์เอง หรือ  SMEs จากประเทศต่าง ๆ ท่ีเป็น
พนัธมิตรกบันักธุรกิจเมียนมาร์จะเป็นกลุ่มท่ีไดรั้บประโยชน์จากการส่งสินคา้หรือบริการเขา้เมียนมาร์ 
ในอีก 1 – 2 ปีขา้งหน้า    SMEs ไทยเอง ก็มีโอกาสสูง ต่อการกา้วกระโดดเขา้สู่การเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจในเมียนมาร์ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม  

 
ตลาดบริการด้านสุขภาพในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์4 

กลุ่มสินคา้บริการสุขภาพ กล่าวไดว้า่เป็นกลุ่มท่ีมีโอกาสและเหมาะกบัธุรกิจ SMEs ของไทย ไดแ้ก่ สปา นวด
แผนโบราณ และร้านเสริมสวย เป็นตน้ โดยอาจอยูใ่นรูปของการดาํเนินธุรกิจระบบแฟรนไชส์ ซ่ึงไดรั้บความนิยมอยา่ง
มากในไทยและคาดวา่น่าจะเติบโตและมีอนาคตท่ีดีในเมียนมาร์ได ้โดยเฉพาะธุรกิจท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกบัการ
เติบโตของธุรกิจการท่องเท่ียว อาทิ สปาและนวดแผนโบราณ ซ่ึงลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางไป
ท่องเท่ียวท่ีกรุงยา่งกุง้  เมืองมณัฑะเลย ์และเมืองตองย ี(ทะเลสาปอินเล) 

จากการสอบถามนกัธุรกิจไทยท่ีอยูใ่นกรุงยา่งกุง้เก่ียวกบัโอกาสของธุรกิจบริการ ไดรั้บคาํตอบวา่ การบริการ
ดา้นสปาและนวดแผนโบราณยงัมีอยูน่อ้ยมาก อาจเป็นเพราะยงัขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ ความชาํนาญ แต่คาดวา่ใน
อนาคต กิจการดา้นโรงแรมและท่องเท่ียวจะเติบโตมากข้ึน และกระแสความนิยมของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีกาํลงัซ้ือสูงกย็อ่ม
ตอ้งการบริการดา้นสปา นวดแผนโบราณมากข้ึนตามไปดว้ย  

รูปแบบบริการของสปานั้นมีทั้งการแช่นํ้า การอบตวั การนวด การกาํหนดเมนูอาหารและเคร่ืองด่ืมสมุนไพร 
โดยจะมีสินคา้ต่อเน่ือง เช่น นํ้ามนัหอมระเหย ซ่ึงส่วนใหญ่ไดม้าจากการสกดัจากส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ตน้ ใบ ผล และ
ดอกไม ้ทั้งน้ี กล่ินของนํ้ามนัหอมระเหยท่ีไดรั้บความนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ คือ ลาเวนเดอร์ เจอราเน่ียม 
กหุลาบ ตะไคร้หอม และเปปเปอร์ม้ินท ์ เป็นตน้ การใชน้ํ้ ามนัหอมระเหยท่ีไดจ้ากดอกไมใ้นประเทศไทยและประเทศ
เมียนมาร์ เช่น ดอกมะลิ ดอกราตรี ดอกลีลาวดี และดอกไมป้ระเภทอ่ืนๆ รวมทั้งพืชหลายประเภทท่ีสามารถปลกูไดใ้น
พ้ืนท่ีแถบภาคเหนือของทั้งสองประเทศ (ไทยและเมียนมาร์) ท่ีมีอากาศเยน็คลา้ยคลึงกนั จึงมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นอีกโอกาส
ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัผูป้ระกอบการร่วมกนัได ้

สมุนไพรท่ีนิยมนาํมาใชใ้นร้านสปา ควรจะเนน้ในเร่ืองของสมุนไพรท่ีใชใ้นการดูแลรักษาสุขภาพ เสริมความ
งามใหก้บัผิวพรรณและใบหนา้ อาทิ การนาํสมุนไพรมาใชท้า การพอกผวิ และ อาจดดัแปลงสมุนไพรเป็นอาหารหรือ
เคร่ืองด่ืมดว้ย ซ่ึงสมุนไพรหลกั ๆ ท่ีใชแ้ละมีสรรพคุณเด่น อาทิ ขม้ิน มะขาม แตงกวา ขิง ข่า ตะไคร้ มะนาว มะเขือเทศ 

                                                 
4
 เน้ือหาส่วนน้ีปรับปรุงจากขอ้มูล การวิเคราะห์โอกาสของอุตสาหกรรมไทยในเมียนมาร์ ของคณะท่ีปรึกษาฯ ท่ีนาํเสนอใหก้บั สสว. 

เม่ือปี พ.ศ. 2554.  
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และมะละกอ เป็นตน้ ดงันั้นการทาํธุรกิจสปาในเมียนมาร์ จึงถือวา่ ธุรกิจน้ีมีส่วนในการใชว้ตัถุดิบธรรมชาติของไทยและ
วตัถุดิบทอ้งถ่ินจากเมียนมาร์ใหเ้กิดประโยชน์ และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมไดม้ากยิง่ข้ึน เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ 
เทคโนโลย ีและส่งเสริมใหเ้กิดผูป้ระกอบการ SMEs รายใหม่ ๆ ร่วมกนั 

สําหรับธุรกิจร้านเสริมสวย เป็นอีกธุรกิจหน่ึงท่ีน่าสนใจ เพราะเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวกบัความสวยงามท่ีตอ้งตาม
แฟชัน่และสมยันิยม ซ่ึงปัจจุบนัชาวเมียนมาร์ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากส่ือทีวีของประเทศไทยผา่นสัญญาณดาวเทียวและ
เคเบ้ิลทีว ีและส่ือบนัเทิงจากแหล่งต่างๆ ทาํใหส้ตรีชาวเมียนมาร์ มีความสนใจดา้นการเสริมสวยมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะการ
ทาํผมและทาํเล็บท่ีมีหลายรูปแบบ หลายสไตล ์ซ่ึงไทยมีความพร้อมทั้งทางดา้นบุคลากรและวิทยาการจึงถือเป็นโอกาส
อนัดีสาํหรับการดาํเนินธุรกิจ SMEs ของไทยในเมียนมาร์  

อยา่งไรกต็ามการดาํเนินธุรกิจตอ้งศึกษากฎ ระเบียบอยา่งดี ตวัอยา่งเช่น ในเมียนมาร์ นั้นผูป้ระกอบการจะตอ้ง
เผชิญหนา้กบัปัญหาและอุปสรรคทางการเมือง ตลอดจนกฎ ระเบียบต่างๆ ซ่ึงอยูใ่นระหว่างการปรับปรุง เปล่ียนแปลง 
อาจทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจ มีขอ้จาํกดัอยูบ่า้ง  

จากการท่ีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของเมียนมาร์มีแนวโน้มท่ีจะเติบโตสูงมาก  สินคา้บริการ  
ในกลุ่มอุตสาหกรรม Wellness ท่ีมีโอกาส และคาดว่าน่าจะเติบโต และมีอนาคตท่ีดีในเมียนมาร์ ไดแ้ก่ 
สปา นวดแผนโบราณ เคร่ืองสาํอาง อาหารเพื่อสุขภาพ เป็นตน้  

จากการสัมภาษณ์นกัธุรกิจไทยและเมียนมาร์  พบว่าในเมียนมาร์นั้น การให้บริการดา้นสปาและ
นวดแผนไทย มีอยูน่อ้ย  ดว้ยเหตุผลหลกั 4 ประการ ดงัน้ี 

1. การเพิ่งเปิดประเทศ ทาํให้ธุรกิจบริการต่างๆ ยงัอยู่ในขั้นเร่ิมตน้ นกัท่องเท่ียวเอง อาจยงัไม่มี
ความตอ้งการจริงจงัหรือแสวงหาบริการ  

2. โรงแรมมาตรฐานระดบัโลกท่ีมีการใหบ้ริการ ยงัไม่ไดเ้ปิดการดาํเนินงานในเมียนมาร์มากนกั  
3. การขาดแคลนนกัลงทุน ผูเ้ช่ียวชาญในธุรกิจน้ี  
4. ขาดพนกังาน บุคลากรท่ีมีความรู้ ความชาํนาญ 
 

อยา่งไรกต็าม ผลการสมัภาษณ์และการวิเคราะห์พบวา่ ในอนาคต ธุรกิจการโรงแรมและท่องเท่ียว
ในเมียนมาร์ท่ีเติบโตมากข้ึน จะนาํไปสู่กระแสความนิยมของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีกาํลงัซ้ือสูง ท่ีตอ้งการบริการ
เสริมความงาม ความสุข หรือการผ่อนคลาย ท่ีตอ้งการทั้ งผลิตภัณฑ์และบริการมากข้ึนตามไปด้วย
เช่นเดียวกบัการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมน้ี ในเมืองใหญ่ ๆ ทัว่โลก  

3.5  สภาพแวดล้อมทางการแข่งขนั  

 ผลการประเมินท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ และ การหารือร่วมกนัของคณะท่ีปรึกษาฯ ต่อ
สภาพแวดลอ้มดา้นการแข่งขนัในธุรกิจสุขภาพและความงามในเมียนมาร์  สรุปไดว้า่  

“สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัในอุตสาหกรรม wellness ยงัไม่อยูใ่นระดบัสภาพการแข่งขนัสูง
หรือการแข่งขนัในระดบัรุนแรง”   
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จากการสาํรวจตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการในยา่งกุง้ มีเหตุผลในการ
สนบัสนุนการประเมินสภาพการแข่งขนั ดงัน้ี  

1. สินคา้และบริการเก่ียวกบัสุขภาพและความงาม มีตราสินคา้ใหเ้ลือกในระดบัปานกลางถึง
นอ้ย ประมาณไม่เกิน 10 ยีห่อ้   

2. มีกลุ่มลูกคา้อีกมากมายหลายกลุ่มท่ีพร้อมจะรับรู้  เรียนรู้ และทดลองใชผ้ลิตภณัฑใ์หม่ ๆ     
3. กลยทุธ์การแข่งขนัการตลาดเนน้ การแนะนาํสินคา้  อาทิ ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละ

บริการ และช่องทางการจดัจาํหน่าย ไม่ไดมุ่้งเนน้ การโปรโมชัน่เพื่อช่วงชิงลูกคา้ หรือลด
ราคาเพ่ือการแข่งขนั 

4. มีร้านคา้ส่ง ร้านคา้ปลีก ทั้งในยา่นการคา้ดั้งเดิม และในศูนยก์ารคา้ หรือหา้งสรรพสินคา้เปิด
ใหม่ท่ีพร้อมรับการนาํสินคา้ บริการใหม่ ๆ เขา้สู่ตลาด 

5. มีทางเลือกสาํหรับช่องทางการจดัจาํหน่ายหรือบริการอ่ืน ๆ เช่นเดียวกบัประเทศไทย อาทิ 
การทาํตลาดผา่นสถานประกอบการเก่ียวกบัความงาม อาทิ  ร้านเสริมความงาม ร้านทาํผม 
รวมทั้งการใหบ้ริการเช่าพื้นท่ีเพื่อจดัจาํหน่ายสินคา้ หรือบริการ ในพื้นท่ีของโรงแรม สนาม
กอลฟ์ ศูนยก์ารคา้  

สภาพคู่แข่งขนั 

หากกล่าวถึงคู่แข่งของกลุ่มสุขภาพและความงามจากต่างประเทศท่ีเขา้มาทาํธุรกิจในเมียนมาร์  
แบ่งตามสัญชาติหลกั ๆ คือ ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา เกาหลี ญ่ีปุ่น และจีน ทั้ง 5 ประเทศ จะเป็นประเทศ 
ท่ีผูป้ระกอบการชาวเมียนมาร์นาํเขา้เคร่ืองสําอาง  ผลิตภณัฑ์บาํรุงผิว แต่งหน้า อุปกรณ์เสริมความงาม
เก่ียวกบัสปา ร้านทาํผม เขา้มาจดัจาํหน่าย โดยแบรนดท่ี์มีช่ือเสียงในเมียนมาร์ จากประเทศต่าง ๆ ดงัน้ี   

ฝร่ังเศส   ลอรีอลั (L’Oreal) จากปารีส ถือเป็นตราสินคา้ชั้นนาํจากฝร่ังเศส  ซ่ึงการนาํสินคา้น้ี  
เขา้ไปจดัจาํหน่ายอาจมาจากประเทศเพ่ือนบา้น อาทิ ไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย  ผลิตภณัฑ์ท่ีเห็นมี 
วางจาํหน่ายอยู่ทัว่ไป และถือเป็นสินคา้ชั้นนาํ คุณภาพสูง อาทิ  ลอรีอลั ปารีส การ์นิเย่ และเมยเ์บลลีน 
นิวยอร์ก ลงัโคม ไบโอเธิร์ม     จิออร์จิโอ อาร์มาน่ี ราล์ฟ ลอเรน คาชาเรล กี ลาโรชย ์ดีเซล และ อีฟส์ 
แซงต ์โลร็องต ์ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัเส้นผม ไดแ้ก่ ลอรีอลั โปรเฟสชัน่แนล นอกจากน้ีมีผลิตภณัฑดู์แลเส้น
ผม ในกลุ่ม Total Repair 5  

สหรัฐอเมริกา  ผลิตภณัฑย์ี่หอ้ Mayberlline จาก New York  ท่ีเนน้การใหค้วามสาํคญักบั
ใบหน้า ไดเ้ร่ิมเขา้มาทาํการตลาดมากข้ึน มีทั้งผลิตภณัฑ์ครีมรองพื้น แป้งทาหน้า ลิปมนั และยี่ห้อ 
Revlon  
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ญี่ปุ่น  ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑ์เก่ียวเน่ืองกับสุขภาพได้รับความนิยมเช่นกัน 
แต่อาจไม่มากเทียบเท่ากบัยี่ห้อดงัจากยุโรปหรือเกาหลี  แต่แนวโน้มท่ีชาวญ่ีปุ่นจะเขา้มาทาํธุรกิจใน   
เมียนมาร์มากเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ เป็นไปไดสู้ง ท่ีตลาดความงามและสุขภาพตามสไตลญ่ี์ปุ่นจะเขา้มามีบทบาท
มากข้ึนในตลาดกลุ่ม นกัธุรกิจหรือครอบครัวนกัธุรกิจจากประเทศญ่ีปุ่น ท่ีไปทาํงานในเมียนมาร์    เป็น
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความเป็นชาตินิยมสูง ดงันั้นในอนาคตอาจจะไดเ้ห็นการเปิดร้านเสริมความงามและการ
ทาํสปาแบบญ่ีปุ่น 

 

เกาหล ี เคร่ืองสาํอาง แชมพสูระผม ครีมนวดผมและเคร่ืองปะทินผวิต่าง ๆ รวมทั้งผลิตภณัฑท่ี์ใช้
กบัสปา จากประเทศเกาหลี ไดรั้บความนิยมเช่นกนั เช่นยี่ห้อ Obsidian Professional ยี่ห้อ Holika 

Holika ท่ีเป็นกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางท่ีมีบรรจุภณัฑท่ี์สวยงาม ดึงดูดใจในการตดัสินใจซ้ือและขนาด
เหมาะสมกบัการทดลองใช ้  อาจดว้ยอิทธิพลของดาราเกาหลีท่ีแสดงผ่านละครหรือภาพยนตท่ี์ฉายใน
รายการโทรทศัน์ของเมียนมาร์  มีอิทธิพลสูงต่อการสร้างความนิยม ช่ืนชอบ โดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่น หรือ
กลุ่มสตรีชาวเมียนมาร์ท่ีมีรายไดสู้งและเคยเดินทางไปท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี 

 

จีน   สินคา้ดา้นความงามจากประเทศจีน อยู่ในกลุ่มของอุปกรณ์สาํหรับใชใ้นกิจการเสริมความ
งาม อาทิ ตูอ้บไอนํ้า หอ้งซาวนา (Sauna)  ผลิตภณัฑเ์สริมความงาม อาทิ ครีมยกกระชบั ครีมทาลดไขมนั 
นิยมเฉพาะในกลุ่มคนจีนหรือนกัท่องเท่ียวจากจีน ถือเป็นสินคา้เฉพาะกลุ่ม แต่ไม่เป็นท่ีนิยมสาํหรับชาว
เมียนมาร์ โดยผูบ้ริโภคสตรีชาวเมียนมาร์หลายรายใหเ้หตุผลว่า  “ไม่มัน่ใจในคุณภาพ”   ดงันั้นสินคา้จาก
ประเทศจีน ไม่ใช่คู่แข่งทางตรงของผลิตภณัฑค์วามงามและสุขภาพจากประเทศไทย  แต่กลุ่มสินคา้อีก
กลุ่มคืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นร้านทาํผม สปา ไดรั้บความนิยมพอสมควร เพราะมีราคาถูกและคุณภาพพอใชคื้อ 
เตียงสระผม ไดร์เป่าผม  อุปกรณ์อบผม และเคร่ืองออกกาํลงักาย 

3.6 ปัญหาและอุปสรรคสําหรับการทาํธุรกจิสําหรับนักธุรกจิต่างชาติและผู้ประกอบการ SMEs ไทย 

ปัญหาและอุปสรรคหลกัท่ีนักลงทุนต่างชาติยงัถือเป็นความกงัวล ในการทาํธุรกิจในเมียนมาร์  
มีหลายประการ จากการสัมภาษณ์นักธุรกิจไทย นักธุรกิจเมียนมาร์ รวมทั้งการลงสํารวจพื้นท่ีของคณะ 
ท่ีปรึกษา  มีข้อสรุป ด้านปัญหา อุปสรรค ท่ีอาจเกิดข้ึน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ  
ในการเตรียมความพร้อมของผูป้ระกอบการ SMEs ไทย ท่ีตอ้งคาํนึงถึง และหาทางป้องกนั เม่ือตอ้งการทาํ 
ธุรกิจสุขภาพและความงามในเมียนมาร์ ดงัน้ี   

  1. กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมการลงทุน ยงัขาดกฎหมายลูกต่าง ๆท่ียงัไม่ชดัเจน และยงัไม่มี

กฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจสปา ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบท่ีดูแลเก่ียวกบัมาตรฐานดา้นผลิตภณัฑเ์สริมความ

งาม  
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2. แหล่งพลงังานขาดแคลน ธนาคารเพ่ือการพฒันาแห่งเอเชียไดใ้ห้ขอ้มูลว่า ในกรุงยา่งกุง้ อตัรา
การมีไฟฟ้าใช้อยู่ท่ีร้อยละ 67 ซ่ึงถือว่าค่อนขา้งตํ่าสําหรับเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ ในพื้นท่ี
ชนบทห่างไกล มีไฟฟ้าใชว้นัละไม่ถึง 2 ชัว่โมง  มีนกัธุรกิจชาวเมียนมาร์ท่ีให้สัมภาษณ์กบัคณะท่ีปรึกษา
กล่าวว่า  “ยา่งกุง้กบัปัญหาไฟฟ้าดบับ่อยต่อวนัหรือทุก ๆ 2 – 3 วนั ถือเป็นเร่ืองปกติ”   บางคร้ังไฟฟ้าดบั
คร้ังละหลายชัว่โมง ชาวต่างชาติอาจไม่คุน้เคย หรือสร้างความตกใจ อยา่งไรก็ตาม การขาดแคลนไฟฟ้า 
หรือระบบการจ่ายไฟไม่มีเสถียรภาพ ก็มีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจโรงแรมท่ีตอ้งใชไ้ฟฟ้าตลอด 24 
ชัว่โมง ในการให้บริการนักท่องเท่ียวตามห้องพกั  มีผลกระทบต่อระบบการจดัเก็บอาหาร ระบบลิฟต ์
นํ้ าประปา และระบบการส่ือสาร แมว้่าแต่ละธุรกิจจะมีการเตรียมการดว้ยการมีเคร่ืองป่ันไฟสาํรอง แต่ก็
ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถทดแทนระบบไฟฟ้าได ้  

3. ตน้ทุนค่าเช่าท่ีมีอตัราการเพิ่มสูงข้ึนตลอดเวลาและไม่สะทอ้นสภาพเป็นจริง นกัธุรกิจต่างชาติ
ต่างวิตกกังวลกับอตัราการเพ่ิมข้ึนของราคาท่ีดิน ซ่ึงบางแห่งมีราคาสูงข้ึนเกือบ 10 เท่าตวัในปี 2555  
เม่ือเทียบกบัปี 2553  ทั้งน้ีเหตุหลกัเกิดจากการเก็งกาํไรของนกัลงทุนทอ้งถ่ินชาวพม่าท่ีเป็นเจา้ของท่ีดิน  
ท่ีเห็นวา่นโยบายการเปิดประเทศ และการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล สร้างแรงจูงใจอยา่งมาก ส่งผลให้
นกัลงทุนต่างชาติ จากทัว่โลก ต่างตอ้งการพ้ืนท่ีเพื่อก่อสร้างอาคาร สร้างโรงงาน หรือเปิดบริษทักนัมาก 
จึงทาํการข้ึนราคาค่าเช่าท่ีดินของตนเองตลอดเวลา   

4. ตน้ทุนค่าใชจ่้ายดา้นค่าเช่าสาํนกังานและท่ีพกัมีราคาสูงและหายาก 

หากนกัธุรกิจตอ้งการพกัคา้งคืน หรือมีระยะการพาํนกัในระยะยาว ในช่วง 2 – 3 ปี จากน้ี อาจตอ้ง
ยอมรับสภาพเร่ืองตน้ทุนค่าใชจ่้ายดา้นน้ีท่ีสูงมาก และมีทางเลือกน้อยหรือแทบไม่มี หากมุ่งหวงัจะเปิด
ธุรกิจในยา่งกุง้ นบัเป็นปัญหาท่ีเดือดร้อนมาก และหลีกเล่ียงไม่ได ้

ตารางที ่3.8   แสดงประมาณการต้นทุนค่าเช่าสํานักงานและทีพ่กั 

ประเภท อตัราค่าเช่า (ดอลลาร์สหรัฐ) 

ค่าเช่าสาํนกังานในพื้นท่ียา่นทาํเลท่ีดีถึงดีมาก  $100 – $200 ต่อตารางเมตร/ต่อเดือน 
อพาร์ทเมน้ท ์1 หอ้งนอน พื้นท่ี 60 ตารางเมตร   $5,000 - $6,000 ต่อเดือน 
อพาร์ทเมน้ท ์2 – 3 หอ้งนอน  $ 8,000 – $11,000 ต่อเดือน 
หอ้งพกัโรงแรมระดบั 4 ดาว $ 200 -  $250  ต่อคืน (ถูกจองเตม็ตลอดเวลา) 
หอ้งพกัโรงแรมระดบั 5 ดาว $ 300 – $500 ต่อคืน 
ท่ีมา:  รวบรวมโดยคณะท่ีปรึกษา, ธ.ค.  2555. 
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5. แรงงานท่ีมีการศึกษาหรือ มีทกัษะ ขาดแคลน  ปัญหาอุปสรรคดา้นการศึกษาเป็นปัจจยั
สาํคญัอีกประการหน่ึง  ประชากรท่ีมีอายุ 25 – 55 ปี ส่วนใหญ่ขาดการศึกษาและไม่ไดรั้บการฝึกทกัษะ
วิชาชีพ ดงันั้น การเปิดธุรกิจใด ๆ ท่ีตอ้งใชแ้รงงานทอ้งถ่ิน อาจตอ้งคาํนึงถึงค่าใชจ่้ายและเวลาในการ
ฝึกอบรม ฝึกทกัษะใหแ้ก่พนกังานชาวเมียนมาร์ 

6.  การโอนเงินระหว่างประเทศ   แมว้่ารัฐบาลเมียนมาร์ไดมี้การปรับปรุงอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราระหว่างประเทศ ให้เขา้สู่ระบบอตัราแลกเปล่ียนแบบลอยตวั ในระดับอตัราแลกเปล่ียนท่ี 1 
ดอลลาร์สหรัฐ มีค่าประมาณ  850 – 857 จ๊าด ก็ตาม แต่ระบบธนาคารท่ีตอ้งการโอนเงินระหว่างประเทศ 
และระบบการใช้บตัรเครดิต ยงัอยู่ในระยะเร่ิมตน้ของการพฒันา มีบางโรงแรมระดับ 4 – 5 ดาว เร่ิม
ยอมรับการชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิตเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2555 ท่ีผ่านมา แต่ส่วนใหญ่แลว้การชาํระเงิน
ตอ้งกระทาํดว้ยเงินสด และเป็นเงินสกุลทอ้งถ่ิน หากเป็นเงินต่างชาติโดยเฉพาะเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ 
ตอ้งเป็นธนบตัรท่ีใหม่ ไม่มีรายพบั รอยยบั ขดู ขีด ใด ๆ  ทาํใหเ้ป็นขอ้จาํกดัของนกัท่องเท่ียว นกัธุรกิจใน
การถือครองเงินสกุลดอลลาร์ในการจบัจ่ายใชส้อย ท่ีอาจตอ้งพกพาในจาํนวนจาํกดั เพื่อลดความเส่ียงจาก
การสูญหายหรือการปฏิเสธการรับเงิน หรือการตอ้งไดรั้บการทอนเงินเป็นสกุลจัด๊   ดงันั้นธุรกรรมดา้น
การจบัจ่ายเงินเพื่อแลกกบัการพกัผอ่น การผอ่นคลายในการใชบ้ริการสุขภาพ ความงามและสปา อาจตอ้ง
ใชเ้วลาการพฒันาของตลาดเงินใหมี้ความคล่องตวัในการรับบตัรเครดิตเพื่อชาํระค่าบริการ  

7. ระบบกาํจดัขยะมูลฝอย ยงัไม่ไดรั้บการพฒันา หากอตัราการเจริญเติบโตของโรงแรม 
และศูนยก์ารคา้มีมากข้ึน แต่ยงัไม่มีการพฒันาหรือก่อสร้างระบบบาํบดัขยะมูลฝอยท่ีถูกวิธี อาจนาํมาซ่ึง 
เช้ือโรค กล่ินเหมน็ นํ้าเน่าเสีย หรือท่ีร้ายแรงคือการเกิดโรคระบาดได ้หากการท้ิงปฏิกลูขาดการวางระบบ
สุขอนามยัรองรับ  

3.7  บทสรุป 

 ดว้ยปริมาณการเพ่ิมข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเมียนมาร์เพิ่มมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
โดยมีกลุ่มนกัท่องเท่ียวจากเอเชีย มีสัดส่วนกว่าร้อยละ 60 ของนกัท่องเท่ียวทั้งหมด สัญชาตินกัท่องเท่ียว 
ท่ีเดินทางเขา้เมียนมาร์ในปี 2555 ท่ีผ่านมา มีจาํนวนสูงสุดคือ ไทย 94,342 คน จีน 70,805 คน และญ่ีปุ่น 
47,690 คน ตามดว้ยกลุ่มนกัท่องเท่ียวจากยโุรปตะวนัตกและสหรัฐอเมริกาท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเดินทางเขา้มา 
ยงัเมียนมาร์เพิ่มมากข้ึน ดว้ยแรงจูงใจทั้งดา้นการท่องเท่ียวและเพื่อแสวงหาแหล่งลงทุนทางธุรกิจ คาดว่า  
ในอนาคต ดว้ยสภาพภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ รวมทั้งแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลายทั้งภูเขา นํ้ าตก ทะเล 
ศิลปวฒันธรรม และวิถีชีวิตของชนกลุ่มนอ้ยต่าง ๆ ท่ีมีมากมายในเมียนมาร์ จะทาํให้เมียนมาร์เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวใหม่ของโลก ท่ีจะมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาไม่ตํ่ากว่า 1 ลา้น – 1.5 ลา้นคนต่อปี ก่อนท่ีจะมีการ
รวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558 เพราะมีปัจจัยขบัเคล่ือนสําคญัจากนโยบาย
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ส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐบาลเมียนมาร์ การเป็นเจา้ภาพการประชุมระดบัโลกและระดบัภูมิภาค การ
เร่งรัดปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐาน การสร้างโรงแรมท่ีพกั การเช่ือมต่อบินตรงของสายการบินต่าง ๆ 
รวมทั้งสายการบินตน้ทุนตํ่า และส่ิงท่ีตามมาคือการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียว 
ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวกบัสุขภาพและความงาม    

ธุรกิจสุขภาพและความงามของประเทศไทย โดยเฉพาะดา้นผลิตภณัฑ์เสริมความงามท่ีทาํจาก
ธรรมชาติ ธุรกิจสปา การนวดแผนไทย การบาํบัดด้วยสมุนไพรไทย เป็นท่ีมีช่ือเสียงในระดับโลก 
นอกจากน้ียงัมีโอกาสรออยูส่าํหรับ สินคา้และบริการจากประเทศไทยท่ีจะใชโ้อกาสน้ีในการร่วมทาํธุรกิจ
หรือแสวงหาพนัธมิตรเพี่อสร้างโอกาสทางด้านการจัดจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ การให้บริการท่ีเช่ือมโยง
ระหวา่งประเทศ หรือการมองหาแหล่งวตัถุดิบเพื่อใชเ้ป็นฐานการผลิตจากเมียนมาร์สู่ไทยกเ็ป็นได ้ 

อยา่งไรก็ตามแมส้ภาพการตลาดและการแข่งขนัในกลุ่มสุขภาพและความงามยงัอยูใ่นขั้นเร่ิมตน้ 
แต่การสร้างตราสินคา้ใหเ้ป็นท่ีจดจาํ รู้จกัก็เป็นส่ิงสาํคญั ส่วนปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนทั้งดา้นกฏ ระเบียบ 
ตน้ทุนค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ทกัษะของบุคลากรทอ้งถ่ิน หรือปัญหาอ่ืน ๆ หากไดเ้รียนรู้ล่วงหนา้ ก็ไม่พน้วิสัยท่ี
จะหาทางป้องกนัและแกไ้ขไดก่้อน 
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บทที ่ 4 

พฤตกิรรมผู้บริโภคและการสํารวจธุรกจิในกลุ่มอตุสาหกรรม Wellness 

 การศึกษาพฤติกรรม และความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัต่อการวางแผนการตลาดใน
การทาํธุรกิจ รวมทั้งการไดศึ้กษาและเรียนรู้การดาํเนินธุรกิจท่ีมีศกัยภาพ ในกลุ่มอุตสาหกรรม จากมุมมอง
ของผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง ในบทน้ีเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูล  2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี  1   การศึกษาพฤติกรรมและการใหค้วามสาํคญัต่อความงามและสุขภาพของผูบ้ริโภคชาว
เมียนมาร์ในกรุงยา่งกุง้   

ส่วนท่ี  2   กลุ่มธุรกิจบริการท่ีสาํคญัในอุตสาหกรรม Wellness:  กรณีศึกษาธุรกิจสปา 

4.1  การศึกษาพฤติกรรมและการให้ความสําคญัต่อความงามและสุขภาพของผู้บริโภคชาวเมียนมาร์ใน
กรุงย่างกุ้ง 

ชาวเมียนมาร์ในกรุงย่างกุง้ มีประมาณกว่า 10 ลา้นคน กลุ่มคนต่าง ๆ เหล่าน้ี มีคุณลกัษณะและ
ค่านิยมท่ีมีต่อการรักษาสุขภาพและความงาม อย่างไร เป็นเร่ืองสําคัญท่ีผูป้ระกอบการจะต้องมีพื้น
ฐานความรู้เพื่อสร้างความเขา้ใจในเบ้ืองตน้ เพื่อท่ีจะนาํขอ้มูลไปใช้ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ บริการ ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการได ้ การนาํเสนอขอ้มูลในส่วนท่ี 1 น้ี มุ่งเน้นการนาํเสนอ การอธิบายและ
วิเคราะห์พฤติกรรมเก่ียวกบัความงามและสุขภาพของผูบ้ริโภคชาวเมียนมาร์ท่ีเป็นสุภาพสตรี เป็นกลุ่มวยัรุ่น
หรือวยัทาํงาน ในช่วงอาย ุ18 – 60 ปี เป็นหลกั ซ่ึงคณะท่ีปรึกษาเลง็เห็นวา่ เป็นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดท่ี
มีศกัยภาพสําหรับสินคา้และบริการจากประเทศไทย โดยการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ ทั้งการ
สมัภาษณ์และการสงัเกต 

เน้ือหา สาระเป็น การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเชิงลึก เก่ียวกบั การรักความสวยงาม การดูแล
สุขภาพร่างกาย ตั้งแต่ เสน้ผม/ทรงผม  ผวิหนา้  การสวมใส่เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั รวมถึงกริยา
มารยาทของสุภาพสตรีชาวเมียนมาร์  เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมการใชชี้วิต ท่ีสะทอ้นถึงพฤติกรรม
การเลือกใช ้เลือกซ้ือ สินคา้เก่ียวกบัความงามและสุขภาพ ดงัต่อไปน้ี  
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ผมและทรงผม1 

เมียนมาร์เรียกเส้นผมว่า “สะบีง”  ผูห้ญิงเมียนมาร์จะใหค้วามสาํคญัต่อเรือนผมเพราะถือว่าเป็นส่ิง
บ่งถึงความ  งามอยา่งหน่ึงเช่นเดียวกบัผวิพรรณ  ชาวเมียนมาร์มีความเช่ือว่า  ผมท่ีงามจะตอ้งมีสีดาํขลบัดุจ
แมลงภู่  หรือ “บะโดง” และเรือนผมท่ีจดัวา่ “สวย”  จะปล่อยยาวจนถึงกลางหลงั น่องหรือขอ้เทา้   

ชาวเมียนมาร์จะมองว่าเรือนผม มีส่วนช่วยให้ผูห้ญิงมีความงามไดม้ากกว่าส่วนอ่ืน     หญิงสาว
เมียนมาร์จึงหมัน่ดูแลเรือนผมของตนเป็นอยา่งดี ผูห้ญิงเมียนมาร์จะมีวิธีมุ่นมวยผมหลายรูปแบบใหดู้เหมาะ
กบัใบหนา้และบุคลิก เพราะหากไวท้รงผมท่ีไม่เหมาะกบัตนแลว้ อาจทาํให้หมดงาม ดงัคาํกล่าวว่า “หญิง
นั้น แมง้ามดว้ยกาย ก็อาจหมดรูปไดเ้พราะมวยผม”  ผูห้ญิงเมียนมาร์จึงดูแลรักษาเส้นผมเป็นอยา่งดีและถือ
เป็นของสูง  ชาวเมียนมาร์จะใหค้วามสาํคญัต่อเรือนผมโดยนาํไปเปรียบกบัพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ท่ี
ตอ้งหมัน่บูชา  นอกจากน้ี ผูห้ญิงเมียนมาร์ท่ีไวผ้มยาว เม่ือถึงคราวท่ีตอ้งตดัผมใหส้ั้น หรือโกนผมเพ่ือบวชชี 
ก็มกัจะเก็บผมของตนไวใ้นท่ีสูง หรืออาจนาํไปถวายไวท่ี้วดั บางคนเม่ือผมหลุดร่วง จะไม่ปล่อยท้ิงไวก้บั
พื้น แต่จะห่ออยา่งดีแลว้นาํไปลอยนํ้ า     ทรงผมท่ีนิยม คือ การไวผ้มเปีย (เปียเด่ียวและเปียคู่) และ การมุ่น
มวยผม   

ปัจจุบนั โดยเฉพาะในยา่งกุง้ ผูห้ญิงทนัสมยับางกลุ่ม  เร่ิมมี
ความนิยมตดัผมสั้นมากข้ึนแทนการไวผ้มยาว    แต่กย็งัมีความเช่ือวา่ 
ผูห้ญิงเมียนมาร์จาํนวนไม่นอ้ย ซ่ึงอาจรวมถึงท่ีอยูใ่นเมืองต่าง ๆ ยงัคงมี
ความเช่ือวา่ผูห้ญิงท่ีไวผ้มยาวจะดูงามสมหญิงกวา่ไวผ้มสั้น 

สาํหรับผูช้ายเมียนมาร์  เดิมเคยนิยมไวผ้มยาวเช่นกนั  โดยมุ่น
ผมเป็นมวยบนศีรษะและโพกดว้ยผา้ พอมาถึงยคุอาณานิคม ทรงผม
สาํหรับผูช้ายกเ็ร่ิมเปล่ียนมานิยมไวร้องทรงอยา่งฝร่ัง  
  

                                                            
1

 เน้ือหาในส่วนการวิเคราะห์น้ี ไดจ้าก    วิรัช นิยมธรรม “ สรรสาระประเทศ”  เข้าถึงจาก www.gotoknow.org/posts/15593 
และจากการเกบ็ขอ้มูลปฐมภูมิท่ียา่งกุง้ของคณะท่ีปรึกษา, ธ.ค. 2555.  
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ปัจจุบนัวยัรุ่นเมียนมาร์ทั้งชายและหญิง เร่ิมนิยมทรงผมในหลายสไตล ์ ส่วนมากจะเลียนแบบทรง
ผมจากดารา นกัร้อง  หรือคนดงั  ทรงผมท่ีผูช้ายนิยมกนัในตอนน้ีเป็นรองทรงสั้นแบบพระเอกภาพยนตร์  
ซ่ึงส่วนใหญ่ดารานกัร้องของเมียนมาร์ก็มกัเลียนแบบทรงผมจากดารานกัร้องวยัรุ่นของประเทศเกาหลี และ
ประเทศไทย 

ป้ายโฆษณาบนถนนในยา่งกุง้ แสดงใหเ้ห็นถึงทรงผมของดารา นกัร้อง ท่ีเป็นทรงผมท่ีทนัสมยั ท่ีมี
สไตลค์ลา้ยดาราเกาหลี และไทย  

ท่ีมา: คณะท่ีปรึกษา, ธ.ค. 2555. 

ในการดูแลผวิพรรณนั้น สาวเมียนมาร์นิยมใชแ้ป้งทะนะคา  ส่วนเรือนผมจะใชส้มุนไพรท่ีเรียกวา่ 
ตะหยอ่-ก่ีงมูน  คาํวา่ ก่ีงมูน  หมายถึงสม้ป่อย และตะหยอ่  เป็นเปลือกไมช้นิด
หน่ึงท่ีช่วยใหเ้กิดฟอง  กรรมวิธีการทาํกโ็ดยนาํสมุนไพร  2 อยา่งน้ีมาผสมกนั
และแช่นํ้าท้ิงไว ้ยาสระผมชนิดน้ีอาจหาซ้ือไดท้ัว่ไป ขายบรรจุถุงพลาสติก
ขนาดถุงกาแฟ ราคาถุงละ 5-8  จ๊าด ยาสระผมชนิดน้ีเกบ็ไดเ้พยีง 3-4 วนัเท่านั้น 
ชาวเมียนมาร์เช่ือวา่การสระผมดว้ยสมุนไพรดงักล่าวจะช่วยใหไ้ม่ร้อนศีรษะ 
ทาํใหผ้มแขง็แรง ไม่ร่วง  

                                                              ภาพพนกังานบริษทัแห่งหน่ึงในกรุงยา่งกุง้ทาแป้งทะนะคาท่ีใบหนา้ 
ท่ีมา: คณะท่ีปรึกษา, ธ.ค. 2555. 
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การหมักผมด้วยนํา้มันมะพร้าว 
ชาวเมียนมาร์นิยมใชน้ํ้ ามนัมะพร้าวหรือ “โองส่ี”  หมกัหรือ 

ทาเสน้ผม เพื่อใหผ้มเป็นมนัเงา รักษาความดาํ มีกล่ินหอม จดัทรง
ง่าย  และไม่หลุดร่วง 

จากภาพคือ นํ้ามนัมะพร้าว จากบริษทั Golden Co. Ltd. 
ของเมียนมาร์ มีวางจาํหน่ายในประเทศไทย ราคาขวดละ 64 บาท 

   
 

การสระผม  
ชาวเมียนมาร์จะนิยมสระผมในเวลา สาย บ่าย หรือเวลาท่ีมีแดด และหา้มสระผมในเวลาโพลเ้พล้

หรือตอนกลางคืน เพราะจะเช่ือวา่จะทาํใหไ้ม่สบายไดง่้าย  วนัตดัผม  มีความเช่ือวา่ ไม่ควรตดัผมในวนั
จนัทร์  วนัศุกร์และวนัเกิดของตน 

ร้านตดัผม ในยา่งกุง้ มีทั้งร้านตดัผมระดบัชาวบา้น และร้านตดัผมแบบมีระดบั   ร้านมีระดบัและติด
แอร์จะมีบริการสระผมและนวดตวัดว้ย   ชาวบา้นทัว่ๆไปมองวา่คนท่ีใชเ้งินมากเกินควรในการตดัผม เป็น
คนชอบความสาํราญหรือ “เส่งขัง่”  จึงพอเห็นไดว้า่เมียนมาร์ส่วนใหญ่ยงัต่อตา้นการบริโภคท่ีฟุ่ มเฟือยหรือ
ใชจ่้ายเกินความจาํเป็น 

การย้อมสีผม 
การยอ้มสีผม เป็นท่ีนิยมในหมู่วยัรุ่นเมียนมาร์เช่นกนั ดงั จะ

เห็นไดว้า่ ผลิตภณัฑย์อ้มสีผมท่ีมีวา่งจาํหน่ายทัว่ไปในตลาด และ
หา้งสรรพสินคา้ในกรุงยา่งกุง้ 

 

 

ภาพ ผลิตภณัฑย์อ้มสีผมวางจาํหน่ายในตูโ้ชวห์า้งคา้ปลีก 

ท่ีมา: คณะท่ีปรึกษา,  ธ.ค. 2555. 

ท่ีมา: เขา้ถึงจาก www.samsianshop.com, ธ.ค. 2555. 
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ทรงผม การยอ้มสีผม การแต่งกาย รองเทา้ กระเป๋าสะพาย และการแต่งหนา้ของวยัรุ่น  ไดรั้บ
อิทธิพลจากไทย และเกาหลี   แต่อยา่งไรกต็ามความนิยมในการใชแ้ป้งทะนาคา ในการทาบริเวณแกม้ท่ี
ใบหนา้  ซ่ึงอาจมีการวาดลวดลายต่าง ๆ  

 

ท่ีมา:  Moda Fashion Magazine, วางจาํหน่ายท่ีกรุงยา่งกุง้ เมียนมาร์,   ธ.ค. 2555. 
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กระเป๋า 

ผูห้ญิงเมียนมาร์ทัว่ไปนิยมสะพายกระเป๋าหรือถือกระเป๋าติดมือตลอดเวลาเม่ือออกนอกบา้น   ส่วน
นกัเรียนและนกัศึกษาหญิงมกัจะสะพายยา่ม โดยเฉพาะยา่ม
ปักไหมพรมแบบมีชายครุยยาวเป็นพู ่ยา่มท่ีนิยมเป็นยา่มจาก
รัฐฉาน ท่ีเรียกวา่ ชานลแวเอะ้  ส่วนในวนัรับปริญญา 
นกัศึกษาหญิงจะนิยมพกกระเป๋ามือถือ ดงันั้นกระเป๋ามือถือจึง
เป็นส่วนหน่ึงของชุดรับ  ปริญญาไปดว้ย      

 

ท่ีมา: คณะท่ีปรึกษา, ธ.ค. 2555. 

โอกาส:  สินคา้แฟชัน่ต่าง ๆ เช่น  กระเป๋าแฟชัน่ทั้งแบบสะพาย แบบถือ รวมถึงกระเป๋าสตางค ์ กระเป๋า
เคร่ืองสาํอาง 

รองเท้า 
เมียนมาร์นิยมสวมรองเทา้คีบกนัทั้งชายและหญิง และใชส้วมกบัชุดประจาํชาติของเมียนมาร์ 

รองเทา้คีบสาํหรับสวมออกงานมกัจะเป็นรองเทา้กาํมะหยี ่กล่าวกนัวา่
เมียนมาร์นิยมใชร้องเทา้ชนิดน้ีกนัมาตั้งแต่สมยัราชสาํนกั ถือเป็นรองเทา้
ท่ีใหค้วามเป็นสง่าและมีราศี แต่ในชีวิตประจาํวนันั้น  

ผูห้ญิงเมียนมาร์มกัจะสวมรองเทา้
คีบท่ีทาํจากหนงั มีสีสนัและ
รูปแบบต่าง ๆ  โดยเฉพาะรองเทา้
คีบท่ีมีการประดบัดว้ยเพชรเทียม
หรือลูกปัดกาํลงัไดรั้บความนิยม 
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ปัจจุบนัสาวเมียนมาร์รุ่นใหม่ วยัรุ่น หนัมานิยมสวมรองเทา้
สน้สูงในโอกาสสาํคญั รวมทั้งนิยมท่ีจะสวมรองเทา้สน้สูงในในท่ี
ทาํงาน มากข้ึนกวา่ในอดีต โดยกลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มสาวท่ีมีช่วงอายุ
ประมาณ 17 –  25 ปี  ทาํใหเ้กิดตลาดรองเทา้สน้สูง  ซ่ึงตามร้านขาย
รองเทา้ในหา้งสรรพสินคา้และยา่นร้านคา้ในแถบร้านคา้ส่ง คา้ปลีก 
จะมีรองเทา้สน้สูงรุ่นใหม่ ๆ ออกมานาํเสนอขาย   

 

โอกาส   รองเทา้ทัว่ไปและรองเทา้เพื่อสุขภาพ รวมถึงผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบักลุ่มครีมทาสน้เทา้แตก ครีมบาํรุง
ผวิขาและเทา้ 

การแต่งหน้า ทาเลบ็  
ผูห้ญิงเมียนมาร์นิยมการแต่งหน้าและทาเล็บกนัมาก โดยมกัจะเลียนแบบ จากดาราและนักร้อง  

โดยเฉพาะการแต่งหน้าในสไตล์เกาหลี ด้วยอิทธิพลของภาพยนตร์เกาหลีท่ีนาํเขา้มาฉายทางโทรทศัน์  
สาํหรับโอกาสสาํคญัเช่น งานเล้ียง งานแต่งงาน งานวนัเกิด  ผูห้ญิงเมียนมาร์รุ่นใหม่ มกัจะนิยมแต่งหนา้ดว้ย
การทาค้ิว ใส่ขนตาปลอม ทาเปลือกตา ทาแกม้ ทาปาก ทาํชั้นตา และนิยมแลเงา บนหนา้ให้จมูกดูเป็นสัน 
แต่งขอบตาให้ดวงตาดูโต ทาเล็บ  และกระแสการยอ้มสีผมได้รับความนิยมมากข้ึน รวมทั้ งการให้
ความสาํคญักบัครีมบาํรุงผวิ 

ภาพตวัอยา่งแสดง  อุปกรณ์ทาํความสะอาดและยาทาเลบ็เพื่อใหบ้ริการลูกคา้สุภาพสตรีท่ีร้านเสริม
ความงามแห่งหน่ึงในยา่งกุง้ 

 

 

 

 

 
  ท่ีมา:  คณะท่ีปรึกษา, ธ.ค. 2555. 
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นางแบบเมียนมาร์ท่ียอ้มสีผม แต่งหนา้สไตลเ์กาหลี สวมใส่เคร่ืองแต่งกายสมยัใหม่ ทาเลบ็สลบัสี 
และตวัอยา่งการทาเลบ็สไตลเ์กาหลีท่ีพบเห็นไดใ้นกรุงยา่งกุง้  

 

ท่ีมา: เขา้ถึงจาก  www.photoontour.com 

 

 

ในการทา เล็บของผู ้ห ญิง เ มี ยนมา ร์นั้ น  จะให้
ความสาํคญักบัการทาเล็บเทา้มากกว่าการทาเล็บมือ เพื่อช่วย
ให้มองดูสวยและสะอาดตา  บางคนนิยมไวเ้ลบ็มือเพียงขา้ง
เดียว อีกขา้งตดัเลบ็สั้น ทั้งน้ีเพื่อสะดวกในการหยบิจบัส่ิงของ 
อีกมุมมองหน่ึงคือ ผูเ้ช่ียวชาญการแต่งหนา้ท่ีให้สัมภาษณ์กบั
คณะท่ีปรึกษา ไดก้ล่าวว่า ผูห้ญิงเมียนมาร์ให้ความสาํคญักบั
ร่างกายส่วนบน คือ ผม ใบหนา้ และเล็บมือ เพราะถือว่าเป็น
ส่ิงท่ีปรากฏต่อสายตาก่อนบริเวณช่วงขาหรือเลบ็เทา้  

  ดงัภาพแสดงการทาเลบ็มือเพียงขา้งเดียวของสาว
เมียนมาร์  ซ่ึงนกัธุรกิจสามารถเจาะตลาดกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี
ได ้ 
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โอกาส   กลุ่มสินคา้เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ต่งหนา้ ครีมเปล่ียนสีผม ยาทาเลบ็ อุปกรณ์ลา้งเลบ็ ตดัเลบ็ สาํลี ขน
ตาปลอม ลิปสติก ครีมรองพื้น ครีมบาํรุงผวิหนา้ท่ีทาํจากสมุนไพร โทนิค ซ่ึงหากผลิตภณัฑมี์ตราสินคา้ มี
มาตรฐานรับรองในระดบัประเทศหรือระดบัสากล มีโอกาสในการ 

เส้ือผ้า    
การสวมใส่เส้ือผา้ของหญิงชาวเมียนมาร์ไดมี้

การกล่าวถึงแลว้ในบทท่ี 2  เน่ืองจากหญิงเมียนมาร์ท่ี
อายเุพิ่มมากข้ึน จะมีลกัษณะอว้น ทว้มมาก ตลาดเส้ือผา้
ส่วนน้ีตกอยูก่บัพ่อคา้ แม่คา้ท่ีนาํเขา้เส้ือผา้จากประเทศ
จีนท่ีนาํเสนอเส้ือผา้ขนาดใหญ่ได ้แต่เม่ือเปรียบเทียบ
คุณภาพและการออกแบบแล้ว เส้ือผา้จากจีน ยงัไม่
ถูกใจชาวเมียนมาร์เท่ากับเส้ือผา้จากประเทศไทย ท่ี
นอกจากออกแบบสวยงาม ทนัสมยั เม่ือสวมใส่ ดูไม่
อว้นแลว้ การตดัเยบ็ประณีต  ทาํให้เป็นท่ีตอ้งการของ
ตลาด 

ภาพแสดงตวัอยา่งการนาํเสนอขายเส้ือผา้ Size XXL ในนิตยสาร 

ท่ีมา:   Moda Fashion Magazine, December 2012. 

โอกาส  การนาํเสนอเส้ือผา้ขนาดใหญ่  Size XXL หรือการใหบ้ริการสัง่ตดัโดยเฉพาะ 
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อุปนิสัยของหญงิงามแบบเมียนมาร์ 

ท่ีมา: เขา้ถึงจาก www.palm-plaza.us  

จากภาพขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นการ Post ท่าของสาวชาวเมียนมาร์  ซ่ึงกล่าววา่ นอกเหนือจากการ
แต่งตวัใหดู้สวยแลว้  การวางท่าทางและการแสดงออกของผูห้ญิงเมียนมาร์กน็บัเป็นเร่ืองสาํคญัเช่นกนั  ซ่ึงมี
ผูส้งัเกตวา่ ผูห้ญิงเมียนมาร์ท่ียนืทาํท่าทางถ่ายรูป มกัยนืตวับิดงอ   

ในการรับรู้ของชาวเมียนมาร์  ผูห้ญิงท่ีเรียกวา่งามพร้อมควรตอ้งพดูจาสุภาพ ไม่ตะโกนโหวกเวก 
ไม่กล่าวร้ายคนอ่ืน  มีกริยาอ่อนโยน ขยนั และไม่น่ิงดูดาย เป็นตน้ เมียนมาร์มีคาํวา่กล่าวตกัเตือนผูท่ี้ทาํตวั
เกียจคร้านไวว้า่   “ชายขีเ้กียจ ชอบเอนหลงั หญิงขีค้ร้าน ชอบเหยียดขา” หากลูกผูห้ญิงนัง่ในท่าเหยยีดแขง้
เหยยีดขา กม็กัจะถูกผูใ้หญ่ดุด่าหรือตกัเตือน ซ่ึงปัจจุบนักย็งัเป็นเช่นนั้น 

โอกาส  ธุรกิจเก่ียวกบัการฝึกอบรมในดา้นการพฒันาบุคลิกภาพ  การส่ือสารทางธุรกิจ และมารยาทในการ
เขา้สงัคม 

นอกจากน้ี สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ หากผูป้ระกอบการไทย   ท่ีเป็นสุภาพสตรีท่ีไปทาํธุรกิจใน           
เมียนมาร์ควรท่ีจะตอ้งระมดัระวงักิริยามารยาท และควรมีบุคลิกภาพท่ีสุภาพทั้งดา้นการแต่งกาย วาจาและ
มารยาทต่าง ๆ  

  



  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย                                                                                                  60 

 

รายงานผลการศึกษาขอ้มูลเชิงลึกในกลุ่มอุตสาหกรรม Wellness ท่ีมีต่อวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย  

การทดัดอกไม้ 
เน่ืองจากสาวเมียนมาร์นิยมไวผ้มยาว ทั้งยาวประไหล่ ยาวคลุมกน้ และมีบางคนไวย้าวถึงขอ้เทา้ 

ดว้ยเหตุน้ี การเกลา้ผมมวยจึงเป็นส่ิงจาํเป็น และการทดัดอกไมก้ลายเป็นธรรมเนียมของผูห้ญิงเมียนมาร์ไป
ดว้ย ดอกไมท่ี้นิยมมีหลายชนิด ทั้งท่ีมีกล่ินหอม เช่น มะลิ และท่ีมีสีสนัสวยงาม เช่น กหุลาบ  ส่วนดอกไม้
ตอ้งหา้มและไม่นาํมาแซมผม คือ ดอกชบา ดว้ยถือวา่เป็นดอกไมส้าํหรับทดัหูใหก้บัผูต้ายเท่านั้น 

เคร่ืองประดับ 

สร้อยคอ:  ผูห้ญิงเมียนมาร์นิยมสวมสร้อยคอ  แต่
ลกัษณะของสร้อยคอจะต่างกันไปตามยุคสมยั เช่น ใน
สมยัมณัฑะเลยนิ์ยมสวมสายสร้อยจนปิดลาํคอ  ในสมยั
อาณานิคม นิยมสร้อยมุก และสร้อยทอง 

ตุ้มหู:  หญิงชาวเมียนมาร์โดยเฉพาะกลุ่มมีรายได้
สูงนิยมสวมใส่ตุม้หู ซ่ึงจะเขา้ชุดกบัสร้อยคอ หรือกาํไล
ขอ้มือเวลาไปงานสงัคม เช่น งานแต่งงาน การเล้ียง   

กระเป๋าถือ:  เป็นท่ีนิยมของหญิงชาวเมียนมาร์  

 
 
 
 
 

 
ภาพแสดง การแต่งกาย เคร่ืองประดบัผม  

สร้อยคอ ตุม้หู และกระเป๋าถือของนางแบบสาวชาวเมียนมาร์ 
 
 

                    โอกาส  ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัเคร่ืองประดบั  ผม กาํไลขอ้มูล แหวน สร้อย กระเป๋าถือ   การ
ใหบ้ริการเก่ียวกบัการออกแบบดีไซน์   การขายสินคา้เก่ียวกบัเคร่ืองประดบัเทียม หรือแท ้ท่ีมีคุณภาพ  

  

ท่ีมา: เขา้ถึงจาก www.globalfashionreport.com,  ธ.ค. 



  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย                                                                                                  61 

 

รายงานผลการศึกษาขอ้มูลเชิงลึกในกลุ่มอุตสาหกรรม Wellness ท่ีมีต่อวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย  

 

  

ข้อคดิจากผู้มีประสบการณ์ในการทาํตลาดความงามในเมียนมาร์ 

• การดูแล สุขภาพและความงาม 
“การดูแลสุขภาพ  คนเมียนมาร์....แต่ละคนไม่เมือนกนั บางคน หนา้ บางคนทั้งตวั” 
  “คนเมียนมาร์กลวัผมร่วง  100%   ส้นเทา้  15%  กล่ินตวั  60%” 

• กลุ่มลกูคา้ตามรายได ้
 “เมียนมาร์มีกลุ่มลกูคา้พรีเม่ียม เช่นคนรวย  expat  ตอ้งการสินคา้คุณภาพดี สินคา้ท่ีกาํหนดตาํแหน่งไวท่ี้สูง ๆ ไม่

กงัวลเร่ืองราคา ขอใหบ้ริการดี  คุณภาพดี   สามารถขายได”้   
 “คนเมียนมาร์ยากจน จะดูแลเฉพาะขา้งบน หนา้ ผม”   

• พฤติกรรมการเลือกซ้ือของ 
“คนท่ีน่ี ถา้อยากได ้จะซ้ือเลยไม่ชอบรอ” 
 “ชอบซ้ือของดว้ยตนเอง เห็น จบัตอ้งสินคา้ได ้และหากสนใจจะลอง ทดสอบสินคา้ทนัที” 
 “คนเมียนมาร์ชอบแบรนดด์งั” 

• ทศันคติต่อสินคา้ความงามและสุขภาพจากประเทศไทย 
 “สินคา้ไทยช่างแต่งหนา้ชอบมาก  เป็นของดีแต่วา่คนรวยจะมองขา้มสินคา้พวกน้ีไป เขาเคยไปต่างประเทศ  เขา
นิยมแบรนดด์งั ๆ”   

• การส่ือสารการตลาด ส่ือใดเหมาะสม 
 “คนท่ีน่ีชอบอ่านหนงัสือ  นิตยสาร  กลุ่มลกูคา้เป็น B+ ข้ึนไป  คนชินกบัการอ่านนิตยสาร เช่น  Life style     ดูวา่

หนงัสือชนิดไหนท่ีลกูคา้อ่านเยอะ จะลงโฆษณาตรงนั้น”   
 “การโฆษณาในหนงัสือ ยงัโอเค   เมียนมาร์มีร้านใหเ้ช่าหนงัสือ นิตยสาร ตามร้านเสริมสวย กมี็วางใหอ้่าน  เป็น

การตอกย ํ้า ผูบ้ริโภค” 
 “การจดักรุ๊ป Meeting ในโรงแรม  สนามกอลฟ์ หรือบา้น ทาํได.้.. เชิญเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย” 
 “การสร้างแบรนดเ์ป็นเร่ืองสาํคญั และปัจจยัสนบัสนุนคือ ตอ้งมีช่องทางการขายท่ีดีพอ” 
 
ท่ีมา: จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภคชาวเมียนมาร์, คณะท่ีปรึกษา, ธ.ค. 2555. 

 



  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย                                                                                                  62 

 

รายงานผลการศึกษาขอ้มูลเชิงลึกในกลุ่มอุตสาหกรรม Wellness ท่ีมีต่อวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย  

 

กรณศึีกษา  ร้านทาํผมและ Fitness Center2 

ร้าน Orchid Beauty Salon and Fitness Center เปิดดาํเนินการมาไดป้ระมาณ 5 ปี (ค.ศ. 2006) เป็น
ร้านทาํผมขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงในยา่งกุง้ 

ดา้นบุคลากร ทางร้านมีพนกังานทั้งหมด 12 คน เป็นช่างทาํผม 8 คน ครูสอน Fitness 2 คน และ
แม่บา้น 2 คน มีผูจ้ดัการร้านท่ีเป็นเจา้ของกิจการดูแล 1 คน บริการดา้นทาํผม สระ ไดร์ ยืดผม เปล่ียนสีผม
หมกัผม มีบริการดา้นความงาม (พอกหนา้ ขดัหนา้) และ Fitness Center  ทางร้านมีอุปกรณ์ออกกาํลงักายท่ี
ทนัสมยัครบครัน รวมทั้งครูผูส้อน  ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ ์และอุปกรณ์ ท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ  

กลุ่มลูกคา้เป็นผูห้ญิงเมียนมาร์ทั้งหมด ไม่มีชาวต่างชาติมาใชบ้ริการ ลูกคา้ส่วนใหญ่อาย ุ26 – 35 ปี 
(ร้อยละ 40)  รองลงมาคือ กลุ่มวยัรุ่น และ อาย ุ36-45 ปี (ร้อยละ 20)   ลูกคา้มีประมาณ 150 คนต่อสัปดาห์ 
หรือเฉล่ียวนัละ 20 คน  ค่าบริการของทางร้านท่ีลูกคา้ใชจ่้าย อยูป่ระมาณ 5,000 – 10,000 จ๊าดต่อคน (200 – 
400 บาท)ต่อคน  พฤติกรรมลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการส่วนใหญ่ ร้อยละ 50 เดินทางมาคนเดียว มีบา้งท่ีมากบัเพื่อน 
(ร้อยละ 20) ครอบครัวหรือคนญาติ (ร้อยละ 15) ซ่ึงเป็นการเดินเขา้มาใชบ้ริการ (Walk in)โดยไม่ไดมี้การ
นดัหมาย  

ทางร้านไม่มีการนาํสินคา้เก่ียวกบัสุขภาพมาขายเช่นเดียวกบัร้านอ่ืน ๆ  เจา้ของร้านใหข้อ้คิดเห็นว่า 
ชาวเมียนมาร์ให้ความสาํคญัต่อสุขภาพและความงาม มากข้ึนเร่ือย ๆ สาเหตุหลกัมาจากปัจจยัดา้นส่ือจาก
ภาพยนตร์ โทรทศัน์ โดยเฉพาะภาพยนตร์เกาหลี และเช่ือว่าตลาดร้านทาํผม แต่งหนา้ รวมทั้งการขายสินคา้
เก่ียวกบัเคร่ืองสาํอางต่าง ๆ จะขยายตวัอยา่งมากในอนาคต 

                
  

                                                            
2

 สัมภาษณ์เชิงลึก เจา้ของกิจการ Orchid Beauty Salon and Fitness Center, Upper Kyi Myint Dine road, Kyi Myint 

Dine Township Yangon, คณะท่ีปรึกษา, ธ.ค. 2555. 
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4.2  กลุ่มธุรกจิบริการทีสํ่าคญัในอุตสาหกรรม Wellness:  กรณศึีกษาธุรกจิสปา  

   

 คณะท่ีปรึกษา ไดด้าํเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกบั ผูป้ระกอบการสปา 5 ราย (ร้านท่ีมีช่ือเสียง ร้านท่ี
เก่าแก่ ร้านยอดนิยม ในย่างกุง้)  ไดมี้การรวบรวมฐานขอ้มูลรายช่ือธุรกิจความงามและสุขภาพในย่างกุง้
นาํเสนอไวใ้นภาคผนวก  และสมัภาษณ์ผูบ้ริโภคชาวเมียนมาร์  10 ราย ท่ีเคยใช ้และไม่เคยใชบ้ริการสปา   

             ผลจากการศึกษาขอ้มูลทั้งดา้นผูป้ระกอบการ และดา้นผูบ้ริโภค   สรุปดงัน้ี  

4.2.1  ธุรกจิสปา มุมมองจากผู้ประกอบการ 

การประกอบธุรกิจสปาในเมียนมาร์  ไม่สามารถทาํเป็นธุรกิจหลกัไดอ้ยา่งชดัเจนนกั เน่ืองจากยงัไม่
มีกฎหมายใด ๆ รองรับในเร่ืองการประกอบธุรกิจน้ี ส่วนใหญ่การใหบ้ริการเก่ียวกบัสปา จะถูกนาํไปผกูกบั
การใหบ้ริการในร้านทาํผม ร้านเสริมสวย และร้านท่ีใหบ้ริการเก่ียวกบัการนวด (Massage) 

 ทาํเลทีต่ั้งของร้าน  
              ท่ีตั้งของร้าน มีความสาํคญัมากต่อการกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  พบว่า ร้านท่ีทาํการศึกษาคร้ังน้ี 
มีทั้งการเช่าพื้นท่ีในโรงแรม การเช่าบา้นในย่านคนรวย และย่านชานเมืองท่ีมีกลุ่มชาวเมียนมาร์ท่ีทาํงาน
สาํนกังาน บางแห่งมี 2 สาขา เหตุเพราะตอ้งการจบักลุ่มลูกคา้ใหท้ัว่ถึง 
             ระยะเวลาเร่ิมก่อตั้งกิจการ ตั้งแต่ 20 ปีท่ีผา่นมา (ค.ศ. 1992) และรายล่าสุด เพิ่มเปิดกิจการได ้2 ปี 
(ค.ศ. 2012)  
             กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ของแต่ละร้านแตกต่างกนัไป บางร้านเนน้กลุ่มนกัธุรกิจ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  
รวมถึงกลุ่มนักการเมือง รัฐมนตรี รวมทั้งกลุ่มชนชั้นสูง  บางร้านให้ความสําคญักับกลุ่มนักท่องเท่ียว 
โดยเฉพาะจากเอเชียและยโุรป (โดยเฉพาะร้านท่ีอยูต่ามโรงแรม) และบางร้านเนน้กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่ม 
Expat (ชาวต่างชาติท่ีมาทาํงานในยา่งกุง้) คนในพื้นท่ี  ลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง แต่บางร้านก็ระบุว่า 
ลูกคา้มีเพศหญิงและชายพอ ๆ กนั  ส่วนใหญ่ผูม้าใชบ้ริการจะเป็นกลุ่มอาย ุ35 – 55 ปี แต่ก็มีกลุ่มวยัรุ่น วยั
ทาํงานท่ีมาใชบ้ริการร่วมกบัครอบครัวบา้ง  
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บริการยอดนิยม สาํหรับลูกคา้ 
1. การสระผม และนวดผม พร้อมกบันวดตวั 
2. นวดเทา้และร่างกาย 
3. การทาํผม (Hair Salon) 
4. นวดแผนไทย (Thai Traditional Massage) 
5. การดูแลผวิหนา้ นวดหนา้ (Facial Treatment) 
6. การขดัผวิและบาํรุงผวิ  

               ผลิตภณัฑ ์ ส่วนใหญ่ทุกร้านนาํเขา้จากต่างประเทศ เช่น ไทย เกาหลี ญ่ีปุ่น ฝร่ังเศส ไม่ใช้
ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 

              การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์   ท่ีนิยมทาํ คือ 
1. การบอกเล่าจากปากต่อปากของลูกคา้ 
2. การโฆษณาทางทีวี หรือช่องเคเบ้ิลทีว ี(Skynet) 
3. การประชาสมัพนัธ์ผา่นการตลาดของโรงแรม  สายการบิน  
4. Website 
5. การแจกแผน่พบั โบรชวัร์ ณ ท่ีร้าน สนามบิน หรือใน Map เช่น Yangon Map 

              นอกจากน้ีแต่ละร้านมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพ่ือสร้างแรงจูงใจใหลู้กคา้มาใชบ้ริการ เช่น การ
ใหส่้วนลด ในบางรายการท่ีตอ้งการกระตุน้การใช ้เช่น ใหส่้วนลด 20 %  หรือใหส่้วนลดในวนัฉลอง
ครบรอบวนัเกิดของร้าน แต่บางร้านกบ็อกวา่ไม่ไดท้าํกิจกรรมเพ่ือดึงดูดลูกคา้แต่อยา่งใด 

 4.2.2  ปัจจัยสําคญัสําหรับการทาํธุรกจิสปา 
จากความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัของความสาํเร็จในการทาํธุรกิจ สปา  จากมุมมองของของ

ผูป้ระกอบการ เจา้ของธุรกิจ พอสรุปไดด้งัน้ี  
1. สถานท่ีมีความสะอาด มีความเป็นส่วนตวั  หากมีบริเวณ การมีบรรยากาศเป็นธรรมชาติ สงบ

ร่มร่ืนกมี็ส่วนสาํคญั 
2. พนกังานนวด พนกังานบริการมีทกัษะท่ีดีและฝีมือดี 
3. ราคาสมเหตุสมผล 
4. การส่ือสารของพนกังานเป็นภาษาองักฤษ มีความสาํคญัหากเนน้กลุ่มลูกคา้ต่างชาติ 
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              นอกจากน้ี หากร้านมีการบริหารจดัการท่ีดี จะใหบ้ริการจองผา่นทางโทรศพัทล่์วงหนา้ซ่ึงบางร้าน
ระบุว่าเป็นการอาํนวยความสะดวกกบัลูกคา้ท่ีมีเวลาจาํกดั ร้านของตน มีลูกคา้ท่ีติดต่อผ่านการจองทาง
โทรศพัทก์วา่ร้อยละ 80   
 การบริหารบุคลากรเป็นหวัใจสาํคญัเช่นกนั เพราะเม่ือใดท่ีธุรกิจน้ีขยายตวัเพื่อรองรับการท่องเท่ียว
หรือการพกัผอ่น ในขณะท่ีบุคลากรมีความชาํนาญมีจาํกดั การรักษาพนกังานท่ีดี มีคุณภาพ มิให้ถูกแยง่ตวั
หรือซ้ือตวัไปเป็นส่ิงสาํคญั นอกจากน้ีทาํเลท่ีตั้งของร้าน มีผลต่อการกาํหนดกลุ่มลูกคา้ บางร้านเม่ือยา้ยร้าน
ไปอยูท่าํเลอ่ืน ลูกคา้เห็นว่าไกล ก็ไม่ติดตามไป ทาํให้ตอ้งปรับตวัเพื่อหากลุ่มลูกคา้ใหม่ และปัจจุบนั อตัรา
ค่าเช่า หรือการหาพื้นท่ีเช่าร้านมีความยากลาํบากและมีราคาสูง ท่ีดินและค่าเช่าเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 ทั้งน้ี ผลการศึกษาเชิงลึกพบว่า การกาํหนดกลุ่มลูกคา้ โดยเฉพาะมุ่งเน้นในกลุ่มชนชั้นสูง หรือ
ชาวต่างชาติ ท่ีมีรายไดสู้ง เป็นกลุ่มท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี การมีสินคา้ บริการ พนักงานท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
สะอาด ถูกสุขอนามยั เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคชาวเมียนมาร์หรือชาวต่างชาติท่ีรักสุขภาพตอ้งการ และการให้
ขอ้คิดเห็นเม่ือถามถึงสปาไทย ไดรั้บคาํตอบคลา้ยคลึงกนัวา่  สปาไทย การนวดแผนไทย โดยเฉพาะการนวด
เทา้ของไทย เป็นบริการท่ีมีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับของคนเมียนมาร์และคนต่างชาติ  ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัสปาท่ี
ใชใ้นร้านหลายแห่ง ก็นาํเขา้จากประเทศไทย  โดยภาพรวมจากมุมมองของผูป้ระกอบการต่างระบุว่า ธุรกิจ
น้ียงัมีโอกาสเติบโตอีกมาก 

4.2.3  สปา: มุมมองจากผู้บริโภค 

ผูบ้ริโภคท่ีเป็นสุภาพสตรีชาวเมียนมาร์ ท่ีใหส้มัภาษณ์ ไดใ้หข้อ้คิดเห็นต่าง ๆ เก่ียวกบักลุ่ม
ผลิตภณัฑบ์ริการทางดา้นสุขภาพและความงาม โดยเฉพาะขอ้คิดเก่ียวกบัสปา ดงัน้ี 

o พฤติกรรมการใหค้วามสาํคญัต่อสุขภาพ 
1. ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการใชบ้ริการสปา  ไดร้ะบุว่า ตนเองใชบ้ริการสปาประมาณ  2 เดือน

ต่อคร้ัง มีบางคนไปสปาประจาํทุกเดือน และนิยมสระผมท่ีร้านทาํผมแลว้จึงทาํสปาต่อ   
ทั้งน้ีผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวคลา้ยคลึงกนัว่า จาํนวนความถ่ีท่ีไปใชบ้ริการจะมีความสัมพนัธ์
หรือข้ึนกบัการมีเพื่อนหรือญาติไปดว้ยหรือไม่   ซ่ึงทุกคนท่ีไปใชบ้ริการต่างให้เหตุผลว่า 
เวลาไปใชบ้ริการ นิยมท่ีจะไปกบัครอบครัว ญาติ หรือเพื่อนฝงูมากกว่าไปคนเดียว เพราะ
ทาํให้มีเวลาในการพูดคุย พกัผ่อนดว้ยการสนทนาดว้ย ทาํให้เพลิดเพลิน และหลงัจากทาํ 
สปาแลว้มกัมีกิจกรรมไปซ้ือของหรือทานอาหารดว้ยกนัต่อ 

2. ประสบการณ์อ่ืน ๆ  ผูต้อบบางราย ใหค้วามสาํคญักบัการนัง่สมาธิ การพดูคุยกบักลุ่มเพื่อน
ในเร่ืองสมาธิเพื่อสุขภาพมากกวา่การใชบ้ริการสปาเพ่ือผอ่นคลายหรือรักษาสุขภาพ 
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3. ส่วนผูท่ี้ไม่เคยใชบ้ริการสปา หรือการรักษาสุขภาพดว้ยวิธีอ่ืน ระบุเหตุผลเพียงว่า ไม่เคย
ไดใ้หค้วามสนใจหรือความสาํคญั แต่กพ็อรู้วา่มีบริการดงักล่าวในยา่งกุง้  

อยา่งไรกต็ามทั้งสามกลุ่ม ระบุวา่ คนเมียนมาร์จะมีแนวโนม้ท่ีจะชอบและใหค้วามสาํคญักบัสุขภาพ
มากข้ึนเร่ือย ๆ  สปา   และ การทาํสมาธิโดยยดึเหน่ียวแนวทางปฏิบติัของศาสนา ทั้งสองทางกเ็ป็นทางเลือก
ท่ีจะมีต่อเน่ืองต่อไปสาํหรับคนเมียนมาร์ 

บุคคลหรือส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการสปา   เพื่อน คือบุคคลแรกท่ีมีผลมากท่ีสุด รองลงมา คือ 
ญาติพี่นอ้ง  นอกจากน้ีส่ือท่ีมีอิทธิพล อีกส่วนหน่ึงคือ นิตยสาร 

o เรียงลาํดบัความนิยมสาํหรับผูเ้คยใชบ้ริการสปา  สามารถจดัลาํดบัไดด้งัน้ี 
1. การทาํผม   
2. การนวดหนา้  
3. การนวดตวั 

o วตัถุประสงค ์หรือแรงจูงใจสาํคญัของการทาํกิจกรรม (สปา หรือ สมาธิ) 
1. ผอ่นคลาย  ปลดปล่อยความเครียด 
2. ปรับปรุง ฟ้ืนฟสุูขภาพ ท่ีเกิดจากการทาํงานหนกั ปวด เม่ือย ลา้  
3. ปรับปรุง ฟ้ืนฟสุูขภาพจิต จิตสงบ (สมาธิ) 
4. ถือเป็นการใหร้างวลักบัตวัเองในวนัหยดุ 

o ปัจจยัสาํคญัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ เรียงตามลาํดบัความสาํคญั 
1. สถานท่ี อุปกรณ์ ตอ้งสะอาด 
2. การเดินทางสะดวก 
3. คุณภาพของการใหบ้ริการ  และคุณภาพของพนกังานบริการ 
4. อ่ืนๆ  เช่น  ค่าบริการ   มาตรฐานของผลิตภณัฑท่ี์นาํมาใชบ้ริการ 

 เห็นไดว้า่ ผูใ้หส้มัภาษณ์ทั้งหมด ต่างเห็นวา่ความตอ้งการในการใชบ้ริการท่ีเสริมสร้างสุขภาพและ
ความงาม เพื่อใชใ้นการผอ่นคลาย ปลดปล่อยความเครียด และฟ้ืนฟสุูขภาพกาย และยงั  ซ่ึงความตอ้งการใน
เร่ืองน้ี มีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองต่อไป   ปัจจยัสาํคญัท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโดยเฉพาะสปา คือ 
ดา้นความสะอาดของสถานท่ี คุณภาพการบริการและพนกังาน และมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์ กลุ่มท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจนอกจากตนเองแลว้ ยงัมีเพื่อน ญาติ และนิตยสาร  
 
 
 



  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย                                                                                                  67 

 

รายงานผลการศึกษาขอ้มูลเชิงลึกในกลุ่มอุตสาหกรรม Wellness ท่ีมีต่อวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย  

เกร็ดความคดิเห็นเกีย่วกบัธุรกจิสปา 
• สปาท่ีไดม้าตรฐาน ท่ีประสบความสาํเร็จ คือสปาท่ีมีครูไทยมาช่วยก่อตั้งและวางระบบกิจการในช่วงแรก  เช่น  

Inya spa ไดอ้าจารยจ์ากเชียงใหม่   ถา้ตอ้งการรักษามาตรฐาน ตอ้งใหค้รูไทยมาทบทวน ฝึกทกัษะเป็นระยะ  

• เมียนมาร์ใชล้กูประคบ แต่ไม่ชอบทาํเอง   

• คนเมียนมาร์ชอบการขดัผิว (Scrub) 

• เมียนมาร์เพ่ิงเปิดประเทศ  แฟชัน่ท่ีเขา้มาจะเป็น การแต่งหนา้ ทาํผม กบัแต่งตวั  คนจะใชเ้งินไปกบัเส้ือผา้ หนา้ ผม   
สปาคนใชน้อ้ย  คนรวยเท่านั้นท่ีจะใช ้

 

4.3  บทสรุป 

 จากขอ้มูลขา้งตน้ เก่ียวกบัพฤติกรรมการใหค้วามสาํคญัต่อความงามและสุขภาพ ท่ีสะทอ้นให้เห็น
โอกาสของสินคา้ต่าง ๆ จากประเทศไทย และในส่วนท่ี 2 ท่ีนาํเสนอให้เห็นสภาพธุรกิจและความคิดเห็น
ของผูบ้ริโภคชาวเมียนมาร์เก่ียวกบับริการสปา คงจะเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์สาํหรับผูป้ระกอบการ SMEs 
ไทย ท่ีจะทาํความเขา้ใจถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยเฉพาะสตรี ท่ีเป็นกลุ่มหลกัในการใชผ้ลิตภณัฑ์และ
บริการเก่ียวกบัสุขภาพและความงาม ท่ีจะใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา และวางแผนการตลาดเพ่ือเจาะตลาด
ในยา่งกุง้ต่อไป 
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บทที ่ 5 

โอกาสของผู้ประกอบการ SMEs  ไทย 

 ธุรกิจสุขภาพและความงามสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ จากประเทศไทย ถือว่ามี
ศกัยภาพสูง  มีโอกาสเติบโตในตลาดเมียนมาร์อีกมาก   สําหรับพื้นท่ีเป้าหมายท่ีศึกษาในคร้ังน้ี คือ  
ยา่งกุง้  ซ่ึงเป็นเมืองอดีตเมืองหลวง และปัจจุบนัถือเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจหลกัของเมียนมาร์ ดว้ย
จาํนวนประชากรสูงท่ีสุดในประเทศกว่า 10 ลา้นคน รวมทั้งการเป็นศูนยก์ลางการกระจายสินคา้ไปยงั
เมืองต่าง ๆ ทัว่ประเทศเมียนมาร์  ย่างกุง้จึงถือไดว้่าเป็นเมืองท่ีมีศกัยภาพสูงสุดสาํหรับผูป้ระกอบการ 
SMEs จากประเทศไทยท่ีจะเร่ิมนาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการออกสู่ตลาดเมียนมาร์    

 ในบทน้ีเป็นการวิเคราะห์จุดแขง็ (Strength)  จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) และ 
อุปสรรค (Threats) ของภาพรวมผลิตภณัฑแ์ละบริการ Wellness ของ SMEs ไทย    และนาํเสนอโอกาส
ของผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีโอกาสสาํหรับผูป้ระกอบการ SMEs ไทย ในการเจาะตลาดสินคา้สุขภาพ
และความงามในกลุ่ม wellness   ดงัน้ี  

5.1  จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของผลติภัณฑ์และบริการ Wellness ของ SMEs ไทย 

 จากการประมวลผลข้อมูลในบทก่อนหน้าน้ี   ประกอบกับการสอบถามและสัมภาษณ์
ผูป้ระกอบการไทยและผูป้ระกอบการเมียนมาร์  เพื่อวิเคราะห์ SWOT ของ ผลิตภณัฑ์และบริการใน
กลุ่ม Wellness ของ SMEs ไทย มีดงัน้ี 

• จุดแข็ง (Strength) 
1. ไทยมีแหล่งวตัถุดิบดา้นพืชสมุนไพรหลากหลายชนิดท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันา

ผลิตภณัฑค์วามงามและสุขภาพ  
2. ผลิตภณัฑค์วามงามจากประเทศไทยไดรั้บการยอมรับในกลุ่มผูป้ระกอบการเมียนมาร์

วา่มีคุณภาพระดบัสูง 
3. บริการด้านสุขภาพ อาทิ สปาไทยและนวดแผนไทย มีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จักของ

นกัท่องเท่ียวเมียนมาร์และนกัท่องเท่ียวทัว่โลกเป็นอยา่งดี  
4. นกัธุรกิจไทย มีอธัยาศยัดี สุภาพ และมีความผูกพนักบันักธุรกิจเมียนมาร์มายาวนาน

ผา่นระบบการคา้ชายแดน และการลงทุนในเมืองต่าง ๆ ของ เมียนมาร์  
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• จุดอ่อน (Weakness) 
จุดอ่อนหลกั ๆ มาจากศกัยภาพในการทาํธุรกิจของผูป้ระกอบการไทย ดงัน้ี 

1. ไม่มีการสร้างตราสินคา้ นิยมการขายสินคา้แบบรับจา้งผลิต (Original Equipment 
Manufacturer—OEM)   

2. บรรจุภณัฑไ์ม่สวยงาม  ไม่ทนัสมยั  ไม่โดดเด่น  
3. ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตปริมาณมาก 
4. ขาดบุคลากรในการทาํกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
5. ขาดการแสวงหาขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยัโดยเฉพาะดา้นการตลาด อาทิ พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค  
6. ทกัษะดา้นภาษาองักฤษ มีในระดบัจาํกดั เช่นฟังไดบ้า้ง แต่พดู เขียนไม่ได ้   

• โอกาส (Opportunities) 
1. รัฐบาลไทยให้ความสาํคญัต่อการส่งเสริมผูป้ระกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรม 

Wellness สู่สากล 
2. เมียนมาร์มีการจดัทาํแผนแม่บทการส่งเสริมการท่องเท่ียว ซ่ึงจะช่วยยกระดบัมาตรฐาน

การท่องเท่ียวของเมียนมาร์เขา้สู่ระดบัสากล 
3. แนวโน้มนักท่องเท่ียวจากทุกภูมิภาคทัว่โลกมีอตัราการเดินทางเขา้ไปท่องเท่ียวใน

เมียนมาร์เพิ่มมากข้ึน  
4. ผูบ้ริโภคชาวเมียนมาร์ช่ืนชมและยอมรับในสินคา้ท่ีผลิตจากประเทศไทยว่ามีคุณภาพ 

น่าเช่ือถือ 
5. คู่แข่งขนัในตลาดเมียนมาร์เก่ียวกบัสินคา้สุขภาพและความงามยงัมีไม่มากนกั 
6. ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาร์ช่วยส่งเสริมความเช่ือมัน่ต่อการทาํ

การคา้ การลงทุน 
7. เมียนมาร์มีแหล่งวตัถุดิบดา้นพืชสมุนไพร พื้นท่ีทางธรรมชาติท่ีสามารถใชเ้ป็นแหล่ง

วตัถุดิบหรือสถานท่ีในการจดัทาํธุรกิจบริการดา้นฟ้ืนฟสุูขภาพอีกมาก  

• อุปสรรค์ (Threats)   
1. คู่แข่งจากประเทศต่าง ๆ นาํสินคา้และบริการดา้น wellness เขา้ไปทาํตลาดท่ีเมียนมาร์

เพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ   
2. กฏ ระเบียบต่าง ๆ เก่ียวกบัการคา้ การลงทุนจากต่างประเทศ  ยงัไม่ชดัเจน หรืออยู่

ระหวา่งการเปล่ียนแปลง  
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3. ประชาชนชาวเมียนมาร์ในกลุ่มระดบัรายไดป้านกลางและระดบัล่าง ยงัขาดความรู้ 
ความสนใจเก่ียวกบัการใชผ้ลิตภณัฑเ์สริมความงามหรือรักษาความงาม  

4. เทคโนโลยีดา้นการส่ือสาร เช่นอินเตอร์เน็ต  ยงัมีความไม่สะดวกหรือรวดเร็ว ทัว่ถึง
เม่ือเทียบกบัเมืองไทย 

5. ตน้ทุนค่าท่ีดิน ค่าเช่าสาํนกังาน รวมทั้งท่ีพกั มีราคาสูง และขาดแคลน 
6. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า นํ้ าประปา ยงัไม่พอเพียง และหยดุให้บริการ

เป็นระยะ 

5.2  โอกาสทางธุรกจิ 

ในส่วนน้ีเป็นการประเมินโอกาสทางธุรกิจในเชิงคุณภาพ โดยการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ 
และการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารต่าง ๆ  แบ่งการประเมินโอกาสใน 2 ส่วน คือ กลุ่มผลิตภณัฑเ์สริมความ
งามและสุขภาพ และกลุ่มบริการโดยเนน้ธุรกิจสปา ดงัน้ี 

กลุ่มผลิตภณัฑเ์สริมความงามและสุขภาพ:  มีโอกาสสูง แต่ตอ้งปรับปรุงบรรจุภณัฑใ์หส้วยงาม
และดูทนัสมยั ส่วนน้ีประเมินว่า ยงัมีโอกาสอีกมาก ผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ท่ีเป็นแบรนด์ดงั ในเมียนมาร์ 
มาจากบริษทัขา้มชาติขนาดใหญ่ท่ีมีสาํนกังานในประเทศไทย    อยา่งไรกต็ามในกลุ่มผูป้ระกอบการร้าน
เสริมสวย ร้านท่ีใหบ้ริการสปา ท่ีเคยมีประสบการณ์ใชผ้ลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการไทย ต่างยอมรับใน
คุณภาพ มาตรฐาน เช่น ช่างแต่งหนา้ท่ีมีช่ือเสียงของเมียนมาร์ ไดใ้หส้มัภาษณ์วา่ ผลิตภณัฑแ์ต่งหนา้จาก
ประเทศไทย มีคุณภาพดีไม่แพเ้คร่ืองสาํอางหรือผลิตภณัฑจ์ากยโุรป และมีราคาไม่แพง แต่ดว้ยความท่ี
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ มกัจะเรียกร้องสินคา้แบรนดด์งั ๆ จากยโุรป ทาํให้ตอ้งใชสิ้นคา้    แบรนดด์งักล่าว 
แต่หากเลือกไดแ้ละลูกคา้บางคนไม่ระบุแบรนด ์ เห็นว่าจะเลือกสินคา้จากท่ีผลิตจากประเทศไทย และ
กล่าวว่า พร้อมท่ีจะสนับสนุนหรือใช้ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ให้คนเมียนมาร์ได้มี
ทางเลือกเก่ียวกบัสินคา้ท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งยินดีรับจดัทาํกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่นสาธิตการ
แต่งหนา้ให ้และพร้อมท่ีจะช่วยเหลือในการหานางแบบวยัรุ่นชาวเมียนมาร์ให ้

นอกจากน้ี จากผลการสมัภาษณ์ร้านคา้ส่งท่ีมีช่ือเสียงในกรุงยา่งกุง้ ซ่ึงเป็นทายาทเจา้ของกิจการ
ค้าส่งท่ีทาํธุรกิจมากกว่า 20 ปี  ได้ยืนยนัว่า สินค้าความงามจากประเทศไทย สําหรับกลุ่มลูกค้า
ระดบักลางและระดบัล่าง ไดรั้บความนิยมสูงเม่ือเทียบกบัสินคา้จากประเทศจีนหรือเกาหลี เพียงแต่
ขอ้ดอ้ยท่ีควรปรับปรุงคือ ดา้นบรรจุภณัฑท่ี์ยงัไม่สวยงาม นอกจากน้ี ไดรั้บแนะนาํว่า ควรจะตอ้งมีการ
ปรับขนาดของปริมาตร หรือปริมาณท่ีบรรจุในขวด/ตลบั ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีไม่มากเกินไป คือ อยูร่ะหว่าง 
50 - 250 มิลลิลิตร และช่วงราคาท่ีเหมาะสม สามารถขายได ้คือ  3,000 – 8,000 จ๊าด ทายาทท่านน้ีได้
กล่าวว่า ทางร้านเปิดกิจการมากว่า  20 ปี นิยมชมชอบสินคา้ไทยเป็นทุนเดิมอยู่แลว้ เพราะเช่ือมัน่ใน
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คุณภาพ มาตรฐาน แต่ปัจจุบนั ไดมี้สินคา้จากประเทศอ่ืน เขา้มานาํเสนอขายมากข้ึน เช่น จากเกาหลี 
ญ่ีปุ่น จีน แต่ทางร้านกย็งัคงใหค้วามสาํคญักบัสินคา้จากประเทศไทยเป็นอนัดบัแรก 

เห็นไดว้่า ผลิตภณัฑจ์ากประเทศไทย ยงัอยู่ในใจของร้านคา้ส่ง ผูป้ระกอบการเมียนมาร์ และ
ผูบ้ริโภคชาวเมียนมาร์  

กลยุทธ์การตลาดสําหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มสินค้าความงาม 

กลุ่มผูป้ระกอบการดา้นบริการ (สปา)  หาพนัธมิตรทอ้งถ่ิน และหวงัผลระยะยาว 

จากขอ้มูลท่ีนาํเสนอในบทท่ีผา่นมา  ผลิตภณัฑแ์ละ สปาไทยต่างมีโอกาสในเมียนมาร์ โดย
เฉพาะสปา ถือวา่เป็นบริการท่ีมีโอกาสอีกมาก  กลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีมีแนวโนม้ขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองคือ 
กลุ่มนกัท่องเท่ียวต่างชาติ โดยเฉพาะคนไทย และคนยโุรปท่ีมีความคุน้เคยกบัคุณภาพและบริการสปา
ไทย นอกจากน้ีกลุ่ม Expat และกลุ่มนกัธุรกิจชาวเมียนมาร์ ท่ีเคยเดินทางมาใชบ้ริการในเมืองไทย กเ็ป็น
กลุ่มท่ีมีศกัยภาพสูงเช่นกนั 

เพื่อใหผู้ป้ระกอบการ SMEs ท่ีสนใจจะเขา้สู่ตลาดเมียนมาร์ ไดเ้ห็นโอกาสของธุรกิจจาํแนก
ตามกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย คณะท่ีปรึกษาไดท้าํสรุปตารางและนาํเสนอผลการวิเคราะห์  ดงัน้ี 

ตารางที ่5.1 ประเภทผลติภณัฑ์/บริการจําแนกตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในกรุงย่างกุ้ง           

ประเภทผลติภัณฑ์/บริการ 
กลุ่มลูกค้าทีมี่ศักยภาพในกรุงย่างกุ้ง 

คนต่างชาต ิ คนไทย 
คนท้องถ่ิน (เมียนมาร์ 

จีน อนิเดีย) 

ผลติภณัฑ์    

1. สมุนไพรไทยแปรรูป (อาทิ เคร่ืองด่ืม ครีม
บาํรุงผวิท่ีทาํดว้ยส่วนผสมของสมุนไพร ) 

*** ** *** 

2. อาหารไทยเพือ่สุขภาพ *** *** ** 
3. วสัดุ อุปกรณ์เก่ียวกบัสุขภาพ *** ** ** 
4. บรรจุภณัฑ ์ ของประดบัตกแต่ง  ร้าน ** ** ** 
5. เคร่ืองสาํอาง (รับจา้งผลิต หรือมีตรายีห่อ้) * * ** 
6. เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั (หญิง ชาย) n/a * ** 
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ประเภทผลติภัณฑ์/บริการ 
กลุ่มลูกค้าทีมี่ศักยภาพในกรุงย่างกุ้ง 

คนต่างชาต ิ คนไทย 
คนท้องถ่ิน (เมียนมาร์ 

จีน อนิเดีย) 

บริการ    

1. ร้านนวดแผนไทย  *** *** *** 
2. โรงเรียนนวดไทย  สปาไทย n/a n/a *** 
3. ระบบการบริหาร จดัการธุรกิจบริการ n/a *** *** 
4. บริการจดัทาํ Website n/a *** *** 

หมายเหตุ  แสดงการแปลค่าสญัญลกัษณ์    

สญัญลกัษณ์ ความหมาย 

*** มีโอกาสในระดบั มาก ถึง มากที่สุด เม่ือเทียบกบัคู่แข่ง 

** มีโอกาสในระดบั    ปานกลาง เม่ือเทียบกบัคู่แข่ง 

* มีโอกาสในระดบั น้อย   เม่ือเทียบกบัคู่แข่ง 

n/a (data not available) ไม่มีความคิดเห็นหรือขอ้มูลเพียงพอในการประเมิน 

ท่ีมา:  รวบรวมความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญ  ผูป้ระกอบการ SMEs ไทย และ คณะท่ีปรึกษา,   ธ.ค.  2555. 

จากตารางขา้งตน้ คณะท่ีปรึกษาได้ประเมินโอกาสของสินคา้และบริการของไทยในกลุ่ม
อุตสาหกรรม wellness โดยการให้สัญญลกัษณ์ *  ท่ีมีความหมายว่า หากผลิตภณัฑ์หรือบริการใดมี
โอกาสในระดบัสูงในการไดรั้บการตอบรับจากเมียนมาร์ จะมีเคร่ืองหมาย  * กาํกบัไว ้ 3 ดาว  ซ่ึงจากผล
กาประเมิน อาจกล่าวไดว้่า  ผลิตภณัฑ์ สมุนไพรไทยแปรรูป อาหารไทยเพื่อสุขภาพ วสัดุ อุปกรณ์
เก่ียวกบัสุขภาพ  รวมทั้งร้านนวดแผนไทย มีโอกาสในการจบักลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นคนไทย และคนต่างชาติท่ี
เป็นนกัท่องเท่ียวหรือเขา้ไปทาํงานในเมียนมาร์ และรวมทั้งคนเมียนมาร์เอง  และโดยเฉพาะโรงเรียน
นวด สปาไทย ระบบการบริหารขดัการธุรกิจบริการ รวมทั้งการให้บริการดา้นการจดัทาํเวปไซด ์ลว้น
แต่มีโอกาสกบักลุ่มลูกคา้ชาวเมียนมาร์ในระดบัสูง 
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5.3  กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดกรุงย่างกุ้ง   

กลยทุธ์การเขา้สู่ตลาดท่ีเหมาะสม  ณ  ช่วงปี 2555 – 2556  ท่ีเหมาะสม มี 3 กลยทุธ์ดงัน้ี 

• กลยุทธ์ที ่1    การหาตัวแทนจําหน่าย  

กลยทุธ์น้ี เป็นการหาตวัแทนจาํหน่าย หรือผูน้าํเขา้ ผลิตภณัฑ ์ท่ีสามารถกระจายสินคา้ในยา่งกุง้
และหัวเมืองสาํคญั อาทิ มณัฑะเลย ์ตองยี เนปิดอร์   เป้าหมายคือการส่งสินคา้ไปสู่ร้านเสริมความงาม 
หรือโรงแรม กลยทุธ์น้ีเหมาะกบัผูป้ระกอบการรายเลก็ท่ีมีเงินทุนจาํกดัและมีเป้าหมายการนาํสินคา้ไป
เพื่อทดสอบตลาดหรือดูกาํลงัซ้ือในตลาดในเบ้ืองตน้  ขอ้ดี คือ ผูป้ระกอบการมีความเส่ียงต่อการทาํ
ธุรกิจหรือการใชเ้งินทุนในระดบัท่ีนอ้ย แต่อาจมีขอ้เสีย ท่ีไม่สามารถรับรู้พฤติกรรมหรือความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยตรง และทนัที  ตอ้งผา่นการบอกกล่าวจากตวัแทนจาํหน่าย  ดงันั้น ส่ิง
สําคญัสําหรับกลยุทธ์น้ี คือ ผูป้ระกอบการตอ้งให้ความสําคญักบัการเลือกตวัแทนจาํหน่าย ตวัแทน
จาํหน่ายตอ้งเป็นผูท่ี้มีความชาํนาญในช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้สุขภาพและความงาม เป็นผูท่ี้มี
ทศันคติท่ีดี ช่ืนชอบสินคา้จากประเทศไทย  และควรมีบุคลากรในกิจการท่ีมีความสามารถ หรือมีความ
เตม็ใจท่ีจะช่วยทาํกลยทุธ์การส่ือสารการตลาดใหก้บัสินคา้ เน่ืองจากเป็นสินคา้ใหม่ตอ้งการการส่ือสาร
อยา่งต่อเน่ือง 

• กลยุทธ์ที ่ 2  การทาํสัญญาบริหารจัดการ  

กลยทุธ์น้ี  เหมาะสาํหรับผูป้ระกอบการท่ีทาํธุรกิจเก่ียวกบั
การบริการเป็นหลกั  วิธีการคือ การนาํเสนอการให้บริการดา้นการวาง
ระบบการบริหารจัดการ การทาํสัญญาบริหารท่ีจะถ่ายทอดความรู้  
ฝึกอบรมและพฒันาทักษะให้กับบุคลากรเมียนมาร์  เช่น การเปิด
สถาบนัอบรมนวดแผนไทย การวางระบบการบริหารจดัการร้านสปา  
การวางระบบการบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร  ซ่ึงอาจรวมถึง การนาํเสนอให้มีการ    จดัหน่ายผลิตภณัฑ์
ความงามและสุขภาพ เช่นสมุนไพร ร่วมกบัการใหบ้ริการดว้ย   

ผู้ประกอบการไทย
ตวัแทนจําหนา่ย (Agents)

ในยา่งกุ้ง
ลกูค้า
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• กลยุทธ์ที ่ 3    การดําเนินธุรกจิโดยการเป็นหุ้นส่วน หรือ ร่วมลงทุน (Joint Venture) 

 

กลยทุธ์น้ีเป็นการหาหุน้ส่วนเพื่อร่วมลงทุนในการเปิดกิจการร่วมกนั หุน้ส่วนอาจเป็นนกัธุรกิจ
เมียนมาร์  หรือนักธุรกิจสัญชาติอ่ืนท่ีอยู่เมียนมาร์หรือสนใจจะไปลงทุนท่ีเมียนมาร์ก็ได ้  วิธีการน้ี
ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีเงินลงทุน และมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ มีบุคลากรท่ีส่งไปร่วมงานในการ
ดาํเนินกิจการท่ียา่งกุง้ จึงจะสามารถดาํเนินธุรกิจอยูไ่ด ้ท่ีสาํคญัควรตอ้งมีการจดัทาํแผนธุรกิจและพฒันา
ตลาดร่วมกบัหุ้นส่วน   กลยุทธ์น้ี ถือว่ามีความเส่ียงสูงกว่ากลยุทธ์ท่ี 1 และกลยุทธ์ท่ี 2  แต่สามารถ
บริหารจัดการ  หรือมีส่วนในการควบคุม  ปรับเปล่ียนการดําเนินงานได้ วิ ธี น้ี เหมาะสําหรับ
ผูป้ระกอบการท่ีมีความตั้งใจท่ีจะเปิดตลาดในเมียนมาร์อย่างจริงจงัมากกว่าเพียงแค่การทดลองจดั
จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์       

กลยุทธ์ท่ีนาํเสนอทั้ง 3 รูปแบบท่ีกล่าวถึงขา้งตน้  ผูป้ระกอบการ SMEs ไทย รายใหม่ๆ 
ควรเร่ิมตน้จากกลยุทธ์ท่ี 1  แต่หากเป็นกิจการท่ีคุน้เคยกบัตลาดเมียนมาร์มานาน เช่นอาจเคยทาํการคา้
ในสินคา้ประเภทอ่ืนมาก่อน ท่ีสาํคญัควรมีตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกัในเมืองไทย หรือมีช่ือเสียง ก็สามารถ
เร่ิมจากกลยุทธ์ท่ี 2 หรือกลยุทธ์ท่ี 3  ได ้ อย่างไรก็ตาม เร่ืองการวางระบบบริหารจดัการ ถือว่ามีความ
ตอ้งการอยู่เพราะเมียนมาร์ยงัขาดแคลนกาํลงัคนท่ีขาดความรู้เร่ืองการบริหารธุรกิจสมยัใหม่  ขาด
ความรู้เร่ืองการวางระบบการบริหารจดัการ ดงันั้น การเขา้สู่ตลาดดว้ยกลยุทธ์ท่ี 2 คือ การทาํสัญญา
บริหารจดัการ  จึงเป็นการเขา้สู่ธุรกิจท่ีน่าสนใจ และหากไม่เร่งรีบในการลงทุนมากนัก ขอให้ศึกษา
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ค่อย ๆ มองหาผูร่้วมทุน จนแน่ใจแลว้ จึงค่อยเลือกกลยทุธ์ท่ี 3   หลกัสาํคญัคือ  อยา่
ใจร้อน ทาํกิจการใหญ่โตในระยะแรก เพราะประเทศเมียนมาร์กาํลงัอยู่ในระยะการปรับเปล่ียนสภาพ
เศรษฐกิจ ระบบกฏหมาย และกฏหมายเฉพาะต่าง ๆ ยงัอยูใ่นระหวา่งการปรับปรุง เปล่ียนแปลง   

หุ้นส่วน/ร่วมลงทุน

ผู้ประกอบการ
ชาติอ่ืน ๆ

ผู้ประกอบการ
ไทย

ผู้ประกอบการ
เมียนมาร์
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                  วธีิการเสาะหาตัวแทนจําหน่าย /คู่ค้า/ หุ้นส่วนในย่างกุ้ง 

                  สาํหรับผูป้ระกอบการ SMEs ไทย ท่ีตอ้งการหาตวัแทนจาํหน่าย หาคู่คา้ หรือหาหุน้ส่วนใน

กรุงยา่งกุง้ คณะท่ีปรึกษา มีคาํแนะนาํ ท่ีสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งรวดเร็ว เช่ือถือได ้3 วิธี ดงัน้ี 

1. ติดต่อสอบถามขอ้มูล คาํแนะนาํ จากหอการคา้จงัหวดัตาก ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
ภาคเอกชนท่ีมีกรรมการและบุคลากรท่ีเช่ียวชาญดา้นการคา้ระหวา่งไทย- เมียนมาร์ สามารถ
ประสานงานแนะนาํใหรู้้จกัพอ่คา้/ผูน้าํเขา้ชาวเมียนมาร์ในกรุงยา่งกุง้ได ้

         ติดต่อท่ี 
ประธานหอการคา้จงัหวดัตาก (คุณบรรพต ก่อเกียรติเจริญ) 
โทร. 081 -8878443   Email:  banpot06@gmail.com 
สํานักงานแม่สอด 
เลขท่ี 855 หมู่ 1 ถนนสายเอเซีย ตาํบลท่าสายลวด  อาํเภอแม่สอด  
จังหวดัตาก  63110  
โทรศพัท ์0-5556-4132 โทรสาร 0-5556-4131 
E-mail: takchamber@hotmail.com , takchamber@gmail.com  

2. ขอคาํแนะนาํจากหน่วยงานของไทย ในกรุงยา่งกุง้ โดยติดต่อ 
อคัรราชทูตท่ีปรึกษาฝ่ายการพาณิชยข์องไทย ณ กรุงยา่งกุง้ (คุณประจวบ  สุภิณี) 
สาํนกังาน  Golden Hill Tower  24-26 Kaba Aye Padoda Road  Bahan Township 
โทรศพัท ์(951) 558-628, 558-556 ต่อ 7041 โทรสาร (951) 558-644        

3. การหาตวัแทนจาํหน่าย   วิธีการน้ี คือ ใหผู้ป้ระกอบการหาซ้ือนิตยสารดา้นสุขภาพ
และ ความงามท่ีมีการจดัจาํหน่ายท่ีกรุงยา่งกุง้ ช่ือนิตยสาร อาทิ   Idea,  Lifestyle , People, และ Moda  มี
การวางจาํหน่ายเป็นรายเดือน ในราคาเล่มละ 3000 – 4000 จ๊าด (90 -120 บาท)  ในหนา้ท่ีมีการโฆษณา
สินคา้เก่ียวกบัสุขภาพ จะมีการระบุช่ือบริษทัท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่ายพร้อมท่ีอยู ่ซ่ึงผูป้ระกอบการ SMEs 
สามารถจะติดต่อได ้

นอกจาก 3 วิธี  ท่ีกล่าวถึงขา้งตน้แลว้ ผูป้ระกอบการ SMEs ไทย สามารถดาํเนินการดว้ยวิธีอ่ืน 
เช่น  การเขา้ร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานราชการของไทยท่ีมีการจดักิจกรรมงานแสดงสินคา้ในเมียนมาร์  
หรือการจดักิจกรรมจบัคู่ธุรกิจ (Business Matching) หน่วยงานราชการท่ีสามารถติดต่อได ้มีดงัน้ี 

            - สาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.)                             
            - กรมการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์
         -   สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กระทรวงอุตสาหกรรม 

ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการ SMEs ไทย ควรท่ีจะติดตามข่าวสาร ขอ้มูลเผยแพร่ของหน่วยงานต่าง ๆ 
อยูเ่สมอ 



  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย                                                                                                  76 

รายงานผลการศึกษาขอ้มูลเชิงลึกในกลุ่มอุตสาหกรรม Wellness ท่ีมีต่อวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย  

5.4  กญุแจแห่งความสําเร็จ:   กลยุทธ์การตลาด 

 การเขา้ไปทาํธุรกิจดา้นสุขภาพและความงามในกลุ่มอุตสาหกรรม wellness ในกรุงยา่งกุง้ เมียน
มาร์ ให้ประสบความสําเร็จได้นั้ น นอกจากการเลือกกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดแล้ว  ปัจจัยแห่ง
ความสาํเร็จท่ีเป็นกุญแจสาํคญั คือ กลยทุธ์ดา้นการตลาด ท่ีเรียกว่า ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ย 
4 ดา้นคือ ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ  ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด   

จากการสัมภาษณ์นักธุรกิจไทย นักธุรกิจชาวเมียนมาร์ ท่ีอยู่ในธุรกิจเก่ียวกบัความงามและ
สุขภาพ    และการวิเคราะห์ของคณะท่ีปรึกษา  มีคาํแนะนาํ ดงัน้ี 

• ด้านผลติภัณฑ์ ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์    
1. ผลิตภัณฑ์ท่ีจะนําออกสู่ตลาดควรมีจํานวนหลากหลายให้เลือก ทั้ งในด้านชนิด

ผลิตภณัฑ ์และขนาด (size) ของผลิตภณัฑ ์  ขนาดของผลิตภณัฑ ์ควรเร่ิมตน้ท่ีขนาด
เลก็ พกพา หรือใชเ้พียงคนเดียว เพื่อใหเ้กิดการทดลองใชก่้อน  

2. ตราสินคา้    สินคา้หรือบริการ ควรจะตอ้งมีตราสินคา้ของตวัเองเพื่อสร้างการรับรู้และ
จดจาํ โดยเนน้ย ํ้าวา่ เป็นสินคา้ทาํจากประเทศไทย (Made in Thailand) โดยคนไทย   

3. การออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์มีความเก๋ไก๋ ดูทนัสมยั รวมทั้งสีสัน เป็นประโยชน์ต่อการ
สร้างการรับรู้เก่ียวกบัตวัสินคา้ไดร้วดเร็วข้ึน และสามารถนาํไปอวดกนัในหมู่เครือ
ญาติ เพื่อนฝูงได้ และบรรจุภณัฑ์ควรใช้ภาษาไทย แต่หากตอ้งการมีภาษาอ่ืน เช่น 
องักฤษ หรือเมียนมาร์บา้งสามารถเพ่ิมได ้แต่บรรจุภณัฑ์เดียวกบัท่ีใชจ้ดัจาํหน่ายใน
เมืองไทยจะมีความเหมาะสมกวา่ เพราะถือวา่เป็นสินคา้ท่ีมาจากต่างประเทศ  

• ด้านราคา    
ผูบ้ริโภคชาวเมียนมาร์ ตดัสินใจราคาควบคู่กบัการพิจารณาดา้นคุณภาพ 

1. ราคาสูง  เหมาะสําหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีมีฐานะร่ํารวย กลุ่มนักธุรกิจ ราคามิไดเ้ป็นปัจจยั
หลกัในการตดัสินใจใชสิ้นคา้หรือบริการสาํหรับลูกคา้กลุ่มน้ี   แต่ราคาท่ีกาํหนดตอ้งมี
ความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ แหล่งกาํเนิดสินคา้  คุณภาพ ภาพลกัษณ์ ท่ีสามารถสร้าง
ความพึงพอใจและสามารถนาํไปบอกกล่าว หรือบอกเล่าความ พิเศษ ให้กบักลุ่มทาง
สงัคมได ้(เช่นครอบครัว เพื่อนฝงู) 

2. ราคาปานกลาง ค่อนขา้งสูง   เหมาะสาํหรับกลุ่มลูกคา้ฐานะปานกลางข้ึนไป มีรายได้
ต่อครัวเรือนต่อเดือน ประมาณ 700 - 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 21000- 
30,000 บาท  ราคาสินคา้ หรือบริการในกลุ่มน้ี หากมีช่วงราคาต่อหน่วยประมาณ     
10 - 30 ดอลลาร์สหรัฐ  (300 -  900 บาท) ถือว่าเหมาะสม แต่หากราคาตํ่ากว่าน้ีจะถูก
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พิจารณาวา่มีคุณภาพเทียบเท่ากบัสินคา้จากประเทศเพ่ือนบา้นอ่ืน ซ่ึงสินคา้ไทย ไม่ควร
ท่ีจะทาํตลาดในราคาตํ่า เพราะไม่สามารถสู้ตน้ทุนกบัคู่แข่งได ้อีกทั้งเป็นการทาํลาย
ภาพลกัษณ์ของสินคา้ไทย ท่ีสั่งสมการรับรู้มาอย่างยาวนานว่าเป็นสินคา้ดี มีคุณภาพ 
แต่ราคาสูง 

• ด้านสถานทีจั่ดจําหน่าย     
สถานท่ีจดัจาํหน่ายมีทั้งท่ีเป็นยา่นตลาดแบบดั้งเดิมประกอบดว้ยยา่นร้านคา้ส่ง และร้านคา้ปลีก

สินคา้ประเภทต่าง ๆ  ท่ีเป็นจุดรับซ้ือและขายสินคา้ โดยพ่อคา้ แม่คา้ต่าง ๆ ทัว่ประเทศจะเดินทางมาซ้ือ
สินคา้เพื่อไปจดัจาํหน่ายยงัเมืองของตนเอง ท่ีสาํคญัคือ ตลาด Bogyoke Aung San หรือคนไทยรู้จกัดีว่า 
“ตลาดสก๊อต”  และตลาดเมงกาลาเซ  หากเป็นสินคา้ และบริการท่ีตอ้งการมุ่งสู่กลุ่มลูกคา้ระดบัท่ีมี
รายได้สูง   สถานท่ีจัดจําหน่าย หรือช่องทางการให้บริการ ควรเป็นพื้นท่ีเช่า ในอาคารพลาซ่า 
หา้งสรรพสินคา้สมยัใหม่ เช่น Junction Square Shopping Mall,  Capital Shopping Mall,  Yuzana 
Plaza, Gamone Pwint (KBA), Super One (Kyakkasan) หรือ โรงแรมระดบั  4 – 5 ดาว เช่น โรงแรม 
Trader Hotel, Chatrium Hotel, Sedona Hotel, Strand Hotel รวมทั้งสนามกลอฟ เช่น Yangon Golf Club 

• ด้านการส่ือสารการตลาด      
กิจกรรมการส่ือสารการตลาด รวมทั้งการส่งเสริมการขายสินคา้ หรือบริการ เป็นกิจกรรมท่ี

จาํเป็นมาก  สินคา้และบริการจากคู่แข่งทางตรงและทางออ้ม จากต่างประเทศ  อาทิ เกาหลี จีน เวียดนาม 
หรือแมแ้ต่ผลิตภณัฑ์ความงามจากญ่ีปุ่นและยุโรป ต่างทุ่มเทงบโฆษณาทั้งทางป้ายขา้งทาง นิตยสาร  
website  และการจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่ลูกคา้เป้าหมาย  และท่ีสําคญัคือ การจัดให้มีพนักงาน
ตวัแทนให้คาํแนะนาํสินคา้ หรือบริการ ณ จุดจดัจาํหน่าย เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการ  
แสดงให้เห็นถึงความมีมาตรฐานของสินคา้ในระดบัสากล  ยิ่งหากผลิตภณัฑ์หรือบริการเป็นส่ิงใหม่  
เช่นผลิตภณัฑค์อลลาเจน  การใชส้าํลีเช็ดหนา้ ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัเคร่ืองประทินผวิ ทาํความสะอาด การ
ดูแลผิวพรรณบริเวณใบหน้า  ผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัการควบคุมนํ้ าหนัก เป็นตน้ จาํเป็นอย่างยิ่งจะตอ้งมี
พนกังานแนะนาํสินคา้  ทั้งน้ีหากผูป้ระกอบการมีงบประมาณจาํกดั การใชก้ลยทุธ์การส่ือสารการตลาด 
แบบ word of mouth  จะเป็นวิธีท่ีเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เมียนมาร์ไดง่้าย รวดเร็วและประหยดั เพียงแต่จะตอ้ง
ใหมี้การทดลองใชสิ้นคา้หรือบริการท่ีแสดงใหเ้ห็นคุณค่า คุณประโยชน์ และอาจมีรางวลัจูงใจตอบแทน
แก่ลูกคา้ท่ีสามารถบอกต่อหรือหาลูกคา้มาได ้อาทิ การให้ใชสิ้นคา้/บริการฟรี  การใหร้างวลั การไดรั้บ
สิทธิพิเศษในการใชผ้ลิตภณัฑใ์หม่ ๆ เป็นตน้ 
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5.5  กรณศึีกษา  Coreana (เคร่ืองสําอางจากเกาหล ีกบักลยุทธ์การส่ือสารการตลาดในเมียนมาร์) 

คนหนุ่มสาวในเมียนมาร์ มีช่องทางการรับขอ้มูลข่าวสารจากส่ือภาพยนตโ์ทรทศัน์เกาหลีหรือ
จีนมากข้ึน  นอกจากน้ีกลุ่มหนุ่มสาวสมยัใหม่  เร่ิมใหค้วามสาํคญักบัการตดัสินใจการซ้ือสินคา้ผา่นส่ือ 
online ต่างๆ ท่ีสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้หรือผูท่ี้คาดวา่จะเป็นลูกคา้โดย website และ facebook  

สังเกตไดว้่า  บริษทัจากต่างประเทศท่ีมีตราสินคา้ของตนเองไดมี้การนาํเสนอโฆษณา แนะนาํ
สินคา้ผา่นทางนิตยสาร และใหผู้ส้นใจเขา้ไปติดตามขอ้มูลต่อใน facebook เช่น สินคา้ดา้นการทาํความ
สะอาดผิวหน้า แบรนด์ Coreana หน่ึงในแบรนด์สินคา้ความงามจากประเทศเกาหลี ได้นําเสนอให้
ผูส้นใจเยีย่มชม website   www.aqland.asia และ  www.facebook.com/AqualandMyanmar   ซ่ึงแสดง
ให้เห็นถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทาํการส่งเสริมการตลาดในเมียนมาร์ ผ่านการสาธิต การประกวด การ
โฆษณา รวมทั้ งให้ผูเ้ขา้ชมได้เห็นประวติักิจการ ผลิตภัณฑ์และบริการอ่ืน ๆ หรือการจัดกิจกรรม
สัมพนัธ์ด้านต่าง ๆ เรียกว่า เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระดับบุคคลกับกลุ่มลูกคา้  ดังตวัอย่างภาพ
กิจกรรมท่ีนาํมาจาก facebook  ของผลิตภณัฑ ์ Coreana จาก บริษทั Aualand  ดงัต่อไปน้ี 

ภาพตวัอยา่งการโฆษณาผลิตภณัฑใ์นนิตยสาร แสดงใหเ้ห็นความหรูหรา มีระดบั ระดบั world 

class  เพื่อสร้างจุดสนใจ ประทบัใจใหก้บัผูบ้ริโภคชาวเมียนมาร์ 
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การจดักิจกรรมการสาธิตการแต่งหนา้โดยใชผ้ลิตภณัฑข์องบริษทั   

 
 
 
 
 

           

การจดักิจกรรมประกวดหนุ่มสาวเมียนมาร์ เพื่อเขา้สู่รอบคดัเลือก 30 คนสุดทา้ย และจะได้

ดาํรงตาํแหน่ง Ms. Face of Myanmar  และ “Mr. Face of Myanmar” และมีโอกาส เขา้สู่การประกวดท่ี

เรียกวา่ “Asia New Star Model Contest 2013”   และมีการมอบรางวลัใหก้บัผูช้นะเลิศ เป็นเงินสดมูลค่า 

1,000,000 จ๊าด  (ประมาณ 1,165 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเกือบ 40,000 บาท)  

 

 

 

 

 

 

                 

 

จากตวัอยา่งภาพกิจกรรมผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัสุขภาพและความงามของบริษทัจากประเทศเกาหลี 
แสดงให้เห็นว่าตลาดผลิตภณัฑสุ์ขภาพและความงามท่ีมีผูป้ระกอบการรายใหม่ (New commer)   จาก
ประเทศต่าง ๆ เร่ิมให้ความสาํคญักบัการสร้างฐานลูกคา้ท่ีเนน้การสร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมาย 
ผา่นการจดักิจกรรมเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์และการจดจาํแก่กลุ่มหนุ่มสาวรุ่นใหม่ๆ ในเมียนมาร์ในวงกวา้ง
ระดบัประเทศ 
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นอกจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีกล่าวแลว้  การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค การ
ติดตามการเคล่ือนไหวของสินคา้ หรือบริการท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุด หรือ ขอ้มูลข่าวสารของคู่แข่ง 
เป็นเร่ืองจาํเป็น  เพื่อผูป้ระกอบการจะได้นําขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีได้รับมาใช้ในการปรับปรุง พฒันา
ผลิตภณัฑห์รือบริการของกิจการตนเอง  การรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบนั เป็นเร่ืองท่ีน่ิงนอนใจหรือ
เพิกเฉยไม่ได ้เพราะสภาพตลาด สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและการแข่งขนัต่าง ๆ ในกรุงย่างกุง้ใน
ปัจจุบนัน้ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วมาก  

5.6  การเตรียมความพร้อมเพือ่เข้าสู่ตลาดเมียนมาร์  
นกัธุรกิจไทยและนกัธุรกิจเมียนมาร์ต่างเห็นตรงกนัวา่ ตลาดสุขภาพและความงาม สาํหรับเมียน

มาร์อยูใ่นระยะเร่ิมแรกของธุรกิจ (Introduction Stage) มีธุรกิจใหม่  ผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ ๆ ทยอย
เขา้สู่ตลาดอยา่งต่อเน่ืองในระยะ 1 – 2 ปี ท่ีผา่นมา  แต่ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกระดบัมหภาคท่ีเป็น
อุปสรรคสาํคญั ท่ีถือเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีธุรกิจตอ้งเผชิญ คือ ดา้นกฏหมาย  ดา้นทรัพยากรมนุษย ์ดา้น
ภาษาและวฒันธรรม และดา้นตน้ทุนการทาํธุรกิจ 

 
  

กฏหมาย
ทรัพยากรมนษุย์ ภาษาและ

วฒันธรรม
ต้นทนุการทํา

ธรุกิจ
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คณะท่ีปรึกษา ขอนาํเสนอแนวทางในการเตรียมความพร้อม ในการทาํธุรกิจสุขภาพและความ
งาม สรุปใหเ้ขา้ใจง่าย ดงัตารางต่อไปน้ี  

ด้าน ประเด็นทีอ่าจพบในการทาํธุรกจิ ข้อเสนอแนะ 

1. ดา้นกฏหมาย - กฏ  ระ เ บียบ  เ ก่ี ยวข้องกับ ธุร กิจ
สุ ข ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม ง า ม ไ ม่ มี
รายละเอียด ขั้นตอนหรือหน่วยงาน
ก ล า ง ใ น ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล ด้ า น
มาตรฐาน  

- ไม่มีกฏหมายเก่ียวกบัธุรกิจสปา    

- ติดตาม  ตรวจสอบข้อ มูลต่าง  ๆ 
เก่ียวกบักฏหมาย ก่อนตดัสินใจทาํการ
ลงทุน 
-หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  สํานักงานทูต
พาณิชยไ์ทย ณ กรุงยา่งกุง้ 

2. ด้านทรัพยากร
มนุษย ์

- ขาดแคลนบุคลากรระดบัปริญญาตรี 
และพนกังานระดบัปฏิบติัการ  

-ให้ ค ว า มสํ า คัญ  ล ง ทุน  กับ ก า ร
ฝึกอบรมชาวเมียนมาร์ ทั้งในประเทศ
ไทย และเมียนมาร์ ในดา้นเทคนิคการ
เ ป็ นพนั ก ง า นข า ย   เ ท ค นิ ค ก า ร
ใหบ้ริการ  เป็นตน้ 
-หน่วยงานท่ี เก่ี ยวข้อง  ร่ วมมือกับ
สาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของไทย (สสว.) และ Central 
Department of Small and Medium Enterprises 
Development, เมียนมาร์ 

3. ภ า ษ า แ ล ะ
วฒันธรรม 

-พูดภาษาพม่าไม่ได้ มีความรู้น้อย
หรือไม่ค่อยมีในดา้นวฒันธรรม สังคม 
ค่านิยม พฤติกรรมการใชชี้วิตของกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมาย 

-ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ค ว ร เ รี ย น รู้
ภาษาองักฤษและภาษาพม่า 
- พฒันาทกัษะการส่ือสาร พดู ฟัง อ่าน
ใหไ้ด ้ 
- หา ล่ามไทย  – พม่า  หรือไทย  – 
องักฤษ  

4. ต้น ทุ นก า รทํา
ธุรกิจ 

-ค่าเช่าท่ี ค่าเช่าสาํนกังาน ค่าท่ีพกั ค่าค่า
ครองชีพ (อาหาร นํ้ า) มีราคาสูงและ
ไม่เพียงพอในบางช่วงเวลา 

-สาธารณูปโภค นํ้ าประปา ไฟฟ้า ไม่
เพียงพอ 

-วางแผนการบริหารต้นทุนในระยะ
ยาว และหาแหล่งเงินทุนสาํรอง 

-หาผู ้ ร่ ว ม ทุนช าว เ มี ยนม า ร์ห รื อ
หุ้นส่วนชาติอ่ืน เพื่อแบ่งเบาภาระ
ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  



  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย                                                                                                  82 

รายงานผลการศึกษาขอ้มูลเชิงลึกในกลุ่มอุตสาหกรรม Wellness ท่ีมีต่อวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย  

5.7  บทสรุป 

 การทาํธุรกิจในเมียนมาร์ เป็นโอกาสของผูป้ระกอบการ SMEs ไทย โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจท่ีมี
ผลิตภณัฑแ์ละบริการทางดา้น Wellness ถือเป็นธุรกิจท่ีมีโอกาสอยา่งมากในขณะน้ี แต่ทั้งน้ี ตอ้งมีการ
กาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายให้ชดัเจนว่า ตอ้งการจะเจาะตลาดในกลุ่มใดนักท่องเท่ียวชาวไทยดว้ยกนั 
คนพม่า หรือนกัท่องเท่ียวจากประเทศต่าง ๆ รวมทั้งนกัธุรกิจหรือครอบครัวนกัธุรกิจจากประเทศต่าง ๆ 
ท่ีไปทาํงานในเมียนมาร์ (Expat)  ท่ีสําคญั การรักษาฐานท่ีมัน่ ดา้นการครองใจ และจดจาํ ประทบัใจ
สินคา้จากประเทศไทยกบักลุ่มลูกคา้ชาวเมียนมาร์ เป็นส่ิงท่ีมองขา้มไม่ไดแ้ละถือเป็นส่ิงท่ีสําคญัมาก
ท่ีสุด   ผลการศึกษาน้ี นาํเสนอใหเ้จาะกลุ่มผูบ้ริโภคชาวเมียนมาร์ท่ีมีอาย ุ30 ข้ึนไป เพราะคนกลุ่มน้ียงัมี
ความช่ืนชอบ ผกูพนักบัสินคา้ไทย แต่กลุ่มวยัรุ่น ท่ีมีอาย ุ 12 – 20 ปีซ่ึงเป็นคนรุ่นใหม่  มีการรับรู้สินคา้
ไทยลดนอ้ยลงดว้ยอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดของส่ือจากประเทศต่าง ๆ  

ทั้งน้ี  การคิดเชิงกลยทุธ์   ในดา้นรูปแบบการเขา้สู่ตลาด อาทิ หาตวัแทนจาํหน่าย  การทาํสญัญา
บริหารจดัการ  การหาพนัธมิตรเพ่ือร่วมลงทุน เป็นกา้วแรกท่ีตอ้งพิจารณา จากนั้นจะตอ้งใหค้วามสาํคญั
ต่อการวางแผนและการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกบักลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (ผลิตภณัฑ์
นาํเสนอ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่ือสารการตลาด)   สุดทา้ย คือ ผูป้ระกอบการ SMEs  
จะตอ้งเตรียมความพร้อมในเร่ืองกฏระเบียบ การบริหารบุคลากร การส่ือสาร และการบริหารเงินทุนดว้ย 
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บทที ่ 6   

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

ในบทน้ีเป็นการกล่าวสรุปโอกาสสาํหรับผูป้ระกอบการ SMEs ไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม Wellness 
และใหข้อ้เสนอแนะแก่หน่วยงานภาครัฐในการช่วยเหลือ สนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ไทย 

 

6.1  บทสรุปสําหรับผู้ประกอบการ SMEs 

การทาํธุรกิจสุขภาพและความงามในกลุ่มอุตสาหกรรม wellness ท่ีย่างกุง้  ประเทศเมียนมาร์ 
ในช่วงระยะ 1 – 2 ปีน้ี ถือไดว้่า อุตสาหกรรมน้ีอยู่ในระยะเร่ิมตน้ ดงันั้นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการไทย ตอ้งให้
ความสาํคญั หากตอ้งการไปทาํการคา้ หรือการลงทุนในการทาํธุรกิจกบัผูป้ระกอบการเมียนมาร์ ในเร่ิมแรก
คือ การกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ว่า เป็นกลุ่มใด เช่น นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเดินทางไปเท่ียว 
เมียนมาร์  นักท่องเท่ียวคนไทย หรือชาวเมียนมาร์  ต่อจากนั้น เป็นการกาํหนดกลยุทธ์ในการเขา้สู่ตลาด
เมียนมาร์ ซ่ึงไดน้าํเสนอไว ้3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การหาตวัแทนจาํหน่าย กลยุทธ์การให้บริการดา้นการ
บริหาร และกลยทุธ์การหาหุน้ส่วนหรือร่วมลงทุน   

สาํหรับการทาํการตลาดในยา่งกุง้ นั้น ไดมี้การนาํเสนอกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด ทั้งในดา้น 
ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด  และขอกล่าวย ํ้าในส่วนสรุปน้ี สาํหรับ
ผูป้ระกอบการไทยรายใหม่ ๆ ในการให้ความสําคญักบัการเลือกสินคา้ การสร้างตราสินคา้และการเลือก
ผูแ้ทนจาํหน่ายหรือคู่คา้ ในรายละเอียดแต่ละดา้น ดงัน้ี   

1. เลอืก “สินค้า” ทีเ่ป็นสินค้าเด่นของกจิการ  

การเลือกสินคา้ท่ีจะเจาะตลาดเมียนมาร์ เป็นส่ิงสาํคญั ผูป้ระกอบการรายใหม่ ๆ ท่ีสนใจควรตอ้งใช้
เวลาในการศึกษาขอ้มูลและเลือกสินคา้ให้เหมาะสมกับตลาดเมียนมาร์ เพราะหากได้นําเสนอสินคา้ท่ี
สอดคลอ้งกับพฤติกรรม ความตอ้งการของผูบ้ริโภคชาวเมียนมาร์แลว้ จะทาํให้ง่ายต่อการทาํกิจกรรม
การตลาด เช่น การประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริมการขาย และหากขายไดจ้าํนวนมาก ทาํใหเ้ป็นเป็นการลดตน้ทุน
การผลิตดว้ย 

ผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บความนิยมในเมียนมาร์จากประเทศไทยอาจยงัไม่เป็นท่ีนิยม ณ เวลาปัจจุบนั อาทิ 
นํ้ าสมุนไพร ครีมพอกผิว ขดัผิว ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวพรรณ ผลิตภณัฑป์ลูกผม  ผลิตภณัฑ์เนน้รักษาร่างกาย 
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สรีระให้สวยงาม   ดา้นการบริการ เช่น บริการท่ีเก่ียวกบัการนวดเพื่อผ่อนคลาย โดยเฉพาะการนวดเทา้ 
(Foot massage) สปา เป็นตน้ 

ผลิตภณัฑท่ี์มีช่ือเสียงของไทย แต่ชาวเมียนมาร์ไม่นิยม เพราะถือว่าสามารถผลิตไดใ้นตลาดอยูแ่ลว้ 
เช่น นํ้ามนัจากมะพร้าวสาํหรับพอกหรือทาผม ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัมะพร้าว ไดรั้บความนิยมอยา่งสูงสาํหรับ
ชาวฮ่องกง ท่ีนิยมผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากมะพร้าว เช่น โลชัน่ท่ีทาํจากนํ้ ามนัมะพร้าว  ผงขดัตวัจากกากมะพร้าว 
หรือลูกประคบ แต่หากกลุ่มลูกคา้เป็นชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวในเมียนมาร์ ก็สามารถท่ีจะนาํเสนอสินคา้
เพื่อ บริการหรือจาํหน่ายสินคา้ได ้ 

2. การสร้างแบรนด์ผลติภณัฑ์หรือบริการ 

การสร้างตราสินค้าก่อนเข้าตลาดเมียนมาร์ถือเป็นเ ร่ืองสําคัญ  และเป็นการสร้างโอกาส 
ในคร้ังแรก เพื่อการยอมรับ การจดจาํ และหากไม่สนใจหรือให้ความสําคญัต่อการสร้างตราสินคา้ เพราะ
เนน้เพียงการรับจา้งผลิต ส่ิงท่ีแนะนาํคือควรทาํธุรกิจแบบออกแบบผลิตภณัฑแ์ละผลิตให้กบันกัธุรกิจชาว
เมียนมาร์ท่ีตอ้งการมีตรายีห่อ้เป็นของตนเองกไ็ด ้ ท่ีเรียกวา่ “ Original Design Manufacturer: ODM”  

อย่างไรก็ตาม การท่ีผูป้ระกอบการมีตราสินค้าหรือ “แบรนด์” เป็นของตนเอง จะมีผล 
ต่อการทําธุรกิจคือ มีอํานาจในการต่อรองกับตัวแทนจําหน่าย  หรือคู่ค้ามากกว่า  รวมทั้ งมีโอกาส 
ในการสร้างหรือเพิ่ม ช่องทางในการพฒันาและเพ่ิมความหลากหลายของสินคา้ได ้รวมถึงยงัเป็นการช่วย
ส่งเสริมใหแ้บรนด ์“Made in Thailand” เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในตลาดเมียนมาร์ 

3. ระมัดระวงัในการเลอืกผู้นําเข้า หรือผู้แทนจําหน่าย (Distributors)   

การเลือกผูน้าํเขา้ ควรให้ความสําคญัต่อประสบการณ์ ความกวา้งขวางของผูน้าํเขา้ ว่าตอ้งเป็น
กิจการท่ีรู้จกัช่องทางการจาํหน่ายผลิตภณัฑห์รือบริการดา้นความงามเป็นอยา่งดี  มีเครือข่ายกบัร้านคา้ปลีกท่ี
มีศกัยภาพในเมืองใหญ่  ๆ ในเมียนมาร์ เช่น ยา่งกุง้ มณัฑะเลย ์และเนปิดอร์  การหาคู่คา้ท่ีเหมาะสม อาจผา่น
การเขา้ร่วมกิจกรรม Business matching หรือการออกงานแสดงสินคา้ท่ีจดัโดยหน่วยงานภาครัฐของไทย 
เพราะจะทาํใหมี้โอกาสพบผูน้าํเขา้ หรือตวัแทนจาํหน่ายท่ีหลากหลาย หรืออาจผา่นการใหค้าํแนะนาํปรึกษา
ของทูตพาณิชยไ์ทยท่ีเมียนมาร์ ซ่ึงเป็นผูท่ี้รู้จกัตลาดและผูค้า้ชาวเมียนมาร์เป็นอยา่งดี  
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6.2  ข้อเสนอแนะสําหรับหน่วยงานภาครัฐ 

 คณะท่ีปรึกษา มีขอ้เสนอแนะสาํหรับรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 

1)  รัฐบาลไทย 
รัฐบาลไทยควรจะร่วมมือกับรัฐบาลเมียนมาร์ในการส่งเสริมการท่องเ ท่ียวระหว่างกัน  

และอาจมีการเจรจาเพื่อร่วมมือในการสนับสนุนผูป้ระกอบการ SMEs  ในเร่ืองต่าง ๆ ในระยะ 1 – 2 ปี
ต่อไปน้ี ก่อนการเป็น AEC คือ   

 “กาํหนดใหอุ้ตสาหกรรม Wellness ไทยและเมียนมาร์ เป็นอุตสาหกรรมท่ีส่งเสริม รายไดใ้ห้กบั
ผูป้ระกอบการ SMEs ของทั้งสองประเทศ” 

โดยเสนอให้มีการจดัตั้ง “คณะกรรมการร่วมมือในการผลกัดนัธุรกิจสุขภาพและความงามเพ่ือทาง
ท่องเท่ียว”   ร่วมกนั 

ประเดน็พิจารณาในคณะกรรมการ มีดงัน้ี  
1. การยกเวน้ภาษีนาํเขา้อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ท่ีใชใ้นกิจการเก่ียวกบัธุรกิจสุขภาพและความ

งามระหวา่งกนั 
2. การอนุญาตเป็นกรณีเฉพาะเพื่อใหมี้การจา้งงานผูเ้ช่ียวชาญไทยสู่ธุรกิจสุขภาพและ

ความงามในเมียนมาร์เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลย ี
3. การให้ทุนการศึกษาชาวเมียนมาร์ในหลักสูตรระดับอาชีวศึกษา ปริญญาตรี หรือ

หลกัสูตรอบรมระยะสั้น เก่ียวกบัสุขภาพและความงามเป็นกรณีพิเศษในประเทศไทย 
4. การใหห้น่วยงานไทยเป็นท่ีปรึกษาในการกาํหนดมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัสุขภาพ

และความงาม อาทิ มาตรฐานสปา เป็นตน้ 
5. การอาํนวยความสะดวกใหผ้ลิตภณัฑ ์ เคร่ืองมือผา่นกระบวนการดา้นศุลกากรไดง่้ายข้ึน

หากไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการ 

2) หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ  

หน่วยงานภาครัฐ ขอ้เสนอแนะ 
1. สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม (สสว.) 
 

1 .  จัดหลัก สูตร ฝึกอบรมการทํา ธุร กิจบ ริการ 
ในประเทศเพ่ือนบ้านขั้นสูง โดยเฉพาะเมียนมาร์ 
อย่ า ง ต่อ เ น่ืองอย่ า งน้อย  3  ปี  โดย ร่วมมือกับ
สถาบนัการศึกษาและหน่วยงานภาคเอกชนท่ีมีความ
เช่ียวชาญ 
2. สร้างและรักษาความสัมพนัธ์กับเครือข่ายความ
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หน่วยงานภาครัฐ ขอ้เสนอแนะ 
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ คือ หน่วยงานส่งเสริม SMEs 
ของเมียนมาร์เพื่อร่วมมือในการฝึกอบรม การพฒันา
ฐานขอ้มูล และสนบัสนุน การยกระดบัคุณภาพการ
ให้บริการ กบัผูป้ระกอบการ SMEs ไทย และเมียน
มาร์ในดา้น wellness 
3. รักษาบทบาทต่อการเป็นหน่วยงานกลางในการ
ประสานงานการสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กร
เอกชนไทยและเมียนมาร์ท่ีกําลังสนใจยกระดับ
ธุรกิจสปาไทย  หรือหน่วยงานท่ีดูแลเ ร่ืองการ
ฝึกอบรมทกัษะของบุคลากรดา้น Wellness 

2. สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม 

1. ร่วมมือกบั สสว. ในการประสานงานดา้นขอ้มูล
การลงทุนท่ีทนัสมยั (มีศูนยข์อ้มูลการลงทุนไทยใน
เมียนมาร์) ใหก้บัผูป้ระกอบการ SMEs 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุนสําหรับ 
SMEs  ในเมียนมาร์ร่วมกนั 
3. ออกมาตรการสนบัสนุน ช่วยเหลือผูป้ระกอบการ 
SMEs ในด้านการให้ สิทธิพิ เศษ  เ ช่น  การร่วม
กิจกรรมจบัคู่ธุรกิจ การหาลู่ทางการคา้ การลงทุนใน
เมียนมาร์ เป็นตน้  

3.  กรมศุลกากร กระทรวงการคลงั การอาํนวยความสะดวกให้อุปกรณ์เสริมความงาม  
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ผา่นกระบวนการดา้นศุลกากรทั้ง
ฝ่ังไทยและเมียนมาร์ไดส้ะดวก รวดเร็ว 
 

4. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และ
กระทรวงสาธารณสุข 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว เชิงสุขภาพ
ระหว่างไทยเมียนมาร์  และประเทศท่ีสาม  เพื่อ
เ ช่ือมโยงความสัมพันธ์ในระดับรัฐ  และระดับ
ภาคเอกชน 
2. กระตุ้นการท่อง เ ท่ียวในกลุ่มลูกค้า ต่างชาติ
เป้าหมายในการเท่ียวไทยและเมียนมาร์ 

ท่ีมา: คณะท่ีปรึกษา, ธ.ค. 2555. 
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6.3  บทสรุป 

ในบทน้ี ไดก้ล่าวถึงโอกาสสาํหรับผูป้ระกอบการ SMEs ไทยอีกคร้ังหน่ึง และนาํเสนอแนวทางใน
การช่วยเหลือหรือสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ไทย เพื่อเจาะตลาดเมียนมาร์ ใหก้บัรัฐบาลและหน่วยงาน
ภาครัฐต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะ สสว. ท่ีจะเป็นหน่วยงานสําคญัในการส่งเสริมผูป้ระกอบการ SMEs 
ไทย เพื่อทาํการคา้ การลงทุนในต่างประเทศ ท่ีตอ้งประสานร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาและหน่วยงาน
ภาครัฐของไทยและเมียนมาร์ต่อไป 

 

*********** 
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รายชื่อสถานประกอบการในอุตสาหกรรม Wellness 

            คณะที่ปรึกษาไดด้าํเนินการรวบรวม รายชื่อสถานประกอบการในอุตสาหกรรม Wellness ในเมียนมาร์ แบ่งตามประเภทของธุรกิจ ดงัต่อไปนี้ 

Spa Business Website Address Type of Services 

La Source Beauty 
Spa 

www.lasourcebeautyspa.com La Source Beauty Spa 
80A, Inya Road, Kamayut Township, Yangon, 
Myanmar. 
Ph: (95 1) 513 280, 511 252 
Email: lasourceco@gmail.com 
www.lasourcebeautyspa.com 
 
Le Salon (Sedona Hotel - Yangon) 
Sedona Hotel, Yangon. Ph: 666 900 
 
LS Salon (Junction Square - Yangon) 
Junction Square, 3rd Floor, Kamayut Township, 
Yangon. 
Tel: 95-1-527 242 (Ext: 4001) 

Hair Services 
Face Treatments 
Body Treatments 
Waxing 
Eyelash and Eyebrow Tinting 
Make up 
Manicures and Pedicures 

ที่มา:  รวบรวมโดยคณะที่ปรึกษา, ธ.ค.  2555.  
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Hotel Spa and 
Resort Website Address Type of Services 

Amata Ngapali Beach 
Resort 

www.amataresort.com/spa.html Amata Ngapali Beach Resort 
No. 10, Inya Yeiktha Road, Mayangone Township, 
Yangon, Myanmar(Burma). 
Tel: (951) 665126,  657050, 657689, 
(959) 8515120, 73242536 
Fax: (951) 657689 
Email: amata@baganmail.net.mm 
           sales@amataresort.com 

Jasmine Package 
Honey Seed Rub  30 mins 
Herbal Oil Massage  1 Hour 
Neck & Shoulder  30 mins 
Full Course (2 Hrs)  US$ 50 Net 
  
Orchid Package 
Honey Seed Rub  30 mins 
Foot Reflexology  1 Hour 
Neck & Shoulder  30 mins 
Full Course (2 Hrs)  US$ 50 Net 
  
Sea salt body polish & aromatherapy 
Sea Salt Body Scrub  30 mins 
Aroma therapy  1 Hour 
Foot Reflexology  1 Hour 
Full Course (2½ Hrs)  US$ 70 Net 
  
Lotus Package 
Sea Salt Body Scrub  30 mins 
Herbal Oil Massage  1 Hour 
Traditional Massage  1 Hour 

ที่มา:  รวบรวมโดยคณะที่ปรึกษา, ธ.ค.  2555.   
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Hotel Spa and 
Resort website Address Type of Services 

Hom Garden Spa in 
Inle Resort & Spa 

www.inleresort.com/spa.htm Inle Resort 
Inlay Lake, Nyaung Shwe T/S,  
Southern Shan State, 
Republic of the Union of Myanmar. 
Tel No: +95 (9) - 5154444, 09 - 5211555, 09 - 5211666,  
09 - 49382100 
Fax No: +95 (81) - 209466 
Email:inleresort@myanmar.com.mm 
Websites:  
www.inleresort.com 
 www.inlehotel.com 
www.hotelsinmyanmar.asia 
 

Myanmar, Thailand, Bali and 
contemporary Western spa treatments. 

Aureum Palace Hotel 
and Resort 
-Bagan 
-Inle 
-Nay Pyi Taw 
-Ngapali 
-Ngwe Sung 
-Pyin Oo Lwin 
 

www.aureumpalacehotel.com/ Aureum Palace Hotel & Resort (Ygn Off:) 
Company address 
Kandawgyi Palace Hotel (Lake View Bldg.), Kan Yeiktha 
St. Mingalar Taung Nyunt Tsp 
Phone 
(01) 399341 
09-73111770 

Spa and Beauty Salon 

Villa Inle Resort & 
Spa 

www.hotelininle.com/index.htm Villa Inle Resort & Spa  
Tel: +951 242259 
       +951 377275 
       +959 73163372 
Email: gm@villainle.com 
         resmgr@villainle.com 
         sales.mgr@villainle.com 

Spa (not specify type of services) 

ที่มา:  รวบรวมโดยคณะที่ปรึกษา, ธ.ค.  2555.   
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Hotel Spa and 
Resort website Address Type of Services 

Bayview - the beach 
resort 

www.bayview-
myanmar.com/index.
php?article_id=33&c
lang=0 

Bayview - the beach resort 
Ngapali Beach 
Rakhine State 
The Republic of the Union of Myanmar 
 
Requests and bookings: 
Tel: (+95) - 1 504 471 
Fax: (+95) - 1 539 348 
E-Mail: reservation@bayview-myanmar.com 
Website: www.bayview-myanmar.com 
 
PR & Marketing 
Glockengiesserwall 3 
20095 Hamburg, Germany 
Phone: (+49) 40 30 96 74-0 
E-Mail: marketing@uniteam-hamburg.de 

Massages 
 
    Myanmar full body oil massage 
    Myanmar full body massage 
    Back and shoulder massage 
    Face and head massage 
    Foot reflexology massage 
    Cupping 
 
Beauty 
 
    Natural herbal face treatment 
    Manicure and pedicure 
    Hair wash & styling (women) 
    Hair wash, cut & style (women) 
    Hair wash & cut (men) 
 
  
 

Park royal hotel www.parkroyalhotels.
com/en/hotels/myanm
ar/yangon/parkroyal/s
pa/index.html 

Parkroyal Yangon 
33 Alan Pya Phaya Road, Dagon Township, 
11191,Yangon, Myanmar 
Toll-Free Reservation: 
International: Call us 
Tel::  +95 1 250 388 
Fax:: +95 1 252 478 
Website: www.parkroyalhotels.com 

Spa (not specify type of services) 

ที่มา:  รวบรวมโดยคณะที่ปรึกษา, ธ.ค.  2555.   
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Hotel Spa and 
Resort website Address Type of Services 

Traders Hotel, 
Yangon 

www.shangri-
la.com/yangon/traders
/health-leisure/ 

raders Hotel, Yangon 
Address  #223 Sule Pagoda Road, G.P.O. Box 888, 
Myanmar 
Tel  (95 1) 242 828 
Fax  (95 1) 242 80 
Website : www.shangri-la.com/yangon/traders 

Sauna, steam room, and massage and 
reflexology treatments. 

ที่มา:  รวบรวมโดยคณะที่ปรึกษา, ธ.ค.  2555. 

 

ชื่อสถานปฏิบัตธิรรม
(Meditation Retreat) 

Website Address Contact Person 
Dhamma Joti Vipassana 
Centre 

www.dhamma.org/en/bycountry/ap/m
m.shtml 

Wingaba Yele Kyaung 
Nga HtatGyi Pagoda Road,  
Bahan Township, Yangon, Myanmar 
Tel: (1) 549 290 
Contact: Mr. Banwariji Goenka, Bandoola International Ltd  
Office. No. 134, Shwebontha Street, Yangon, Myanmar 
Tel: (1) 72467, 248 174, 248 175, Fax: 289 965 
299, Bosundat Street, Yangoon, Myanmar 
Tel: Res. [95] (01) 524 983; Off. 281 277 
Email: BANDOOLAMYANMAR@mtp400.stems.com 
Tradition: Sayagi U Ba Khin

Mr. Banwariji 
Goenka, Bandoola 

Chanmyay Yeiktha 
Meditation Centre 
 

www.chanmyay.org 55A Kaba Aye Pagoda Road 
Kaba Aye P.O. Yangon (Rangoon) 11061 
Tel: (01) 661479, Fax: 01- 667050 
Email: chanmyay@mptmail.net.mm 
Tradition: Vipassana using the Mahasi Sayadaw method 

Teacher: Ven. 
Sayadaw U Janaka 
 

ที่มา:  รวบรวมโดยคณะที่ปรึกษา, ธ.ค.  2555.   
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ชื่อสถานปฏิบัตธิรรม 
(Meditation Retreat) 

Website Address Contact Person 
HMAWBI - Chanmyay 
Yeiktha Meditation Centre 
 

www.chanmyay.org No. 588, No. 3 Block, Hmawbi Township, Yangon, 
Myanmar 
Tel: (01) 620-321 
Email: chanmyay@mptmail.net.mm 
Tradition: Vipassana using the Mahasi Sayadaw 
method 

Teacher: Ven. 
Sayadaw U Janaka 
 

International Theravada 
Buddhist University 
 

- Dhammapala Hill, Mayangone P.O. 
Yangon, Myanmar 
Tel: 095-1-665673 / 095-1-660171 
Fax: 095-1-665728 / 095-1-660789 

 

Mahasi Sasana Yeiktha 
Meditation Centre 
Buddha Sasana Nuggaha 
Organisation 
 

www.mahasi.com No 16, Sasana Yeiktha Road, Yangon, 
11201Myanmar 
Tel: 01 541971, 552501 
Fax: 289960, 289961 
Email: Webmaster@mahasi.com 
Tradition: Satipatthana Vipassana meditation 

 

Mahavijayaransi Vijjalaya 
& Mahaatularansi Dhamma 
Yeiktha 
 

- Kya-Swa Chanung (Valley) 
Sagasaing Hills, Sagaing Township, Myanmar 
Tel: 0011 95 72 21541 
Fax: 0011 95 72 22034 
Email: ulkyaswa@myanmar.com.mm 
Tradition: Vipassana using the Mahasi Sayadaw 
method 

Teacher: Ven. 
Sayadaw U Lakkhana 
 

Mann Ai Khur Tai Temple 
 

- Dhamma Yeiktha Street, Lashio 
Northern Shan State, Myanmar 
Contacts: Zao Sra Pannavamsa, Zao Gandhama 
Tel: 82-23618 
Tradition: Theravada 

Teacher: Sao 
Gandhama 
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Affiliation: Moe Kut, Mahasi 
 

ชื่อสถานปฏิบัตธิรรม 
(Meditation Retreat) 

Website Address Contact Person 
Panditarama Meditation 
Centre 

web.ukonline.co.uk/buddhism/pandita.htm 
 

80 A, Thanlwin Road 
Shwe Gon Dine P.O., Bahan 
Yangon, Myanmar (Burma) 
Tel: (951) 535448, 705525 
Tradition: Vipassana using the Mahasi Sayadaw 
method 

Teacher: Ven. 
Sayadaw U Pandita 
 

Panditarama Forest 
Meditation Centre (Shwe 
Taun Gon) 
 

- Tel. 0095-1-535448 and 0095-1-705525 
Shwe Taun Gon Forest Meditation Center is about 
an hour by road from Yangon; specifically for 
Westerners. The kutis (cabins) are spacious and 
there is a large two-story meditation hall. (for men 
and women) 

 

Pak Auk Forest Monastery 
 

www.paauk.org c/- Major U Khan Sain (Rtd) 
653 Lower Main Road Mawlamyine, Mon State, 
Myanmar 
Tel: 032 22132 
Rangoon Contact: 
U Thet Tin:  30 Myananda Lane Kyank Grove 
Quarter 
Yankin Township, Yangon 
Method: Pak Auk method of meditation 

Teacher: Ven. Pa Auk 
Sayadaw 
 

Saddhamma Ransi 
Meditation Centre 
 

- 7 Zeyar Khemar Road, 
Mayangone 7SHP. Yangon, Myanmar 
Tradition: Vipassana / Mahasi Sayadaw method 

Teacher: Ven. 
Sayadaw U Kundala 
 

ที่มา:  รวบรวมโดยคณะที่ปรึกษา, ธ.ค.  2555.   
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ชื่อสถานปฏิบัติธรรม 
(Meditation Retreat) 

Website Address Contact Person 
Shwe Oo Min Dhamma 
Sukha Yeiktha 
'The International Centre' 
 

- Aung Myay Thar Yar Road 
Gone Tala Poung village 
Mingaladon township 
Yangon, Myanmar 
Tel. +95-1- 636402. 
Email: headway@mptmail.net.mm 
Tradition: Cittanupassana Vipassana Meditation 
Method 

Teacher: Ven. 
Sayadaw U Tejaniya 

Shwe Oo Min Dhamma 
Thukha Yeikta  The 
‘Burmese Centre’ 

- North Okkalapa, Yangon  
Tel: 664807  Tradition: Cittanupassana Vipassana 
Meditation 

 

ที่มา:  รวบรวมโดยคณะที่ปรึกษา, ธ.ค.  2555. 




