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OKMD Fast Forward Talk 2014 ครั้งที่ 2: ปักธงธุรกิจสร้างสรรค์ ไทย ก้าวไกลในแดนมังกร
ส�ำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า  Office of Knowledge Management and
Development (Public Organization) หรือ OKMD จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา “จัดตั้งส�ำนักงานบริหารพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2547” มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2547 มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาส
แสวงหา พัฒนาความรูค้ วามสามารถเพือ่ สร้างสรรค์ และพัฒนาคุณภาพความคิดของประชาชนและเยาวชนของประเทศ ทัง้ นี้ สบร.
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นองค์กรในการผลักดันสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการน�ำเสนอผลงานในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อยกระดับประเทศให้เป็นประเทศชั้นน�ำทั้งในภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสังคมโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ
ในการจัดงาน OKMD Fast Forward Talk 2014 “โอกาสของคนไทยรุ่นใหม่วันนี้” ในครั้งนี้เป็นการจัดทอล์คพิเศษ ใน
หัวข้อ  “ปักธงธุรกิจสร้างสรรค์ไทย ก้าวไกลในแดนมังกร” โดยคุณอารยะ มาอินทร์ รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ได้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน ซึ่งมีสาระส�ำคัญดังนี้
การจัดงาน OKMD Fast Forward Talk 2014 “โอกาสของคนไทยรุ่นใหม่วันนี้” ในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ซึง่ ได้แก่ นักธุรกิจทีม่ คี วามสนใจในการลงทุนในจีน และนักศึกษาหรือคนรุน่ ใหม่เพือ่ การเตรียมความพร้อมส�ำหรับอนาคตในการเลือก
วิถีแห่งการด�ำเนินชีวติ หลังจบการศึกษา เนื่องจากข้อมูลของมหาวิทยาลัยพบว่าในกลุ่มคนรุ่นใหม่ร้อยละ 38.5 เปอร์เซ็นต์ต้องการที่
จะท�ำธุรกิจของตนเอง รองลงมาคือรับราชการ และท�ำงานเอกชนตามล�ำดับ ดังนั้นการได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จะเป็นประโยชน์
และสามารถน�ำไปใช้ได้จริงในการด�ำเนินธุรกิจและในการด�ำเนินชีวิต เพื่อแสวงหาความรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ส�ำหรับกลุ่มความรู้ที่ส�ำคัญก็ คือ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกหรือเทรนด์ของโลก การรู้เท่าทันเทรนด์ของโลก
จะเป็นข้อได้เปรียบส�ำหรับการน�ำไปใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ และเพื่อวางแผนการลงทุน รวมถึงวางแผนในการเตรียมตนเองเพื่อรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะน�ำมาซึ่งโอกาสและความได้เปรียบ ซึ่งแนวโน้มของโลกในปัจจุบัน ได้แก่
• การที่สังคมโลกมีความเชื่อมโยงกันในแต่ละภูมิภาคและระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อการให้เกิดผลประโยชน์ในด้าน
ๆ ต่าง ทั้งด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ เช่น การรวมตัวของ AEC หรือ ASEAN Economics Community คือ การรวมตัวของชาติใน
ASEAN 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผล
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท�ำให้มีผลประโยชน์, อ�ำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้า
อันหมายถึงประเทศอืน่ ๆ นอกอาเซียนได้มากขึน้ และส่งเสริมให้การน�ำเข้าและส่งออกของชาติในอาเซียนเสรีมากขึน้ โดยการรวมตัว
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม 2558 (ค.ศ. 2015)
• การพัฒนาของเมือง ที่ท�ำให้เกิดชนชั้นกลางมากขึ้น
• การเป็นสังคมของผูส้ งู อายุ ซึง่ จะมีกลุม่ ผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็นผูส้ งู อายุ ทีจ่ ะต้องศึกษาแนวทางความต้องการของกลุม่ นี้ เพือ่
ให้สามารถผลิตสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
• การค�ำนึงถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อม ที่กลายมาเป็นปัจจัยส�ำคัยในการด�ำเนินธุรกิจ
• การเติบโตและการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ�ำวัน
แนวโน้มที่กล่าวมาล้วนเป็นปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับการลงทุน และการเตรียมความพร้อมส�ำหรับคนรุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดข้อได้
เปรียบและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการจัดงานในครัง้ นีจ้ ะท�ำให้เห็นภาพรวมของการเปลีย่ นแปลงในการเข้าสู่ AEC และการให้ขอ้ มูล
ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจและการเตรียมตัวของคนรุ่นใหม่ เพื่อการเข้าสู่ตลาดของจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่อีกหนึ่งตลาดของโลก
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“โอกาสจากการสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่ในจีนและ AEC”
โดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระ
ดังนี้

ได้กล่าวถึงประเด็นของ AEC กับจีน รวมถึงการจับคู่ทางการค้าของแต่ละประเทศ ส�ำหรับสาระส�ำคัญในหัวข้อนี้สรุปได้

AEC เป็นการรวมตัวของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนในลักษณะการเป็น “ตลาดร่วม” หมายถึง การเปิดเสรีสินค้า บริการ
เงินทุน และแรงงาน การเปิดเสรีทั้ง 4 ประการ เป็นกระบวนการในการลดอุปสรรคของการเคลื่อนย้ายสินค้า  บริการ เงินทุน และ
แรงงาน ซึ่งจะท�ำให้เกิดปัจัยอื่นๆเป็นผลติดตามมา
ในการเปิดแต่ละด้านจะมีกระบวนการต่างๆ เกิดขึน้ การเปิดเสรีสนิ ค้าจะต้องลดอุปสรรค 2 ประการ คือ ก�ำแพงภาษีนำ� เข้า 
(TB) และอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษี (NTB) โดยเฉพาะอย่างยิ่งโควตาต้องเหลือศูนย์ ส่วนการเปิดเสรีบริการ เงินทุน และแรงงาน หมาย
ถึง การแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษี (NTB) ในลักษณะให้เจ้าของบริการ เจ้าของเงินทุนหรือ
แรงงาน สามารถเคลือ่ นย้ายในอีกประเทศหนึง่ ได้เสมือนเป็นบุคคลประเทศเดียวกัน ดังนัน้ การรวมตัวเป็นตลาดร่วมทุกแห่งทีเ่ กีย่ วกับ
การเปิดเสรีเงินทุนและบริการ จึงหมายถึงการอนุญาตให้บริษทั ของประเทศสมาชิกทีร่ วมกลุม่ ถือครองในสัดส่วนทีเ่ กิน 50 % และมัก
จะตกลงที่ 100% เพียงแต่มกี ารก�ำหนดเงือ่ นไขของเวลา ทีจ่ ะเริม่ ต้นและจบลงที่ 100 % ในลักษณะนีก้ ล่าวได้วา่ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนซึ่งก�ำหนดเรื่องการบริการและเงินทุนที่ถือครองได้ 70%
ส�ำหรับการเริ่มต้น AEC ในค.ศ. 2015 มีธุรกิจ 12 ประเภท ซึ่ง 5 ประเภทของธุรกิจจะอยู่ในภาคบริการ ได้แก่ การท่อง
เที่ยว IT โลจิสติกส์ สุขภาพ และการบิน ซึ่งเป็นเพียงการเริ่มต้น หมายความว่าในอนาคตต่อจากนั้นต้องเปิดให้ถึง 100% และขยาย
ไปมากกว่า 5 ประเภท เช่นเดียวกันกับแรงงานที่ปัจจุบันจ�ำกัดที่ 8 ประเภท เมื่อถึงจุดหนึ่งแรงงานที่เปิดเสรี อาจเพิ่มเป็น 9 หรือ 10
ประเภท และในอนาคตอาจไปไกลกว่านั้นรวมทั้งการเปิดเสรีแรงงานที่ไม่มีฝีมือด้วยดังกรณีที่เกิดกับประชาคมยุโรป
กระบวนการการเปิดเสรีสนิ ค้า บริการ เงินทุนและแรงงานได้มกี ารด�ำเนินการมาก่อน ค.ศ. 2015 เช่น การเปิดเสรีสนิ ค้าเริม่ ต้น
เมือ่ ค.ศ. 1993 ขณะนีก้ ระบวนการดังกล่าวได้จบลงเกือบหมดแล้ว และการเปิดเสรีสนิ ค้าดังกล่าวเรารูจ้ กั กันในนาม “AFTA” หรือเขต
การค้าเสรีอาเซียน ในด้านการเปิดเสรีบริการได้เริม่ มาตัง้ แต่ ค.ศ. 1995 ทีร่ จู้ กั กันในนาม “AFAS” (ASEAN Framework Agreement
on Services) และในค.ศ. 1995 - 1998 ก็คือจุดเริ่มต้นของการเปิดเสรีเงินทุนที่รู้จักกันในนาม “AIA” (ASEAN Investment Area)
และการเริม่ เปิดเสรีแรงงานมีฝมี อื ก็มกี ารด�ำเนินการในกรอบของ AFAS และพลวัตการเปิดเสรีสนิ ค้าและแรงงานจะยังขยายตัวต่อไป
เนือ่ งจากกระบวนการต่างๆยังไม่จบ เช่นเดียวกับตลาดร่วมยุโรปการเปิดเสรีทางการเงินของสหภาพยุโรปในขณะนีก้ ย็ งั ก�ำลังด�ำเนิน
การอยู่เนื่องจากกระบวนการต่างๆยังไม่ได้จบลงใน ค.ศ. 1992
การทีจ่ ะปรับตัวให้เข้ากับ AEC องค์ประกอบทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ การคิดในลักษณะทีส่ ามารถใช้สมองวิเคราะห์และพยากรณ์
สิ่งที่จะเกิดในอนาคตได้ล่วงหน้า เราเรียกลักษณะการคิดดังกล่าวว่า มี “วิสัยทัศน์”  (Visionary Mindset) ล�้ำสมัย ท�ำและรู้ก่อนคน
ทั่วไป เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ AEC ก็เป็นตัวเร่งแห่งการเปลี่ยนแปลง การท�ำธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จ
ต้องมีการเตรียมตัวอย่างดีหรือมองเห็นอนาคต นั่นคือการที่สามารถผลิตสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า  หรือ
สามารถปรับตัวให้ได้ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ส�ำหรับการสร้างสรรค์เสรีภาพทางการแข่งขัน การร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านท�ำให้เกิดเหลี่ยมเศรษฐกิจต่างๆ ได้แก่
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ หรือ IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Great Triangle) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจทาง
ตอนใต้ของไทย 5 จังหวัดร่วมกับตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตราอินโดนีเซียและตะวันตกเฉียงเหนือของมาเลเซีย
สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ หรือ UPMEC (UPPER Mekhong Economic Cooperation ) เริ่มแรกประกอบด้วยมณฑลยูนนาน
เมียนมาร์ สปป.ลาว และ 8 จังหวัดทางเหนือของไทย (เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ล�ำพูน ล�ำปาง พะเยา แพร่ น่าน) หรือประเทศ
บนแม่น�้ำโขงตอนบน ต่อมาในปี 2544 ได้ขยายวงจากยูนนานรวมซื่อชวน กวางซี ขณะที่ 8 จังหวัดทางเหนือของไทยขยายวงคลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนใต้อีก 11 จังหวัด
ห้าเหลี่ยมเศรษฐกิจ หรือ ACMECS (Arawadi-Chaopraya-Mekhong Econcmic Cooperation Strategy) ประกอบ
ด้วยเมียนมาร์ ไทย สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม
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หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ หรือ GMS (Greater Mekhong Supregion) ประกอบด้วยประเทศในลุ่มแม่น�้ำโขงรวม 6 ประเทศ
คือจีนตอนใต้ เมียนมาร์ สปป.ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม
เจ็ดเหลีย่ มเศษฐกิจ หรือ BIMSTEC (Bangladesh-Indi-Myanmar-Sri lanka-Thailand Economic Cooperation) บวก
ด้วยภูฐาน และเนปาล รวมเป็น 7 ประเทศแถบอ่าวเบงกอล
การด�ำเนินการในส่วนของอาเซียนกับจีน ได้มีการท�ำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับจีน ในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้น�ำ
อาเซียน-จีน ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2002 ผู้น�ำอาเซียน-จีน ได้ลงนามในกรอบความตกลงว่า
ด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน (Framework Agreement of ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation)
กรอบความตกลงฯ ดังกล่าว เป็นข้อผูกพันทางกฎหมายระหว่างอาเซียนและจีนส�ำหรับการด�ำเนินการเจรจาต่อไปในอนาคต โดยมี
ลักษณะเป็นกรอบกว้าง ครอบคลุมเรื่องส�ำคัญๆ เช่น การค้าสินค้า  การบริการ การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพื่อเป็น
แนวทางในการด�ำเนินการเปิดเสรีและความร่วมมือในด้านต่างๆ ในอนาคต ได้แก่  กรอบความร่วมมือด้านการค้าสินค้า กรอบความ
ร่วมมือด้านการค้าบริการ กรอบความร่วมมือด้านการลงทุน ซึ่งมีข้อตกลงในเรื่องของการลดภาษี ให้มีการลดภาษีสินค้าส่วนแรก
(EHP) ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากร ตอนที่ 01-08 ซึ่งเป็นสินค้าเกษตร โดยเริ่มต้นการลดภาษีในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2004 และลด
ภาษีให้เหลือร้อยละ 0 ภายในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2006 การลดภาษีภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ครอบคลุมสินค้าส่วนใหญ่
โดยแบ่งรายการสินค้าเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่   รายการสินค้าปกติ อัตราภาษีสุดท้ายคือ 0   และ รายการสินค้าอ่อนไหว ได้แก่ สินค้าที่
ต้องการความคุม้ ครองมากกว่าสินค้าปกติ และต้องการระยะเวลาการปรับตัวนานกว่า ซึง่ จะมีระยะเวลาการลดหย่อนหรือการยกเลิก
ภาษีช้ากว่าสินค้าปกติ ส�ำหรับรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นตามพันธะกรณีของ WTO จะไม่ต้องน�ำมาลดภาษี ในส่วนของกรอบ
ความร่วมมือด้านการค้าบริการอาเซียนและจีนได้ตกลงเปิดเสรีด้านการค้าบริการให้ก้าวหน้ามากขึ้น โดยยกเลิกหรือลดมาตรการที่
เป็นการเลือกปฏิบตั ทิ งั้ หมดระหว่างกัน และห้ามใช้มาตรการทีเ่ ป็นการเลือกปฏิบตั ใิ หม่หรือมาตรการเลือกปฏิบตั ทิ มี่ เี งือ่ นไขมากขึน้
กว่าเดิม ส�ำหรับกรอบความร่วมมือด้านการลงทุนอาเซียน-จีน ได้ตกลงให้มกี ารส่งเสริมการลงทุน การตัง้ นโยบายการลงทุนทีแ่ ข่งขัน
เปิดกว้างและมีความโปร่งใส โดยได้มกี ารเพิม่ เติมให้ครอบคลุมเรือ่ งการปกป้องการลงทุนด้วย นอกจากนีย้ งั มีขอ้ ตกลงในเรือ่ งของการ
ลดภาษีสินค้าส่วนแรกและความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า ซึ่งข้อตกลงเหล่านี้จะก่อให้เกิดการแข่งขันกันมากขึ้น โดยแต่ละประเทศ
จะต้องมีการปรับปรุงสินค้าเพื่อให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมากขึ้น
นอกจากนีก้ ารจับคูท่ างธุรกิจของอาเซียนกับประเทศต่างๆ ก็เป็นปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะก่อให้เกิดโอกาส
และการเสียเปรียบคู่แข่งทางการค้า  การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit- EAS) หรือ  ASEAN+6 เดิมเป็นข้อ
ริเริ่มในกรอบอาเซียน+3 ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไปสู่การประชุมสุดยอด
เอเชียตะวันออกซึ่งรวมประเทศ อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพิ่มเข้ามา เพราะอาเซียนเห็นว่า  ควรเปิดกว้างให้ประเทศนอก
กลุ่มอาเซียนเข้าร่วม การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit-EAS) จะเป็นเวทีส�ำหรับหารือทางยุทธศาสตร์ที่เปิด
กว้างให้ประเทศที่ตั้งอยู่ภายนอก แต่มีความสนใจและมีบทบาทในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออกเข้ามามีส่วนร่วมในกรอบ
ความร่วมมือต่างๆในเอเชียตะวันออก ท�ำให้เห็นได้ว่ากลุ่มประเทศต่างๆทั้งในภูมิภาคเอเชียหรือภูมิภาคอื่นๆของโลกเริ่มหันมาให้
ความส�ำคัญและสนใจในการเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆกับประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนจะต้องมีการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคต
ในการเตรียมตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมาข้างต้นส�ำหรับนักลงทุน คือ การเรียนรู้และศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ
ของประเทศคู่ค้าและประเทศคู่แข็ง ตามค�ำกล่าวที่ว่า  “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” ข้อมูลต่างๆที่จ�ำเป็น ได้แก่ ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง ศิลปวัฒนธรรม ค่านิยม รวมถึงรายละเอียดปลีกย่อย เช่น กฏหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
ลงทุน แนวโน้มความเป็นไปของโลก ข้อมูลเหล่านี้ จะท�ำให้สามารถผลิตสินค้าและบริการได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สามารถด�ำเนิน
ธุรกิจได้อย่างราบรื่นและประสพความส�ำเร็จ เช่น การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมควรตั้งในภูมิภาคใด ค่าแรงงานในประเทศนั้นๆ
การควบคุมสภาวะแวดล้อมเพื่อม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีกฎระเบียบข้อห้ามใดๆหรือไม่ เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่นักลงทุน
จะต้องท�ำการศึกษาเสียก่อน
ส่วนของกลุ่มลงทุน ได้แก่ รัฐวิสาหกิจ หรือกับเอกชน ต้องพิจารณาถึงความเสี่ยง แม้ว่าการลงทุนกับรัฐวิสหกิจจะดูเหมือน
มัน่ คงแต่กย็ งั มีความเสีย่ งอยู่ ในการทีจ่ ะเข้าไปลงทุนผูล้ งทุนอาจศึกษาข้อมูลจากการไปดูงานนิทรรศการทางการค้า การลงทุนทีจ่ ดั
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ขึน้ เพือ่ พบปะกับผูท้ มี่ คี วามสนใจในธุรกิจเดียวกัน หรือศึกษาข้อมูลจากกระทรวงพานิชย์หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทีส่ ามารถให้ขอ้ มูล
ที่จ�ำเป็นต่อการลงทุน หรือการเดินทางไปพบปะกับนักธุรกิจหรือหน่วยงานด้วยตนเอง เหล่านี้คือช่องทางที่จะเข้าไปจับคู่ทางการค้า
ส�ำหรับนักลงทุนทีส่ นใจจะลงทุนหรือขยายตลาดการค้าของตน ควรแน่ใจว่ากิจการหรือธุรกิจของตนทีม่ อี ยูใ่ นประเทศเวลา
นี้มีความมั่นคงและสามารถอยู่รอดได้ก่อนท�ำการลงทุนหรือเปิดตลาดใหม่ ปัจจุบันความนิยมของผู้บริโภคนิยมสินค้าที่มีคุณภาพ
ระดับ world class ดังนั้นสินค้าจะต้องได้คุณภาพ ซึ่งต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ
เรียนรู้คู่แข่งในธุรกิจเดียวกันและคู่แข่งที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเรา
บทสรุปก็คือ โลกก�ำลังเปลี่ยนแปลง และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่ได้จบลงที่ AEC แต่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง เช่น ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership
Agreement : TPP) เป็นความตกลงการค้าเสรีกรอบพหุภาคี ทีม่ มี าตรฐานสูง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เกิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจ
ในด้านการเปิดตลาดการค้าสินค้า  บริการและการลงทุน การปฏิรูป การสร้างความสอดคล้องในกฎระเบียบทางเศรษฐกิจให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน เช่น นโยบายการแข่งขัน การจัดซื้อโดยรัฐ ทรัพย์สินแห่งปัญญา มาตรฐานแรงงาน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่ง
แต่เดิมนั้น ประเทศสมาชิกประกอบด้วย ชิลี นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และบรูไน หรือที่เรียกว่า  The Pacific -4 (P4) และต่อมา สหรัฐฯ
ออสเตรเลีย เปรู เวียดนาม และมาเลเซียได้เข้าร่วมการเจรจาความตกลง TPP ซึ่งประเทศสมาชิก TPP ทั้ง 9 ประเทศต่างเป็นสมาชิก
APEC ด้วย ทั้งนี้ ประเทศสมาชิก TPP ยังไม่มีแนวโน้มที่จะรับสมาชิกใหม่จนกว่าการเจรจาจะเสร็จสิ้น ดังนั้นการศึกษา เรียนรู้ การ
มีวิสัยทัศน์ ที่จะเรียนรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกจะเป็นปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกที่เกิดจากการสร้างเครือข่ายระหว่างกัน แม้ว่าการสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่ในจีนและ AEC จะเป็นโอกาสส�ำหรับการลงทุน
อย่างไรก็ตามส�ำหรับการท�ำธุรกิจในตลาดจีนสิง่ ทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงก็คอื การท�ำในสิง่ ทีต่ นเองช�ำนาญ การลงทุนทีค่ ำ� นึงถึงความเสีย่ งน้อย
การขยายฐานลูกค้า การสร้างเครือข่าย และการค่อยๆศึกษาเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการลงทุนมากที่สุด

“ความพร้อมของการท่องเที่ยวไทยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีน”
โดย ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ รองประธานฝ่ายวิชาการ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทย
ชาวจีนถือเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความส�ำคัญต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทย จากจ�ำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อปีที่เข้า
มาในเมืองไทยมีจ�ำนวนตัวเลขที่สูงขึ้นจากปี 2554 เป็นต้นมา รายได้จากการท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวจีนมีสัดส่วนประมาณ 1 ใน
5 ของนักท่องเทีย่ วต่างชาติทงั้ หมดของไทย โดยนักท่องเทีย่ วชาวจีนจะแบ่งเป็นสามกลุม่ ได้แก่ ระดับสูงซึง่ มีอำ� นาจในการใช้จา่ ยสูง
นิยมท่องเทีย่ วในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ระดับกลางและระดับล่าง ซึง่ การวางโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำหรับการเจาะกลุม่ ลูกค้าในแต่ละระดับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับสูงและระดับกลาง จะท�ำให้สามารถเพิ่มจ�ำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้มากขึ้น ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะ
มีอ�ำนาจในการใช้จ่ายที่มากกว่าระดับล่าง การเตรียมความพร้อมของธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีจ�ำนวนมาก
จะท�ำให้เกิดโอกาสในการสร้างรายได้ให้กบั ธุรกิจในกลุม่ ท่องเทีย่ วมากขึน้ ส�ำหรับการเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเทีย่ วจีน
มีดังนี้
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ เป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะดึงดูดนักท่องเทีย่ วจากต่างชาติให้เข้ามาเทีย่ วในประเทศไทย โดยที่
ขณะนี้วิกฤตการณ์ในภูมิภาคอื่นๆ ของโลก ท�ำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศในแถบเอเชียมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพ
ภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ตรงกลางแวดล้อมด้วยประเทศต่าง ๆ ถือเป็นข้อได้เปรียบของประเทศไทย ดังนั้นการสร้างความ
เชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยและทรัพย์สิน จะท�ำให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์ในเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยว
การเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศอืน่ ๆ จะต้องอาศัยการสนับสนุนจากรัฐบาล ในขณะเดียวกันภาคธุรกิจก็ตอ้ งเพิม่
ขีดความสามารถของตนเองให้มากขึ้น ทั้งนี้ในภาพรวมใหญ่ต้องอาศัยรัฐบาลเป็นผู้วางโครงสร้างพื้นฐานซึ่ง หมายถึง องค์ประกอบ
พื้นที่รองรับการท่องเที่ยวทั้งระบบถือเป็นการสนับสนุนให้การท่องเที่ยวสามารถไปด้วยดี และท�ำให้เกิดความรวดเร็วในการด�ำเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ได้แก่ ระบบสาธารณูปโภคด้านต่างๆ ระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบการขนส่ง ระบบสาธาณ
สุข และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายและมีความสุข สิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกที่ส�ำคัญประกอบด้วย ที่พักแรม อาหารและสถานบันเทิง การบริการนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ สินค้าที่ระลึก ระเบียบ
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การเข้า-ออกประเทศ ในส่วนของภาคเอกชนและผู้ประกอบการต้องเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง  เพื่อให้สามารถตอบสนอง
นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว ด้วยการพัฒนาทรัพยากรณ์บุคคล
การพัฒนาทรัพยากรณ์บคุ คลต้องมีการพัฒนาทางด้านการศึกษา โดยทีป่ จั จุบนั การศึกษาของไทยมีลกั ษณะเป็นการเรียน
การสอนในโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษา ซึ่งการพัฒนาบุคลากรควรให้เป็นลักษณะของ  การฝึกอบรม (Competency-based
Training) เช่น สหรัฐอเมริกา คานาดา อังกฤษ เกาหลี ออสเตรเลีย เพือ่ ควบคุมคุณภาพของบุคลากรในอาชีพต่าง ๆ เพือ่ เพิม่ การแข่งขัน
กับนานาชาติ โดยค�ำนึงถึงอุปสงค์(demand) และอุปทาน (supply) ซึ่งผู้ให้บริการหรือผู้ประกอบการรวมถึงบุคลากรในวงการธุรกิจ
ท่องเที่ยวจะต้องมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านนั้นๆ โดยที่ปัจจุบันได้มีข้อตกลงที่เรียกว่า “ข้อตกลงอาเซียนด้านบุคลากรวิชาชีพ
ท่องเทีย่ ว” หรือ ASEAN MRA on Tourism Professionals เป็นข้อตกลงยอมรับร่วมทีไ่ ด้รบั การลงนามโดย รัฐมนตรีทอ่ งเทีย่ วอาเซียน
ทัง้ 10 ประเทศ (โดยประเทศไทยมีนายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา เป็น
ตัวแทนลงนามในข้อตกลงดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555) ข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ด้านบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวในอาเซียน (2) แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practices) ด้านการสอนและ
ฝึกอบรมบุคลากรวิชาชีพบริการการท่องเทีย่ วทีไ่ ด้มาตรฐาน โดยใช้สมรรถนะเป็นหลัก (competency-based) รวมทัง้ เพือ่ เปิดโอกาส
ในการสร้างความร่วมมือและเพิ่มขีดความสามารถในหมู่สมาชิกอาเซียน
ตามแผนด�ำเนินงานทีว่ างไว้ อาเซียนจะจัดท�ำ “มาตรฐานสมรรถนะขัน้ พืน้ ฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ วแห่งอาเซียน”
(ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals: ACCSTP) ให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 และสามารถน�ำ
ไปใช้ได้ในประเทศสมาชิก โดย ACCSTP จะระบุถงึ สมรรถนะพืน้ ฐานขัน้ ต�ำ่ ของบุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ วในสายงานสาขาต่างๆ โดย
บุคลากรทีไ่ ด้รบั ประกาศนียบัตรสมรรถนะวิชาชีพบริการท่องเทีย่ วในสาขาทีร่ ะบุใน ACCSTP จากหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบของประเทศ
ใดประเทศหนึ่ง จะสามารถท�ำงานในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ได้ แต่ทั้งนี้สิทธิการท�ำงานจะยังอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับ
ของประเทศที่บุคคลผู้นั้นถูกจ้างงาน
สมรรถนะ (Competence) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติ ภายใต้เงื่อนไข ใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ระบุไว้ ให้ได้
มาตรฐาน ตามเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria) และมีหลักฐานการปฏิบัติ ให้ประเมินผลและตรวจสอบได้
ส�ำหรับสภาวะการปัจจุบันภายใต้การบริหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวมีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐบาลดังนี้
1. ควรมีการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบการให้บริการและสถานที่ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นสิ่งที่
ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวมองว่าเป็นการด�ำเนินงานที่ดีของ คสช. และเป็นโอกาสที่ดีที่จะสามารถท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ได้
2.   ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กับต่างประเทศ โดยไตรมาสที่ 4 นับเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะ
มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสถานการณ์ในประเทศเข้าสู่ภาวะปกติ ภาครัฐควรต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Roadshow ในประเทศเป้าหมาย
3. เพิม่ ศักยภาพในการรองรับนักท่องเทีย่ วโดยเฉพาอย่างยิง่ เทีย่ วบินจากประเทศทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วมาก รัฐอาจจะต้องให้การ
สนับสนุนในเรือ่ งเทีย่ วบินเหมาล�ำ (Charter flight) ควบคูไ่ ปกับการประชาสัมพันธ์ดว้ ย โดยอาจจะช่วยประสานงานกับทางรัฐบาลจีน
ในการด�ำเนินงานดังกล่าว หรือการลดต้นทุนเช่น ค่าจอดเครื่องบินและค่าธรรมเนียมสนามบิน
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศอย่างต่อเนื่อง การอนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวไทยน�ำค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวภายใน
ประเทศไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้
5. การส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว และการสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรที่จ�ำเป็น เช่น มัคคุเทศก์ คนขับรถ ที่อาจจะขาดแคลนและจะเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวในอนาคตอันใกล้
ในส่วนของข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการ ได้แก่
• พัฒนามาตรฐานการให้บริการ โดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยและการอ�ำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
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• เตรียมความพร้อมของตนเองในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 4 และเทศกาลส�ำคัญในช่วงปลายปี
• ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลกรในธุรกิจของตนเอง
• เพิ่มความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในธุรกิจหรือในพื้นที่เดียวกันให้มากยิ่งขึ้น
อ
“กลยุทธ์ธุรกิจไทย...สู่ตลาดจีน”
โดย คุณไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร
จีนมีประชากรมากที่สุดในโลก นับเป็นตลาดการค้าใหญ่ของโลก ที่หลายประเทศต้องการท�ำการค้าด้วย นับตั้งแต่ที่จีนเข้า
เป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก หรือ WTO จีนก็ผ่อนคลายกฎเกณฑ์การลงทุนมากขึ้น ทุกมณฑลของจีนได้รับการพัฒนาในทุกด้าน
ต่อเนื่องและเปิดรับการลงทุนของต่างชาติมากขึ้น โดยเฉพาะ ธุรกิจเกษตรกรรม พลังงาน โทรคมนาคมและ สามารถร่วมทุนในธุรกิจ
การท่องเที่ยว ประกันภัย และธนาคาร ได้อีกด้วย นอกจากนี้การที่รัฐบาลจีนได้ส่งเสริมให้นักธุรกิจของจีนเองออกไปท�ำการค้าขาย
ลงทุน หรือแม้แต่เดินทางท่องเทีย่ วในต่างประเทศ เท่ากับว่าเป็นการเพิม่ โอกาสให้กบั ไทยมากยิง่ ขึน้ ส่วนความขัดแย้งของรัฐบาลจีน
กับญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ในการขยายก�ำลังทางทหารในน่านน�้ำทะเลจีนใต้ เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบต่อไทย เพราะไทยไม่มี
น่านน�ำ้ เชือ่ มต่อกับจีน แต่จะส่งผลดีตอ่ การท่องเทีย่ วและการค้าของไทยด้วย และท�ำให้คนจีนหันมาเทีย่ วเมืองไทยเพิม่ มากขึน้ ด้วย
โอกาสและด้วยจังหวะทีม่ อี ยูเ่ ช่นนี้ จึงกลายเป็นโอกาสทีด่ ขี องไทยอย่างมากทีจ่ ะฉกฉวยไว้เพือ่ ประโยชน์ของตนเองไม่ใช่เพียงแค่การ
ฉกฉวยผลประโยชน์จากการเข้ามาลงทุนของจีนเท่านั้น แต่การลงทุนหรือเปิดตลาดการค้าที่เมืองจีนเองก็เป็นโอกาสที่นักธุรกิจไทย
สามารถแสวงหาโอกาสได้เช่นเดียวกัน นอกเหนือไปจากคู่ค้าอันดับหนึ่ง คือ อาเซียน ซึ่งนักธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนในจีนยังยอมรับ
ว่าการลงทุนที่จีนมีความท้าทาย
ดังนั้นนักธุรกิจของไทยที่จะเข้าไปลงทุนหรือท�ำการค้ากับจีน จะต้องใช้กลยุทธ์ที่ส�ำคัญคือ “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งก็ไม่แพ้”
หมายถึง นักลงทุนควรศึกษาเรื่องราวต่างๆของจีนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ สังคม ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความป็นอ
ยู่ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าสู่ตลาดจีน  
วัฒนธรรมเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของการด�ำเนินธุรกิจ ส�ำหรับประเทศที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน
การที่เป็นประเทศใหญ่มีพื้นที่กว้างขวาง ในแต่ละภูมิภาคก็มีวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวิตที่แตกต่างกันออกไป   รายละเอียดเกี่ยว
กับวัฒนธรรมที่ควรรู้เกี่ยวกับจีน ได้แก่ การทักทายของคนจีน การเรียกชื่อแซ่ อุปนิสัยใจคอ เรื่องของอาหารการกิน ภาษาพูดและ
ภาษาเขียน ปัจจุบันระบบตัวอักษรจีนแบ่งออกเป็นสองระบบใหญ่ได้แก่ ระบบตัวเต็มและระบบตัวย่อ ระบบตัวเต็มเป็นระบบที่ใช้
ในไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊าและกลุ่มชาวจีนโพ้นทะเลในทวีปอเมริกาเหนือ ส่วนระบบตัวย่อเป็นระบบที่ใช้ในจีนแผ่นดินใหญ่ มาเลเซีย
สิงคโปร์และกลุ่มชาวจีนโพ้นทะเลในแถบเอเชียตะวันออก-เฉียงใต้ ศิลปะแขนงต่างๆ รวมถึงความเชื่อในเรื่องโชคลางต่างๆ สิ่งเหล่า
นี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนจะต้องเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับคู่ค้า เพื่อการด�ำเนินธุรกิจให้ประสพผลส�ำเร็จ
ในส่วนของการลงทุน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคต่างๆ กับจีนมีอีกหนึ่งปัจจัยที่ควรจะทราบ ได้แก่  กรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (Greater Mekong Sub-Region: GMS) ถือเป็นความร่วมมือส�ำคัญในการ
เชื่อมโยงและพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคอินโดจีน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบต่างๆ โดยเฉพาะการ
พัฒนาเส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) ที่จะน�ำมาซึ่งประโยชน์ในหลายด้าน
การส่งออกในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) ที่เติบโตขึ้น อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมี
ประชากรรวมกันถึง 137 ล้านคน และสินค้าส่วนหนึ่งถูกส่งผ่านไปยังผู้บริโภคทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนั้นจีน
จึงเป็นตลาดที่ใหญ่ ประกอบกับสินค้าของไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้บริโภคในกลุ่มประเทศ CLMV ขณะเดียวกันก็มีพื้นที่ใกล้กับ
ประเทศไทย โอกาสทางการตลาดในอนาคตจึงมีอยู่สูง จากเหตุผลทางภูมิศาสตร์และจ�ำนวนประชากรที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต
นอกจากนีป้ ระเทศจีนยังมีประเทศคูค่ า้ รายใหญ่ อีก 10 ประทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ ไต้หวัน เยอรมัน
ออสเตรเลีย มาเลเซีย บราซิล และรัสเซีย ตามล�ำดับของมูลค่าการซื้อขาย ซึ่งหมายถึงการเชื่อมโยงและการท�ำการค้ากับกลุ่มคู่ค้า
ของจีน

8

ในส่วนของพฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีน จากข้อมูลที่ปรึกษาธุรกิจและวิจัยตลาดพบว่า  ปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคซึ่งเป็น
ชนชัน้ กลางมีจำ� นวนมากขึน้ และมักให้ความส�ำคัญกับการใช้อนิ เทอร์เน็ตเพือ่ ค้นหาข้อมูลสินค้า ชอบความง่ายสะดวกสบายกับการ
ซื้อของออนไลน์บนเว็บไซต์ ใช้ความรู้สึกเป็นตัวตัดสินใจซื้อสินค้า  และให้ความเชื่อมั่นกับแบรนด์สินค้าเป็นหลัก การท�ำการตลาด
สินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นเครือ่ งมือทีจ่ ำ� เป็นอย่างยิง่ หากต้องการเข้าถึงกลุม่ ผูบ้ ริโภคชาวจีนยุคใหม่ จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็น
ว่า อินเทอร์เนตมีบทบาทส�ำคัญมากในปัจจุบนั ซึง่ รวมถึงการสือ่ สารจากระบบโทรศัพท์มอื ถือและสมาร์ทโฟน ดังนัน้ สินค้าและบริการ
ของไทยที่ต้องการจะเจาะกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนยุคใหม่นี้ คงต้องให้ความส�ำคัญการใช้ช่องทางท�ำการตลาดผ่านระบบอินเทอร์เนต
และการสื่อสารผ่านระบบมือถือด้วย ประกอบกับควรเน้นพัฒนาแบรนด์สินค้าให้มีจุดเด่น สร้างความน่าเชื่อถือ และมีช่องทางการ
ซือ้ ทีง่ า่ ยและสะดวกสบาย เนือ่ งจากผูบ้ ริโภคมีกำ� ลังในการซือ้ โดยค�ำนึงถึงคุณภาของสินค้ามากกว่าราคาของสินค้า ซึง่ หากสามารถ
จับจุดและรู้ทนั พฤติกรรมการบริโภคของชาวจีนยุคใหม่ที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยได้แล้ว ก็จะเป็นอีกหนึง่ ปัจจัยทีช่ ่วย
ให้ธุรกิจเจาะตลาดจีนได้ส�ำเร็จและสินค้าสามารถอยู่ในตลาดจีนได้อย่างยั่งยืน
เรือ่ งของนโยบายลูกคนเดียวของประเทศจีน ท�ำให้พอ่ แม่เอาใจบุตรหลานและยอมทีจ่ ะจ่ายเงินเพือ่ บุตรหลาน ดังนัน้ ตลาด
สินค้าและบริการส�ำหรับเด็กจึงเป็นตลาดทีน่ า่ สนใจส�ำหรับนักลงทุน จากตัวเลขอัตราส่วนของจ�ำนวนเด็กชายทีม่ ากกว่าเด็กหญิงยัง
สะท้อนให้เห็นถึงตลาดของสินค้าและบริการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย
ปัจจุบนั ประชากรผูส้ งู อายุของจีนมีจำ� นวนมากขึน้ และประชากรกลุม่ นีก้ ใ็ ห้ความสนใจเกีย่ วกับสุขภาพและความงามมาก
ขึ้น ประกอบกับเป็นประชากรที่มีก�ำลังซื้อ ดังนั้นสินค้าและธุรกิจประเภทสุขภาพและความงาม ก็เป็นอีกธุรกิจที่สามารถลงทุนเปิด
ตลาดกับจีนอีกทางหนึ่ง
ส�ำหรับสินค้าเกษตรในอนาคต ผู้บริโภคของจีนมีแนวโน้มที่จะให้ความส�ำคัญต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพของอาหาร
มากขึ้น จากการส�ำรวจครั้งล่าสุด ในปี 2007 ผู้บริโภคในปักกิ่งส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
มากกว่าราคาอาหาร ท�ำให้การ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของจีน ต้องเผชิญกับความกดดันด้านคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหารที่ผลิต ทั้งจากผู้บริโภคภายในประเทศ และนอกประเทศ รัฐบาลจีนเริ่มก�ำหนดกฎระเบียบที่เข้มงวดและห้ามการผลิต
อาหารที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และมีการใช้สารเคมีมากเกินไป นอกจากนั้นสินค้าเกตรที่ส่งออกของจีนยังถูกกดดันจาก
ระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพ รวมทัง้ กฎระเบียบและข้อจ�ำกัดเกีย่ วกับการรักษาสิง่ แวดล้อมอย่างไรก็ตาม นโยบายการเปิดเสรี
ของจีน จะกระตุ้นให้จีนยังคงเป็นประเทศผู้ส่งออกและน�ำเข้าสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลกต่อไปในอนาคต
ในการเข้าไปลงทุนในจีนระบบเส้นสายยังเป็นระบบที่มีอยู่ในจีน ในการลงทุนในตลาดจีนควรหาหุ้นส่วนทางธุรกิจที่
น่าเชื่อถือ เพื่อเป็นฐานเงินทุน เป็นเครือข่ายในการจ�ำหน่ายหรือให้บริการลูกค้า  ผู้ลงทุนควรระวังในเรื่องของการแข่งขันนอกเกมส์
เช่น การปลอมแปลงสินค้า  พวกหลอกลวง ควรมีการจดทะเบียนการค้าให้ครอบคลุมเพื่อป้องกันการเลียนแบบ เน้นคุณภาพของ
สินค้า ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค รายละเอียดปลีกย่อย ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การลงทุนมีความเสี่ยงน้อย
ที่สุด
นอกจากนี้กฎ กติกา มารยาทการค้ากับจีนยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจในตลาดจีน ได้แก่   การให้
ความส�ำคัญกับนามบัตร  รอยยิ้ม   ระบบชั่ง ตวง วัดที่ต่างกัน เช่น 1 ชั่งจะเท่ากับ 500 กรัมในประเทศจีน แต่จะเท่ากับ 600 กรัมใน
ไต้หวัน   การเพ่งมองตาเวลาเจรจาธุรกิจ   การสร้างสายสัมพันธ์ก่อนท�ำธุรกิจทีหลัง รู้จักรักษา “หน้า” ของทุกฝ่าย   หาโอกาสพบปะ
แบบหนึ่งต่อหนึ่ง   อย่าเป็นกันเองจนเกินเลย   ปล่อยให้เขาสูบบุหรี่   หลีกเลี่ยงชุดขาว   อย่าให้ “นาฬิกาแขวน” เป็นของขวัญ เป็นต้น
การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และกรอบการตกลงทางการค้าของแต่ละภูมภิ าค รวมถึงเข้าไปลงทุนในกลุม่
ประเทศ CLMV ซึง่ ประเทศอยูร่ ะหว่างการพัฒนาและมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ถือเป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจของนักลงทุนไทย นอกจากจะ
ช่วยแก้ไขข้อจ�ำกัดทางธุรกิจทั้งในด้านการแข่งขันหรือการขาดแคลนปัจจัยการผลิตแล้ว ยังเป็นการเปิดตลาดใหม่เพื่อสร้างโอกาส
ในการแข่งขัน โอกาสที่จะประสบความส�ำเร็จในการเข้าไปลงทุนก็มีไม่น้อย นักธุรกิจควรมีการศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องจากภายในประเทศ และประเทศทีจ่ ะไปลงทุน รวมทัง้ มีการประเมินตนเองและสภาพแวดล้อมรอบด้านต่างๆก่อนตัดสินใจ
ลงทุน ส�ำหรับธุรกิจขนาดย่อมจ�ำเป็นจะต้องรักษาคุณภาพ เอกลักษณ์และภาพพจน์ของสินค้าไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เกี่ยว
กับสินค้า บริการและอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
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