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OKMD Fast Forward Talk 2014 ครั้งที่ 2: ปักธงธุรกิจสร้างสรรค์ไทย ก้าวไกลในแดนมังกร

	 ส�ำนักบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้	 (องค์กรมหำชน)	มีชื่อภำษำอังกฤษว่ำ	Office	 of	Knowledge	Management	 and	

Development	 (Public	Organization)	หรือ	OKMD	จัดตั้งข้ึนโดยพระรำชกฤษฎีกำ	 “จัดตั้งส�ำนักงำนบริหำรพัฒนำองค์ควำมรู	้

(องค์กำรมหำชน)	พ.ศ.	2547”	มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	5	พฤษภำคม	2547	มีวัตถุประสงค์หลัก	เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนได้มีโอกำส

แสวงหำ	พัฒนำควำมรูค้วำมสำมำรถเพ่ือสร้ำงสรรค์	และพัฒนำคณุภำพควำมคดิของประชำชนและเยำวชนของประเทศ	ทัง้นี	้สบร.	

ท�ำหน้ำทีเ่ป็นองค์กรในกำรผลกัดนัสงัคมไทยให้เป็นสงัคมแห่งกำรเรยีนรู	้และใช้ควำมคดิสร้ำงสรรค์ในกำรน�ำเสนอผลงำนในรปูแบบ

ต่ำงๆ	เพื่อยกระดับประเทศให้เป็นประเทศชั้นน�ำทั้งในภำคเศรษฐกิจ	อุตสำหกรรม	และสังคมโดยผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้สำธำรณะ

	 ในกำรจัดงำน OKMD Fast Forward Talk 2014 “โอกาสของคนไทยรุ่นใหม่วันน้ี”	ในครั้งนี้เป็นกำรจัดทอล์คพิเศษ	ใน

หวัข้อ		“ปักธงธุรกิจสร้ำงสรรค์ไทย	ก้ำวไกลในแดนมงักร”	โดยคณุอำรยะ	มำอนิทร์	รองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนักบรหิำรและพัฒนำองค์ควำมรู	้

ได้กล่ำวต้อนรับผู้ร่วมงำน	ซึ่งมีสำระส�ำคัญดังนี้	

	 กำรจัดงำน	OKMD	Fast	Forward	Talk	2014	“โอกำสของคนไทยรุ่นใหม่วันนี้”	ในครั้งนี้	เพื่อให้ควำมรู้แก่กลุ่มเป้ำหมำย	

ซึง่ได้แก่	นกัธุรกิจทีม่คีวำมสนใจในกำรลงทนุในจนี	และนักศึกษำหรอืคนรุน่ใหม่เพ่ือกำรเตรยีมควำมพร้อมส�ำหรบัอนำคตในกำรเลอืก

วถิีแห่งกำรด�ำเนนิชีวติหลังจบกำรศึกษำ	เนื่องจำกข้อมูลของมหำวิทยำลัยพบว่ำในกลุ่มคนรุ่นใหม่ร้อยละ	38.5	เปอร์เซ็นต์ต้องกำรที่

จะท�ำธุรกิจของตนเอง	รองลงมำคือรับรำชกำร	และท�ำงำนเอกชนตำมล�ำดับ	ดังนั้นกำรได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์	จะเป็นประโยชน์

และสำมำรถน�ำไปใช้ได้จริงในกำรด�ำเนินธุรกิจและในกำรด�ำเนินชีวิต	เพื่อแสวงหำควำมรู้ที่สอดคล้องกับเป้ำหมำย

	 ส�ำหรับกลุ่มควำมรู้ที่ส�ำคัญก็	คือ	แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกหรือเทรนด์ของโลก	กำรรู้เท่ำทันเทรนด์ของโลก	

จะเป็นข้อได้เปรียบส�ำหรับกำรน�ำไปใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจ	และเพ่ือวำงแผนกำรลงทุน	 รวมถึงวำงแผนในกำรเตรียมตนเองเพ่ือรับ

กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	ซึ่งจะน�ำมำซึ่งโอกำสและควำมได้เปรียบ	ซึ่งแนวโน้มของโลกในปัจจุบัน	ได้แก่	

	 •	กำรที่สังคมโลกมีควำมเชื่อมโยงกันในแต่ละภูมิภำคและระหว่ำงประเทศต่ำงๆ	เพื่อกำรให้เกิดผลประโยชน์ในด้ำน	

ๆ	ต่ำง	ทั้งด้ำนสังคมและด้ำนเศรษฐกิจ	เช่น	กำรรวมตัวของ	AEC	หรือ	ASEAN	Economics	Community	คือ	กำรรวมตัวของชำติใน	

ASEAN	10	ประเทศ	โดยมี	ไทย,	พม่ำ,	ลำว,	เวียดนำม,	มำเลเซีย,	สิงคโปร์,	อินโดนีเซีย,	ฟิลิปปินส์,	กัมพูชำ,	บรูไน	เพื่อที่จะให้มีผล

ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจร่วมกัน	จะมีรูปแบบคล้ำยๆ	กลุ่ม	Euro	Zone	นั่นเอง	จะท�ำให้มีผลประโยชน์,	อ�ำนำจต่อรองต่ำงๆ	กับคู่ค้ำ

อนัหมำยถงึประเทศอืน่ๆ	นอกอำเซยีนได้มำกขึน้และส่งเสรมิให้กำรน�ำเข้ำและส่งออกของชำตใินอำเซยีนเสรมีำกขึน้	โดยกำรรวมตัว

ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	(AEC)	จะมีผลอย่ำงเป็นทำงกำรในวันที่	1	มกรำคม	2558	(ค.ศ.	2015)

	 •	กำรพัฒนำของเมือง	ที่ท�ำให้เกิดชนชั้นกลำงมำกขึ้น

	 •	กำรเป็นสงัคมของผูส้งูอำยุ	ซึง่จะมกีลุม่ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูส้งูอำยุ	ทีจ่ะต้องศกึษำแนวทำงควำมต้องกำรของกลุม่น้ี	เพ่ือ

ให้สำมำรถผลิตสินค้ำและบริกำรที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำย

	 •	กำรค�ำนึงถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อม	ที่กลำยมำเป็นปัจจัยส�ำคัยในกำรด�ำเนินธุรกิจ

	 •	กำรเติบโตและกำรใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ�ำวัน

	 แนวโน้มที่กล่ำวมำล้วนเป็นปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับกำรลงทุน	และกำรเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับคนรุ่นใหม่	 เพ่ือให้เกิดข้อได้

เปรยีบและเกดิประโยชน์สูงสดุ	ซึ่งกำรจัดงำนในครัง้นีจ้ะท�ำให้เหน็ภำพรวมของกำรเปลีย่นแปลงในกำรเข้ำสู	่AEC	และกำรให้ข้อมลู

ที่จ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินธุรกิจและกำรเตรียมตัวของคนรุ่นใหม่	เพื่อกำรเข้ำสู่ตลำดของจีนซึ่งเป็นตลำดใหญ่อีกหนึ่งตลำดของโลก
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“โอกาสจากการสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่ในจีนและ AEC” 
โดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์  นักวิชาการอิสระ

	 ได้กล่ำวถึงประเด็นของ	AEC	 กับจีน	 รวมถึงกำรจับคู่ทำงกำรค้ำของแต่ละประเทศ	ส�ำหรับสำระส�ำคัญในหัวข้อน้ีสรุปได้

ดังนี้	

	 AEC	เป็นกำรรวมตัวของ	10	ประเทศสมำชิกอำเซียนในลักษณะกำรเป็น	“ตลำดร่วม”	หมำยถึง	กำรเปิดเสรีสินค้ำ	บริกำร	

เงินทุน	และแรงงำน	กำรเปิดเสรีทั้ง	 4	ประกำร	 เป็นกระบวนกำรในกำรลดอุปสรรคของกำรเคล่ือนย้ำยสินค้ำ	บริกำร	 เงินทุน	และ

แรงงำน	ซึ่งจะท�ำให้เกิดปัจัยอื่นๆเป็นผลติดตำมมำ

	 ในกำรเปิดแต่ละด้ำนจะมกีระบวนกำรต่ำงๆ	เกิดขึน้	กำรเปิดเสรสีนิค้ำจะต้องลดอปุสรรค	2	ประกำร	คอื	ก�ำแพงภำษนี�ำเข้ำ	

(TB)	และอุปสรรคที่ไม่ใช่ภำษี	(NTB)	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโควตำต้องเหลือศูนย์	ส่วนกำรเปิดเสรีบริกำร	เงินทุน	และแรงงำน	หมำย

ถึง	กำรแก้ไขกฎหมำย	กฎระเบียบ	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุปสรรคที่ไม่ใช่ภำษี	(NTB)	ในลักษณะให้เจ้ำของบริกำร	เจ้ำของเงินทุนหรือ

แรงงำน	สำมำรถเคลือ่นย้ำยในอกีประเทศหน่ึงได้เสมอืนเป็นบคุคลประเทศเดยีวกัน	ดงันัน้กำรรวมตวัเป็นตลำดร่วมทกุแห่งท่ีเก่ียวกับ

กำรเปิดเสรเีงนิทุนและบรกิำร	จงึหมำยถึงกำรอนญุำตให้บรษิทัของประเทศสมำชกิท่ีรวมกลุม่ถือครองในสดัส่วนท่ีเกิน	50	%	และมกั

จะตกลงที	่100%	เพียงแต่มกีำรก�ำหนดเงือ่นไขของเวลำ	ทีจ่ะเริม่ต้นและจบลงที	่100	%	ในลกัษณะนีก้ล่ำวได้ว่ำประชำคมเศรษฐกิจ

อำเซียนซึ่งก�ำหนดเรื่องกำรบริกำรและเงินทุนที่ถือครองได้	70%

	 ส�ำหรับกำรเริ่มต้น	AEC	ในค.ศ.	2015	มีธุรกิจ	12	ประเภท	ซึ่ง	5	ประเภทของธุรกิจจะอยู่ในภำคบริกำร	 ได้แก่	กำรท่อง

เที่ยว	IT	โลจิสติกส์	สุขภำพ	และกำรบิน	ซึ่งเป็นเพียงกำรเริ่มต้น	หมำยควำมว่ำในอนำคตต่อจำกนั้นต้องเปิดให้ถึง	100%	และขยำย

ไปมำกกว่ำ	5	ประเภท	เช่นเดียวกันกับแรงงำนที่ปัจจุบันจ�ำกัดที่	8	ประเภท	เมื่อถึงจุดหนึ่งแรงงำนที่เปิดเสรี	อำจเพิ่มเป็น	9	หรือ	10	

ประเภท	และในอนำคตอำจไปไกลกว่ำนั้นรวมทั้งกำรเปิดเสรีแรงงำนที่ไม่มีฝีมือด้วยดังกรณีที่เกิดกับประชำคมยุโรป

	 กระบวนกำรกำรเปิดเสรสีนิค้ำ	บรกิำร	เงนิทนุและแรงงำนได้มกีำรด�ำเนินกำรมำก่อน	ค.ศ.	2015	เช่น	กำรเปิดเสรสีนิค้ำเริม่ต้น

เมือ่	ค.ศ.	1993	ขณะน้ีกระบวนกำรดงักล่ำวได้จบลงเกือบหมดแล้ว	และกำรเปิดเสรสีนิค้ำดงักล่ำวเรำรูจ้กักันในนำม	“AFTA”	หรอืเขต

กำรค้ำเสรอีำเซยีน	ในด้ำนกำรเปิดเสรบีรกิำรได้เริม่มำตัง้แต่	ค.ศ.	1995	ทีรู่จ้กักันในนำม	“AFAS”	(ASEAN	Framework	Agreement	

on	Services)	และในค.ศ.	1995	-	1998	ก็คือจุดเริ่มต้นของกำรเปิดเสรีเงินทุนที่รู้จักกันในนำม	“AIA”	(ASEAN	Investment	Area)	

และกำรเริม่เปิดเสรแีรงงำนมฝีีมอืก็มกีำรด�ำเนินกำรในกรอบของ	AFAS	และพลวตักำรเปิดเสรสีนิค้ำและแรงงำนจะยังขยำยตวัต่อไป

เนือ่งจำกกระบวนกำรต่ำงๆยงัไมจ่บ	เช่นเดยีวกบัตลำดร่วมยโุรปกำรเปิดเสรทีำงกำรเงนิของสหภำพยโุรปในขณะนีก้ย็งัก�ำลงัด�ำเนนิ

กำรอยู่เนื่องจำกกระบวนกำรต่ำงๆยังไม่ได้จบลงใน	ค.ศ.	1992

	 กำรทีจ่ะปรบัตวัให้เข้ำกับ	AEC	องค์ประกอบทีส่�ำคญัทีส่ดุ	คอื	กำรคดิในลกัษณะท่ีสำมำรถใช้สมองวเิครำะห์และพยำกรณ์

สิ่งที่จะเกิดในอนำคตได้ล่วงหน้ำ	เรำเรียกลักษณะกำรคิดดังกล่ำวว่ำ	มี	“วิสัยทัศน์”		(Visionary	Mindset)	ล�้ำสมัย	ท�ำและรู้ก่อนคน

ทั่วไป	เนื่องจำกโลกมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและ	AEC	ก็เป็นตัวเร่งแห่งกำรเปลี่ยนแปลง	กำรท�ำธุรกิจให้ประสบควำมส�ำเร็จ

ต้องมีกำรเตรียมตัวอย่ำงดีหรือมองเห็นอนำคต	นั่นคือกำรที่สำมำรถผลิตสินค้ำและบริกำรได้ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ	หรือ

สำมำรถปรับตัวให้ได้ไม่ว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร	

	 ส�ำหรับกำรสร้ำงสรรค์เสรีภำพทำงกำรแข่งขัน	กำรร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนท�ำให้เกิดเหลี่ยมเศรษฐกิจต่ำงๆ	ได้แก่	

 สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ หรือ IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Great Triangle) ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจทำง

ตอนใต้ของไทย	5	จังหวัดร่วมกับตะวันออกเฉียงเหนือของเกำะสุมำตรำอินโดนีเซียและตะวันตกเฉียงเหนือของมำเลเซีย

 สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ หรือ UPMEC (UPPER Mekhong Economic Cooperation )	เริ่มแรกประกอบด้วยมณฑลยูนนำน	

เมียนมำร์	สปป.ลำว	และ	8	จังหวัดทำงเหนือของไทย	(เชียงใหม่	เชียงรำย	แม่ฮ่องสอน	ล�ำพูน	ล�ำปำง	พะเยำ	แพร่	น่ำน)	หรือประเทศ

บนแม่น�้ำโขงตอนบน	ต่อมำในปี	2544	ได้ขยำยวงจำกยูนนำนรวมซื่อชวน	กวำงซี	ขณะที่	8	จังหวัดทำงเหนือของไทยขยำยวงคลุม

จังหวัดภำคเหนือตอนใต้อีก	11	จังหวัด

 ห้าเหลี่ยมเศรษฐกิจ หรือ ACMECS (Arawadi-Chaopraya-Mekhong Econcmic Cooperation Strategy)	ประกอบ

ด้วยเมียนมำร์	ไทย	สปป.ลำว	กัมพูชำ	และเวียดนำม	
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 หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ หรือ GMS (Greater Mekhong Supregion)	ประกอบด้วยประเทศในลุ่มแม่น�้ำโขงรวม	6	ประเทศ

คือจีนตอนใต้	เมียนมำร์	สปป.ลำว	ไทย	กัมพูชำ	และเวียดนำม

 เจด็เหลีย่มเศษฐกจิ หรอื BIMSTEC (Bangladesh-Indi-Myanmar-Sri lanka-Thailand Economic Cooperation)	บวก

ด้วยภูฐำน	และเนปำล	รวมเป็น	7	ประเทศแถบอ่ำวเบงกอล

	 กำรด�ำเนินกำรในส่วนของอำเซียนกับจีน	 ได้มีกำรท�ำข้อตกลงเขตกำรค้ำเสรีกับจีน	 ในระหว่ำงกำรประชุมสุดยอดผู้น�ำ

อำเซียน-จีน	ณ	กรุงพนมเปญ	ประเทศกัมพูชำ	เมื่อวันที่	4	พฤศจิกำยน	ค.ศ.	2002	ผู้น�ำอำเซียน-จีน	ได้ลงนำมในกรอบควำมตกลงว่ำ

ด้วยควำมร่วมมอืทำงเศรษฐกิจอำเซยีน-จนี	(Framework	Agreement	of	ASEAN-China	Comprehensive	Economic	Cooperation)	

กรอบควำมตกลงฯ	ดังกล่ำว	เป็นข้อผูกพันทำงกฎหมำยระหว่ำงอำเซียนและจีนส�ำหรับกำรด�ำเนินกำรเจรจำต่อไปในอนำคต	โดยมี

ลักษณะเป็นกรอบกว้ำง	ครอบคลุมเรื่องส�ำคัญๆ	 เช่น	กำรค้ำสินค้ำ	 กำรบริกำร	กำรลงทุน	และควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจเพื่อเป็น

แนวทำงในกำรด�ำเนินกำรเปิดเสรีและควำมร่วมมือในด้ำนต่ำงๆ	ในอนำคต	ได้แก่		กรอบควำมร่วมมือด้ำนกำรค้ำสินค้ำ	กรอบควำม

ร่วมมือด้ำนกำรค้ำบริกำร	 กรอบควำมร่วมมือด้ำนกำรลงทุน	 ซึ่งมีข้อตกลงในเรื่องของกำรลดภำษี	 ให้มีกำรลดภำษีสินค้ำส่วนแรก	

(EHP)	ภำยใต้พิกัดอัตรำศุลกำกร	ตอนที่	01-08	ซึ่งเป็นสินค้ำเกษตร	โดยเริ่มต้นกำรลดภำษีในวันที่	1	มกรำคม	ค.ศ.	2004	และลด

ภำษีให้เหลือร้อยละ	0	ภำยในวันที่	1	มกรำคม	ค.ศ.	2006	กำรลดภำษีภำยใต้เขตกำรค้ำเสรีอำเซียน-จีน	ครอบคลุมสินค้ำส่วนใหญ่

โดยแบ่งรำยกำรสินค้ำเป็น	2	กลุ่ม	ได้แก่		รำยกำรสินค้ำปกติ	อัตรำภำษีสุดท้ำยคือ	0			และ	รำยกำรสินค้ำอ่อนไหว	ได้แก่	สินค้ำที่

ต้องกำรควำมคุม้ครองมำกกว่ำสนิค้ำปกต	ิและต้องกำรระยะเวลำกำรปรบัตวันำนกว่ำ	ซึง่จะมรีะยะเวลำกำรลดหย่อนหรอืกำรยกเลกิ

ภำษีช้ำกว่ำสินค้ำปกติ	ส�ำหรับรำยกำรสินค้ำที่ได้รับกำรยกเว้นตำมพันธะกรณีของ	WTO	จะไม่ต้องน�ำมำลดภำษี	ในส่วนของกรอบ

ควำมร่วมมือด้ำนกำรค้ำบริกำรอำเซียนและจีนได้ตกลงเปิดเสรีด้ำนกำรค้ำบริกำรให้ก้ำวหน้ำมำกขึ้น	โดยยกเลิกหรือลดมำตรกำรที่

เป็นกำรเลอืกปฏิบตัทิัง้หมดระหว่ำงกัน	และห้ำมใช้มำตรกำรทีเ่ป็นกำรเลอืกปฏิบตัใิหม่หรอืมำตรกำรเลอืกปฏบิตัท่ีิมเีงือ่นไขมำกขึน้

กว่ำเดมิ	ส�ำหรบักรอบควำมร่วมมอืด้ำนกำรลงทนุอำเซยีน-จนี	ได้ตกลงให้มกีำรส่งเสรมิกำรลงทนุ	กำรตัง้นโยบำยกำรลงทนุทีแ่ข่งขนั

เปิดกว้ำงและมคีวำมโปร่งใส	โดยได้มกีำรเพ่ิมเตมิให้ครอบคลุมเรือ่งกำรปกป้องกำรลงทุนด้วย	นอกจำกน้ียังมข้ีอตกลงในเรือ่งของกำร

ลดภำษีสินค้ำส่วนแรกและควำมตกลงว่ำด้วยกำรค้ำสินค้ำ	ซึ่งข้อตกลงเหล่ำนี้จะก่อให้เกิดกำรแข่งขันกันมำกขึ้น	โดยแต่ละประเทศ

จะต้องมีกำรปรับปรุงสินค้ำเพื่อให้ได้มำตรฐำนและมีคุณภำพมำกขึ้น	

	 นอกจำกนีก้ำรจบัคูท่ำงธุรกิจของอำเซยีนกับประเทศต่ำงๆ	ก็เป็นปัจจยัส�ำคญัส�ำหรบักำรเปลีย่นแปลงทีจ่ะก่อให้เกิดโอกำส	

และกำรเสียเปรียบคู่แข่งทำงกำรค้ำ		กำรประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก	(East	Asia	Summit-	EAS)	หรือ		ASEAN+6	เดิมเป็นข้อ

ริเริ่มในกรอบอำเซียน+3	ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศสมำชิกอำเซียน	10	ประเทศ	และ	จีน	ญี่ปุ่น	เกำหลีใต้	ไปสู่กำรประชุมสุดยอด

เอเชียตะวันออกซึ่งรวมประเทศ	 อินเดีย	ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพ่ิมเข้ำมำ	 เพรำะอำเซียนเห็นว่ำ	ควรเปิดกว้ำงให้ประเทศนอก

กลุ่มอำเซียนเข้ำร่วม	กำรประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก	(East	Asia	Summit-EAS)	จะเป็นเวทีส�ำหรับหำรือทำงยุทธศำสตร์ที่เปิด

กว้ำงให้ประเทศที่ตั้งอยู่ภำยนอก	แต่มีควำมสนใจและมีบทบำทในภูมิภำคอำเซียนและเอเชียตะวันออกเข้ำมำมีส่วนร่วมในกรอบ

ควำมร่วมมือต่ำงๆในเอเชียตะวันออก	ท�ำให้เห็นได้ว่ำกลุ่มประเทศต่ำงๆท้ังในภูมิภำคเอเชียหรือภูมิภำคอื่นๆของโลกเริ่มหันมำให้

ควำมส�ำคญัและสนใจในกำรเสรมิสร้ำงควำมร่วมมอืในด้ำนต่ำงๆกับประเทศในภมูภิำคเอเชยีตะวันออกมำกขึน้	โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง

ควำมร่วมมือทำงด้ำนเศรษฐกิจ	ดังนั้นจึงเป็นโอกำสอันดีท่ีประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอำเซียนจะต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อม

และพัฒนำศักยภำพในด้ำนต่ำงๆ	เพื่อประโยชน์ที่จะได้รับในอนำคต

	 ในกำรเตรียมตัวเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นส�ำหรับนักลงทุน	 คือ	กำรเรียนรู้และศึกษำข้อมูลด้ำนต่ำงๆ	

ของประเทศคู่ค้ำและประเทศคู่แข็ง	 ตำมค�ำกล่ำวที่ว่ำ	 “รู้เขำรู้เรำ	 รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง”	 ข้อมูลต่ำงๆที่จ�ำเป็น	 ได้แก่	 ข้อมูลทำง

ภูมิศำสตร์	 เศรษฐกิจ	กำรเมือง	ศิลปวัฒนธรรม	ค่ำนิยม	 รวมถึงรำยละเอียดปลีกย่อย	 เช่น	กฏหมำย	ระเบียบต่ำงๆ	ที่เกี่ยวกับกำร

ลงทุน	แนวโน้มควำมเป็นไปของโลก	ข้อมูลเหล่ำนี้	จะท�ำให้สำมำรถผลิตสินค้ำและบริกำรได้ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย	สำมำรถด�ำเนิน

ธุรกิจได้อย่ำงรำบรื่นและประสพควำมส�ำเร็จ	 เช่น	 กำรตั้งโรงงำนอุตสำหกรรมควรตั้งในภูมิภำคใด	ค่ำแรงงำนในประเทศน้ันๆ	

กำรควบคุมสภำวะแวดล้อมเพ่ือม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มีกฎระเบียบข้อห้ำมใดๆหรือไม่	 เรื่องเหล่ำน้ีเป็นเรื่องที่นักลงทุน

จะต้องท�ำกำรศึกษำเสียก่อน	

	 ส่วนของกลุ่มลงทุน	ได้แก่	รัฐวิสำหกิจ	หรือกับเอกชน	ต้องพิจำรณำถึงควำมเสี่ยง	แม้ว่ำกำรลงทุนกับรัฐวิสหกิจจะดูเหมือน

มัน่คงแต่ก็ยังมคีวำมเสีย่งอยู่	ในกำรทีจ่ะเข้ำไปลงทุนผูล้งทุนอำจศกึษำข้อมลูจำกกำรไปดงูำนนทิรรศกำรทำงกำรค้ำ	กำรลงทนุทีจ่ดั
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ขึน้เพ่ือพบปะกับผูท่ี้มคีวำมสนใจในธุรกิจเดยีวกัน	หรอืศกึษำข้อมลูจำกกระทรวงพำนชิย์หรอืหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้องท่ีสำมำรถให้ข้อมลู

ที่จ�ำเป็นต่อกำรลงทุน	หรือกำรเดินทำงไปพบปะกับนักธุรกิจหรือหน่วยงำนด้วยตนเอง	เหล่ำนี้คือช่องทำงที่จะเข้ำไปจับคู่ทำงกำรค้ำ

	 ส�ำหรบันกัลงทนุท่ีสนใจจะลงทนุหรอืขยำยตลำดกำรค้ำของตน	ควรแน่ใจว่ำกิจกำรหรอืธุรกิจของตนท่ีมอียูใ่นประเทศเวลำ

นี้มีควำมมั่นคงและสำมำรถอยู่รอดได้ก่อนท�ำกำรลงทุนหรือเปิดตลำดใหม่	ปัจจุบันควำมนิยมของผู้บริโภคนิยมสินค้ำที่มีคุณภำพ

ระดับ	world	class	ดังนั้นสินค้ำจะต้องได้คุณภำพ	ซึ่งต้องศึกษำพฤติกรรมของผู้บริโภค	เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ	และ

เรียนรู้คู่แข่งในธุรกิจเดียวกันและคู่แข่งที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเรำ

บทสรุปก็คือ	 โลกก�ำลังเปลี่ยนแปลง	และควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	 ไม่ได้จบลงที่	AEC	แต่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิด

กำรเปลี่ยนแปลง	เช่น	ควำมตกลงหุ้นส่วนยุทธศำสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก	(Trans-Pacific	Strategic	Economic	Partnership	

Agreement	:	TPP)	เป็นควำมตกลงกำรค้ำเสรกีรอบพหภุำค	ีทีม่มีำตรฐำนสงู	โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือให้เกิดกำรบรูณำกำรทำงเศรษฐกิจ

ในด้ำนกำรเปิดตลำดกำรค้ำสินค้ำ	บริกำรและกำรลงทุน	กำรปฏิรูป	กำรสร้ำงควำมสอดคล้องในกฎระเบียบทำงเศรษฐกิจให้เป็น

มำตรฐำนเดียวกัน	เช่น	นโยบำยกำรแข่งขัน	กำรจัดซื้อโดยรัฐ	ทรัพย์สินแห่งปัญญำ	มำตรฐำนแรงงำน	และสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น	ซึ่ง

แต่เดิมนั้น	ประเทศสมำชิกประกอบด้วย	ชิลี	นิวซีแลนด์	สิงคโปร์	และบรูไน	หรือที่เรียกว่ำ	The	Pacific	-4	(P4)	และต่อมำ	สหรัฐฯ	

ออสเตรเลีย	เปรู	เวียดนำม	และมำเลเซียได้เข้ำร่วมกำรเจรจำควำมตกลง	TPP	ซึ่งประเทศสมำชิก	TPP	ทั้ง	9	ประเทศต่ำงเป็นสมำชิก	

APEC	ด้วย	ทั้งนี้	ประเทศสมำชิก	TPP	ยังไม่มีแนวโน้มที่จะรับสมำชิกใหม่จนกว่ำกำรเจรจำจะเสร็จสิ้น	ดังนั้นกำรศึกษำ	เรียนรู้	กำร

มีวิสัยทัศน์	 ท่ีจะเรียนรู้ถึงควำมเปลี่ยนแปลงของโลกจะเป็นปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับกำรด�ำเนินธุรกิจท่ำมกลำงกระแสกำรเปลี่ยนแปลง

ของโลกที่เกิดจำกกำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงกัน	แม้ว่ำกำรสร้ำงเครือข่ำยธุรกิจใหม่ในจีนและ	AEC	จะเป็นโอกำสส�ำหรับกำรลงทุน	

อย่ำงไรก็ตำมส�ำหรบักำรท�ำธุรกิจในตลำดจนีสิง่ท่ีต้องค�ำนงึถึงก็คอื	กำรท�ำในสิง่ท่ีตนเองช�ำนำญ	กำรลงทุนทีค่�ำนงึถึงควำมเสีย่งน้อย	

กำรขยำยฐำนลูกค้ำ	กำรสร้ำงเครือข่ำย	และกำรค่อยๆศึกษำเรียนรู้	เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรลงทุนมำกที่สุด

“ความพร้อมของการท่องเที่ยวไทยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีน” 
โดย ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ รองประธานฝ่ายวิชาการ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทย 

	 ชำวจีนถือเป็นนักท่องเท่ียวท่ีมีควำมส�ำคัญต่อกำรท่องเท่ียวและเศรษฐกิจไทย	จำกจ�ำนวนนักท่องเท่ียวชำวจีนต่อปีท่ีเข้ำ

มำในเมืองไทยมีจ�ำนวนตัวเลขที่สูงขึ้นจำกปี	2554	เป็นต้นมำ	รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว	โดยนักท่องเที่ยวจีนมีสัดส่วนประมำณ	1	ใน	

5	ของนกัท่องเท่ียวต่ำงชำตทิัง้หมดของไทย	โดยนักท่องเทีย่วชำวจนีจะแบ่งเป็นสำมกลุม่	ได้แก่	ระดบัสงูซึง่มอี�ำนำจในกำรใช้จ่ำยสงู

นยิมท่องเทีย่วในจงัหวดัภเูก็ต	กระบี	่ระดบักลำงและระดบัล่ำง	ซึง่กำรวำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส�ำหรบักำรเจำะกลุม่ลกูค้ำในแต่ละระดบั

โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในระดับสูงและระดับกลำง	จะท�ำให้สำมำรถเพ่ิมจ�ำนวนนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีให้มำกขึ้น	ซึ่งนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีจะ

มีอ�ำนำจในกำรใช้จ่ำยที่มำกกว่ำระดับล่ำง	กำรเตรียมควำมพร้อมของธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชำวจีนที่มีจ�ำนวนมำก	

จะท�ำให้เกิดโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้ให้กบัธุรกิจในกลุม่ท่องเทีย่วมำกขึน้	ส�ำหรบักำรเตรยีมควำมพร้อมในกำรรองรบันักท่องเท่ียวจนี	

มีดังนี้	

	 ควำมปลอดภยัในชวิีตและทรพัย์สนิ	เป็นสิง่ส�ำคญัท่ีจะดงึดดูนกัท่องเท่ียวจำกต่ำงชำตใิห้เข้ำมำเทีย่วในประเทศไทย	โดยท่ี

ขณะนี้วิกฤตกำรณ์ในภูมิภำคอื่นๆ	ของโลก	ท�ำให้นักท่องเที่ยวเดินทำงมำยังประเทศในแถบเอเชียมำกขึ้น	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสภำพ

ภูมิศำสตร์ของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ตรงกลำงแวดล้อมด้วยประเทศต่ำง	ๆ	ถือเป็นข้อได้เปรียบของประเทศไทย	ดังนั้นกำรสร้ำงควำม

เชื่อมั่นในเรื่องของควำมปลอดภัยและทรัพย์สิน	จะท�ำให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์ในเรื่องของธุรกิจกำรท่องเที่ยว	

	 กำรเพ่ิมศกัยภำพในกำรแข่งขันกับประเทศอืน่ๆ	จะต้องอำศยักำรสนบัสนนุจำกรฐับำล	ในขณะเดยีวกันภำคธุรกิจก็ต้องเพ่ิม

ขีดควำมสำมำรถของตนเองให้มำกขึ้น	ทั้งนี้ในภำพรวมใหญ่ต้องอำศัยรัฐบำลเป็นผู้วำงโครงสร้ำงพื้นฐำนซึ่ง	หมำยถึง	องค์ประกอบ

พ้ืนท่ีรองรับกำรท่องเที่ยวทั้งระบบถือเป็นกำรสนับสนุนให้กำรท่องเท่ียวสำมำรถไปด้วยดี	และท�ำให้เกิดควำมรวดเร็วในกำรด�ำเนิน

ธุรกิจเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว	ได้แก่	ระบบสำธำรณูปโภคด้ำนต่ำงๆ	ระบบกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม	ระบบกำรขนส่ง	ระบบสำธำณ

สุข	และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับควำมสะดวกสบำยและมีควำมสุข	สิ่งอ�ำนวย

ควำมสะดวกท่ีส�ำคัญประกอบด้วย	 ที่พักแรม	อำหำรและสถำนบันเทิง	 กำรบริกำรนำเท่ียวและมัคคุเทศก์	 สินค้ำท่ีระลึก	 ระเบียบ
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กำรเข้ำ-ออกประเทศ	 ในส่วนของภำคเอกชนและผู้ประกอบกำรต้องเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของตนเอง	 	 เพ่ือให้สำมำรถตอบสนอง

นักท่องเที่ยวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว	ด้วยกำรพัฒนำทรัพยำกรณ์บุคคล	

	 กำรพัฒนำทรพัยำกรณ์บคุคลต้องมกีำรพัฒนำทำงด้ำนกำรศกึษำ	โดยทีปั่จจบุนักำรศกึษำของไทยมลีกัษณะเป็นกำรเรยีน

กำรสอนในโรงเรียน	ตำมหลักสูตรกำรศึกษำ	ซึ่งกำรพัฒนำบุคลำกรควรให้เป็นลักษณะของ	 	กำรฝึกอบรม	 (Competency-based	

Training)	เช่น	สหรฐัอเมรกิำ	คำนำดำ	องักฤษ	เกำหล	ีออสเตรเลีย	เพ่ือควบคุมคุณภำพของบคุลำกรในอำชพีต่ำง	ๆ 	เพ่ือเพ่ิมกำรแข่งขนั

กับนำนำชำติ	โดยค�ำนึงถึงอุปสงค์(demand)	และอุปทำน	(supply)	ซึ่งผู้ให้บริกำรหรือผู้ประกอบกำรรวมถึงบุคลำกรในวงกำรธุรกิจ

ท่องเที่ยวจะต้องมีสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนด้ำนนั้นๆ	โดยที่ปัจจุบันได้มีข้อตกลงที่เรียกว่ำ	“ข้อตกลงอำเซียนด้ำนบุคลำกรวิชำชีพ

ท่องเทีย่ว”	หรอื	ASEAN	MRA	on	Tourism	Professionals	เป็นข้อตกลงยอมรบัร่วมท่ีได้รบักำรลงนำมโดย	รฐัมนตรท่ีองเท่ียวอำเซยีน

ทัง้	10	ประเทศ	(โดยประเทศไทยมนีำยชุมพล	ศลิปอำชำ	รองนำยกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงกำรท่องเทีย่วและกฬีำ	เป็น

ตัวแทนลงนำมในข้อตกลงดังกล่ำว	เมื่อวันที่	9	พฤศจิกำยน	2555)	ข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	(1)	ส่งเสริมกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน

ด้ำนบุคลำกรวิชำชีพท่องเที่ยวในอำเซียน	 (2)	แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ	 (Best	practices)	ด้ำนกำรสอนและ

ฝึกอบรมบคุลำกรวิชำชพีบรกิำรกำรท่องเท่ียวทีไ่ด้มำตรฐำน	โดยใช้สมรรถนะเป็นหลัก	(competency-based)	รวมท้ังเพ่ือเปิดโอกำส

ในกำรสร้ำงควำมร่วมมือและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในหมู่สมำชิกอำเซียน

	 ตำมแผนด�ำเนนิงำนท่ีวำงไว้	อำเซยีนจะจดัท�ำ	“มำตรฐำนสมรรถนะขัน้พ้ืนฐำนของบคุลำกรวิชำชพีท่องเทีย่วแห่งอำเซยีน”	

(ASEAN	Common	Competency	Standards	for	Tourism	Professionals:	ACCSTP)	ให้แล้วเสร็จภำยในปี	2558	และสำมำรถน�ำ

ไปใช้ได้ในประเทศสมำชกิ	โดย	ACCSTP	จะระบถึุงสมรรถนะพ้ืนฐำนข้ันต�ำ่ของบคุลำกรวิชำชพีท่องเท่ียวในสำยงำนสำขำต่ำงๆ	โดย

บคุลำกรท่ีได้รบัประกำศนยีบตัรสมรรถนะวิชำชพีบรกิำรท่องเท่ียวในสำขำทีร่ะบใุน	ACCSTP	จำกหน่วยงำนท่ีรบัผดิชอบของประเทศ

ใดประเทศหนึ่ง	จะสำมำรถท�ำงำนในประเทศสมำชิกอำเซียนอื่นๆ	ได้	แต่ทั้งนี้สิทธิกำรท�ำงำนจะยังอยู่ภำยใต้กฎหมำยและข้อบังคับ

ของประเทศที่บุคคลผู้นั้นถูกจ้ำงงำน

	 สมรรถนะ	(Competence)	หมำยถึง	ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติ	ภำยใต้เงื่อนไข	ใช้เครื่องมือ	วัสดุ	อุปกรณ์ที่ระบุไว้	ให้ได้

มำตรฐำน	ตำมเกณฑ์กำรปฏิบัติ	(Performance	Criteria)	และมีหลักฐำนกำรปฏิบัติ	ให้ประเมินผลและตรวจสอบได้	

	 ส�ำหรับสภำวะกำรปัจจุบันภำยใต้กำรบริหำรของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ	 (คสช)	 กลุ่มผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม

ท่องเที่ยวมีข้อเสนอแนะต่อภำครัฐบำลดังนี้

	 1.	 ควรมีกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและกำรจัดระเบียบกำรให้บริกำรและสถำนท่ีท่องเท่ียวอย่ำงต่อเน่ือง	 โดยเป็นสิ่งที่

ผู้ประกอบกำรและนักท่องเที่ยวมองว่ำเป็นกำรด�ำเนินงำนท่ีดีของ	คสช.	และเป็นโอกำสท่ีดีท่ีจะสำมำรถท�ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลง

ได้

	 2.	 	 ส่งเสริมและประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวให้กับต่ำงประเทศ	 โดยไตรมำสที่	 4	 นับเป็นช่วงฤดูกำลท่องเที่ยวที่จะ

มีนักท่องเท่ียวต่ำงชำติเดินทำงมำมำก	 โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงเมื่อสถำนกำรณ์ในประเทศเข้ำสู่ภำวะปกติ	 ภำครัฐควรต้องมีกำร

ประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ	เช่น	จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย	Roadshow	ในประเทศเป้ำหมำย

	 3.	เพ่ิมศกัยภำพในกำรรองรบันักท่องเทีย่วโดยเฉพำอย่ำงย่ิงเทีย่วบนิจำกประเทศท่ีมนีกัท่องเท่ียวมำก	รฐัอำจจะต้องให้กำร

สนับสนนุในเรือ่งเทีย่วบนิเหมำล�ำ	(Charter	flight)	ควบคู่ไปกับกำรประชำสัมพันธ์ด้วย	โดยอำจจะช่วยประสำนงำนกับทำงรฐับำลจนี

ในกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำว	หรือกำรลดต้นทุนเช่น	ค่ำจอดเครื่องบินและค่ำธรรมเนียมสนำมบิน	

	 4.	 ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวในประเทศอย่ำงต่อเนื่อง	กำรอนุญำตให้นักท่องเที่ยวชำวไทยน�ำค่ำใช้จ่ำยกำรท่องเที่ยวภำยใน

ประเทศไปหักลดหย่อนภำษีเงินได้

	 5.	 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอื่นๆ	 เพ่ือรองรับกำรเติบโตของกำรท่องเที่ยว	และกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ

บุคลำกรที่จ�ำเป็น	เช่น	มัคคุเทศก์	คนขับรถ	ที่อำจจะขำดแคลนและจะเป็นอุปสรรคต่อกำรเติบโตของกำรท่องเที่ยวในอนำคตอันใกล้

	 ในส่วนของข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบกำร	ได้แก่

	 •	พัฒนำมำตรฐำนกำรให้บริกำร	โดยเฉพำะกำรดูแลควำมปลอดภัยและกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว	
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	 •	เตรียมควำมพร้อมของตนเองในช่วงฤดูกำลท่องเที่ยวในไตรมำสที่	4	และเทศกำลส�ำคัญในช่วงปลำยปี	

	 •	ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลกรในธุรกิจของตนเอง	

	 •	เพิ่มควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ประกอบกำรในธุรกิจหรือในพื้นที่เดียวกันให้มำกยิ่งขึ้น

อ

“กลยุทธ์ธุรกิจไทย...สู่ตลาดจีน” 
โดย คุณไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร 

	 จีนมีประชำกรมำกที่สุดในโลก	นับเป็นตลำดกำรค้ำใหญ่ของโลก	ที่หลำยประเทศต้องกำรท�ำกำรค้ำด้วย	นับตั้งแต่ที่จีนเข้ำ

เป็นสมำชิกองค์กำรกำรค้ำโลก	หรือ	WTO	จีนก็ผ่อนคลำยกฎเกณฑ์กำรลงทุนมำกขึ้น	ทุกมณฑลของจีนได้รับกำรพัฒนำในทุกด้ำน

ต่อเนื่องและเปิดรับกำรลงทุนของต่ำงชำติมำกขึ้น	โดยเฉพำะ	ธุรกิจเกษตรกรรม	พลังงำน	โทรคมนำคมและ	สำมำรถร่วมทุนในธุรกิจ	

กำรท่องเที่ยว	ประกันภัย	และธนำคำร	ได้อีกด้วย	นอกจำกนี้กำรที่รัฐบำลจีนได้ส่งเสริมให้นักธุรกิจของจีนเองออกไปท�ำกำรค้ำขำย	

ลงทนุ	หรอืแม้แต่เดนิทำงท่องเท่ียวในต่ำงประเทศ	เท่ำกับว่ำเป็นกำรเพ่ิมโอกำสให้กับไทยมำกย่ิงขึน้	ส่วนควำมขัดแย้งของรฐับำลจนี

กับญี่ปุ่น	ฟิลิปปินส์	และเวียดนำม	ในกำรขยำยก�ำลังทำงทหำรในน่ำนน�้ำทะเลจีนใต้	เชื่อว่ำจะไม่มีผลกระทบต่อไทย	เพรำะไทยไม่มี

น่ำนน�ำ้เชือ่มต่อกบัจนี	แต่จะส่งผลดต่ีอกำรท่องเท่ียวและกำรค้ำของไทยด้วย	และท�ำให้คนจนีหันมำเทีย่วเมอืงไทยเพ่ิมมำกขึน้	ด้วย

โอกำสและด้วยจงัหวะท่ีมอียู่เช่นนี	้จงึกลำยเป็นโอกำสท่ีดขีองไทยอย่ำงมำกท่ีจะฉกฉวยไว้เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ใช่เพียงแค่กำร

ฉกฉวยผลประโยชน์จำกกำรเข้ำมำลงทุนของจีนเท่ำนั้น	 แต่กำรลงทุนหรือเปิดตลำดกำรค้ำที่เมืองจีนเองก็เป็นโอกำสที่นักธุรกิจไทย

สำมำรถแสวงหำโอกำสได้เช่นเดียวกัน	นอกเหนือไปจำกคู่ค้ำอันดับหนึ่ง	คือ	อำเซียน	ซึ่งนักธุรกิจไทยที่เข้ำไปลงทุนในจีนยังยอมรับ

ว่ำกำรลงทุนที่จีนมีควำมท้ำทำย	

	 ดังนั้นนักธุรกิจของไทยที่จะเข้ำไปลงทุนหรือท�ำกำรค้ำกับจีน	จะต้องใช้กลยุทธ์ที่ส�ำคัญคือ	“รู้เขำรู้เรำ	รบร้อยครั้งก็ไม่แพ้”	

หมำยถึง	นักลงทุนควรศึกษำเรื่องรำวต่ำงๆของจีนในด้ำนต่ำงๆ	ไม่ว่ำจะเป็นประวัติศำสตร์	สังคม	ศิลปวัฒนธรรม	วิถีชีวิตควำมป็นอ

ยู่ก่อนที่จะตัดสินใจเข้ำสู่ตลำดจีน		

	 วัฒนธรรมเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีควำมส�ำคัญต่อควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินธุรกิจ	ส�ำหรับประเทศที่มีประวัติศำสตร์ที่ยำวนำน	

กำรท่ีเป็นประเทศใหญ่มีพ้ืนท่ีกว้ำงขวำง	 ในแต่ละภูมิภำคก็มีวัฒนธรรมในกำรด�ำรงชีวิตที่แตกต่ำงกันออกไป	 	 รำยละเอียดเก่ียว

กับวัฒนธรรมที่ควรรู้เกี่ยวกับจีน	ได้แก่	กำรทักทำยของคนจีน	กำรเรียกชื่อแซ่	อุปนิสัยใจคอ	 เรื่องของอำหำรกำรกิน	ภำษำพูดและ

ภำษำเขียน	ปัจจุบันระบบตัวอักษรจีนแบ่งออกเป็นสองระบบใหญ่ได้แก่	 ระบบตัวเต็มและระบบตัวย่อ	 ระบบตัวเต็มเป็นระบบท่ีใช้

ในไต้หวัน	ฮ่องกง	มำเก๊ำและกลุ่มชำวจีนโพ้นทะเลในทวีปอเมริกำเหนือ	ส่วนระบบตัวย่อเป็นระบบที่ใช้ในจีนแผ่นดินใหญ่	มำเลเซีย	

สิงคโปร์และกลุ่มชำวจีนโพ้นทะเลในแถบเอเชียตะวันออก-เฉียงใต้	ศิลปะแขนงต่ำงๆ	รวมถึงควำมเชื่อในเรื่องโชคลำงต่ำงๆ	สิ่งเหล่ำ

นี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนจะต้องเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ำกับคู่ค้ำ	เพื่อกำรด�ำเนินธุรกิจให้ประสพผลส�ำเร็จ

	 ในส่วนของกำรลงทุน	ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจระหว่ำงภูมิภำคต่ำงๆ	กับจีนมีอีกหนึ่งปัจจัยที่ควรจะทรำบ	ได้แก่		กรอบ

ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น�้ำโขง	 (Greater	Mekong	Sub-Region:	GMS)	ถือเป็นควำมร่วมมือส�ำคัญในกำร

เชื่อมโยงและพัฒนำเส้นทำงเศรษฐกิจภำยในภูมิภำคอินโดจีน	ทั้งในด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกฎระเบียบต่ำงๆ	 โดยเฉพำะกำร

พัฒนำเส้นทำงตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจ	(Economic	Corridor)	ที่จะน�ำมำซึ่งประโยชน์ในหลำยด้ำน	

	 กำรส่งออกในกลุ่มประเทศ	CLMV	 (กัมพูชำ	สปป.ลำว	 เมียนมำร์	 และเวียดนำม)	ที่เติบโตขึ้น	อย่ำงต่อเนื่อง	 เนื่องจำกมี

ประชำกรรวมกันถึง	 137	ล้ำนคน	และสินค้ำส่วนหน่ึงถูกส่งผ่ำนไปยังผู้บริโภคทำงตอนใต้ของสำธำรณรัฐประชำชนจีน	 ดังนั้นจีน

จึงเป็นตลำดที่ใหญ่	 ประกอบกับสินค้ำของไทยมีภำพลักษณ์ท่ีดีต่อผู้บริโภคในกลุ่มประเทศ	CLMV	ขณะเดียวกันก็มีพ้ืนท่ีใกล้กับ

ประเทศไทย	โอกำสทำงกำรตลำดในอนำคตจึงมีอยู่สูง	จำกเหตุผลทำงภูมิศำสตร์และจ�ำนวนประชำกรที่เอื้อต่อกำรเจริญเติบโต

	 นอกจำกนีป้ระเทศจนียังมปีระเทศคูค้่ำรำยใหญ่	อกี	10	ประทศ	ได้แก่	สหรฐัอเมรกิำ	ฮ่องกง	ญ่ีปุน่	เกำหลใีต้	ไต้หวัน	เยอรมนั	

ออสเตรเลีย	มำเลเซีย	บรำซิล	และรัสเซีย	ตำมล�ำดับของมูลค่ำกำรซื้อขำย	ซึ่งหมำยถึงกำรเชื่อมโยงและกำรท�ำกำรค้ำกับกลุ่มคู่ค้ำ

ของจีน
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	 ในส่วนของพฤติกรรมผู้บริโภคชำวจีน	 จำกข้อมูลท่ีปรึกษำธุรกิจและวิจัยตลำดพบว่ำ	 ปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคซึ่งเป็น

ชนชัน้กลำงมจี�ำนวนมำกขึน้	และมกัให้ควำมส�ำคญักับกำรใช้อนิเทอร์เน็ตเพ่ือค้นหำข้อมลูสนิค้ำ	ชอบควำมง่ำยสะดวกสบำยกับกำร

ซื้อของออนไลน์บนเว็บไซต์	 ใช้ควำมรู้สึกเป็นตัวตัดสินใจซื้อสินค้ำ	และให้ควำมเชื่อมั่นกับแบรนด์สินค้ำเป็นหลัก	กำรท�ำกำรตลำด

สนิค้ำผ่ำนอนิเทอร์เนต็เป็นเครือ่งมอืทีจ่�ำเป็นอย่ำงย่ิงหำกต้องกำรเข้ำถึงกลุ่มผูบ้รโิภคชำวจนียุคใหม่	จำกข้อมลูข้ำงต้นสะท้อนให้เห็น

ว่ำ	อนิเทอร์เนตมบีทบำทส�ำคญัมำกในปัจจบุนั	ซึง่รวมถึงกำรสือ่สำรจำกระบบโทรศพัท์มอืถือและสมำร์ทโฟน	ดงันัน้สนิค้ำและบรกิำร

ของไทยที่ต้องกำรจะเจำะกลุ่มผู้บริโภคชำวจีนยุคใหม่นี้	 คงต้องให้ควำมส�ำคัญกำรใช้ช่องทำงท�ำกำรตลำดผ่ำนระบบอินเทอร์เนต

และกำรสื่อสำรผ่ำนระบบมือถือด้วย	ประกอบกับควรเน้นพัฒนำแบรนด์สินค้ำให้มีจุดเด่น	สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ	และมีช่องทำงกำร

ซือ้ทีง่่ำยและสะดวกสบำย	เน่ืองจำกผูบ้รโิภคมกี�ำลงัในกำรซือ้โดยค�ำนึงถงึคุณภำของสนิค้ำมำกกว่ำรำคำของสนิค้ำ	ซึง่หำกสำมำรถ

จับจดุและรู้ทนัพฤตกิรรมกำรบรโิภคของชำวจีนยคุใหม่ที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปตำมยคุสมัยได้แล้ว	กจ็ะเปน็อีกหนึง่ปจัจัยทีช่่วย

ให้ธุรกิจเจำะตลำดจีนได้ส�ำเร็จและสินค้ำสำมำรถอยู่ในตลำดจีนได้อย่ำงยั่งยืน

	 เรือ่งของนโยบำยลกูคนเดยีวของประเทศจนี	ท�ำให้พ่อแม่เอำใจบตุรหลำนและยอมท่ีจะจ่ำยเงนิเพ่ือบตุรหลำน	ดังน้ันตลำด

สนิค้ำและบรกิำรส�ำหรบัเดก็จงึเป็นตลำดท่ีน่ำสนใจส�ำหรบันกัลงทนุ	จำกตวัเลขอตัรำส่วนของจ�ำนวนเดก็ชำยทีม่ำกกว่ำเดก็หญิงยัง

สะท้อนให้เห็นถึงตลำดของสินค้ำและบริกำรที่จะเกิดขึ้นในอนำคตได้อีกด้วย

	 ปัจจบุนัประชำกรผูส้งูอำยุของจนีมจี�ำนวนมำกขึน้	และประชำกรกลุม่นีก็้ให้ควำมสนใจเก่ียวกับสขุภำพและควำมงำมมำก

ขึ้น	ประกอบกับเป็นประชำกรที่มีก�ำลังซื้อ	 ดังนั้นสินค้ำและธุรกิจประเภทสุขภำพและควำมงำม	 ก็เป็นอีกธุรกิจที่สำมำรถลงทุนเปิด

ตลำดกับจีนอีกทำงหนึ่ง

	 ส�ำหรับสินค้ำเกษตรในอนำคต	ผู้บริโภคของจีนมีแนวโน้มท่ีจะให้ควำมส�ำคัญต่อสภำพแวดล้อมและคุณภำพของอำหำร

มำกขึ้น	จำกกำรส�ำรวจครั้งล่ำสุด	ในปี	2007	ผู้บริโภคในปักกิ่งส่วนใหญ่ให้ควำมส�ำคัญต่อคุณภำพและควำมปลอดภัยของอำหำร

มำกกว่ำรำคำอำหำร	ท�ำให้กำร	 เกษตรและอุตสำหกรรมอำหำรของจีน	ต้องเผชิญกับควำมกดดันด้ำนคุณภำพและควำมปลอดภัย

ของอำหำรท่ีผลิต	 ท้ังจำกผู้บริโภคภำยในประเทศ	และนอกประเทศ	 รัฐบำลจีนเริ่มก�ำหนดกฎระเบียบท่ีเข้มงวดและห้ำมกำรผลิต

อำหำรที่ก่อให้เกิดมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อม	และมีกำรใช้สำรเคมีมำกเกินไป	นอกจำกนั้นสินค้ำเกตรที่ส่งออกของจีนยังถูกกดดันจำก

ระบบกำรตรวจสอบรบัรองคณุภำพ	รวมทัง้กฎระเบยีบและข้อจ�ำกัดเกีย่วกับกำรรกัษำสิง่แวดล้อมอย่ำงไรก็ตำม	นโยบำยกำรเปิดเสรี

ของจีน	จะกระตุ้นให้จีนยังคงเป็นประเทศผู้ส่งออกและน�ำเข้ำสินค้ำเกษตรรำยใหญ่ของโลกต่อไปในอนำคต	

	 ในกำรเข้ำไปลงทุนในจีนระบบเส้นสำยยังเป็นระบบท่ีมีอยู่ในจีน	 ในกำรลงทุนในตลำดจีนควรหำหุ้นส่วนทำงธุรกิจที่

น่ำเชื่อถือ	 เพ่ือเป็นฐำนเงินทุน	 เป็นเครือข่ำยในกำรจ�ำหน่ำยหรือให้บริกำรลูกค้ำ	 ผู้ลงทุนควรระวังในเรื่องของกำรแข่งขันนอกเกมส์	

เช่น	กำรปลอมแปลงสินค้ำ	พวกหลอกลวง	ควรมีกำรจดทะเบียนกำรค้ำให้ครอบคลุมเพ่ือป้องกันกำรเลียนแบบ	 เน้นคุณภำพของ

สินค้ำ	ศึกษำพฤติกรรมของผู้บริโภค	รำยละเอียดปลีกย่อย	ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ	เพื่อให้กำรลงทุนมีควำมเสี่ยงน้อย

ที่สุด	

	 นอกจำกนี้กฎ	กติกำ	มำรยำทกำรค้ำกับจีนยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในกำรส่งเสริมกำรด�ำเนินธุรกิจในตลำดจีน	ได้แก่			กำรให้

ควำมส�ำคัญกับนำมบัตร		รอยยิ้ม			ระบบชั่ง	ตวง	วัดที่ต่ำงกัน	เช่น	1	ชั่งจะเท่ำกับ	500	กรัมในประเทศจีน	แต่จะเท่ำกับ	600	กรัมใน

ไต้หวัน			กำรเพ่งมองตำเวลำเจรจำธุรกิจ			กำรสร้ำงสำยสัมพันธ์ก่อนท�ำธุรกิจทีหลัง	รู้จักรักษำ	“หน้ำ”	ของทุกฝ่ำย			หำโอกำสพบปะ

แบบหนึ่งต่อหนึ่ง			อย่ำเป็นกันเองจนเกินเลย			ปล่อยให้เขำสูบบุหรี่			หลีกเลี่ยงชุดขำว			อย่ำให้	“นำฬิกำแขวน”	เป็นของขวัญ	เป็นต้น

	 กำรรวมตวักันเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซยีน	และกรอบกำรตกลงทำงกำรค้ำของแต่ละภมูภิำค	รวมถึงเข้ำไปลงทนุในกลุม่

ประเทศ	CLMV	ซึง่ประเทศอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำและมกีำรเตบิโตทำงเศรษฐกิจ	ถือเป็นเรือ่งท่ีน่ำสนใจของนกัลงทนุไทย	นอกจำกจะ

ช่วยแก้ไขข้อจ�ำกัดทำงธุรกิจท้ังในด้ำนกำรแข่งขันหรือกำรขำดแคลนปัจจัยกำรผลิตแล้ว	 ยังเป็นกำรเปิดตลำดใหม่เพ่ือสร้ำงโอกำส

ในกำรแข่งขัน	 โอกำสที่จะประสบควำมส�ำเร็จในกำรเข้ำไปลงทุนก็มีไม่น้อย	นักธุรกิจควรมีกำรศึกษำข้อมูลจำกหน่วยงำนต่ำง	 ๆ	ที่

เกีย่วข้องจำกภำยในประเทศ	และประเทศทีจ่ะไปลงทุน	รวมทัง้มกีำรประเมนิตนเองและสภำพแวดล้อมรอบด้ำนต่ำงๆก่อนตดัสนิใจ

ลงทุน	ส�ำหรับธุรกิจขนำดย่อมจ�ำเป็นจะต้องรักษำคุณภำพ	 เอกลักษณ์และภำพพจน์ของสินค้ำไทยโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงธุรกิจที่เก่ียว

กับสินค้ำ	บริกำรและอำหำร	เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต
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