รู้ทันการค้า ในตลาดจีน1,300 ล้านคน

ประเทศ

คู่ค้าส�ำคัญของไทยในเวลานี้คงไม่มีใครเนื้อ
หอมไปกว่าประเทศจีน ทั้งมูลค่าการน�ำเข้า
และส่งออกสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม พ.ศ. 2561 ก็สูงเป็น
อันดับหนึง่ โดยมีมลู ค่ารวมถึง 66.38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น
มูลค่าราว 2,177 ล้านบาท (ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศฯ กรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ) เรียกว่าชนะห่างญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกาที่
เป็นคู่ค้าหลักของไทยเช่นกัน
และที่เห็นชัดเจนที่สุด ก็คือเรื่องจ�ำนวน และรายได้ของ
นักท่องเทีย่ วต่างชาติทมี่ าเยือนไทย โดยเฉพาะในช่วง 5-6 ปีทผี่ า่ นมา
สัญชาติที่ครองแชมป์อันดับหนึ่งที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
ก็คือชาวจีน ทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ส่วนเรื่องการ
ใช้จา่ ยยิง่ ไม่ตอ้ งพูดถึง ในปี พ.ศ.2561 ค่าใช้จา่ ยจากนักท่องเทีย่ วจีน
ประเทศเดียวก็สูงถึง 495,000 ล้านบาท สูงกว่าการใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน 9 ประเทศรวมกันเสียอีก หรือ
แม้แต่นักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศยุโรปที่มีก�ำลังซื้อสูง และยกให้
ประเทศไทยเป็นเป้าหมายในการเดินทางมาโดยตลอด ก็ยังท�ำยอด
ใช้จ่ายแซงหน้าคลื่นนักท่องเที่ยวจากจีนไม่ได้
ความจริงแม้ไม่ยกข้อมูลตัวเลขมากล่าวอ้าง ใช้ความรู้สึก
เป็นตัววัดก็คงไม่ต่างกัน โดยเฉพาะคนในย่านชุมชนเมืองหรือตาม
แหล่งท่องเที่ยว ถ้าลองสังเกตผู้คนที่เดินสวนไปมาตามท้องถนน
คนที่นั่งติดกันในรถโดยสาร หรือคนที่รอคิวจ่ายเงินถัดจากเราในห้าง
ค้าปลีก ในจ�ำนวนนั้นมักพบเห็นชาวจีนได้ไม่ยาก
ไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยว ยังมีคนจีนอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาเป็น
นักศึกษา มาท�ำงาน เปิดร้าน ท�ำธุรกิจ คนจีนจ�ำนวนมาก หลากหลาย
อาชีพกระจายอยู่ทั่วทุกแห่งในบ้านเรา ส�ำหรับคนที่มองเห็นโอกาส
ที่เข้ามาประชิดถึงประตูหน้าบ้านแล้ว... เล่าเรื่องหนังสือฉบับนี้
จึงขอแนะน�ำ “รู้ทันการค้า ในตลาดจีน 1,300 ล้านคน” เขียนโดย
Masao Eguchi นักธุรกิจและผู้ให้ค�ำปรึกษาด้านการท�ำธุรกิจในจีน
ซึ่งพบเห็นปัญหาของนักลงทุนต่างชาติที่เกิดกับคู่ค้า
รวมถึงพนักงานชาวจีนในหลายรูปแบบ ทั้งยังผ่าน
ประสบการณ์ที่ผิดพลาด และการถูกหลอกลวงมา
แล้วด้วยตัวเอง
หนังสือน�ำเสนอในหลากหลายแง่มุม ทั้ง
มุมมองการท�ำธุรกิจแบบจีน พฤติกรรมของลูกค้า
ชาวจีน วิธที ำ� งาน และกฎระเบียบของจีน หลายเรือ่ ง
ในสังคมจีนมีลักษณะเฉพาะตัว หากใช้วิธีคิด และ
เดินหมากธุรกิจแบบทั่วไปคงไม่ได้ผล อย่างเช่น

พรรณพิมล กิจไพฑูรย์

ฝ่ายสำ�นักพิมพ์

ให้ความส�ำคัญกับการรักษาหน้า… หน้าตา และศักดิ์ศรีถือ
เป็นเรื่องใหญ่ในสังคมจีน กลยุทธ์การตลาดแบบบอกต่อ หรือการให้
เพื่อนแนะน�ำเพื่อนเป็นวิธีที่ได้ผลดี เพราะรู้สึกไว้ใจ และเชื่อถือได้
มากกว่าค�ำโฆษณาจากผูข้ าย แต่ทตี่ อ้ งระวังคือ อย่าป่าวประกาศจน
คนทีถ่ กู แนะน�ำรูว้ า่ ทีม่ าบอกต่อเป็นเพราะได้ของสมนาคุณตอบแทน
อย่างนีจ้ ะท�ำให้คนแนะน�ำเสียหน้า และไม่ชว่ ยเชียร์สนิ ค้าให้อกี ต่อไป
ต้องรู้จักให้และรับ (Give & Take)... ในการติดต่อคบหากับ
ชาวจีน สิง่ ทีค่ วรระลึกไว้เสมอคือการสร้างความสัมพันธ์แบบทีท่ งั้ สอง
ฝ่ายได้ประโยชน์ (win-win situation) การหวังตักตวงผลประโยชน์
ฝ่ายเดียวเป็นเรื่องต้องห้าม อีกทั้งประโยชน์ในสายตาชาวจีนไม่ได้มี
แค่เรือ่ งเงินทองหรือผลตอบแทนตรงหน้า แต่ยงั หมายถึงคุณค่าอย่าง
อื่นในระยะยาวด้วย ดังนั้นการท�ำธุรกิจด้วยความจริงใจ ไม่ฉาบฉวย
หรือต้องยอมเสียเปรียบบ้าง เพื่อแลกกับสายสัมพันธ์ และผลส�ำเร็จ
ในอนาคต
แบ่งแยกความสัมพันธ์เป็น “คนใน” กับ “คนนอก”... ชาวจีน
ให้ความส�ำคัญกับครอบครัว ญาติพี่น้องเป็นอันดับแรก ส่วนความ
สัมพันธ์ระหว่างเจ้านาย-ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน หรือคนรู้จัก จะไล่
ล�ำดับความส�ำคัญไปตามระยะเวลาทีค่ บหา และการช่วยเหลือเกือ้ กูล
กันมาในอดีต แม้แรกๆ อาจถูกปิดประตูใส่เพราะอยูใ่ นฐานะคนนอก
แต่ถา้ ได้รบั การแนะน�ำให้รจู้ กั จากคนทีเ่ ขาไว้ใจ หรือได้มโี อกาสคบค้า
กันไปสักระยะ ก็จะค่อยๆ ขยับสถานะเป็น “คนใน” ในสายตาชาวจีน
ได้ จากนั้นการติดต่อค้าขายหรือขอความช่วยเหลืออะไรก็ง่ายขึ้น
รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง
เรื่องราว และกรณีศึกษามากมายที่รวมไว้ในเล่ม จะเป็น
ประโยชน์ส�ำหรับใครก็ตามที่ไม่อยากเพลี่ยงพล�้ำในการ เจรจาหรือ
ท�ำการค้ากับคนจีน เพียงเตรียมตัวให้พร้อม ศึกษาข้อพึงระวัง เรียนรู้
วัฒนธรรมทางธุรกิจแบบจีนไว้ โอกาสท�ำก�ำไรจากตลาดขนาดมหึมา
ของประชากรจีนก็จะเป็นของคุณ TPA
news
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ยากแค่ไหน ให้ภาพช่วย

อาทิตย์ นิ่มนวล

สำ�นักพิมพภาษาและวัฒนธรรม

หนังสือ

เสริมความรู้ภาษาญี่ปุ่นตามท้องตลาดบ้าน
เรามักผลิตขึ้นเพื่อรองรับผู้เรียนในระดับต้น
เป็นส่วนใหญ่ ด้วยเนือ้ หาทีม่ คี วามหลากหลายจึงช่วยอุดรอยรัว่ ส�ำคัญ
ในการเริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่นแทบจะทุกจุด เพราะก็ต้องยอมรับว่า
ผู ้ เ รี ย นระดั บ ต้ น เป็ น กลุ ่ ม ผู ้ เ รี ย นที่ ใ หญ่ และหลากหลายที่ สุ ด
ซึ่งในอนาคตผู้เรียนกลุ่มนี้จะพัฒนาทักษะเพื่อไปสู่ระดับที่สูงขึ้น
ด้วยเหตุนเี้ อง หนังสือส�ำหรับผูเ้ รียนในระดับกลางและสูงจึงมีจำ� นวน
ค่อนข้างน้อย ไม่หลากหลายเท่าที่ควร และที่มีอยู่ก็ยากเกินไปหรือ
ไม่ตรงกับความต้องการ
ผู้เขียนหนังสือ “เรียนรูปประโยคญี่ปุ่นชั้นกลางจากภาพ”
ตระหนัก และรับทราบถึงความล�ำบากในการเรียนของผูเ้ รียนระดับที่
สูงขึ้นไปในจุดนี้เป็นอย่างดี เนื่องจากที่ผ่านมามักจะได้รับฟังความ
คิดเห็นของผูเ้ รียนทีจ่ ะเพิง่ เริม่ เรียนภาษาญีป่ นุ่ ในระดับกลางบ่อยครัง้
ว่า “เรียนจบชั้นต้นแล้ว หนังสือเรียน และเนื้อหาที่เรียนยากขึ้นกว่า
เดิมมาก” และทุกครั้งที่ได้ฟังก็จะมีความคิดว่า “ถ้ามีหนังสือเรียน
ระดับกลางที่ผู้เรียนจบระดับต้นสามารถเข้าใจได้ง่ายๆ ก็คงจะดี”
จึงเกิดเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เพราะเมื่อเทียบกันแล้ว หนังสือเรียน
ระดับกลางจะมีเนื้อหาที่เรียนเพิ่มมากขึ้น แต่ตัวหนังสือกลับมีขนาด
เล็กลง ภาพประกอบก็น้อยลงไปเรื่อยๆ ดังนั้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
ก้าวข้ามช่องว่างของความแตกต่างระหว่างระดับต้นกับระดับกลาง

ไปได้ จึงประยุกต์เนื้อหาด้วยสไตล์และวิธีการต่างๆ ซึ่งวิธีที่ได้ผลดีก็
คือ “การใช้รปู ภาพประกอบตัวอย่างประโยคไวยากรณ์” เนือ้ หาภายใน
เล่มเป็นการอธิบายการใช้งานรูปประโยคภาษาญีป่ นุ่ ระดับกลางกว่า
180 รู ป ประโยค โดยมี รู ป ภาพประกอบแต่ ล ะรู ป ประโยคแสดง
สถานการณ์สมมติของการใช้รูปประโยคนั้นๆ เพื่ออธิบายความรู้สึก
ของคนหรือสิง่ ทีอ่ า่ นแต่ขอ้ ความเพียงอย่างเดียวไม่สามารถถ่ายทอด
ได้ ท�ำให้เข้าใจได้ง่ายในทันที ใช้วิธีการอธิบายสั้นๆ ตรงประเด็น เน้น
ให้เห็นตัวอย่างการใช้งานจริง วิธีเชื่อมรูปประโยค และจุดที่ควรระวัง
ต่างๆ ในการน�ำรูปประโยคไปใช้งาน
อยากให้ผเู้ รียนภาษาญีป่ นุ่ ระดับกลางทีก่ ำ� ลังจะหมดก�ำลังใจ
ในการเรียน รูส้ กึ ว่าเนือ้ หาก้าวกระโดดจากระดับต้นทีเ่ รียนมามากจน
ตัง้ ตัวไม่ทนั ได้อา่ นหนังสือ “เรียนรูปประโยคญีป่ นุ่ ชัน้ กลางจากภาพ”
เล่มนี้ จะช่วยให้สิ่งที่ยากๆ เหล่านั้นไม่ยากเกินกว่าจะเข้าใจ แถมยัง
อ่านได้อย่างเพลินเพลินจนลืมความยากนั้นไปเลยก็ได้ สามารถ
หาซื้อได้แล้ววันนี้ตามร้านหนังสือทั่วไปหรือที่ ศูนย์หนังสือ ส.ส.ท.
ทั้ง 2 สาขา (สุขุมวิท 29 และ พัฒนาการ 18) และช่องทางออนไลน์
ที่ www.tpabook.com TPA
news
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