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เปิดประตูสู่ความรู้กับ 

อภิรดี  ตันตราภรณ์
สถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา 

	 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก�าลังจะเป็นศูนย์กลางการขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจโลกแห่งใหม่	ในศตวรรษที่	21	การที่จะ

ก้าวขึ้นเป็นผู้น�าทางเศรษฐกิจโลกจะขึ้นอยู่กับขีดความ

สามารถของแต่ละประเทศที่จะบริหารจัดการเพื่อการ

พัฒนาในหลากหลายมิติ	 ซึ่งจะครอบคลุมทั้งในส่วนของ

ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศภายในเอเชยีแปซฟิกิเองและ

ส่วนที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่นทั้งในรูปแบบพหุภาคีและ

ทวิภาคี	 ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาและบทบาทใหม่ของ

เอเชียในเวทีโลก	 ดังนั้นการสร้างความเข้าใจให้กับภาค

ธรุกจิในเรือ่งการเปดิตลาดและสนบัสนนุใหผู้ป้ระกอบการ

ไทยใชป้ระโยชนส์งูสดุจากความตกลงการคา้และการลงทนุ

ระหว่างประเทศนับเป็นสิ่งส�าคัญ	วารสารนักบริหารฉบับ

นี้จึงได้สัมภาษณ์	คุณอภิรดี  ตันตราภรณ์ ประธาน

บริหาร สถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 เพื่อรับทราบมุมมองและแนวทางที่

อาจเป็นประโยชน์แก่ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการไทย			

ต่อไป
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	 คุณอภิรดี		ตันตราภรณ์	กล่าวถึง
การก่อตั้งสถาบันนานาชาติเพื่อเอเชีย

แปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	(The	
International	Institute	for	Asia-Pacific	
Studies:	 INSAPS)	 ว่าขณะนี้โลกเปลี่ยน	
แปลงไป	 เราได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น	 มีการ
ค้าขายติดต่อกัน	กระแสโลกาภิวัตน์ต่างๆ	
แต่ละประเทศจึ งอยู่ โดดเดี่ ยวไม่ ได้ 	
ประเทศไทยก็เช่นกัน	จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ผู้
บริหารของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมองเห็น
ว่าทางมหาวิทยาลัยน่าจะเพิ่มบทบาทใน
เรื่องนี้	จึงได้มีการก่อตั้งสถาบันนานาชาติ
เพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษาขึ้นมาในปีการ
ศึกษา	2553	เพื่อต้องการเตรียมบุคลากร

ของประเทศให้สามารถตอบรับกับการ

เปลี่ยนแปลงในเรื่องการเปิดการค้าเสรี  

ให้สามารถน�ามาใช้ประโยชน์กับตนเองและ

ประเทศชาติได้มากขึ้น โดยให้สถาบัน

นานาชาตเิพือ่เอเชยีแปซฟิกิศกึษานีเ้ปน็ผูท้ี่

จุดประกายหรือว่าน�าผลของการเปิดเสรี

ทางการคา้ของประเทศไทยมากระจาย เผย

แพร่เพื่อให้คนทั่วไป นักธุรกิจ นักการ

ศึกษาต่างๆ ได้เข้าใจแล้วมองภาพออกว่า

จะน�าไป ใช้ประโยชน์ ได้อย่างไร	 ดังนั้น
สถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา
ก็จะเป็นประตูในการเปิดสู่ความรู้และ
ข้อมูลที่ส�าคัญเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือ
ต่างๆ	 เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การรวมตัวทางเศรษฐกิจและการเปิดเสรี
ทางการค้า	ตลอดจนขยายผลสู่ภาคธุรกิจ
เอกชนเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจในเชงิปฏบิตัิ	
โดยจัดให้มีการอบรมสัมมนาและบรรยาย
ในหวัขอ้ส�าคญัทางเศรษฐกจิการคา้	ตลอด
จนการวเิคราะหป์ระเดน็เกีย่วกบัเศรษฐกจิ
การค้า	 เพื่อน�าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
เชิงสร้างสรรค์ที่สามารถน�าไปปฏิบัติได้ใน
การก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
ส�าหรับภาครัฐ	 ภาคธุรกิจ	 ภาควิชาการ	
และภาคเอกชน	

	 ทีผ่า่นมาไดร้ว่มกบักรมเจรจาการ
ค้าระหว่างประเทศ	 กระทรวงพาณิชย์	
จัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง	 “Asia	
Rising:	Thai	Entrepreneurs’	Roadmap	
to	New	Investment	Opportunities	and	
Growth	in	the	New	Landscape”	โดย	
ดร.สมคิด	 จาตุศรีพิทักษ์	 นายกสภา-
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	คุณธนินท์		เจียรวนนท์	
ประธานกรรมการและประธานคณะผู้
บริหาร	 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์	 จ�ากัด	
(มหาชน)	รว่มบรรยายพเิศษ	เรื่อง	“เอเชีย
ผงาด:	 นัยต่อประเทศไทย”	 รวมทั้งผู้ทรง
คณุวฒุ	ิและผูป้ระกอบการหลายทา่นไดม้า
เล่าเรื่องราวถึงวิสัยทัศน์และประสบการณ์
ทีไ่ดป้ระกอบธรุกจิการคา้การลงทนุในกลุม่
เอเชียแปซิฟิก	เมื่อ	23	กันยายน	2553	ณ	
ห้องแกรนด์ฮอลล์	โรงแรมอิมพีเรียล	ควีนส์
ปาร์ค	สุขุมวิท	กรุงเทพฯ	มีนักธุรกิจและผู้
เกี่ยวข้องจากหลากหลายสาขาให้ความ
สนใจเข้าร่วมสัมมนาจ�านวน	650	คน	ใน
การสัมมนาแสดงให้เห็นถึงอนาคตของ
เอเชียแปซิฟิกที่จะเป็นคลื่นลูกใหม่ใน
ศตวรรษที่	 21	 ศูนย์กลางความเจริญ	
(Growth	Center)	 เคลื่อนมาอยู่ทางแถบ
ด้านเอเชีย	 จีน	 อินเดีย	 อาเซียน	 กลุ่ม
อ�านาจเศรษฐกิจเก่าอย่างสหรัฐอเมริกา
และยโุรปถงึจดุอิม่ตวั	ทัง้นีจ้นี	อนิเดยี	เปน็

ประเทศที่มี	GDP	 ขยายตัวสูงถึง	8-9	%	
และประเทศไทยมคีวามไดเ้ปรยีบจากทีต่ัง้
ที่เป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต	้ท�าใหเ้รามโีอกาสทีจ่ะเปน็ศนูยก์ลางใน
การด�าเนินกิจกรรมเศรษฐกิจของภูมิภาค
ได้	ดังนั้น	ถึงเวลาที่ผู้ประกอบการและนัก
ลงทุนไทยควรจะต้องเริ่มอาศัยความได้
เปรียบดังกล่าวนี้ตระหนักถึงความตกลง	
รูท้นัการเปลีย่นแปลง	ก�าหนดแผนการปรบั
ตัว	 ใช้ประโยชน์สร้างกลยุทธ์เพื่อรับการ
แข่งขันที่ก�าลังจะทวีความเข้มข้นมากขึ้น
ในอนาคตอันใกล้นี้	 และเราจะต้องเข้าไป
แสวงหาประโยชน์จากความเจริญทาง
เศรษฐกจินี	้ซึง่สถาบนันานาชาตเิพือ่เอเชยี
แปซิฟิกศึกษาก็ได้จุดประกายตรงนั้น	
	 และจะท�าโครงการต่อไปคือ	 วิจัย

เกีย่วกบัเรือ่งความเจรญิทางเศรษฐกจิใน

ภมูภิาคเอเชยี โอกาสของประเทศไทย	เพือ่
ที่จะได้เห็นแนวทางชัดเจนขึ้น	 และน�า
เสนอต่อผู้ประกอบการของประเทศไทย	
เป็นงานทางด้านวิชาการ	ในขณะเดียวกัน
เราจะสานตอ่งานถอดรหสั AEC	(ASEAN	
Economic	Community)	 เพราะขณะนี้
อาเซียนได้ก้าวเข้ามาถึงจุดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน	 ซึ่งมีเป้าหมายในการ
รวมตวัเปน็ตลาดและฐานการผลติเดยีวกนั	
โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า	 บริการ	 การ
ลงทุนต่างๆ	หลายๆ	ท่านอาจมองว่าเป็น
เรื่องไกลตัว	 จริงๆ	 แล้วไม่ใช่เรื่องไกลตัว	
ทุกท่ านจะได้ผลกระทบ	 เนื่ องจาก
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนจะน�าไปสูก่าร
เคลือ่นยา้ยดา้นสนิคา้	บรกิาร	เงนิทนุ	และ
ผูป้ระกอบการทัง้หลาย	ดงันัน้ความรูค้วาม
เข้าใจด้านการเปิดเสรีทางการค้ากับ
ประเทศต่างๆ	จีน	อินเดีย	ญี่ปุ่น	เกาหลี	
ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	ฯลฯ	นับเป็นสิ่งที่
ส�าคัญ	 เราจึงมุ่งที่จะท�าเรื่องของความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกับประเด็นส�าคญัอยู่ตรง
ไหน	โอกาสอยูท่ีต่รงไหน	นกัธรุกจิควรปรบั
ตัวอย่างไร	 มีผลกระทบถึงประเทศเราได้
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แนน่อน	เราพยายามทีจ่ะชีใ้หน้กัธรุกจิเหน็
ภาพว่า	 การเปิดเสรีในกรอบอาเซียนหรือ
กรอบทวิภาคีต่างๆ	 ย่อมน�ามาทั้งโอกาส
และความท้าทาย	 เราจะปรับตัวอย่างไร
เพื่อเราจะได้เข้าไปใช้ประโยชน์ตรงจุดนั้น	
ทัง้นีส้ถาบนัฯ	กไ็ดร้บัเกยีรตจิากดร.ณรงค-์
ชัย		อัครเศรณี	ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ	มาท�าหน้าที่เป็นประธาน
คณะกรรมการ	และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลาย
ท่านที่เข้ามาร่วมเป็นกรรมการและคณะที่
ปรึกษา		
	 งานของสถาบันฯ	 เป็นงานทาง
ด้านวิชาการที่มีความส�าคัญในการที่จะ
ชว่ยสนบัสนนุทัง้ภาครฐัและเอกชน	เพราะ
ว่าบ้านเมืองเรานั้น	โอกาสที่เราจะอยู่รอด
ในกระแสโลกาภวิตัน	์(Globalization)	พืน้
ฐานก็คือประชาชนของเราก็จะต้องมีจิตที่
เปน็สากล	มคีวามคดิทีเ่ปน็สากล	แตค่วาม
เป็นสากลนั้นไม่ได้แปลว่าเราจะลืมความ
เปน็คนไทยหรอืความเปน็ประเทศไทย	เรา
จะตอ้งมองอะไรใหเ้ปน็สากล	ฉะนัน้ในการ
ท�างานของสถาบันฯ	 เราจะท�าคู่ขนานกัน
ไป	ท�าใหมท่ัง้สองดา้น	ดา้นหนึง่กเ็พือ่ภาพ
ส่วนรวมให้ เห็นว่าการก้าวต่อไปของ
ประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัตน์เป็นอย่าง	
ไร	ควรจะท�าอะไร	อย่างไร	มองนโยบาย
ว่าประเทศไทยควรจะก้าวไปทางไหน	
ทิศทางไหน	เพราะทุกประเทศมีเป้าหมาย
การด�าเนินงานเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	
มาเลเซียก็ประกาศเป้าหมายชัดเจนว่าปี
นั้นปีนี้จะเป็นประเทศพัฒนาแล้ว	 จีนก็มี
เป้าหมายที่ชัดเจนว่าตอนนี้จะไปลงทุนใน
แอฟริกา	 เรื่องของประชากร	 ธรรมชาติ	
พลังงาน	อะไรต่างๆ	เขามีความชัดเจน	ก็
พยายามจะมองหาจุดของประเทศไทย		
มหาวิทยาลัยกรงุเทพในฐานะทีเ่ปน็สถาบนั
ทางด้านวิชาการ	 เราก็พยายามที่จะเพิ่ม
ช่องทางองค์ความรู้ ในด้านต่างๆ	 ที่
เป็นการบริการวิชาการที่จะเป็นส่วนร่วม
สนับสนุนให้กับสังคม	 ก็จะมีเรื่องของ						

โลจิสติกส์ (Logistics)	ของประเทศไทยว่า	
การเปิดเสรีโลจิสติกส์ในอาเซียนนั้น	แปล
ออกมาเปน็ภาษาของชาวบา้นแลว้คอือะไร	
ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ควรจะได้อะไร	 ควรจะปรับตัวยังไง	 กฎ
ระเบียบของเพื่อนบ้านเราเป็นอย่างไรใน
การเปดิเสรโีลจสิตกิสต์ามความตกลงแลว้	
คือเปิดตามความตกลงอย่างเดียว	 ไม่ใช่	
คือกฎระเบียบภายในประเทศเป็นอย่างไร	
เราท�าโลจิสติกส์ไปแล้ว	 ก็คิดว่าเราจะต่อ	
ยอดทางดา้นโลจสิตกิส	์หรอืตวัสนิคา้อืน่ที่
เป็นสินค้าหลักๆ	 ของการส่งออกของ
ประเทศไทย	 ทั้งสองโครงการนี้ก็จะท�า
ควบคู่กันไป	 ข้อมูลดิบมีอยู่แล้ว	 เพียงแต่
ว่าข้อมูลดิบทางราชการเหล่านี้	อาจจะไม่
สามารถน�ามาใช้ในทางปฏิบัติทางการค้า	
จะตอ้งน�าขอ้ตกลงตา่งๆ	มาวเิคราะหก์อ่น	
เราเป็นตัวเชื่อม	 เป็นเหมือนสะพาน	
วิเคราะห์ข้อตกลงต่างๆ	 ว่ามีความหมาย
ในเชิงการปฏิบัติอย่างไร	 ในแต่ละสาขา
แลว้น�ามาเผยแพร	่บทบาททัง้การวเิคราะห	์
การเผยแพร่	การจัดสัมมนา	และจะมีอีก
หลายโครงการตามมา	
	 คุณอภิรดีกล่าวถึงภาพรวมของ

ธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปัจจุบันว่า	
ขณะนี้ทั่วโลกประสบผลกระทบจากภาวะ
วิกฤตจากทางด้านการเงินจากสหรัฐ-
อเมริกาและยุโรป	 เพราะฉะนั้นท�าให้เกิด

ปัญหาตึงตัวบ้าง	แต่ก็เป็นที่น่ายินดีว่าการ
ค้าโลกในปัจจุบันก็ขยับตัวสูงขึ้น	WTO		
พยากรณ์ว่าการค้าโลกจะขยายตวัถงึ	13	%	
จากปีที่แล้ว	ซึ่งในปีที่แล้วติดลบ	อย่างไร
ก็ดีจะเห็นว่าการค้าโลกก�าลังขยายตัว	จุด
ทีส่�าคญัคอื	การขยายตวันัน้จะมศีนูย์กลาง

อยู่ ในเอเชีย จีน อินเดีย อาเซียน	 เพราะ
ฉะนั้นนับว่าโชคดีที่เราอยู่ตรงนี้	 	 เรามอง
ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจก�าลังฟื้น	ควร
ทีจ่ะตกัตวงผลประโยชน์ได้แต่ต้องมคีวาม
พร้อมทีจ่ะปรบัตวัพฒันา	อย่างเช่นปัจจบุนั
หลายท่านจะพูดถึงเรื่องของภาวะเงินค่า
เงินบาทของประเทศไทยที่สูงและแข็งตัว
เมือ่เทยีบกบัเงนิดอลลาร์	อนันีก้เ็ป็นโอกาส
ดีที่ธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทยจะ
ปรับขยับฐานการผลิตปรับปรุงพัฒนา
เครือ่งจกัรแรงงานต่างๆ	เพราะว่าประเทศ	
ไทยนั้นเองต้องยอมรับว่าไม่ได้อยู่ในฐานะ
เศรษฐกจิทีม่ต้ีนทนุค่าแรงต�า่	วตัถดุบิส่วน
ใหญ่เรากจ็ะน�าเข้าจากต่างประเทศ	ตรงนี้
ก็จะเป็นจุดได้เปรียบของประเทศไทย	
อย่างที่กล่าวตั้งแต่ต้นว่า	 นักธุรกิจ	 ผู ้
ประกอบการ	 ต้องท�าวิกฤตให้เป็นโอกาส 

มองเรื่องนี้เป็นความท้าทายแล้วก็ปรับตัว
ทีจ่ะใช้โอกาสทีเ่ปิดให้ในการทีจ่ะขยบัปรบั
ฐานการผลติออกไปลงทนุระหว่างประเทศ	
คนไทยเราเองยงัมองเรือ่งการลงทนุในต่าง
ประเทศเป็นเรื่องไกลตัว	 มองว่าเราเป็น
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ธุรกิจขนาดเล็ก	 ไม่กล้าออกไปลงทุน
ระหว่างประเทศ	 ซึ่งจริงๆ	 แล้วอยากจะ
แนะน�าว่า	 ในการที่เราไปท�า	FTA	(Free	
Trade	Area)	ท�าการค้าเสรีทั้งหลาย	สิ่งที่
ส�าคญัมากกว่าการค้าแลกเปลีย่น	ลดภาษี	
กค็อืการไปลงทนุในต่างประเทศ	ท�าให้การ
ค้าขยายตัว	 เพราะฉะนั้นในความตกลง	
FTA	จะมีโอกาสในเรื่องของการลงทุนแฝง
เข้ามาอยู่ด้วยเสมอ	 ส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าที่
ของสถาบันฯ	ที่จะน�าข้อตกลงเหล่านี้มาตี
แผ่	 พยายามหาจุดที่เป็นประโยชน์น�ามา
เผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการแล้วก็หวังว่า
จะใช้ประโยชน์ได้	ซึง่ทางสถาบนัฯ	กอ็ยาก	
กระตุ้นให้มีการลงทุนของคนไทยในต่าง
ประเทศมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะในช่วง
โอกาสนี้
	 ส�าหรับการลงทุนและการขยาย

ธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นต้อง
ตระหนักว่าไม่ได้อยู่ในบ้านเรา	 เพราะ
ฉะนัน้กฎระเบยีบวฒันธรรมอะไรทัง้หลาย
เราควรจะต้องเข้าใจ	ต้องมีความรู้ในเรื่อง
นี้ต้องศึกษาให้ดี	 ไม่ใช่ผลีผลามไปลงทุน	
คงต้องเรียนรู้ด้วยการเข้าไปท�าความรู้จัก
คุ้นเคยกับตลาด	 ตลาดแต่ละแห่งจะมี
คุณลักษณะเฉพาะไม่เหมือนกัน	ดังนั้นนัก
ธุรกิจควรจะต้องเร่ิมจากระดับเล็กๆ	น้อยๆ	
กอ่น	หรอืควรเขา้ไปรว่มกบันกัธรุกจิในตา่ง

ประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้าน	 เพื่อสร้าง
ความคุ้นเคย	 หรืออย่างที่เขาเรียกว่า	 ท�า
ตามความต้องการของผู้ซื้อและตลาด	
ท�าตัวเองให้เข้ากับตลาดที่ก�าลังจะไป
ด�าเนินการ	
	 ประเทศไทยได้ท�า	FTA	กับอินเดีย	
อันนี้จะยกเป็นตัวอย่างตลอด	 ก็เพราะว่า
ก่อนหน้าที่เราท�า	FTA	กับอินเดีย	การค้า
ทวภิาครีะหวา่งไทยกบัอนิเดยี	ประเทศไทย
ขาดดุลการค้ากับอินเดียมาตลอด	เราเริ่ม
ท�าเขตการค้าเสรีกับอินเดียเพียง	 82	
รายการ	 ท�าให้การค้าของไทยกับอินเดีย
พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ	 คือไทย
สามารถได้ดุลการค้ากับอินเดีย	 ต้องอย่า
ลืมว่าอินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรพัน
ล้านคน	 พันล้านคนคิดง่ายๆ	 ว่ากลุ่มผู้
บริโภคระดับกลางถึงสูง	10	%		ก็คือ	100	
ล้าน	ใหญ่กว่าประเทศไทยทั้งประเทศ	5	%		
ก็	50	ล้าน	เพราะฉะนั้นอินเดียเป็นตลาด
ที่ใหญ่มากและเป็นตลาดที่หิวโหยสินค้า
ตา่งประเทศ	ความจ�ากดัภายในประเทศมี
เยอะ	มีอุปสรรคอะไรต่ออะไรต่างๆ	มาก
พอสมควร	ซึง่ถา้เราสามารถทีจ่ะเจาะชอ่ง
เล็กๆ	 เข้าไปได้	 โอกาสในการกระจาย
สินค้าขยายการค้าก็สูง	 ซึ่งที่เราท�า	FTA		
เป็นการจุดประกายให้คนไทยนั้นหันไป
สนใจตลาดอนิเดยีซึง่เดมิเราอาจจะละเลย	

แม้แต่ประเทศออสเตรเลียประเทศที่เล็ก	
เศรษฐกจิเลก็แตเ่ขากม็กี�าลงัซือ้สงู	การคา้
ระหว่างไทยกับออสเตรเลียขยายไปถึง		
300	%	หลังจากที่เราได้ท�า	FTA	กันก็เป็น
โอกาสในการท�าตลาด	 เช่น	 พวกรถยนต	์
รถกระบะ	 เสื้อผ้าต่างๆ	 พวกนี้	 เพราะ
ฉะนั้นในทุกประเทศที่เราท�า		FTA		หรือมี
ความสัมพันธ์ด้วยก็มีโอกาสทั้งสิ้นและมี
ความท้าทายค่อนข้างสูง	 จึงอยากจะ
กระตุ้นให้ท่านผู้ประกอบการทั้งหลายให้
ความสนใจในเรื่องนี้	 อีกสาขาหนึ่งที่เรา
อาจจะไมค่อ่ยไดใ้หค้วามส�าคญันกั	นัน่คอื
สาขาบรกิาร	ตรงนีม้คีวามหลากหลายมาก	
ตลาดค่อนข้างที่จะเปิดกว้างแล้วคิดว่าคน
ไทยมีโอกาสที่จะเข้าไปท�าการค้าประเภท
ธุรกิจบริการได้หลายๆ	ด้าน
	 อีกตัวอย่าง	 คือ	 สาธารณรัฐ-
ประชาชนจีน	 ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่
มาก	พนัสามรอ้ยลา้นคนหรอืประมาณหนึง่
ในห้าของประชากรโลก	 ความกว้างใหญ่
ไพศาลของประเทศ	แตล่ะมณฑลใหญก่วา่
ประเทศไทย	ล�าพังจีนตอนใต้ซึ่งเศรษฐกิจ
คอ่นขา้งลา้หลงั	แตว่า่ประตทูีจ่ะออกสูโ่ลก
นั้นจะผ่านลงมาทางใต้	มีไทย	ลาว	พม่า	
เพราะฉะนัน้ตรงนีย้งัเปน็โอกาสทีเ่รายงัไม่
ได้เริ่มเจาะมากนัก	 ซึ่งต้องมองว่าเป็น
โอกาส	 แน่นอนจีนเป็นเศรษฐกิจใหญ่
มหาศาล	หลายคนอาจจะมองวา่ประเทศ-
ไทยสูไ้มไ่ด	้แตใ่นการท�าการคา้นัน้ไมใ่ชว่า่
จะเอาแพเ้อาชนะ	(Zero	Sum	Game)	เปน็
สิง่ทีผู่ค้า้ทัง้สองฝา่ยจะตอ้งมองโอกาสชนะ
ด้วยกันทั้งคู่	เราท�า	FTA	กับจีน	ต้องเรียน
วา่หลายๆ	ทา่นจะมคีวามรูส้กึวา่ผลไมจ้าก
จีนเข้ามาในประเทศไทยมาก	 ในขณะ
เดียวกันถ้าเราไปมองที่จีน	 จะเห็นผลไม้
ไทยเข้าไปที่จีนในจ�านวนที่ไม่น้อยไปกว่า
กัน	 ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนคนจีนชอบมาก	
มังคุด	 กล้วยไข่	 หรือล�าไยแห้งซึ่งใน				
ขณะนี้เรียกว่าจีนซื้อจากไทยเกือบร้อย
เปอร์เซ็นต์	 เพราะฉะนั้นก็จะเป็นโอกาส
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ของตลาดไทยเช่นกัน	
 แนวทางการขยายการด�าเนิน

ธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ	 คุณอภิรดี
แสดงความเห็นว่า	 ขอให้นักธุรกิจมองหา
โอกาสต่างๆ	 ที่เปิดให้ในเรื่องของการค้า
ระหว่างประเทศ	อย่าไปมองว่าเหล่านัน้คอื	
สิง่ที่จะมาบัน่ทอนการแข่งขันของประเทศ	
ไทย	 ขณะนี้ประเทศไทยเราเองจริงๆ	 ยัง
ต้องปรบัตวัต้องพฒันา	ไม่ว่าจะเป็นสนิค้า
เกษตร	สนิค้าอตุสาหกรรม	เรือ่งของสนิค้า
เกษตรเรามองว่าประเทศไทยนัน้เป็นอูข้่าว
อู่น�้ามานาน	 แต่ในขณะเดียวกันขีดความ
สามารถในการผลิตกลับลดถอยลง	 อันนี้
เราต้องปรับตัวเพิ่มขีดความสามารถใน
การผลิตแล้วมองความท้าทายทั้งหลายให้
เป็นโอกาส	อย่าไปมองว่าเราแข่งขันไม่ได้
ถ้าค่าแรงเพิ่มสูง	 ควรจะมองว่าถ้าค่าแรง
เราสูงกว่าต่างประเทศ	 แต่เรามีฝีมือ	 มี
ความเชีย่วชาญ	ความสามารถในการผลติ	
ความตรงต่อเวลา	 เพราะเราอยู่มานาน	
บางประเทศอาจจะเข้ามาแข่งขันในธุรกิจ
ของเรา	 เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้จุดเด่น
เหล่านี้ให้เป็นโอกาสของประเทศไทย	 คือ
ในอดตีเราผลติโดยรบัจ้างผลติมานาน	แต่
ต่อไปนี้เราจะต้องสร้างแบรนด์	 สร้าง
เอกลักษณ์ของประเทศไทย	 เรามีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม	 มีแหล่งท่อง
เที่ยวมากมาย	 อาหารไทยก็เป็นที่นิยมไป
ทั่วโลก	 ต้องหยิบสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเป็นจุด
แข็งของประเทศไทยเพื่อที่จะขยายการ
พัฒนาออกไป	 ในสภาวการณ์ปัจจุบันคง
หมดเวลาที่จะขายสินค้าหรือผลิตสินค้า
โดยเน้นต้นทุนต�่า	ส�าหรับประเทศไทยเรา
ต้องก้าวไปอีกระดับ	ต้องมองว่าท�าไมบาง
ประเทศผลิตสินค้าที่ราคาสูงมาก	แต่ขาย
ดีเป็นเทน�้าเทท่า	เพราะเขามีเอกลักษณ์	มี
ความเชื่อถือในแบรนด์สินค้านั้น	 ซึ่งใน
ขณะนี้ประเทศไทยยังขาด	 เราต้องสร้าง
เอกลักษณ์	 สร้างแบรนด์	 สร้างความเป็น
ตัวของตัวเอง	เหมือนอย่างเกาหลี	เมื่อสิบ

ปีที่แล้วไม่มีใครชอบสินค้าเกาหลี	 แต่	 ณ	
วันนี้ทุกคนชอบเพราะว่าเขาสร้างแบรนด์	
สร้างเอกลักษณ์ของตัวเขาขึ้นมาภายใน
ระยะห้าปี	 พลิกโฉมไปเลย	 คนอยากไป
เกาหลี	 อยากสวยเหมือนคนเกาหลี	 เมื่อ
ก่อนไม่มีใครคิด	 แต่ว่าเขาสามารถท�า
ศัลยกรรม	 ปรับเปลี่ยนโดยการน�าวัฒน-
ธรรมมาขายซึ่งอันนี้ก็คือเรื่องแนวคิด
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์	 ซึ่งมหาวิทยาลัย
กรงุเทพกม็จีดุยนืทีส่อดคล้องกบัเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ว่าจะน�าเศรษฐกิจสร้างสรรค์นี้
ท�าให้มีมูลค่าเศรษฐกิจทางการค้าแล้วก็
เป็นตัวน�าออกไปสู ่ตลาดโลก	 ส�าหรับ
ประเทศไทยเราเองมี	Value	Added	ทาง
ด้านนีม้านาน	มสีถานทีท่่องเทีย่วมากและ
หลากหลาย	 ทั้งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	
ท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ	ท่องเทีย่วทางสายลม	
แสงแดด	ทะเล	หาดทรายสวย	กค็วรจะส่ง
เสริมทางด้านนี้โดยจะต้องท�าการอนุรักษ์	
ควบคู่ไปด้วยรักษาความเป็นไทยไว้ทุกๆ	
สิ่งเหล่านี้	 อาหารไทยดีอยู่แล้วไม่จ�าเป็น
ต้องไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรสชาติ	 หรือ
อะไรต่างๆ	 แต่ว่าเราต้องคิดสร้างสรรค์
และต้องต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว	 เพื่อให้
มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
	 คุณอภิรดีกล่าวถึงสิ่งที่อยากจะ

เหน็ในอนาคตวา่	ขณะนีเ้ราอยูใ่นยคุเสร	ียคุ
การคา้เสร	ียคุโลกาภวิตัน	์แลว้กย็คุดจิติอล	
ซึ่งไม่มีอะไรปิดกั้นได้	 นักธุรกิจไทยควร
เปิดตาเปิดใจ	ค�าหนึ่งที่ชอบมาก	ค�าที่เขา
พดูกนักค็อืวา่	Think	Global	คอืมองวา่โลก
จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร	 เหตุการณ์การ
ค้าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเปลี่ยน	
แปลงไปอย่างไร	 ศึกษาข้อมูลเหล่านี้ให้
ชัดเจนแล้วเราก็	Act	Local	 น�าสิ่งที่มีอยู่
ในประเทศที่ดีอยู่แล้ว	น�ามาปฏิบัติ	น�ามา
ปรับน�ามาใช้	 มองเห็นภาพว่าเขาจะ
เปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วน�ามาพัฒนาการ
ปฏิบัติภายในประเทศไทยเราให้สามารถ
ใชป้ระโยชนจ์ากโลกาภวิตันใ์หไ้ด	้	เราตอ้ง

ต้องเตรียมบุคลากร

ภายในประเทศให้สามารถ

ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง

ในเรื่องการเปิดการค้าเสรี		

จะเป็นประตูในการเปิดสู่

ความรู้และข้อมูลที่ส�าคัญ

เกี่ยวกับกรอบความร่วมมือ

ตลอดจนขยายผลสู่

ภาคธุรกิจเอกชน

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ในเชิงปฏิบัติ
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ปรบัตวัเอง	ตอ้งมคีวามเปน็สากลในตวัเอง	โดยไมล่มืวา่รากฐาน
ของเราเป็นอย่างไร	 น�าสิ่งเหล่านั้นมาปรับปรุงประยุกต์ใช้	 สิ่ง
ที่จะแนะน�าให้แก่นักธุรกิจนักลงทุนในต่างแดนว่า	อยากจะให้
เรามองในเรื่องของการออกไปลงทุนในต่างประเทศให้มากขึ้น	
เนื่องจากเราอยู่ในบ้านเราสบายมีพร้อมทุกอย่าง	เพราะฉะนั้น
คนไทยจะมีแนวโน้มที่จะออกไปลงทุนค้าขายในต่างประเทศ
น้อย	แต่	ณ	วันนี้ตลาดภายในประเทศไม่เพียงพอ	ต้องออกไป
แสวงหาโอกาสในต่างประเทศ	เช่น	ตลาดในอินเดีย	จีน	บัง-
คลาเทศ	อย่าไปมองว่าประเทศเหล่านั้นพัฒนาน้อย	 ในความ
เปน็จรงิมนัมชีอ่งทางออกไปท�าธรุกจิ	เทา่ทีเ่คยพบประเทศเหลา่
นี้เป็นช่องทางที่เป็นขุมทรัพย์มหาศาล	เรามองที่ตลาดอย่างใน
ยโุรปหรอืสหรฐัอเมรกิานัน้เปน็ตลาดทีค่อ่นขา้งจะอิม่ตวั	แตไ่ม่
ได้หมายความว่าจะไม่มีช่องแต่เราก็จะต้องดูว่ามีประตูที่เปิด
อยูต่รงไหน	ถา้มองในเรือ่งของอาหารอยา่งในยโุรปบางประเทศ	
บอกได้เลยว่าผัก	หรือผลไม้	หรืออาหารจากประเทศไทย	เขา
มีความต้องการไม่อั้น	 ขอให้เราผลิตให้ได้คุณภาพตามที่เขา
ตอ้งการ	ราคาไมเ่กีย่ง	ฉะนัน้ถา้นกัธรุกจิทีม่องหาชอ่งทางอะไร
คือจุดที่ลูกค้าต้องการ	 ประเทศเหล่านั้นสนใจเรื่องสุขภาพ	
คุณภาพ	 เช่น	 คุณภาพของผักจะต้องปลูกผักกางมุ้ง	 จะต้อง
ปลอดสารเคมีจะต้องอะไรต่างๆ	 แน่นอนเราจะต้องลงทุน
ลงแรงมากขึน้	ไมง่า่ยเหมอืนปลกูผกัราคาถกูทัว่ไป	แตห่ากเรา
เน้นที่คุณภาพสินค้า	 เราอาจสามารถปรับราคาให้สูงขึ้นได้ถึง	
3	-	4	เท่า	ซึ่งก็คุ้มที่จะต้องลงทุนลงแรงมากขึ้น	จะต้องมองว่า
จุดที่เราจะเข้าไปอยู่ตรงไหน	ต้องใช้ความคิดนอกกรอบเข้ามา
ผสม	ก็จะสามารถประสบความส�าเร็จทางธุรกิจได้	โอกาสเปิด
เยอะมากเพียงแต่ว่าเราจะแสวงหาอย่างไร	สถาบันฯ	พร้อมที่
จะชว่ยแนะน�าชอ่งทางจากสิง่ทีไ่ดม้อียู	่ไมว่า่จะเปน็ความตกลง
ในระดับทวิภาคีที่เราไปท�าข้อตกลงการค้าเสรี	(FTA	)	หรือใน
อาเซียน	 หรือกรอบใหญ่กว่านั้นในเวทีองค์การการค้าโลก	
(WTO)	เราก็จะมีช่องทางที่เปิดให้อยู่ตลอดเวลา	
	 ส�าหรับหลักการบริหารงานให้ประสบความส�าเร็จนั้น
คุณอภิรดีกล่าวว่า	 จากประสบการณ์ในการท�างานนั้น	 การ
ท�างานทัง้หมดทัง้หลายเราท�าไมไ่ดด้ว้ยตวัเอง	เพราะฉะนัน้เรา
ต้องสร้างทีมงานเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด	 พยายามที่จะให้มีการ
สรา้งทมีงาน	มคีวามสามคัครีะหวา่งทมีงาน	ชว่ยกนัคดิชว่ยกนั
ท�า	 นอกจากนี้ถ้าเป็นในเรื่องที่จะแนะน�าคนทั่วๆ	 ไปก็คือว่า	
เราควรพยายามทีจ่ะมองหาโอกาส	สองคนยลตามชอ่ง	คนหนึง่
เห็นโคลนตม	อีกคนหนึ่งเห็นเพชรพลอย	ทองค�า	อันนี้เป็นสิ่ง
ที่เราต้องพยายามมองหาโอกาสตลอดเวลา

อภิรดี		ตันตราภรณ์	
อายุ		 	 60	ปี
สถานภาพ	 สมรส
ภูมิล�าเนา	 กรุงเทพฯ
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