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สวสัดค่ีะ 
Creative Economy หรอื เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
เป็นสนามเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่ผู ้เล่น
ต้องมมีากกว่าเงนิทนุ ความรู ้ และทรพัยากร 
เพราะการตดัสนิใจซือ้ขายของลกูค้าอาจอยู่ที่
ความสะดวกและความสขุทางใจทีจ่บัต้องไม่ได้ด้วยซ�า้
คณุค่าของ Creative Economy อยูท่ีค่วามสามารถ
ของผูผ้ลิตในการสร้างสนุทรยีะและประสบการณ์
อันรื่นรมย์ให้เกิดในใจของผู้บริโภคให้ได้ 
ดังนั้น “เอกลักษณ์” จึงเป็นกลยุทธ์ใน
การสร้างเสน่ห์และเป็นการเพิม่มลูค่า (Value 
Added) ให้สนิค้าและบรกิารทีผู่ป้ระกอบการ
ยคุเศรษฐกจิสร้างสรรค์ท่ัวโลกให้ความส�าคญั 
โดยในปี 2557 อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
มมีลูค่าสงูถึง 1.61 ล้านล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 
13.18 ของผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
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THINK OUTSIDE THE BOX

ที่ปรึกษา:

อธิบดี

มาลี โชคล�้าเลิศ

รองอธิบดี

สุพพัต อ่องแสงคุณ

สมเด็จ สุสมบูรณ์

วรรณภรณ์ เกตุทัต

บรรณาธิการบริหาร: มาลี โชคล�้าเลิศ

รองบรรณาธิการบริหาร: จักรินทร์ โกมลศิริ

บรรณาธิการบทความ: อรอนุช ผดุงวิถี

บรรณาธิการฝ่ายศิลป์: อาจพงษ์ ฉันทภิญญา

กองบรรณาธิการ: 

ส�านักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ติดต่อ 02-507-7922

กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

563 ถนนนนทบุรี อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

www.ditp.go.th DITP Call Center 1169

หมายเหตุ: THINK TRADE THINK DITP เป็นนติยสาร

ของกรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ ข้อมลูทัง้หมดที่

ปรากฏในนิตยสารเป ็นข ้อมูลล ่าสุดขณะจัดพิมพ ์ 

ทางกรมฯ และทมีผู้จดัท�าขอสงวนสทิธใินการน�าไปใช้ใน

เชิงพาณิชย์
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 Executive  Editor

นโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นการขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (Innovation) 
โดยการน�าความคิดสร้างสรรค์ ความรู ้ 
ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
มาท�าให้เป็นความจรงิ น�ามาพฒันาส่ิงทีมี่อยูแ่ล้ว
ให้ดีย่ิงขึ้น เปลี่ยนจากการท�ามากได้น้อย 
เป็นการท�าน้อยได้มาก ด้วยการน�าเอานวตักรรม
เข้ามาช่วยเพิม่จุดแข็งและคณุค่าให้กบัธุรกจิ

THINK TRADE THINK DITP ฉบับนีจ้งึ
อยากชีโ้อกาสทีจ่ะขยายความคดิสร้างสรรค์ 
เพือ่ให้ผูป้ระกอบการไทย “กล้าทีจ่ะแตกต่าง
อย่างมเีอกลกัษณ์” โดย DITP มุง่มัน่ผลกัดนั
ผู้ประกอบการไทยให้เข้าสู่ Thailand 4.0 
ได้อย่างมัน่คง มัง่คัง่ และย่ังยืนค่ะ

นางมาล ีโชคล�า้เลศิ
อธบิดกีรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

กระทรวงพาณชิย์



Trade HighlightTrade Highlight

เตมิสสีนัธรุกจิ
ดีไซน์-นวัตกรรม

ทกุวนันี ้ผูบ้ริโภคปรารถนาจะสมัผสักบัประสบการณใ์หม่ๆ  อยากมตัีวเลอืกของ
สนิคา้และบรกิารมากขึน้ และเมือ่รปูลกัษณภ์ายนอกและความแปลกใหม่กลายเปน็
แรงดึงดูดส�าคัญทีช่ว่ยท�าใหผู้บ้ริโภคพึงพอใจและตัดสนิใจจ่ายเงินซือ้สินค้า
และบรกิารไปใช ้ องคก์รธรุกจิหลายแหง่จงึไดน้�า “ดไีซน”์ และ “นวตักรรม” 
มาสร้างมลูคา่เพ่ิมแกผ่ลติภณัฑท่ี์น�าเสนอตอ่ลกูคา้ 

อย่างเช่น “เอสซจีี” เครอืธรุกจิชัน้น�าของไทย
ทีช่ภูาพเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม เดนิหน้า
พฒันาสนิค้าและบรกิารใหม่เพือ่ช่วยยกระดบั
คณุภาพชวีติของผูค้น เช่นเดยีวกบั “ศรไีทย 
ซปุเปอร์แวร์” ทีพ่ลกิวงการเมลามนีด้วยการ
น�าเสนอผลติภณัฑ์เมลามนีรปูแบบใหม่อย่าง
ต่อเนือ่ง และ “Qualy” แบรนด์ผูผ้ลติงานดไีซน์
ข้าวของเครือ่งใช้ทีมี่ลกูเล่นเก๋ๆ และส่งออกไป
ขายคนท่ัวโลกกว่า 50 ประเทศ

อย่างไรก็ตาม อย่าคิดว่า “ดีไซน์” และ 
“นวตักรรม” เกีย่วข้องกบัผลติภณัฑ์และบริการ
ขัน้สดุท้ายก่อนถงึมือผู้บรโิภคเท่านัน้ เพราะ
ในความเป็นจริง ผู้ประกอบการท่ีประสบ
ความส�าเรจ็ในวงการธรุกจิจะผนกึดไีซน์และ
นวตักรรมเป็นส่วนหนึง่ของกลยทุธ์การด�าเนนิ
ธุรกจิทกุขัน้ตอน ตัง้แต่การวางแผนส�ารวจ
ความต้องการของลูกค้า การหาวัตถุดิบที่
เหมาะสม การออกแบบผลติภณัฑ์ การผลิต 
ไปจนถึงออกแบบบรรจุภณัฑ์ และแผนการ
ท�าตลาด เพ่ือน�าเสนอสนิค้าและบรกิารทีดี่ขึน้
และตรงกบัใจของลกูค้าเป้าหมาย 

โดยเฉพาะกระบวนการดไีซน์ในขัน้ตอนวจิยั
และพฒันาสนิค้าต้นแบบจะท�าให้ธุรกจิสามารถ
รวบรวมไอเดียใหม่ๆ  และค้นพบความต้องการ
ทีแ่ท้จรงิของลูกค้า ซึง่จะต่อยอดกลายเป็น
สนิค้าและบรกิารใหม่ทีโ่ดดเด่นแตกต่างจาก
คูแ่ข่งได้ในทีส่ดุ

ส่วนในแง่ของ “นวัตกรรม” กไ็ม่ได้จ�ากัดอยูท่ีก่าร
ทุม่เทวจิยัและพฒันา (R&D) ทีต้่องใช้เทคโนโลยี
เพ่ือสร้างสรรค์สนิค้าเท่านัน้ เพราะผูป้ระกอบการ 
SMEs ทีไ่ม่ได้มเีงนิลงทนุท�า R&D แบบน้ีมากนกั 
กส็ามารถใช้นวตักรรมการออกแบบ (Design 
Innovation) มาพฒันาสนิค้าทีต่อบโจทย์ความ
ต้องการผูบ้รโิภคให้ดข้ึีนได้เช่นกนั เช่น การเพิม่
ลกูเล่นภายนอก หรอืประโยชน์ใช้สอย และ
ออกแบบบรรจภุณัฑ์ทีเ่ตะตาลกูค้า ทีท่�าได้ง่ายกว่า
และไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยขีัน้สงูมากนกั

ซ่ึงมผีลส�ารวจทีต่อกย�า้ความส�าคัญของนวตักรรม
ด้านบรรจภุณัฑ์ว่า ผูบ้รโิภคเกอืบ 40% มองว่า
นวัตกรรมด้านนี้ เช่น การเพิ่ม QR code 
บนบรรจภุณัฑ์ การปิดผนกึซองได้อย่างสะดวก
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หลงัเปิดใช้คร้ังแรก เป็นปัจจัยทีท่�าให้ตดัสนิใจ
ซ้ือสินค้า นอกจากน้ีลกูค้าประมาณ 40% 
ยอมรับว่าตัดสินใจซื้อสินค้าเพราะชื่นชอบ
บรรจุภัณฑ์ น่ีจึงสะท้อนได้อย่างชัดเจนว่า 
บรรจภัุณฑ์ ท่ีมีดไีซน์โดดเด่น หรอืมนีวตักรรม 
มีผลต่อการซือ้สนิค้าอย่างแท้จรงิ

ดังนั้นหากไม่ได้มีเงินทุนมากพอจะน�า
เทคโนโลยลี�า้สมัยมาพฒันาสนิค้าและบรกิาร
รูปแบบใหม่ กอ็ย่าเพ่ิงถอดใจ เพราะหวัใจของ 
“ดีไซน์” และ “นวัตกรรม” คือไอเดียและ
มุมมองใหม่ ที่จะปรับเปลี่ยน “ของเก่า” 
ที่คุ้นเคยให้กลายเป็น “ของใหม่” ที่โดนใจ
คนซ้ือต่างหาก

ต้องการต่อยอดไอเดยีดีๆ  เพือ่พฒันาสนิค้าและบรกิาร

ใหม่ ตดิต่อส�านกันวตักรรมและสร้างมลูค่าเพิม่เพือ่

การค้า โทร. 02-507-8268

อทิธพิลของนวัตกรรม
ตอ่ผูบ้รโิภค

48%  ของผูบ้รโิภคอยากซือ้สนิค้าที ่
 มไีอเดยีใหม่

33%  ของผูบ้รโิภคอยากให้ปรบัปรงุ 
 สนิค้าทีม่อียู่แล้วให้ดขีึน้

33%  ของผู้บริโภคอยากซื้อสินค้าใหม่ 
 ทีไ่ม่เคยมมีาก่อน

70%  ของผูบ้ริโภคยอมจ่ายเงนิมากขึน้ 
 เพ่ือซือ้เสือ้ผ้าท่ีมคีวามแปลกใหม่

67%   ของผู้บรโิภคยอมจ่ายเงนิมากขึน้  
 เพือ่ซือ้สนิค้าอปุโภคบรโิภคท่ีม ี
 ความแปลกใหม่

ทีม่า: www.quirks.com

      www.inspirationist.net

หมายเหต:ุ ผลการส�ารวจออนไลน์ผูบ้ริโภค 

1,000 คน ในสหรัฐอเมริกาเกีย่วกบัอิทธิพล

ของนวตักรรมสินค้าท่ีมีต่อการตดัสินใจซือ้ของ

ผู้บริโภค
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รถไฟความเรว็สงูเปิดโอกาสใหม่
โครงการรถไฟความเร็วสูงเฟสแรกของไทยระหว่างกรุงเทพฯ-
นครราชสมีา ซึง่ในท่ีสดุจะเช่ือมไปถงึเมอืงคนุหมงิของจนี มีผลดคีอื
การเดินทางท่ีรวดเรว็และปลอดภยัมากข้ึน พร้อมผลกัดันการขยาย
ของตวัเมือง เพิม่การจ้างงาน สร้างโอกาสทางธรุกจิในพืน้ที ่ เช่น 
อสงัหารมิทรพัย์ โลจิสตกิส์ ร้านอาหาร โรงแรม และท่องเทีย่ว ตลอดจน
ท�าให้เกดิความเชือ่มโยงในระดบัภมูภิาคอาเซยีนมากย่ิงข้ึน

หาโอกาสทางธรุกจิในพืน้ทีเ่ส้นทางรถไฟความเรว็สงู 

ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซ่ียงไฮ้ 

อีเมล: ttcshanghai@thaitradechina.cn

Trade Insight

หนนุใช้สิทธิ GSP  
รู้หรือไม่ว่าสหภาพยูเรเชียที่ประกอบด้วยประเทศอาร์เมเนีย 
เบลารสุ คร์ีกซิสถาน คาซคัสถาน และรสัเซยี ให้สทิธิพเิศษทาง
ภาษศีลุกากร (GSP) แก่ประเทศก�าลงัพฒันาและประเทศพฒันา
น้อยทีส่ดุ รวมท้ังไทย โดยสินค้าบางรายการทีน่�าเข้า ซึง่ส่วนใหญ่
เป็นสนิค้าเกษตร ตลอดจนซอสปรงุรส ผ้าไหม และเฟอร์นเิจอร์ 
จะเสยีภาษีศลุกากรต�า่กว่าปกตร้ิอยละ 25 ผูป้ระกอบการรายใด
สนใจส่งออกสนิค้าไปยงัตลาดเหล่านี ้อย่าลมืใช้สทิธ ิGSP

รบัค�าปรกึษาเชงิลกึด้านการส่งออกสนิค้าไปตลาดสหภาพยเูรเชยี 

ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ กรงุมอสโก 

อเีมล: moscow@thaitrade.ru

กระตุน้ใชเ้งินเยนท�าธรุกรรม
กระทรวงการคลงัญีปุ่น่พยายามผลกัดนัให้ภาคธรุกจิในเอเชียใช้เงนิ
เยนและสกลุเงนิอืน่ๆ ในเอเชยีซือ้ขายแลกเปลีย่นกันได้โดยตรงมากขึน้ 
เพ่ือลดการพ่ึงพาสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และจะเริ่มเจรจากับ
ประเทศไทย เพ่ือหวังแลกเปลีย่นสกลุเงินเยนกบัเงินบาทโดยตรง
มากขึน้ จากปัจจบุนัภาคธรุกจิร้อยละ 51 ยงัแลกเปลีย่นเงนิตราโดย
องิสกลุเงนิดอลลาร์สหรฐั นอกจากนีย้งัพจิารณาจะออกพนัธบตัร
สกุลเงินหลักส�าหรับใช้ในเอเชียและมาตรการอื่นเพ่ิมเติมด้วย 
ซึง่นโยบายเหล่านีย่้อมส่งผลกระทบต่อธุรกจิไทยอย่างแน่นอน

รูล้กึนโยบายของญีปุ่น่ 

ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา 

อเีมล: ttcosaka@thaitrade.jp

ผดุนโยบายหนนุ Start Up
เงนิทนุอย่างเดยีวไม่เพยีงพอต่อการปลกุป้ันธุรกจิ Start Up ให้
เตบิโตอย่างแขง็แกร่ง รฐับาลเยอรมนัจงึออกนโยบายใหม่ๆ เพือ่
เสรมิความพร้อมของระบบโครงสร้างพืน้ฐานภาครฐั และเอือ้ต่อ
การเริ่มต้นและด�าเนินธุรกิจกลุ่มนี้ เช่น พัฒนาอินเทอร์เน็ต
ความเรว็สงู ลดข้อกดีกนัต่างๆ และลดความซ�า้ซ้อนของข้ันตอน
ในระบบราชการ ซึง่จะช่วยให้ Start Up น้องใหม่แจ้งเกดิและ
อยูร่อดในวงการได้แบบตลอดรอดฝ่ัง

เกาะติดเทรนด์ธุรกจิทีก่�าลงัมาแรงในเยอรมนี 

ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ กรงุเบอร์ลนิ

อเีมล: thaicom.berlin@t-online.de

2  รัสเซีย

4  ญี่ปุ่น3  จีน

1  เยอรมนี
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คา้ปลกีรกุออนไลน์
มาเลเซยีเดินเกมรกุส่งเสรมิการค้าปลกีออนไลน์มากขึน้ ซึง่หาก
ผลกัดนัให้เกดิเขตการค้าเสรีแบบดิจทิลัได้เรว็ การค้าขายออนไลน์
จะขยายตวัเรว็ตามไปด้วย โดยคาดว่าในอกี 3 ปีข้างหน้า การค้า
ออนไลน์จะเติบโตในอัตรามากกว่าร้อยละ 10 ดงันัน้นอกจากร่วมมอื
กับห้างค้าปลกีแล้ว DITP ยงัจบัมอืกบัช่องทางการค้าออนไลน์ส�าคญั
ในมาเลเซีย เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าสินค้าไทยให้เข้าถึง
ผู้บรโิภคได้ทุกช่องทาง

เดนิหน้าขยายตลาดสนิค้าทกุรปูแบบในมาเลเซีย 

ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกวัลาลัมเปอร์ 

อีเมล: enquiry@thaitrade.my

ผูบ้รโิภคเชือ้สายเอเชยีพุ่ง
ชาวออสซีเ่ชือ้สายเอเชยีทีม่จี�านวนมากขึน้อย่างต่อเนือ่งสร้างการ
เปลีย่นแปลงในวงการอาหารของออสเตรเลยี สนิค้าบางยีห้่อและ
ร้านค้าปลกีบางแห่งต่างปรบักลยทุธ์การตลาดให้เข้ากับความต้องการของ
ชาวเอเชยีมากขึน้ คนกลุม่นีน้ยิมซือ้อาหารสด โดยเฉพาะอาหารทะเล 
สมนุไพรสด และอาหารเพือ่สขุภาพ ผูป้ระกอบการไทยทีเ่ข้าใจ
ความต้องการคนเอเชยีด้วยกนัอยูแ่ล้ว จึงถอืว่ามแีต้มต่อในการบกุตลาด
ทีก่�าลงัเตบิโตแห่งนี้

รับข้อมูลพฤตกิรรมการบริโภคของชาวเอเชียในออสเตรเลยี 

ตดิต่อส�านกังานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซดินย์ี 

อเีมล: thaitrade@ozemail.com.au

5  มาเลเซีย 6  ออสเตรเลีย

6

5

4
3

2

1
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Happening

เตรียมตัวเตรียมใจ 
จะเป็นคนรับคุณเข้าท�างาน! AI 

นบัวัน ปัญญาประดษิฐ์ หรือ AI จะมคีวามฉลาดและ
ซบัซ้อนข้ึน ล่าสดุ บริษทั Unilever ก�าลงัจะเปล่ียน
วธิรีบัสมัครพนกังานด้วย AI แล้ว

โดยขัน้แรก AI จะค�านวณแล้วคดัผูท้ีม่คีณุสมบตัิ
ไม่เพียงพอออกจากการแข่งขันก่อน จากนั้น
ผูเ้ข้ารอบจะต้องเล่นเกมออนไลน์ 12 เกมเพ่ือ
ทดสอบความสามารถทางด้านต่างๆ โดย AI จะ
ประเมนิจากค�าศพัท์ สหีน้า ท่าทาง อารมณ์ ภาษากาย 
ปฏิกิริยา และความรวดเร็วในการตอบค�าถาม 
ซึ่งสามารถบ่งบอกได้ลึกถึงระดับการศึกษา 
ความฉลาด และความมัน่คงทางอารมณ์ เมือ่จบขัน้ตอน
ท้ังหมดนี้ AI จะบอกได้ว่า ควรรับ “มนุษย์” 
คนไหนเข้าท�างาน โดยไม่ต้องให้มนุษย์ด้วยกัน
มาช่วยพจิารณาเลย แม้ปัจจบุนัระบบน้ียงัอยูใ่น
การควบคุมของมนุษย์ แต่คาดว่าอีกไม่นาน AI 
จะท�างานด้วยตัวเองได ้อย ่างสมบูรณ์แบบ
อย่างแน่นอน

ทีม่า: www.startyourway.com  
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บรษิทับรดิจ์สโตน ผูผ้ลติยางรถยนต์ยกัษ์ใหญ่ของ
โลกประสบความส�าเรจ็ในการผลติยางรถยนต์โดย

ไม่ใช้น�า้ยางพาราได้แล้ว โดยน�า้ยางทดแทนนีม้าจาก
ต้นหญ้าทนแล้งชนดิหนึง่ชือ่ Guayule ทีใ่ห้น�า้ยาง

คุณภาพใกล้เคียงกับยางพาราเกือบร ้อย
เปอร์เซน็ต์ แต่ใช้ต้นทนุต�า่กว่า และเกบ็เกีย่ว
ง่ายกว่ายางพารามาก ท่ีส�าคญัยงัใช้เวลาปลูกแค่
สามปีกใ็ห้น�า้ยางได้แล้ว 

โดยบรษิทัคาดว่าจะใช้หญ้า Guayule แทน
ยางพาราได้ในปี 2020 และจะสนับสนุน
ให้ท่ัวโลกปลูกเพ่ือทดแทนยางพารา 100% 
ในปี 2050 นัน่หมายความว่าในอนาคตอนัใกล้นี้

เราจะได้เหน็วชัพชืชนดินีข้ึน้มาเป็นพชืเศรษฐกจิใหม่
อย่างแน่นอน 

ทีม่า: www.bridgestone.co.jp

เมื่อยางรถยนต์ไม่ใช่
ยางพารา!
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คณุสนัน่ องัอบุลกลุ ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการ บรษิทั ศรไีทยซปุเปอร์แวร์ 
จ�ากดั (มหาชน) เจ้าของรางวลั Prime Minister’s 
Award 2016 (Best Exporter) กล่าวว่า ส�าหรบั
ศรไีทยฯ นวัตกรรมหมายถงึกระบวนการท�างาน
ท้ังหมดขององค์กร ซึง่ท�าให้สามารถน�าเสนอ
สนิค้าทีล่กูค้าสนใจและต้องการซือ้ เริม่ต้ังแต่
ขัน้ตอนการเลอืกวัตถดิุบ การออกแบบสนิค้า 
การผลติ การก�าหนดต�าแหน่ง (Positioning) 
ของสนิค้าในตลาด

“เราจะสร้างนวัตกรรมได้ดีต้องมีซัพพลายเชน 
(Supply Chain) ท่ีแขง็แรง ต้องรู้จักน�า
เทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์เพือ่ท�าให้เกดิสินค้า
นวตักรรม และสร้างดีมานด์ หรอืท�าให้ผู้บริโภค
รูส้กึอยากซ้ือสนิค้าใหม่ไปใช้”

ดงันัน้ลูกค้าของบรษิทัจึงจะเหน็สนิค้าคอลเลกชนั
ใหม่ภายใต้แบรนด์ “ซปุเปอร์แวร์” เป็นประจ�า
ทกุปี รวมถงึยงัมแีบรนด์ “เดอะ พอตเตอร์ส” 
ผลติภัณฑ์เมลามนีทีเ่น้นจบักลุ่มคนรุน่ใหม่
โดยเฉพาะ 

“การผลติสนิค้าต้องเข้าใจเทรนด์โลก ยคุนี้
ผู้บริโภคสนใจสินค้าที่เลียนแบบธรรมชาติ 
เราจึงร่วมมือกับผู้ผลิตวัตถุดิบและตัวแทน
จ�าหน่ายสนิค้า ท�าการวจิยัและพฒันาเมลามนี
ศิลา ที่มีรูปทรงและผิวสัมผัสเหมือนหิน 
เป็นการปฏิวัติวงการเมลามีนที่ตอนนีไ้ด้รบั
ความสนใจอย่างมากจากลกูค้า และคูแ่ข่งยงั
ไม่สามารถลอกเลยีนแบบได้” 

ส่วนแบรนด์ “เดอะ พอตเตอร์ส” (The Potters) 
คณุสนัน่เล่าว่า คอืแบรนด์ทีเ่กดิจากไอเดยีของ
บุตรสาวท่ีเรียนจบแฟชั่นดีไซน์จากประเทศ

องักฤษ เป็นสนิค้าเมลาลนี ซึง่มลีวดลายและ
ดไีซน์ทีไ่ด้รบัแรงบนัดาลใจจากยคุ 1700 ของ
ยุโรป พร้อมน�าเสนอสินค้าผ่านเรือ่งราวของ
คาแรกเตอร์ตวัการ์ตูนสนุขัเพศผูแ้ละเพศเมยี

“นีเ่ป็นตวัอย่างของนวัตกรรมอกีชิน้ของเรา 
ทีไ่ม่ใช่เมลามีนทัว่ไป แต่เป็นสนิค้าดไีซน์ ใช้เรือ่งราว 
(story) มาน�าเสนอสินค้า ท�าให้คนรุ่นใหม่
เห็นแล้วอยากซื้อเไปใช้ เป็นการสร้างกลุ่ม
ลกูค้าใหม่ของเราอกีทางหนึง่” 

นอกจากจ�าหน่ายสนิค้าเมลามนีในแบรนด์ของ
ตัวเองแล้ว ศรีไทยฯ ยังผลิตสินค้าภายใต้
แบรนด์ของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้จัดจ�าหน่ายใน
รปูแบบทีค่ณุสนัน่เรยีกว่าเป็น “Smart OEM” 
หรือการร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตามที่
ผูบ้รโิภคในตลาดเป้าหมายต้องการ

“เราผลิตสินค้าโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
เรามอีงค์ความรู้เร่ืองเมลามนีครบวงจรอยูแ่ล้ว 
ส่วนผู้จัดจ�าหน่ายมีความรู้เรื่องผู้บริโภค
ในตลาดดีและละเอยีดท่ีสุด เมือ่ท�างานร่วมกนั 
จึงสามารถผลิตสินค้าท่ีตอบสนองความต้องการ 
และรสนยิมของผูบ้ริโภค ท�าให้สนิค้าขายดี”

ถึงวันนี้ ในฐานะเบอร์ 1 ของโลก “ศรีไทย
ซปุเปอร์แวร์” ยงัเดนิหน้าสร้างสรรค์เมลามนี
รูปแบบใหม่มาน�าเสนอแก่ผู้บริโภคทั่วโลก
อย่างต่อเน่ือง ซึง่คณุสน่ันย�า้ว่า “นวตักรรม” 
คือพลังส�าคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรให้รุดหน้า
ต่อไปอย่างแขง็แกร่ง

รบัค�าปรกึษาเพือ่พัฒนาสนิค้ารูปแบบใหม่ 

ตดิต่อส�านกัส่งเสรมินวตักรรมและสร้างมลูค่าเพิม่เพือ่การค้า 

โทร. 02-507-8268

เขย่าโลกเมลามนี
ดว้ยนวตักรรมครบสตูร

หมดสมยัแล้วทีผู้่ประกอบการไทย
จะแข่งขันในเวทีการค้าด้วย
การขายของถกูเพียงอยา่งเดยีว 
ยุคนีจ้ะตอ้งรูจ้กัสรา้งมลูคา่เพ่ิม
ใหก้บัสินค้า เพ่ือสร้างฐานะทาง
ธรุกจิท่ีแข็งแกรง่ใหก้บัตัวเอง ด่ัง
เชน่ “ศรไีทยซปุเปอรแ์วร”์ บริษทั
ผูผ้ลติเมลามีนอันดับ 1 ของ
โลก ที่น� าการบริหารจัดการ
นวตักรรมทัง้ระบบมาใชใ้นองคก์ร 
ส ร้างความแตกต่ าง ให้กับ
ผลติภัณฑเ์มลามีน ทีก่ลายเป็น
ประวตัศิาสตร์หนา้ใหมข่องวงการ 

Inspiration & Success    
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DITP Society

ฝีมอืนกัสร้างสรรค์ดจิทิลัคอนเทนท์ไทยได้รบัการยอมรับท่ัวโลก  
รวมถึงญีปุ่่น ที ่DITP น�าผูป้ระกอบการไทย 11 บรษิทัไปเยือน
นครโอซากา และกรงุโตเกยีว เมือ่วนัท่ี 31 กรกฎาคม - 4 สงิหาคม 
ทีผ่่านมา เพือ่หาคูค้่าใหม่ ท�าให้เกดิมลูค่าทางธรุกจิอย่างน้อย 3.79 
ล้านเหรียญสหรัฐ (132.65 ล้านบาท) พร้อมดูงานบริษัท
แอนิเมชนัชัน้น�า ซึง่ผูป้ระกอบไทยบอกว่าได้ข้อมลูและเทคโนโลยี
ใหม่มาพฒันาคอนเทนต์ได้อกีเพยีบ 

ต่อยอดธรุกิจสร้างสรรค์ให้ก้าวไกลกว่าเดมิ
ตดิต่อส�านกัส่งเสริมธรุกจิสร้างสรรค์ โทร. 02-507-4252

DITP พร้อมจดัเตม็อกีคร้ังกบั “Bangkok Gems & Jewelry Fair 
งานแสดงสนิค้าสดุยิง่ใหญ่ของวงการอญัมณแีละเครือ่งประดบัครัง้ที่ 
60 ทีจ่ดัข้ึนระหว่างวันที ่6-10 กนัยายน 2560 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 
1-3 อมิแพค็ เมืองทองธาน ีเปิดเวทกีารค้าให้กบัคนในแวดวงจากทัว่โลก
มาเลือกซือ้สนิค้าคณุภาพและเจรจาธรุกจิ พร้อมอพัเดตเทรนด์มา
แรง และชมผลงานของนกัออกแบบหน้าใหม่ฝีมอืเย่ียม 

ไม่อยากพลาดกจิกรรมดีๆ  ต้องคลกิเวบ็ไซต์ www.ditp.go.th

สรา้งสรรค์ไทย
พบคูค้่าซามูไร

บางกอกเจมส์’60
สดุอลังการ
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ชาว DITP  ร่วมกิจกรรม “การเป็นบคุลากรตามรอยศาสตร์พระราชา 
น�าองค์กรพฒันาอย่างยัง่ยนื” เมือ่วนัที ่5-6 สงิหาคม ทีผ่่านมา 
ณ ศนูย์ภมูริกัษ์ธรรมชาต ิของมลูนธิชิยัพฒันา จ.นครนายก เพือ่
เรยีนรูแ้ละน�าแนวคดิศาสตร์พระราชามาประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนั 
และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไป
สูเ่ป้าหมายในภารกจิต่างๆ ได้อย่างยัง่ยนื

สนใจร่วมกิจกรรมเพือ่พฒันาศกัยภาพ ติดต่อ DITP Call Center 1169

ผูป้ระกอบการต่างปลาบปลืม้กนัถ้วนหน้า เพราะได้คูค้่ารายใหม่จาก
กจิกรรม Thaitrade.com Business Matching และ Personal 
Assistant ที่จัดขึ้นโดยส�านักตลาดพาณิชย์ดิจิทัลของ DITP 
ภายในงาน TILOG-LOGISTIX 2017 เมือ่วนัที ่16-17 สงิหาคม
ทีผ่่านมา กจิกรรมนีม้ผู้ีขายและผูซ้ือ้ในวงการโลจสิตกิส์ 86 ราย 
จาก 12 ประเทศเข้าร่วม ท�าให้เกดิมลูค่าการซือ้ขายกว่า 8.1 ล้านบาท 

ไม่อยากพลาดโอกาสหาคู่ค้าใหม่ทีม่ศีกัยภาพ 
ตดิต่อส�านกัตลาดพาณิชย์ดิจิทลั 02-507-7844

DITP สืบสาน 
ศาสตร์พระราชา

จบัคูโ่ลจสิตกิส์
ทะลเุป้า



DITP Insider

BUSINESS
IS
สรา้งเศรษฐกิจ 
ดว้ยความคิดสร้างสรรค์
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ในการพัฒนาเศรษฐกจิโดยเชือ่มโยงกบัการสร้างมลูค่าจากความคิดสร้างสรรค์เป็นสว่นหนึง่ของระบบ
เศรษฐกจิใหม่ เนือ่งจากเปน็รปูแบบธรุกจิทีแ่ข่งกันดว้ยความคิดสร้างสรรค์ และยิง่สามารถประยกุตก์บั
ภูมปัิญญาดัง้เดมิรว่มดว้ย ยิง่ช่วยสรา้งความโดดเด่น เพ่ิมมลูค่าขึน้ไปอีก THINK TRADE THINK DITP 
ได้สัมภาษณค์ณุสภุาวด ีแยม้กมล ผูอ้�านวยการส�านกังานสง่เสรมิการค้าในตา่งประเทศ ณ กรงุลอนดอน 
ถงึแง่มุมของตลาดขายความคดิสรา้งสรรค์ทีส่ร้างโอกาสทองใหผู้้ประกอบการไทย

GREAT



ภาพรวม Creative & Design Industry ของ
สหราชอาณาจักร
ธุรกจิสร้างสรรค์ (Creative industry) เป็น
หนึง่ในธรุกจิส�าคญัทีส่ร้างรายได้ให้กบัสหราช
อาณาจกัรถงึประมาณ 9.6 ล้านปอนด์ต่อ
ช่ัวโมง หรือมลูค่ารวมประมาณ 87,400 ล้าน
ปอนด์ต่อปี โดยกลุม่สนิค้าและบรกิารทีส่�าคญั 
ได้แก่ เพลง ภาพยนตร์ วดีีโอเกมส์ โทรทศัน์ 
และสิง่พิมพ์ ส�าหรบักลุม่ธรุกจิด้าน Design 
ของสหราชอาณาจกัร ถอืว่าใหญ่เป็นอนัดบั
สองของโลก และเป็นอนัดบัหนึง่ของยโุรป 

การส่งเสริมด้านนวัตกรรมในสหราช
อาณาจักร
รัฐบาลสหราชอาณาจักรให้การสนับสนุน
งบประมาณการวจิยัและนวตักรรมเป็นอย่างดี
โดยจดัสรรงบประมาณของรฐักว่า 2,000 
ล้านปอนด์ต่อปีเพือ่ส่งเสริมด้านนี ้ ส�าหรบั
หน่วยงานทีด่แูลคอื Innovate UK ซึง่อยูภ่ายใต้ 
Department for Business, Energy and 
Industrial Strategy ท�าหน้าที่ประสาน
ความร่วมมอืกบัภาคธุรกิจ ภาคการศกึษา และ
องค์การพันธมิตรต่างๆ ในการค้นหาและ
ขับเคล่ือนนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี สาขาทีไ่ด้รับการส่งเสรมิการลงทนุ
เป็นพิเศษ คอื กลุ่มวศิวกรรมข้ันสงู การผลติ
รถยนต์แห่งอนาคต เทคโนโลยอีากาศยาน 
พลงังาน บรกิารด้านการเงนิ ไอซที ี กลุม่
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น เกมดิจิทัล 
ซอฟต์แวร์ การป้องกันประเทศและความ
ม่ันคงปลอดภัย บริการด้านดิจิทัล เช่น 
FinTech DigiTech และ MedTech
 
แนวคดิและความเป็นมาของ Great Britain 
Campaign 
Great Britain Campaign เริม่ข้ึนเมือ่ปี 2555 
จากนโยบายของรฐับาลเพือ่ดงึดดูให้ต่างชาติ
เข้ามาท�าธรุกจิ ลงทนุ และเข้ามาศกึษาใน
สหราชอาณาจกัร แคมเปญนีไ้ด้เผยแพร่ไปแล้ว
กว่า 144 ประเทศ ประมาณ 300 เมอืงใหญ่
ทัว่โลก ส่งผลให้เกิดมลูค่าทางธรุกจิต่อประเทศ
แล้วถึงประมาณ 2.7 พนัล้านปอนด์ โดยมกีาร
ส่งเสรมิ 5 เรือ่งหลกั คอื นวตักรรม ดไีซน์ 
ความคดิสร้างสรรค์ การศกึษา และวฒันธรรม 
ผ่านตัวอย่างแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับใน
แง่มมุต่างๆ เช่น Innovation is Great น�าเสนอ
รถยนต์ Aston Martin ซึ่งเป็น British 
Craftsmanship Design is Great น�าเสนอ
แบรนด์ Mulbury ซึง่มีเอกลกัษณ์เรือ่ง charming, 
practical & luxury Creativity is Great 

น�าเสนอดไีซน์เนอร์แบรนด์ Nicholas Oakwell 
ซึง่ถือเป็น British Craftsmanship Education 
is Great น�าเสนอ De Montfort University 
ซึง่เป็น State-of-Art learning  และ Culture 
is Great น�าเสนอ OMGB ให้บริการ Home 
of Amazing Moment ภายใต้ Great Britain 
Campaign นี ้ รฐับาลส่งเสรมิทัง้ในด้านการ
เสนอแนวคดิใหม่ การหาตลาดใหม่ รวมถงึ
ข้อมลูด้านกฎระเบียบและการให้ค�าปรกึษาใน
ทกุข้ันตอนของธรุกจิ โดยม ีBusiness Support 
Helpline บรกิารทางโทรศพัท์ด้วย

สิง่ทีผู่ป้ระกอบการไทยได้เรยีนรูจ้าก Great 
Britain Campaign
ผู้ประกอบการไทยควรวิเคราะห์ธุรกิจของ
ตนเองเพ่ือหาจุดแข็งและโอกาสที่จะสร้าง
ความโดดเด่นจากสนิค้าและบรกิารในตลาด 
ท่ีส�าคญัต้องค้นหาเอกลกัษณ์ของตวัเองให้เจอ 
เช่น เน้นความละเอยีดประณตี (Craftsmanship) 
การดไีซน์ทีส่วยความ ความสะดวกในการใช้งาน 
หรือสามารถน�าเสนอความตื่นเต้นท้าทาย
ของบริการ (Amazing moment) สร้าง
ความน่าสนใจให้แตกต่างจากคู่แข่ง จึงจะ
สามารถเข้ามาแข่งขนัในตลาดต่างประเทศที่
เปิดรบัต่อสนิค้าและบรกิารทีม่คีวามโดดเด่น
และมคุีณภาพ กลุ่มสนิค้าท่ีผูป้ระกอบการไทย
มศัีกยภาพในตลาดนี ้ ได้แก่ สนิค้าอาหารเพือ่
สขุภาพ ของใช้ในบ้านทีม่นีวตักรรม ของ
ตกแต่งบ้านที่มีดีไซน์ สินค้ากลุ่มอุปกรณ์
การแพทย์ สนิค้ากลุม่ผูส้งูอาย ุสนิค้ากลุ่มยานยนต์
และชิ้นส่วนที่มีนวัตกรรม รวมถึงกลุ ่ม
อากาศยานและชิน้ส่วน หรือสามารถผลิตได้
โดยตอบรบัเทคโนโลยแีละนวตักรรม เป็นต้น

กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการไทยด้าน 
Creative Design & Innovation ในตลาด
สหราชอาณาจกัร
โครงการท่ีส�านกังานฯ เคยด�าเนนิการ ได้แก่ 
การเชญิผูเ้ชีย่วชาญด้านแฟชัน่ดไีซน์โดยเฉพาะ
ด้านเครือ่งหนงั เข้าไปท�า workshop ให้กบั
ผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่นของไทย เพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานมาน�าเสนอในงาน BIFF & BIL 
และในปีนี ้DITP กไ็ด้มกีารด�าเนนิโครงการพฒันา
นวตักรรมและดไีซน์ Thailand 4.0 สูต่ลาด
ยโุรป ซึง่เป็นโครงการบูรณาการของส�านกังาน
ส่งเสริมการค้าในยุโรป โดยมีการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านดีไซน์ เทคโนโลยี และ
นวตักรรมจากหลายประเทศในยโุรป เข้าไป
ให้ความรูแ้ละจบัคูธ่รุกิจกบัผู้ประกอบการไทย
ในช่วงงาน Thailand Innovation and 
Design Expo (T.I.D.E) 2017 ณ ศูนย์การประชมุ
แห่งชาติสิริกิต์ิ 

สนใจศกึษาข้อมูลตลาดในสหราชอาณาจกัร 
ตดิต่อ info@thaitradelondon.com
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เพราะการส่งออกถอืเป็นแหล่งรายได้หลกัส�าคญัของประเทศ หน่วยงานทัง้
ภาครฐัและเอกชนท่ีเชีย่วชาญในด้านการส่งออกจึงต้องเร่งพัฒนาความร่วมมอื
ช่วยเหลอื SMEs ท้ังหลาย เพ่ือให้การส่งออกของไทยเดนิหน้าอย่างไม่สะดดุ 

ด้วยเหตุนี ้DITP จึงเชญิผูบ้รหิารจากบรษิทัเอกชนยกัษ์ใหญ่มาช่วยเหลอื
ผูป้ระกอบการขนาดกลางและเลก็ (SMEs) ขยายตลาดต่างประเทศในภมูภิาค
ต่างๆ เช่น บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ�ากดั (มหาชน) ได้เข้ามาช่วยตวิเข้มและ
ยกระดบัผู้ประกอบการอาหาร หรอืผูป้ระกอบการทีม่คีวามสนใจส่งออกไปยงั
ตลาดสหรัฐฯ ในขณะท่ีภูมภิาคจีน เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ และบรษิทั ลอ็กซ์เล่ย์ 
ก�าลงัอยูร่ะหว่างด�าเนินโครงการ “ไท่ เล่อ โก้ว” เพือ่ผลกัดนัสนิค้าอปุโภค
บรโิภคของไทยให้กระจายใน 6 หวัเมอืงใหญ่ 

ภมูภิาคยโุรป กลุม่เซ็นทรลักรุป๊ ก�าลังหารอืขยายช่องทางกระจายสนิค้าไทย
ผ่านเครือข่ายของเซน็ทรัลในประเทศองักฤษ เยอรมน ีและอิตาล ีโดยจะเน้น
สินค้าทีมี่มูลค่าเพิม่และนวตักรรม ส่วนภมูภิาคเอเชียใต้ SCG ได้เดนิหน้า
ให้ความรู้แก่ SMEs ท่ีสนใจท�าธรุกจิในตลาดอินเดยี และภมูภิาคแอฟรกิา 
บรษัิท โตโยต้า ทโูช ได้ให้ความรู้แก่ SMEs และจะจดัโครงการ Eyes on Africa : 
Building Business Networking ท่ีสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ โดยจะน�าผูป้ระกอบการ 
15 บริษทั เข้าพบผู้เชีย่วชาญจากภาครฐัและภาคเอกชนของแอฟรกิาใต้ 
เพือ่เกบ็ข้อมลูด้านการค้าและการลงทนุ รวมทัง้เจรจาการค้ากบันกัธรุกจิ
แอฟริกาใต้

DITP เช่ือเป็นอย่างยิง่ว่าการผนกึก�าลงักนัของเหล่าบ๊ิกธรุกจิทัง้หลายจะสามารถ
ผลกัดนัการส่งออกของไทยและพฒันาศกัยภาพของ SMEs ทัง้หลายให้เตบิโต
ในตลาดโลกได้อย่างแน่นอน

สนใจท�าการค้าระหว่างประเทศ ติดต่อ DITP Call Center 1169

“บิก๊ธุรกจิ” จบัมอืตวิเขม้ SMEs

Friends of DITP

                          THINK TRADE สิงหาคม 256016
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Trade Watch

ตกม้าตาย
เพราะเงือ่นไข L/C

                          THINK TRADE สิงหาคม 256018



ค�ากล่าวทีว่่า “ม ีL/C แล้วปลอดภัย อย่างไรกไ็ด้เงนิแน่ๆ ” 
อาจไม่แน่เสมอไป หากผูส่้งออกละเลย ไม่ใส่ใจตรวจสอบ 
L/C ทีไ่ด้รบัมาให้ถีถ้่วนพอ

L/C หรอื Letter of Credit แม้จะเป็นหนึง่ในวิธีการ
ช�าระเงนิค่าสนิค้าทีผู่ส่้งออกชอบเพราะมคีวามเสีย่งต�า่ 
เนือ่งจากธนาคารผูเ้ปิด L/C จะเป็นผูร้บัภาระในการ
ช�าระค่าสนิค้าให้แก่ผูส่้งออกหากผูซ้ื้อไม่ช�าระค่าสินค้า 
แต่ในความเสีย่งต�า่ท่ีว่านีก้ม็คีวามเสีย่งแฝงอยูเ่หมอืนกนั 

ดงักรณทีีเ่กดิขึน้กับผูส่้งออกรายหนึง่ซึง่จ�าต้องยอมถกูหกั
รายได้ที่ควรจะได้จากการจ�าหน่ายสินค้าไปเป็น
ค่าปรบัถงึ 30% ด้วยเหตเุพยีงเพราะผู้ส่งออกอ่าน
เงือ่นไขใน L/C ไม่ละเอยีดถ่ีถ้วน ท�าให้เข้าใจผดิคิดว่า
ค่าปรบัการส่งสนิค้าล่าช้าซึง่ระบไุว้ใน L/C ที ่3% นัน้ 
เป็นอตัราปรับส่งสนิค้าล่าช้าโดยไม่ก�าหนดระยะเวลา 
แต่ในความเป็นจริง L/C ดังกล่าวก�าหนดค่าปรับ
ส่งสนิค้าล่าช้าเป็นรายวนั เมือ่ผูส่้งออกส่งสนิค้าลงเรอื
ล่าช้าไป 10 วนั จงึท�าให้ผูส่้งออกรายนีถ้กูหักรายได้ที่
ควรจะได้รบัจากการจ�าหน่ายสนิค้าไปเป็นค่าปรบัถงึ 
30% ของมลูค่าทีร่ะบใุน L/C

ดงันัน้ การตรวจสอบความถกูต้อง รวมถงึเงือ่นไขต่างๆ 
ทีร่ะบุใน L/C มคีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่ หากผูส่้งออก
ไม่ได้ปฏบิตัติามรายละเอยีดใน L/C อย่างถกูต้องและ
ครบถ้วนแม้เพียงเลก็น้อยกอ็าจเป็นประเด็นให้ธนาคาร
ผูเ้ปิด L/C ปฏเิสธการจ่ายเงนิให้กบัผูส่้งออกได้ 

ท้ังนี ้ หากมข้ีอสงสยัเกีย่วกบั L/C ผู้ส่งออกสามารถ
สอบถามกบัธนาคารทีท่�าธรุกรรมด้วยเป็นประจ�า หรือ
ติดต่อท่ีธนาคารเพ่ือการส่งออกและน�าเข ้าแห ่ง
ประเทศไทย (EXIM BANK) ฝ่ายธุรกิจธนาคาร 
โทร. 0 2271 2540, 0 2617 2241 เพ่ือรบัค�าแนะน�า 
และป้องกนัปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้จากการส่งออกสนิค้า
ตามเงือ่นไข L/C ในอนาคต

ทีม่า: ธนาคารเพือ่การส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

                           THINK DITP สิงหาคม 2560 19





                           THINK DITP สิงหาคม 2560 21

ทอ้ป 
พิพัฒน์

“งานทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งดไีซน์ตอนนีท้�าอยู ่3 โปรเจคครับ มีออกแบบบรรจภุณัฑ์เพือ่
ชาวบ้านและชาวเขา ออกแบบบูทเพื่อจ�าหน่ายสินค้า SE (Social Enterprise) 
ให้กบัดอยตุง และออกแบบ ผลติ และวางแผนการตลาดกลุม่สนิค้าเพือ่ผูส้งูอายุ 
แต่ละงานมลีกัษณะเฉพาะกลุม่อยูเ่หมือนกัน 

ในส่วนของงาน Eco Design หลกัๆ คอืถ้าสนิค้ามคีวามน่าสนใจด้านดไีซน์อยูแ่ล้ว 
เราควรชปูระเดน็นัน้ก่อน เช่น หน้าตา ฟังก์ชัน แล้วค่อยเอาเรือ่ง Eco เป็นตวัเสรมิ 
ยิง่ถ้าท�าเพือ่ขายตลาดต่างประเทศ ควรดเูรือ่งการออกแบบให้ตรงกบักลุม่เป้าหมาย
ทีต้่องการขายสนิค้านัน้ๆ ด้วย เพราะแต่ละประเทศมีความชอบและความสนใจต่างกนั 

ทีผ่่านมา ผมได้รับการสนบัสนนุจาก DITP หลายอย่างเหมือนกนั เช่น ได้รางวลั DEmark 
และ Gmark จากการออกแบบอปุกรณ์ส�านกังานบนโต๊ะท�างาน (Stationery Set) 
อกีงานคอืหนงัสอื ECO DESIGN THAI THAI เป็นหนงัสอืทีร่วบรวมแนวคดิในการท�าธรุกจิ
เพื่อสังคม (Social Enterprise) การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม มีกรณีตัวอย่าง
ของธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จมาแล้วทั้งเร่ืองรายได้และการท�าเพื่อสังคม 
วิธีคิดพวกนี้เกิดขึ้นจากการท�างานด้านงานออกแบบเพ่ือสิง่แวดล้อมประมาณสบิปี
ของผมและนุน่ เราเช่ือว่าท�างาน Eco กร็วยได้ แต่นอกจากรวยเร่ืองเงนิแล้ว เรือ่งสงัคม 
และสิง่แวดล้อมกส็�าคญัไม่แพ้กนั เราหวงัว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยสร้างบันไดขั้นแรก
สู่การเป็นผูป้ระกอบการเพือ่สงัคมในอนาคตให้คนท่ีสนใจได้

ส�าหรับคนรุน่ใหม่ท่ีสนใจทัง้เรือ่ง Eco และ Design และอยากต่อยอดความคดิ
ให้เป็นธรุกจิทีจั่บต้องได้ ผมแนะน�าให้ลองปรกึษา DITP นะครบั ธรุกจิทีค่ณุจะท�าแค่
ในประเทศอาจไปได้ไกลกว่าทีค่ณุคดินะ ลองดคูรบั”

ท้อป พพิฒัน์ อภริกัษ์ธนากร

นกัแสดง พิธีกร และเจ้าของธรุกจิ ECOSHOP

www.kidkid.co.th

                      DITP Club



DITP Calendar

21 ก.ย. 60
9.00 - 17.00
Cross-Border E-commerce Solutions & 
Business Matching
สถานที ่Lotus Suite 5-7 Central World
21 ก.ย. 60
13.30 - 16.30
อาหารส�าเรจ็รปูบกุตลาด CLMV
สถานที ่กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ 
(ถนนรัชดาภเิษก)
26 ก.ย. 60
12.30 - 16.00
ขบัเคลือ่น SME ไทยอยา่งไรให้ทนัยคุ 4.0 
ดว้ยอีคอมเมริซ์และอาลบีาบา
สถานที ่หอ้งแกรนด์ บอลลมู เอ 
โรงแรม เซนทารา ลาดพรา้ว
27 ก.ย. 60
12.00 - 14.00
Lazada เรยีนรู้รวย
สถานที ่Online Streaming Live

ปฏิทินกิจกรรม
และการสัมมนา
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ตดิต่อ NEA โทร. 02-507-8147
www.nea.ditp.go.th

www.facebook.com/nea.ditp



              Healthy Thought              Healthy Thought

ความคิดสร้างสรรค์คือ
การใช้สติปัญญาด้วยความสนุกสนาน

Creativity is intelligence having fun       
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- Albert Einstein



กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย

THINK TRADE  THINK DITP

www.ditp.go.th DITP Call Center 1169


