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สวัสดีค่ะ 
ในปี 2559 ทีผ่่านมา มเีหตุการณ์ส�าคญั
ระดบัโลกเกดิขึน้มาก เช่น ปรากฏการณ์ 
Brexit ที่สหราชอาณาจักรลงประชามติ
เหน็ชอบกบัการออกจากสหภาพยโุรป (EU) 
เหตกุ่อการร้ายทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิโลก 
การเปลีย่นแปลงผูน้�าสหรฐัอเมรกิา รวมถงึ
การขึน้ครองราชย์ของสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
รชักาลที ่10 ของประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ทุกเหตุการณ์ล้วนเป็น
บทเรยีนและโอกาสสอนให้ทกุคนได้เตรยีม
รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึน้ เพ่ือวาง
เป้าหมายการใช้ชวีติ และแผนการท�าธรุกจิ
ที่ต ้องรู ้ เท ่าทัน พร้อมปรับตัว และมี
ภูมิคุ ้มกันสามารถรับความเปลี่ยนแปลง
ได้เสมอ THINK TRADE THINK DITP 
ส�าหรบัฉบับส่งท้ายปี 2559 นี ้เราขอน�าข้อมลู
ทีน่่าสนใจเกีย่วกบัผู้บรโิภคกลุม่มลิเลนเนยีล 
(Millennials) ซึง่องค์กรธรุกจิระดับโลกต่าง
มุง่หากลยุทธ์เพือ่เข้าถงึลูกค้ากลุม่นี้

สิ่งท่ีกลุ่มมิลเลนเนียลให้ความส�าคัญ คือ 
การจดัสมดุลระหว่างการใช้ชวีติและการท�างาน 
(Work-Life Balance) มากกว่าการแสวงหา
แต่เม็ดเงินและสถานภาพทางสังคม ส่ิงที่
พวกเขาต้องการคอื อสิระในการด�าเนนิชีวติ 
ไม่ยดึตดิกบัรปูแบบ มคีวามยดืหยุน่ในการท�างาน 
และชอบเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่อยู่เสมอ 

ซึง่กลุม่มลิเลนเนยีลจะมสีดัส่วนถึง 80 % ของ
แรงงานทัง้หมดทัว่โลกในอกี 3 ปีข้างหน้าและ
ครองสัดส่วนของผู้มีก�าลังซื้อ เป็นตัวแปร
ส�าคัญท่ีผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
วฒันธรรม และก�าหนดเทรนด์การใช้ชวีติ
ของสงัคม

THINK TRADE THINK DITP ฉบบันี ้จะ
ช่วยให้ท่านเข้าใจลกัษณะของชาวมลิเลนเนียล
มากขึน้ พร้อมอ่านเรือ่งราวของดไีซเนอร์ไทย
ที่เข้าใจวิธีคิดและพฤติกรรมของผู้บริโภค
กลุม่นี ้จนสามารถสร้างธรุกจิขึน้มาตอบโจทย์
ความต้องการได้

ดฉินัขอขอบคณุทกุท่านทีต่ดิตาม THINK 
TRADE THINK DITP และหวงัว่าเราจะช่วย
เพ่ิมโอกาสทางความคิดและช่วยขยาย
โอกาสทางการค้าให้ท่านได้บ้าง แล้วพบกนั
ฉบบัหน้าค่ะ

นางมาลี โชคล�้าเลิศ
อธบิดกีรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

กระทรวงพาณิชย์

www.thinktradethinkditp.com
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ถอดความคดิ 
GEN M
อ�ำนำจซื้อ
หมุนโลก

คน GEN M 
คือใคร?
ชาวมิลเลนเนียลคือคนที่เกิดระหว่างปี 
2523-2543 ซึง่ก�าลงัเป็นกลุม่ผูบ้รโิภคทีม่ี
บทบาทอย่างมากต่อการใช้จ่ายในเอเชีย
และต่อเศรษฐกิจโลก 

เมื่อพิจารณาจากฐานข้อมูลประชากรโลก
พบว่า ทุกวันนี้ คนรุ ่นมิลเลนเนียลคือ
ประชากรกลุม่ใหญ่ทีส่ดุของโลก มสีดัส่วน
ประมาณ 38.8% ของประชากรทั้งหมด 
โดยมกีารประเมินว่า ปัจจุบนัคนรุน่มลิเลนเนยีล
มีสัดส่วนมากกว่า 45% ของประชากรใน
เอเชียแปซิฟิก และในปี 2563 ประมาณ 
60% ของคนรุน่นีท้ัว่โลกจะอยูใ่นเอเชยี ซึง่
การจับจ่ายของคน GEN M ในเอเชียจะมี
มลูค่าสงูถงึ 6 ล้านล้านเหรยีญสหรฐั (213 
ล้านล้านบาท) ในปีดังกล่าว

คนรุน่มลิเลนเนียล (Millennial Generation) 
ทีเ่รยีกแบบยอ่ว่า “GEN M” คอืผูบ้รโิภค
กลุม่ใหญท่ีม่กี�าลงัซือ้มหาศาล มพีฤตกิรรม
การบริโภคทีน่า่สนใจ ซึง่ผูน้�าเสนอสนิค้าและ
บริการจ�าเป็นตอ้งท�าความเข้าใจอยา่งลึกซ้ึง 
เพ่ือจะดงึความสนใจจากคนกลุม่นีใ้ห้ส�าเรจ็

ในด้านของพฤตกิรรมการบรโิภค ชาวมลิเลนเนยีล
เตบิโตมากับเทคโนโลยแีละจะหาข้อมลูต่างๆ 
ทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือน�ามาประกอบ
การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ

คน GEN M ซื้อสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลาและ
มคีวามต้องการปลกีย่อยมากกว่าคนรุน่อืน่ 
แม้ว่าคนรุ่นนี้จะนิยมชอปปิงออนไลน์ แต่
พวกเขาก็มีความพิถีพิถันในการเลือกซื้อ
มาก ยังชอบไปเลือกชมสินค้าในร้านค้า
ทัว่ไป เพราะอยากเหน็และสมัผสัสินค้าจริง

ใน “สหรฐัอเมรกิา” ปัจจบุนัมชีาวมลิเลนเนียล
มากถึง 92 ล้านคนหรือคิดเป็น 29% ของ
ประชากรอเมริกันทั้งหมด ส่วน “อินเดีย” 
มีผู้บริโภคกลุ่มนี้ประมาณ 440 ล้านคน 
หรอืประมาณ 36% ของประชากรท้ังหมด 
ขณะที ่“จนี” มคีน GEN M ประมาณ 450 
ล้านคนหรือ 33% ของประชากรท้ัง
ประเทศ และคนไทย GEN M มีประมาณ 
32% ของประชากรทั้งประเทศ ซึง่คนรุน่นี้
ต่างเป็นก�าลงัส�าคญัของการบรโิภคภายใน
ประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
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ก่อนจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นแบรนด์ยุคใหม่
ต้องเข้าใจพฤติกรรมการซื้อสินค้าของคน
กลุม่นี ้และต้องสามารถเชือ่มโยงการน�าเสนอ
สนิค้าทัง้แบบออนไลน์และออฟไลน์ เพ่ือจะ
กุมหัวใจและก�าลังซื้อของชาวมิลเลนเนียล 

ขณะเดยีวกนัผลส�ารวจชาวอเมรกัินมลิเลนเนยีล
ยงัพบว่า ประมาณ 98% จะรบัฟังความคดิเหน็
จากเพ่ือน ครอบครัว หรือคนแปลกหน้า 
มากกว่าการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ของแบรนด์
และคนจ�านวนมากยังต้องการให้แบรนด์

เปิดช่องทางให้พวกเขาได้สือ่สารความเป็น
ตัวตนในโลกออนไลน์ด้วย 

โดยทัว่ไปคนส่วนใหญ่อาจมองว่าชาวมลิเลนเนยีล
ไม่มีความภักดีต่อแบรนด์และพร้อมจะ
เปล่ียนไปใช้แบรนด์อื่นทันทีหากได้รับ
ข้อเสนอดกีว่า แต่ในความเป็นจรงิมกีารศกึษา
แล้วพบว่าชาว GEN M ประมาณ 50.5% 
มีความภักดีต่อแบรนด์ท่ีตัวเองโปรดปราน
อยู่ในระดับสูง  

ซึง่เป็นผลมาจากคณุภาพสนิค้า ประสบการณ์
ที่ดี และการสนับสนุนสังคมของแบรนด์ 
ชาวมิลเลนเนียลต้องการรู้สึกว่าแบรนด์
ไม่ได้สนใจแค่ปิดยอดขายเท่านัน้แต่ห่วงใย
พวกเขาอย่างแท้จริง

1. โซเชยีลมเีดยีเป็นช่องทางส�าคญัอนัดบั 1 เพือ่หาข้อมลูชอปปิง

2. เชื่อและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน ครอบครัว คนแปลกหน้า และข้อมูล     
   ในอินเทอร์เน็ตมากกว่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ของแบรนด์

3. ให้ความส�าคญักบัสนิค้าทีด่ต่ีอสขุภาพ มคีณุภาพด ีและราคาประหยดั

4. ต้องการมีส่วนร่วมกับเจ้าของแบรนด์เพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการ

5. คาดหวงัให้แบรนด์ท�าสิง่ทีด่ตีอบแทนสงัคม

6. ต้องการทกุอย่าง “ทนัท”ี

7. ไม่ค่อยสนใจซือ้บ้าน รถยนต์ หรอืสนิค้าหร ูแต่เลอืกใช้บรกิารแบ่งปันกนัใช้    
   (Sharing)

8. อาศยัอยูก่บัพ่อแม่นานกว่าคนรุน่อืน่ ท�าให้มเีงนิใช้จ่ายเพือ่ความสขุส่วนตวั

9. ชาวมลิเลนเนยีลเอเชยีใช้เวลากบัสมาร์ตโฟนเฉลีย่ 2.8 ชัว่โมง/วนั และ
   กว่า 40% จบัจ่ายซือ้ของผ่านสมาร์ตโฟน

10. ชาวมลิเลนเนยีลในเอเชยีแปซฟิิกใช้เงนิประมาณ 30% ของรายได้เพือ่
    ชอปปิงและรบัประทานอาหารนอกบ้าน

ท่ีมา: รวบรวมข้อมูลจากโกลด์แมน แซกส์ โกลบอล อนิเวสเมนท์ รีเสร์ิช, อลิีท เดลี, 

www.entrepreneur.com, ซบีอีาร์อี

10 เรื่องต้องรู้
ของ Millennial



ซูเปอร์มาร์เก็ตจ่อขึ้นราคาสินค้า 
เงินปอนด์ที่อ่อนค่าลงหลังชาวอังกฤษได้ลงมติสนับสนุนให้สหราช
อาณาจกัรถอนตัวจากสหภาพยโุรป (Brexit) ก�าลงัจะส่งผลกระทบ
ให้ซูเปอร์มาร์เก็ตในสหราชอาณาจักรต้องปรับราคาขายสินค้าข้ึน
อย่างน้อย 5% เพื่อชดเชยกับต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากอัตรา
แลกเปลี่ยน ดังนั้นผู้ส่งออกไทยควรเจรจาตกลงราคากับผู้น�าเข้า
องักฤษอย่างรอบคอบ เพือ่ช่วยกันแบกรบัภาระต้นทนุเพือ่รักษาฐาน
ลูกค้าเดิมไว้ และควรพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเพ่ิมมูลค่า
ของผลิตภณัฑ์

ต้องการค�าปรึกษาเพือ่ขยายตลาดในสหราชอาณาจกัร 
ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ กรงุลอนดอน
อเีมล: thaitclondon@ditp.go.th

ชงิสว่นแบง่ตลาดธรุกจิแตง่งาน 
นอกจากเป็นศนูย์กลางการเงนิส�าคญัของโลกและแหล่งชอปปิงชือ่ดงัแล้ว 
ฮ่องกงยงัเป็นตลาดจดังานแต่งงานทีก่�าลงัเตบิโตอย่างมาก โดยในปี 
2558 มคีูบ่่าวสาวฮ่องกงและชาวต่างชาตเิลอืกฮ่องกงเป็นสถานที่
แต่งงานรวมเกอืบ 60,000 คู ่โดยใช้เงนิจดังานแต่งงานเฉลีย่ 42,500 
เหรียญสหรัฐ/คู่ นี่จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสทองให้ผู้ประกอบการไทย
ไปน�าเสนอแพก็เกจแต่งงานครบวงจรเพือ่เอาใจคูร่กัและชงิส่วนแบ่ง
ในตลาดทีก่�าลงัเตบิโตต่อเนือ่ง 

ต้องการเจาะตลาดธรุกจิแต่งงานในฮ่องกง 
ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ ฮ่องกง 
อเีมล: thaicomm@netvigator.com

ตลาดอาหารสขุภาพบมู 
ฐานะความเป็นอยูท่ี่ดขีึน้ท�าให้ชาวจนีหนัมาให้ความส�าคญัเรือ่งคณุภาพ
ชวีติและสขุภาพมากขึน้ ท�าให้มลูค่าการบรโิภคอาหารสขุภาพของ
ชาวจนีเติบโตมากกว่า 5 เท่าในช่วง 6 ปี เป็น 236,064 ล้านหยวน 
(1.22 ล้านบาท) ในปี 2558 ชาวจีนยงันยิมอาหารเพือ่สขุภาพทีน่�าเข้า
จากต่างประเทศเพราะเชือ่ว่ามคีณุภาพดแีละน่าเชือ่ถอืกว่าผลติภณัฑ์
ท้องถ่ิน

ต้องการขยายโอกาสธรุกจิสนิค้าสขุภาพ 
ตดิต่อส�านักงานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉงิตู 
อเีมล: thaitcchengdu@ditp.go.th หรอื DITP Call Center 1169

นวัตกรรมเสื้อผ้าโลกอนาคต
Heat Experience บริษทัผูผ้ลติเสือ้ผ้าของนอร์เวย์ได้ออกแบบนวตักรรม
เสือ้ผ้าแห่งอนาคตท่ีสร้างความอบอุน่ให้ผูส้วมใส่ โดยใช้เทคโนโลยี
คาร์บอนไฟเบอร์ร้อนและวัสดุที่มีความทนทานเหมาะกับฤดูหนาว
อนัยาวนานในยโุรปเหนือ ผูส้วมใส่สามารถกดปุม่บนหน้าอกเพือ่ปรบั
ระดับอณุหภมิูความอุน่ได้ตามต้องการถงึ 3 ระดบั เสือ้ผ้าพเิศษรุน่นี้
จะให้ความอบอุน่ได้นาน 10 ชัว่โมงต่อการชาร์ตแบตเตอรี ่1 ครัง้

สนใจท�าธรุกจิหรอืเรยีนรูน้วตักรรมจากนอร์เวย์ 
ตดิต่อส�านักงานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ กรงุโคเปนเฮเกน
อเีมล: ditp@thaicom.dk

Trade Insight
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1  นอร์เวย์
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รา้นสะดวกซือ้เรง่ขยายสาขา 
ความนยิมสนิค้าไทยของชาวลาว ประกอบกบักฎหมายใหม่ทีก่�าหนด
ให้ผูท้ีน่�าสนิค้าเข้าประเทศมลูค่าเกนิ 50 เหรยีญสหรฐั (ประมาณ 
1,742 บาท) ต้องเสยีภาษีมลูค่าเพิม่ 10% ท�าให้บรษิทัโชค ไช กรุป๊ 
เห็นโอกาสการท�าธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ เพื่อขายสินค้าทั้งที่ผลิต
ในประเทศและน�าเข้าจากต่างประเทศในราคายติุธรรม และมแีผนขยาย
สาขาทัว่ประเทศเป็น 50 สาขาภายในปี 2560 ซึง่จะเป็นอกีช่องทาง
ขายสินค้าไทยในสปป.ลาวในอนาคต

สนใจขยายตลาดในสปป.ลาว 
ตดิต่อส�านักงานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ นครหลวงเวยีงจนัทน์
อเีมล: vtditp@hotmail.com, vtditplaos@gmail.com

แคนาดาแบนขายผลติภณัฑที์ม่ไีมโครบดีส์
รฐับาลกลางแคนาดาออกประกาศห้ามจ�าหน่ายผลติภัณฑ์ประเภท
ของใช้ส่วนตวัทีม่ส่ีวนผสมของไมโครบดีส์ เช่น เจลอาบน�า้ ยาสีฟัน 
และผลติภณัฑ์สครบัหน้า เป็นต้น เนือ่งจากเป็นส่วนผสมทีเ่ป็นอนัตราย
ต่อสิง่แวดล้อมและก่อให้เกดิมลภาวะทางน�า้ ท้ังนี ้จะมผีลบงัคบัใช้ต้ังแต่
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป นอกจากแคนาดาแล้ว สหรฐัอเมรกิา 
ออสเตรเลยี และบางประเทศในยโุรปได้ห้ามจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ทีม่ี
ส่วนผสมของไมโครบดีส์เช่นกนั

สนใจส่งออกสนิค้าไปจ�าหน่ายในแคนาดา 
ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ นครโตรอนโต 
อเีมล: thaitradetoronto@on-aibn.com 
และส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ 
อเีมล: ttcvan@telus.net
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Happening
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วัสดไุม้รปูร่างโค้งมนเรียบง่ายชิน้นีไ้ม่ได้เป็นเพยีงท่ีวางโทรศพัท์ธรรมดา แต่เป็น Gadget สดุล�า้
ทีค่ณุอาจคาดไม่ถงึ

ล�าโพงไม้ THUMM ได้รบัแรงบนัดาลใจจากเสยีงสะท้อนก้องกงัวาลภายในถ�า้ การออกแบบทีล่งตวั
ระหว่างงานไม้และความสนุทรย์ีของการฟังเพลง วสัดไุม้ทีส่ามารถวางได้บนทุกพืน้ที ่ความหนาแน่น
ของเน้ือไม้บชีและไม้วอลนทัเหมาะกบัการสะท้อนของเสยีง โดยดึงความสวยงามของลายไม้มาอยู่
ในดไีซน์ สนิค้าชิน้นีแ้ม้จะดเูรียบง่ายแต่ส่วนประกอบทัง้หมดถกูออกแบบให้ลงตวั เช่น ขนาดของ
ช่องเสยีบทีผ่่านการทดสอบเพือ่หาระดบัเสียงทีด่ท่ีีสดุ ช่องส�าหรบัสายชาร์จแบตเตอรีเ่วลาใช้งาน 
ส่วนโค้งเพือ่รองรบัการสแกนนิว้กบัโทรศพัท์ รวมถงึความพเิศษของวสัดไุม้ทีแ่ต่ละชิน้จะมลีวดลาย
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัตามธรรมชาต ิ ด้วยการใส่ใจในรายละเอยีดของฟังก์ชนัผ่านงานดีไซน์ที่
เรยีบง่าย THUMM ได้รับรางวลั PM Award และ DEmark Award เมือ่ปี 2557 จาก DITP 
สร้างมลูค่าให้กบังานดไีซน์เรยีบเก๋ช้ินนีไ้ด้ถึง 2,800 – 3,700 บาท เหน็งานช้ินนีแ้ล้วหลายคน
คงอยากสมัผสักบัความล�า้ทีซ่่อนอยู่

สนใจเข้าร่วมโครงการดีไซน์ของ DITP ตดิต่อสถาบนัส่งเสรมิการออกแบบและนวตักรรมเพือ่การค้า 
โทร. 0 2507 8285 
อเีมล: ditp-design.com

เรียบแต่ล�้ากับ 
Minimal Design
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สวยทันใจ 
แต่จ่ายน้อยกว่า
หนี่งในความปรารถนาของสาวๆ ในหลาย
ประเทศรวมถึงเนเธอร์แลนด์ คือ การได้
เป ็นเจ ้าของชุดแต ่งงานท่ีเป ็นเสมือน
สัญลักษณ์ของวันส�าคัญครั้งหนึ่งในชีวิต 
เชนสโตร์อย่าง Zeeman ของแดนกงัหนัลม
ได้หยิบแนวคิดนี้มาต่อยอด ปรับกลยุทธ์
ทางธุรกจิเพ่ือให้ว่าท่ีเจ้าสาวได้ซือ้ชดุแต่งงาน
ราคาย่อมเยา ด้วยการเลือกใช้วัสดุที่ราคา
ไม่แพงแต่ดดู ีออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ของ
บริษัทเองและผลิตออกมาเพียง 4 ขนาด 
น�าออกมาจ�าหน่ายในราคาเพียง 29.99 
ยโูรเท่านัน้ (ประมาณ 1,200 บาท) บรษิทั
ได้ผลิตชุดแต่งงานสุดประหยัดจ�านวน 
1,500 ชุด และจ�าหน่ายหมดในเวลา
อนัรวดเรว็ ซึง่ถอืว่าได้รบัการตอบรบัทีดี่มาก 
ส่วนใครท่ีพลาดซื้อชุดล็อตแรกยังสามารถ
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์  โดยจะได้รับสินค้า
ส่งถึงบ้านทันทีภายใน 48 ช่ัวโมง ใน
อนาคต Zeeman ยังมีแผนขยายธุรกิจไป
ยังประเทศอื่นในยุโรปด้วย อาทิ เบลเยียม 
ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี ฝรั่งเศส สเปน และ
ออสเตรีย



Inspiration & Success    
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สีสันแบรนด์ไทยบนรันเวย์อินเตอร์
เมื่อดีไซเนอร์วัยมิลเลนเนียลหยิบยกดีเอ็นเอของคนไทยแปลงเป็นเสื้อผ้าชายที่มีความสนุกสนาน 

จึงเกิดแบรนด์ Q Design and Play ที่เปี่ยมด้วยพลังสร้างสรรค์และความคิดแหวกแนวแบบไม่เกรงใจใคร

Q Design and Play
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ในแฟชั่นโชว์ล่าสุดของ Q Design and Play ผู้ชมรอบรันเวย์หัวใจ
เต้นแรงเมือ่เหน็เหล่านายแบบวิง่ออกมาอวดโฉมเสือ้ผ้าคอลเลก็ชนัใหม่
หลากสีสัน ท่ามกลางแสงไฟและเสียงเพลงจังหวะเร้าใจบนรันเวย์
ของ Elle Fashion Week ที่แบรนด์เสื้อผ้าในประเทศไทยต่างฝันว่า
จะได้มีส่วนร่วมในการแสดงผลงานสักครั้งในชีวิต  

จากจดุเร่ิมต้นของ “ประพฒัน์ สมบรูณ์สทิธิ”์ และ “เอกภมู ิตรชียัรศัม”ี 
ทีเ่ริม่ออกแบบและผลติเสือ้ผ้าของตวัเองวางขายในตลาดนดัและผ่าน
ช่องทางออนไลน์ จนได้เปิดร้านค้าในสยามเซน็เตอร์ ศูนย์รวมแฟชัน่
แบรนด์ไทย และมีโอกาสเข้าร่วมในโครงการของ DITP ในงาน 
BIFF&BIL (งานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนัง)

“เราพูดได้เลยว่าแบรนด์ของเราเติบโตมาจากโอกาสที่ได้รับจาก 
DITP โดยเป็นนักออกแบบในโครงการ Designer’s Room และได้แสดง
ผลงานในงาน BIFF&BIL” ประพัฒน์กล่าว

เมื่อ Q Design and Play ได้เข้าร่วมประกวดในรายการ VOGUE Who’s 
On Next ของนิตยสารชั้นน�าในวงการ
แฟชั่นอย่างโว้คเมื่อปี 2558 จึงท�าให้
แบรนด์เป็นที่รู ้จักยิ่งขึ้น และยังท�าให้
เจ้าของแบรนด์ทั้งคู ่ได้มีโอกาสพบกับ
ผู้คร�า่หวอดในวงการแฟชัน่ ดีไซเนอร์ชือ่ดัง
ต่างๆ ตลอดทั้งผู ้เชี่ยวชาญด้านการ
ตลาดและการเงินที่ให้ค�าแนะน�าซึ่งทั้งคู่
น�ามาปรับปรุงการท�างานของแบรนด์

และในปี 2559 ที่ผ่านมา Q Design 
and Play ได้จัดแสดงคอลเล็กชันบน
รันเวย์ Elle Fashion Week ถึงสองครั้ง 
และได้เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของ
วงการแฟชัน่ไทยบนรนัเวย์ในต่างประเทศ 
ไม่ว่าจะเป็นที่ปารีส เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน 
หรอืโฮจมินิห์ โดยทกุทีท่ีไ่ด้ไปเข้าร่วมนัน้ 
Q Design and Play กไ็ด้รบัเสยีงชืน่ชม
ในสไตล์ทีโ่ดดเด่นในตัวตนของแบรนด์ที่พวกเขานิยามไว้ว่า “Irony 
Boyish” ท่ีมีความประชดประชันเสียดสีสังคมแฝงอยู ่ในธีม
การออกแบบ เช่น ธมีท่ีเกดิจากความคดิว่าคนไทยไม่กล้าพดูถงึเรือ่ง
เพศก่อนวยัอนัควรและรูส้กึอายทีจ่ะซือ้ถงุยางอนามยั ท�าให้พวกเขา
สร้างสรรค์คอลเล็กชันของฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนของปี 2560 
(Spring/Summer 2017) ที่ใช้ดีไซน์ของถุงยางอนามัยเป็นส่วนหนึ่ง
ในเสื้อผ้าของคอลเล็กชัน

ในยุคท่ีคนรุ่นใหม่ต่างหันมาออกแบบเสื้อและเครื่องประดับของ
ตัวเอง สิ่งที่ท�าให้ Q Design and Play ประสบความส�าเร็จ
ทั้งในประเทศไทยและต่างแดนน่าจะเป็นความมานะพยายาม
ในการปรับปรุงสร้างสรรค์คอลเล็กชันเสื้อผ้าให้โดดเด่นยิ่งข้ึน 

และการมีตัวตนที่ชัดเจนกว่าแบรนด์ใด 

“เด็กรุ่นใหม่กล้าได้กล้าเสีย ไม่กลัวเจ๊ง 
และการใช้โซเชียลมีเดียท�าให้แต่ละ
แบรนด์สามารถสร้างสือ่ของตวัเองและมี
ช่องทางให้ลกูค้าตดิตามได้ตลอดเวลา ถ้า
จะให้แนะน�าคนรุ่นใหม่ท่ีอยากเข้ามาท�า
ธุรกิจนี้ ก็คงบอกว่าต้องขยัน อดทน 
ซือ่สตัย์ ห้ามโกหกตวัเองและลกูค้า ต้อง
เข้าใจและยอมรับอะไรใหม่ๆ” ประพัฒน์
แนะน�า ส่วนเอกภูมิกล่าวเสริมว่า “เวลา
ที่เราเจอคนที่คล้ายๆกัน อย่ามองว่าเป็น
คู่แข่ง ให้มองเป็นพันธมิตร เป็นเพื่อนที่
ให้ค�าปรึกษากันและช่วยเหลือกันได้” 
และด้วยความเชือ่มัน่ในค�าว่า “พันธมติร” 
เม่ือปลายปี 2558 ท้ังสองคนจึงก่อตั้ง
กลุ่ม Boys of Bangkok ร่วมกับแบรนด์

เสือ้ผ้าชาย P.MITH และ Leisure Project เพือ่สร้างความชัดเจน
ให้กับแบรนด์เสื้อผ้าชายของไทยท่ียังไม่มีการรวมตัวกันเป็น
กลุ่มก้อน จนได้รับโอกาสแสดงผลงานบนรันเวย์ต่างๆ รวมไปถึง 
Vietnam International Fashion Week ในเดอืนพฤศจกิายน 2559 
ทีผ่่านมา และยงัมองหาแบรนด์แฟชัน่ใหม่ๆ เพือ่ขยายกลุม่ Boys of 
Bangkok ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.qdesignandplay.com

สนใจร่วมโครงการ Designer’s Room 
ติดต่อส�านักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า 
โทร. 02-507-8272



DITP Society

12  THINK TRADE ธันวาคม 2559    

DITP น�าผู้ประกอบการไทย 134 บริษัทร่วมแสดงสินค้าและ
เจรจาธุรกิจในงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ 
SIAL 2016 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 16-20 
ตลุาคม 2559 ซึง่ท�าให้เกดิมลูค่าการซ้ือขายทนัท ี1,348 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 20.3% จากปี 2557 และคาดว่าจะมีการส่ังซื้อมูลค่า 
17,594 ล้านบาทภายใน 1 ปี โดยสนิค้าไทยทีไ่ด้รับความสนใจอย่างมาก
คือ สินค้าแปรรูปจากผลไม้ไทย เช่น ผลไม้อบแห้ง ผลไม้กระป๋อง 
ขนมขบเคี้ยวสอดไส้ผลไม้ ไอศกรีมที่มีเน้ือผลไม้ และน�้าผลไม้ 
ขณะที่ผู ้ทดลองชิมอาหารไทยส่วนใหญ่เห็นว ่าอาหารไทยมี
เอกลักษณ์เฉพาะ และมีรสชาติถูกปาก

DITP ได้เชญิบริษทัเอกชนชัน้น�าของประเทศไทยทีม่คีวามเชีย่วชาญ
และประสบการณ์ท�าธุรกิจในต่างประเทศมาเป็นที่ปรึกษาประจ�า
ภมูภิาค (Regional Advisor) เพือ่ร่วมผลกัดนัการส่งออกตามแผน
ระยะสั้น (Quick Win) และแผนปฏิรูประยะยาว โดยมีการจัด
สัมมนาและประชมุเชิงปฏบิติัการ รวมถงึสนบัสนนุการสร้างเครือข่าย
พันธมิตร และจ�าหน่ายสินค้าไทยผ่านช่องทางกระจายสินค้า
ในต่างประเทศของบรษิทัไทยรายใหญ่ ส�าหรบับรษิทัทีร่่วมโครงการ
นี้ ได้แก่ ซีพี, เซ็นทรัล กรุ๊ป, ทียูเอฟ, บีเจซี, สหพัฒน์, เอสซีจี 
และดั๊บเบิ้ล เอ

อวดรสชาตอิาหารไทย 
งาน SIAL 2016 ฝรัง่เศส

เอกชนเสรมิทพั DITP 
บกุนอกรายภูมภิาค
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กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และกรมทรพัย์สินทางปัญญา 
(DIP)  ร่วมแบ่งปันมมุมองเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ประกอบการท่ีสนใจท�าการค้า
ระหว่างประเทศให้หนัมาใส่ใจกบัปัญหาการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา 
ภายใต้การเสวนาในหวัข้อ “ทรพัย์สนิทางปัญญา สิง่ส�าคัญทีต้่องรู้เพือ่
เตรยีมตวัไปค้าขายในต่างประเทศ” เมือ่วนัที ่ 15 ธนัวาคม 2559 ณ 
อาคารส�านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยยกกรณศีกึษาจากตัวแทน
ภาคเอกชนบรษิทั ซนิธิ เอน็เตอร์ไพรส์ ผูผ้ลติสมดุและชุดเคร่ืองเขียน
แบรนด์ Zequenz และตวัแทนจากไทยเพรซเิดนท์ฟดูส์ ผู้ผลติบะหมี่
กึง่ส�าเรจ็รปูตรามาม่า มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงการถกูละเมดิสทิธิ
เครือ่งหมายการค้าในต่างประเทศ อนัเกิดจากการจดทะเบยีนล่าช้าก่อให้
เกิดความเสียหายร่วมหลายล้านบาท รวมถึงกรณีที่ถูกเลียนแบบ
ผลิตภณัฑ์ ซึง่เช่ือมโยงกับการจดสทิธิบตัรการประดษิฐ์ หากผู้ประกอบการไทย
ต้องการท�าธุรกจิในต่างประเทศให้ปลอดภยั ควรศกึษาการคุม้ครอง 
แนวทางป้องกันและข้ันตอนการแก้ไขปัญหาการละเมิดก่อนเปิด
ตลาดอินเตอร์

DITP จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจภายในงานมหกรรมแทรกเตอร์และ
เครือ่งจกัรกลการเกษตร 2559 หรอืงาน THAITAM 2016 ระหว่าง
วนัที ่6-8 ธนัวาคม 2559 ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก�าแพงแสน ซึง่นางมาล ีโชคล�า้เลศิ อธบิด ีDITP ได้กล่าวถงึความส�าเร็จ
ของกิจกรรมครัง้นีว่้า มผีูน้�าเข้าจากภมูภิาคแอฟรกิา เอเชยีใต้ และ
อาเซียน จ�านวนกว่า 60 รายเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งก่อให้เกิดมูลค่า
ค�าสั่งซื้อมากกว่า 1,200 ล้านบาท นอกจากนี้ผู้น�าเข้าต่างประเทศ
ยังได้เยี่ยมชมการท�างานของเคร่ืองจักรกลเกษตรบนแปลงสาธิต 
ณ จงัหวดัสพุรรณบรุ ีและดงูานทีบ่รษิทัผูผ้ลิตเครือ่งจักรกลไทยด้วย

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ DITP Call Center 1169

เจาะลึกทรัพย์สินทางปัญญา
กอ่นโกอนิเตอร์

จบัคูธุ่รกจิ THAITAM 
ส�าเรจ็ตามเป้า



DITP Insider

คุณวิทยากร มณีเนตร 

ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง 

มาร่วมแบ่งปันมุมมองการเจาะตลาดกลุ่มมิลเลนเนียล หรือ Gen M 

กลุม่ผู้บรโิภคท่ีมีพฤติกรรมและแนวคิดท่ีฉกีกรอบ มี Mindset  ท่ีพร้อม Reset 

ได้ตลอดเวลาหากเจอสิ่งใหม่ท่ีน่าสนใจ ซ่ึงพฤติกรรมน้ีก�าลังท้าทาย

ภาคธุรกิจไม่น้อย

มุมมองเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มมิลเลนเนียล
คนกลุ่มนี้โชคดีที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีและสิ่งอ�านวยความ
สะดวกที่ถูกวางระบบมาเรียบร้อยแล้ว มีอินเทอร์เน็ตและระบบ
ออนไลน์ทีช่่วยให้การใช้ชวีติง่าย สบาย และทนัใจ เทคโนโลยจีงึถอื
เป็นปัจจัยท่ี 5 ท่ีท�าให้คนกลุ่มนี้มีความเป็นปัจเจกสูง โดยของที่
พวกเขาใช้สะท้อนความเป็นตวัตน ดงู่ายๆ จากแอปพลเิคชนัในสมาร์ตโฟน 
เช่น คนชอบกินชอบเที่ยว คนชอบกีฬา คนชอบการเงินธุรกิจ ก็จะ
มแีอปพลเิคชนัทีเ่กีย่วข้องกบัข้อมลูเหล่านีอ้ยูใ่นมอืถอืเป็นส่วนใหญ่

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อตีตลาดกลุ่มมิลเลนเนียล 
Gen M มีความเป็นตัวตนและนิยมความแตกต่าง ดังนั้น ผู้ที่
ต้องการตีตลาดนี้ต้องปรับแนวคิดจาก One Size Fits All มาขาย
ความเป็นเอกลักษณ์ (Uniqueness) และท่ีส�าคัญต้องรู้จักกลุ่ม
เป้าหมายให้ชัด เช่น ช่องทางโซเชียลมีเดียไหนที่พวกเขานิยมใช้ 
ช่วงเวลาไหนทีช่อบด ูและต้องมกีารสือ่สารแบบสองทาง คอืซกัถาม
โต้ตอบได้ เพราะคนกลุม่นีช้อบหาข้อมลูด้วยตวัเองมากกว่าทีจ่ะเชือ่
จากสื่อโฆษณาเพียงทางเดียว
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เจาะตลาด Millennials 
เอาใจไมง่า่ย แตด่งึใจไมย่าก



วิธีสร้างจุดขายเพื่อเจาะตลาดมิลเลนเนียลในฮ่องกง 
จริงๆ สินค้าไทยยังมีชื่อเสียงที่ดีอยู่ส�าหรับตลาดฮ่องกง แต่สิ่งที่
อยากเพิ่มคือ การสร้างจุดขายให้ผู้ซื้อรู้สึกพิเศษกับสินค้า คือมี
เรื่องราว (Story-telling) บอกประโยชน์หรือความพิเศษของสินค้า
นั้น เช่น ทุเรียนไทยที่ส่งมาฮ่องกงมีหลากหลายพันธุ์ เราสามารถ
น�าเสนอได้ว่าทเุรยีนก้านยาวต่างจากหมอนทองอย่างไร แต่ละพันธุ์
ควรทานช่วงเดือนไหนเพื่อให้ได้รสอร่อยที่สุด และต้องปลูกใน
เขตจงัหวดัใดของไทย เหล่านีเ้ป็นการให้ความรูก้บัผูซ้ือ้ไปด้วย เมือ่
ลูกค้าเข้าใจก็สามารถเล่าต่อแทนเราได้

กลุ่มสนิค้าทีมี่ศักยภาพเจาะตลาดกลุม่มลิเลนเนยีลในฮ่องกง 
ผมขอยกตวัอย่าง 2 กลุม่ กลุม่แรกคอื เครือ่งส�าอางไทย เรามชีือ่เรือ่ง
ความเป็นธรรมชาติ (Natural and Organic) หากเราน�า Base ทีม่ี
คุณภาพ และให้ลกูค้าเลอืกกลิน่และตวัเสรมิคณุสมบตัจิากพชืไทย เช่น 
มะล ิกล้วยไม้ ขม้ิน ตะไคร้หอม มาผสมเพิม่เพ่ือเป็นสนิค้าเฉพาะบคุคล
จะสามารถตอบโจทย์ลกูค้ากลุ่มมลิเลนเนยีลทีน่ยิมความเป็นตวัเองได้ 
กลุม่ที ่ 2 คอืข้าว เราสามารถน�าข้าวไรซ์เบอรีม่าท�าให้ลกูค้าเหน็ว่า

ข้าวชนดินีม้สีารอาหารทีเ่ป็นประโยชน์อย่างไร และสามารถน�ามา
ดดัแปลงให้เข้ากบัเมนทูีพ่วกเขาคุน้เคยกันอยู่แล้ว เช่น ซาลาเปา หรอื
ขนมไหว้พระจนัทร์ได้ หลกัๆ คอื เราไม่ต้องเปลีย่นพฤตกิรรมลกูค้า 
เราแค่ท�าความเข้าใจและท�าสนิค้าของเราให้กลมกลนืไปกบัการใช้ชวีติ
ของเขากพ็อ

ฝากถึงผู ้ประกอบการไทยที่ต้องการเปิดตลาดมิลเลนเนียล 
อันดับแรกคือ สังเกตว่าผู้คนยังขาดความสะดวกจุดไหนในการใช้
ชีวิตประจ�าวัน ลองพูดคุยกับกลุ่มคนท่ีมีความสนใจเดียวกันก็ได้ 
จากนั้นหาความเชือ่มโยงของจดุทีพ่ร่องไป แล้วเริม่วางแผนเพือ่อดุ
ช่องโหว่นั้น สิ่งนี้คือการขายความสะดวก ซึ่งผู้ประกอบการควรรู้
ว่าตัวเองจะอยู่ส่วนไหนของ Supply Chain นี้ พอรู้แล้วก็ลงมือให้
เป็นรูปธรรม ลองดผูลตอบรบัแล้วน�ามาปรับปรงุต่อ จรงิๆ มนัไม่ได้
อยู่ที่จะขายอะไร แต่อยู่ที่จะขายอย่างไรมากกว่า คนไทยเก่งเรื่อง
ฝีมือ แต่ยังขาดความน่าสนใจในการน�าเสนอ ซึ่งเราจะตีโจทย์นี้ได้
ก็ต่อเมื่อเรารู้จักลูกค้าดีพอ รู้ความชอบ รู้ไลฟ์สไตล์ และรู้ว่าอะไร
ที่ลูกค้าก�าลังมองหาเพื่อเติมเต็มสิ่งที่ยังขาดนั่นเอง

สนใจขยายตลาดในฮ่องกง
ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ ฮ่องกง 
อเีมล: thaicomm@netvigator.com
โทร: +852 2525 9716
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ผนึกควำมร่วมมือ 
ชูแบรนด์ไทย
เติบโตในตลาดโลก
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Friends of DITP

เกอืบสบิปีของความร่วมมอืระหว่างกรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 
(DITP) และ  Japan Institute of Design Promotion (JDP) สถาบนั
ด้านการออกแบบชื่อดังของประเทศญี่ปุ่น ไม่เพียงสร้างโอกาสให้
นักออกแบบไทยได้แสดงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และ
ด้านฝีมือท่ีโดดเด่นไม่แพ้ชาติใดในโลก แต่ยังท�าให้ DEmark เป็น
อีกหนึ่งตราสัญลักษณ์ด้านดีไซน์ที่ได้รับความไว้วางใจในระดับสากล

หลังจากร่วมมือกันพัฒนางานดีไซน์ไทยเพื่อคัดเลือกไปประกวด
Good Design Award (G Mark)  ที่ประเทศญี่ปุ่นมาโดยตลอด 
จนกระทั่งปี 2008 DITP เล็งเห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อม เพราะ
สินค้าดีไซน์ของไทยมีความโดดเด่นและนักออกแบบไทยมีศักยภาพ
มาก จึงจัดการประกวดของตัวเองข้ึนมาในช่ือ Design Excellence 
Award หรือ DEmark Award  โดย JDP เข้ามาช่วยก�าหนดเกณฑ์
การตัดสิน และส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบในสาขาต่างๆ มาร่วม
เป็นคณะกรรมการตัดสนิรางวลัด้วยทกุปี เพือ่ให้มัน่ใจว่าสนิค้าท่ีได้รับ
ตรา DEmark คือสนิค้าคณุภาพทีผ่่านการคัดเลอืกมาแล้วอย่างพถิพีถินั
จากหน่วยงานด้านการออกแบบของทั้งสองประเทศ 

นอกจากความร่วมมือในด้านการค้า การแลกเปลี่ยนความรู้ และ
การแลกเปลี่ยนคณะกรรมการตัดสินการประกวดทั้งสองรายการ  
สินค้าที่ได้รับรางวัล DEmark Award ยังได้สิทธ์ิเข้ารอบสอง
การประกวด Good Design Award ที่ประเทศญี่ปุ่นทันที โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าแบรนด์ไทยให้
เป็นสากลยิ่งขึ้น รวมถึงเปิดโอกาสทางการค้าในประเทศญ่ีปุ่นและ
อีกหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเฟอร์นิเจอร์และ
ของตกแต่งบ้านที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบเป็นพิเศษ  ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2008 
จนถึงปัจจุบันมีสินค้าไทยที่ผ่านการคัดเลือกอันเข้มข้นและได้รับ
ตรารับรอง G Mark มากถึง 350 รายการ  

ดังนั้น การได้รับตราสัญลักษณ์ DEmark จึงเป็นใบเบิกทางส�าคัญให้
นักออกแบบไทยสามารถพาสินค้าไปไกลในตลาดโลกได้อย่างมั่นใจ 
อีกทั้งยังได้รับการดูแลและสนับสนุนจาก DITP ในด้านการตลาดและ
ประชาสมัพนัธ์ การสมัมนาให้ความรู ้และการเข้าร่วมงานแสดงสนิค้า
ระดับโลกทั้งในประเทศญี่ปุ่น อิตาลี และฝร่ังเศส เพื่อให้สินค้าเป็น
ที่รู้จักในสายตานานาชาติมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

สนใจเข้าร่วมประกวดโครงการ DEmark ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
www.demarkaward.net



เมื่อพูดถึงเส้นทางสายไหม (Silk Road) หลายคนคงนึกถึง
อดตีเส้นทางการค้าส�าคญัแห่งหนึง่ของโลกท่ีถกูลมื แต่ในช่วง 
2-3 ปีทีผ่่านมา ประธานาธบิด ีส ีจิน้ผงิ ของจีนได้ปัดฝุน่เส้นทางนี้
ให้เป็นเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 (New Silk Road) 
ภายใต้นโยบาย One Belt One Road เพื่อสร้างโอกาสด้าน
การค้าและการลงทนุระหว่างประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 เส้นทาง 
ได้แก่ เส้นทางสายไหมทางบก ตั้งแต่ฝั่งตะวันตกของจีนไป
สิน้สดุทีย่โุรป และเส้นทางสายไหมทางทะเล ต้ังแต่ทางตอนใต้
ของจีนไปสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสิ้นสุดที่ยุโรป ซึ่งจีน
จะให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ
สร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆ ที่เส้นทาง
พาดผ่าน ส่งผลให้จนีก้าวขึน้มามบีทบาทส�าคญัในเวทกีารลงทนุ
ระหว่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากมูลค่าเงินลงทุนโดยตรง
ในต่างประเทศ (ODI Stock) ของจีนในปี 2558 ที่เพิ่มขึ้น
ราว 3 เท่าจากปี 2553 และนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา 
จนีกลายเป็นประเทศผู้ให้ความช่วยเหลอืเพือ่การพฒันา หลงัจาก
ที่เคยอยู่ในฐานะประเทศผู้รับความช่วยเหลือมาโดยตลอด 

นอกจากจนียงัมีอกีหลายประเทศทีไ่ด้รบัประโยชน์จากเส้นทาง
สายนี้ รวมถึงประเทศไทย ที่แม้ไม่ได้อยู่บนเส้นทางสายไหม
แห่งใหม่โดยตรง แต่ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560-2579) ไทยตัง้เป้าจะพฒันาระบบคมนาคมให้เช่ือมโยง
กับจีน ดังนั้น นอกจากภาคการคมนาคมขนส่งแล ้ว 
ภาคอุตสาหกรรมและภาคการท่องเที่ยวของไทยก็คาดว่าจะ
ได้ประโยชน์จากการเข้ามาลงทุนของต่างชาติตามเส้นทาง
การค้าใหม่นี้ด้วยเช่นกัน 

ที่มา: ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)

หมายเหตุ: คอลมัน์นีเ้ผยแพร่เพือ่ให้ความรูด้้านเศรษฐกจิมหภาค เศรษฐกจิต่างประเทศ 

รวมถึงภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จ�าเป็นต้อง

สอดคล้องกับความคิดเห็นของธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย

ปัดฝุ่นเส้นทางสายไหม 
พาจีนก้าวไกลสู่ผู้น�าการค้า
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T/Mark การันตี “คุณภาพ”
สุดยอดผลติภณัฑแ์บรนดไ์ทย

ส�าหรับสินค้าก็มาจากหลากหลายกลุ่ม 
ได้แก่ อตุสาหกรรมหนกั อาหารและเกษตร 
ไลฟ์สไตล์ แฟชัน่ และอตุสาหกรรมอืน่ๆ ส่วน
กลุม่ธรุกจิบรกิารก็มทีัง้บรกิารรกัษาพยาบาล 
(โรงพยาบาลและคลนิกิ) บรกิารส่งเสรมิสขุภาพ 
(สปา) และบรกิารการศกึษานานาชาต ิโดย
สมาชกิ T/Mark มต้ัีงแต่บรษิทัขนาดใหญ่ เช่น 
บรษัิทศรไีทยซูเปอร์แวร์ ผูผ้ลติสนิค้าพลาสตกิ
ส�าหรับใช้ในครวัเรอืน บรษัิทกรนีสปอต ผู้ผลติ
เครื่องดื่มไวตามิลต์ ไปจนถึงบริษัทระดับ 
SME เช่น บรษิทัปรุ ิเจ้าของสนิค้าสกนิแคร์
และผลติภณัฑ์สปา และบรษิทัลาบราดอร์ 
ผูผ้ลติสนิค้าไลฟ์สไตล์จากเครือ่งหนงั เป็นต้น

กล่าวได้ว่าไม่ว่าธรุกจิจะม ี“ขนาด” ใหญ่หรอื
เล็กก็สามารถสมัครขอรับตราสัญลักษณ์ 
T/Mark ได้ท้ังนั้น โดยสิ่งส�าคัญท่ีสุดคือ 
บริษัทต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์และ
บริการมี “คุณภาพ” ตรงตามกฎเกณฑ์
ทกุข้อของเราอย่างแท้จรงิ และตราสญัลักษณ์
นีก้เ็ป็นอกีหนึง่เครือ่งมอืทางการตลาดส�าคญั
ทีช่่วยกรยุทางให้สนิค้าและบรกิารไทยไปยืน
ผงาดอย่างมัน่ใจในเวทกีารค้าโลกค่ะ

ตดิต่อส�านักส่งเสริมนวตักรรมและสร้างมูลค่าเพิม่เพือ่การค้า 

เพื่อสมัคร T/Mark 
โทร. 02-507-8266 อีเมล: ttmditp@gmail.com 

อย่างทีเ่รารูก้นันะคะว่า ปัจจบัุน ผูบ้รโิภค
ทั่วโลกล้วนคาดหวังที่จะซื้อผลิตภัณฑ์และ
บรกิาร “คณุภาพดี” ในราคาทีเ่หมาะสม พวกเขา
พถิพีถัินในการเลอืกใช้สนิค้าและบรกิารมากขึน้ 
ซึ่งผู้บริโภคจ�านวนไม่น้อยให้ความส�าคัญ
ตัง้แต่ต้นทางการผลติเลยค่ะ 

ขณะทีภ่าครฐัของหลายประเทศได้หยบิยก
มาตรการด้านแรงงาน และผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม มาเป็นมาตรการส�าคญัประกอบ
การพิจารณาน�าเข้าสนิค้า ท�าให้ผูผ้ลติสินค้า
ทั่ วโลกต ้องพัฒนาตัวเองและคุมเข ้ม
กระบวนการผลิตสนิค้ามากข้ึนกว่าเดมิ ไม่
ปล่อยให้เกดิช่องโหว่จนท�าให้ภาพลกัษณ์ของ
สินค้าหมองมัวในสายตาผูบ้รโิภค

ส�าหรับสนิค้าและบรกิารของไทยทีผ่่านมานัน้
ได้รับการชืน่ชมและยอมรับเรือ่ง “คุณภาพ” 
ในระดับสากล คนไทยได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลิต
สินค้าและให้บริการที่ใส่ใจในรายละเอียด 
ตัง้ใจน�าเสนอสิง่ท่ีดีท่ีสดุให้แก่ผูบ้รโิภค เป็น
คณุภาพตามแบบฉบับไทยทีท่�าด้วยใจอย่าง
แท้จริง  

จากการส�ารวจทัศนคติและการรับรู้ของ
ผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกที่มีต่อสินค้าและ
บริการไทยในปี 2553 พบว่า ผู้บริโภค
มองว่าสนิค้าและบรกิารไทยมเีอกลักษณ์ มี
คุณภาพด ีราคาสมเหตสุมผล และผู้บรโิภค
สมัยนี้มีความคาดหวังสูงขึ้น

ดฉินัในนามของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
จงึได้เร่งรดัผลกัดนัการตอกย�า้จดุแขง็และสร้าง
ความโดดเด่นของแบรนด์ไทยให้มากขึน้ด้วย
การโปรโมตภาพลักษณ์ท่ีดีของสินค้าและ
ประเทศไทยว่าเป็น “แหล่งผลติสนิค้าและ
บรกิารทีม่คีณุภาพทีท่ัว่โลกไว้วางใจ” จงึเป็น
ทีม่าของการจดัท�าตราสัญลักษณ์ “Thailand 
Trust Mark” หรอื “T/Mark” ในปี 2555 

เมือ่ผูบ้รโิภคเหน็ตราสญัลกัษณ์ T/Mark บน
สนิค้าหรอืบรกิารใดของไทย กจ็ะทราบทนัที
ว่า นีค่อืสนิค้าและบริการท่ีมคีณุภาพท่ีดทีีส่ดุ
จากเมอืงไทยและมมีาตรฐานยอดเยีย่มระดบัโลก

ทีส่�าคญัยงัเป็นสนิค้าและบรกิารจากบรษิทั
ทีม่บีรรษัทภบิาล มกีารใช้แรงงานทีเ่ป็นธรรม
ตามมาตรฐานแรงงานไทย ค�านงึถงึผลกระทบ
ต่อสิง่แวดล้อม มกีารจดัการสิง่แวดล้อมทีดี่ 
เช่น ได้มาตรฐาน ISO14001, Eco Label, 
Carbon Footprint และโรงงานสเีขยีว เป็นต้น 
รวมถงึมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึง่ล้วน
เป็นประเด็นส�าคัญท่ีผู ้บริโภคสมัยนี้ให้
ความสนใจ โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ท�างาน
แบบบูรณาการกับกระทรวงแรงงานและ
กระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือรบัรองมาตรฐาน
ดงักล่าว 

ตัง้แต่เริม่โครงการจนถงึปัจจบุนั T/Mark มี
สมาชกิเพิม่ขึน้ทกุปี โดยมผีูส้นใจสมคัรขอรบั
ตราสญัลกัษณ์การนัตคีณุภาพมาตรฐานสงู
หลายพนัรายและนบัถงึสิน้ปี 2559 มผู้ีผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานและได้รับตรา T/Mark 
ทัง้ส้ิน 700 ราย ซ่ึงสะท้อนว่า ทางกระทรวงพาณชิย์
และพนัธมติรได้ร่วมกนัประเมนิคณุภาพกนั
อย่างเข้มข้น จงึมัน่ใจว่าสนิค้าและบริการทีไ่ด้รบั
ตรา T/Mark มคีณุภาพยอดเย่ียมอย่างแท้จรงิ 

ในปี 2560 กรมส่งเสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ (DITP) ตอกย�า้นโยบายสรา้งความเชือ่มัน่
ด้านการค้าระหว่างประเทศต่อนานาชาติ ซึ่งในปัจจุบันการแข่งขันในตลาดโลกมี
การเปลี่ยนแปลงมากขึ้น จึงจ�าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับความต้องการของผู้ซื้อ 
ผูน้�าเขา้และผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยหนึง่ในกลยทุธท์างการตลาดท่ี DITP จะน�ามาตดิ
อาวธุให้กบัผู้ประกอบการและยงัเป็นการสรา้งความม่ันใจใหก้บัผูบ้รโิภค คือ ตราสญัลกัษณ์ 
“Thailand Trust Mark” หรอื “T/Mark” ท่ีจะการนัตคีณุภาพสนิคา้และบรกิารทีท่ัว่โลก
สามารถใหค้วามไวว้างใจได้

มาลี โชคล�้าเลิศ

   อธิบดกีรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

   อดีตอธบิดีกรมทรัพย์สนิทางปัญญา

   อดีตอคัรราชทตู (ฝ่ายการพาณชิย์) 

   ส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 

   ณ กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจกัร

   อดตีอคัรราชทตูท่ีปรึกษา (ฝ่ายการพาณชิย์) 

   ส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 

   ณ กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี

-

-

-

-





“เพราะเราสองคนชอบแว่นตาครับ ก็เลยอยากท�าแว่นตาดีๆ เก๋ๆ 
มาให้ทกุคนได้ใส่กนั หลงัจากออกแบบเองและทดลองใช้จนมัน่ใจ เรา
กเ็ลยตดัสนิใจท�าแบรนด์ MisterHoots ออกมา 

ตอนนีเ้ราได้รบัฟีดแบก็ทีด่จีากลกูค้าในไทย แต่เป้าหมายต่อไปของ
เราคอืการเปิดตลาดต่างประเทศ เราเชือ่ว่าผูป้ระกอบการหลายคน
คงอยากพาสนิค้าตัวเองไปไกลถงึตลาดต่างประเทศกนัทัง้นัน้ และ
หน่วยงานท่ีช่วยแนะน�าได้ดีทีส่ดุก ็DITP นีแ่หละครบั

เมือ่ก่อนเราสองคนเคยคิดว่าการขอรบัค�าแนะน�าจาก DITP คงเป็น
เรือ่งยาก เพราะคดิว่า DITP คงไม่สนใจผูป้ระกอบการรายเลก็ทีเ่พิง่
เร่ิมต้นท�าธรุกจิอย่างเรา แต่จรงิๆ แล้ว หลงัจากได้พดูคุยกับเจ้าหน้าท่ี
ของ DITP เราได้รบัค�าแนะน�าทีด่มีาก ทีส่�าคญัยังแนะน�าให้เราได้
รู ้จักโครงการดีๆ มากมาย ที่จะเปิดโอกาสให้เราได้ไปตลาด
ต่างประเทศอย่างท่ีฝันไว้ 

แล้วจะเลือกโครงการไหนด?ี ผมกบักรนีคดิว่าแบรนด์ของเรามจีดุเด่น
ด้านดีไซน์ ท่ีเราช่วยกนัออกแบบเอง เราก็เลยมองหาโครงการทีเ่รา
ได้โชว์ความสามารถด้านนี ้ ลองดวู่าฝีมอืของเราเข้าขัน้หรือยงั หรอื
ยงัมจุีดไหนท่ีเราต้องพฒันาอกี ซึง่เท่าทีศ่กึษาหลายๆ โครงการของ 
DITP แล้ว โครงการ Talent Thai ดจูะเหมาะกบัเราสองคนท่ีสดุ 
เพราะเป็นโครงการท่ีคดัเลอืกนักออกแบบไทยหน้าใหม่ทีม่คีวามโดดเด่น
แล้วปั้นให้เป็นนักออกแบบระดับอินเตอร์ แถมยังช่วยผลักดันให้
แบรนด์ของเราเป็นท่ีรูจ้กัและได้รับการยอมรบัในตลาดต่างประเทศด้วย  

ถ้ามโีอกาสได้รับคดัเลอืกเข้าโครงการ เราเชือ่ว่าเราจะได้ประโยชน์
และประสบการณ์ท่ีดแีน่นอน ส่ิงทีเ่ราจะได้รบัคอื ความรู้ใหม่ๆ จาก
การอบรมสมัมนาทีม่ใีห้ตลอด ได้โปรโมตแบรนด์ของเราผ่านช่องทาง
ต่างๆ ของ DITP และที่ส�าคัญมีโอกาสได้ไปร่วมงานแสดงสินค้า
ระดับโลก เช่น กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย กรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส แต่ถ้ายังไม่ผ่านการคัดเลือกปีนี้ อย่างน้อยเราก็ยังได้รับ
ค�าแนะน�าจากนักออกแบบเก่งๆ เพื่อน�ามาปรับปรุงแล้วกลับมา
สมัครใหม่ในปีต่อไป ซึ่งมันดีท้ังต่อตัวเราเองในฐานะนักออกแบบ
หน้าใหม่ และดต่ีอสนิค้าของเราทีจ่ะได้รบัการพฒันาให้มมีาตรฐานสงูขึน้

นอกจาก Talent Thai แล้ว DITP ยังมีอีกหลายโครงการให้
นักออกแบบได้ลองเปิดประสบการณ์ด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็น
การประกวด DEmark Award, Designers’ Room และ Thailand 
Trust Mark ซึ่งน่าสนใจไม่แพ้กันครับ” 

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Talent Thai 2017 
ดูรายละเอียดท่ี www.designers360.net                                                                   
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการของส�านักส่งเสริม
นวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าได้ที่ 02-507-8266 
หรือ DITP Call Center 1169 

ภัทรภณ โตอุ่น 
อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล 
นักร้อง นักแสดงและเจ้าของแบรนด์ MisterHoots
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                      DITP Club

รอน ภัทรภณ  กรีน อัษฎำพร



ปฏิทินกิจกรรมและกำรสัมมนำ
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DITP Calendar

หลักสูตรออนไลน์ 

การจัดการโลจิสติกส์
เพื่อการส่งออก รุ่นที่ 12
วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2560

Start Up รุ่น 3 
วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2560

ความรู้เบื้องต้นใน
การประกอบธรุกจิส่งออก รุน่ 17
วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2560

การค�านวณต้นทุนและ
การตั้งราคาสินค้า
เพื่อการส่งออกรุ่นที่ 17
วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2560

สามารถลงทะเบียนได้ที่
www.elearning.ditp.go.th



ธีรพงศ์ จันศิริ
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
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              Healthy Thought

กล้ำแตกต่ำง
จึงจะ

“เกิด”



กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย

THINK TRADE  THINK DITP

www.ditp.go.th DITP Call Center 1169


