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สวัสดค่ีะ 
การเคลือ่นย้ายของกลุม่คนทีเ่หน็โอกาสและ
ช่องทางขยบัขยายไปตัง้รกรากในต่างแดนมี
ให้เห็นอย่างกว้างขวางไปทัว่โลก ทัง้น้ี ด้วย
เหตผุลทางการเมอืง สงัคม เศรษฐกจิ ท�าให้
เกดิพลเมอืงโลกใหม่ทีม่คีวามหลากหลายทาง
ชาตพินัธุ ์(Ethnic) 

หากพดูถงึประเทศท่ีมคีวามหลากหลายทาง
ชาตพินัธ์ุ (Ethnic Diversity) คงปฏเิสธไม่
ได้ว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 
เช่น สหรฐัอเมรกิา แคนาดา ออสเตรเลยี 
ญีปุ่น่ ซึง่กลุม่ชาตพินัธุเ์หล่านีม้คีวามต้องการ
ทีค่ล้ายคลงึกบับรรพบรุษุเดมิ ส่งผลต่อการ
เลอืกซือ้สนิค้า อปุโภค บรโิภค ไม่ว่าจะเป็น
สนิค้ากลุม่อาหาร เคร่ืองประดับ เครือ่งแต่งกาย 
หรอืสนิค้าตามเทศกาลต่างๆ

ตัวอย่างตลาด Ethnic ที่มีขนาดใหญ่และ
มีความหลากหลายคือตลาดสหรัฐฯ ซึ่งมี
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 Executive  Editor

ผูบ้รโิภคมากกว่า 300 ล้านคน เป็นผูบ้รโิภค
ท่ีมาจากหลากหลายชาตพัินธุ ์ท�าให้เกดิช่องทาง
ตลาดเฉพาะกลุ ่มหลายรูปแบบ กลุ ่ม
ชาตพินัธุท์ีส่�าคญั ได้แก่ กลุม่ฮสิแปนกิ ซึง่มี
ประมาณ 57 ล้านคน เป็นชนกลุม่น้อยทีม่มีาก
ทีส่ดุในสหรฐัฯ มกี�าลงัซือ้กว่า 1.5 ล้านล้าน
เหรยีญสหรฐั (ข้อมลูปี 2015) และคาดว่าใน
ปี 2060 จะเตบิโตเป็น 119 ล้านคน ส่งผลให้
ก�าลงัซือ้เพิม่สงูถงึ 1.7 ล้านล้านเหรยีญสหรฐั

THINK TRADE THINK DITP ฉบบันีจ้งึขอ
เปิดโอกาสทางความคิดของผู้ประกอบการ
ไทย ต่อความต้องการของกลุม่ Ethnic หรอื
กลุม่สนิค้าชาตพินัธุท์ีน่บัวนัความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมกลายเป็นโอกาสทางการค้าทีม่ี
เสน่ห์ท่ีตลาดสากลให้ความสนใจมากขึน้ DITP 
ในฐานะตวัแทนภาครฐัพร้อมผลกัดนัให้ชาวโลก
ได้เหน็เสน่ห์สนิค้าไทยในหลากหลายรปูแบบ 
มาเตรียมความพร้อมบุกตลาด Ethnic 
ไปด้วยกนันะคะ

นางมาล ีโชคล�า้เลศิ
อธบิดกีรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

กระทรวงพาณิชย์



สหรัฐอเมริกา

ฮิสแปนิก 56.6 ล้านคน

แอฟริกัน 46.4 ล้านคน

เอเชีย 21 ล้านคน

แคนาดา

อังกฤษ  6.5 ล้านคน

ฝรั่งเศส  5.1 ล้านคน

จีน 1.5 ล้านคน

ประชากรรวม 324 ล้านคน

ประชากรรวม 36 ล้านคน

ออสเตรเลีย

อังกฤษ 1.2 ล้านคน 

นิวซีแลนด์ 6 แสนคน 

จีน 5.26 แสนคน 

อินเดีย 4.68 แสนคน 

ฟิลิปปินส์ 2.46 แสนคน

ประชากรรวม 24 ล้านคน 

คนไกลบา้น

Trade HighlightTrade Highlight

การย้ายถิ่นฐานไปท�างานหรือต้ังรกรากใน
ต่างประเทศเป็นเรือ่งธรรมดาของคนทัว่โลกไปแล้ว 
แต่ไม่ว่าจะไปอยูไ่กลบ้านเกดิเมอืงนอนแค่ไหน 
คนพลดัถิน่จ�านวนมากยังคงโหยหา ‘รากเหง้า’ 
ของตวัเองอยูเ่สมอ จงึกลายเป็นโอกาสให้ธุรกจิ
หยบิยืน่สนิค้าและบรกิารเอาใจคนไกลบ้าน
ให้รูสึ้กอุ่นใจ ให้คลายคดิถงึบ้านเกดิของตวัเอง

หลายประเทศในโลก อาท ิ สหรฐัอเมรกิา 
แคนาดา ออสเตรเลยี และประเทศในยโุรป
กลายเป็น ‘บ้านหลงัใหม่’ ของคนหลากหลาย
เชือ้ชาติ 

ใน ‘สหรฐัอเมริกา’ ท่ีมีประชากรรวมประมาณ 
324 ล้านคนในปี 2559 พบว่าในจ�านวนนี้
มกีลุม่ชาตพินัธุ ์ ‘ฮสิแปนกิ’ หรอืชาวละตนิ
อเมรกิาทีพ่ดูภาษาสเปนอยูม่ากทีสุ่ด หรอื
ประมาณ 56.6 ล้านคน ชาวแอฟริกัน-
อเมรกัิน 46.4 ล้านคน และชาวเอเชยีราว 
21 ล้านคน 

โดยชาวฮสิแปนกินอกจากจะมจี�านวนมาก
แล้ว ยงัเป็นผูบ้ริโภคท่ีมีก�าลงัซือ้สงู นยิมค้นหา
ข้อมลูออนไลน์ก่อนตดัสนิใจซือ้สนิค้ากลุ่มต่างๆ 
ทัง้อาหาร สนิค้าด้านท่องเทีย่ว สขุภาพ ความงาม 
ยานยนต์ บันเทิง เครื่องประดับ ส่วนใหญ่
จะใช้ภาษาอังกฤษในการหาข้อมูลและ
แชร์ข้อมูลต่างๆ ในโลกออนไลน์ แต่อตัราการ 
ค้นข้อมลูด้วยภาษาสเปนกเ็พิม่ขึน้ต่อเน่ือง การ
ให้ข้อมลู สือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ทีเ่ชือ่มโยง 
กบัความเป็นชาวฮสิแปนิก เช่น ประเพณี 

วฒันธรรม และภาษา จะช่วยดงึดดูความสนใจ
และมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ของลกูค้ากลุ่มนี้

ขณะที ่‘แคนาดา’ เป็นอกีประเทศทีเ่ศรษฐกจิ
ถกูขับเคลือ่นด้วยคนกลุม่ชาติพนัธุ ์ ปัจจุบนั
แคนาดามปีระชากรทัง้หมด 36 ล้านคน มี
กลุม่ชาตพินัธุก์ลุม่ใหญ่คอื ชาวองักฤษ 6.5 
ล้านคน รองลงมาคอื ฝรัง่เศส 5.1 ล้านคน 
และชาวจนี 1.5 ล้านคน 

ขณะเดยีวกนัยงัพบด้วยว่า คนเอเชยีคอืกลุ่ม
ชาติพนัธุท์ีม่จี�านวนเพ่ิมขึน้อย่างรวดเรว็ใน
แคนาดาในช่วงทีผ่่านมา

โดยแบ่งเป็นกลุม่ใหญ่ๆ 2 กลุ่มคอื ชาวเอเชีย
ตะวนัออก ได้แก่ ชาวจนีฮ่องกง ฟิลปิปินส์ 
เกาหลีใต้ ญีปุ่น่ ส่วนอกีกลุ่มคอืชาวเอเชียใต้
ได้แก่ ชาวอนิเดยี ปากสีถาน ศรลีงักา ซ่ึงทัง้
สองกลุ่มเป็นคนรุน่หนุ่มสาวและมกีารศกึษาสงู

ผูบ้ริโภคกลุม่นีน้อกจากจะซือ้หาสนิค้าจาก
ซเูปอร์มาร์เกต็ท้องถ่ินแล้ว ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา
ได้หนัมาสัง่ซือ้สนิค้าออนไลน์ทีส่่งตรงมาจาก
ต่างประเทศ เช่น สหรฐัอเมรกิา ยโุรป หรือ
เอเชีย มากขึน้ด้วย 

ส่วน ‘ออสเตรเลยี’ ในปี 2559 มปีระชากร
ทัง้หมดประมาณ 24 ล้านคน และเป็นคนที่
เกดิในต่างประเทศมากกว่า 28% คอืราว 6.7 
ล้านคน กลุม่ชาตพินัธุท์ีม่จี�านวนมากทีสุ่ดใน
ออสเตรเลียคอื องักฤษ ประมาณ 1.2 ล้านคน 

รองลงมาคอืนวิซแีลนด์ 6 แสนคน จนี 5.26 
แสนคน อนิเดยี 4.68 แสนคน และฟิลปิปินส์ 
2.46 แสนคน 

อกีทัง้เหน็ได้ชดัเจนว่า ชาวออสซีเ่ชือ้สายเอเชยี
มจี�านวนมากข้ึนเรือ่ยๆ หรอืคดิเป็นกว่า 10% 
ของประชากรทัง้หมด ผูบ้ริโภคกลุม่นีช้อบซือ้
อาหารสดมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารทะเล
และพชืสมนุไพรต่างๆ ส่วนใหญ่ชอบซือ้ของ
ในร้านค้าปลกีหรอืซูเปอร์มาร์เกต็ทีม่สิีนค้า
ต่างประเทศให้เลอืกหลากหลาย ให้ความส�าคัญ
กบัเรือ่ง “ราคา” และมกัจะเปรียบเทยีบราคา
สนิค้าทางอินเทอร์เนต็ก่อนตดัสินใจซือ้สินค้า
จรงิในร้านค้า 

จากข้อมลูข้างต้นคงจะเห็นภาพแล้วว่า ไม่ว่า
จะเป็นกลุม่ชาตพินัธุใ์ดต่างกน็ยิมซือ้หาสนิค้า
ออนไลน์กันมากขึน้ นีจ่งึเป็นช่องทางการค้า
ส�าคญัทีผู่ป้ระกอบการต้องใช้เพือ่เข้าถงึลกูค้า
กลุม่นี้ 

ท่ีส�าคญัท่ีขาดไม่ได้คือจะต้องเข้าใจวฒันธรรม 
ภาษา รสนยิม ค่านิยม ไลฟ์สไตล์อย่างลึกซึง้ 
เพือ่ทีจ่ะรู ้(ความต้องการ) เขา และรู ้(ว่า) 
เราจะเติมเตม็ความต้องการซือ้ของผูบ้รโิภค
กลุม่นีไ้ด้อย่างไรบ้าง

หากต้องการข้อมลูเชงิลกึตลาดกลุม่ชาตพินัธุ์
เพิม่เติม  ตดิต่อ DITP Call Center 1169

ตอบโจทย ์โดนใจ

                          THINK TRADE มิถุนายน 25604



สหรัฐอเมริกา

ฮิสแปนิก 56.6 ล้านคน

แอฟริกัน 46.4 ล้านคน

เอเชีย 21 ล้านคน

แคนาดา

อังกฤษ  6.5 ล้านคน

ฝรั่งเศส  5.1 ล้านคน

จีน 1.5 ล้านคน

ประชากรรวม 324 ล้านคน

ประชากรรวม 36 ล้านคน

ออสเตรเลีย

อังกฤษ 1.2 ล้านคน 

นิวซีแลนด์ 6 แสนคน 

จีน 5.26 แสนคน 

อินเดีย 4.68 แสนคน 

ฟิลิปปินส์ 2.46 แสนคน

ประชากรรวม 24 ล้านคน 

กลุม่ชาติพันธุใ์น 3 ตลาดใหญ่
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ทีม่า: รายงานลูกค้าฮสิแปนกิโดย สคต. ณ นครลอสแอนเจลิส

         รายงานกลุม่ตลาดชาตพินัธุใ์นแคนาดาโดย สคต.โตรอนโต

         รายงาน “Culturally Diverse and Expanding Their Footprint: 

The Ethnic-Australian Consumer Report โดย Nielsen

         www.countrydigest.org

         www.usnews.com

         www.abs.gov.au



เดินหนา้สรา้งทางดว่นระหวา่งเมอืง
ศรีลงักาก�าลงัเดนิหน้าพัฒนาประเทศอย่างจรงิจงั เพือ่ยกระดบัเป็นประเทศ
กลุม่รายได้ปานกลางค่อนข้างสงู โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยขีบัเคลือ่น
เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากพัฒนาทุนมนุษย์และการ
สาธารณสขุแล้ว ยงัเน้นด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการคมนาคมขนส่ง ล่าสดุ
จะสร้างทางด่วนเพ่ือเชือ่มเมอืงต่างๆ ทางภาคตะวนัออกและภาคเหนอื โดย
ได้รับความช่วยเหลือจากอนิเดยี นีเ่ป็นอกีจงัหวะหน่ึงทีเ่หมาะสมส�าหรบั
ธรุกจิไทยสาขาก่อสร้างและสาขาอืน่ๆ ทีม่ศีกัยภาพเข้ามาบกุตลาดศรลัีงกา
อย่างจรงิจงั 

หาโอกาสขยายธุรกจิและการลงทุนในศรลัีงกา 

ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจนไน 

อีเมล: thaitcchennai@gmail.com

1

Trade Insight

เล็งลด VAT เครือ่งจกัรภาคการผลติ
หลายประเทศปรบักฎระเบียบเพือ่ส่งเสรมิบรรยากาศการลงทนุและ
ดึงดูดทุนต่างชาติ และอ�านวยความสะดวกให้ภาคอุตสาหกรรม 
เช่นเดียวกบัอยีปิต์ท่ีมีแผนจะลดภาษมีลูค่าเพิม่ (VAT) จาก 13% เหลือ 
5% ส�าหรบัสนิค้าเครือ่งจกัรและเคร่ืองมอืในการผลิตสินค้าและบรกิาร
สาขาต่างๆ ของภาคการผลติทัง้ระบบ อย่างไรกต็ามยงัต้องตดิตาม
ความคบืหน้าและรายละเอยีดกนัต่อไป เพราะขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการยกร่าง
โดยหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง

เกาะตดิกฎระเบยีบการค้าในอยีปิต์และแอฟรกิาเหนอื

ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ กรงุไคโร 

อเีมล: ditpcairo@gmail.com

ตลาดสนิค้าหรใูนจนีใหญเ่พ่ิมขึน้ 2 เทา่
การบรโิภคสนิค้าหรใูนจนีเพิม่ข้ึนสองเท่าเป็นมลูค่า 1 ล้านล้านหยวน 
(147,000 ล้านเหรยีญสหรฐั) คดิเป็น 3 ใน 4 ของการใช้จ่ายสนิค้าหรใูน
ตลาดโลกและท�าให้จนีเป็นตลาดสนิค้าหรท่ีูใหญ่ทีสุ่ด ชาวจีนกว่า 7.6 ล้าน
ครวัเรอืนทีมี่รายได้กว่า 44,400 เหรยีญสหรฐัต่อปี และใช้จ่ายกบัสนิค้าหรู
อยูท่ี่ 10,500 เหรียญสหรฐั ผูป้ระกอบการไทยควรพฒันาดไีซน์และ
รปูแบบสนิค้าให้หรดูดีูเพือ่เจาะตลาดสนิค้าหรูในจนี

      
เกาะตดิความเคลือ่นไหวตลาดจนี

ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้า ณ นครเซีย่งไฮ้  

อเีมล: ttcshanghai@thaitradechina.cn

อาหารฮาลาลเตบิโตสงู
การขยายตัวของสังคมมุสลิมในแคนาดาท�าให้ยอดขายอาหาร
ฮาลาลเตบิโต 10-15% ต่อปี มมีลูค่าตลาดราว 1 พนัล้านเหรยีญสหรฐั 
(หรือราว 3.5 หม่ืนล้านบาท) ชาวแคนาดานยิมเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารฮาลาลจากซเูปอร์มาร์เกตชัน้น�าทีม่สีนิค้าให้เลอืกหลากหลาย นี่
คือโอกาสขยายตลาดในแคนาดาทีต้่องสร้างความเชือ่มัน่ด้านมาตรฐาน
ของตราสญัลกัษณ์ฮาลาล และแสดงให้เหน็อย่างชดัเจนบนบรรจภุณัฑ์

ส่งออกสนิค้าฮาลาลไปแคนาดาให้ถกูใจผูบ้ริโภค 

ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคเูวอร์ 

อเีมล: ttcvan@telus.net

2  อียิปต์

4  จีน3  ศรีลังกา

1  แคนาดา
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3

4

6

ชิงตลาดเสือ้ผา้สไตล ์CoolBiz 
ฤดรู้อนของทุกปี ญีปุ่่นรณรงค์ให้ประชาชนแต่งชุดท�างานแบบสบายๆ ไม่
ผกูเนกไท ไม่ใส่แจก็เกต เพือ่ลดการใช้พลังงานและลดโลกร้อน ผูป้ระกอบการ
และนกัออกแบบชาวไทยทีคุ่น้เคยกบัอากาศร้อนของไทยอยู่แล้วจงึมโีอกาส
ออกแบบเสือ้ผ้าเคร่ืองนุ่งห่มให้ชาวญีปุ่น่สวมใส่ในช่วงฤดรู้อนแบบนีไ้ด้ไม่ยาก 
เช่น การน�าผลติภัณฑ์พืน้บ้านหรือดไีซน์ท้องถิน่มาประยกุต์ให้เข้ากบั
เคร่ืองแต่งกาย สร้างลวดลายทีส่ะดดุตาคนซือ้ เป็นต้น

รบัค�าปรกึษาด้านการออกแบบสนิค้าให้ตรงใจชาวญีปุ่น่ 

ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกยีว

อีเมล: thaitctokyo@thaitrade.jp

ขายอาหารออนไลนค์กึคกั
ตลาดซือ้ขายสนิค้าอาหารผ่านช่องทางออนไลน์มกีารแข่งขนัสงูขึน้หลงัมี
ผู้ประกอบการจ�านวนมากสนใจเข้ามาชิงส่วนแบ่งในตลาดทีก่�าลงัเตบิโต
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มอาหารพร้อมรบัประทานและอาหารพร้อมปรุง
ที่บริการจัดส่งถึงบ้านท่ีเติบโตสูง มูลค่าตลาด 600 ล้านเหรียญ
ออสเตรเลยี (หรอืราว 1.5 หมืน่ล้านบาท) หรอืเกอืบครึง่หนึง่ของตลาด
ซือ้ขายสนิค้าอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ นีจ่งึเป็นอกีช่องทางหนึง่ที่
ห้ามพลาดอย่างเดด็ขาดและเป็นโอกาสสดใสทีผู่ป้ระกอบการอาหารไทย
มากศกัยภาพต้องเร่งเข้าไปชงิส่วนแบ่งตลาดทนัที

ขอข้อมูลตลาดสนิค้าอาหารออสเตรเลยี 

ตดิต่อส�านกังานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซดินย์ี 

อเีมล: thaitrade@ozemail.com.au

5  ญี่ปุ่น 6  ออสเตรเลีย

2
5
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Happening

เมื่อพูดถึงรอยสักหลายคนคงนึกถึงรูปภาพหรือ
ตวัอกัษรท่ีติดอยูต่ามร่างกาย แต่ปัจจบัุนรอยสกั
ไม่เพียงแค่ให้ความสวยงาม แต่ยงัสามารถเกบ็ความ
ทรงจ�าตลอดไปได้ด้วย!

เนท ซกิการ์ด ช่างสกัจากลอสแองเจอลสิเป็นเจ้าของ
ไอเดยีรอยสกัเสยีงน้ี ซึง่เป็นการผสมผสานระหว่าง
การสกัด้วยหมึกแบบคลาสสกิและเทคโนโลยสีแกน
ในสมาร์ตโฟน โดยสามารถบันทกึเสยีงอะไรกไ็ด้ 
ไม่ว่าจะเป็นเพลง เสยีงสตัว์ เสยีงเด็กร้อง หรอืเสยีง
ของคนท่ีเรารกัท่ีต้องการให้อยูใ่นความทรงจ�าตลอด
ไป เม่ือเลอืกเสยีงท่ีต้องการได้แล้ว ช่างจะสกัเป็น
รปูคลืน่เสยีงท่ีออกแบบโดยคอมพวิเตอร์ก่อนเอา
ไฟล์เสียงไปเก็บบนฐานข้อมูล ที่สามารถเปิด
แอปพลิเคชนับนสมาร์ตโฟนเพือ่เล่นเสยีงได้บ่อยตาม
ต้องการ จากน้ีรอยสกัจะเป็นมากกว่าศลิปะท่ีช่วย
บ่งบอกตัวตนแต่เป็นสิง่ท่ีช่วยบนัทกึความทรงจ�าได้
อกีรปูแบบหน่ึง 

ทีม่า : www.odditycentral.com

“รอยสักเสียง”
ความทรงจ�า
ที่ไม่มีวันจางหาย 
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Muzo ลดเสยีงร�าคาญ 
เพ่ิมความเป็นสว่นตัว

ความเป็นส่วนตวัถอืเป็นเรือ่งส�าคญัของคนทกุคน 
แต่บางคร้ังความเป็นส่วนตวักถ็กูรบกวนด้วยเสยีง 
อืน่ๆ รอบข้างอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้

Muzo คือผู้ช่วยตัวใหม่ท่ีสามารถป้องกันเสียง
รบกวนต่างๆ ให้คณุได้ โดยเครือ่งจะตรวจจบัการ
สัน่สะเทอืนของคลืน่เสยีง และลดคลืน่เสยีงเหล่านัน้
ลงด้วยการปล่อยคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าออกมา ซึง่ช่วย
ให้บริเวณโดยรอบเงยีบลงได้ ท�าให้เรามสีมาธกิบั
การท�างานหรอืการอ่านหนงัสอืมากขึน้ นอกจากนี้
ยังสามารถควบคุมผ่านสมาร์ตโฟนได้อีกด้วย 
เทคโนโลยทีี่เ่ข้าใจความต้องการผูบ้รโิภคขนาดนีค้ง
ได้เสยีงตอบรบัทีดี่แน่นอน เหน็อย่างนีแ้ล้ว น่ามไีว้
สกัอนั! 

ทีม่า: www.marketingoops.com

                           THINK DITP มิถุนายน 2560 9



Inspiration & Success    

สนิค้าและบรกิารหลายชนิดไมไ่ด้เปน็ ‘One Size Fits All’ 
หรอืรปูแบบเดียวเหมาะกับคนทกุกลุม่อกีต่อไปแลว้
เพราะลกูคา้แตล่ะกลุม่ตา่งมรีสนิยมและความชอบไมเ่หมือนกนั 
อยา่งเชน่ ‘อา่งอาบน�า้’ ทีต้่องออกแบบให้สอดคล้องกบัสรีระ
และการใชง้านของลกูค้าแต่ละชนชาติ
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BATHROOM 

คณุเอยีด จารรุตัน์ กรรมการผูจั้ดการของ บาธรมู ดไีซน์ บรษิทัผลติอ่างอาบน�า้
และสนิค้าสขุภณัฑ์เจ้าของรางวลั Design Excellence Award (DEmark) และ 
Thailand Trust Mark (T Mark) เล่าว่าลกูค้าในแต่ละประเทศมีความต้องการ
อ่างอาบน�า้แตกต่างกนั ทัง้ในแง่ของขนาดและฟังก์ชนัการใช้งาน

“อ่างอาบน�า้เป็นสนิค้าท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั (Unique) ไม่ได้เป็นสนิค้า 
Universal Design หรอืสนิค้ารปูแบบเดยีวทีข่ายดหีรอืถกูใจคนในทกุ
ประเทศ เช่น ชาวตะวันออกกลางท่ีร�า่รวยจะซือ้อ่างอาบน�า้ราคาแพงและ
ขนาดใหญ่ สามารถอาบพร้อมกนัได้ 4 คน ความลึกของอ่าง 50 เซนตเิมตร
เพือ่ให้เหมาะกบัสรีระ นอนแล้วรูสึ้กสบาย ส่วนในฮ่องกงและญีปุ่น่มข้ีอจ�ากดั
ด้านพืน้ท่ีจงึต้องการอ่างอาบน�า้ขนาดเล็ก ในขณะทีค่นไทยมองอ่างอาบน�า้
ว่าเป็นสนิค้าหรูเพ่ือตกแต่งบ้าน จงึต้องการอ่างขนาดใหญ่ แต่ลึกแค่ 42-45 
เซนติเมตร”

ส่วนในแง่การใช้งาน คณุเอยีดอธิบาย
ว่า คนทัว่ไปเห็นว่าญีปุ่่นคอืผูน้�าด้าน
นวตักรรมจะต้องชอบสนิค้าล�า้ๆ มี
ลกูเล่นการใช้งานเยอะ แต่ในความ
เป็นจริงชาวญี่ปุ่นชอบอ่างอาบน�้า
เรยีบๆ แค่มีน�า้ร้อนให้อาบกพ็อใจแล้ว 
ต่างจากชาวฮ่องกงและชาวจีนที่
ต ้องการลูกเล ่นครบครัน เช ่น 
เทคโนโลย ีI-Command ทีส่ามารถ
ส่ังงานผ่านสมาร์ตโฟน หรอื I-Color 
ระบบไฟใต้น�้าเปลี่ยนสีตามจังหวะ
เพลง ด้านชาวตะวันออกกลางชืน่ชอบ 
อ่างอาบน�้าที่อลังการ นอนสบาย 
มฟัีงก์ชนักลางๆ ท้ังหมดทีก่ล่าวมา
เราต้องรูว้ธิกีารบรโิภค รูใ้จลกูค้า

ทีผ่่านมา บาธรูม ดไีซน์สามารถออกแบบ
อ่างอาบน�า้ให้เหมาะสมกบัความต้องการ

ทีห่ลากหลายของลกูค้าได้อย่างดเีพราะบรษิทัท�าการบ้านและให้ความส�าคญั
กบัดไีซน์และนวตักรรมเป็นอย่างมาก

“ถ้าจะแข่งขันกันเร่ืองต้นทนุ คนไทยสูคู้แ่ข่งจากต่างประเทศยาก เราจึงต้องชู
จดุขายเรือ่งดไีซน์ทีค่นไทยมจีดุเด่นเรือ่งความคดิสร้างสรรค์อยู่แล้ว และต้อง
มนีวตักรรมทีท่นัสมยั ซึง่ต้องอาศยัการวจิยัและพฒันาสนิค้าอย่างจรงิจงั”

แม้ปัจจบุนัสัดส่วนของยอดขายจะมาจากตลาดในประเทศเป็นหลกั แต่
บาธรูม ดไีซน์กป็ระสบความส�าเร็จในการขยายตลาดในต่างประเทศ โดย
ส่งออกสนิค้าไปจ�าหน่ายในกว่า 30 ประเทศทัว่โลก ตลาดหลกัได้แก่ เอเชยี 
ตะวนัออกกลาง และยโุรปบางประเทศ ซึง่คุณเอยีดบอกว่าการขยายตลาด
ในต่างประเทศเป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรบัผูป้ระกอบการไทยทีม่คีวามพร้อมและ
ต้องการกระจายแหล่งรายได้และความเสีย่งในการท�าธรุกจิ

โดยหวัใจส�าคญัของความส�าเรจ็ของ
บาธรูม ดไีซน์ คอื คูค้่าทีม่ศีกัยภาพที่
รบัผิดชอบบรกิารหลังการขายในตลาด
นัน้ๆ เพราะผูใ้ช้อ่างอาบน�า้ต้องการ
บรกิารเหล่านีม้าก ขณะท่ีตวัผลติภณัฑ์
เองกต้็องมคีณุภาพด ี ตรงกบัความ
ต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุม่ด้วย

“DITP ช่วยแนะน�าและสกรนีคูค้่าทีด่ใีห้
เรา ดงันัน้ ถ้าผูป้ระกอบการไทยอยาก
ขยายตลาดในต่างประเทศ การปรกึษา
และการร่วมงานแสดงสนิค้าของ DITP 
ในต่างประเทศจะช่วยเปิดโอกาสทาง
ธรุกิจได้อกีทางหนึง่” คณุเอยีดแนะน�า

ค้นหารายละเอียดงานแสดงสินค้าใน

ต่างประเทศของ DITP ได้ที ่www.ditp.go.th 

อ่านใจคนรักอ่าง (อาบน�้า)
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อยากประสบความส�าเร็จในตลาดต่างประเทศจะต้อง
รูล้กึตลาดเป้าหมายให้ครบทกุมติ ิDITP จงึจัดกจิกรรมเสวนา 
“คยุกับกรู.ู..รูล้กึเรือ่งอหิร่าน” ณ อมิแพค็ เมอืงทองธาน ีเมือ่
วนัท่ี 1 มถินุายน 2560 มผีูอ้�านวยการส�านกังานส่งเสรมิการค้า
ในต่างประเทศ ณ กรงุเตหะราน และผูส่้งออกไทยและผูน้�าเข้า
อหิร่านมาให้ข้อมลูพฤตกิรรมผูบ้รโิภค แนวโน้มตลาด ระบบ
ช�าระเงนิ การขนส่งสนิค้า รวมถงึปัญหาและอปุสรรคทาง
การค้า เพือ่เป็นกรณีศกึษาให้กบัผูป้ระกอบการไทยทีส่นใจ
ร่วมฟังเสวนาอย่างล้นหลาม

สนใจเจาะลึกตลาดต่างประเทศผ่านกิจกรรมดีๆ  กับ DITP 
ตดิต่อสถาบนั New Economy Academy (NEA) 
โทร. 02-507-7999 ต่อ 8111

อธบิดนี�าทมีชาว DITP ผูร้กัสขุภาพร่วมวิง่การกศุลชงิถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กมุาร ีณ สะพานพระราม 8 เมือ่วันที ่11 ม.ิย. 2560 เพ่ือ
ระดมทนุซือ้เสือ้เกราะให้เจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบิตัภิารกจิเสีย่งภยัใน
เขต 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ โดยชาว DITP ร่วมสมทบทนุ
สนบัสนนุโครงการนี ้109,999 บาท เพือ่แสดงน�า้ใจจากชาว 
DITP สูผู่พ้ทิกัษ์แดนใต้

ร่วมกจิกรรมเพือ่สงัคมกบั DITP 
ตดิต่อ DITP Call Center 1169

คุยกับกูรู
รู้ลกึเรือ่งอิหรา่น

DITP ร่วมวิง่การกศุล
ชว่ยทหารชายแดนใต้

DITP Society
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เพือ่เดนิหน้าส่งเสรมิตราสญัลกัษณ์ Thailand Trust Mark หรอื 
T Mark ให้เป็นทีรู้่จักในกลุ่มผูบ้รโิภคเป็นวงกว้าง DITP ได้
จบัมอืศนูย์การค้าดิเอม็โพเรียมและดิเอม็ควอเทยีร์จดังาน 
T Mark Festival 2017 ระหว่างวนัที ่23-28 พฤษภาคม 2560 
ณ ศนูย์การค้าดิเอม็ควอเทียร์ ภายในงานมผีูส้นใจร่วมกจิกรรม
หลากหลายทัง้เวร์ิคชอปการท�าผลติภณัฑ์จากผูป้ระกอบการ 
T Mark การจ�าหน่ายสนิค้าคุณภาพเยีย่ม ทอล์กโชว์โดย
นกัธรุกจิแบรนด์ดังทีส่ร้างแบรนด์ให้ตดิตลาดโลก และมนิิ
คอนเสร์ิต

ร่วมเป็นส่วนหนึง่ของสนิค้าคุณภาพT Mark

ได้ที ่www.thailandtrustmark.com

หลงัจากได้รับเสียงเรียกร้องจากผู้ประกอบการอย่างต่อเนือ่ง 
Thaitrade.com จึงร่วมมอืกบัยักษ์ใหญ่ไอทจีากสหรัฐอเมริกาอย่าง 
Google Inc. เป็นครัง้ที ่3 จัดอบรมโครงการพฒันาศกัยภาพการค้า
ออนไลน์ Smart Online SMEs (S.O.S) ระหว่างวนัที ่23-29 
พฤษภาคม 2560 ทีก่รงุเทพฯ เชยีงใหม่ และภเูกต็ เพือ่ติวเข้ม
กลยทุธ์การค้าในโลกออนไลน์ โดยมนีกัวเิคราะห์คณุภาพการ
ค้นหา (Search Quality Analyst) บินตรงจาก Google 
สหรฐัอเมรกิามาให้ความรูแ้ละค�าปรกึษาแก่ผูป้ระกอบการไทย
อย่างใกล้ชิด

สนใจการค้าออนไลน์คลกิ www.thaitrade.com

ชู T Mark
สินคา้ไทยคณุภาพ

จบัมอื Google
ตวิเข้มคา้ออนไลน์
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เมือ่พดูถึงตลาดกลุม่เชือ้ชาตหิรือ Ethnic Markets ผูป้ระกอบการไทยส่วนใหญ่อาจยงัไม่เหน็ภาพว่าตลาดใหม่
ทีน่่าสนใจนีจ้ะมีช่องทางสร้างเมด็เงนิให้กบัธรุกจิได้อย่างไร วนันี ้คณุจริภาพรรณ มลทิอง ผูอ้�านวยการอาวโุส 
ส�านกังานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแองเจลสิ จะมาไขข้อข้องใจว่า Ethnic Markets มคีวาม
น่าสนใจอย่างไรส�าหรบัผู้ประกอบการไทย 

ภาพรวมของธุรกิจในกลุม่ Ethnic Markets ในอเมริกา 
กลุม่ Ethnic มอีทิธพิลต่อเศรษฐกจิของสหรฐัโดยตรง เนือ่งจากจ�านวนประชากรและรายได้เฉลีย่ต่อครัวเรอืน
มแีนวโน้มเพิม่สงูข้ึนอย่างต่อเนือ่งตามอาชีพและหน้าทีก่ารงานทีด่ขีึน้ กลุม่ชาตพินัธุท์ีส่�าคญัแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ “ฮสิแปนกิ” หรอืกลุ่มประชากรท่ีพดูภาษาสเปน ส่วนมากอพยพมาจากเมก็ซโิก อเมริกาใต้ และ
หมูเ่กาะแครเิบยีน และกลุม่ “เอเชยี” ทีม่าจากประเทศจนี ญีปุ่่น ฟิลปิปินส์ อินเดยี เกาหล ีและเอเชียตะวนั
ออกเฉยีงใต้ ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบก�าลงัซือ้จากปี 2014 ถงึ 2019 กลุม่ฮสิแปนกิมอีตัราการเตบิโตของก�าลงั
ซือ้สูงสดุที ่32.1% ถดัมาเป็นเอเชยี 31.5% อเมริกนัอนิเดียน 29.2% และแอฟรกินัอเมรกินั 23.4%

ผลติภณัฑ์และบรกิารกลุม่ Ethnic ทีไ่ด้รบัความนยิมและมโีอกาสเตบิโตสงูในอเมริกา
ส่วนใหญ่เป็นกลุม่ทีล้่อตามวฒันธรรมดัง้เดมิและวฒันธรรมผสมผสาน สนิค้าหลกัได้แก่ อาหาร ซึง่เน้นรสชาติ
ดัง้เดมิ อกีกลุม่คอืสนิค้าทีส่นบัสนนุกจิกรรมทางวฒันธรรม เช่น งานเฉลมิฉลอง เทศกาลส�าคญัทีเ่ป็น
เอกลักษณ์เฉพาะถิน่ เช่น วนัปีใหม่ของชาวฮสิแปนกิ ปีใหม่จนี งานฉลองอายคุรบ 15 ปีของเดก็หญงิ 
(Quinceañera) งานประเพณท้ีองถิน่ของชาวม้ง ไทย ลาว เวยีดนาม รวมไปถงึงานส�าคญัต่างๆ เช่น งาน
แต่งงาน ส่วนสนิค้า non-food กลุม่ฮสิแปนกิหนัมาให้ความส�าคญักบัสนิค้าสขุภาพ กลุม่เอเชยีให้ความส�าคญั
กบัการบ�ารงุผิว วติามนิจากวตัถดุบิธรรมชาต ิและกลุม่แอฟรกินัอเมรกินัวยัรุน่ให้ความส�าคัญกบัสนิค้าเพือ่
การดูแลแต่งผมและความงาม
 
โอกาสของผูป้ระกอบการไทยในการน�าเสนอสินค้าและบรกิารให้กบักลุม่ Ethnic ในอเมรกิา
สนิค้ากลุม่อาหารพร้อมรบัประทาน เครือ่งดืม่และขนมขบเคีย้วมโีอกาสมาก เพราะท้ังกลุม่ฮิสแปนกิและ
เอเชียเปิดรับสนิค้าใหม่ๆ  โดยไม่ได้ยดึตดิกับแบรนด์มากนกั แต่ค�านงึถงึประโยชน์ต่อร่างกายและความคุ้มค่า
ของสนิค้าและบรกิารนัน้ๆ ผลิตภณัฑ์แนวออร์แกนกิก็น่าสนใจ เพราะกระแสรกัสขุภาพในสหรฐัขยายวงกว้าง
ไปทกุกลุ่มและทกุระดับ

จุดเด่นของผูป้ระกอบการไทย และการสร้างจดุขายให้กบัสินค้าและบรกิาร
ผูบ้รโิภคกลุ่มนีเ้ช่ือมัน่ว่าสนิค้าทีผ่ลติจากประเทศไทยมคีณุภาพสงูอยูแ่ล้ว การกระตุน้การตลาดเชิงวฒันธรรม
ช่วยให้สนิค้าและบรกิารไทยน่าสนใจขึน้ได้ เช่น กลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้มพีฤตกิรรมการบรโิภคที่
ใกล้เคียงกบัไทย ทัง้วตัถดุบิ และรสชาตอิาหาร รวมถงึวฒันธรรมทางศาสนากไ็ปในทศิทางเดยีวกนั มกีาร
เข้าวดั ท�าบญุ มปีระเพณสี�าคญัต่างๆ  ส่วนกลุ่มฮสิแปนกิ การตลาดจะเน้นลักษณะการบรโิภคแบบครอบครวั
ใหญ่ มีงานรืน่เริง เฉลมิฉลอง

ค�าแนะน�าส�าหรับผูป้ระกอบการไทยทีต้่องการเจาะตลาด Ethnic 
ผูป้ระกอบการไทยควรตดิตามข่าวสาร ทัง้เรือ่งนโยบายของประเทศสหรฐัอเมรกิาทีอ่าจส่งผลกระทบต่อ
การค้าและการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมการบรโิภค รวมทัง้ช่องทางการซือ้สนิค้าทีแ่ตกต่างไปจากเดิม เช่น การค้า
ออนไลน์ซึง่จะมบีทบาทสูงนบัจากน้ีอย่างแน่นอน 

สนใจศึกษาข้อมูลตลาดสหรฐัอเมริกาอย่างต่อเนือ่ง ตดิตามได้ที ่www.thaitradeusa.com  
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Friends of DITP
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DITP จับมอื ASEAN – Korea Centre 

ป้ัน SMEs ไทยยคุ 4.0
การค้าระหว่างประเทศในยคุดจิทิลั คอืการค้า
ทีต้่องฉบัไว ทนัสมยั ไร้รอยต่อ และเข้าถงึ
ผูบ้รโิภคอย่างรวดเรว็ตรงกลุม่ ซ่ึง SMEs ไทย
ในยคุ 4.0 ต้องก้าวตามให้ทัน เพ่ือสร้างโอกาส
การแข่งขันในเวทสีากลมากข้ึน 

ด้วยเหตุนี้ DITP จึงร่วมกับส�านักงาน
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรงุโซล 
จบัมอืพนัธมติรส�าคญั ASEAN – Korea 
Centre (AKC) หน่วยงานส่งเสรมิบทบาท
ด้านเศรษฐกิจในอาเซียนของเกาหลีใต้ 
น�าผู้เช่ียวชาญด้าน Internet of Things 
(IoT) จากบรษิทัและหน่วยงานชัน้น�าของ
เกาหลีใต้ เช่น บริษทั SK Telecom และ 
Korean IoT Association มาจดังานสมัมนา
เชงิปฏบิตักิาร ตลอดจนเยีย่มชมและศกึษา
แนวทางส่งเสรมิการน�าเทคโนโลย ีIoT มา
ประยกุต์ใช้ในภาคธรุกจิของไทย เพือ่ช่วย
ให้ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับสินค้าและบริการเพ่ือเจาะตลาด
เกาหลีใต้อย่างย่ังยนื 

โดยภายในงานสมัมนา นอกจากผู้ประกอบการ
ด้านอตุสาหกรรมชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ เคร่ือง
ใช้ไฟฟ้า อาหาร สนิค้าไลฟ์สไตล์ และธรุกิจ
โลจสิตกิส์ของไทยจะได้รบัความรูแ้บบอดัแน่น 
ทัง้แนวโน้มอตุสาหกรรม ทศิทางนโยบาย IoT 
การประยกุต์ใช้ในเชงิพาณชิย์ และกรณศีกึษา
จากบรษิทัชัน้น�าของเกาหลใีต้และไทย แต่
ยงัเป็นการเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการไทยได้
พบปะพนัธมติรทางการค้า ซึง่ส่งผลให้เกดิการ
จบัคูท่างการค้าถงึ 11 คู่ 

การผนกึก�าลงัของทัง้ 2 ประเทศในครัง้นี้
จะช่วยส่งเสรมิการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิด้วย
นวตักรรม และสร้างความเข้มแขง็ให้ภาคธรุกจิ
ไทยในยุคดจิทิลัได้อย่างสมดุลและยัง่ยนืตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 อย่างแน่นอน

สนใจเข้าร่วมการสมัมนาด้านดิจทิลั ตดิต่อ
ส�านักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ โทร. 02 507 7844 
หรอื 02 507 7857
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ดใีจไดอ้อรเ์ดอร์…
หารู้ไมล่กูคา้ก�าลงัจะลม้ละลาย
ตวัอย่างความเสีย่งในการท�าการค้าระหว่างประเทศทีจ่ะมาแบ่งปันกนั
ในฉบบันีเ้ป็นกรณผีูส่้งออกอญัมณรีายหนึง่ หรอืคณุ B (นามสมมต)ิ 
ทีเ่จอเหตไุม่คาดฝันจากออร์เดอร์ท่ีได้รบัจากการร่วมออกงานแสดง
สนิค้างานหนึง่ 

ในงานแสดงสนิค้าดงักล่าวมบีริษทัจากแคนาดาสนใจสนิค้าของคณุ B  
แต่ครัง้นัน้ยงัไม่ได้ตกลงซือ้ขายกนั ประกอบกบัคณุ B เองกย็งัไม่ค่อย
มัน่ใจเพราะไม่เคยตดิต่อค้าขายกนัมาก่อน  แต่หลงัจากนัน้ไม่กีเ่ดอืน 
คณุ B ได้พบผูซ้ือ้รายนีอ้กีครัง้ในงานแสดงสนิค้าทีฮ่่องกง  คราวนีคุ้ณ B 
เริม่สนใจทีจ่ะท�าการค้ากบัผูซ้ือ้รายนี ้ จงึได้ศกึษาข้อมลูของบริษทั
ดงักล่าว พบว่าก่อตัง้มานานกว่า 40 ปีแล้ว จงึตกลงท�าสญัญาซือ้ขาย 
โดยให้ผูซ้ื้อช�าระเงนิล่วงหน้าบางส่วนก่อน พร้อมท�าประกนัการส่งออก
ไว้ ก่อนจดัส่งสนิค้าไปให้ลกูค้าในเดอืนพฤศจกิายน 

แต่แล้วในเดอืนธนัวาคมมจีดหมายจากประเทศแคนาดาส่งถึงคณุ B 
แจ้งว่าบรษิทัผูซ้ือ้จากแคนาดารายนีก้�าลงัล้มละลาย ซึง่หมายความ
ว่าคณุ B จะไม่ได้รบัเงนิค่าสนิค้าจากการขายของในครัง้นี ้แต่โชคดทีี่
คณุ B ได้ตดัสนิใจท�าประกนัการส่งออกไว้ ความเสียหายจงึมไีม่มาก
นกั ซึง่ผูซ้ือ้จากแคนาดารายนีไ้ม่ได้สัง่ซือ้สนิค้าจากคณุ B เพยีงราย
เดยีว แต่ได้หว่านค�าสัง่ซือ้ก่อนล้มละลายไปยงัผูส่้งออกไทยหลายราย
ในคราวเดยีวกนั 

จากเหตกุารณ์นีจ้ะเห็นได้ว่าคณุ B มคีวามรอบคอบในการท�าธรุกจิ 
ทัง้การศกึษาข้อมลูคูค้่าในเบ้ืองต้น และการตัดสนิใจท�าประกันการ
ส่งออก ซึง่เป็นสิง่ทีผู่ส่้งออกไม่ควรละเลย เพือ่ช่วยป้องกนัความเสีย่ง
ทีอ่าจเกดิขึน้ได้ 

ดงันัน้ หากผูส่้งออกได้รบัค�าสัง่ซือ้มาแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าจะค้าขายด้วย
ดีหรือไม่ สามารถติดต่อธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่ง
ประเทศไทย หรอื EXIM Bank เพือ่ให้ช่วยตรวจสอบข้อมลูคูค้่าใน
เบือ้งต้น และหากสนใจท�าประกนัการส่งออก EXIM Bank มบีรกิาร
ประกนัส่งออกทนัใจ (Instant SMEs Export Insurance) ทีอ่นมุติั
รวดเรว็ภายใน 1 วนั วงเงนิรบัประกนั 500,000 บาทต่อรายผูซ้ือ้ ด้วย
ทนุประกนัสงูถงึ 1 ล้านบาท เพยีงเท่านีก้จ็ะท�าให้ผูป้ระกอบการหรือ
ผูส่้งออกคลายกงัวลไปได้มาก

สนใจตดิต่อฝ่ายรบัประกนัการส่งออก EXIM Bank 
โทร. 0-2271-3700 ต่อ 1731-1744
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WHERE TO FIND US
THINK TRADE THINK DITP 

ชี้ช่องการค้า

ห้องสมุด
- หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library)

- ห้องสมุดประจ�ามหาวิทยาลัย (21 แห่ง)

- SCG Experience

- Crystal Design Center (CDC)

ห้างสรรพสินค้า
- ห้องรับรอง Central Group

- สยามเซ็นเตอร์

- สยามดิสคัฟเวอรี่

โรงพยาบาล
- โรงพยาบาลธนบุรี

ท่าอากาศยาน / สายการบิน
- บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) AOT 

- Bangkok Airways

WEBSITE
- www.thinktradethinkditp.com

- www.thaigov.go.th

- www.ookbee.com

APPLICATION
- ThaiGov

- OOKBEE



                      DITP Club

กัญญาวัลย์ - น้อง
“เดมิน้องเป็นคนจงัหวดับรุรีมัย์แล้วมโีอกาสไปเรียนต่อทีเ่ยอรมน ีใช้ชีวติอยูท่ี่นัน่ 9 ปีค่ะ ได้เหน็การ
พฒันาบ้านเมอืง ความทนัสมยั และความเป็นระเบียบของเขาท่ีเราสามารถเอามาปรบัใช้ในชีวิตของ
เราต่อได้ ถือเป็นประสบการณ์ทีดี่มากๆ ค่ะ

ปัจจบุนัน้องดแูลงานสินค้าไลฟ์สไตล์ กลุ่มสนิค้าเฟอร์นเิจอร์เป็นหลกัค่ะ การท�างานที ่ DITP ตรงนี้
สร้างโอกาสให้ได้เรยีนรู้สิง่ใหม่ทกุวนั ท้ังความรูท้างวชิาการและทางสงัคม เพราะเป็นหน่วยงานที่
ส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการไทยเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ซึง่เป็นการสร้างช่ือเสยีง
ให้ประเทศไทยและสนิค้าของไทยเป็นทีรู่จ้กัมากข้ึน หน้าทีเ่ราต้องตดิต่อกบัคนมากมายในแต่ละวนั 
ประสานงานหลายส่วน นีค่อืความท้าทายทีเ่กิดขึน้ การทีเ่ราได้รบัราชการตรงนีเ้ป็นความภมูใิจอย่าง
มากค่ะ 

น้องดูแลการจัดงาน Thailand International Furniture Fair (TIFF) ตัง้แต่ปี 2012 – 2017 ซึง่ปีนี้
ความพเิศษจะอยูท่ี่การน�างานแสดงสนิค้านานาชาต ิ3 งาน 3 กลุม่มาจดัพร้อมกนัเป็นครัง้แรก ภายใต้
แนวคดิ “Life + Style” ประกอบด้วย 1) งานแสดงสนิค้าแฟช่ันและเครือ่งหนงั (Bangkok International 
Fashion Fair and Bangkok International Leather Fair: BIFF & BIL) 2) งานแสดงสนิค้าของขวญั
และของใช้ในบ้าน (Bangkok International Gift Fair and Bangkok International Houseware Fair: 
BIG + BIH) และ 3) งานแสดงสนิค้าเฟอร์นเิจอร์ (Thailand International Furniture Fair: TIFF) 
เพือ่ให้ผูซ้ือ้ท้ังไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ธรุกจิโรงแรม รสีอร์ต คอนโด บ้านจดัสรร เจ้าของ
ร้านค้า Showroom และ Fashion House ได้มโีอกาสเลอืกดสิูนค้าได้ครบทัง้ “แฟชัน่บ้านและแฟชัน่
คน” ในคราวเดียว สนใจเข้าร่วมงาน ตดิต่อน้องได้เลยนะคะ”

กญัญาวัลย์ สบืสิงห์ 
นกัวชิาการพาณิชย์ช�านาญการ ส�านักส่งเสรมิการค้าสนิค้าไลฟ์สไตล์ โทร. 02 507 8363 
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DITP Calendar

ปฏทินิกจิกรรม
และการสัมมนา
การจดัท�าแผนธรุกิจเพ่ือการสง่ออก
1 ส.ค. – 15 ก.ย. 60

เอกสารธนาคารในการส่งออกและน�าเขา้
1 ส.ค. – 15 ก.ย. 60

การท�าสญัญาซ้ือขายระหวา่งประเทศและ
แตง่ตัง้ผูแ้ทนจ�าหน่าย
1 ส.ค. – 15 ก.ย. 60

กลยทุธก์ารเจาะตลาดตา่งประเทศ
1 ส.ค. – 15 ก.ย. 60
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“You must always have faith in people, 
and most importantly, you must 
always have faith in yourself.”
- Legally Blonde (2001)

              Healthy Thought              Healthy Thought

คุณต้องศรัทธาในผู้อื่นเสมอและที่ส�าคัญที่สุด...
คุณต้องศรัทธาในตัวของคุณเอง
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Ethnicity

Friends of DITP
DITP จับมือ 

ASEAN – Korea Centre 

ปน SMEs ไทยยุค 4.0

Trade Highlight
ตอบโจทย โดนใจ

คนไกลบาน

Trade Insight
อาหารฮาลาลเติบโตสูง

DITP Insider
คลุกวงใน สรางกำไรจาก 

Ethnic Markets


