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ดังน้ัน ก่อนที่โลกจะเข้าสู่ยุคออนไลน์อย่าง
เต็มรูปแบบ ดิฉันแนะน�าว่าผู้ประกอบการ
ควรแสวงหาข้อมูล เรียนรู้ และค่อย ๆ น�ามา
ปรับปรุงการค้าท้ังหน้าบ้านและหลังบ้าน
อย่างเหมาะสม เพ่ือให้ตอบสนองการใช้งาน
ของผู้ใช้ยุคดิจิทัลได้ตรงใจ อีกท้ังยังท�าให้
การด�าเนินธุรกิจนั้นง่ายและมีประสิทธิภาพ 
และอาจช่วยลดต้นทนุท่ีไม่จ�าเป็นได้ในทีส่ดุ 
เรียกว่า ใครค้นพบทางหนีทีไล่เร็วก็จะมี
โอกาสรอดมากกว่า ถึงกระนั้น หัวใจส�าคัญ
ยังคงเป็นเรือ่งคณุภาพของสนิค้าและบรกิาร 
อย่าลืมสร้างความโดดเด่นจากคู่แข่งท่ีมีอยู่
มหาศาลด้วย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) 
เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการไทยเพ่ือให้มี
ศักยภาพในด้านน้ีอย่างเต็มท่ี ไม่ว ่าจะ
เป็นการขยายโอกาสสินค้าและบริการไทยสู่
ตลาดโลกผ่านแพลตฟอร์ม Thaitrade.com 
การจดัอบรมสมัมนาเก่ียวกบัการค้าออนไลน์
โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้า 
ยุคใหม่ (NEA) หรอืใน THINK TRADE THINK  
DITP ฉบับน้ีก็ยังคงน�าเสนอข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจ 
ให้ท่านไม่มากก็น้อย นอกจากน้ันเรายังม ี
เจ้าหน้าท่ีเตรียมรอให้ค�าปรึกษาอยู่ในทุก
ช่องทาง ขอเพียงท่านติดต่อมาหาเรา 
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จากผลส�ารวจของ ETDA (Electronic  
Transaction Development Agency) 
รายงานว่ากิจกรรมชอปป้ิงออนไลน์ (Online  
Purchase) น้ันตดิ 1 ใน 5 กิจกรรมยอดฮติใน 
การใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย หลายปีมาน้ี  
ทั้งแบรนด์เล็กและแบรนด์ใหญ่จ�านวนมาก 
นอกจากการจ�าหน่ายหน้าร้านแล้ว ยังมี
เว็บไซต์และแอปพลิเคชันท่ีมีแพลตฟอร์ม
ส�าหรับชอปปิ้งโดยเฉพาะ ให้ลูกค้าสั่งซื้อ
สินค้าออนไลน์ด้วย หรือการส่ังซื้อผ่าน 
โซเชยีลมเีดยีอย่างเฟซบุก๊ ไลน์ อนิสตาแกรม 
ก็ได้รับความนิยมเช่นกัน ธุรกิจออนไลน์
จ�านวนมากประสบความส�าเร็จอย่างมาก  
ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีหน้าร้านก็ตาม

จะเหน็ได้ว่า การค้าออนไลน์เตบิโตได้อกีมาก 
ส่วนหน่ึงเพราะเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต
น้ันก้าวหน้าขึ้น และเข้ามามีบทบาทต่อท้ัง 
ผู้ประกอบการและผู้บริโภค ไม่เฉพาะธุรกิจ  
B2C อีกต่อไป แต่โลกของการค้าแบบ B2B 
ก็ก�าลังเดินหน้าเข้าสู่การค้าออนไลน์ด้วย 
เช่นกัน สิง่นีท้�าให้ไทยมโีอกาสในการท�าการค้า 
ข้ามทวีปมากขึน้ ท่ีส�าคัญ ไม่ว่าผูป้ระกอบการ 
ขนาดเล็กหรือใหญ่ล้วนมี ‘โอกาส’ ในการ 
ส่งออกและกระจายสนิค้าของตนเองเท่าๆ กัน  
แต่…นัน่ก็หมายความว่าการแข่งขนัจะสงูขึน้ 
และการตัดสินใจการซื้อขายสินค้าขาดใน
ปริมาณมาก ๆ นั้นจะยากขึ้นด้วย

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ 
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) 
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การคาดการณ์ในอนาคตของธุรกิจ E-Commerce
	 ศูนย ์ วิจัยกสิกรไทยคาดว ่าจากปี 	 2560	 ตลาด	 B2C	 
E-Commerce	 ท่ีมีมูลค่าตลาดประมาณ	214,000	ล้านบาทนั้น	
จะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า	470,000	ล้านบาทในปี	2565	โดยมีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ	17	ต่อปี	 เรียกว่ามีแนวโน้มเติบโต
อย่างโดดเด่น	 โดยทุกวันน้ีช่องทาง	Social	 E-Commerce	อาทิ	
Facebook	หรือ	 Line	 เป็นช่องทางหลักในการขับเคลื่อนตลาด	
E-Commerce	 ของไทยอยู่	 แต่คาดว่าในระยะข้างหน้าด้วย 
แรงกดดนัหลายปัจจยั	อาทิ	การแข่งขันและแย่งชงิส่วนแบ่งตลาด
ของผู ้ค้ารายใหญ่รุนแรงขึ้น	 บวกกับภาครัฐได้มีการดึงกลุ ่ม 
ผูป้ระกอบการ	Social	Commerce	เข้าสูร่ะบบ	ท�าให้การขายสนิค้า
ออนไลน์จะมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

โอกาส E-Commerce ไทยบุกไปตลาดต่างประเทศ
	 หากวิเคราะห์จากจุดแข็งของประเทศไทยซึ่งเป็นสถานที่น่า
ท่องเที่ยวติดอันดับ	 4	 ของโลกและสินค้าท้องถ่ินก็เป็นท่ีชื่นชอบ
ของหลายประเทศ	 ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามที่นิยมสินค้าอุปโภค
บริโภคของไทย	 เช่น	 เครื่องส�าอาง	 และสินค้าเก่ียวกับเด็ก	

โลกยุคดิจิทัลได้เปล่ียนแปลงรูปแบบการค้าและการดำาเนินธุรกิจให้
ก้าวไกลอย่างไร้พรมแดน การค้าออนไลน์หรือ E-Commerce จึงเป็น
อีกช่องทางในการดำาเนินธุรกิจท่ีมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ดว้ยขนาดของตลาดทีมี่ขนาดใหญ่ มพีลังขบัเคล่ือนมหาศาล ประกอบ
กับความรวดเรว็ในการตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูบ้ริโภคอย่าง
ทันท่วงที ทำาให้กลายเปน็ชอ่งทางท่ีได้รบัความนยิมอย่างแพรห่ลายและ
สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ทันท่วงทีในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

E-COMMERCE

อินโดนีเซียนิยมอาหารกินเล่น	 (Snack)	 ส่วนอินเดียนิยมสินค้า
ประเภทเคร่ืองปรุงรส	 เคร่ืองส�าอาง	 รวมถึงประเทศจีนก็ชื่นชอบ
สินค้าจ�าพวกเครื่องส�าอางด้วยเช่นกัน	และยังมีสมุนไพร	 เสื้อผ้า	
กระเป๋า	ฯลฯ	โดยจนีถือเป็นหน่ึงในประเทศทีธุ่รกิจ	E-Commerce	
เตบิโตอย่างรวดเรว็เป็นอนัดบัต้น	ๆ 	ของโลก	จงึกลายเป็นประเทศ
ที่ใครก็อยากเข้าไปค้าขายด้วย	 ซึ่งภาพลักษณ์ของสินค้าไทยใน
สายตาจีนเป็นสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสูง	 โดยผู้ที่สนใจบุกตลาด
จีนจะต้องศึกษากฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องของจีนอย่างละเอียด	 เช่น	
มาตรการด้านภาษี	 ข้ันตอนการจดทะเบียน	 หรือการขอ	 อย.	 
กฎระเบียบอื่น	ๆ	และต้องหมั่นสอดส่องความเปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน

รัฐขับเคลื่อน E-Commerce 
ดันผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดทั่วโลก
	 เพราะเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ	E-Commerce	
และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเพ่ิมมูลค่าทางการค้า
ได้น�าไปสูบ่ทบาทของกระทรวงพาณชิย์ด้านการขบัเคลือ่นการค้า
ในรูปแบบใหม่ใน	2	ภารกิจหลักคือ
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• การเป็นผู้น�าในการพัฒนาการค้ารูปแบบ E-Commerce ผ่าน
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศ โดยความร่วมมือกับทุกกระทรวงและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสร้าง E-Commerce Ecosystem ของประเทศ
• การสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นศูนย์กลางออนไลน์ของประเทศ 
เพ่ือให้ไทยเป็น National E-Marketplace สร้างโอกาสทางการค้า 
แก่ผู ้ประกอบการไทยผ่าน Thaitrade.com แพลตฟอร์ม 
ของประเทศท่ีช่วยเชื่อมผู้ขายไทยกับผู้ซื้อทั่วโลก ด�าเนินการโดย
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ 
ปัจจุบันได้ท�าให้เกิดการจับคู่ธุรกิจมาแล้วกว่า 7,000 คู่ และ
สามารถสร้างมูลค่าซื้อขายรวมได้ถึง 5,555 ล้านบาท
 นอกจากนี้  DITP ยังได้พัฒนาฟังก์ชั่นบนเว็บไซต์เพ่ือ 
ยกระดับคุณภาพของการบริการอย่าง E-Quotation และ  
E-Business Matching เพ่ือให้ผู้ซื้อ-ผู้ขาย สามารถท�าการค้า 
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ังเร่งเจาะกลุ่ม 
ผู้น�าเข้าต่างชาติในประเทศที่มีศักยภาพอย่างจีน สหรัฐอเมริกา 
และญ่ีปุ่น ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการพัฒนา
ด้าน Digital Economy ซึ่ง DITP ได้จัดต้ังสถาบันพัฒนา 

จับตาแนวโน้ม E-Commerce ไทย 
ยังมีแววเติบโตไกลในตลาดโลก

ผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEW Economy Academy: NEA) 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถใช้ช่องทาง
ออนไลน์ในการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5G ฝันที่จะเป็นจริง ซัพพอร์ท E-Commerce ไทยให้ไปต่อได้
 5G หรือ Generation 5 หรือรุ่นที่ 5 ของการสื่อสารที่อนาคต
จะไม่ใช่ขึ้นอยู่เพียงแค่มือถือ แต่จะรวมถึงอุปกรณ์ทุกชนิดท่ี 
เชือ่มอนิเตอร์ได้ (Internet of Things หรอื IoT) หากเราม ี5G เมือ่ไร
ก็จะดาวน์โหลดวิดีโอ หนัง หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้เร็วถึง 
10,000 Mbps เทยีบให้เข้าใจได้ง่าย คือ ถ้าใช้ 4G ดวิูดโีอออนไลน์
ขนาด 8K หรือดาวน์โหลดหนังต้องใช้เวลา 6 นาที แต่ส�าหรับ 5G 
ใช้เวลาแค่ 6 วินาทเีท่านัน้ เพราะฉะนัน้ 5G จะท�าให้เกิดนวัตกรรม
อกีมากมายทีส่นบัสนนุคุณภาพชวิีต เช่น การสาธารณสขุทางไกล 
การผ่าตัดจากระยะไกล หุ่นยนต์ในโรงงาน การส�ารวจภาคสนาม 
และน�าไปสู ่ระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) ในอนาคต  
รวมถึง การพัฒนาศกัยภาพของระบบค้าปลกี การซือ้ของออนไลน์ 
และเป็นตัวช่วยขับเคลื่อน E-Commerce ไทยลงสนามแข่งขัน 
และเติบโตได้อีกไกลในตลาดโลก
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 สาธารณรัฐเช็ก
บ้านไม้ส�าเร็จรูปมาแรง
ปี 2561 สาธารณรัฐเช็ก มีสถิติการรับสร้างบ้านไม้เกือบ 3,000 
หลัง ในขณะที่ 10 ปีก่อนหน้ามีเพียง 1,000 หลัง สาเหตุมาจาก
ราคาอฐิสร้างบ้านเพ่ิมสงูข้ึนเรือ่ย ๆ  สวนทางกับราคาไม้ท่ีต�า่ลง 
เพราะปัญหาไม้ยืนต้นตายจากการท่ีด้วงไม้เกาะกิน ท�าให ้
มีจ�านวนไม้ซุงเพ่ิมขึ้น และเมื่อเทียบกับการสร้างบ้านด้วยอิฐ
แล้ว การสร้างบ้านด้วยไม้ใช้เวลาน้อยกว่า ปัจจุบันมีคนสนใจ
สร้างบ้านไม้เพ่ิมขึ้น ท�าให้ระยะเวลาการเตรียมติดตั้งนานข้ึน 
ลูกค้าส่วนใหญ่คือผู ้ที่อาศัยตามหัวเมืองใหญ่เพราะราคา 
อะพาร์ตเมนต์สูงเกินเอื้อม อย่างไรก็ดี บ้านไม้มีอายุการใช้งาน
ได้นานประมาณ 50 ปี หลังจากนั้นอาจต้องมีการปรับปรุง 
ซ่อมแซม
ติดต่อและสอบถามข้อมูลสำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก อีเมล thaicom@iol.cz

 เยอรมนี
ใช้ Influencer กระตุ้นตลาดความงาม 
Douglas ร้านจ�าหน่ายสินค้าเก่ียวกับความงามเก่าแก่ของ
เยอรมนี ใช้อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) มาเป็นส่วนหน่ึงของ
แผนการตลาด ด้วยการดึง เจฟฟรีล์ ลินน์ สเตนอินเจอร์  
ผู้น�าด้านความงามและแฟชั่นชาวอเมริกันท่ีมีผู้ติดตามทาง 
โซเชียลมีเดียกว่า 10 ล้านคน ให้เข้ามาจ�าหน่ายและโปรโมต
แบรนด์ Jeffrey Star Cosmetics ของเขาเอง ทั้งทางหน้าร้าน
และช่องทางออนไลน์ ซึ่งประสบความส�าเร็จทั้งในแง่ของ 
การคืนทุน และช่วยเปลี่ยนภาพลักษณ์ของร้าน Douglas ให้
ทันสมัยข้ึน ท้ังยังท�าให้เทรนด์อินฟลูเอนเซอร์ ในเยอรมนี 
ก็ค่อย ๆ กระเตื้องขึ้นด้วย 
ติดต่อและสอบถามข้อมูลสำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต อีเมล info@thaitradefrankfurt.de 

 สหรัฐอเมริกา
การค้ากับจีนยังผันผวนหนัก 
ล่าสดุอตัราแลกเปลีย่นเงินสกุลหยวนต่อดอลล่าร์สหรฐัอ่อนตวั
ลงอยู่ที ่7.0038 หยวนต่อ 1 ดอลล่าร์สหรฐั ซึง่ถือว่าอ่อนแอทีส่ดุ
ในรอบ 11 ปี ท�าให้สินค้าน�าเข้าจากจีนมีราคาถูก ก่อให้เกิด 
การแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรมในตลาดสหรัฐฯ ล่าสุดสหรัฐฯ จึง
ประกาศเพ่ิมอัตราภาษีน�าเข้าอีกร้อยละ 10 มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลจีนสัญญาว่า
จะพยายามรกัษาเสถียรภาพของอตัราแลกไม่ให้อ่อนตวัต�า่กว่า 
7 หยวน ต่อดอลล่าร์สหรัฐ ท�าให้นักลงทุนทั่วโลกออกมา
ประณามการกระท�าของรัฐบาลจีนว่าเป็นผู ้อยู ่เบ้ืองหลัง 
การควบคมุอตัราแลกเปลีย่น (Currency Manipulator) แต่ล่าสดุ 
ธนาคารกลางจีนก็ออกมาแถลงว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ 
ติดต่อและสอบถามข้อมูลสำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี
อีเมล : ttcmiami@gmail.com

6 THINK TRADE THINKTRADETHINKDITP.COM

TRADE 
INSIGHT

2-7-12-16,18-19,21-22THINK TRADE-M11C6W2-F39-ISSUE 79-4-9-62-CS CC 2015.indd   6 9/7/19   3:06 AM

 สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
เร่งฟื้นตลาดอาหารกระป๋อง
ประเทศจีนส่งออกอาหารกระป๋องเป็นอันดับ 1 ของโลก ได้แก่ 
ผัก ผลไม้ เน้ือสัตว์ และอาหารทะเลกระป๋อง แต่สถานการณ์
ตลาดอาหารกระป๋องในประเทศจีนเองกลับไม่สู้ดี เน่ืองจาก 
ผูบ้รโิภคไม่นิยม และนวัตกรรมการผลติแบบเก่าก็ไม่ตอบโจทย์
ผู้บริโภค ล่าสุดในปี 2562 มีข่าวออกมาว่าอาหารกระป๋อง 
อาจท�าให้ชราเร็ว และใส่สารกันบูดท�าให้ไม่ดีต่อสุขภาพ  
เหล่าผู้ผลิตอาหารกระป๋องในจีนได้ออกมาแก้ข่าวว่าไม่เป็น
ความจรงิ เพียงแต่มกีรรมวิธีทีท่�าให้เก็บรกัษาอาหารได้นานขึน้ 
เพื่อเรียกความไว้วางใจจากผู้บริโภคกลับคืนมา
ติดต่อและสอบถามข้อมูลสำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิงต่าว
อีเมล qingdao@ditp.go.th

 อินเดีย
โรงงานรถยนต์เลิกจ้างพนักงานนับหมื่น
ปีนี้มารูติ ซูซูกิ อินเดีย จ�ากัด บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่สุด
ของอินเดียท�าการปรับลดพนักงานชั่วคราวจ�านวน 18,845 คน 
และประกาศหยุดจ้างพนักงานใหม่ เพื่อรับมือยอดขายรถยนต์
ทีช่ะลอตวัอย่างรวดเรว็และยากทีจ่ะฟ้ืนตวั ซึง่เป็นสถานการณ์
ท่ีเลวร ้ายท่ีสุดในรอบทศวรรษ เ ร่ืองน้ี ย่ิงตอกย�้าป ัญหา 
การว่างงานในอินเดีย จากข้อมูลของกลุ่ม CMIE (Centre for  
Monitoring Indian Economy) ในเดือนกรกฎาคมปีนี้ มีอัตรา
การว่างงานเพ่ิมเป็น 7.51% จากแรงงานทัง้หมด ขณะทีช่่วงเวลา 
เดียวกันของปีท่ีแล้วคิดเป็น 5.66% เท่าน้ัน โดยรวมแล้ว
อุตสาหกรรมยานยนต์ของอินเดียตอนนี้ปรับลดพนักงานแล้ว 
กว่าแสนคน ปัจจบุนั ปัญหาการว่างงานในระบบเศรษฐกิจของ
อินเดีย ถือว่าใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเอเชีย 
ติดต่อและสอบถามข้อมูลสำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
อีเมล thaicnewdelhi@gmail.com

 อิสราเอล
น�้ามันมะกอกเตรียมราคาพุ่ง 
ข ้ อ มู ล จ า ก ก ร ะ ท ร ว ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
ประเทศอิสราเอล ระบุว่า โควต้ายกเว้นภาษีน�าเข้าให้กับ 
น�้ามันมะกอก ก�าลังจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2562 นี้แล้ว 
หลังจากตลอดเวลาท่ีผ่านมา นโยบายน้ีเอื้อให้สินค้าน�าเข้าได้
เข้ามาตีตลาด เปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันกันมากขึ้น ท�าให ้
มีน�้ามันมะกอกบางย่ีห ้อปรับลดราคาลงเพ่ือให ้แข ่งขัน 
อยู่ในตลาดได้ เหตุน้ีท�าให้มีแนวโน้มว่าน�้ามันมะกอกใน 
ประเทศอิสราเอลจะเพ่ิมราคาสูงขึ้นในเดือนตุลาคม 
ติดต่อและสอบถามข้อมูลสำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล อีเมล nawapatnoppakun@gmail.com
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อัตลักษณ์ความเป็นไทย กลายเป็นจุดขายที่น่าสนใจและสร้างเสน่ห์เพิ่มมูลค่าให้สินค้าไทยได้อย่างดีเยี่ยม 
คุณสรกิจ มั่นบุปผชาติ รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดประเด็นคุยถึง
อัตลักษณ์ความเป็นไทย ด้วยจุดเริ่มต้นง่ายๆ โดยการตอบคำาถามว่า “ทำาไมชาวต่างชาติถึงชอบอาหารไทย?” 

THINKTRADETHINKDITP.COM

TRADE
TALK

คุณสรกิจให้ค�ำตอบว่ำ “เชื่อไหมว่ำ มีกำรรวบรวมอำหำร
ประเภทต้มของไทย หรือท่ีต่ำงชำติอำจจะเรียกว่ำซุป 
แล้วพบว่ำเรำมีมำกกว่ำ 300 ชนิด บอกได้เลยว่ำไม่มี
ประเทศไหนท่ีช่ำงคิดได้ขนำดนี้ ซึ่งมันท�ำให้ผู้คนสนใจ 
และอยำกจะค้นหำให้มำกขึ้น ที่ส�ำคัญเรำยังเพ่ิมลูกเล่น
ได้อีกเยอะ ลองพิจำรณำดูสิว่ำ ท�ำไมชำวต่ำงชำติจึง 
หลั่งไหลมำเรียนท�ำอำหำรท่ีเมืองไทย เพรำะพวกเขำ 
อำจจะอยำกรู้ว่ำมีอะไรลึกซึ้งกว่ำนี้อีกไหม หรือแม้แต่
สำยพันธุ์ข้ำวท่ีเรำกินก็มีตั้งมำกมำย มีอะไรให้ค้นหำ 
อีกเพียบ จะบอกว่ำ สิ่งนี้แหละคือเสน่ห์ของเรำ” 

เรื่องนี้สอดคล้องกับ เศรษฐกิจควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
(Creative Economy) ที่ทำงส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได ้ให ้นิยำมว่ำ 
แนวคิดกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนของกำร 
ใช้องค์ควำมรู้ (Knowledge) กำรศึกษำ (Education) 
กำรสร้ำงสรรค์งำน (Creativity) กำรใช้ทรัพย์สิน 
ทำงปัญญำ (Intellectual Property) ที่เชื่อมโยงกับ 
พื้นฐำนทำงวัฒนธรรมตลอดจนกำรสั่งสมควำมรู ้ของ
สังคมและเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ที่ในอนำคต 
ถูกคำดกำรณ์ว่ำจะเข้ำมำแทนที่เศรษฐกิจแบบผลิต 
(Manufacturing) ที่เน้นไปท่ีกำรผลิตเพียงอย่ำงเดียว 

หำกในอนำคตเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์กลำยเป็นเรื่องส�ำคัญ
ของประเทศ สิ่งท่ีผู้ประกอบกำรไทยควรจะค�ำนึงถึง คือ 
สินค้ำควรจะมำจำกไอเดีย มีเรื่องรำวใช้ส�ำหรับอธิบำย
เพ่ือให้มีจุดขำย หรือที่คุณสรกิจให้นิยำมว่ำ ‘สร้ำง Level’ 

“ครั้งหนึ่งดีไซน ์เนอร ์จำกอิตำลีพูดถึงขนมใส่ไส ้ว ่ำ  
ใบตองที่มีใช้ห่อนั้นรูปทรงเหมือนเจดีย์และสวยงำม 
เหลือเกิน เขำปลื้มมำก หรือตัวอย่ำงพืชไทยอย่ำงกระจูด  
ปัจจุบันมีกำรน�ำมำผลิตเป็นของใช้ให้โรงแรม ถึงอำยุ
กำรใช้งำนจะไม่ได้ยำวมำก แต่ดีไซน์น่ำสนใจและต้นทุน
ไม่แพง ท�ำให้เป ็นท่ีนิยม ตอนนี้กระจูดดังไกลไป 

ถึงอังกฤษแล้ว หรือกำรที่คนไทยชนะรำงวัลแกะสลัก 
น�้ำแข็งบ่อยครั้ง แต่เรำไม่ผลักดันต่อเท่ำที่ควร ทั้งที่ 
มันอำจจะท�ำอะไรได้อีกเยอะ เรำต้องกลับมำดูตัวเอง 
และรักควำมเป็นตัวเรำให้มำกที่สุด” 

กล่ำวคือ จงอย่ำมองข้ำมสิ่งที่คุ้นเคยในชีวิตประจ�ำวัน
หรืออะไรก็ตำมท่ีเรำมีอยู่ เพรำะท้ำยสุดทุกอย่ำงที่เรำ
เป็นนั้นอำจจะสำมำรถน�ำมำต่อยอดได้ เพียงแต่จ�ำเป็น
ต้องพัฒนำไปอย่ำงเป็นระบบ หมำยถึงเรำต้องใส่ 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creativity) เข้ำไปด้วย และถ้ำเป็น
ไปได้ ควรสร้ำงประโยชน์ในจำกกำรใช้งำนท่ีไม่ซ�้ำใคร 
หรือที่เรียกว่ำนวัตกรรม (Innovation) ลงไปในตัวสินค้ำ
หรือบริกำรด้วย ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้บริโภค 
ที่ได้มำกกว่ำกำรซื้อสินค้ำ เพ่ือให้สินค้ำแตกต่ำงและ 
น่ำสนใจกว่ำเจ้ำอื่น พยำยำมคิดนอกกรอบ และสุดท้ำย 
สินค้ำจะต้องอยู่ในชีวิตประจ�ำวันของผู้บริโภคได้ด้วย 
เพ่ือให้ธุรกิจได้เติบโตในยุคเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

ขณะเดียวกัน ในกำรท�ำธุรกิจ อย่ำลืมว่ำเรำจ�ำเป็นต้อง
พิจำรณำร่วมกับรำกวัฒนธรรม ลักษณะภูมิอำกำศและ
ภูมิประเทศของพ้ืนท่ีที่เรำจะขำยด้วย เช่น หำกจะขำย
รองเท้ำบู ๊ทส์ในประเทศไทยก็อำจจะขำยได้ไม่มำก 
เพรำะบ้ำนเรำไม่ได้มีหิมะ เป็นต้น  และเพ่ือให้ธุรกิจด�ำรง
อยู่ได้ระยะยำว เรำควรจะดูว่ำมีอะไรอยู่รอบ ๆ ตัว หรือ
อยู่ในส่ิงแวดล้อมที่เรำอยู่ เผื่อหยิบจับมำเป็นวัตถุดิบ
และต่อยอดได้ ที่ส�ำคัญคือ ต้องปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิด
มลภำวะที่จะกลำยเป็นภำระในอนำคต 

“ทุกวันน้ี ธุรกิจอำยุส้ันลงเรื่อย ๆ เรำจ�ำเป็นต้องอำศัย
ควำมคิดสร้ำงสรรค์มำก ๆ และถ้ำใครมองเห็นโอกำส
และคว้ำมันไว้ได้เร็วกว่ำ ก็กอบโกยได้มำกกว่ำ จำกนั้น
เจ ้ำอื่นก็จะวิ่งตำมมำอีกมำก แต่ถึงจะเป็นเช่นน้ัน  
ผู้บริโภคก็จะมี Loyalty กับผู้ประกอบกำรรำยแรก ๆ  
สูงกว่ำอยู่ดี” คุณสรกิจท้ิงท้ำย 

เขย่าความเป็นไทย 
ใส่ความคิดสร้างสรรค์ 

8 THINK TRADE
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กรุยทางและสร้างโอกาส ต่อยอดให้ผู้ประกอบการไทย 
ผู้ประกอบการที่เข้าเป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และผ่านการอบรม
หลักสูตรของ NEA จะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการ เช่น Thaitrade.com โครงการ 
รุกการค้าปลีกออนไลน์ระหว่างประเทศ, Top Thai Brands งานแสดงสินค้าไทยที่มีศักยภาพ
ในต่างประเทศ, โครงการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและ 
ขนาดเล็ก SMEs Pro-Active เป็นต้น ตลอดจนงานแสดงสินค้าในไทยที่จัดขึ้นเป็นประจ�า  
หลายคร้ังได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดพ้ืนท่ีให้ผู้ประกอบการ 
ได้มโีอกาสทางการค้า และได้พบปะกับคูค้่าจากท่ัวโลก และทีส่�าคญัคอื การได้
เข้าร่วมสัมมนาต่างๆ ที่ทาง NEA จัดขึ้นตลอดทั้งปี

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดต้ังขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้ และจัดฝึก
อบรมกลุ่มผู้ประกอบการทุกระดบั ภายใตแ้นวคดิ “เศรษฐกิจแบง่ปัน (Sharing Economy)  
ซึ่งก็คือการมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรของภาครัฐ ท้ังในรูปแบบ 
ออนไซต ์(On Site) และดิจทัิล (Digital) เพือ่เป็นการสนับสนุนผลักดนัผู้ประกอบการไทยให้ม ี
ความแข็งแกร่งในการส่งออก สร้างโอกาสให้ท้ังผู้ประกอบการ และประชาชนท่ัวไปได้ 
เขา้ถึงความรู้ดา้นการคา้ระหวา่งประเทศท่ีมีคณุภาพ สอดรบักับนโยบายผลักดนัสนับสนุน
สินค้าท้องถิ่นส่งออกสู่สากล หรือ Local to Global 

THINK TRADE10 THINKTRADETHINKDITP.COM

DITP 
INSIDER

รู้จัก NEA แชร์ความรู้ 

สู่ตลาดโลก 
ตอบโจทย์การค้าในยุคดิจิทัล 
กับคุณรชต ยงพรม 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ NEA

NEA

สแกน QR Code
ทำ�คว�มรู้จัก
NEA ให้ม�กขึ้น
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 โดยโครงการต่างๆ ทาง NEA ได้มีการจัดหมวด
หมู่ให้ตรงกับความสนใจของผู้ประกอบการ ได้แก่ 
 1) ความรู้พื้นฐานการส่งออก (New Exporter) 
 2) ไอเดียเพื่อสินค้าและแบรนด์ (New Idea) 
 3) ช่องทางการค้าระหว่างประเทศ (New  
Market) 
 4) เศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy) เรยีก
ได้ว่าครอบคลุมทุกขั้นตอน ทุกรายละเอียดของการ
ท�าการค้ายุคใหม่เลยทีเดียว 

 นอกจากน้ัน โครงการต่างๆ มีหน่วยงาน
พันธมิตรท่ีเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เช่น ผู ้
เชี่ยวชาญจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา, กรม
ศุลกากร, ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน�าเข้าแห่ง
ประเทศไทย หรือ EXIM Bank, บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ�ากัด, ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) หรือ ETDA เป็นต้น ได้เข้ามามอบ
ความรู้ในด้านต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการส่งออก การ
เจาะตลาดต่างประเทศ ไปจนถึงการจดัส่งสินค้า ฯลฯ 
ท่ีผู้ประกอบการสามารถน�าไปใช้ได้จริงในการท�า
ธุรกิจให้ก้าวหน้าได้อย่างแน่นอน 

โครงการ 60+ ค้าออนไลน์ ขายทัว่โลก คอื หน่ึงใน
โครงการท่ี NEA ผลักดัน และก�าลังได้รับความ
สนใจทั้งจากผู้ประกอบการ และผู้บริโภคสินค้า
ส�าหรับผูสู้งอายุในทกุๆ หมวดก�าลังท่ีได้รบัความ
นิยมอย่างสูง ในหลากหลายประเทศ เนือ่งจากท่ัว
โลกก�าลังก้าวเข ้าสู ่ สังคมผู ้สูงอายุ (Aging  
Society) อย่างเต็มตัว ซึ่งโครงการนี้ก�าลังจะจัด
ขึ้นเป็นรุ่นท่ี 2 ในเร็วๆ น้ี ในจังหวัดที่มีจ�านวน
ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ 
กรงุเทพฯ และเชยีงใหม่ ผู้ท่ีสนใจสามารถติดตาม
รายละเอียดเพิ่มเตมิได้ท่ี https://nea.ditp.go.th/ 

E- Academy หลักสูตรเรียนรู้เรื่องออนไลน์ 
 ปัจจุบัน สถาบัน NEA มีหลักสูตร การเรียน
การสอน ผ่านระบบออนไลน์ท่ีชือ่ว่า E-Academy 
ครอบคลุมตั้งแต่สอนท�ากราฟฟิก เทคนิคในการ
ท�าการตลาดออนไลน์ ขั้นตอนการส่งออก ไป
จนถงึวิชาการท�าพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
ส่งออก เป็นต้น 
 นอกจากน้ัน ยังมีหลักสูตรท่ีสอดรับกับ
เศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy) ที่ทั่วโลก
ก�าลังให้ความส�าคัญ โดยมุ่งขับเคล่ือนด้วย
นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ 
เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กับ
สังคม และส่ิงแวดล้อม ตัวอย่างวิชาเรียน เช่น 
Startup101 ข้อมูลส�าคญัทีเ่หล่าสตาร์ทอัพต้อง
รู,้ Video Marketing เทคนิคในการใช้วิดโีอในการ
ท�าการตลาด,  ความรู้เบื้องต้นในการประกอบ
ธรุกิจเพื่อการส่งออก (Basic Exporter), พิธีการ
ศลุกากร, เจาะลกึตลาดกลุ่มประเทศกมัพูชา ลาว 
เมยีนมา และเวียดนาม หรือท่ีเรียก CLMV เป็นต้น 
กล่าวได้ว่า บทเรียนเหล่านี้ล้วนสอดรับกับความ
สนใจอันหลากหลาย หากผู้ประกอบการหรือ
บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจสามารถลงทะเบียน เรียนฟรี
ได้ที่ www.e-academy.ditp.go.th 

ตุลาคม - ธันวาคม 2562 11THINK DITP
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DITP
SOCIETY

เมื่อวันที่ 17-18 ส.ค. ที่ผ่านมา DITP จับมือบริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลก 
Microsoft และ Backyard จัดการแข่งขัน ‘แฮกกาธอน (Hackathon)’ 
เปิดโอกาสบุคคลทั่วไปเข้าร่วมแข่งขันพัฒนาโมเดลโดยใช้เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพ่ือใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่มหาศาล  
(Big Data) ใช้ต่อยอดในการค้นหาโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ 
ตลอดจนพัฒนาสังคม และขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างสอดคล้องกับ
นโยบาย Digital Economy ของรัฐบาลต่อไป  และทีมท่ีเป็นผู้ชนะ 
การแข่งขันคือ “Rial and Friends” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) มุ่งผลักดัน 
ผู้ประกอบการไทย เจาะตลาดสนิค้าเพ่ือสขุภาพ กลุม่ประเทศ 
นอร์ดิกส์ ได้แก่ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ 
และสวีเดน เน่ืองจากเทรนด์รักสุขภาพและเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมก�าลังมาแรง โดยสินค้าท่ีได้รับความนิยม ได้แก่ 
สินค้าข้าวออร์แกนิก เครื่องเทศและสมุนไพร และกลุ่ม
อาหารคุณประโยชน์สูง (Superfoods) อีกทั้งในปี 2563  
ยังได้มีการเตรียมจัดสัมมนาเก่ียวกับการส่งออกสินค้า
เกษตรอินทรีย์ สินค้านวัตกรรม Innovation-Driven 
Enterprises (IDEs) เพ่ือสร้างเครือข่ายและโอกาสทาง 
การค้ากับกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ต่อไป  

จัดแข่งขันพัฒนา
ซอฟต์แวร์

เพื่อขุด Big Data 

เจาะตลาดอาหารสุขภาพ
กลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ 
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ผู้ค้าหน้าใหม่

THINK DITP 13ตุลาคม - ธันวาคม 2562

Bangkok Gems and Jewelry Fair งานแสดงสินค้า
อัญมณีและเครื่องประดับนานาชาติ Bangkok 
Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 64 จัดข้ึนเมื่อวันที่ 
10 - 14 ก.ย. ที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด ‘Thailand’s 
Magic Hands: The Spirit of Jewelry Making’  
น�าเสนอจุดเด่นของไทย นั่นคือ ความประณีตของ 
ผลงานช่างฝีมอืไทยตัง้แต่อดตีจนถึงปัจจบุนั ร่วมกับ 
กระบวนการผลิตขั้นสูง ตลอดจนได้มีการน�าเสนอ 
ไอเดียสร ้างสรรค ์ของนักออกแบบไทยรุ ่นใหม ่ 
โดยการส่งออกสนิค้าอญัมณีและเครือ่งประดบัในช่วง  
ม.ค. - มิ.ย. 62 นั้นมีการขยายตัวกว่า 15 เปอร์เซ็นต์
และ DITP ยังคงเดินหน้าผลักดันธุรกิจไทย หวังให้
ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีโลก (Jewelry 
Hub) อย่างต่อเนื่อง

DITP เล็งเห็นโอกาสทางการค้าและการลงทุน พร้อมสนับสนุน 
ผู้ประกอบการไทยให้ไปร่วมลงทุนกับประเทศคาซัคสถานเต็มท่ี 
หลังประเทศคาซัคสถานได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม
เกษตรแห่งชาติ (Agro - Industrial Complex of the Republic 
of Kazakhstan for 2017 - 2021) ท้ังยังเป็นประเทศ 
ที่เชื่อมระหว่างยุโรปและเอเชียกลาง จึงมีโอกาสเป็นฮับ (Hub) 
ในการกระจายสนิค้าไทย โดยสนิค้าส่งออกท่ีส�าคัญของไทยได้แก่  
รถยนต์ เครื่องจักร และส่วนประกอบ ขณะท่ีสินค้าที่มีโอกาสสูง
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง และผลไม้อบแห้งชนิดต่าง ๆ เป็นต้น 

งานอัญมณี
ระดับโลก 2562
Bangkok Gems 
and Jewelry Fair 

DITP เตรียมดัน
ธุรกิจไทยไปคาซัคสถาน
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HAPPENING

Sourcify
หาผู้ผลิตท่ีน่าเช่ือถือ 
สำาหรับธุรกิจนำาเข้าสินค้าจากจีน

www.sourcify.com

Sourcify เป็นแพลทฟอร์ม (Platform) การซื้อ-ขายของ
ออนไลน์ ก่อตั้งโดย นาธาน รีสนิค ผู้ที่มีประสบการณ ์
ขายของออนไลน์สั่งสมมานานนับสิบปี ท�าให้มองเห็น 
ถึงปัญหาและความเข้าใจอย่างลกึซึง้ในการท�าธุรกิจสัง่ซือ้ 
สินค้าจากจีนและส่งออกไปยังปลายทาง ทั้งการหาผู้ขาย
ที่เชื่อถือได้ การสื่อสารกับผู้ขายที่เป็นต่างชาติ การบริหาร 
การประสานงานตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนสินค้ามาถึง 
และเรือ่งต้นทุน เวลาท่ีบานปลายจากปัญหาข้างต้นท่ีกล่าวไป  
เป็นต้น แพลทฟอร์ม Sourcify จึงได้ถูกสร้างขึ้น เพ่ือท่ี 
จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว

จุดเด่นของ Sourcify ท่ีไม่เหมือนกับเว็บไซต์อื่น ๆ คือ  
รายชื่อในระบบเป็นผู้ผลิต 100% ไม่ใช่พ่อค้าคนกลาง  
อกีทัง้ยังมรีะบบการจดัการในตวั หลงัจากผูซ้ือ้ได้พบผูผ้ลติ

ที่ต้องการแล้ว สามารถสื่อสารผ่านแพลทฟอร์มได้ต้ังแต่
กระบวนการผลิตสินค้า จนสินค้าแล้วเสร็จ โดยจะมีระบบ
ติดตามสถานะของสินค้าว่าอยู่ในขั้นตอนใด และมีทีมงานที่
มีความเชี่ยวชาญภาษาจีนคอยสนับสนุน ซึ่งทางผู้ก่อตั้ง 
เคลมว่า แพลทฟอร์มของเขาช่วยให้ผู้ซื้อได้รับผลิตภัณฑ ์
เร็วกว่าการประสานงานด้วยตัวเองถึง 8 เท่า ทั้งยังลดต้นทุน
การผลิตให้ผู้ซื้อมากถึง 32% เพราะเป็นการดีลตรงกับผู้ผลิต 
ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง

ผู้ผลิตที่สามารถเข้ามาอยู่ในระบบของ Sourcify ได้ จะต้อง
ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและความน่าเชือ่ถือก่อน รวมถึง
มีกระบวนการการเย่ียมชมโรงงานผู ้ผลิตและเข ้าพบ 
ทีมผู้บริหารของโรงงาน ดังนั้น ผู้ประกอบการสามารถเชื่อถือ
ข้อมูลของ Sourcify ได้ค่อนข้างมากทีเดียว
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ก้าวล�้าน�าโลก

BuzzStream
หา ‘อินฟลูเอนเซอร์’ ให้ตรงใจคุณ

BuzzStream เป็นเว็บไซต์สัญชาติอเมริกัน ท่ีก่อต้ังขึ้นมาเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการค้นหา ‘อินฟลูเอนเซอร์’  
(Influencer) หรือผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดผู้บริโภคท่ีเหมาะกับสินค้าของเรา เช่น การท่ีดาราหญิงของไทย  
ทาลปิสติกย่ีห้อดงัไปเดนิงานพรมแดงระดับโลก ก็ท�าให้ลปิติกสนัีน้ได้รบัความนยิมจนคนซือ้ตามถล่มทลาย เป็นต้น   

ภายในเว็บไซต์ BuzzStream มีข้อมูลของอินฟลูเอนเซอร์ในด้านต่าง ๆ ให้เลือกมากมาย พร้อมกับผลงาน  
และข้อมูลการติดต่อ ผู้ประกอบการสามารถใช้ฟิลเตอร์หรือตัวกรองในการค้นหาอินฟลูเอนเซอร์ ที่มีความ
เหมาะสมกับสินค้ามากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็น จ�านวนผู้ติดตาม ประเภทของอินฟลูเอนเซอร์ วิธีการโปรโมตสินค้า 
หรือขนาดของธุรกิจ ซึ่งท�าให้สะดวกต่อการค้นหา จากน้ันเว็บไซต์จะข้ึนช่องทางการติดต่อ รวมถึงผลงาน 
ของอินฟลูเอนเซอร์ท่ีตรงและเหมาะสมกับข้อมูลท่ีกรอกลงไปมากท่ีสุด หรือหากพอมีข้อมูลของอินฟลูเอนเซอร ์
ท่ีสนใจอยู่ก็สามารถน�ามาค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่น่ีเช่นกัน 

นอกจากการค้นหาแล้ว BuzzStream ยังช่วยติดตามการโปรโมตสินค้าด้วยว่าได้รับความสนใจจากผู้ที่ติดตาม
มากน้อยเพียงใด ซึ่งการได้อินฟลูเอนเซอร์ท่ีตรงกับกลุ ่มเป้าหมายท่ีต้องการสื่อสาร จะช่วยท�าให้สินค้า 
ได้รับความสนใจ และอยู่ในกระแสได้นาน

www.buzzstream.com
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จากการเห็นสายดับเพลิงเก่า ๆ ที่เป็นหน่ึงในสินค้าของธุรกิจ
จ�าหน่ายของเก่าของครอบครัว จุดประกายให้คุณพัด-นวรัตน์ 
โชคล�้า เลิศ เ กิดไอเดียในการน�าสายดับเพลิงที่ ไม ่ ได ้
ใช้งานแล้วมาออกแบบ และผลิตเป็นกระเป๋าสะพายที่เจ้าตัว
มีความหลงใหลเป็นทุนเดิม โดยชื่อแบรนด์ว่า Hugely

การใช้สายดับเพลิงเก่ามาเป็นวัสดุหลักในการผลิต ถือเป็น 
จุดเด่นท่ีไม่ใช่เพียงสอดคล้องกับแนวคิดรักษ์โลก แต่ยังมี
คุณสมบัติท่ีแข็งแรงและทนทานสูง ท้ังในแง่การใช้งาน 
ระยะยาว สามารถกันน�า้ และ ปลอดภัยจากการโดนกรดีกระเป๋า 
อีกด้วย และ Hugely ยังมีดีไซน์ที่ไม่ฉูดฉาดเกินไป ไม่ว่าใคร 
ก็ถูกใจ เพราะหยิบมาผสมผสานกับเครือ่งแต่งกายให้ดูดไีด้ง่าย 

ปัจจุบันสินค้าภายใต้แบรนด์นี้ยังมีตั้งแต่กระเป๋าสตางค์  
กระเป๋าคาดอก และกระเป๋าสะพายทรงยาวหรือ Tote Bag  
หากต้องการชมสนิค้า แบรนด์ Hugely พบกันได้ทีง่าน STYLE 
Bangkok ที่จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี 

HUGELY

เปล่ียนสายดับเพลิงเก่า
เป็นกระเป๋าสุดฮิป 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  FB: hugely, IG: hugely_bags
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การวางแผนสื่อออนไลน์
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ในแผนการทำาการตลาดออนไลน์ เป็นการวางแผนการสรา้ง

คอนเทนต์ และการวางแผนประชาสัมพนัธอ์อกไป แตส่ิ่งทีต่อ้งตอบ

คำาถามให้ได้ คือ เราจะต้องสร้างคอนเทนต์อะไร? ปล่อยเม่ือไร? 

ทางไหน? และสิ่งสำาคัญที่เราต้องไม่ลืม คือ “เป้าหมาย” ดังนั้นเรา

ก็ต้องตั้งเป้าหมาย และกำาหนด KPI เลยว่า เราต้องการเพิ่มยอด

ขายขึน้เทา่ไร ซึง่ตอ้งเคาะมาเลยวา่ต้องเพิม่ขึน้กี ่% ในกรอบเวลา

เท่าไร เป็นต้น

	 พอได้เป้าหมายตรงน้ีแล้ว	เราค่อยวางแผนสื่อ	อย่างแรก
ท่ีเราต้องคิด	คือ	“ลูกค้า”	ของเราคือใคร	เราต้องสร้างโปรไฟล์
ลูกค้าของเราให้ได้ว่าพวกเขามีลักษณะอย่างไร	เช่น	วัย	เพศ	
อาชีพ	ฯลฯ	เพราะน่ีจ�าเป็นมากส�าหรับการออกแบบคอนเทนต์
	 เมื่อรู้ว่าลูกค้าเราเป็นใครแล้ว	สิ่งท่ีต้องคิดต่อมา	คือ	จะ
ใช้สื่อออนไลน์อันไหนเข้าถึงพวกเขา	แล้วเราเข้าถึงอะไรอยู่
แล้วบ้าง	พวกเขาอาจเป็นกลุ่มคนท่ีชอบเข้าไปบางเพจ	หรือ
ชอบตามคนบางคนบน	 Instagram	หรือ	 Twitter	 พวกน้ีคือ	
“ช่องทาง”	ที่เราควรจะปล่อยคอนเทนต์เพื่อจะเข้าถึงลูกค้าของ
เรา	และน�าพวกเขากลับมาเพ่ิมยอดขายของเราในที่สุด	ซึ่งตรง
นี้จะท�าให้เราต้องประเมินงบในการซื้อโฆษณาปล่อยคอน
เทนต์ด้วย	
	 จุดส�าคัญอีกจุดหน่ึงของการวางแผนส่ือออนไลน์	 คือ	
“คอนเทนต์”	 ของเราต้องเป็นสิ่งท่ีลูกค้าสนใจ	 ไม่ใช่มองผ่าน
ไป	ถ้าเป็นวิดีโอก็ต้องท�าให้ดูจนจบและประทับใจ	และไม่ว่า
คอนเทนต์ท่ีดีแค่ไหน	 สร้าง	 Engagement	 เยอะแค่ไหน	 
มันจะไม่มีประโยชน์เลย	ถ้ามันไม่กลับมาสร้างยอดขายให้เรา
ตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในตอนแรก	 ซึ่งเป ็นจุดท่ีคนพลาด 
เยอะท่ีสุด	 เพราะในโลกท่ี	 คอนเทนต์ท่วมท้นอย่างทุกวันน้ี	

นักการตลาดออนไลน์มักจะเน้นในการสร้างคอนเทนต์ให้เด่น
กว่าคอนเทนต์อื่นๆ	ซึ่งบางทีมันเด่นจริง	สร้าง	Engagement	
จริง	 ไวรัลจริง	 แต่มันไม่ได้กลับไปเพ่ิมยอดขายอะไรเลย	 
หรืออาจไม่เพ่ิมกระท่ัง	 Brand	 Awareness	 ด้วยซ�้า	 ซึ่งนั่น
หมายถึงคอนเทนต์ท่ีล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง	
	 ดังน้ันการคุมคอนเทนต์ออนไลน์ให้ได้ครบทุกเงื่อนไขจึง
เป็นสิ่งท่ีปราบเซียนท่ีสุด	 เพราะมันไม่ใช่แค่เด่นและสนุกจะ
เพียงพอ	แต่มันต้องตอบโจทย์ทางการตลาดอย่างการสร้าง
ยอดขาย	หรือสร้าง	Brand	Awareness	ด้วย
	 สุดท้าย	 ถ้า	 “ตัวชี้วัด”	 ไม่ชัดเจน	 ไม่ว่าบริษัทจะท�าคอน
เทนต์เองหรือจะจ้างเอเจนซี่	 คอนเทนต์ก็ออกมาล้มเหลวได้
เหมือนกัน	 ซึ่งเราอาจต้องแยกเป็น	 2	 ส่วน	 คือ	 ส่วน	Brand	
Awareness	กับส่วนยอดขาย	
	 ส่วน	Brand	Awareness	สามารถวัดได้จากยอดไลค์	และ	
KPI	ส่วนยอดขาย	โดยเอาต้นทุนการตลาดออนไลน์	หารด้วย
จ�านวนลูกค้าท่ีเพ่ิมขึ้น	 ซึ่งน่ีเรียกว่าค่า	 CAC	 (Customer	 
Acquisition	Cost)	 ถ้าค่า	CAC	สูงเกินก�าหนด	สิ่งที่ปรับได้ 
ก็เริม่ทีป่รบัตวัคอนเทนต์ให้มคีวามดงึดดูความน่าสนใจเพ่ิมขึน้	 
ไปจนถึงการลดงบประมาณด้านการผลิตสื่อ
 ท้ังหมดน้ี ไม่ได้มีหลักการตายตัว สามารถพลิกแพลง
ได้คอนเทนต์ เพื่อบรรลุเป้าหมาย ซึ่งท่ีส�าคัญท่ีสุดเรา
ต้องไม่ลืม และหลงไปกับตัวเลขค่าสารพัดของโลก
ออนไลน์ เพราะยอดขายนี่แหละ คือของจริง

ติดตามความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ SMEs อื่นๆ ได้ที่  

 Krungthai SME หรือ   w  https://sme.ktb.co.th/
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ทำ�คว�มรู้จักสินค้�สุขภ�พกลุ่ม 

ไบโอไดเวอร์ซิต้ี 
ม�แรงแซงทุกเทรนด์
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จับตาการค้า
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จ า ก ก า ร ที่ โ ล ก มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง 
สภาพแวดลอ้มคอ่นขา้งมาก มลภาวะทางอากาศ 
ท่ีเพิ่มขึ้นจนทำาลายสุขภาพ สารเคมีตกค้าง 
ในอาหาร ความเครียด ฯลฯ ตัวการเหล่าน้ี
กระตุ้นให้ผู้คนหันมาให้ความสนใจด้านสุขภาพ  
ก า ร อ อ ก กำ า ลั ง ก า ย  แ ล ะ ดู แ ล เ รื่ อ ง ข อ ง
โภชนาการกันมากข้ึน หน่ึงในนั้นคือการ
เ ลื อ ก บ ริ โ ภ ค สิ น ค้ า ก ลุ่ ม ไ บ โ อ ไ ด เ ว อ ร์ ซิ ตี้   
(Biodiversity) ท่ีกำาลังมาแรงแซงทุกเทรนด์  
เพราะนอกจากจะดีต่อร่างกายแล้ว ยังยกระดับ 
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร และส่งเสริม
เศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนด้วย 

ไบโอไดเวอร์ซิตี้ (Biodiversity) คือ ระบบท่ีมีสิ่งมีชีวิต 
นานาชนิดอยู่รวมกัน ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพ  
ท้ังสายพันธุ ์ (Genetic) ชนิดพันธุ ์ (Species)  และ 
ระบบนิเวศ (Ecosystem) เมื่อแหล่งที่อยู ่อาศัยของ 
สิ่งมีชีวิตมีความแตกต่างมากเท่าไร ก็จะย่ิงส่งผลให้มี 
สิ่งมีชีวิตท่ีมีความหลากหลายสายพันธุ์มากตามไปด้วย 

‘สินค้ากลุ่มไบโอไดเวอร์ซิตี้’ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากความ
หลากหลายทางชีวภาพท่ีมีอยู่ในแต่ละชุมชน ประยุกต ์
เข้ากับภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือน�าไปปรับให้เข้ากับความรู้
แบบสมัยใหม่ ซึ่งน�ามาใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจที่เน้น
การผลิตแบบย่ังยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ
ท�าให้เราได้บรโิภคผลติภัณฑ์ทีม่คีวามหลากหลายมากขึน้ 
อีกท้ังแต่ละภูมิภาคท่ีมีระบบนิเวศต่างกัน หากเลือก 
ปลูกพืชท้องถ่ินแล้ว นอกจากจะได้ผลผลิตท่ีปลอด 
สารเคมีแล้ว ยังท�าให้แต่ละชุมชนมีสินค้าท่ีโดดเด่น 
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และทีส่�าคญัคอื การท�าเกษตรทีเ่น้น 
ความหลากหลายเช่นน้ี ยังช่วยควบคุมและรักษาสมดุล 
แก่ธรรมชาติอีกด้วย โดยเฉพาะหากคนในชุมชนรู ้จัก 
การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างเหมาะสมและรักษาไม่ให้
เสื่อมโทรม ย่ิงท�าให้สายป่านของธุรกิจสินค้ากลุ ่ม 
ไบโอไดเวอร์ซิตี้ด�าเนินไปอย่างย่ังยืน 

การเลือกบริโภคสินค้ากลุ่มไบโอไดเวอร์ซิตี้ เป็นการช่วย
อุดหนุนสินค้า และกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ซึ่งจะท�าให้
เกษตรกรหันมาเลือกท�าการเกษตรแบบนี้มากขึ้น โดย
ปลายทางก็จะส่งผลดต่ีออากาศท่ีเราหายใจ ต่อน�า้ท่ีเราใช้ 
อนัจะท�าให้สขุภาพของทกุคนโดยรวมดีย่ิงขึน้ กล่าวคือ คน
ได้ประโยชน์จากธรรมชาติ และธรรมชาติเองก็ได้รับการ
ดูแลจากชุมชน
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THINK TRADE

• ส�ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด  •  สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  
• สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย  •  สภำผู้ส่งออกสินค้ำทำงเรือแห่งประเทศไทย

• หอสมุดเมืองกรุงเทพมหำนคร  •  หอสมุดมหำวิทยำลัย 21 แห่ง
• สยำมเซ็นเตอร์ และ สยำมดิสคัฟเวอรี่  •  คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) 

• ส�ำนักงำนใหญ่ บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ�ำกัด
• เอส ซี จี เอ็กซ์พีเรียนซ์  •  ร้ำนอำหำร S&P 20 สำขำ 

อัพเดตจุดวางแห่งใหม่ 
• โรงพยำบำลไทยนครินทร์  •  โรงพยำบำลเจ้ำพระยำ

• เอสซีบี เซอร์วิส เซ็นเตอร์  •  ห้องรับรองมิรำเคิล เลำจน์ สนำมบินสุวรรณภูมิ 
• ส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.)
• ส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ำธนบุรี 

WHERE TO FIND US
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21THINK DITP

DITP CLUB 
ชมรม

ตุลาคม - ธันวาคม 2562

จากความต้ังใจแน ่วแน ่ที่จะเข ้ารับราชการ  
คณุสธิุดาศกึษาจบปรญิญาตรจีากคณะรฐัศาสตร์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และปริญญาโทอีกสองแห ่ง  
ได้แก่ MSc. Development Studies - University  
o f  B i rm ingham ประ เทศอั งกฤษ และ  
MA. International Political Economy -  
University of Warwick ประเทศอังกฤษ ปัจจุบัน
คุณสุธิดารับราชการในต�าแหน่งนักวิชาการ
พาณิชย์ช�านาญการพิเศษ หวัหน้ากลุม่งานพัฒนา
ธุรกิจและเครือข่ายดิจิทัล ส�านักตลาดพาณิชย์
ดิจิทัล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) 
กระทรวงพาณิชย์

“ได้มีโอกาสอันดีมากที่ร่วมงานกับน้อง ๆ ทีมงาน
ทีเ่ก่งและได้สมัผสังานท่ีมมีติิทีม่คีวามแตกต่างกัน
แต่เชื่อมโยงกันถึง 2 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาการค้าดิจิทัล ซึ่งมี
บทบาทหลักในการขับเคลื่อนแผนพาณิชย ์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ และกลุ่มงานปัจจุบัน 
ที่ดูแลอยู่คือ กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย
ดิจิทัล ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบหลักในการผลักดัน 
ผู ้ประกอบการไทยสู ่ตลาดโลกผ่านช่องทาง

ออนไลน์ของแพลตฟอร์มออนไลน์ข้ามพรมแดน 
ชั้นน�าตามในเป้าหมาย อาทิ Amazon.com  
(ตลาดสหรัฐ) JD.com (ตลาดจีน) TMall Global 
(ตลาดจีน) RedMart (ตลาดสิงคโปร์) 11Street.
my (ตลาดมาเลเซยี) Kha-leang.com (บรษิทัไทย
ที่มีความเชี่ยวชาญตลาด CLMV) Gosoko.com 
(ตลาดแอฟริกา)

“ดิฉันมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเริ่ม
โครงการจัดตั้งร้านค้า TopThai Flagship Store 
บน Tmall Global ซึ่งถือเป็นอีกก้าวส�าคัญของ
ความส�าเร็จของกรมท่ีต้องการสร้างภาพลักษณ์ 
อันโดดเด่นและความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ให้
กับสนิค้าแบรนด์ไทยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชัน้น�า 
ในจีน น่ันคือ เมื่อนึกถึงสินค้าแบรนด์น�าเข้า
คุณภาพจากไทยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ จะต้อง
นึกถึง TopThai Flagship Store โดยคาดว่า 
จะสามารถรวบรวมสินค้าไทยคุณภาพในกลุ ่ม
สนิค้าสขุภาพและความงาม และ สนิค้าแฟชัน่และ
ไลฟ์สไตล์ จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งแบรนด์ชั้นน�า
ของไทยและแบรนด์สนิค้าคณุภาพของ SMEs ไทย 
กว่า 50 บริษัท และมีสินค้าข้ึนขายใน TopThai  
Flagship Store กว่า 1,000 รายการสินค้า  

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตก้าวหน้าและกำาลังเปลี่ยนโฉมการค้าข้ามพรมแดนไปอย่างต่อเนื่อง คุณสุธิดาและ
ทีมสำานักตลาดพาณิชย์ดจิทิลัไดมี้บทบาทอย่างยิง่ในการผลกัดนัผูป้ระกอบการสินคา้และบรกิารไทยให้
ก้าวไปสู่ระดับโลก ผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน

โดยทางส�านักตลาดพาณิชย์ดิจิทัลพร้อมขยาย
โมเดลธุรกิจน้ีในตลาดเป้าหมายอื่น ๆ นอกเหนือ
จากประเทศจีนอีกค่ะ

“ โลกการค ้ าดิจิ ทัล มีการแข ่ งขันสู งและ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ จะต้องมกีารเรยีนรู้
เก่ียวกับ เทรนด์ แนวทางการท�าการตลาด
ใหม่ๆ อยู่เสมอ ดังที่แจ็ค หม่า และนักธุรกิจ
หลายคนเคยกล่าวไว้ ข้อมูลเปรียบเสมือน
น�้ามัน หากใครหาวิธีขุด เจาะ และกลั่นมันขึ้น
มาได้ ก็จะสร้างก�าไรให้เราได้  DITP ได้ท�าการ
ขุดเจาะกลั่นข้อมูลการค้า ท่ีได้จากส่วนกลาง
และส�านักงานในต่างประเทศ พร้อมท้ังสือ่สาร
ข้อมูลเหล่าน้ีออกไปในทุกช่องทางไม่ว่าจะ
ออนไลน์และออฟไลน์ไปยังผู้ประกอบการแล้ว  
จึงอยากให ้ผู ้ประกอบการศึกษาและใช ้
ประโยชน์จากข้อมูลเหล่าน้ีในการน�ามาเป็น
ส่วนหน่ึงในการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กับธรุกิจของ
ท่าน เพราะในโลกการค้าออนไลน์ Everday  
is a New Day ต้องมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ 
ทุกวัน” คุณสุธิดาท้ิงท้าย

เม่ือโลกเข้าสู่
การค้าออนไลน์
เต็มรูปแบบ
คุณเอ้ือย - สุธิดา เงินหม่ืน
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5 สิงหาคม 2562 - 7 มีนาคม 2563
โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารไทย
เพื่อเจาะตลาดเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา
ในงาน Natural Product Expo West 2020 (NPEW)

ปฏิทินกิจกรรมและการสัมมนา
6 - 12 
พฤศจิกายน 2562
โครงการกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าในงาน 
American Film Market & Conference 2019 
เมืองซานตาโมนิก้า ประเทศสหรัฐอเมริกา 

16 - 20 
กุมภาพันธ์ 2563
งานแสดงสินค้า Gulfood 2020 
เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

10 - 13 
มีนาคม 2563
Foodex Japan 2020 
เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

22 THINK TRADE THINKTRADETHINKDITP.COM

DITP 
CALENDAR

ร่วมแสดงความคิดเห็น
กับนิตยสาร
THINK TRADE

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ I 
www.ditp.go.th หรือสายตรง 1169
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ NEW ECONOMY ACADEMY I 
www.nea.ditp.go.th
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INNOVATION 
DISTINGUISHED 
BETWEEN 
LEADER AND 
FOLLOWERS.”

Steve Jobs

การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
จะทำาให้คุณได้เป็นผู้นำา 
แทนที่จะเป็นแค่ผู้ตามทั่วไป

HEALTHY
THOUGHT
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www.ditp.go.th / DITP Call Center 1169
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Trade Highlight 
จับตาแนวโน้ม E-Commerce ไทย 
ยังมีแววเติบโตไกลในตลาดโลก

Trade Insider
รู้จัก NEA แชร์ความรู้ สู่ตลาดโลก 
ตอบโจทย์การค้าในยุคดิจิตัล 

Trade Watch
ทำาความรู้จักสินค้าสุขภาพกลุ่ม 
ไบโอไดเวอร์ซิตี้ มาแรงแซงทุกเทรนด์
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