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สวัสดีคะ

ปจจุบันประชากรวัยเด็กสูงกวา 1.92 พัน
ลานคน หรือราว 1 ใน 4 ของประชากรโลก 
และคาดวาจะพุงแตะ 2.01 พันลานคนในป 
พ.ศ. 2568 หลายปที่ผานมาประเทศตางๆ 
มีมาตรการเพิ่มจํานวนประชากรใหมากขึ้น 
อยางเชน การมอบสิทธิพิเศษสําหรับ
ครอบครัวที่มีบุตร 2 คนขึ้นไปในรัสเซีย 
หรือการยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวของจีน 
เพื่อเตรียมความพรอมทางสังคมใหรองรับ
กับมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
เหลานั้น 

DITP มีนโยบายการสงออกเชิงรุกที่เนน
ขยายตลาดเพื่อตอบโจทยความตองการ  
ของผูบริโภคที่มากขึ้น (Demand-Driven & 
Market Expansion Strategy) โดยเจาะ
กลุมตลาดสินคาแมและเด็กที่กําลังเติบโต
อยาง จีน อินเดียและอินโดนีเซีย สินคาและ
บริการที่เปนจุดแข็งของไทย คือ กลุมสินคา
แฟชั่นและไลฟสไตล ประเภทเสื้อผา 
ผลิตภัณฑที่ใชในประจําวันของเด็ก 
เฟอรนิเจอร ของเลนเสริมทักษะการเรียนรู 
ตลอดจนอาหารสําหรับทารก และขนม
พรอมรับประทานก็นาสนใจที่มีมูลคาทั่วโลก
รวม 7.3 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ (2.2 
ลานลานบาท) 

จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒนรัตน
อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (DITP) 

กระทรวงพาณิชย

นอกจากนี้ DITP ยังเสริมสรางตลาดใหม 
E-Commerce จากไลฟสไตลคุณแมยุค
ดิจิตอลที่เลือกซื้อสินคาผานชองทางออนไลน
มากขึ้น โดยเฉพาะในจีนที่พบวายอดสั่งซื้อ
สินคาเกี่ยวกับแมและเด็กผานชองทาง
ออนไลนนั้นสูงถึงรอยละ 55 ของมูลคา
ตลาดสินคาแมและเด็กทั้งหมด

THINK TRADE THINK DITP ฉบับนี้   
จะขอพาทุกทานไปขยายโอกาสทางความคิด 
เพิ่มโอกาสทางการคา และเรงพัฒนา
ผลิตภัณฑใหครองใจบรรดาคุณแมๆ และ
คุณลูกๆ ในตลาดที่กวางขึ้นคะ
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THINK TRADEกุมภาพันธ์ - มีนาคม 25614
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หากมองตลาดที่โตแรงและโตเร็วในปจจุบัน นอกจาก  
การเจาะตลาดเฉพาะกลุมหรือ Niche Market อยาง  
กลุมผูสูงอายุ กลุมผูรักสัตวแลว ตลาดสินคาและบริการ     
แมและเด็กก็เปนอีกหนึ่งตลาดที่นาจับตามอง มาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ทําใหจํานวนเด็ก   
เกิดใหมเพิ่มขึ้นมาก จากการคาดการณในป 2568 
ประเทศที่มีประชากรวัยเด็กมากที่สุดคืออินเดีย (360 
ลานคน) รองลงมาไดแกจนี (230 ลานคน) และไนจเีรยี 
(98 ลานคน) ซึ่งมองภาพรวม จะมีจํานวนประชากรเด็ก
ทั่วโลกนับเปน 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด

ตลาดสินคาแมและเด็กจึงเปนตลาดที่มีมูลคาการตลาดที่สูงและ
เติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว เห็นชัดจากการประกาศใหมีลูกคนที่
สองไดของประเทศจีน เกิดการจําหนายสินคาแมและเด็กในชวง
เทศกาล Double 11 ผานทางรานคาออนไลน ภายใน 1 วัน   
มียอดจําหนายสูงกวา 300 ลานหยวน (1.47 พันลานบาท)  
ซึ่งสูงกวาชวงที่ยังไมมีนโยบายเพิ่มประชากรถึง 10 เทา    
หรืออยางประเทศออสเตรเลีย ในป 2560 ที่ผานมา ตลาด
ผลิตภัณฑเด็กและทารกขยายตัวรอยละ 4 มีมูลคากวา 1.3 
พันลานเหรียญออสเตรเลีย (3 หมื่นลานบาท)

ตลาดที่นาสนใจในสินคากลุมแมและเด็กนี้ไดแกสหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุน ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และเยอรมนี  แมวาเปน
ประเทศที่มีอัตราการเกิดระดับปานกลาง แตสวนใหญเปน
ครอบครัวที่มีรายไดและกําลังซื้อสูง ตลาดรองลงมาแมจะมี
อัตราการเกิดของเด็กสูง คือตลาดกลุมบริคส (BRICs) เชน 
จีน อินเดีย และบราซิล แตคุณแมกลุมนี้ มักเลือกซื้อสินคา   
ที่มีราคายอมเยากวา และมีคุณภาพที่คุมราคา

เจาะตลาดแมและเด็ก

à¨ŒÒµÑÇàÅç¡¼ÙŒÂÔè§ãËÞ‹

มอญซอนผาเปนการละเลนของเด็กไทยที่มีบทเพลงประกอบ ใชอุปกรณคือผาผืน
เดียว ผูที่เปน “มอญ” จะตองถือผาไวในมือแลวเดินวนอยูนอกวง และจะแอบทิ้งผาไว
ขางหลังผูเลนคนใดคนหนึ่ง หากเดินครบรอบแลว “มอญ” จะหยิบผามาตีหลังผูเลน
คนนั้น แลวกลายเปน “มอญ” แทน แตหากผูเลนรูตัว ก็จะหยิบผามาวิ่งไลตี “มอญ” 
ตองรีบกลับมานั่งแทนที่ผูเลนคนนั้น แลวผูที่วิ่งไลตองเปลี่ยนเปน “มอญ” แทน

       

มอญซ�อนผ�า
¡ÒÃÅÐàÅ‹¹à´็¡ä·Â

นอกจากการเพิ่มขึ้นของเด็กทั่วโลกจะทําใหตลาดสินคาแม 
และเด็กเติบโตแลว พฤติกรรมของพอแมรุนใหม ก็มีผลตอ 
การขยายตลาดอีกดวย พอแมยุคใหมที่มีกําลังซื้อสูง จะนิยม
เลือกซื้อผลิตภัณฑสําหรับเด็กที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 
หรือผลิตภัณฑ Organic ที่ปราศจากการปนเปอนของสารเคมี 
เชน ครีมอาบนํ้า แชมพู และครีมบํารุงผิว ในสวนเสื้อผา 
เครื่องแตงกายสําหรับเด็กนั้น จะเนนตามกระแสแฟชั่นมากขึ้น 
ยกตัวอยางเชนตลาดเสื้อผาเด็กในสหรัฐฯที่ผลิตเครื่องแตงกาย
เด็กตามกระแสแฟชั่น มีมูลคาถึง 1.74 แสนลานเหรียญฯ 
(5.5 ลานลานบาท) 

ประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพในการผลิตสินคา และมีนวัตกรรม
และความคิดสรางสรรคใหม จึงควรใหความสนใจกับสินคา
สําหรับแมและเด็กทั้งชวงเตรียมความพรอมกอนการตั้งครรภ 
เชน ชุดทดสอบการตั้งครรภ ชุดคลุมทอง เปนตน สวนสินคา
ระหวางตั้งครรภ ไดแก วิตามินและอาหารเสริม สินคาเพื่อ
สุขภาพ ในสวนสินคาชวงหลังคลอด เปนชวงที่มีความตองการ
หลากหลายมากทีส่ดุ จงึเปนโอกาสของผูผลติและผูสงออกไทย 
ซึ่งสวนใหญอยูในกลุมสินคาแฟชั่นและไลฟสไตล เรงพัฒนา 
สินคาเพื่อขยายตลาดสูกลุมแมและเด็ก อีกทั้งควรใหความ
สําคัญกับสินคาที่ดีตอสุขภาพ ปลอดภัยตอเด็ก ใสใจกับ
พฤติกรรมเฉพาะของพอแมยุคใหม เชน การจงรักภักดี    
ตอแบรนด รูปลักษณบรรจุภัณฑที่ตรงใจ รวมถึงการขยาย 
ชองทางการจัดจําหนายทางออนไลน 

สินคาและบริการ
¡‹Í¹¡ÒÃµÑé§¤ÃÃÀ�

ชุดทดสอบการตั้งครรภ, ชุดคลุมทอง 
โยคะสําหรับหญิงตั้งครรภ

ประเภทสินคาแมและเด็ก
สินคาและบริการ
ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃµÑé§¤ÃÃÀ�
วิตามินและอาหารเสริม, อาหารเพื่อสุขภาพ,
ผลิตภัณฑบํารุงผิวจากะรรรมชาติ,
คอรสเตรียมความพรอมกอนคลอด

สินคาและบริการ
ËÅÑ§¡ÒÃµÑé§¤ÃÃÀ�

เสื้อผาและรองเทาเด็ก, ของเลนเด็ก, 
อาหารเสริม,ศูนยพัฒนาทักษะการเรียนรู

ที่มา : SME Thailand

THINK TRADE4



กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561THINK DITP 5

TRADE 
HIGHLIGHT

ไฮ
ไล

ทก
าร

คา

หากมองตลาดที่โตแรงและโตเร็วในปจจุบัน นอกจาก  
การเจาะตลาดเฉพาะกลุมหรือ Niche Market อยาง  
กลุมผูสูงอายุ กลุมผูรักสัตวแลว ตลาดสินคาและบริการ     
แมและเด็กก็เปนอีกหนึ่งตลาดที่นาจับตามอง มาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ทําใหจํานวนเด็ก   
เกิดใหมเพิ่มขึ้นมาก จากการคาดการณในป 2568 
ประเทศที่มีประชากรวัยเด็กมากที่สุดคืออินเดีย (360 
ลานคน) รองลงมาไดแกจนี (230 ลานคน) และไนจเีรยี 
(98 ลานคน) ซึ่งมองภาพรวม จะมีจํานวนประชากรเด็ก
ทั่วโลกนับเปน 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด

ตลาดสินคาแมและเด็กจึงเปนตลาดที่มีมูลคาการตลาดที่สูงและ
เติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว เห็นชัดจากการประกาศใหมีลูกคนที่
สองไดของประเทศจีน เกิดการจําหนายสินคาแมและเด็กในชวง
เทศกาล Double 11 ผานทางรานคาออนไลน ภายใน 1 วัน   
มียอดจําหนายสูงกวา 300 ลานหยวน (1.47 พันลานบาท)  
ซึ่งสูงกวาชวงที่ยังไมมีนโยบายเพิ่มประชากรถึง 10 เทา    
หรืออยางประเทศออสเตรเลีย ในป 2560 ที่ผานมา ตลาด
ผลิตภัณฑเด็กและทารกขยายตัวรอยละ 4 มีมูลคากวา 1.3 
พันลานเหรียญออสเตรเลีย (3 หมื่นลานบาท)

ตลาดที่นาสนใจในสินคากลุมแมและเด็กนี้ไดแกสหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุน ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และเยอรมนี  แมวาเปน
ประเทศที่มีอัตราการเกิดระดับปานกลาง แตสวนใหญเปน
ครอบครัวที่มีรายไดและกําลังซื้อสูง ตลาดรองลงมาแมจะมี
อัตราการเกิดของเด็กสูง คือตลาดกลุมบริคส (BRICs) เชน 
จีน อินเดีย และบราซิล แตคุณแมกลุมนี้ มักเลือกซื้อสินคา   
ที่มีราคายอมเยากวา และมีคุณภาพที่คุมราคา

เจาะตลาดแมและเด็ก

à¨ŒÒµÑÇàÅç¡¼ÙŒÂÔè§ãËÞ‹

มอญซอนผาเปนการละเลนของเด็กไทยที่มีบทเพลงประกอบ ใชอุปกรณคือผาผืน
เดียว ผูที่เปน “มอญ” จะตองถือผาไวในมือแลวเดินวนอยูนอกวง และจะแอบทิ้งผาไว
ขางหลังผูเลนคนใดคนหนึ่ง หากเดินครบรอบแลว “มอญ” จะหยิบผามาตีหลังผูเลน
คนนั้น แลวกลายเปน “มอญ” แทน แตหากผูเลนรูตัว ก็จะหยิบผามาวิ่งไลตี “มอญ” 
ตองรีบกลับมานั่งแทนที่ผูเลนคนนั้น แลวผูที่วิ่งไลตองเปลี่ยนเปน “มอญ” แทน

       

มอญซ�อนผ�า
¡ÒÃÅÐàÅ‹¹à´็¡ä·Â

นอกจากการเพิ่มขึ้นของเด็กทั่วโลกจะทําใหตลาดสินคาแม 
และเด็กเติบโตแลว พฤติกรรมของพอแมรุนใหม ก็มีผลตอ 
การขยายตลาดอีกดวย พอแมยุคใหมที่มีกําลังซื้อสูง จะนิยม
เลือกซื้อผลิตภัณฑสําหรับเด็กที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 
หรือผลิตภัณฑ Organic ที่ปราศจากการปนเปอนของสารเคมี 
เชน ครีมอาบนํ้า แชมพู และครีมบํารุงผิว ในสวนเสื้อผา 
เครื่องแตงกายสําหรับเด็กนั้น จะเนนตามกระแสแฟชั่นมากขึ้น 
ยกตัวอยางเชนตลาดเสื้อผาเด็กในสหรัฐฯที่ผลิตเครื่องแตงกาย
เด็กตามกระแสแฟชั่น มีมูลคาถึง 1.74 แสนลานเหรียญฯ 
(5.5 ลานลานบาท) 

ประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพในการผลิตสินคา และมีนวัตกรรม
และความคิดสรางสรรคใหม จึงควรใหความสนใจกับสินคา
สําหรับแมและเด็กทั้งชวงเตรียมความพรอมกอนการตั้งครรภ 
เชน ชุดทดสอบการตั้งครรภ ชุดคลุมทอง เปนตน สวนสินคา
ระหวางตั้งครรภ ไดแก วิตามินและอาหารเสริม สินคาเพื่อ
สุขภาพ ในสวนสินคาชวงหลังคลอด เปนชวงที่มีความตองการ
หลากหลายมากทีส่ดุ จงึเปนโอกาสของผูผลติและผูสงออกไทย 
ซึ่งสวนใหญอยูในกลุมสินคาแฟชั่นและไลฟสไตล เรงพัฒนา 
สินคาเพื่อขยายตลาดสูกลุมแมและเด็ก อีกทั้งควรใหความ
สําคัญกับสินคาที่ดีตอสุขภาพ ปลอดภัยตอเด็ก ใสใจกับ
พฤติกรรมเฉพาะของพอแมยุคใหม เชน การจงรักภักดี    
ตอแบรนด รูปลักษณบรรจุภัณฑที่ตรงใจ รวมถึงการขยาย 
ชองทางการจัดจําหนายทางออนไลน 

สินคาและบริการ
¡‹Í¹¡ÒÃµÑé§¤ÃÃÀ�

ชุดทดสอบการตั้งครรภ, ชุดคลุมทอง 
โยคะสําหรับหญิงตั้งครรภ

ประเภทสินคาแมและเด็ก
สินคาและบริการ
ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃµÑé§¤ÃÃÀ�
วิตามินและอาหารเสริม, อาหารเพื่อสุขภาพ,
ผลิตภัณฑบํารุงผิวจากะรรรมชาติ,
คอรสเตรียมความพรอมกอนคลอด

สินคาและบริการ
ËÅÑ§¡ÒÃµÑé§¤ÃÃÀ�

เสื้อผาและรองเทาเด็ก, ของเลนเด็ก, 
อาหารเสริม,ศูนยพัฒนาทักษะการเรียนรู
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TRADE 
INSIGHT

เปดโลกการคา

  

ผูประกอบการจีนที่ผลิตหรือนําเขานมผงทารกตองขึ้นทะเบียนกับ
สํานักงานตรวจสอบควบคุมและกักกันสินคาแหงจีน (AQSIQ) และ
สํานักงานบริหารอาหารและยาแหงจีน (FDA) ตั้งแตตนป 2561 
ทําใหผูประกอบการหลายรายถอนตัว แตกลับเปนผลดีกับสินคาไทย
ที่มีจุดแข็งในดานคุณภาพและเปนที่นิยมของชาวจีนอยูแลว        
ผูประกอบการไทยควรใสใจในมาตรฐานตามระเบียบใหม       
เพื่อครองใจชาวจีนตอไป

สนใจนโยบายเศรษฐกิจการคาของจนี
ตดิตอสํานักงานสงเสรมิการคาในตางประเทศ ณ เมอืงเซีย่เหมนิ
อีเมล : thaitcxiamen@ditp.go.th

6  

ความเจริญและการพัฒนาตางๆ ตบเทาเขาสูเมียนมาไมขาดสาย 
ผูคนปรับพฤติกรรมสนใจใชเทคโนโลยีทันสมัยและนวัตกรรมใหมๆ 
มากขึ้น เปนโอกาสทองของผูประกอบการในธุรกิจ Digital Content 
และ Tech-Start up อยางธุรกิจบริการสั่งอาหารออนไลนและจัดสง 
Delivery แบบดวนทันใจ 

รูลึกขอมูลการคาในเมียนมา 
ผานแอพพลิเคชั่น DITP Yangon (ไดทั้งระบบ ios และ Android)

5

2

3

4 5

6

ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°»ÃÐªÒª¹¨Õ¹
Ṏ¹¤ØÁà¢ŒÁ¹Á¼§·ÒÃ¡

àÁÕÂ¹ÁÒ
¸ØÃ¡Ô¨ Click to Go ÊØ´ÎÔµ

อเมริกาหามใชสารพาทาเลต ซึ่งเปนสารเพิ่มความทนทานใหกับพลาสติก 
ในผลิตภัณฑของเลนและสินคาเพื่อการดูแลเด็ก (Child care articles)  
เพราะเปนสารกอมะเร็งซึ่งสรางผลเสียตอสุขภาพและระบบสืบพันธุของเด็ก
เพศชาย ผูผลิตไทยที่ตองการเจาะตลาดกลุมนี้ควรหลีกเลี่ยงและเรงคิดคนวิจัย 
หาไอเดียใหมๆ ผลิตสินคาใหปลอดภัยและมีคุณภาพ เพ่ือขยายตลาดผลติภณัฑ
สาํหรับเด็กในอเมริกาตอไป 

ศึกษาขอมูลเพิ่มตลาดสินคาเด็กในอเมริกา 
ติดตอ สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครลอสแองเจลิส                                           
อีเมล: ttcla@live.com

TRADE 
INSIGHT
เปดโลกการคา

ยอดขายของเลนในอังกฤษตกเปนครั้งแรกในรอบสามป พอแม  
ชาวบริติชเห็นผลเสียของเทคโนโลยีและหันกลับมานิยมของเลน   
ที่เสริมสรางการเรียนรูตอพัฒนาการของเด็กมากขึ้น นี่เปนโอกาสดี
ที่ผูประกอบการไทยจะขยายตลาดของเลนที่เนนการเรียนรู 
(Educational Toy) หรือเพื่อสะสม (Collectable Toy) รวมทั้ง
พัฒนาชองทางการขายออนไลน เพื่อรุกตลาดใหมากยิ่งขึ้น

  

ในชวงเปดเทอมพอแมชาวชิลียอมจายคาอุปกรณการเรียนและเครื่องเขียนใหบุตรหนึ่งคนมากถึง 16,000 บาท 
(มากกวาประเทศไทยถึง 3 เทา) สงผลใหตลาดเครื่องเขียนขยายตัว นอกจากนี้พอแมชาวชิลียังพรอมเอาใจบุตรหลาน
ของตนดวยเครื่องเขียนไอเดียดีคุณภาพนําเขาจากตางประเทศอีกดวย ชิลีเปนตลาดศักยภาพที่ผูประกอบการไทย     
ไมควรมองขาม  

สนใจเปดตลาดชิลี
ติดตอสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงซันติอาโก
อีเมล : thaitrade@ttcsantiago.cl

  

อินเดียดันรัฐอัสสัมซึ่งมีเขตแดนติดกับเมียนมาเปนประตูเศรษฐกิจสู
อาเซียน พรอมอํานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนในธุรกิจ 
เปาหมายกวา 10 สาขา เชน เกษตรกรรม การแปรรูปอาหาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งทอและงานฝมือ ผูประกอบการไทยควร
จับตาโอกาสในการขยายตลาดสินคาไทยสูตลาดอินเดียอยางใกลชิด

สนใจเปดตลาดการคาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย 
ติดตอสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงนิวเดลี
อีเมล : thaitcnewdelhi@gmail.com

3 4

1

2

ขยายโอกาสของเลนเดก็ในองักฤษ
ตดิตอสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรงุลอนดอน
อเีมล : thaitclondon@ditp.go.th

1

2

ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò
¤ØÁà¢ŒÁ¢Í§àÅ‹¹äÃŒÊÒÃ ¾Ò·ÒàÅµ (Phthalate)

ÊËÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã
à»�´âÍ¡ÒÊ ¢Í§àÅ‹¹àÊÃÔÁ»˜ÞÞÒ

ªÔÅÕ
à¤Ã×èÍ§à¢ÕÂ¹¤Ö¡¤Ñ¡ ÃÑºà»�´à·ÍÁ

ÍÔ¹à´ÕÂ
ÃÑ°ÍÑÊÊÑÁ »ÃÐµÙàª×èÍÁÍÒà«ÕÂ¹
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TRADE 
INSIGHT

เปดโลกการคา

  

ผูประกอบการจีนที่ผลิตหรือนําเขานมผงทารกตองขึ้นทะเบียนกับ
สํานักงานตรวจสอบควบคุมและกักกันสินคาแหงจีน (AQSIQ) และ
สํานักงานบริหารอาหารและยาแหงจีน (FDA) ตั้งแตตนป 2561 
ทําใหผูประกอบการหลายรายถอนตัว แตกลับเปนผลดีกับสินคาไทย
ที่มีจุดแข็งในดานคุณภาพและเปนที่นิยมของชาวจีนอยูแลว        
ผูประกอบการไทยควรใสใจในมาตรฐานตามระเบียบใหม       
เพื่อครองใจชาวจีนตอไป

สนใจนโยบายเศรษฐกิจการคาของจนี
ตดิตอสาํนกังานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองเซีย่เหมนิ
อเีมล : thaitcxiamen@ditp.go.th

6  

ความเจริญและการพัฒนาตางๆ ตบเทาเขาสูเมียนมาไมขาดสาย 
ผูคนปรับพฤติกรรมสนใจใชเทคโนโลยีทันสมัยและนวัตกรรมใหมๆ 
มากขึ้น เปนโอกาสทองของผูประกอบการในธุรกิจ Digital Content 
และ Tech-Start up อยางธุรกิจบริการสั่งอาหารออนไลนและจัดสง 
Delivery แบบดวนทันใจ 

รูลึกขอมูลการคาในเมียนมา 
ผานแอพพลิเคชั่น DITP Yangon (ไดทั้งระบบ ios และ Android)

5

2

3
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ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°»ÃÐªÒª¹¨Õ¹
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อเมริกาหามใชสารพาทาเลต ซึ่งเปนสารเพิ่มความทนทานใหกับพลาสติก 
ในผลิตภัณฑของเลนและสินคาเพื่อการดูแลเด็ก (Child care articles)  
เพราะเปนสารกอมะเร็งซึ่งสรางผลเสียตอสุขภาพและระบบสืบพันธุของเด็ก
เพศชาย ผูผลิตไทยที่ตองการเจาะตลาดกลุมนี้ควรหลีกเลี่ยงและเรงคิดคนวิจัย 
หาไอเดียใหมๆ ผลิตสินคาใหปลอดภยัและมคุีณภาพ เพ่ือขยายตลาดผลติภณัฑ
สาํหรบัเดก็ในอเมรกิาตอไป 

ศึกษาขอมูลเพิ่มตลาดสินคาเด็กในอเมริกา 
ติดตอ สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครลอสแองเจลิส                                           
อีเมล: ttcla@live.com

TRADE 
INSIGHT
เปดโลกการคา

ยอดขายของเลนในอังกฤษตกเปนครั้งแรกในรอบสามป พอแม  
ชาวบริติชเห็นผลเสียของเทคโนโลยีและหันกลับมานิยมของเลน   
ที่เสริมสรางการเรียนรูตอพัฒนาการของเด็กมากขึ้น นี่เปนโอกาสดี
ที่ผูประกอบการไทยจะขยายตลาดของเลนที่เนนการเรียนรู 
(Educational Toy) หรือเพื่อสะสม (Collectable Toy) รวมทั้ง
พัฒนาชองทางการขายออนไลน เพื่อรุกตลาดใหมากยิ่งขึ้น

  

ในชวงเปดเทอมพอแมชาวชิลียอมจายคาอุปกรณการเรียนและเครื่องเขียนใหบุตรหนึ่งคนมากถึง 16,000 บาท 
(มากกวาประเทศไทยถึง 3 เทา) สงผลใหตลาดเครื่องเขียนขยายตัว นอกจากนี้พอแมชาวชิลียังพรอมเอาใจบุตรหลาน
ของตนดวยเครื่องเขียนไอเดียดีคุณภาพนําเขาจากตางประเทศอีกดวย ชิลีเปนตลาดศักยภาพที่ผูประกอบการไทย     
ไมควรมองขาม  

สนใจเปดตลาดชิลี
ติดตอสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงซันติอาโก
อีเมล : thaitrade@ttcsantiago.cl

  

อินเดียดันรัฐอัสสัมซึ่งมีเขตแดนติดกับเมียนมาเปนประตูเศรษฐกิจสู
อาเซียน พรอมอํานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนในธุรกิจ 
เปาหมายกวา 10 สาขา เชน เกษตรกรรม การแปรรูปอาหาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งทอและงานฝมือ ผูประกอบการไทยควร
จับตาโอกาสในการขยายตลาดสินคาไทยสูตลาดอินเดียอยางใกลชิด

สนใจเปดตลาดการคาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย 
ติดตอสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงนิวเดลี
อีเมล : thaitcnewdelhi@gmail.com

3 4

1

2

ขยายโอกาสของเลนเดก็ในองักฤษ
ตดิตอสาํนกังานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงลอนดอน
อเีมล : thaitclondon@ditp.go.th

1

2
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THINK TRADEHAPPENNING เปลี่ยนอะไหลใหผูหญิงทองไดขาวดีสําหรับผูหญิงที่มดลูกมีปญหา
หรือไมมีมดลูกแลว สามารถมีลูก
ไดดวยการปลูกถายมดลูก โดยเด็ก
คนแรกที่เกิดเปนผลงานทีมแพทย
ของ Baylor University Medical 
Center ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือ
เปนจุดเริ่มของนวัตกรรมทางการ
แพทย ในการเคลื่อนยาย ปลูกถาย
อวัยวะที่สําคัญตอไป

http://time.com

ที่มา :

HAPPENING
กาวลํ้านําโลก

HAPPENNING

1652-/277

THINK DITPTHINK TRADE

HAPPENNIN
G เปลี่ยนอะไหลใ
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เตือนกอนทอง 
Smart Watch สุดเจง

ที่มา : https://www.telegraph.co.uk

หมดยุคทดสอบการตั้งครรภดวยอุปกรณตรวจแบบเดิม 
ดวย Smart Watch รุนใหมที่จะเปนผูชวยคุณผูหญิง 
แคสวมใสไว ตัวนาฬกาจะวัดคาอัตราการเตนของหัวใจ 
อัตราการหายใจ อุณหภูมิผิว ก็สามารถบอกไดวาคุณกําลัง
ทอง และยังสามารถบอกชวงเวลาที่เหมาะจะมีลูกไดดวย
หากตองการเปนคุณแมมือใหม ราคาก็เบาๆ เพียง 200 
ปอนด (9000 บาท)

จับไมสั้นไมยาว ใหผูเลน 2 คน ยืนเอามือประสานกันเหนือศีรษะเปนประตูโคง คนอื่นๆ 
เกาะไหลกันลอดใตโคงไปเรื่อยๆ สองคนที่เปนประตูจะรองเพลงประกอบเวลา แถวลอด
ใตโคงหัวแถวจะตองเดินออมหลังคนที่เปนประตูครั้งละหน เมื่อจบเพลง สองคนที่เปน
ประตูจะกระดุกแขนลงกั้นคนสุดทายใหอยูระหวางกลาง คัดออกไป คนขางหลังตองระวัง
ตัวใหดี มิฉะนั้นตนเองตองออกจากการเลน ตองผานใหไดหมดทุกคนจึงจะจบ

รีรีข�าวสาร
¡ÒÃÅÐàÅ‹¹à´็¡ä·Â
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ทอง และยังสามารถบอกชวงเวลาที่เหมาะจะมีลูกไดดวย
หากตองการเปนคุณแมมือใหม ราคาก็เบาๆ เพียง 200 
ปอนด (9000 บาท)
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เกาะไหลกันลอดใตโคงไปเรื่อยๆ สองคนที่เปนประตูจะรองเพลงประกอบเวลา แถวลอด
ใตโคงหัวแถวจะตองเดินออมหลังคนที่เปนประตูครั้งละหน เมื่อจบเพลง สองคนที่เปน
ประตูจะกระดุกแขนลงกั้นคนสุดทายใหอยูระหวางกลาง คัดออกไป คนขางหลังตองระวัง
ตัวใหดี มิฉะนั้นตนเองตองออกจากการเลน ตองผานใหไดหมดทุกคนจึงจะจบ

รีรีข�าวสาร
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อาหารจากความรัก เพื่อลูกนอย
Sweet Pea

â´Â ¢ÇÑÞª¹¡ ÍÁÃ¸¹Ò¹ØºÑ¹

การคดิคน หาผลติภัณฑท่ีชอบและลงมอืทาํ นอกจากตองใชความชอบและความ
สนใจสวนตัวแลว คนในครอบครัวอยางลกูตวันอย กส็รางแรงบนัดาลใจ ใหอยากทาํ
สนิคาดีๆ  ท่ีอรอยถกูปาก รสชาตถิกูใจและมีประโยชนตอตวัลกูนอยดวยเชนกนั       
จงึเกิดเปนผลติภัณฑอาหารสาํหรบัเดก็ Sweetpea

คุณประพันธ กุลหิรัญ ชายหนุมที่เริ่มคิดไอเดีย ของทานเลนที่มีประโยชนสําหรับเด็ก ไดเลาถึงจุดเริ่ม
ตนวา เมื่อแตงงานก็อยากสรางธุรกิจเพื่อครอบครัว จึงคิดหาสิ่งที่ใชและชอบ นั่นคือการกินแบบ
สุขภาพดี พอมีลูกเลยคิดถึงผลิตภัณฑที่เด็ก ๆ ทานได เนนที่คุณภาพและรสชาติที่เด็กชอบ เกิดเปน
ผลิตภัณฑเนื้อผลไมหั่นชิ้นเล็กในนํ้าผลไมพรอมทาน 

มกราคม 2561THINK DITP 2

ชวงแรกของธุรกิจมีปญหามากมาย เพราะโตมากับธุรกิจอุตสาหกรรมยางและเหล็กของครอบครัว ทําให 
คุณประพันธตองใชเวลาหาความรู เพื่อคิดตอยอดสิ่งที่ตนเองไมถนัด ไดขอคําปรึกษาจากคนในครอบครัว 
และเพื่อนที่อยูในวงการอาหาร หาสิ่งที่ลูกของตัวเองชอบ ทดลองทําและทานเองกอน ใชเวลากวา 1 ป  
จนผลิตสินคาออกสูตลาด

“เราเนนอาหารที่เด็กทานได และตองชอบดวย จึงใชตัวเราเองและนองสกาย ลูกชายคนแรก ทดสอบ
รสชาติและความอรอย ซึ่งลูกของเราชอบมาก จากนั้นก็ลองแบงใหลูกของเพื่อนๆทาน ไดรับผลตอบรับที่ดี 
จึงเดินหนาเต็มที่ โดยยังตองเนนถึงคุณภาพ รสชาติ และมีประโยชนตอสุขภาพเด็กมาเปนอันดับหนึ่ง”

การทําตลาดชวงแรกคุณประพันธมองแคตลาดในประเทศ แตเมื่อไดศึกษาขอมูลตางๆ ผานเว็บไซตของ 
DITP จึงคิดที่จะขยายตลาดไปตางประเทศ โดยเริ่มออกบูธที่ประเทศเมียนมา แนนอนวาครั้งแรกนั้น    
ไดรับประสบการณนํามาปรับกลยุทธการตลาดใหม และไดคําปรึกษาที่ดีจาก DITP ปจจุบันผลิตภัณฑ 
Sweet Pea มียอดสั่งซื้อมากจากประเทศจีน รองลงมาคือฮองกงและมาเลเซีย

“เรามองวาตลาดจีนเปนตลาดที่มีกําลังซื้อไมสูง แตดวยปริมาณเด็กที่มาก ทําใหเราตองตั้งราคาตํ่าลงมา 
เพื่อเขาถึงพอแมชาวจีนได แตก็มองตลาดยุโรป อเมริกา ที่มีกําลังซื้อสูงไวเชนกัน จึงตองเตรียมตัวให
พรอมกอน เพราะที่นั่นมีกฎระเบียบการนําเขาที่เขมงวด”

คุณประพันธยังเสริมอีกวา ความสําเร็จเกิดขึ้นไมไดหากขาดผูสนับสนุนที่ดี อยางโครงการ SMEs 
Pro-active กิจกรรมที่สนับสนุนดานงบประมาณจากกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ทําใหการบุก 
ตลาดตางประเทศของ Sweet Pea งายยิ่งขึ้น 

“ฝากถึงผูประกอบการไทย ที่ยังมองหาชองวางของตลาดแมและเด็ก วายังมีอีกมาก เพียงแคตองคิดหา  
ไอเดียที่แตกตาง และพัฒนานวัตกรรมใหมๆ อยูเสมอ เพราะเมื่อสินคาในตลาดมีมาก เราตองสรางจุดเดน
และไมหยุดนิ่ง เพื่อเปนผูนําในตลาดตอไป”
 

ในประเทศไทย ลูกขางถือเปนการละเลนไทยชนิดหนึ่ง ที่มีการเลนโดยการผูกดวย
เชือก และขวางลูกขางลงพื้นใหเกิดการหมุน โดยมีกติกาการเลน หากขวางลูกขางไม

หมุนหรือออกนอกวงถือวาแพ ผูแพจะตองนําลูกขางของตนวางในวงกลมเพื่อใหคน
อื่นใชลูกขางที่พันเชือกขวางไปบนลูกขางนั้นเปนการลงโทษ
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อาหารจากความรัก เพื่อลูกนอย
Sweet Pea
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การคดิคน หาผลติภณัฑทีช่อบและลงมอืทาํ นอกจากตองใชความชอบและความ
สนใจสวนตัวแลว คนในครอบครัวอยางลกูตวันอย ก็สรางแรงบนัดาลใจ ใหอยากทาํ
สนิคาดีๆ  ทีอ่รอยถกูปาก รสชาตถิกูใจและมีประโยชนตอตวัลกูนอยดวยเชนกัน       
จงึเกดิเปนผลติภณัฑอาหารสาํหรบัเดก็ Sweetpea

คุณประพันธ กุลหิรัญ ชายหนุมที่เริ่มคิดไอเดีย ของทานเลนที่มีประโยชนสําหรับเด็ก ไดเลาถึงจุดเริ่ม
ตนวา เมื่อแตงงานก็อยากสรางธุรกิจเพื่อครอบครัว จึงคิดหาสิ่งที่ใชและชอบ นั่นคือการกินแบบ
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ไอเดียที่แตกตาง และพัฒนานวัตกรรมใหมๆ อยูเสมอ เพราะเมื่อสินคาในตลาดมีมาก เราตองสรางจุดเดน
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เชือก และขวางลูกขางลงพื้นใหเกิดการหมุน โดยมีกติกาการเลน หากขวางลูกขางไม

หมุนหรือออกนอกวงถือวาแพ ผูแพจะตองนําลูกขางของตนวางในวงกลมเพื่อใหคน
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Asia’s Most Stylish Fair 
งานไลฟสไตลที่ยิ่งใหญสุดในเอเชีย

ไทยชูจุดเดน ดันอุตสาหกรรม
ภาพยนตรครบวงจร 

อีกครั้งกับงานสินคาไลฟสไตลสุดยิ่งใหญที่ DITP 
จัดขึ้น ภายใตชื่อ STYLE 2018 ที่รวบรวมงานแสดง
สินคาไลฟสไตลสุดฮิตอยางงาน BIFF&BIL (สินคา
แฟชั่น) งาน BIG+BIH (สินคาของขวัญและของ
ตกแตงบาน) และงาน TIFF (สินคาเฟอรนิเจอร) 
เขาไวดวยกัน สานตอนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรค
ผลักดัน SMEs หนาใหมสูตลาดโลก

ติดตามปฏิทินกิจกรรมการตลาดดีๆ  
ไดที่ www.ditp.go.th

ยานยนตไทย
ทะยานไกลกวา 2 พันลานบาท

ทลูกระหมอมหญงิอบุลรัตนราชกัญญา สริวัิฒนาพรรณวดี 
เสด็จเปนองคประธานเปดงาน Thai Night Hong Kong 
2018 ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง สาธารณรฐัประชาชนจนี 
นําทัพ 23 ผูประกอบการภาพยนตรไทย โชวศักยภาพ
การเปนแหลงผลิตภาพยนตรทันสมัยดึงดูดผูผลิต
ภาพยนตรจากทั่วโลก 

สนใจกิจกรรมสงเสริมธุรกิจสรางสรรค
ติดตอสํานักพัฒนาและสงเสริมธุรกิจบริการ
โทร 02 507 4252

BRAIN STROM รวมดวยชวยกันคิด 

รฐัมนตรวีาการกระทรวงพาณชิย (นายสนธิรตัน สนธิจริวงศ) 
พรอมดวยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย (นางสาว
ชุติมา บุณยประภัศร) เอาจริงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ในหัวขอทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการคา ในชวง 
ครึ่งหลังของปงบประมาณ 2561 โดยมีผูบริหารกระทรวง
พาณิชยเขารวมอยางพรอมเพรียง ระดมความคิด 5 ดาน 
ไดแก เศรษฐกิจฐานราก e-Commerce ยุทธสาสตรสินคา
เกษตร การสงออก และ Smart Ministry เพื่อจัดทําแผน
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายอยางเปนรูปธรรม

เรียนรูขอมูลการตลาดเพื่อการสงออก 
ดาวนโหลดแอพ DITP Connect

THINK DITP

DITP 
SOCIETY

Asia’s Most Stylish Fair 
งานไลฟสไตลที่ยิ่งใหญสุดในเอเชีย

ไทยชูจุดเดน ดันอุตสาหกรรม
ภาพยนตรครบวงจร 

ขาวสังคม

อีกครั้งกับงานสินคาไลฟสไตลสุดยิ่งใหญที่ DITP 
จัดขึ้น ภายใตชื่อ STYLE 2018 ที่รวบรวมงานแสดง
สินคาไลฟสไตลสุดฮิตอยางงาน BIFF&BIL (สินคา
แฟชั่น) งาน BIG+BIH (สินคาของขวัญและของ
ตกแตงบาน) และงาน TIFF (สินคาเฟอรนิเจอร) 
เขาไวดวยกัน สานตอนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรค
ผลักดัน SMEs หนาใหมสูตลาดโลก

ติดตามปฏิทินกิจกรรมการตลาดดีๆ  
ไดที่ www.ditp.go.th

ยานยนตไทย
ทะยานไกลกวา 2 พันลานบาท
DITP จบัมอืสมาคมผูผลติชิน้สวนยานยนตไทย จดังาน
แสดงสินคายานยนต ชิ้นสวน อะไหลยานยนตและ
อุปกรณตกแตง 2561 (TAPA 2018) ประสบความ
สําเร็จดวยผลการเจรจาธุรกิจกวา 2,232 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นกวา 31.24 เปอรเซ็นต ตอกยํ้าศักยภาพไทย
ในฐานะผูนําและศูนยกลางอุตสาหกรรมชิ้นสวน   
ยานยนตของอาเซียน พรอมเปดตัวนวัตกรรมใหมๆ 
กระตุนผูประกอบการ ใหกาวสูเวทีโลกอยางมั่นใจ

สนใจเขารวมงานแสดงสินคา 
ติดตอ DITP โทร 1169

ทลูกระหมอมหญงิอบุลรัตนราชกัญญา สริวัิฒนาพรรณวดี 
เสด็จเปนองคประธานเปดงาน Thai Night Hong Kong 
2018 ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง สาธารณรฐัประชาชนจนี 
นําทัพ 23 ผูประกอบการภาพยนตรไทย โชวศักยภาพ
การเปนแหลงผลิตภาพยนตรทันสมัยดึงดูดผูผลิต
ภาพยนตรจากทั่วโลก 

สนใจกิจกรรมสงเสริมธุรกิจสรางสรรค
ติดตอสํานักพัฒนาและสงเสริมธุรกิจบริการ
โทร 02 507 4252
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Asia’s Most Stylish Fair 
งานไลฟสไตลที่ยิ่งใหญสุดในเอเชีย

ไทยชูจุดเดน ดันอุตสาหกรรม
ภาพยนตรครบวงจร 
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รฐัมนตรวีาการกระทรวงพาณชิย (นายสนธิรตัน สนธิจริวงศ) 
พรอมดวยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย (นางสาว
ชุติมา บุณยประภัศร) เอาจริงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ในหัวขอทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการคา ในชวง 
ครึ่งหลังของปงบประมาณ 2561 โดยมีผูบริหารกระทรวง
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ติดตามปฏิทินกิจกรรมการตลาดดีๆ  
ไดที่ www.ditp.go.th

ยานยนตไทย
ทะยานไกลกวา 2 พันลานบาท
DITP จบัมือสมาคมผูผลติชิน้สวนยานยนตไทย จดังาน
แสดงสินคายานยนต ชิ้นสวน อะไหลยานยนตและ
อุปกรณตกแตง 2561 (TAPA 2018) ประสบความ
สําเร็จดวยผลการเจรจาธุรกิจกวา 2,232 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นกวา 31.24 เปอรเซ็นต ตอกยํ้าศักยภาพไทย
ในฐานะผูนําและศูนยกลางอุตสาหกรรมชิ้นสวน   
ยานยนตของอาเซียน พรอมเปดตัวนวัตกรรมใหมๆ 
กระตุนผูประกอบการ ใหกาวสูเวทีโลกอยางมั่นใจ

สนใจเขารวมงานแสดงสินคา 
ติดตอ DITP โทร 1169

ทลูกระหมอมหญงิอบุลรัตนราชกัญญา สริิวัฒนาพรรณวดี 
เสด็จเปนองคประธานเปดงาน Thai Night Hong Kong 
2018 ณ เขตบรหิารพิเศษฮองกง สาธารณรฐัประชาชนจนี 
นําทัพ 23 ผูประกอบการภาพยนตรไทย โชวศักยภาพ
การเปนแหลงผลิตภาพยนตรทันสมัยดึงดูดผูผลิต
ภาพยนตรจากทั่วโลก 

สนใจกิจกรรมสงเสริมธุรกิจสรางสรรค
ติดตอสํานักพัฒนาและสงเสริมธุรกิจบริการ
โทร 02 507 4252
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คลุกวงใน

ความเชื่อมั่นวาหากการคา การสงออกระหวางประเทศดี 
เศรษฐกิจในประเทศก็จะเจริญรุดหนาไปดวย เจตนารมณ 
ที่ฟงดูงาย แตตองอาศัยความทุมเท และความจริงใจ      
ที่จะชวยผูประกอบการไทย ในการขยายตลาดตางประเทศ 
มากกวาแคหนาที่และผลตอบแทนสวนตัว ของคุณภูสิต 
รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการคา
สินคาเกษตรและอุตสาหกรรม  

ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารของไทยในตลาดโลก
เอกลักษณความเปนไทย มีเสนหที่ชวนติดตาม ไมวาจะอยูใน
อุตสาหกรรมไหนก็ตาม การใสเอกลักษณความเปนไทยใน
อุตสาหกรรมอาหารก็นับวานาสนใจและสรางมูลคาการตลาดในระดับ
สากลไดอยางมหาศาล การสงออกอุตสาหกรรมอาหารป 2559 
ประเทศไทยติดเปนอันดับที่ 13 ของโลก อันดับที่ 3 ของเอเชีย    
มีแนวโนมคาดวาจะขยายตัวสรางรายไดจากการสงออกไดสูงถึง  
1.12 ลานลานบาทในป 2561  

จดุแข็งของผูประกอบการอตุสาหกรรมอาหารของไทย
ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว เอกลักษณสําคัญของไทย จนถูกขนานนาม
วาเปนครัวของโลก (Kitchen of the World) ทําใหเรามีศักยภาพ
และโอกาสที่ดี สามารถนําวัตถุดิบที่หลากหลายและความอุดม
สมบูรณนี้ สรางเปนจุดแข็ง ผลิตสินคา แปรรูปอาหาร รวมทั้งสราง
นวัตกรรมอาหารใหมอยูเสมอ เพื่อขยายตลาดและกาวสูความเปน
ผูนําทางดานอาหาร ในระดับโลกไดไมยาก

แนวโนมอุตสาหกรรมอาหารโลก
หลายประเทศทั่วโลกใหความสําคัญกับอาหารที่ดีตอสุขภาพ        
มีสารอาหารเปนประโยชนตอรางกาย (Functional Food)        
เนนดานความปลอดภัยและมาตรฐานตลอดกระบวนการผลิต    
จนถึงมือผูบริโภคหรือคนที่รักอยางตลาดอาหารสําหรับแมและเด็ก 
รวมถึงการเจาะตลาดอาหารเฉพาะกลุม เชน ชาวยิว หรือกลุม     
วีแกนอีกดวย

THINK TRADE THINK DITP ฉบับนี้ไดสัมภาษณแบบเจาะลึก
ถึงอุตสาหกรรมอาหารของไทยที่หอมหวน สรางชื่อเสียง เปนที่
ยอมรบัไปทัว่โลก พรอมแนวคิดการขยายตลาดสูสากลอยางเขมแข็ง

DITP สรางผูประกอบการสูสากล
 

ทางกรมฯ ชวยผลักดันดานพัฒนาความคิด พัฒนาสินคา และ 
พัฒนาผูประกอบการ ใหขยายตลาดสูตางประเทศอยูตลอด เชน 
การจัดงานแฟร THAIFEX ซึ่งเปนงานแสดงสินคาอาหารที่ยิ่งใหญ
ที่สุดในเอเชีย นําเสนอนวัตกรรมและเทรนดอาหารใหมๆ และชวยให
ตางชาติไดรูจักและยอมรับอุตสาหกรรมอาหารของไทยมากขึ้น 
นอกจากนี้เรายังชวยในการจับคูทางธุรกิจ (In & Out Going 
Mission) การสรางตราสัญลักษณ Thai SELECT ใหกับรานอาหาร
ไทยที่มีคุณภาพ เพื่อการันตีวารานดังกลาวไดมาตรฐาน ทั้งในดาน
คุณภาพ และรสชาติวาเปนอาหารไทยอยางแทจริง รวมถึงใชวัตถุดิบ
หรือผลิตภัณฑจากประเทศไทย 

นอกจากนี้ DITP ยังคอยใหคําปรึกษากับนักธุรกิจที่สนใจรุกตลาด
ออนไลน การสรางมูลคาเพิ่มและการทํา Branding สินคา ผลักดัน
ยุทธศาสตรผลไมไทย และอีกหนึ่งโครงการที่เปนประโยชนมากกับ  
ผูประกอบการขนาดเล็กคือ SMEs Pro-active
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10 เทรนดอาหารมาแรง

ผลิตภัณฑออรแกนิค
สําหรับผูบริโภคใสใจสุขภาพ ผลิตจากธรรมชาติ 
ปลอดภัยและสุขภาพดี

สินคาวีแกน
อาหารกลุมพืชผัก ผลไม ไรสวนประกอบสัตว โดย
คํานึงถึงความยั่งยืนและหวงโซอาหารของโลก

อาหารมังสวิรัติ
อาหารที่ใสใจเร่ืองความยั่งยืนของแหลงวัตถุดิบ 
รวมถึงสุขภาพผูบริโภค

อาหารแฟรนไชส 
อาหารทีม่เีอกลกัษณและจดุแขง็แบรนด ตอบสนอง
ตอไลฟสไตล

ฟงเกอรฟูด (อาหารหยิบกินดวยมือ)
ของวางหรอืของทานเลน ทีเ่ขามาแทนทีอ่าหารมือ้
หลัก สะดวก ทานงายและมีประโยชน

ฟงกชั่นฟูด 
อาหารท่ีมีสารประกอบทําหนาที่พิเศษกวาการให
สารอาหารที่จําเปนตอรางกาย เนนทานเพื่อ
สุขภาพที่ดี

ตราสินคาเฉพาะ (Private Label)
สนิคาทีส่ามารถควบคุมคณุสมบตัใิหตรงกบัความ
ตองการของกลุมเปาหมาย

อาหารปราศจากกลูเตน (Gluten-Free)
อาหารทีไ่มมแีปงขาว ใสใจคุณคาทางโภชนาการ ให
โปรตีนสูง เชน Super Food

อาหารฮาลาล 
อาหารมุสลิม เนนตลาดตะวันออกกลางและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต

อาหารคนยิว (Kosher)
อาหารที่ตองถูกกฎระเบียบปฏิบัติคนยิว ฝากถึงผูประกอบการดานอาหารของไทย

ปจจุบันผูบริโภคทั่วโลก ตางเนนเรื่องสุขภาพ ดังนั้นเทรนดอาหาร   
เพื่อสุขภาพจึงเปนที่ตองการมาก ผูประกอบการไทยควรผลิตและ
แปรรูปอาหารแบบออรแกนิค หรือปลอดสารพิษ (Free of Pesticide) 
และควรพัฒนาทั้งตัวสินคาและนวัตกรรมในการผลิตอยางตอเนื่อง 

สําหรับผูประกอบการที่สนใจการขยายตลาดทางดานอาหาร 
สามารถมาที่งาน THAIFEX – World of Food Asia 2018 ระหวาง 
วันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ ศูนยการแสดงสินคาและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
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ความเชื่อมั่นวาหากการคา การสงออกระหวางประเทศดี 
เศรษฐกิจในประเทศก็จะเจริญรุดหนาไปดวย เจตนารมณ 
ที่ฟงดูงาย แตตองอาศัยความทุมเท และความจริงใจ      
ที่จะชวยผูประกอบการไทย ในการขยายตลาดตางประเทศ 
มากกวาแคหนาที่และผลตอบแทนสวนตัว ของคุณภูสิต 
รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการคา
สินคาเกษตรและอุตสาหกรรม  

ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารของไทยในตลาดโลก
เอกลักษณความเปนไทย มีเสนหที่ชวนติดตาม ไมวาจะอยูใน
อุตสาหกรรมไหนก็ตาม การใสเอกลักษณความเปนไทยใน
อุตสาหกรรมอาหารก็นับวานาสนใจและสรางมูลคาการตลาดในระดับ
สากลไดอยางมหาศาล การสงออกอุตสาหกรรมอาหารป 2559 
ประเทศไทยติดเปนอันดับที่ 13 ของโลก อันดับที่ 3 ของเอเชีย    
มีแนวโนมคาดวาจะขยายตัวสรางรายไดจากการสงออกไดสูงถึง  
1.12 ลานลานบาทในป 2561  

จุดแข็งของผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทย
ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว เอกลักษณสําคัญของไทย จนถูกขนานนาม
วาเปนครัวของโลก (Kitchen of the World) ทําใหเรามีศักยภาพ
และโอกาสที่ดี สามารถนําวัตถุดิบที่หลากหลายและความอุดม
สมบูรณนี้ สรางเปนจุดแข็ง ผลิตสินคา แปรรูปอาหาร รวมทั้งสราง
นวัตกรรมอาหารใหมอยูเสมอ เพื่อขยายตลาดและกาวสูความเปน
ผูนําทางดานอาหาร ในระดับโลกไดไมยาก

แนวโนมอุตสาหกรรมอาหารโลก
หลายประเทศทั่วโลกใหความสําคัญกับอาหารที่ดีตอสุขภาพ        
มีสารอาหารเปนประโยชนตอรางกาย (Functional Food)        
เนนดานความปลอดภัยและมาตรฐานตลอดกระบวนการผลิต    
จนถึงมือผูบริโภคหรือคนที่รักอยางตลาดอาหารสําหรับแมและเด็ก 
รวมถึงการเจาะตลาดอาหารเฉพาะกลุม เชน ชาวยิว หรือกลุม     
วีแกนอีกดวย

THINK TRADE THINK DITP ฉบับนี้ไดสัมภาษณแบบเจาะลึก
ถึงอุตสาหกรรมอาหารของไทยที่หอมหวน สรางชื่อเสียง เปนที่
ยอมรบัไปท่ัวโลก พรอมแนวคิดการขยายตลาดสูสากลอยางเขมแข็ง

DITP สรางผูประกอบการสูสากล
 

ทางกรมฯ ชวยผลักดันดานพัฒนาความคิด พัฒนาสินคา และ 
พัฒนาผูประกอบการ ใหขยายตลาดสูตางประเทศอยูตลอด เชน 
การจัดงานแฟร THAIFEX ซึ่งเปนงานแสดงสินคาอาหารที่ยิ่งใหญ
ที่สุดในเอเชีย นําเสนอนวัตกรรมและเทรนดอาหารใหมๆ และชวยให
ตางชาติไดรูจักและยอมรับอุตสาหกรรมอาหารของไทยมากขึ้น 
นอกจากนี้เรายังชวยในการจับคูทางธุรกิจ (In & Out Going 
Mission) การสรางตราสัญลักษณ Thai SELECT ใหกับรานอาหาร
ไทยที่มีคุณภาพ เพื่อการันตีวารานดังกลาวไดมาตรฐาน ทั้งในดาน
คุณภาพ และรสชาติวาเปนอาหารไทยอยางแทจริง รวมถึงใชวัตถุดิบ
หรือผลิตภัณฑจากประเทศไทย 

นอกจากนี้ DITP ยังคอยใหคําปรึกษากับนักธุรกิจที่สนใจรุกตลาด
ออนไลน การสรางมูลคาเพิ่มและการทํา Branding สินคา ผลักดัน
ยุทธศาสตรผลไมไทย และอีกหนึ่งโครงการที่เปนประโยชนมากกับ  
ผูประกอบการขนาดเล็กคือ SMEs Pro-active
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10 เทรนดอาหารมาแรง

ผลิตภัณฑออรแกนิค
สําหรับผูบริโภคใสใจสุขภาพ ผลิตจากธรรมชาติ 
ปลอดภัยและสุขภาพดี

สินคาวีแกน
อาหารกลุมพืชผัก ผลไม ไรสวนประกอบสัตว โดย
คํานึงถึงความยั่งยืนและหวงโซอาหารของโลก

อาหารมังสวิรัติ
อาหารที่ใสใจเรื่องความยั่งยืนของแหลงวัตถุดิบ 
รวมถึงสุขภาพผูบริโภค

อาหารแฟรนไชส 
อาหารทีม่เีอกลกัษณและจดุแขง็แบรนด ตอบสนอง
ตอไลฟสไตล

ฟงเกอรฟูด (อาหารหยิบกินดวยมือ)
ของวางหรอืของทานเลน ทีเ่ขามาแทนทีอ่าหารมือ้
หลัก สะดวก ทานงายและมีประโยชน

ฟงกชั่นฟูด 
อาหารท่ีมีสารประกอบทําหนาที่พิเศษกวาการให
สารอาหารที่จําเปนตอรางกาย เนนทานเพื่อ
สุขภาพที่ดี

ตราสินคาเฉพาะ (Private Label)
สินคาท่ีสามารถควบคมุคณุสมบติัใหตรงกบัความ
ตองการของกลุมเปาหมาย
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อาหารทีไ่มมแีปงขาว ใสใจคณุคาทางโภชนาการ ให
โปรตีนสูง เชน Super Food

อาหารฮาลาล 
อาหารมุสลิม เนนตลาดตะวันออกกลางและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต

อาหารคนยิว (Kosher)
อาหารที่ตองถูกกฎระเบียบปฏิบัติคนยิว ฝากถึงผูประกอบการดานอาหารของไทย

ปจจุบันผูบริโภคทั่วโลก ตางเนนเรื่องสุขภาพ ดังนั้นเทรนดอาหาร   
เพื่อสุขภาพจึงเปนที่ตองการมาก ผูประกอบการไทยควรผลิตและ
แปรรูปอาหารแบบออรแกนิค หรือปลอดสารพิษ (Free of Pesticide) 
และควรพัฒนาทั้งตัวสินคาและนวัตกรรมในการผลิตอยางตอเนื่อง 

สําหรับผูประกอบการที่สนใจการขยายตลาดทางดานอาหาร 
สามารถมาที่งาน THAIFEX – World of Food Asia 2018 ระหวาง 
วันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ ศูนยการแสดงสินคาและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
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OF DITP

พันธมิตรดีไอทีพี

DITP เปดตัวโครงการ Smart Online SMEs Plus 
(S.O.S+) จับมือพันธมิตร e-Marketplace ทั่วโลก 
ดัน SMEs ไทยโกอินเตอร 

กรมสงเสรมิการคาระหวางประเทศ เปดตวัโครงการตอยอด
การพัฒนาศกัยภาพผูประกอบการการคา ออนไลน: Smart 
Online SMEs Plus (S.O.S+) หลงัประสบความสาํเร็จและ
ไดรับเสยีงตอบรบัทีด่จีากโครงการ S.O.S ในปทีผ่านมา   
การนัตดีวยรางวลัชนะเลิศ WSIS Prize 2016 (World 
Summit on Information Society) สาขา Capacity 
Building จาก International Telecommunication (ITU) 
ปนีไ้ดสานตอความสาํเร็จ เปดโอกาสใหผูประกอบการไทย 
โดยเฉพาะ SMEs ขายสนิคาผานชองทางออนไลนไป    
ตางประเทศ ผานกจิกรรมการจบัคูธุรกจิ (Business 
Matching) รวมกบัแพลตฟอรม e-Marketplace ทีม่ชีือ่เสยีง
ระดับสากล อาทิ  Tmall.com (จีน), eBay (อเมรกิาและ
ยุโรป), Gosoko.com (แอฟรกิา), 11Street (มาเลเซยี), 
Amazon.com (อเมรกิา), Flipkart/Paytm (อนิเดีย),   
Souq.com (ตะวนัออกกลาง), Q0010.sg (สงิคโปร),  
blibli.com (อินโดนเีซีย) ตอยอดการพฒันาศกัยภาพ      
ผูประกอบการคาออนไลน Smart Online SMEs Plus 
(S.O.S+) 

สนใจขยายตลาด ตอยอดทางความคิด หาขอมูลเพิม่เติมไดที่ 
www.thaitrade.com/SOSPlus หรอืตดิตอสอบถามไดที่ 
DITP Call Center 1169 โทรศพัท 02 507 7825 

ประเด็นเด็ด

DITP 
FOCUS

แมลงตวันอย 
ขยายธรุกจิมหาศาล
เทรนสินคาแมและเดก็เตบิโตมากจากนโยบายการเพิม่ประชากรวัยเดก็ทัว่โลก  
คณุแมยคุใหมใสใจหาสิง่ดีๆ  เพือ่ลกู เรือ่งอาหารการกิน ตองเปนอาหารทีอ่ดุม   
ไปดวยโปรตนีและสารอาหารมปีระโยชนกับเดก็ๆ ในบางประเทศ เชน อินเดยี 
หรอืไนจเีรยี มอีตัราการเพิม่ของเดก็สงู แตขาดแคลนอาหาร ผลติภณัฑจากแมลง
อยางเชน แปงจ้ิงหรดี ซุปหนอนไหม และแมลงแปรรปูตางๆ จงึเปนทางออกท่ีดี 
เพราะนอกจากเปนแหลงโปรตนีทางเลอืกแลว ยงักระทบตอสิง่แวดลอมนอยอีกดวย 
เทรนดการบริโภคแมลงจึงไมใชแคกระแส แตเปนทางออกดานอาหารใหกบัโลกของ
เราทีค่วรพฒันาใหเปนอตุสาหกรรมขนาดใหญ คาดวาในป 2020 จะมมีลูคาตลาด
กวา 50 ลานเหรียญสหรฐั (1,750 ลานบาท) นีเ่ปนโอกาสดทีีผู่ประกอบการไทย
จะเตรยีมพรอมและพฒันาผลติภณัฑแปรรปูจากแมลงใหนารบัประทาน      
หลากหลายและสรางความเขาใจวา ผลิตภณัฑแมลงไทยใครไดชมิจะติดใจ

ประเดน็เดด็โดย 
นางจนัทิรา ยมิเรวัต วิวัฒนรตัน  อธิบดกีรมสงเสรมิการคาระหวางประเทศ
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THINK DITP 17



TRADE 
TALK

สน
ทน

าก
าร

คา

ไฆเม บีรกิลิโอ นัวลารต ซานเชซ
(H.E. Mr. Jaime Virgilio Nualart Sánchez) 
เอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจําประเทศไทย

เม็กซิโก ประเทศที่มีเอกลักษณคลายกับประเทศไทยหลายอยาง ทั้งเรื่องผูยิ้มแยมสดใส เปนมิตร ภูมิประเทศ 
ที่สวยงาม หรืออาหารการกินรสจัดจาน ซึ่งถาจะพูดวาเปนแหลงตนกําเนิดวัตถุดิบดานอาหารเหมือนไทยก็คง 
ไมผิด เม็กซิโกอุดมไปดวยโกโก อะโวคาโด รวมทั้งซุปเปอรฟูด (อาหารที่มีสารอาหารสูงแตแคลอรี่ตํ่า เชน
เมล็ดเจีย และควินัว) ที่นิยมสําหรับผูรักสุขภาพทั่วโลก รวมทั้งมีภาคเศรษฐกิจที่สําคัญทางดานอุตสาหกรรม
ยานยนต และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

ทางทีมงาน THINK TRADE THINK DITP  ไดมีโอกาสไดพูดคุยกับ มร. ไฆเม บีรกิลิโอ นัวลารต ซานเชซ 
เอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจําประเทศไทย ไดทราบวาประเทศไทยเปนคูคาที่สําคัญของเม็กซิโก เนื่องจากทั้งคู
เปนฐานการผลิตรถยนตที่สําคัญของโลก (Global Automobile Supply Chain) ในป 2560 เม็กซิโกนําเขา  
ชิ้นสวนและอุปกรณตกแตงยานยนตจากไทยเปนอันดับ 1 และเพิ่มขึ้น 13.83 % เปนโอกาสสําหรับไทย     
ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนอุปกรณรถยนต ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ที่จะสงออกและพิจารณาเลือกลงทุน  
ในเม็กซิโกตามแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0

ในสวนไลฟสไตล ทานทูตไดเลาถึงพฤติกรรมการใชชีวิตชาวเม็กซิโกและไทยที่มีความคลายกันในเรื่องแฟชั่น 
รสนิยมการแตงตัว และอาหารการกินที่เผ็ดรอน ดังนั้น การผลิตสินคาเสื้อผาแฟชั่นเครื่องประดับ รวมทั้ง
อุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจรานอาหารจึงนาสนใจและยังเปดกวาง นอกจากนี้ ทานทูตยังเลาดวยวา       
ชาวเม็กซิโกมีวัฒนธรรมการกินและใชแมลงเปนวัตถุดิบในการปรุงอาหารเหมือนๆ กับคนไทย แตยังไมถึงขั้น 
สงออกผลิตภัณฑจากแมลงอยางไทย ผูประกอบการไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและสงออกอาหาร     
จึงไมควรมองขามโอกาสอาหารสําเร็จรูปจากแมลงในรูปแบบตางๆ เพื่อรองรับความตองการนี้ได

เม็กซิโกเปนตลาดที่มีขนาดใหญเปนอันดับสองในทวีปอเมริกาเหนือ และมีการทําขอตกลงเขตการคาเสรีกับ
ประเทศตางๆ มากที่สุดประเทศหนึ่ง เม็กซิโกจึงเหมาะสําหรับการขยายตลาดและพรอมรองรับการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศ (FDI) เม็กซิโกซึ่งเหมือนอยูไกล แตจริงๆ แลวใกล เพราะถาไทยสามารถทําธุรกิจ  
กับกับสหรัฐอเมริกาได ไทยก็นาจะคาขายและลงทุนกับเม็กซิโกไดเชนกัน ทานทูตกลาวทิ้งทายพรอมรอยยิ้ม 

ดวยสไตลที่คลายและหัวใจที่ใกลกัน สนใจเพิ่มชองทางตลาดใหมในเม็กซิโก
ติดตอ สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงเม็กซิโก
อีเมล thaitcmexico@gmail.com

ประชากร  

123,166,749 คน 
มากเปนอันดับ 12 
ของโลก

ภาษา  

ภาษาสเปน
สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน 
เกาหลีใต และเยอรมนี 
โดยไทยเปนอันดับที่ 9

ตลาดนําเขาสําคัญ  

สิ่งทอและเครื่องนุงหม ชิ้นสวนรถยนต 
เครื่องจักรกลไฟฟา ผลิตภัณฑจากเหล็ก 
ผลิตภัณฑพลาสติก อุปกรณการแพทย

สินคานําเขาจากไทย  

เมืองแหงการออกแบบแหงที่ 6 ของโลก
ใชการออกแบบเปนเครื่องมือในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของผูคน

เมืองแหงการออกแบบ  

ไฆเม บีรกิลิโอ นัวลารต ซานเชซ
(H.E. Mr. Jaime Virgilio Nualart Sánchez) 
เอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจําประเทศไทย
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เครื่องจักรกลไฟฟา ผลิตภัณฑจากเหล็ก 
ผลิตภัณฑพลาสติก อุปกรณการแพทย

สินคานําเขาจากไทย  

เมืองแหงการออกแบบแหงที่ 6 ของโลก
ใชการออกแบบเปนเครื่องมือในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของผูคน

เมืองแหงการออกแบบ  
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(H.E. Mr. Jaime Virgilio Nualart Sánchez) 
เอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจําประเทศไทย



DITP
REVIEW

ของดีบอกตอ

กัปตันเพป 
เครื่องบินจําลอง ที่ถูกออกแบบมาจากแบบ
เครื่องบินคลาสสิกที่เด็กๆ ชอบ ทําจาก 
Card Board สามารถออกแบบสีสันดวย  
ตัวเองได กระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค
และสรางความสัมพันธที่ดีขณะเลนระหวาง
เด็กและผูปกครอง

โพลีโพนี่
ของเลนเสริมจินตนาการ ที่ถูกออกแบบมาจาก    
มากานกลวยสุดคลาสสิก เปนของเลนที่สราง    
แรงบันดาลใจ กระตุนความคิดสรางสรรคจากการ 
ตกแตงสีสันดวยฝมือตัวเอง ใหประสบการณใหม   
ในการเลน  

แตงเสริม เติมจินตนาการ เมลาทอยส

สนใจติดตอ บริษัท เมลาทอยส จํากัด
Email : melatoys.cardboard@gmail.com
Telephone : 0994142944
Website : www.melatoys.com

กิจกรรมที่เขารวม
โครงการรางวัลสินคาไทยที่มีการออกแบบดี หรือ 
Design Excellence Award (DEmark) 2016

การเลนมากานกลวยทําใหเด็กสนุกสนาน เกิดจินตนาการ ไดออกกําลังกาย 
โดยเด็กจะใชกานกลวยมาทําเปนหัว หู และหางมา แลวสมมติตัวเองวาเปนคน 
ขี่มาพาวิ่ง มากานกลวยเปนการเลนพื้นบานของเด็กที่ดีอีกชนิดหนึ่ง ที่ถือเปน
วัฒนธรรมของทองถิ่น ใหเด็กๆ ไดมาทํากิจกรรมรวมกัน
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DITP 
CLUB

ชมรม

โพลีโพนี่

“การไดมาทํางานที่ DITP ตองขอบคุณครอบครัว ที่สนับสนุน
เรื่องการศึกษาและความชอบเรื่องภาษา โดยเฉพาะภาษา
ฝรั่งเศส บิ๋มไดรับทุนศึกษาตอที่ประเทศฝรั่งเศส โดยปริญญาตรี
ไดศึกษาที่ Univerity of Nice Sophia-Antipolis สาขา Applied 
Foreign Languages. และปรญิญาโท จบทางดาน International 
Strategic Management ที่ University of Paris Ouest 
Nanterre-La Defense กรุงปารีส ระหวางนั้น บิ๋มไดทุนของ 
China Scholarship Council ที่  Zhejiang Normal University 
มณฑลเจอเจียง ทําใหบิ๋มไดมีโอกาสเรียนรูภาษาจีนเพิ่มอีกหนึ่ง
ภาษา พอเรียนจบก็มุงมั่นที่จะทํางานที่กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศเพื่อใชประโยชนจากสิ่งที่รํ่าเรียนมาใหดีที่สุด

การทํางานที่ DITP ชวงแรกนั้น  บิ๋มไดเขามาดูแลโครงการ 
SMEs Pro-active ที่สํานักสงเสริมการคาสินคาไลฟสไตล     
ไดชวยสนับสนุนผูประกอบการรายเล็กใหบุกตลาดไดดวยตนเอง 
ทําใหบิ๋มเห็นถึงศักยภาพของผูประกอบการไทยที่สามารถขยาย
ตลาดไดมาก ตอมาไดยายมาปฏิบัติงานในสวนของสินคา OTOP 
คัดเลือกผูประกอบการที่โดดเดน และดันสินคาออกสูตลาด
สากล จนมาทํางานโครงการ 60+ ไดพาผูประกอบการไทย  
บุกตลาดผูสูงอายุทั่วโลก ถือเปนการทํางานที่สนุกและ        
มีความสุขที่ไดชวยผูประกอบคะ

ลาสุดที่ผานมา ไดทํางานในโครงการ STYLE ครั้งที่ 2      
เห็นแนวโนมและทิศทางของตลาด รวมทั้งการขยาย        
ชองทางมาสูตลาดออนไลนมากขึ้น บิ๋มเองมองวา             
ผูประกอบการควรพัฒนาสินคาใหนาสนใจ ไมหยุดนิ่ง       
และตอบโจทยผูบริโภคยุคใหมนี้ใหมากที่สุดคะ” 

ศิรินันท วัฒนวิทย 

นักวิชาการพานิชยปฏิบัติการ 

โทร. 02 547 8404

คุณบิ๋ม 
ศิรินันท วัฒนวิทย  
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ศิรินันท วัฒนวิทย  
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DITP 
CALENDAR
ปฏิทินกิจกรรม

31
พ.ค. 61

13:00 - 16:30 น.
รวยลัด รวยไว กับการสงออก
สินคาไทยไปตลาดโลก กับอาลีบาบา

09:00 - 16:30 น.
สัมมนาเทคนิคการถายภาพ 
Canon Smart Online SME ครั้งที่ 6

28
มิ.ย. 61

13:00 - 16:30 น.
รวยลัด รวยไว กับการสงออก
สินคาไทยไปตลาดโลก กับอาลีบาบา

17
ก.ค. 61

13:00 - 16:30 น.
100% of Line@: เผยทุกแงมุม 
ใชคุมทุกฟเจอร

20
ก.ค. 61

08:00 - 16:30 น.
พื้นฐานการถายภาพ
สําหรับธุรกิจออนไลน

5
มิ.ย. 61

ปฏิทิน
กิจกรรมและการสัมมนา

สนใจขอมูลเพิ่มเติมติดตอ สถาบันพัฒนาผูประกอบการการคายุคใหม
            NEW ECONOMY ACADEMY  

 www.nea.ditp.go.th

However difficult life may seem, 
there is always something you 
can do and succeed at.
ไมวาชีวิตจะยากเพียงใด จะมีส่ิงท่ีเราสามารถทํา
และทํามันไดสําเร็จเสมอ...
      
Stephen Hawking

HEALTHY
THOUGHT 

อาหารเสริมความคิด

THINK TRADE22



DITP 
CALENDAR
ปฏิทินกิจกรรม

31
พ.ค. 61

13:00 - 16:30 น.
รวยลัด รวยไว กับการสงออก
สินคาไทยไปตลาดโลก กับอาลีบาบา

09:00 - 16:30 น.
สัมมนาเทคนิคการถายภาพ 
Canon Smart Online SME ครั้งที่ 6

28
มิ.ย. 61

13:00 - 16:30 น.
รวยลัด รวยไว กับการสงออก
สินคาไทยไปตลาดโลก กับอาลีบาบา

17
ก.ค. 61

13:00 - 16:30 น.
100% of Line@: เผยทุกแงมุม 
ใชคุมทุกฟเจอร

20
ก.ค. 61

08:00 - 16:30 น.
พื้นฐานการถายภาพ
สําหรับธุรกิจออนไลน

5
มิ.ย. 61

ปฏิทิน
กิจกรรมและการสัมมนา

สนใจขอมูลเพิ่มเติมติดตอ สถาบันพัฒนาผูประกอบการการคายุคใหม
            NEW ECONOMY ACADEMY  

 www.nea.ditp.go.th

However difficult life may seem, 
there is always something you 
can do and succeed at.
ไมวาชีวิตจะยากเพียงใด จะมีส่ิงท่ีเราสามารถทํา
และทํามันไดสําเร็จเสมอ...
      
Stephen Hawking

HEALTHY
THOUGHT 

อาหารเสริมความคิด
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