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เศรษฐกิจโลกในปจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา Creative Economy หรือเศรษฐกิจ
สรางสรรค เปนหนึ่งในตัวขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจที่เปนการเพิ่มมูลคาใหกับสินคาและ
บรกิาร เปนการพฒันาสนิคาและบรกิารในรปูแบบ
เดมิดวยการเพิม่ความคดิสรางสรรคใหเกดิเปน
สนิคาและบรกิารในรปูแบบใหม การพฒันานีเ้นน
สรางสนิคาและบรกิารใหมเชือ่มโยงเขากบัรากฐาน
ทางวฒันธรรมเดมิ กอใหเกดิอตุสาหกรรมความ
คิดสรางสรรค (Creative Industry) หรือ
อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม (Culture Industry) 
ดังจะเห็นความสําเร็จนี้จากการสงออกของ
อุตสาหกรรมภาพยนตรและละครจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เกาหลี หรือแมกระทั่ง 
Bollywood ของอินเดีย โดยธุรกิจที่อยูในขาย
อุตสาหกรรมสรางสรรคนอกจากอุตสาหกรรม
ภาพยนตรและละครแลวยังมี งานโฆษณา 
สถาปตยกรรม งานฝมือ การออกแบบ แฟชั่น 
รวมไปถึงงานพิมพตางๆ เปนตน

หากมองมาที่ประเทศไทยนั้น ไดเริ่มกาวเขาสู 
Creative Economy Industry เต็มตัว โดย
อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนตประกอบไปดวย
ภาพยนตร เกม แอนิเมชัน กําลังเติบโตอยาง
รวดเร็ว  ในป 2560 ที่ผานมา อุตสาหกรรม
ภาพยนตรสามารถทํารายไดในประเทศประมาณ 
4,370 ลานบาท สวนอุตสาหกรรมแอนิเมชัน 
ยังมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นเปน 118 พันลาน
เหรียญสหรัฐในป 2562 อีกดวย จากความ
สําเร็จนี้เปนดัชนีชี้วัดไดวา ชิ้นงานที่ใสความคิด
สรางสรรคและแตกตาง ผสมผสานกับวัฒนธรรม 
ความคิดที่ละเอียดออนของคนไทย สามารถผลัก
ดันสินคาทั้งในรูปแบบคอนเทนตหรือบริการ รวม
ทั้งผลิตภัณฑอุปโภค บริโภคตางๆ ออกสูสากลได
อยางแตกตาง และนาสนใจ

จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒนรัตน
อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (DITP) 
กระทรวงพาณิชย

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ไดผลักดัน
และทํางานแบบบูรณาการรวมกันหลายฝาย และ
พรอมที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยางเปนรูปธรรม 
จึงมีโครงการพัฒนาและสงเสริมผูประกอบการให
เพิ่มมูลคาสินคาดวยนวัตกรรมและความคิด
สรางสรรคอยางตอเนื่อง รวมทั้งการสรางเวทีเพื่อ
ผูประกอบการไทยไดแสดงศักยภาพตอผูซื้อทั้งใน
และตางประเทศ เชน การจัดงานแสดงสินคา 
STYLE ที่เนนสรางโอกาสใหกับผูประกอบการ
รายเล็ก (SMEs) กลุม Creative Startup และ 
ผูประกอบการหนาใหม (The New Faces)    
ที่มีสินคาที่มีคุณภาพและสรางสรรค พรอมเปด
ตลาดตางประเทศ หรือการจัดงาน THAIFEX 
– World of Food Asia 2018 แหลงรวม
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเชิงสรางสรรคใหมๆ 
ทางดานอาหาร เพิ่มมูลคาและปรับเปลี่ยนรูปราง
หนาตาผลิตภัณฑอาหารเดิมๆ ใหกลายเปน 
Creative Food 

THINK TRADE THINK DITP ฉบับนี้ จะขอพา
ทุกทาน เขาสูสังคมแหงความคิดสรางสรรค การ
ประยุกต และเพิ่มคุณคาใหกับผลิตภัณฑตางๆ 
ทั้งรูปแบบสินคาและบริการ เพื่อขยายฐานการ
ตลาดและเชื่อมโยงสูเศรษฐกิจโลก (Local to 
Global)
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TRADE 
HIGHLIGHT

พิชิตเศรษฐกิจ
ดวยความคิดสรางสรรค

Creative Economy หมายถึงสินคาหรือบริการ ซึ่งมีการใสความคิดสรางสรรค ในบริบทของวัฒนธรรม สังคม ชีวิต
ความเปนอยูของสังคมนั้นๆ อยางเชนการเผยแพรเรื่องอาหารผานละคร ภาพยนตรของประเทศเกาหลี หรือการเนน
เรื่อง Blue Ocean ของมาเลเซียกับนโยบาย Creative Economy ซึ่งหากพิจารณาแลว ไมไดมีเพียงแคเรื่องของ
อุตสาหกรรมความบันเทิงเพียงอยางเดียวเทานั้น ยังรวมถึงเรื่องของการผลิตและการบริการทางวัฒนธรรม และ
การออกแบบสินคาที่ใสความคิดสรางสรรคลงในชิ้นงานอีกดวย

การขับเคลื่อนนี้ทําใหมีการเพิ่มมูลคาในสินคาหรือบริการตางๆ สูงขึ้น จากศักยภาพของอุตสาหกรรมสรางสรรคของ
ประเทศ พบวามูลคาอุตสาหกรรมสรางสรรคของประเทศไทย ป 2557 มีมูลคาสูงถึง 1.61 ลานลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 13.18 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) โดยมีจํานวนผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมสรางสรรค 
359,515 ราย จํานวนการจางงานอาชีพสรางสรรค 860,654 คน และในดานสถิติทางทรัพยสินทางปญญาพบวา 
ในป 2558 มีจํานวนการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑของคนไทย 2,090 ครั้ง

เนื่องดวยสภาวะของสังคมสมัยใหมนี้การตัดสินใจซื้อขายของลูกคาจะอยูที่ความสุขทางใจมากกวาลักษณะทางกายภาพ
ของสินคาและคุณภาพสินคา  Creative Economy จึงมีความสําคัญมากที่จะทําใหประเทศนั้นกาวไปขางหนา แตสิ่งที่จะ
ทําใหระบบนี้ประสบความสําเร็จนั้นจําเปนตองใหภาครัฐชวยในการสรางบรรยากาศ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกใหบุคคล
ที่มีความคิดสรางสรรค ไดใชเปนพื้นที่หรือแรงบันดาลใจที่จะผลิตผลงานตางๆขึ้นมา

การสรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม (Value Creation) ใหกับสินคาและบริการของไทยจึงเปนสิ่งที่ตองนํามาใช 
ยกระดับความแข็งแกรงของอุตสาหกรรมสรางสรรคเดิมสูอุตสาหกรรมเปาหมายใหม (New S-Curve) เพื่อให
อุตสาหกรรมสรางสรรคเติบโตไปพรอมกับกลุมอุตสาหกรรมอื่น เชน ดิจิทัลเทคโนโลยี ของกลุม Startup 

ทางดานอุตสาหกรรมภาพยนตรก็เชนเดียวกัน มีการขยายตลาดภาพยนตรของประเทศสหรัฐอเมริกา ดวยการเขารวม
กับกลุมทุนของจีน ในนามของ Legendary Picture แสดงใหเห็นวาจีนเปนตลาดใหญที่ตองใหความสําคัญ ซึ่งวงการ
อุตสาหกรรมภาพยนตรไทยไดมีการปรับตัวสรางคอนเทนตรูปแบบใหมๆ เพื่อเจาะกลุมผูบริโภคที่หลากหลาย
มากยิ่งขึ้น มีการทํา Business Matching ระหวางผูประกอบการไทยกับนักลงทุน ผูผลิต ผูสราง ผูกํากับ 
อยางเชนงาน FILMART 2018 และงาน Cannes Film Festival 2018 เกิดการลงทุน ซื้อขาย 
รวมผลิตระหวางประเทศ การรับจางผลิต และเพิ่มความสามารถในการแขงขันของธุรกิจบันเทิงไทย
ในตลาดโลก อยางที่เคยเกิดขึ้นกับการเผยแพรวัฒนธรรมผานสื่อบันเทิงของประเทศเกาหลี ญี่ปุน 
และอินเดียมากอนหนานี้

สาวนอยในรางตุกตากระตายโหด ที่มาพรอมการตอสูอันดุเดือด      
กับเหลาตุกตาชั่วราย โดย บริษัท ทูสปอต คอมมิวนิเคชั่น จํากัด บริษัท
ออกแบบคาแรคเตอรและเจาของลิขสิทธิ์ชั้นนําของเมืองไทย “บลัดดี้ บันนี่” 

มาพรอมเอกลักษณเฉพาะตัวที่โดดเดนตางจากคาแรคเตอรกระตายทั่วไป   
ควารางวัลการออกแบบคาแรคเตอรมาแลวมากมาย ประสบความสําเร็จใน

ตลาดลิขสิทธิ์ระดับสากล อาทิ ฮองกง จีน ญี่ปุน อิสราเอล และสิงคโปร
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ทั้งหมดนี้ เปนแนวคิดที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีอุตสาหกรรมสรางสรรคเปนแรง
ผลักดัน เพื่อสรางงาน สรางรายไดแกคนในประเทศ ซึ่งเรียกวา Creative Economy นั่นเอง

หรือแมแตการบรรจุกีฬา E-Sports เปนกีฬาสาธิตในการแขงขัน Asian Games 2018 ที่
กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย เปนที่พูดถึงอยางมาก แสดงถึงการยอมรับวาเกมเปนอีก
รปูแบบหนึง่ของกฬีา โดยในป 2560 รายไดรวมของวงการ E-Sports ทัว่โลก มมีลูคา 20,960 
ลานบาท และคาดการณไวในป 2020 จะมีมูลคากวา 47,620 ลานบาท 

นับวาเปนโอกาสที่ดี ที่ประเทศไทยจะเรงคนควาถึงยุทธศาสตรนี้ พรอมทั้งยกระดับวิธีคิด 
เพื่อใหสอดคลองกับบริบทแบบใหมของเศรษฐกิจสรางสรรค และนําเอาอัตลักษณของไทย 
ผสมผสานผานสินคาและบริการตางๆ เพื่อใหประเทศกาวไปขางหนา และครองใจตลาดทั่วโลก
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TRADE 
HIGHLIGHT

พิชิตเศรษฐกิจ
ดวยความคิดสรางสรรค

Creative Economy หมายถึงสินคาหรือบริการ ซึ่งมีการใสความคิดสรางสรรค ในบริบทของวัฒนธรรม สังคม ชีวิต
ความเปนอยูของสังคมนั้นๆ อยางเชนการเผยแพรเรื่องอาหารผานละคร ภาพยนตรของประเทศเกาหลี หรือการเนน
เรื่อง Blue Ocean ของมาเลเซียกับนโยบาย Creative Economy ซึ่งหากพิจารณาแลว ไมไดมีเพียงแคเรื่องของ
อุตสาหกรรมความบันเทิงเพียงอยางเดียวเทานั้น ยังรวมถึงเรื่องของการผลิตและการบริการทางวัฒนธรรม และ
การออกแบบสินคาที่ใสความคิดสรางสรรคลงในชิ้นงานอีกดวย

การขับเคลื่อนนี้ทําใหมีการเพิ่มมูลคาในสินคาหรือบริการตางๆ สูงขึ้น จากศักยภาพของอุตสาหกรรมสรางสรรคของ
ประเทศ พบวามูลคาอุตสาหกรรมสรางสรรคของประเทศไทย ป 2557 มีมูลคาสูงถึง 1.61 ลานลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 13.18 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) โดยมีจํานวนผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมสรางสรรค 
359,515 ราย จํานวนการจางงานอาชีพสรางสรรค 860,654 คน และในดานสถิติทางทรัพยสินทางปญญาพบวา 
ในป 2558 มีจํานวนการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑของคนไทย 2,090 ครั้ง

เนื่องดวยสภาวะของสังคมสมัยใหมนี้การตัดสินใจซื้อขายของลูกคาจะอยูที่ความสุขทางใจมากกวาลักษณะทางกายภาพ
ของสินคาและคุณภาพสินคา  Creative Economy จึงมีความสําคัญมากที่จะทําใหประเทศนั้นกาวไปขางหนา แตสิ่งที่จะ
ทําใหระบบนี้ประสบความสําเร็จนั้นจําเปนตองใหภาครัฐชวยในการสรางบรรยากาศ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกใหบุคคล
ที่มีความคิดสรางสรรค ไดใชเปนพื้นที่หรือแรงบันดาลใจที่จะผลิตผลงานตางๆขึ้นมา

การสรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม (Value Creation) ใหกับสินคาและบริการของไทยจึงเปนสิ่งที่ตองนํามาใช 
ยกระดับความแข็งแกรงของอุตสาหกรรมสรางสรรคเดิมสูอุตสาหกรรมเปาหมายใหม (New S-Curve) เพื่อให
อุตสาหกรรมสรางสรรคเติบโตไปพรอมกับกลุมอุตสาหกรรมอื่น เชน ดิจิทัลเทคโนโลยี ของกลุม Startup 

ทางดานอุตสาหกรรมภาพยนตรก็เชนเดียวกัน มีการขยายตลาดภาพยนตรของประเทศสหรัฐอเมริกา ดวยการเขารวม
กับกลุมทุนของจีน ในนามของ Legendary Picture แสดงใหเห็นวาจีนเปนตลาดใหญที่ตองใหความสําคัญ ซึ่งวงการ
อุตสาหกรรมภาพยนตรไทยไดมีการปรับตัวสรางคอนเทนตรูปแบบใหมๆ เพื่อเจาะกลุมผูบริโภคที่หลากหลาย
มากยิ่งขึ้น มีการทํา Business Matching ระหวางผูประกอบการไทยกับนักลงทุน ผูผลิต ผูสราง ผูกํากับ 
อยางเชนงาน FILMART 2018 และงาน Cannes Film Festival 2018 เกิดการลงทุน ซื้อขาย 
รวมผลิตระหวางประเทศ การรับจางผลิต และเพิ่มความสามารถในการแขงขันของธุรกิจบันเทิงไทย
ในตลาดโลก อยางที่เคยเกิดขึ้นกับการเผยแพรวัฒนธรรมผานสื่อบันเทิงของประเทศเกาหลี ญี่ปุน 
และอินเดียมากอนหนานี้

สาวนอยในรางตุกตากระตายโหด ที่มาพรอมการตอสูอันดุเดือด      
กับเหลาตุกตาชั่วราย โดย บริษัท ทูสปอต คอมมิวนิเคชั่น จํากัด บริษัท
ออกแบบคาแรคเตอรและเจาของลิขสิทธิ์ชั้นนําของเมืองไทย “บลัดดี้ บันนี่” 

มาพรอมเอกลักษณเฉพาะตัวที่โดดเดนตางจากคาแรคเตอรกระตายทั่วไป   
ควารางวัลการออกแบบคาแรคเตอรมาแลวมากมาย ประสบความสําเร็จใน

ตลาดลิขสิทธิ์ระดับสากล อาทิ ฮองกง จีน ญี่ปุน อิสราเอล และสิงคโปร
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ทั้งหมดนี้ เปนแนวคิดที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีอุตสาหกรรมสรางสรรคเปนแรง
ผลักดัน เพื่อสรางงาน สรางรายไดแกคนในประเทศ ซึ่งเรียกวา Creative Economy นั่นเอง

หรือแมแตการบรรจุกีฬา E-Sports เปนกีฬาสาธิตในการแขงขัน Asian Games 2018 ที่
กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย เปนที่พูดถึงอยางมาก แสดงถึงการยอมรับวาเกมเปนอีก
รปูแบบหนึง่ของกฬีา โดยในป 2560 รายไดรวมของวงการ E-Sports ทัว่โลก มมีลูคา 20,960 
ลานบาท และคาดการณไวในป 2020 จะมีมูลคากวา 47,620 ลานบาท 

นับวาเปนโอกาสที่ดี ที่ประเทศไทยจะเรงคนควาถึงยุทธศาสตรนี้ พรอมทั้งยกระดับวิธีคิด 
เพื่อใหสอดคลองกับบริบทแบบใหมของเศรษฐกิจสรางสรรค และนําเอาอัตลักษณของไทย 
ผสมผสานผานสินคาและบริการตางๆ เพื่อใหประเทศกาวไปขางหนา และครองใจตลาดทั่วโลก
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นโยบายสนบัสนนุอตุสาหกรรมภาพยนตรในออสเตรเลยีชวยผลกัดนั 
ออสเตรเลียเขาสูเศรษฐกิจแหงนวัตกรรมและการสรางสรรค โดยจะ
เริ่มใชนโยบายนี้ตั้งแตป 2562 ถึงป 2565 คาดวาจะสามารถจาง
งานทั้งนักแสดงและทีมงานการผลิตภาพยนตรไดมากกวา 3,000 
อัตรา สนับสนุนภาคธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกวา 6,000 แหงตอป 
สามารถดึงดูดนักลงทุนตางชาติใหเขามาใชสถานที่ในการถายทําได
มากกวา 260 ลานเหรียญออสเตรเลีย (6,200 ลานบาท) ซึ่ง
นโยบาย Australian Screen Production Incentive Tax ของ 
ภาครัฐนี้ ไดเพิ่มอัตราการลดหยอนภาษี Location Offset จากเดิม
รอยละ 16.5 เปนรอยละ 30 สาํหรบันกัลงทนุตางชาตทิีเ่ขามาสราง 
ภาพยนตรในออสเตรเลยีภายใตเงือ่นไขทีก่าํหนด สาํหรับประเทศไทย 
หากมีมาตรการการกระตุนนําเสนอจุดเดนและเสนหความเปนไทย 
ใหอุตสาหกรรมภาพยนตรทั่วโลกไดเห็นถึงศักยภาพที่มี การเติบโต
ของภาคธุรกิจบริการ การทองเที่ยวและธุรกิจในทองถิ่นก็ไมใชเรื่อง
ยากอีกตอไป

สนใจขอมูลที่เกี่ยวของกับธุรกิจบริการ
ติดตอ สํานักพัฒนาและสงเสริมธุรกิจบริการ
โทร 02 507 8424

  

การเลอะเปรอะเปอน ของเสื้อผาที่สวมใสระหวางวัน โดยเฉพาะ
ผาสีขาวที่เลอะและเห็นไดชัดจะหมดไป ญี่ปุนไดคิดคนนวัตกรรม
ทีท่าํใหคราบสกปรกไมเกาะตดิเนือ้ผา ดวยการเคลอืบสารฟลูออรนี 
ที่เปนสวนประกอบของสารที่เคลือบอยูบนผิวกระทะเทฟลอน 
ทําใหผานั้นมีคุณสมบัติ Non-Stick ไมวาจะทําซอส กาแฟ หรือ
แมกระทั่งสีหกใส ก็ทําความสะอาดไดงายเพียงแคเช็ดออก    
โดยคราบสกปรกจะไมซึมเขาเนื้อผา นับเปนนวัตกรรมตนแบบ  
ที่ผูผลิตเสื้อผาของไทย สามารถนํามาแกปญหาและอํานวยความ
สะดวกแกผูสวมใสได และสามารถนําไปผลิตสินคาที่ตรงใจ     
ผูบริโภคชาวญี่ปุนไดมากขึ้น

เพิ่มขีดความสามารถดานการออกแบบ
ติดตอ สํานักสงเสริมนวัตกรรมและสรางมูลคาเพิ่มเพื่อการคา
โทร 02 507 8262

ออสเตรเลีย
ลดภาษีสรางหนัง กระตุนอุตสาหกรรมบันเทิง

ญี่ปุน
เสื้อผาขาวท่ีไมเลอะอีกตอไป5 6

เอกกี้ (Eggy) ลูกเจี๊ยบสีขาวตัวสุดทองจอมกวน คาแรคเตอรลาสุด
จากเดอะมั้งค สตูดิโอ สรางขึ้นในป 2559 เปนที่รูจักในวงกวางจาก
การเขารวมงานตางๆ ในตางประเทศ มีสติกเกอร Line ออกมาแลว 
2 ชุด และจากการสนับสนุนของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

จึงไดไปรวมงานแสดงสินคาที่ Tokyu Hands ประเทศญี่ปุน 
ลาสุดเพิ่งออก KakaoTalk Emoticon ที่เกาหลีในป 2561 

Eggy Egg 

2

4

3

6
5

สํานักงานสถิติดัชต CBS รายงานตัวเลขการเติบโต การนําเขาบริการตางประเทศ อาทิ บริการดานการตลาด ของบริษัท  
ในเนเธอรแลนด ไตรมาสแรกในป 2018 พบวามีมูลคารวม 16 พันลานยูโร คิดเปนรอยละ 36 ของการนําเขาบริการ
ทั้งหมด เพิ่มขึ้นรอยละ 54 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2014 โดยเฉพาะบริการดานการตลาดและตัวแทนเจรจา
การคา ในการนําเขาบริการทางธุรกิจของกลุมประเทศอาเซียนอาจยังอยูในระดับตํ่าแตมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นโดยเพิ่มจาก  
1.17 พันลานยูโร เปน 2.64 พันลานยูโร ในป 2018 ผูประกอบการไทยควรมองหาโอกาสในการเปดตลาดเพื่อนําเสนอ
บริการของตนสูตลาดเนเธอรแลนดตอไป

ศึกษาขอมูลเพื่อนําเสนอสินคาและบริการในเนเธอรแลนด
ติดตอ สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงเฮก
อีเมล info@thaitradehague.com

TRADE 
INSIGHT

อาหารเพื่อสุขภาพกําลังมาแรงในเยอรมนี โดยเฉพาะกลุมผูรัก
สุขภาพและผูรับประทานมังสวิรัติ ทําใหกลุมคนเหลานี้มองหา
อาหารที่มีคุณประโยชนและแคลอรี่ตํ่า หัวปลีจึงเปนพืชผักที่ไดรับ
ความนิยมเนื่องจากในหัวปลีมีเสนใยที่มีความเหนียวสามารถใช
ทดแทนเนื้อสัตวได และใหพลังงาน 17 แคลอรี่ตอ 100 กรัม 
ทําใหไมอวน จึงเปนโอกาสอันดีของผูประกอบการไทยที่จะสงออก
สินคาแปรรูป หรืออาหารสําเร็จรูปที่มีหัวปลีเปนสวนประกอบไป
ประเทศเยอรมนี รวมถึงการขยายตลาดในชองทางออนไลนสําหรับ
กลุมผูรักสุขภาพและผูรับประทานมังสวิรัติที่สวนใหญเปนกลุม
คนรุนใหมอีกดวย

เปดตลาด ขยายชองทางสินคาเกษตรสูเยอรมนี
ติดตอ สํานักสงเสริมการคาสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม
โทร 02 507 8383

ปจจุบันการผลิตสินคาแบบ Customize หรือสินคาที่ปรับแตงใหเขากับผูซื้อเปนกลยุทธทาง     
การตลาดที่ไดรับความนิยมมาก วงการชุดชั้นในของสหรัฐอเมริกาเริ่มใชกลยุทธนี้กันมากขึ้น      
มีผูประกอบการหนาใหมที่ผลิตชุดชั้นในสตรีไดผสมผสานความสะดวกสบายใหเขากับชุดชั้นใน   
ทั้งในรูปแบบเกาและใหม เชนเรื่องของการเพิ่มขนาดหรือไซส ที่มีมากกวา 24 ขนาด แกปญหา
ความไมพอดีขณะสวมใส หรือการใชวัสดุที่สวมใสสบายตามไลฟสไตลผูสวมใส การเปลี่ยนแปลงนี้
ไดรับความสนใจจากลกูคาผูหญงิมากกวา 1 ลานคน ถอืเปนกลยทุธทีด่สีาํหรับผูประกอบการชดุชัน้ใน 
ไทยในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ นําเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่แปลกใหมไมเหมือน
ใครเขาไปเจาะตลาดกลุมสุภาพสตรีในสหรัฐอเมริกาได

เจาะกลุมตลาดชุดชั้นในสตรีในสหรัฐอเมริกา
ติดตอ สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครชิคาโก
อีเมล : ttcc@thaitradechicago.com

  

บริษัทที่ดําเนินธุรกิจออนไลน (E-Commerce) กําลังเติบโตในจีน  
มีการระดมทุนในระดับยูนิคอรน (การระดมทุนมากกวา 1 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ หรือ 32,700 ลานบาท) มุงพัฒนาทางกลยุทธเพื่อ
ตอบสนองความทาทายทางดานเทคโนโลยีและความสามารถในการ
ปฏิบัติงานทั้งเรื่องความสําคัญของขอมูลขนาดใหญ (Big data) 
และปญญาประดิษฐ (AI : Artificial Intelligence) หรือการทําให
คอมพิวเตอรสามารถคิดหาเหตุผลและเรียนรูไดเหมือนสมองมนุษย
เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค รวมทั้งการหาชองทาง  
ในการขยายตลาดจากออฟไลนสูออนไลนมากยิ่งขึ้น ถือเปนโอกาส
อันดีสําหรับบริษัท Startup ของไทย ที่จะเปดชองทางในการพัฒนา
ระบบซอฟตแวรปญญาประดิษฐเพื่อเจาะตลาดในกลุมชาวจีนที่มี
ฐานตลาดขนาดใหญนี้ได

ปรึกษาและกาวสูตลาดจีนดวยธุรกิจ E-Commerce
ติดตอ สํานักตลาดพาณิชยดิจิทัล
โทร 02 507 7825

เนเธอรแลนด
นําเขาบริการตางประเทศสดใส

เยอรมนี
หัวปลี สินคายอดฮิตติดครัว

สหรัฐอเมริกา
ชุดชั้นใน Customize ตรงใจคุณผูหญิง

สาธารณรัฐประชาชนจีน
พลิกเกม ตลาด E-Commerce
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นโยบายสนบัสนนุอตุสาหกรรมภาพยนตรในออสเตรเลยีชวยผลกัดนั 
ออสเตรเลียเขาสูเศรษฐกิจแหงนวัตกรรมและการสรางสรรค โดยจะ
เริ่มใชนโยบายนี้ตั้งแตป 2562 ถึงป 2565 คาดวาจะสามารถจาง
งานทั้งนักแสดงและทีมงานการผลิตภาพยนตรไดมากกวา 3,000 
อัตรา สนับสนุนภาคธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกวา 6,000 แหงตอป 
สามารถดึงดูดนักลงทุนตางชาติใหเขามาใชสถานที่ในการถายทําได
มากกวา 260 ลานเหรียญออสเตรเลีย (6,200 ลานบาท) ซึ่ง
นโยบาย Australian Screen Production Incentive Tax ของ 
ภาครัฐนี้ ไดเพิ่มอัตราการลดหยอนภาษี Location Offset จากเดิม
รอยละ 16.5 เปนรอยละ 30 สาํหรบันกัลงทนุตางชาตทิีเ่ขามาสราง 
ภาพยนตรในออสเตรเลยีภายใตเงือ่นไขทีก่าํหนด สาํหรับประเทศไทย 
หากมีมาตรการการกระตุนนําเสนอจุดเดนและเสนหความเปนไทย 
ใหอุตสาหกรรมภาพยนตรทั่วโลกไดเห็นถึงศักยภาพที่มี การเติบโต
ของภาคธุรกิจบริการ การทองเที่ยวและธุรกิจในทองถิ่นก็ไมใชเรื่อง
ยากอีกตอไป

สนใจขอมูลที่เกี่ยวของกับธุรกิจบริการ
ติดตอ สํานักพัฒนาและสงเสริมธุรกิจบริการ
โทร 02 507 8424

  

การเลอะเปรอะเปอน ของเสื้อผาที่สวมใสระหวางวัน โดยเฉพาะ
ผาสีขาวที่เลอะและเห็นไดชัดจะหมดไป ญี่ปุนไดคิดคนนวัตกรรม
ทีท่าํใหคราบสกปรกไมเกาะตดิเนือ้ผา ดวยการเคลอืบสารฟลูออรนี 
ที่เปนสวนประกอบของสารที่เคลือบอยูบนผิวกระทะเทฟลอน 
ทําใหผานั้นมีคุณสมบัติ Non-Stick ไมวาจะทําซอส กาแฟ หรือ
แมกระทั่งสีหกใส ก็ทําความสะอาดไดงายเพียงแคเช็ดออก    
โดยคราบสกปรกจะไมซึมเขาเนื้อผา นับเปนนวัตกรรมตนแบบ  
ที่ผูผลิตเสื้อผาของไทย สามารถนํามาแกปญหาและอํานวยความ
สะดวกแกผูสวมใสได และสามารถนําไปผลิตสินคาที่ตรงใจ     
ผูบริโภคชาวญี่ปุนไดมากขึ้น

เพิ่มขีดความสามารถดานการออกแบบ
ติดตอ สํานักสงเสริมนวัตกรรมและสรางมูลคาเพิ่มเพื่อการคา
โทร 02 507 8262

ออสเตรเลีย
ลดภาษีสรางหนัง กระตุนอุตสาหกรรมบันเทิง

ญี่ปุน
เสื้อผาขาวที่ไมเลอะอีกตอไป5 6

เอกกี้ (Eggy) ลูกเจี๊ยบสีขาวตัวสุดทองจอมกวน คาแรคเตอรลาสุด
จากเดอะมั้งค สตูดิโอ สรางขึ้นในป 2559 เปนที่รูจักในวงกวางจาก
การเขารวมงานตางๆ ในตางประเทศ มีสติกเกอร Line ออกมาแลว 
2 ชุด และจากการสนับสนุนของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

จึงไดไปรวมงานแสดงสินคาที่ Tokyu Hands ประเทศญี่ปุน 
ลาสุดเพิ่งออก KakaoTalk Emoticon ที่เกาหลีในป 2561 

Eggy Egg 

2

4

3

6
5

สํานักงานสถิติดัชต CBS รายงานตัวเลขการเติบโต การนําเขาบริการตางประเทศ อาทิ บริการดานการตลาด ของบริษัท  
ในเนเธอรแลนด ไตรมาสแรกในป 2018 พบวามีมูลคารวม 16 พันลานยูโร คิดเปนรอยละ 36 ของการนําเขาบริการ
ทั้งหมด เพิ่มขึ้นรอยละ 54 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2014 โดยเฉพาะบริการดานการตลาดและตัวแทนเจรจา
การคา ในการนําเขาบริการทางธุรกิจของกลุมประเทศอาเซียนอาจยังอยูในระดับตํ่าแตมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นโดยเพิ่มจาก  
1.17 พันลานยูโร เปน 2.64 พันลานยูโร ในป 2018 ผูประกอบการไทยควรมองหาโอกาสในการเปดตลาดเพื่อนําเสนอ
บริการของตนสูตลาดเนเธอรแลนดตอไป

ศึกษาขอมูลเพื่อนําเสนอสินคาและบริการในเนเธอรแลนด
ติดตอ สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงเฮก
อีเมล info@thaitradehague.com

TRADE 
INSIGHT

อาหารเพื่อสุขภาพกําลังมาแรงในเยอรมนี โดยเฉพาะกลุมผูรัก
สุขภาพและผูรับประทานมังสวิรัติ ทําใหกลุมคนเหลานี้มองหา
อาหารที่มีคุณประโยชนและแคลอรี่ตํ่า หัวปลีจึงเปนพืชผักที่ไดรับ
ความนิยมเนื่องจากในหัวปลีมีเสนใยที่มีความเหนียวสามารถใช
ทดแทนเนื้อสัตวได และใหพลังงาน 17 แคลอรี่ตอ 100 กรัม 
ทําใหไมอวน จึงเปนโอกาสอันดีของผูประกอบการไทยที่จะสงออก
สินคาแปรรูป หรืออาหารสําเร็จรูปที่มีหัวปลีเปนสวนประกอบไป
ประเทศเยอรมนี รวมถึงการขยายตลาดในชองทางออนไลนสําหรับ
กลุมผูรักสุขภาพและผูรับประทานมังสวิรัติที่สวนใหญเปนกลุม
คนรุนใหมอีกดวย

เปดตลาด ขยายชองทางสินคาเกษตรสูเยอรมนี
ติดตอ สํานักสงเสริมการคาสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม
โทร 02 507 8383

ปจจุบันการผลิตสินคาแบบ Customize หรือสินคาที่ปรับแตงใหเขากับผูซื้อเปนกลยุทธทาง     
การตลาดที่ไดรับความนิยมมาก วงการชุดชั้นในของสหรัฐอเมริกาเริ่มใชกลยุทธนี้กันมากขึ้น      
มีผูประกอบการหนาใหมที่ผลิตชุดชั้นในสตรีไดผสมผสานความสะดวกสบายใหเขากับชุดชั้นใน   
ทั้งในรูปแบบเกาและใหม เชนเรื่องของการเพิ่มขนาดหรือไซส ที่มีมากกวา 24 ขนาด แกปญหา
ความไมพอดีขณะสวมใส หรือการใชวัสดุที่สวมใสสบายตามไลฟสไตลผูสวมใส การเปลี่ยนแปลงนี้
ไดรับความสนใจจากลกูคาผูหญงิมากกวา 1 ลานคน ถอืเปนกลยทุธทีด่สีาํหรับผูประกอบการชดุชัน้ใน 
ไทยในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ นําเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่แปลกใหมไมเหมือน
ใครเขาไปเจาะตลาดกลุมสุภาพสตรีในสหรัฐอเมริกาได

เจาะกลุมตลาดชุดชั้นในสตรีในสหรัฐอเมริกา
ติดตอ สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครชิคาโก
อีเมล : ttcc@thaitradechicago.com

  

บริษัทที่ดําเนินธุรกิจออนไลน (E-Commerce) กําลังเติบโตในจีน  
มีการระดมทุนในระดับยูนิคอรน (การระดมทุนมากกวา 1 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ หรือ 32,700 ลานบาท) มุงพัฒนาทางกลยุทธเพื่อ
ตอบสนองความทาทายทางดานเทคโนโลยีและความสามารถในการ
ปฏิบัติงานทั้งเรื่องความสําคัญของขอมูลขนาดใหญ (Big data) 
และปญญาประดิษฐ (AI : Artificial Intelligence) หรือการทําให
คอมพิวเตอรสามารถคิดหาเหตุผลและเรียนรูไดเหมือนสมองมนุษย
เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค รวมทั้งการหาชองทาง  
ในการขยายตลาดจากออฟไลนสูออนไลนมากยิ่งขึ้น ถือเปนโอกาส
อันดีสําหรับบริษัท Startup ของไทย ที่จะเปดชองทางในการพัฒนา
ระบบซอฟตแวรปญญาประดิษฐเพื่อเจาะตลาดในกลุมชาวจีนที่มี
ฐานตลาดขนาดใหญนี้ได

ปรึกษาและกาวสูตลาดจีนดวยธุรกิจ E-Commerce
ติดตอ สํานักตลาดพาณิชยดิจิทัล
โทร 02 507 7825

เนเธอรแลนด
นําเขาบริการตางประเทศสดใส

เยอรมนี
หัวปลี สินคายอดฮิตติดครัว

สหรัฐอเมริกา
ชุดชั้นใน Customize ตรงใจคุณผูหญิง

สาธารณรัฐประชาชนจีน
พลิกเกม ตลาด E-Commerce
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HAPPENING

Rudolph 
the Awesome 

กาวลํ้านําโลก

อวสานโลหะ

ที่มา : www.sandvik.coromant.com

วัสดุสําคัญที่มีประวัติศาสตร การคนคิดและนํามาใชอยางยาวนานอยาง
โลหะ กําลังจะเปลี่ยนไป ดวยการคิดคนแบบนอกกรอบ กับวัสดุใหมที่ไม
เคยมีในโลกมากอน นั่นคือกราฟน

กราฟนเปนวัสดุที่มีความหนาเพียงหนึ่งอะตอม (บางกวาเสนผมมนุษยถึง 
1 ลานเทา) แตมีความแข็งแรงสูงกวาเหล็กกลาถึง 200 เทา นํ้าหนักเบา 
ยืดหยุนสูง รวมทั้งยังนําความรอนและไฟฟาไดดี ลดนํ้าหนักของชิ้นสวนที่
ใชในอุตสาหกรรมอากาศยาน พรอมทั้งเพิ่มความแข็งแรงและความแข็ง
ของวัสดุใหสูงขึ้น

การคนพบและนําไปใชนี้จะพลิกโฉมดานวัสดุศาสตร สรางคุณประโยชน
มากมายใหกับมนุษยชาติ เชนการพัฒนายานอวกาศไรเชื้อเพลิงที่ใชแสง
อาทิตยเปนพลังงานทดแทน หรือการใชกราฟนทําเปนผิวหนังเทียม ที่มี
ความยืดหยุนเปนพิเศษและนําไฟฟาไดชวยใหผูสวมอวัยวะเทียม สามารถ
รับรูถึงการสัมผัสได  

หมานอยตัวขาวที่ไมขาวใสเหมือนสีขน ฉาบไปดวยความ
เจาเลหแสนกล เปนเจาแหงการบงการหลอกใชมนุษยดวย
ไอคิว 200 และบุคลิกที่ไมเหมือนหมาตัวไหนๆ สรางสรรค
โดย บริษัท เอ็กซฮาบิชั่น จํากัด      

HAPPENING
กาวลํ้านําโลก

พื้นที่สวรรคของคนชอบคิด The Trampery

ที่มา : www.thetrampery.com

หากคุณเปนครีเอทีฟอิสระ ที่ชอบคิด ริเริ่มส่ิงใหมๆ หรือตองการสรางธุรกิจแบบ Startup      
แตมีขอจํากัดเรื่องสถานที่ทํางาน The Trampery ตอบโจทยทุกๆ อยางได 

The Trampery พื้นที่สรางสรรคที่คิดมาเพื่อคนทํางานสายครีเอทีฟโดยเฉพาะ กับ Co-working 
Space ที่ตั้งอยูบริเวณถนนโอลดสตรีท มหานครลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยมีอุปกรณรองรับ 
ผูประกอบการและ Startup ใหมๆ เชน หองสตูดิโอถายภาพสําหรับคนทํางานสายโฆษณา สตูดิโอ
มิกซเสียงสําหรับงานดานดนตรี หรือหองปฏิบัติการสายแฟชั่นสําหรับดีไซนเนอร 

นอกจากนี้ยังมีการจัด Workshop จากผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ เปดโอกาสใหนักครีเอทีฟรุนใหม 
ไดเขามาฝกฝน และปรึกษาอยูเปนประจํา ที่สําคัญมีเพื่อนรวมสายอาชีพ มารวมคิดรวมผลักดัน
ธุรกิจแบบเพื่อนไมทิ้งกันอีกดวย นับวาเปน Co-working Space ที่เอาใจนักครีเอทีฟโดยเฉพาะ 
สวนผูที่ตองการเขาไปใชบริการตองมีการลงทะเบียนและแจงความจํานงในการเขาไปใชงานวามา
จากสาขาอาชีพใดทาง The Trampery จะทําการคัดเลือกตอไป
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HAPPENING

Rudolph 
the Awesome 

กาวลํ้านําโลก

อวสานโลหะ

ที่มา : www.sandvik.coromant.com

วัสดุสําคัญที่มีประวัติศาสตร การคนคิดและนํามาใชอยางยาวนานอยาง
โลหะ กําลังจะเปลี่ยนไป ดวยการคิดคนแบบนอกกรอบ กับวัสดุใหมที่ไม
เคยมีในโลกมากอน นั่นคือกราฟน

กราฟนเปนวัสดุที่มีความหนาเพียงหนึ่งอะตอม (บางกวาเสนผมมนุษยถึง 
1 ลานเทา) แตมีความแข็งแรงสูงกวาเหล็กกลาถึง 200 เทา นํ้าหนักเบา 
ยืดหยุนสูง รวมทั้งยังนําความรอนและไฟฟาไดดี ลดนํ้าหนักของชิ้นสวนที่
ใชในอุตสาหกรรมอากาศยาน พรอมทั้งเพิ่มความแข็งแรงและความแข็ง
ของวัสดุใหสูงขึ้น

การคนพบและนําไปใชนี้จะพลิกโฉมดานวัสดุศาสตร สรางคุณประโยชน
มากมายใหกับมนุษยชาติ เชนการพัฒนายานอวกาศไรเชื้อเพลิงที่ใชแสง
อาทิตยเปนพลังงานทดแทน หรือการใชกราฟนทําเปนผิวหนังเทียม ที่มี
ความยืดหยุนเปนพิเศษและนําไฟฟาไดชวยใหผูสวมอวัยวะเทียม สามารถ
รับรูถึงการสัมผัสได  

หมานอยตัวขาวที่ไมขาวใสเหมือนสีขน ฉาบไปดวยความ
เจาเลหแสนกล เปนเจาแหงการบงการหลอกใชมนุษยดวย
ไอคิว 200 และบุคลิกที่ไมเหมือนหมาตัวไหนๆ สรางสรรค
โดย บริษัท เอ็กซฮาบิชั่น จํากัด      

HAPPENING
กาวลํ้านําโลก

พื้นที่สวรรคของคนชอบคิด The Trampery

ที่มา : www.thetrampery.com

หากคุณเปนครีเอทีฟอิสระ ที่ชอบคิด ริเริ่มสิ่งใหมๆ หรือตองการสรางธุรกิจแบบ Startup      
แตมีขอจํากัดเรื่องสถานที่ทํางาน The Trampery ตอบโจทยทุกๆ อยางได 

The Trampery พื้นที่สรางสรรคที่คิดมาเพื่อคนทํางานสายครีเอทีฟโดยเฉพาะ กับ Co-working 
Space ที่ตั้งอยูบริเวณถนนโอลดสตรีท มหานครลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยมีอุปกรณรองรับ 
ผูประกอบการและ Startup ใหมๆ เชน หองสตูดิโอถายภาพสําหรับคนทํางานสายโฆษณา สตูดิโอ
มิกซเสียงสําหรับงานดานดนตรี หรือหองปฏิบัติการสายแฟชั่นสําหรับดีไซนเนอร 

นอกจากนี้ยังมีการจัด Workshop จากผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ เปดโอกาสใหนักครีเอทีฟรุนใหม 
ไดเขามาฝกฝน และปรึกษาอยูเปนประจํา ที่สําคัญมีเพื่อนรวมสายอาชีพ มารวมคิดรวมผลักดัน
ธุรกิจแบบเพื่อนไมทิ้งกันอีกดวย นับวาเปน Co-working Space ที่เอาใจนักครีเอทีฟโดยเฉพาะ 
สวนผูที่ตองการเขาไปใชบริการตองมีการลงทะเบียนและแจงความจํานงในการเขาไปใชงานวามา
จากสาขาอาชีพใดทาง The Trampery จะทําการคัดเลือกตอไป
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ในชวงที่ผานมา E-Sports (Electronics Sports) ถูกกลาวถึงและเปนที่รูจักในวงกวางมากขึ้น ในฐานะ
กีฬารูปแบบใหมที่ตอยอดมาจากการเลนเกมคอมพิวเตอรหรือเกมในมือถือทั่วไป E-Sports คือการ
แขงขันกีฬารูปแบบหนึ่งที่ชิงชัยกันผานเกมคอมพิวเตอร โดยมีการจัดการแขงขันอยางเปนทางการ 
และมีกติกาที่ชัดเจน ซึ่งนักกีฬา E-Sports จะตองมีวินัยในการซอมเพื่อฝกทักษะและหาเทคนิคการ
เลนใหมๆ ไมตางจากกีฬาชนิดอื่นๆ  E-Sports ที่มีผูเลนมากที่สุดในโลก คือ เกม LoL (League 
of Legends) ซึ่งเปนเกมแนววางแผนการรบที่ตองเลนเปนทีม (Multiplayer Online Battle 
Arena : MOBA) ปจจุบันมีผูเลนราว 100 ลานคนทั่วโลก นอกจากนี้ ยังมีเกมอื่นๆ ที่ไดรับ
ความนิยม อาทิ CoD (Call of Duty), DOTA 2, Hearthstone, Overwatch รวมถึง AoV 
(Arena of Valor) ที่ชาวไทยรูจักในนาม RoV (Realm of Valor) 

ปจจุบัน E-Sports เปนกิจกรรมที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว จากการสํารวจของบริษัทวิจัยตลาด
ชื่อดังอยาง PwC คาดวาในชวง 3-5 ปขางหนา E-Sports จะเปนกีฬาที่ไดรับความนิยมสูงสุด
เปนอนัดับ 2 ของโลก รองจากกฬีาฟุตบอล และไดรบัความนยิมมากกวากฬีาบาสเกต็บอลอกีดวย 
ลาสุดสภาโอลิมปกแหงเอเชีย (OCA) ไดบรรจุ E-Sports เขาเปนกีฬาประเภทหนึ่งใน    
การแขงขันกีฬาเอเชียนเกมส 2022 ณ เมืองหางโจว ประเทศจีน และบรรจุใหเปนกีฬาสาธิต
ในการแขงขันเอเชียนเกมส 2018 ที่อินโดนีเซียในเดือนสิงหาคม 2561 โดยจะมีเกมที่ใช
แขงขันเอเชียนเกมส 2018 ทั้งหมด 6 เกม ไดแก LoL, AoV, StarCraft II, Hearthstone, 
Pro Evolution Soccer 2018 และ Clash Royale สําหรับประเทศไทยเอง คณะกรรมการ
การกีฬาแหงประเทศไทย ไดรับรองให E-Sports เปนกีฬาอยางเปนทางการตั้งแตเดือน
กรกฎาคม 2560 เพื่อใหไทยสามารถสงนักกีฬาทีมชาติลงแขงในรายการระดับโลก อาทิ 
เอเชียนเกมส และโอลิมปกได

ทําความรูจัก
ธุรกิจที่มากกวาแคการเลนเกม

TRADE 
WATCH
จับตาการคา

E-Sports

Skull Minions
Skull Minions ปศาจหัวกะโหลกที่มาพรอมกับความนารัก 
สมุนเอกของ SERIOUS KUMA ถูกสรางขึ้นมาในป 2016 
พรอมกับแอนิเมชันเรื่องเดียวกันกับ Bloody Bunny และ 
SERIOUS KUMA ของบริษัท ทูสปอต คอมมิวนิเคชั่น จํากัด

TRADE 
WATCH

จับตาการคา

นอกจากมิติดานกีฬาแลว E-Sports ยังเปนธุรกิจหนึ่งซึ่งเปนที่สนใจและไดรับความ
นิยมเพิ่มขึ้นจากผูชมทั่วโลก สังเกตจากการจัดการแขงขันกีฬา E-Sports นัดใหญๆ 
ในป 2560 ที่มีถึง 588 รายการ ขณะที่จํานวนผูชมกีฬา E-Sports ทั่วโลกก็เพิ่มขึ้น
จาก 281 ลานคนในป 2559 เปน 335 ลานคนในป 2560 โดยในจํานวนดังกลาว
เปนผูชมที่รับชมกีฬา E-Sports เปนประจําถึง 143 ลานคน มีการเผยแพร E-Sports 
ผานรายการโทรทัศน รวมทั้งมีชองรายการ E-Sports ในสื่อออนไลน อาทิ Twich.tv 
ซึ่งไดรับความนิยมสูงในหมูคอกีฬา E-Sports ความนิยมที่แพรหลายขึ้นดังกลาวสงผล
ใหมเีมด็เงินหมนุเวียนในธรุกิจ E-Sports เพิม่ขึน้อยางรวดเร็วจาก 493 ลานดอลลารสหรฐั 
ในป 2559 เปน 655 ลานดอลลารสหรัฐ ในป 2560 และคาดวาจะเพิ่มขึ้นตอเนื่อง
เปน 906 ลานดอลลารสหรัฐ ในป 2561 โดยจีนและภูมิภาคอเมริกาเหนือเปนตลาด
ใหญที่มีสวนแบงรวมกันกวาครึ่งของตลาด E-Sports โลก 

แมปจจุบัน E-Sports ยังเปนเรื่องที่อยูไกลจากการรับรูของคนทั่วไป เนื่องจากเปน
กิจกรรมที่คอนขางกระจุกตัวอยูในกลุมเด็ก วัยรุน และคนทํางานรุนใหม แตความ
จริงแลว E-Sports กับสังคมไทยเริ่มใกลชิดกันมากขึ้น สังเกตจากรายไดของ
อุตสาหกรรมเกมไทยที่มีมูลคากวา 1.8 หมื่นลานบาท สูงเปนอันดับ 2 ของอาเซียน
รองจากอนิโดนเีซยี การขยายตวัของธรุกจิ E-Sports ทัง้ของโลกและของไทย จงึเปน
โอกาสทีเ่ปดกวางสาํหรบัผูประกอบการไทย ทัง้การสงออกและจดัจาํหนายสนิคาที่
เกีย่วของกบัการเลนเกม การเปนผูผลติเนือ้หาทีจ่ะนาํเสนอรายการทีเ่กีย่วของกบัเกม
และ E-Sports รวมไปถึงการเปนผูออกแบบและพัฒนาเกม นอกจากนี้ ยังเปนโอกาส
ของผูผลิตสินคาและบริการในการทําใหสินคาเปนที่รูจักในตลาดโลกมากขึ้น โดย
เฉพาะในกลุมคนรุนใหมและนักกีฬา ดวยการประชาสัมพันธผานรายการและอีเวนท
เกี่ยวกับ E-Sports ซึ่งปจจุบันมีผูผลิตหลายรายเขาไปใชชองทางนี้แลว เชน Coca 
Cola และ Red Bull

ที่มา: ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (Exim Bank)
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ในชวงที่ผานมา E-Sports (Electronics Sports) ถูกกลาวถึงและเปนที่รูจักในวงกวางมากขึ้น ในฐานะ
กีฬารูปแบบใหมที่ตอยอดมาจากการเลนเกมคอมพิวเตอรหรือเกมในมือถือทั่วไป E-Sports คือการ
แขงขันกีฬารูปแบบหนึ่งที่ชิงชัยกันผานเกมคอมพิวเตอร โดยมีการจัดการแขงขันอยางเปนทางการ 
และมีกติกาที่ชัดเจน ซึ่งนักกีฬา E-Sports จะตองมีวินัยในการซอมเพื่อฝกทักษะและหาเทคนิคการ
เลนใหมๆ ไมตางจากกีฬาชนิดอื่นๆ  E-Sports ที่มีผูเลนมากที่สุดในโลก คือ เกม LoL (League 
of Legends) ซึ่งเปนเกมแนววางแผนการรบที่ตองเลนเปนทีม (Multiplayer Online Battle 
Arena : MOBA) ปจจุบันมีผูเลนราว 100 ลานคนทั่วโลก นอกจากนี้ ยังมีเกมอื่นๆ ที่ไดรับ
ความนิยม อาทิ CoD (Call of Duty), DOTA 2, Hearthstone, Overwatch รวมถึง AoV 
(Arena of Valor) ที่ชาวไทยรูจักในนาม RoV (Realm of Valor) 

ปจจุบัน E-Sports เปนกิจกรรมที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว จากการสํารวจของบริษัทวิจัยตลาด
ชื่อดังอยาง PwC คาดวาในชวง 3-5 ปขางหนา E-Sports จะเปนกีฬาที่ไดรับความนิยมสูงสุด
เปนอนัดับ 2 ของโลก รองจากกฬีาฟุตบอล และไดรบัความนยิมมากกวากฬีาบาสเกต็บอลอกีดวย 
ลาสุดสภาโอลิมปกแหงเอเชีย (OCA) ไดบรรจุ E-Sports เขาเปนกีฬาประเภทหนึ่งใน    
การแขงขันกีฬาเอเชียนเกมส 2022 ณ เมืองหางโจว ประเทศจีน และบรรจุใหเปนกีฬาสาธิต
ในการแขงขันเอเชียนเกมส 2018 ที่อินโดนีเซียในเดือนสิงหาคม 2561 โดยจะมีเกมที่ใช
แขงขันเอเชียนเกมส 2018 ทั้งหมด 6 เกม ไดแก LoL, AoV, StarCraft II, Hearthstone, 
Pro Evolution Soccer 2018 และ Clash Royale สําหรับประเทศไทยเอง คณะกรรมการ
การกีฬาแหงประเทศไทย ไดรับรองให E-Sports เปนกีฬาอยางเปนทางการตั้งแตเดือน
กรกฎาคม 2560 เพื่อใหไทยสามารถสงนักกีฬาทีมชาติลงแขงในรายการระดับโลก อาทิ 
เอเชียนเกมส และโอลิมปกได

ทําความรูจัก
ธุรกิจที่มากกวาแคการเลนเกม

TRADE 
WATCH
จับตาการคา

E-Sports

Skull Minions
Skull Minions ปศาจหัวกะโหลกที่มาพรอมกับความนารัก 
สมุนเอกของ SERIOUS KUMA ถูกสรางขึ้นมาในป 2016 
พรอมกับแอนิเมชันเรื่องเดียวกันกับ Bloody Bunny และ 
SERIOUS KUMA ของบริษัท ทูสปอต คอมมิวนิเคชั่น จํากัด

TRADE 
WATCH

จับตาการคา

นอกจากมิติดานกีฬาแลว E-Sports ยังเปนธุรกิจหนึ่งซึ่งเปนที่สนใจและไดรับความ
นิยมเพิ่มขึ้นจากผูชมทั่วโลก สังเกตจากการจัดการแขงขันกีฬา E-Sports นัดใหญๆ 
ในป 2560 ที่มีถึง 588 รายการ ขณะที่จํานวนผูชมกีฬา E-Sports ทั่วโลกก็เพิ่มขึ้น
จาก 281 ลานคนในป 2559 เปน 335 ลานคนในป 2560 โดยในจํานวนดังกลาว
เปนผูชมที่รับชมกีฬา E-Sports เปนประจําถึง 143 ลานคน มีการเผยแพร E-Sports 
ผานรายการโทรทัศน รวมทั้งมีชองรายการ E-Sports ในสื่อออนไลน อาทิ Twich.tv 
ซึ่งไดรับความนิยมสูงในหมูคอกีฬา E-Sports ความนิยมที่แพรหลายขึ้นดังกลาวสงผล
ใหมเีมด็เงนิหมนุเวยีนในธรุกิจ E-Sports เพิม่ขึน้อยางรวดเรว็จาก 493 ลานดอลลารสหรฐั 
ในป 2559 เปน 655 ลานดอลลารสหรัฐ ในป 2560 และคาดวาจะเพิ่มขึ้นตอเนื่อง
เปน 906 ลานดอลลารสหรัฐ ในป 2561 โดยจีนและภูมิภาคอเมริกาเหนือเปนตลาด
ใหญที่มีสวนแบงรวมกันกวาครึ่งของตลาด E-Sports โลก 

แมปจจุบัน E-Sports ยังเปนเรื่องท่ีอยูไกลจากการรับรูของคนท่ัวไป เนื่องจากเปน
กิจกรรมที่คอนขางกระจุกตัวอยูในกลุมเด็ก วัยรุน และคนทํางานรุนใหม แตความ
จริงแลว E-Sports กับสังคมไทยเริ่มใกลชิดกันมากขึ้น สังเกตจากรายไดของ
อุตสาหกรรมเกมไทยที่มีมูลคากวา 1.8 หมื่นลานบาท สูงเปนอันดับ 2 ของอาเซียน
รองจากอนิโดนเีซยี การขยายตวัของธรุกจิ E-Sports ทัง้ของโลกและของไทย จงึเปน
โอกาสทีเ่ปดกวางสาํหรบัผูประกอบการไทย ทัง้การสงออกและจดัจาํหนายสนิคาที่
เกีย่วของกบัการเลนเกม การเปนผูผลติเนือ้หาทีจ่ะนาํเสนอรายการทีเ่กีย่วของกบัเกม
และ E-Sports รวมไปถึงการเปนผูออกแบบและพัฒนาเกม นอกจากนี้ ยังเปนโอกาส
ของผูผลิตสินคาและบริการในการทําใหสินคาเปนที่รูจักในตลาดโลกมากขึ้น โดย
เฉพาะในกลุมคนรุนใหมและนักกีฬา ดวยการประชาสัมพันธผานรายการและอีเวนท
เกี่ยวกับ E-Sports ซึ่งปจจุบันมีผูผลิตหลายรายเขาไปใชชองทางนี้แลว เชน Coca 
Cola และ Red Bull

ที่มา: ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (Exim Bank)
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KOIMA เยือนไทย
เจรจาการคาไทย-เกาหลีเติบโต

Passport to Global
กาวไกลสูตลาดโลก

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (DITP) เห็นความสําคัญของ
การพัฒนาและสงเสริมผูประกอบการในกลุมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) รวมถึงกลุมธุรกิจ Startup ทางสถาบัน

พัฒนาผูประกอบการการคายุคใหม (NEA) ไดจัดโครงการพัฒนา
ธุรกิจสูการคาระหวางประเทศ (Passport to Global Challenge : 
PGC by NEA) รุนที่ 2 ขึ้น มีผูเขารวมอบรมจํานวน 1,592 ราย 
ซึง่จัดขึน้ใน 5 ภมูภิาค ไดแก ภาคกลาง ภาคเหนอื ภาคตะวันออก 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื และภาคใต ในเดอืนสงิหาคม - กนัยายน 
2561 มีการแขงขันเขียนแผนธุรกิจ Business Model Canvas 

เพ่ือกระตุนธุรกิจและผลักดันผูประกอบการ
สูการคาระหวางประเทศตอไป 

สนใจเขารวมอบรม สมัมนา 
ตดิตอ สถาบนัพฒันาผูประกอบการการคายคุใหม 

โทร. 02 507 7999 ตอ 8158, 8109

สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงโซล รวมมือกับ สมาคม 
ผูนําเขาเกาหลี (Korea Importer Association – KOIMA) จัดคณะผูแทน
การคาระดับสูงจาก KOIMA เยือนไทยเพื่อเจรจาการคา เมื่อวันที่ 11-14 
กรกฎาคมที่ผานมา โดยในวันที่ 12 กรกฎาคม ภายในงานมีการจัดงาน
สัมมนา “Thailand-Korea Strategic Partnership: 60th Anniversary of 
Diplomatic Relations” ในชวงเชา โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ       
มาบรรยายพิเศษ และจัดกิจกรรมเจรจาการคาในชวงบาย สงผลใหเกิด
โอกาสที่ดีในการกระชับความสัมพันธกับเกาหลีใตในทุกดาน ทั้งการเมือง 
เศรษฐกิจ การคาและการลงทุน จากการเจรจาในครั้งนี้จะชวยกระตุน    
การสงออกสินคาไทย เชน ยางพารา ชิ้นสวนรถยนต ธุรกิจอาหารและ    
เบเกอรี่ พลังงานทดแทน โลจิสติกส รวมถึงสินคาสุขภาพและความงาม   
ใหเพิ่มขึ้นไดอีกดวย

ติดตามขาวสารกิจกรรมของ DITP ไดที่ www.ditp.go.th

DITP 
SOCIETY
ขาวสังคม

Designed by Freepik

KOIMA เยือนไทย
เจรจาการคาไทย-เกาหลีเติบโต

TILOG–LOGISTIX 2018 
โลจิสติกสไทยใจกลางอาเซียน
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (DITP) จัดงาน TILOG–LOGISTIX 2018 
ขึ้นเมื่อวันที่ 29-31 สิงหาคม ที่ผานมา ในแนวคิด “ASEAN Logistics Solutions” 
เพื่อแสดงศักยภาพของโลจิสติกสไทยในการเปนศูนยกลางของโลจิสติกสในภูมิภาค
อาเซียน โดยมีผูสนใจเขารวมงานจากหลายภาคสวนอุตสาหกรรม จากแบรนด   
ตางๆ กวา 170 แบรนด และมีผูเขาชมงานมากกวา 8,000 ราย ภายในงาน      
ผูประกอบการสามารถสรางโอกาสทางธุรกิจ ขยายเครือขายและแสวงหาพันธมิตร 
ทีพ่รอมเกือ้หนนุใหเตบิโตไปดวยกนั ดวยการเปดเวทกีารพบปะเจรจาของผูประกอบการ 
แหงวงการโลจิสติกส เพื่อใหการบริหารการจัดการธุรกิจโลจิสติกสของตนมี
ประสิทธิภาพ ลดตนทุน และพรอมรับมือกับการแขงขันทางธุรกิจในระยะยาว    
จึงจะสามารถยืนหยัดอยูในเวทีการคาโลกไดอยางยั่งยืน

ติดตามกิจกรรมสงเสริมธุรกิจบริการ
ติดตอ สํานักพัฒนาและสงเสริมธุรกิจบริการ
โทร. 02 507 8416   
www.tilog-logistix.com

Designed by Freepik

NEA STARTUP SYMPOSIUM
พลังแหงความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมเพื่อสตารทอัพ

กรมสงเสรมิการคาระหวางประเทศ (DITP) โดยสถาบนัพฒันาผูประกอบการการคายคุใหม 
(NEA) จดังาน NEA Startup Symposium พลงัแหงความคดิสรางสรรคและนวตักรรม  

เพือ่สตารทอัพขึน้เมือ่วนัที ่8-9 สงิหาคม 2561 เพือ่ใหความรูและแลกเปลีย่นประสบการณ
ในการยกระดบัสตารทอัพไทยใหมศัีกยภาพในการแขงขนัทัง้ในประเทศและตางประเทศ  

โดยไดรบัเกียรตจิากวิทยากรท้ังไทยและตางประเทศ อาท ิบอย โกสยิพงษ, 
Mr.William Malek, Executive Academic Director Innovation Center Delivery Lead, 

SEAC มารวมบรรยายและเสวนาในหวัขอตางๆ มากกวา 15 หวัขอ อาท ิความคิด
สรางสรรคสูความสาํเรจ็ และแรงบันดาลใจ เรยีนรูประสบการณ MedTech Startup จาก

สหรฐัอเมรกิา และสตูรสําเรจ็ในการสรางสตารทอพัสัญชาตไิทย เปนตน นอกจากนียั้งมกีาร
จดัประชมุ แบบมสีวนรวมในการระดมความคดิการพฒันาสตารทอัพกบัหนวยงานภาครฐั

และเอกชน พรอมกบัการจดัใหคาํปรกึษาเก่ียวกบัธุรกจิสตารทอพัจากพนัธมติรและ
ผูเช่ียวชาญ โดยมผีูประกอบการเขารวมกวา 800 คนตลอดกิจกรรม

ตดิตามปฏทินิกิจกรรมอบรม สมัมนา ไดที ่nea.ditp.go.th
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KOIMA เยือนไทย
เจรจาการคาไทย-เกาหลีเติบโต

Passport to Global
กาวไกลสูตลาดโลก

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (DITP) เห็นความสําคัญของ
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สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงโซล รวมมือกับ สมาคม 
ผูนําเขาเกาหลี (Korea Importer Association – KOIMA) จัดคณะผูแทน
การคาระดับสูงจาก KOIMA เยือนไทยเพื่อเจรจาการคา เมื่อวันที่ 11-14 
กรกฎาคมที่ผานมา โดยในวันที่ 12 กรกฎาคม ภายในงานมีการจัดงาน
สัมมนา “Thailand-Korea Strategic Partnership: 60th Anniversary of 
Diplomatic Relations” ในชวงเชา โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ       
มาบรรยายพิเศษ และจัดกิจกรรมเจรจาการคาในชวงบาย สงผลใหเกิด
โอกาสที่ดีในการกระชับความสัมพันธกับเกาหลีใตในทุกดาน ทั้งการเมือง 
เศรษฐกิจ การคาและการลงทุน จากการเจรจาในครั้งนี้จะชวยกระตุน    
การสงออกสินคาไทย เชน ยางพารา ชิ้นสวนรถยนต ธุรกิจอาหารและ    
เบเกอรี่ พลังงานทดแทน โลจิสติกส รวมถึงสินคาสุขภาพและความงาม   
ใหเพิ่มขึ้นไดอีกดวย

ติดตามขาวสารกิจกรรมของ DITP ไดที่ www.ditp.go.th
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ประสิทธิภาพ ลดตนทุน และพรอมรับมือกับการแขงขันทางธุรกิจในระยะยาว    
จึงจะสามารถยืนหยัดอยูในเวทีการคาโลกไดอยางยั่งยืน

ติดตามกิจกรรมสงเสริมธุรกิจบริการ
ติดตอ สํานักพัฒนาและสงเสริมธุรกิจบริการ
โทร. 02 507 8416   
www.tilog-logistix.com

Designed by Freepik

NEA STARTUP SYMPOSIUM
พลังแหงความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมเพื่อสตารทอัพ

กรมสงเสรมิการคาระหวางประเทศ (DITP) โดยสถาบนัพฒันาผูประกอบการการคายคุใหม 
(NEA) จัดงาน NEA Startup Symposium พลงัแหงความคดิสรางสรรคและนวตักรรม  

เพือ่สตารทอัพขึน้เมือ่วนัที ่8-9 สงิหาคม 2561 เพือ่ใหความรูและแลกเปลีย่นประสบการณ
ในการยกระดับสตารทอัพไทยใหมีศกัยภาพในการแขงขนัทัง้ในประเทศและตางประเทศ  

โดยไดรบัเกียรตจิากวิทยากรท้ังไทยและตางประเทศ อาท ิบอย โกสยิพงษ, 
Mr.William Malek, Executive Academic Director Innovation Center Delivery Lead, 

SEAC มารวมบรรยายและเสวนาในหวัขอตางๆ มากกวา 15 หวัขอ อาท ิความคิด
สรางสรรคสูความสาํเรจ็ และแรงบันดาลใจ เรยีนรูประสบการณ MedTech Startup จาก

สหรฐัอเมรกิา และสตูรสําเรจ็ในการสรางสตารทอพัสัญชาตไิทย เปนตน นอกจากนียั้งมกีาร
จัดประชมุ แบบมสีวนรวมในการระดมความคดิการพฒันาสตารทอัพกบัหนวยงานภาครฐั

และเอกชน พรอมกบัการจดัใหคาํปรกึษาเก่ียวกบัธุรกจิสตารทอพัจากพนัธมติรและ
ผูเชีย่วชาญ โดยมผีูประกอบการเขารวมกวา 800 คนตลอดกจิกรรม

ตดิตามปฏทินิกิจกรรมอบรม สมัมนา ไดที ่nea.ditp.go.th

THINK DITP 13



DITP 
INSIDER

คลุกวงใน

อุตสาหกรรมแอนิเมชัน

ดวยจุดแข็งของบุคลากรไทยที่มีทักษะความเชี่ยวชาญระดับสูงในดานเทคนิคและฝมือ มีความคิดสรางสรรค 
ใหบริการดวยใจรัก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของงาน ทําใหในป 2559 แอนิเมชันไทยมีมูลคาตลาดถึง 
3,966 ลานบาท มอีตัราลดลงรอยละ 1.6 จากป 2558 แตมแีนวโนมขยายตวัเพิม่ขึน้รอยละ 1.8 ในป 2560 
และอัตราการขยายตัวประมาณรอยละ 10 ในป 2561 ผูประกอบการควรขยายธุรกิจในการเปนแหลงรองรับ
งานรบัจางผลติ (Outsource) ในอตุสาหกรรมแอนเิมชนั อกีทัง้สรางเอกลกัษณท่ีโดดเดนในการพฒันาคอนเทนต 
และทรัพยสินทางปญญา โดย DITP มุงเนนสรางศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการไทยในระยะยาว 
เพิ่มความสัมพันธทางธุรกิจเพื่อขยายตลาดกับบริษัทตางชาติ กระตุน Co-Production และการลงทุน      
ในอุตสาหกรรมนี้

อุตสาหกรรมเกม

ตลาดเกมมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยอุปกรณที่ไดรับความนิยมสูงสุดในการเลนเกมคือ
อุปกรณโทรศัพทแบบสมารทโฟนหรือมือถือ เนื่องจากการพัฒนาเกมในมือถือมีตนทุนตํ่า เขาถึงกลุมคน   
ไดมาก การโหลดเกมจากมือถือทําไดงาย เชน การดาวนโหลดจาก Apple Store และ Play Store มีราคา 
ที่ตํ่ากวาเมื่อเทียบกับโปรแกรมและอุปกรณอื่นๆ ทั้งเลนฟรีหรือมีสปอนเซอรใหการสนับสนุน และเกมที่ตอง
เสียเงินดาวนโหลดมาเลน หรือพรีเมี่ยมเกม ทั้งนี้ กลุมตลาดดิจิทัลคอนเทนต ในสาขาเกมมีอัตราการเจริญ
เติบโตสูงสุด ทําใหผูผลิตไทยยังมีโอกาสอีกมากในตลาด 

สาํนกัพฒันาและสงเสรมิธรุกจิบรกิาร ไดมุงเนนทีจ่ะพฒันาประเทศไทยใหเปนศนูยกลางการผลติดิจทิลัคอนเทนต 
ที่มีคุณภาพ รวมถึงการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน ดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ         
เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องของอุตสาหกรรม โดยอาศัยปจจัยหลายอยางรวมกัน ไมวาจะเปนทักษะ 
ความสามารถพิเศษของบุคลากรในวงการ รวมถึงวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่ตองนํามาหลอมรวม
กันเปนหนึ่งเดียว

หมีโหดผูดุรายมาพรอมความดุรายที่แฝงไปดวยความนารักนาคนหา 
SERIOUS KUMA เปนคาแรกเตอรใหมที่มีการดีไซนในชวงป 2559 
โดยบริษัท ทูสปอต คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทเดียวกับที่สราง 
Bloody Bunny และ Unsleep Sheep

SERIOUS KUMA 

DITP 
INSIDER
คลุกวงใน

เศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) คือการสรางมูลคาสินคาหรือ 
บรกิารทีเ่กดิจากความคดิของมนษุย โดยนาํองคความรู การศกึษา การสรางสรรคงาน  
และการใชทรัพยสินทางปญญา เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
ประสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม เพื่อการพัฒนาไปสูอุตสาหกรรม
สรางสรรค (Creative Economy Industry)

THINK TRADE THINK DITP ฉบบันีไ้ดสมัภาษณ นายกติตวิฒัน ปจฉมินนัท 
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและสงเสริมธุรกิจบริการ กรมสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ รับผิดชอบในการพัฒนาและสงเสริม ภาคอุตสาหกรรม Creative 
Economy  ซึ่งประกอบไปดวย ภาพยนตร เกม แอนิเมชัน ที่กําลังเติบโตอยาง

รวดเร็ว  ในป 2560 ที่ผานมา อุตสาหกรรมภาพยนตรมีมูลคาตลาดภายในประเทศถึง 4,370 ลานบาท และ    
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในปนี้ สวนอุตสาหกรรมแอนิเมชันในป 2559 มีมูลคาตลาด 3,966 ลานบาท และอุตสาหกรรม
เกมมูลคาตลาดมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องที่ 99.6 พันลานเหรียญสหรัฐ ในป 2559 และขยายตัว
เปน 118.6 พันลานเหรียญสหรัฐในป 2562

ตอยอดอุตสาหกรรมการผลิตคอนเทนต

อุตสาหกรรมภาพยนตร
 
ตลาดภาพยนตรจีนเปนเปาหมายที่สําคัญของวงการ
ภาพยนตรโลก กลุม Mega Box Bluster ไดแก Fox, 
Disney, Sony Picture, Paramount, Universal และ 
Warner Bros. ตางมุงรุกตลาดภาพยนตรจีน สําหรับ
ประเทศไทย ภาพยนตรเรื่อง “ฉลาดเกมสโกง” (Bad 
Genius) ติดอันดับหนึ่งใน Box Office ของประเทศจีน
ดวยรายไดกวา 40 ลานเหรียญสหรัฐ (1,301 ลาน
บาท) ถือเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญของภาพยนตรไทย   
ในการเขาสูตลาดภาพยนตรระดับโลก ในปนี้ DITP 
สนับสนุนการจัด Business Matching ระหวาง      
ผูประกอบการไทยกับนักลงทุน ผูผลิต ผูสราง และ  
ผูกํากับในตางประเทศที่เขารวมงาน FILMART 2018 
และงาน Cannes Film Festival 2018 ซึ่งภาพยนตร
ไทยไดรับความสนใจและเปนที่ตองการจากตลาดจีน
มากขึ้น 30 - 40% กอใหเกิดการซื้อขาย การลงทุน 
การรวมผลิตระหวางประเทศ (Co-production)    
การรับจางผลิต การสรางเครือขายทางธุรกิจ และ  
เพิ่มความสามารถในการแขงขันของธุรกิจบันเทิงไทย 
ในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น

Creative Economy 
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อุตสาหกรรมแอนิเมชัน

ดวยจุดแข็งของบุคลากรไทยที่มีทักษะความเชี่ยวชาญระดับสูงในดานเทคนิคและฝมือ มีความคิดสรางสรรค 
ใหบริการดวยใจรัก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของงาน ทําใหในป 2559 แอนิเมชันไทยมีมูลคาตลาดถึง 
3,966 ลานบาท มอีตัราลดลงรอยละ 1.6 จากป 2558 แตมแีนวโนมขยายตวัเพิม่ขึน้รอยละ 1.8 ในป 2560 
และอัตราการขยายตัวประมาณรอยละ 10 ในป 2561 ผูประกอบการควรขยายธุรกิจในการเปนแหลงรองรับ
งานรบัจางผลติ (Outsource) ในอตุสาหกรรมแอนเิมชนั อกีท้ังสรางเอกลกัษณท่ีโดดเดนในการพัฒนาคอนเทนต 
และทรัพยสินทางปญญา โดย DITP มุงเนนสรางศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการไทยในระยะยาว 
เพิ่มความสัมพันธทางธุรกิจเพื่อขยายตลาดกับบริษัทตางชาติ กระตุน Co-Production และการลงทุน      
ในอุตสาหกรรมนี้

อุตสาหกรรมเกม

ตลาดเกมมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยอุปกรณที่ไดรับความนิยมสูงสุดในการเลนเกมคือ
อุปกรณโทรศัพทแบบสมารทโฟนหรือมือถือ เนื่องจากการพัฒนาเกมในมือถือมีตนทุนตํ่า เขาถึงกลุมคน   
ไดมาก การโหลดเกมจากมือถือทําไดงาย เชน การดาวนโหลดจาก Apple Store และ Play Store มีราคา 
ที่ตํ่ากวาเมื่อเทียบกับโปรแกรมและอุปกรณอื่นๆ ทั้งเลนฟรีหรือมีสปอนเซอรใหการสนับสนุน และเกมที่ตอง
เสียเงินดาวนโหลดมาเลน หรือพรีเมี่ยมเกม ทั้งนี้ กลุมตลาดดิจิทัลคอนเทนต ในสาขาเกมมีอัตราการเจริญ
เติบโตสูงสุด ทําใหผูผลิตไทยยังมีโอกาสอีกมากในตลาด 

สาํนกัพฒันาและสงเสรมิธรุกจิบรกิาร ไดมุงเนนท่ีจะพัฒนาประเทศไทยใหเปนศนูยกลางการผลติดจิทัิลคอนเทนต 
ที่มีคุณภาพ รวมถึงการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน ดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ         
เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องของอุตสาหกรรม โดยอาศัยปจจัยหลายอยางรวมกัน ไมวาจะเปนทักษะ 
ความสามารถพิเศษของบุคลากรในวงการ รวมถึงวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่ตองนํามาหลอมรวม
กันเปนหนึ่งเดียว

หมีโหดผูดุรายมาพรอมความดุรายที่แฝงไปดวยความนารักนาคนหา 
SERIOUS KUMA เปนคาแรกเตอรใหมที่มีการดีไซนในชวงป 2559 
โดยบริษัท ทูสปอต คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทเดียวกับที่สราง 
Bloody Bunny และ Unsleep Sheep

SERIOUS KUMA 
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เศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) คือการสรางมูลคาสินคาหรือ 
บรกิารท่ีเกดิจากความคดิของมนษุย โดยนาํองคความรู การศกึษา การสรางสรรคงาน  
และการใชทรัพยสินทางปญญา เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
ประสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม เพื่อการพัฒนาไปสูอุตสาหกรรม
สรางสรรค (Creative Economy Industry)

THINK TRADE THINK DITP ฉบบันีไ้ดสมัภาษณ นายกติตวิฒัน ปจฉมินนัท 
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและสงเสริมธุรกิจบริการ กรมสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ รับผิดชอบในการพัฒนาและสงเสริม ภาคอุตสาหกรรม Creative 
Economy  ซึ่งประกอบไปดวย ภาพยนตร เกม แอนิเมชัน ที่กําลังเติบโตอยาง

รวดเร็ว  ในป 2560 ที่ผานมา อุตสาหกรรมภาพยนตรมีมูลคาตลาดภายในประเทศถึง 4,370 ลานบาท และ    
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในปนี้ สวนอุตสาหกรรมแอนิเมชันในป 2559 มีมูลคาตลาด 3,966 ลานบาท และอุตสาหกรรม
เกมมูลคาตลาดมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องที่ 99.6 พันลานเหรียญสหรัฐ ในป 2559 และขยายตัว
เปน 118.6 พันลานเหรียญสหรัฐในป 2562

ตอยอดอุตสาหกรรมการผลิตคอนเทนต

อุตสาหกรรมภาพยนตร
 
ตลาดภาพยนตรจีนเปนเปาหมายที่สําคัญของวงการ
ภาพยนตรโลก กลุม Mega Box Bluster ไดแก Fox, 
Disney, Sony Picture, Paramount, Universal และ 
Warner Bros. ตางมุงรุกตลาดภาพยนตรจีน สําหรับ
ประเทศไทย ภาพยนตรเรื่อง “ฉลาดเกมสโกง” (Bad 
Genius) ติดอันดับหนึ่งใน Box Office ของประเทศจีน
ดวยรายไดกวา 40 ลานเหรียญสหรัฐ (1,301 ลาน
บาท) ถือเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญของภาพยนตรไทย   
ในการเขาสูตลาดภาพยนตรระดับโลก ในปนี้ DITP 
สนับสนุนการจัด Business Matching ระหวาง      
ผูประกอบการไทยกับนักลงทุน ผูผลิต ผูสราง และ  
ผูกํากับในตางประเทศที่เขารวมงาน FILMART 2018 
และงาน Cannes Film Festival 2018 ซึ่งภาพยนตร
ไทยไดรับความสนใจและเปนที่ตองการจากตลาดจีน
มากขึ้น 30 - 40% กอใหเกิดการซื้อขาย การลงทุน 
การรวมผลิตระหวางประเทศ (Co-production)    
การรับจางผลิต การสรางเครือขายทางธุรกิจ และ  
เพิ่มความสามารถในการแขงขันของธุรกิจบันเทิงไทย 
ในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น

Creative Economy 
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Tesco ดันสินคาไทย
มาตรฐานอังกฤษสูตลาดสากล

เทสโก โลตสั (Tesco Lotus) ไฮเปอรมารเก็ตท่ีเปดให
บรกิารแกผูบรโิภคชาวไทยมากวา 24 ป มผูีถอืหุนใหญ  
เปนบรษิทัคาปลกีขามชาตอิยาง เทสโก (Tesco) ประเทศ
องักฤษ  มสีาขากวา 1,800 แหง กระจายอยูใน 73 จงัหวัด
ทัว่ประเทศไทย มรีปูแบบสาขาตัง้แตขนาดเลก็ถงึขนาดใหญ 
มบีรกิารขายสนิคาออนไลนทีม่สีนิคากวา 20,000 รายการ 
และใหบรกิารลกูคาประมาณ 12 ลานคนในแตละสปัดาห 
หรอืหากนบัจาํนวนลกูคารวมตอปมปีรมิาณมากถงึ 10 เทา
ของจาํนวนประชากรไทย

ทมีงาน THINK TRADE THINK DITP ไดมโีอกาสสมัภาษณคณุสมพงษ รุงนรัิตศัิย ซอีีโอ 
คนไทยคนแรกของ เทสโก โลตสั (Tesco Lotus) ในความรวมมอืกบักรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ (DITP) กระทรวงพาณชิย ทาํใหทราบวา มคีวามรวมมอืกนัมากวา 10 ป   
ในกจิกรรมและโครงการตางๆ เชน การสงเสรมิสนิคาไทยทีไ่ดรบัตราสญัลกัษณ Thailand 
Trust Mark ใหวางจาํหนายตามรานคาของเทสโก ในประเทศองักฤษ นอกจากนีม้จีดังาน
โครงการ Taste of Thailand แนะนาํสนิคาจากประเทศไทยในรานเทสโก สาขาเคนซงิตนั  
กรงุลอนดอน และมกีารจดัสมัมนา “พฒันาสนิคาไทยเตบิโตไกลสูตลาดอังกฤษ” รวมกบั
สถาบนัพฒันาผูประกอบการการคายคุใหม (NEA) ในการใหความรูและขอมลูเชงิลกึ ท่ีชวย  
ใหผูประกอบการสามารถพฒันาธรุกิจและสงออกสนิคาคุณภาพจากไทยไปตลาดองักฤษใหสาํเรจ็

เทสโก โลตสัใหความสาํคญัในการพฒันาศกัยภาพการแขงขนัและการพฒันาสนิคาของคูคา   
ในประเทศไทยทีม่ปีระมาณ 9,000 ราย ซึง่กวารอยละ 90 เปนผูประกอบการไทยท้ังขนาดเลก็
และใหญ เทสโก โลตสั มฝีายเทคนคิการคาทีใ่หคาํแนะนาํในการยกระดบัคณุภาพสนิคาไทย 
ใหเปนไปตามหลกัเกณฑมาตรฐานขององักฤษ  ทาํใหการสงออกสนิคาไทยไปจําหนายในสาขา 
เทสโก ในองักฤษ ยโุรปและเอเชยีมปีริมาณเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่งทกุป

คณุสมพงษ ใหคาํแนะนาํวาสนิคาไทย โดยเฉพาะอาหารไทยเปนทีน่ยิมอยางมากในประเทศ
องักฤษ ถอืวาเปนสนิคาในระดบัพรเีมีย่มราคาสูง เปนสนิคาเฉพาะกลุม แตหากสามารถพัฒนา
สนิคาใหมรีาคาทีย่อมเยาจะสามารถขายสนิคาใหกบัลกูคาทัว่ไปไดมากขึน้ สาํหรบัแนวโนม
ความตองการสนิคาในประเทศองักฤษนัน้ ผูบรโิภคใหความสนใจอาหารเพือ่สขุภาพ เชน สนิคา
ทีล่ดปรมิาณนํา้ตาลหรอืโซเดยีม และสนิคาทีใ่หความสาํคญักบัสิง่แวดลอม เชน การลดปรมิาณ  
การใชพลาสตกิในบรรจภุณัฑ เปนตน

โดยเฉพาะอยางยิง่ กระทรวงพาณชิยไดมกีารลงนามความรวมมอื หรอื MOU รวมกบั Tesco 
PLC เมือ่วนัที ่21 มถินุายน 2561 ทีผ่านมา ณ กรงุลอนดอน โดยมรีฐัมนตรขีองท้ังสองฝาย
ลงนามรวมกนัเพือ่พฒันาสนิคาเกษตรจากเกษตรกรไทย มาพัฒนารวมกบั Tesco Innovation 
Centre และนาํมาสงเสรมิการจาํหนายในตางประเทศ อาท ิเอเชียและยุโรป อกีดวย

สนใจเขารวมสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานสินคา
ติดตอ สถาบันพัฒนาผูประกอบการการคายุคใหม
เว็บไซต nea.ditp.go.th
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Tesco ดันสินคาไทย
มาตรฐานอังกฤษสูตลาดสากล

เทสโก โลตสั (Tesco Lotus) ไฮเปอรมารเก็ตทีเ่ปดให
บรกิารแกผูบรโิภคชาวไทยมากวา 24 ป มผีูถอืหุนใหญ  
เปนบรษิทัคาปลกีขามชาตอิยาง เทสโก (Tesco) ประเทศ
องักฤษ  มสีาขากวา 1,800 แหง กระจายอยูใน 73 จงัหวดั
ทัว่ประเทศไทย มรีปูแบบสาขาตัง้แตขนาดเลก็ถงึขนาดใหญ 
มบีรกิารขายสนิคาออนไลนทีม่สีนิคากวา 20,000 รายการ 
และใหบรกิารลกูคาประมาณ 12 ลานคนในแตละสปัดาห 
หรอืหากนบัจาํนวนลกูคารวมตอปมปีรมิาณมากถงึ 10 เทา
ของจาํนวนประชากรไทย

ทมีงาน THINK TRADE THINK DITP ไดมโีอกาสสมัภาษณคณุสมพงษ รุงนริตัศิยั ซอีโีอ 
คนไทยคนแรกของ เทสโก โลตสั (Tesco Lotus) ในความรวมมอืกบักรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ (DITP) กระทรวงพาณชิย ทาํใหทราบวา มคีวามรวมมอืกนัมากวา 10 ป   
ในกจิกรรมและโครงการตางๆ เชน การสงเสรมิสนิคาไทยทีไ่ดรบัตราสญัลกัษณ Thailand 
Trust Mark ใหวางจาํหนายตามรานคาของเทสโก ในประเทศองักฤษ นอกจากนีม้จีดังาน
โครงการ Taste of Thailand แนะนาํสนิคาจากประเทศไทยในรานเทสโก สาขาเคนซงิตนั  
กรงุลอนดอน และมกีารจดัสมัมนา “พฒันาสนิคาไทยเตบิโตไกลสูตลาดอังกฤษ” รวมกบั
สถาบนัพฒันาผูประกอบการการคายคุใหม (NEA) ในการใหความรูและขอมลูเชงิลกึ ทีช่วย  
ใหผูประกอบการสามารถพฒันาธรุกิจและสงออกสนิคาคุณภาพจากไทยไปตลาดองักฤษใหสาํเรจ็

เทสโก โลตสัใหความสาํคญัในการพฒันาศกัยภาพการแขงขนัและการพฒันาสนิคาของคูคา   
ในประเทศไทยทีม่ปีระมาณ 9,000 ราย ซึง่กวารอยละ 90 เปนผูประกอบการไทยทัง้ขนาดเลก็
และใหญ เทสโก โลตสั มฝีายเทคนคิการคาทีใ่หคาํแนะนาํในการยกระดบัคณุภาพสนิคาไทย 
ใหเปนไปตามหลกัเกณฑมาตรฐานขององักฤษ  ทาํใหการสงออกสนิคาไทยไปจาํหนายในสาขา 
เทสโก ในองักฤษ ยโุรปและเอเชยีมปีรมิาณเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่งทกุป

คณุสมพงษ ใหคาํแนะนาํวาสนิคาไทย โดยเฉพาะอาหารไทยเปนทีน่ยิมอยางมากในประเทศ
องักฤษ ถอืวาเปนสนิคาในระดบัพรเีมีย่มราคาสูง เปนสนิคาเฉพาะกลุม แตหากสามารถพัฒนา
สนิคาใหมรีาคาทีย่อมเยาจะสามารถขายสนิคาใหกบัลกูคาทัว่ไปไดมากขึน้ สาํหรบัแนวโนม
ความตองการสนิคาในประเทศองักฤษนัน้ ผูบรโิภคใหความสนใจอาหารเพือ่สขุภาพ เชน สนิคา
ทีล่ดปรมิาณนํา้ตาลหรอืโซเดยีม และสนิคาทีใ่หความสาํคญักบัสิง่แวดลอม เชน การลดปรมิาณ  
การใชพลาสตกิในบรรจภุณัฑ เปนตน

โดยเฉพาะอยางยิง่ กระทรวงพาณชิยไดมกีารลงนามความรวมมอื หรอื MOU รวมกบั Tesco 
PLC เมือ่วนัที ่21 มถินุายน 2561 ทีผ่านมา ณ กรงุลอนดอน โดยมรีฐัมนตรขีองทัง้สองฝาย
ลงนามรวมกนัเพือ่พฒันาสนิคาเกษตรจากเกษตรกรไทย มาพัฒนารวมกบั Tesco Innovation 
Centre และนาํมาสงเสรมิการจาํหนายในตางประเทศ อาท ิเอเชียและยโุรป อกีดวย

สนใจเขารวมสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานสินคา
ติดตอ สถาบันพัฒนาผูประกอบการการคายุคใหม
เว็บไซต nea.ditp.go.th
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Mark Phillips
“ลดความเปนไทย เพิ่มความเปนสากล สรางคุณคาดวยรสนิยม

แบบไทย” คุณ Mark Phillips ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของ DITP และ
เจาของ Phillips Collections ผูนําเขาสินคาเฟอรนิเจอรและของ
ตกแตงบานชั้นนําในสหรัฐอเมริกา ไดกลาวไวในการบรรยาย หัวขอ 
“กลยุทธการออกแบบสินคาไลฟสไตล มัดใจตลาดสหรัฐอเมริกา”   
ในงาน Style เมื่อตนป 2561 ซึ่งถือวาเปนแนวคิดที่สําคัญสําหรับ   
ผูประกอบการไทยที่ตองการพัฒนาสินคาและผลักดันสินคาของตนเอง
สูตางประเทศ

คุณ Mark Phillips ในฐานะผูจัดหาสินคาไลฟสไตลที่มีเอกลักษณ
พิเศษจากทั่วโลกมากกวา 30 ป ไดกลาววา จุดออนของสินคาไทย  
ในตลาดโลกนั้น ลูกคาตางประเทศยังไมเขาใจคุณคาของสินคาที่ผลิต
จากประเทศไทย การนําความเปนไทยจากศิลปะและวัฒนธรรมแบบ

ดั้งเดิมเปนจุดขายเพื่อสรางความแตกตาง (Unique Selling 
Proposition) ไมตรงกับความตองการของลูกคาตางชาติ          
ที่ในปจจุบันตองการสินคาที่มีความทันสมัย ตอบสนองไลฟสไตล  
ในยุคใหม คุณ Mark Phillips แนะนําใหผูประกอบการไทยใหความ
สําคัญกับการศึกษาและทําความเขาใจวาความตองการของลูกคา  
ในตลาดที่ตองการขายเปนอยางไร ผลิตสินคาที่ลูกคาตองการ และ
เพิ่มความแตกตางดวยรสนิยมหรือสไตลของไทย ดวยความเปน
ชางฝมือ (Craftmanship) ที่มีความสามารถแบบคนไทยที่ไมมีใคร
สามารถทําได

คุณ Mark Phillips กลาวเสริมวา การที่ DITP ใหความสําคัญ    
ในการพัฒนาสินคาที่มี Style เพื่อเปน Unique Selling Proposition 
ถือวาเปนยุทธศาสตรที่สําคัญและถูกตอง สินคาไทยเริ่มไดรับการ
ยอมรับมากขึ้นในความพิเศษของสินคาที่มีสไตลเปนของตัวเอง     
มคีวามคดิสรางสรรค และมคีณุภาพพรอมความใสใจในทกุรายละเอยีด 
ในขั้นตอนการผลิต

คุณ Mark Phillips กลาวถึงสินคาไทยที่ประสบความสําเร็จในตลาด
สากล คือ เกาอี้สายรัดเข็มขัด (Seat Belt Dining Chair) 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของ DITP

Unsleep Sheep
ถูกสรางขึ้นในป 2004 โดยบริษัท ทูสปอต คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัท
เดียวกับที่สราง Bloody Bunny โดย Unsleep Sheep สรางหลัง Bloody Bunny 
ลักษณะเดนของ Unsleep Sheep คือเปนแกะที่มีความโดดเดนดวยหนาตาที่เปน
เอกลักษณ ไมวา Unsleep Sheep จะทําภารกิจใดๆ ก็จะคงใบหนาที่มีความงวง
แบบนี้ไวตลอดเวลา

ที่นําวัตถุดิบในการผลิตอุปกรณสายรัด
เข็มขัดนิรภัยในรถยนตจากโรงงานผลิต
ในประเทศไทยมาใช ซึ่งเกาอี้สายรัดเข็มขัด
ของไทย ไดถูกนาํมาใชเปนองคประกอบฉาก      
ในภาพยนตร The Hunger Games และ 
มีดารา นักแสดง บุคคลที่มีชื่อเสียง     
ในสหรัฐอเมริกาเปนเจาของมากมาย  
Seat Belt Dining Chair จากความคิด
สรางสรรคของคนไทย ที่ออกแบบสินคา  
ที่มีความพิเศษไมเหมือนใคร ถือวาเปน
ตัวอยางของสินคาไลฟสไตลที่ประสบ  
ความสําเร็จในตลาดโลก ดวยแนวคิด   
การออกแบบดวยไลฟสไตลไทย       
จากยุทธศาสตรการพัฒนาสินคา        
สงออกของ DITP

ตองการคําแนะนําในการสงออกสินคา   
ไปตางประเทศ
ติดตอ DITP 1169

THINK TRADE18



TRADE 
TALK

ส
น
ท
น
าก

าร
ค
า

Mark Phillips
“ลดความเปนไทย เพิ่มความเปนสากล สรางคุณคาดวยรสนิยม

แบบไทย” คุณ Mark Phillips ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของ DITP และ
เจาของ Phillips Collections ผูนําเขาสินคาเฟอรนิเจอรและของ
ตกแตงบานชั้นนําในสหรัฐอเมริกา ไดกลาวไวในการบรรยาย หัวขอ 
“กลยุทธการออกแบบสินคาไลฟสไตล มัดใจตลาดสหรัฐอเมริกา”   
ในงาน Style เมื่อตนป 2561 ซึ่งถือวาเปนแนวคิดที่สําคัญสําหรับ   
ผูประกอบการไทยที่ตองการพัฒนาสินคาและผลักดันสินคาของตนเอง
สูตางประเทศ

คุณ Mark Phillips ในฐานะผูจัดหาสินคาไลฟสไตลที่มีเอกลักษณ
พิเศษจากทั่วโลกมากกวา 30 ป ไดกลาววา จุดออนของสินคาไทย  
ในตลาดโลกนั้น ลูกคาตางประเทศยังไมเขาใจคุณคาของสินคาที่ผลิต
จากประเทศไทย การนําความเปนไทยจากศิลปะและวัฒนธรรมแบบ

ด้ังเดิมเปนจุดขายเพ่ือสรางความแตกตาง (Unique Selling 
Proposition) ไมตรงกับความตองการของลูกคาตางชาติ          
ที่ในปจจุบันตองการสินคาที่มีความทันสมัย ตอบสนองไลฟสไตล  
ในยุคใหม คุณ Mark Phillips แนะนําใหผูประกอบการไทยใหความ
สําคัญกับการศึกษาและทําความเขาใจวาความตองการของลูกคา  
ในตลาดที่ตองการขายเปนอยางไร ผลิตสินคาที่ลูกคาตองการ และ
เพิ่มความแตกตางดวยรสนิยมหรือสไตลของไทย ดวยความเปน
ชางฝมือ (Craftmanship) ที่มีความสามารถแบบคนไทยที่ไมมีใคร
สามารถทําได

คุณ Mark Phillips กลาวเสริมวา การที่ DITP ใหความสําคัญ    
ในการพัฒนาสินคาที่มี Style เพื่อเปน Unique Selling Proposition 
ถือวาเปนยุทธศาสตรที่สําคัญและถูกตอง สินคาไทยเริ่มไดรับการ
ยอมรับมากขึ้นในความพิเศษของสินคาที่มีสไตลเปนของตัวเอง     
มีความคดิสรางสรรค และมีคณุภาพพรอมความใสใจในทกุรายละเอยีด 
ในขั้นตอนการผลิต

คุณ Mark Phillips กลาวถึงสินคาไทยที่ประสบความสําเร็จในตลาด
สากล คือ เกาอี้สายรัดเข็มขัด (Seat Belt Dining Chair) 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของ DITP

Unsleep Sheep
ถูกสรางขึ้นในป 2004 โดยบริษัท ทูสปอต คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัท
เดียวกับที่สราง Bloody Bunny โดย Unsleep Sheep สรางหลัง Bloody Bunny 
ลักษณะเดนของ Unsleep Sheep คือเปนแกะที่มีความโดดเดนดวยหนาตาที่เปน
เอกลักษณ ไมวา Unsleep Sheep จะทําภารกิจใดๆ ก็จะคงใบหนาที่มีความงวง
แบบนี้ไวตลอดเวลา

ที่นําวัตถุดิบในการผลิตอุปกรณสายรัด
เข็มขัดนิรภัยในรถยนตจากโรงงานผลิต
ในประเทศไทยมาใช ซึ่งเกาอี้สายรัดเข็มขัด
ของไทย ไดถูกนาํมาใชเปนองคประกอบฉาก      
ในภาพยนตร The Hunger Games และ 
มีดารา นักแสดง บุคคลที่มีชื่อเสียง     
ในสหรัฐอเมริกาเปนเจาของมากมาย  
Seat Belt Dining Chair จากความคิด
สรางสรรคของคนไทย ที่ออกแบบสินคา  
ที่มีความพิเศษไมเหมือนใคร ถือวาเปน
ตัวอยางของสินคาไลฟสไตลที่ประสบ  
ความสําเร็จในตลาดโลก ดวยแนวคิด   
การออกแบบดวยไลฟสไตลไทย       
จากยุทธศาสตรการพัฒนาสินคา        
สงออกของ DITP

ตองการคําแนะนําในการสงออกสินคา   
ไปตางประเทศ
ติดตอ DITP 1169
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PAC ไดรับการสนับสนุนจากกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศจาก
การไดรับรางวัลชนะเลิศในโครงการพัฒนาธุรกิจสูการคาระหวางประเทศ 
Passport to Global Challenge รุนที่ 1 ป 2560 และไดรับเชิญให
สัมภาษณในหัวขอ Inside Asean ในฐานะที่เปนผูสงออกสินคา
นวัตกรรมประหยัดพลังงานที่นาจับตามอง ใน Horizon Thailand 
Official Trade Newsletter ซึ่งเปนจดหมายขาวประชาสัมพันธรายเดือน 
และไดเขารวมกิจกรรม Business Matching เพื่อตอยอดธุรกิจ

PAC คือ ผูสรางสรรค และพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมเครื่องทํานํ้ารอน 
และเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน ตอบโจทยการลดตนทุนพลังงาน 
สามารถลดคาไฟไดสูงสุด 100% ชวยเพิ่มกําไรใหธุรกิจ หัวใจหลักของ 
PAC คือ การประหยัดพลังงาน และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อการ
พัฒนาสูความยั่งยืน ดวยนวัตกรรมการใชพลังงานรวมกันของผลิตภัณฑ
ตางๆ เชน เครื่องทํานํ้ารอนจากเครื่องปรับอากาศ เปนตน

สนใจสินคาและบริการติดตอ www.pac.co.th

DITP 
CLUB

ชมรม

DITP Club ฉบบันีม้โีอกาสไดพดูคุยกับ นางจนัทริา ยมิเรวตั ววิฒันรตัน อธบิดกีรมสงเสรมิ
การคาระหวางประเทศ ในฐานะ Miss Creative กบัการนําความคดิสรางสรรคมาผลกัดันการ
พฒันาศกัยภาพผูประกอบการไทยและการพฒันาองคกร

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒนรัตน จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาธุรกิจระหวางประเทศ
จาก University of South Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดรับตําแหนงสาํคญั อาทิ 
ผูอาํนวยการสาํนกังานสงเสรมิการคาในตางประเทศ ณ นครลอสแอนเจลสี รองอธิบดี 
และ อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ อีกทั้งไดรับรางวัลเพชรพาณิชย 
ขาราชการดีเดน กระทรวงพาณิชย เมื่อป 2559 อีกดวย

“ดฉินัเริม่ทาํงานทีก่รมสงเสรมิการคาระหวางประเทศในขณะทีส่นิคาสงออกอนัดบัตนๆ 
ของไทยยังเปนดอกไมประดษิฐ ผลไมกระปอง และหนังยางรดัสิง่ของ ซึง่ตอนนัน้ยงัไมมี
คูแขงอยางประเทศจนี อนิเดยี หรือ เวยีดนาม แตในปจจบัุนน้ีเศรษฐกจิโลกเปลีย่นไปมาก 
เปนเศรษฐกจิยคุใหมทีผู่บรโิภคมคีวามตองการสนิคาทีแ่ตกตางจากเดิม การสรางมลูคาเพิม่
ของสนิคาไทยถอืวาเปนสิง่ทีส่าํคญั โดยการนาํความคดิสรางสรรคและนวตักรรมมาสราง
สิง่ทีแ่ตกตาง ผานกระบวนการคดิ “ทาํนอย ไดมาก” ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
ซึง่มสีวนชวยพฒันาเศรษฐกจิไทยในอนาคตตอไป”

“ในฐานะ Miss Creative ไดมโีอกาสจดังาน Creative Thailand ซึง่เปนการประกาศ
ศกัยภาพทนุทางความคดิสรางสรรคของไทยสูระดบัสากลและสงเสรมิผูประกอบ
การในการพฒันาผลิตภณัฑและบรกิารใหมๆ  เพือ่ตอบสนองความตองการ
ของตลาด อาท ิกจิกรรม Creative Food ในงาน Thaifex ซึง่เปนการ
สรางมลูคาเพิม่ใหกับอาหารไทย” 

“ในดานการทาํงาน ดฉัินมกีารพฒันาวธิกีารทาํงานเพือ่ใหบรรลเุปา
หมายทีส่าํคญั คอืการพฒันาคนใหมคีวามสามารถและบรหิารองคกร
ใหทนัตอความเปลีย่นแปลง ซึง่นบัเปนความทาทายอยางมาก” 

“กอนทีดิ่ฉนัจะเกษยีณอายรุาชการในเดอืนกนัยายน 2561 นี ้ดิฉัน
ขอฝากใหนองๆ ขาราชการ และเจาหนาที่กรมสงเสรมิการคา
ระหวางประเทศ ชวยกนัพฒันาและผลักดนัผูประกอบการไทยให
พรอมสาํหรบัการแขงขนัในตลาดโลก ดวยการใชความคดิ
สรางสรรค พฒันาสนิคาและบรกิารของไทยใหพรอมรบัความ
เปลีย่นแปลง สามารถตอบสนองความตองการของตลาดโลกได
อยางยัง่ยนื”

นางจนัทริา ยมิเรวตั ววิฒันรตัน 
อธบิดีกรมสงเสรมิการคาระหวางประเทศ 
ในฐานะ Miss Creative กระทรวงพาณิชย

สนใจรวมงานกับ DITP โทร. 1169
www.ditp.go.th

จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒนรัตน
อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (DITP)
Miss Creative กระทรวงพาณิชย
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PAC ไดรับการสนับสนุนจากกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศจาก
การไดรับรางวัลชนะเลิศในโครงการพัฒนาธุรกิจสูการคาระหวางประเทศ 
Passport to Global Challenge รุนที่ 1 ป 2560 และไดรับเชิญให
สัมภาษณในหัวขอ Inside Asean ในฐานะที่เปนผูสงออกสินคา
นวัตกรรมประหยัดพลังงานที่นาจับตามอง ใน Horizon Thailand 
Official Trade Newsletter ซึ่งเปนจดหมายขาวประชาสัมพันธรายเดือน 
และไดเขารวมกิจกรรม Business Matching เพื่อตอยอดธุรกิจ

PAC คือ ผูสรางสรรค และพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมเครื่องทํานํ้ารอน 
และเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน ตอบโจทยการลดตนทุนพลังงาน 
สามารถลดคาไฟไดสูงสุด 100% ชวยเพิ่มกําไรใหธุรกิจ หัวใจหลักของ 
PAC คือ การประหยัดพลังงาน และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อการ
พัฒนาสูความยั่งยืน ดวยนวัตกรรมการใชพลังงานรวมกันของผลิตภัณฑ
ตางๆ เชน เครื่องทํานํ้ารอนจากเครื่องปรับอากาศ เปนตน

สนใจสินคาและบริการติดตอ www.pac.co.th

DITP 
CLUB

ชมรม

DITP Club ฉบบันีมี้โอกาสไดพูดคยุกับ นางจันทริา ยิมเรวตั ววิฒันรตัน อธบิดกีรมสงเสรมิ
การคาระหวางประเทศ ในฐานะ Miss Creative กบัการนําความคดิสรางสรรคมาผลกัดันการ
พฒันาศกัยภาพผูประกอบการไทยและการพัฒนาองคกร

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒนรัตน จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาธุรกิจระหวางประเทศ
จาก University of South Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดรับตําแหนงสาํคญั อาทิ 
ผูอาํนวยการสํานกังานสงเสรมิการคาในตางประเทศ ณ นครลอสแอนเจลสี รองอธิบดี 
และ อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ อีกทั้งไดรับรางวัลเพชรพาณิชย 
ขาราชการดีเดน กระทรวงพาณิชย เมื่อป 2559 อีกดวย

“ดฉินัเริม่ทาํงานทีก่รมสงเสรมิการคาระหวางประเทศในขณะทีส่นิคาสงออกอนัดบัตนๆ 
ของไทยยังเปนดอกไมประดิษฐ ผลไมกระปอง และหนังยางรดัสิง่ของ ซึง่ตอนนัน้ยงัไมมี
คูแขงอยางประเทศจนี อนิเดีย หรือ เวียดนาม แตในปจจบัุนนีเ้ศรษฐกจิโลกเปลีย่นไปมาก 
เปนเศรษฐกจิยคุใหมทีผู่บริโภคมีความตองการสนิคาทีแ่ตกตางจากเดมิ การสรางมลูคาเพิม่
ของสนิคาไทยถือวาเปนสิง่ทีส่าํคญั โดยการนําความคดิสรางสรรคและนวตักรรมมาสราง
สิง่ทีแ่ตกตาง ผานกระบวนการคดิ “ทาํนอย ไดมาก” ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
ซึง่มสีวนชวยพฒันาเศรษฐกจิไทยในอนาคตตอไป”

“ในฐานะ Miss Creative ไดมีโอกาสจดังาน Creative Thailand ซึง่เปนการประกาศ
ศกัยภาพทนุทางความคดิสรางสรรคของไทยสูระดบัสากลและสงเสรมิผูประกอบ
การในการพฒันาผลิตภณัฑและบริการใหมๆ  เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของตลาด อาท ิกจิกรรม Creative Food ในงาน Thaifex ซึง่เปนการ
สรางมลูคาเพิม่ใหกับอาหารไทย” 

“ในดานการทาํงาน ดิฉันมีการพัฒนาวิธีการทาํงานเพ่ือใหบรรลเุปา
หมายทีส่าํคญั คอืการพัฒนาคนใหมีความสามารถและบรหิารองคกร
ใหทนัตอความเปลีย่นแปลง ซ่ึงนบัเปนความทาทายอยางมาก” 

“กอนทีด่ฉินัจะเกษยีณอายุราชการในเดือนกนัยายน 2561 นี ้ดิฉัน
ขอฝากใหนองๆ ขาราชการ และเจาหนาที่กรมสงเสรมิการคา
ระหวางประเทศ ชวยกนัพัฒนาและผลักดันผูประกอบการไทยให
พรอมสาํหรบัการแขงขนัในตลาดโลก ดวยการใชความคดิ
สรางสรรค พฒันาสนิคาและบรกิารของไทยใหพรอมรับความ
เปลีย่นแปลง สามารถตอบสนองความตองการของตลาดโลกได
อยางยัง่ยนื”

นางจนัทริา ยมิเรวตั วิวัฒนรตัน 
อธบิดกีรมสงเสรมิการคาระหวางประเทศ 
ในฐานะ Miss Creative กระทรวงพาณชิย

สนใจรวมงานกบั DITP โทร. 1169
www.ditp.go.th

จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒนรัตน
อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (DITP)
Miss Creative กระทรวงพาณิชย
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DITP 
CALENDAR
ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมและการสัมมนา
สนใจขอมูลเพิ่มเติมติดตอ

สถาบันพัฒนาผูประกอบการการคายุคใหม
NEW ECONOMY ACADEMY  

nea.ditp.go.th

10.00 – 21.00 น.
Asia’s Most Stylish Fair 
(STYLE 2018)

19-23
ต.ค. 61

7–10 
ก.ย. 61

10.00 – 18.00 น.
Bangkok Gems & 
Jewelry Fair 2018

13.30 – 16.00 น.
เคล็ดลับหาลูกคาใหม 
ขยายตลาดดวยสารพัดวิธี
จาก Google

21
ก.ย. 61

13.00 – 16.00 น.
รวยลัด รวยไว กับการสงออก
สินคาไทยสูตลาดสากล
ดวย Alibaba.com

11
ก.ย. 61

Logic will get you from A to B. 
Imagination will take you 
everywhere.
ตรรกะจะนําคุณจาก
จุดเอไปจุดบี แตจินตนาการ
จะนําพาคุณไปไดทุกที่

-Albert Einstein-

HEALTHY
THOUGHT 

อาหารเสริมความคิด
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