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สวัสดีค่ะ

ในปี 2559 ทีผ่ า่ นมา มีเหตุการณ์สำ� คัญ
ระดับโลกเกิดขึน้ มาก เช่น ปรากฏการณ์
Brexit ที่สหราชอาณาจักรลงประชามติ
เห็นชอบกับการออกจากสหภาพยุโรป (EU)
เหตุกอ่ การร้ายทีส่ ง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
การเปลีย่ นแปลงผูน้ ำ� สหรัฐอเมริกา รวมถึง
การขึน้ ครองราชย์ของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ 10 ของประเทศไทย
อย่ า งไรก็ ต าม ทุ ก เหตุ ก ารณ์ ล ้ ว นเป็ น
บทเรียนและโอกาสสอนให้ทกุ คนได้เตรียม
รับมือกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ วาง
เป้าหมายการใช้ชวี ติ และแผนการท�ำธุรกิจ
ที่ ต ้ อ งรู ้ เ ท่ า ทั น พร้ อ มปรั บ ตั ว และมี
ภูมิคุ้มกันสามารถรับความเปลี่ยนแปลง
ได้เสมอ THINK TRADE THINK DITP
ส�ำหรับฉบับส่งท้ายปี 2559 นี้ เราขอน�ำข้อมูล
ทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับผูบ้ ริโภคกลุม่ มิลเลนเนียล
(Millennials) ซึง่ องค์กรธุรกิจระดับโลกต่าง
มุง่ หากลยุทธ์เพือ่ เข้าถึงลูกค้ากลุม่ นี้

สิ่งที่กลุ่มมิลเลนเนียลให้ความส�ำคัญ คือ
การจัดสมดุลระหว่างการใช้ชวี ติ และการท�ำงาน
(Work-Life Balance) มากกว่าการแสวงหา
แต่เม็ดเงินและสถานภาพทางสังคม สิ่งที่
พวกเขาต้องการคือ อิสระในการด�ำเนินชีวติ
ไม่ยดึ ติดกับรูปแบบ มีความยืดหยุน่ ในการท�ำงาน
และชอบเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่อยู่เสมอ
ซึง่ กลุม่ มิลเลนเนียลจะมีสดั ส่วนถึง 80 % ของ
แรงงานทัง้ หมดทัว่ โลกในอีก 3 ปีขา้ งหน้าและ
ครองสัดส่วนของผู้มีก�ำลังซื้อ เป็นตัวแปร
ส�ำคัญที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรม และก�ำหนดเทรนด์การใช้ชวี ติ
ของสังคม
THINK TRADE THINK DITP ฉบับนี้ จะ
ช่วยให้ทา่ นเข้าใจลักษณะของชาวมิลเลนเนียล
มากขึน้ พร้อมอ่านเรือ่ งราวของดีไซเนอร์ไทย
ที่เข้าใจวิธีคิดและพฤติกรรมของผู้บริโภค
กลุม่ นี้ จนสามารถสร้างธุรกิจขึน้ มาตอบโจทย์
ความต้องการได้
ดิฉนั ขอขอบคุณทุกท่านทีต่ ดิ ตาม THINK
TRADE THINK DITP และหวังว่าเราจะช่วย
เพิ่ ม โอกาสทางความคิ ด และช่ ว ยขยาย
โอกาสทางการค้าให้ทา่ นได้บา้ ง แล้วพบกัน
ฉบับหน้าค่ะ
นางมาลี โชคล�้ำเลิศ
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
กระทรวงพาณิชย์

www.thinktradethinkditp.com
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Trade Highlight

ถอดความคิด
GEN M
อ� ำ นาจซื้ อ
หมุ น โลก
คนรุน
่ มิลเลนเนียล (Millennial Generation)
ทีเ่ รียกแบบย่อว่า “GEN M” คือผูบ
้ ริโภค
้ มหาศาล มีพฤติกรรม
กลุม
่ ใหญ่ทม
ี่ ก
ี ำ� ลังซือ
่ ผูน
่ า่ สนใจ ซึง
การบริโภคทีน
้ ำ� เสนอสินค้าและ
้
บริการจ�ำเป็นต้องท�ำความเข้าใจอย่างลึกซึง
เพื่ อจะดึงความสนใจจากคนกลุม
่ นีใ้ ห้สำ� เร็จ

คน GEN M
คือใคร?
ชาวมิ ล เลนเนี ย ลคื อ คนที่ เ กิ ด ระหว่ า งปี
2523-2543 ซึง่ ก�ำลังเป็นกลุม่ ผูบ้ ริโภคทีม่ ี
บทบาทอย่างมากต่อการใช้จ่ายในเอเชีย
และต่อเศรษฐกิจโลก
เมื่อพิจารณาจากฐานข้อมูลประชากรโลก
พบว่ า ทุ ก วั น นี้ คนรุ ่ น มิ ล เลนเนี ย ลคื อ
ประชากรกลุม่ ใหญ่ทสี่ ดุ ของโลก มีสดั ส่วน
ประมาณ 38.8% ของประชากรทั้งหมด
โดยมีการประเมินว่า ปัจจุบนั คนรุน่ มิลเลนเนียล
มีสัดส่วนมากกว่า 45% ของประชากรใน
เอเชียแปซิฟิก และในปี 2563 ประมาณ
60% ของคนรุน่ นีท้ วั่ โลกจะอยูใ่ นเอเชีย ซึง่
การจับจ่ายของคน GEN M ในเอเชียจะมี
มูลค่าสูงถึง 6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (213
ล้านล้านบาท) ในปีดังกล่าว
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ใน “สหรัฐอเมริกา” ปัจจุบนั มีชาวมิลเลนเนียล
มากถึง 92 ล้านคนหรือคิดเป็น 29% ของ
ประชากรอเมริกันทั้งหมด ส่วน “อินเดีย”
มีผู้บริโภคกลุ่มนี้ประมาณ 440 ล้านคน
หรือประมาณ 36% ของประชากรทัง้ หมด
ขณะที่ “จีน” มีคน GEN M ประมาณ 450
ล้ า นคนหรื อ 33% ของประชากรทั้ ง
ประเทศ และคนไทย GEN M มีประมาณ
32% ของประชากรทั้งประเทศ ซึง่ คนรุน่ นี้
ต่างเป็นก�ำลังส�ำคัญของการบริโภคภายใน
ประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ในด้านของพฤติกรรมการบริโภค ชาวมิลเลนเนียล
เติบโตมากับเทคโนโลยีและจะหาข้อมูลต่างๆ
ทางอิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อ น� ำ มาประกอบ
การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
คน GEN M ซื้อสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลาและ
มีความต้องการปลีกย่อยมากกว่าคนรุน่ อืน่
แม้ว่าคนรุ่นนี้จะนิยมชอปปิงออนไลน์ แต่
พวกเขาก็มีความพิถีพิถันในการเลือกซื้อ
มาก ยังชอบไปเลือกชมสินค้าในร้านค้า
ทัว่ ไป เพราะอยากเห็นและสัมผัสสินค้าจริง

10 เรื่องต้องรู้
ของ Millennial
1. โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางส�ำคัญอันดับ 1 เพือ่ หาข้อมูลชอปปิง
2. เชื่อและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน ครอบครัว คนแปลกหน้า และข้อมูล
ในอินเทอร์เน็ตมากกว่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ของแบรนด์
3. ให้ความส�ำคัญกับสินค้าทีด่ ตี อ่ สุขภาพ มีคณ
ุ ภาพดี และราคาประหยัด
4. ต้องการมีส่วนร่วมกับเจ้าของแบรนด์เพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการ
5. คาดหวังให้แบรนด์ทำ� สิง่ ทีด่ ตี อบแทนสังคม
6. ต้องการทุกอย่าง “ทันที”
7. ไม่คอ่ ยสนใจซือ้ บ้าน รถยนต์ หรือสินค้าหรู แต่เลือกใช้บริการแบ่งปันกันใช้
(Sharing)
8. อาศัยอยูก่ บั พ่อแม่นานกว่าคนรุน่ อืน่ ท�ำให้มเี งินใช้จา่ ยเพือ่ ความสุขส่วนตัว
9. ชาวมิลเลนเนียลเอเชียใช้เวลากับสมาร์ตโฟนเฉลีย่ 2.8 ชัว่ โมง/วัน และ
กว่า 40% จับจ่ายซือ้ ของผ่านสมาร์ตโฟน
10. ชาวมิลเลนเนียลในเอเชียแปซิฟกิ ใช้เงินประมาณ 30% ของรายได้เพือ่
ชอปปิงและรับประทานอาหารนอกบ้าน
ทีม่ า: รวบรวมข้อมูลจากโกลด์แมน แซกส์ โกลบอล อินเวสเมนท์ รีเสิรช์ , อีลทิ เดลี,
www.entrepreneur.com, ซีบอี าร์อี

ก่อนจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นแบรนด์ยุคใหม่
ต้องเข้าใจพฤติกรรมการซื้อสินค้าของคน
กลุม่ นี้ และต้องสามารถเชือ่ มโยงการน�ำเสนอ
สินค้าทัง้ แบบออนไลน์และออฟไลน์ เพือ่ จะ
กุมหัวใจและก�ำลังซื้อของชาวมิลเลนเนียล
ขณะเดียวกันผลส�ำรวจชาวอเมริกนั มิลเลนเนียล
ยังพบว่า ประมาณ 98% จะรับฟังความคิดเห็น
จากเพื่อน ครอบครัว หรือคนแปลกหน้า
มากกว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของแบรนด์
และคนจ�ำนวนมากยังต้องการให้แบรนด์

เปิดช่องทางให้พวกเขาได้สอื่ สารความเป็น
ตัวตนในโลกออนไลน์ด้วย
โดยทัว่ ไปคนส่วนใหญ่อาจมองว่าชาวมิลเลนเนียล
ไม่ มี ค วามภั ก ดี ต ่ อ แบรนด์ แ ละพร้ อ มจะ
เปลี่ ย นไปใช้ แ บรนด์ อื่ น ทั น ที ห ากได้ รั บ
ข้อเสนอดีกว่า แต่ในความเป็นจริงมีการศึกษา
แล้วพบว่าชาว GEN M ประมาณ 50.5%
มีความภักดีต่อแบรนด์ที่ตัวเองโปรดปราน
อยู่ในระดับสูง

ซึง่ เป็นผลมาจากคุณภาพสินค้า ประสบการณ์
ที่ดี และการสนับสนุนสังคมของแบรนด์
ชาวมิลเลนเนียลต้องการรู้สึกว่าแบรนด์
ไม่ได้สนใจแค่ปดิ ยอดขายเท่านัน้ แต่หว่ งใย
พวกเขาอย่างแท้จริง
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Trade Insight
1 นอร์เวย์

นวัตกรรมเสื้อผ้าโลกอนาคต
Heat Experience บริษทั ผูผ้ ลิตเสือ้ ผ้าของนอร์เวย์ได้ออกแบบนวัตกรรม
เสือ้ ผ้าแห่งอนาคตทีส่ ร้างความอบอุน่ ให้ผสู้ วมใส่ โดยใช้เทคโนโลยี
คาร์บอนไฟเบอร์ร้อนและวัสดุที่มีความทนทานเหมาะกับฤดูหนาว
อันยาวนานในยุโรปเหนือ ผูส้ วมใส่สามารถกดปุม่ บนหน้าอกเพือ่ ปรับ
ระดับอุณหภูมคิ วามอุน่ ได้ตามต้องการถึง 3 ระดับ เสือ้ ผ้าพิเศษรุน่ นี้
จะให้ความอบอุน่ ได้นาน 10 ชัว่ โมงต่อการชาร์ตแบตเตอรี่ 1 ครัง้

1
2

สนใจท�ำธุรกิจหรือเรียนรูน้ วัตกรรมจากนอร์เวย์
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน
อีเมล: ditp@thaicom.dk
2 อังกฤษ

ซูเปอร์มาร์เก็ตจ่อขึ้นราคาสินค้า
เงินปอนด์ที่อ่อนค่าลงหลังชาวอังกฤษได้ลงมติสนับสนุนให้สหราช
อาณาจักรถอนตัวจากสหภาพยุโรป (Brexit) ก�ำลังจะส่งผลกระทบ
ให้ซูเปอร์มาร์เก็ตในสหราชอาณาจักรต้องปรับราคาขายสินค้าขึ้น
อย่างน้อย 5% เพื่อชดเชยกับต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากอัตรา
แลกเปลี่ยน ดังนั้นผู้ส่งออกไทยควรเจรจาตกลงราคากับผู้น�ำเข้า
อังกฤษอย่างรอบคอบ เพือ่ ช่วยกันแบกรับภาระต้นทุนเพือ่ รักษาฐาน
ลูกค้าเดิมไว้ และควรพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์
ต้องการค�ำปรึกษาเพือ่ ขยายตลาดในสหราชอาณาจักร
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน
อีเมล: thaitclondon@ditp.go.th
3 จีน

4 ฮ่องกง

ตลาดอาหารสุขภาพบูม
ฐานะความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ท�ำให้ชาวจีนหันมาให้ความส�ำคัญเรือ่ งคุณภาพ
ชีวติ และสุขภาพมากขึน้ ท�ำให้มลู ค่าการบริโภคอาหารสุขภาพของ
ชาวจีนเติบโตมากกว่า 5 เท่าในช่วง 6 ปี เป็น 236,064 ล้านหยวน
(1.22 ล้านบาท) ในปี 2558 ชาวจีนยังนิยมอาหารเพือ่ สุขภาพทีน่ ำ� เข้า
จากต่างประเทศเพราะเชือ่ ว่ามีคณ
ุ ภาพดีและน่าเชือ่ ถือกว่าผลิตภัณฑ์
ท้องถิน่

ชิงส่วนแบ่งตลาดธุรกิจแต่งงาน
นอกจากเป็นศูนย์กลางการเงินส�ำคัญของโลกและแหล่งชอปปิงชือ่ ดังแล้ว
ฮ่องกงยังเป็นตลาดจัดงานแต่งงานทีก่ ำ� ลังเติบโตอย่างมาก โดยในปี
2558 มีคบู่ า่ วสาวฮ่องกงและชาวต่างชาติเลือกฮ่องกงเป็นสถานที่
แต่งงานรวมเกือบ 60,000 คู่ โดยใช้เงินจัดงานแต่งงานเฉลีย่ 42,500
เหรียญสหรัฐ/คู่ นี่จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสทองให้ผู้ประกอบการไทย
ไปน�ำเสนอแพ็กเกจแต่งงานครบวงจรเพือ่ เอาใจคูร่ กั และชิงส่วนแบ่ง
ในตลาดทีก่ ำ� ลังเติบโตต่อเนือ่ ง

ต้องการขยายโอกาสธุรกิจสินค้าสุขภาพ
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู
อีเมล: thaitcchengdu@ditp.go.th หรือ DITP Call Center 1169
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ต้องการเจาะตลาดธุรกิจแต่งงานในฮ่องกง
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ ฮ่องกง
อีเมล: thaicomm@netvigator.com

6
3
5

4

5 ลาว

6 แคนาดา

้ เร่งขยายสาขา
ร้านสะดวกซือ
ความนิยมสินค้าไทยของชาวลาว ประกอบกับกฎหมายใหม่ทกี่ ำ� หนด
ให้ผทู้ นี่ ำ� สินค้าเข้าประเทศมูลค่าเกิน 50 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ
1,742 บาท) ต้องเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ 10% ท�ำให้บริษทั โชค ไช กรุป๊
เห็นโอกาสการท�ำธุรกิจร้านสะดวกซื้อ เพื่อขายสินค้าทั้งที่ผลิต
ในประเทศและน�ำเข้าจากต่างประเทศในราคายุตธิ รรม และมีแผนขยาย
สาขาทัว่ ประเทศเป็น 50 สาขาภายในปี 2560 ซึง่ จะเป็นอีกช่องทาง
ขายสินค้าไทยในสปป.ลาวในอนาคต

แคนาดาแบนขายผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ไี มโครบีดส์
รัฐบาลกลางแคนาดาออกประกาศห้ามจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท
ของใช้สว่ นตัวทีม่ สี ว่ นผสมของไมโครบีดส์ เช่น เจลอาบน�ำ้ ยาสีฟนั
และผลิตภัณฑ์สครับหน้า เป็นต้น เนือ่ งจากเป็นส่วนผสมทีเ่ ป็นอันตราย
ต่อสิง่ แวดล้อมและก่อให้เกิดมลภาวะทางน�ำ้ ทัง้ นี้ จะมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป นอกจากแคนาดาแล้ว สหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลีย และบางประเทศในยุโรปได้หา้ มจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ทมี่ ี
ส่วนผสมของไมโครบีดส์เช่นกัน

สนใจขยายตลาดในสปป.ลาว
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครหลวงเวียงจันทน์
อีเมล: vtditp@hotmail.com, vtditplaos@gmail.com

สนใจส่งออกสินค้าไปจ�ำหน่ายในแคนาดา
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโตรอนโต
อีเมล: thaitradetoronto@on-aibn.com
และส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์
อีเมล: ttcvan@telus.net
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Happening

เรียบแต่ล�้ำกับ
Minimal Design
วัสดุไม้รปู ร่างโค้งมนเรียบง่ายชิน้ นีไ้ ม่ได้เป็นเพียงทีว่ างโทรศัพท์ธรรมดา แต่เป็น Gadget สุดล�ำ้
ทีค่ ณ
ุ อาจคาดไม่ถงึ
ล�ำโพงไม้ THUMM ได้รบั แรงบันดาลใจจากเสียงสะท้อนก้องกังวาลภายในถ�ำ้ การออกแบบทีล่ งตัว
ระหว่างงานไม้และความสุนทรียข์ องการฟังเพลง วัสดุไม้ทสี่ ามารถวางได้บนทุกพืน้ ที่ ความหนาแน่น
ของเนือ้ ไม้บชี และไม้วอลนัทเหมาะกับการสะท้อนของเสียง โดยดึงความสวยงามของลายไม้มาอยู่
ในดีไซน์ สินค้าชิน้ นีแ้ ม้จะดูเรียบง่ายแต่สว่ นประกอบทัง้ หมดถูกออกแบบให้ลงตัว เช่น ขนาดของ
ช่องเสียบทีผ่ า่ นการทดสอบเพือ่ หาระดับเสียงทีด่ ที สี่ ดุ ช่องส�ำหรับสายชาร์จแบตเตอรีเ่ วลาใช้งาน
ส่วนโค้งเพือ่ รองรับการสแกนนิว้ กับโทรศัพท์ รวมถึงความพิเศษของวัสดุไม้ทแี่ ต่ละชิน้ จะมีลวดลาย
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามธรรมชาติ ด้วยการใส่ใจในรายละเอียดของฟังก์ชนั ผ่านงานดีไซน์ที่
เรียบง่าย THUMM ได้รบั รางวัล PM Award และ DEmark Award เมือ่ ปี 2557 จาก DITP
สร้างมูลค่าให้กบั งานดีไซน์เรียบเก๋ชนิ้ นีไ้ ด้ถงึ 2,800 – 3,700 บาท เห็นงานชิน้ นีแ้ ล้วหลายคน
คงอยากสัมผัสกับความล�ำ้ ทีซ่ อ่ นอยู่
สนใจเข้าร่วมโครงการดีไซน์ของ DITP ติดต่อสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพือ่ การค้า
โทร. 0 2507 8285
อีเมล: ditp-design.com
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สวยทันใจ
แต่จ่ายน้อยกว่า
หนี่งในความปรารถนาของสาวๆ ในหลาย
ประเทศรวมถึงเนเธอร์แลนด์ คือ การได้
เป็ น เจ้ า ของชุ ด แต่ ง งานที่ เ ป็ น เสมื อ น
สัญลักษณ์ของวันส�ำคัญครั้งหนึ่งในชีวิต
เชนสโตร์อย่าง Zeeman ของแดนกังหันลม
ได้หยิบแนวคิดนี้มาต่อยอด ปรับกลยุทธ์
ทางธุรกิจเพือ่ ให้วา่ ทีเ่ จ้าสาวได้ซอื้ ชุดแต่งงาน
ราคาย่อมเยา ด้วยการเลือกใช้วัสดุที่ราคา
ไม่แพงแต่ดดู ี ออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ของ
บริษัทเองและผลิตออกมาเพียง 4 ขนาด
น�ำออกมาจ�ำหน่ายในราคาเพียง 29.99
ยูโรเท่านัน้ (ประมาณ 1,200 บาท) บริษทั
ได้ ผ ลิ ต ชุ ด แต่ ง งานสุ ด ประหยั ด จ� ำ นวน
1,500 ชุ ด และจ� ำ หน่ า ยหมดในเวลา
อันรวดเร็ว ซึง่ ถือว่าได้รบั การตอบรับทีด่ มี าก
ส่วนใครที่พลาดซื้อชุดล็อตแรกยังสามารถ
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ โดยจะได้รับสินค้า
ส่งถึงบ้านทันทีภายใน 48 ชั่วโมง ใน
อนาคต Zeeman ยังมีแผนขยายธุรกิจไป
ยังประเทศอื่นในยุโรปด้วย อาทิ เบลเยียม
ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี ฝรั่งเศส สเปน และ
ออสเตรีย
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Inspiration & Success

Q Design and Play

สีสันแบรนด์ไทยบนรันเวย์อินเตอร์
เมื่อดีไซเนอร์วัยมิลเลนเนียลหยิบยกดีเอ็นเอของคนไทยแปลงเป็นเสื้อผ้าชายที่มีความสนุกสนาน
จึงเกิดแบรนด์ Q Design and Play ที่เปี่ยมด้วยพลังสร้างสรรค์และความคิดแหวกแนวแบบไม่เกรงใจใคร
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ในแฟชั่นโชว์ล่าสุดของ Q Design and Play ผู้ชมรอบรันเวย์หัวใจ
เต้นแรงเมือ่ เห็นเหล่านายแบบวิง่ ออกมาอวดโฉมเสือ้ ผ้าคอลเล็กชันใหม่
หลากสีสัน ท่ามกลางแสงไฟและเสียงเพลงจังหวะเร้าใจบนรันเวย์
ของ Elle Fashion Week ที่แบรนด์เสื้อผ้าในประเทศไทยต่างฝันว่า
จะได้มีส่วนร่วมในการแสดงผลงานสักครั้งในชีวิต
จากจุดเริม่ ต้นของ “ประพัฒน์ สมบูรณ์สทิ ธิ”์ และ “เอกภูมิ ตรีชยั รัศมี”
ทีเ่ ริม่ ออกแบบและผลิตเสือ้ ผ้าของตัวเองวางขายในตลาดนัดและผ่าน
ช่องทางออนไลน์ จนได้เปิดร้านค้าในสยามเซ็นเตอร์ ศูนย์รวมแฟชัน่
แบรนด์ไทย และมีโอกาสเข้าร่วมในโครงการของ DITP ในงาน
BIFF&BIL (งานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนัง)
“เราพูดได้เลยว่าแบรนด์ของเราเติบโตมาจากโอกาสที่ได้รับจาก
DITP โดยเป็นนักออกแบบในโครงการ Designer’s Room และได้แสดง
ผลงานในงาน BIFF&BIL” ประพัฒน์กล่าว
เมื่อ Q Design and Play ได้เข้าร่วมประกวดในรายการ VOGUE Who’s
On Next ของนิตยสารชั้นน�ำในวงการ
แฟชั่นอย่างโว้คเมื่อปี 2558 จึงท�ำให้
แบรนด์เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น และยังท�ำให้
เจ้าของแบรนด์ทั้งคู่ได้มีโอกาสพบกับ
ผูค้ ร�ำ่ หวอดในวงการแฟชัน่ ดีไซเนอร์ชอื่ ดัง
ต่ า งๆ ตลอดทั้ ง ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการ
ตลาดและการเงินที่ให้ค�ำแนะน�ำซึ่งทั้งคู่
น�ำมาปรับปรุงการท�ำงานของแบรนด์
และในปี 2559 ที่ผ่านมา Q Design
and Play ได้จัดแสดงคอลเล็กชันบน
รันเวย์ Elle Fashion Week ถึงสองครั้ง
และได้เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของ
วงการแฟชัน่ ไทยบนรันเวย์ในต่างประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นที่ปารีส เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน
หรือโฮจิมนิ ห์ โดยทุกทีท่ ไี่ ด้ไปเข้าร่วมนัน้
Q Design and Play ก็ได้รบั เสียงชืน่ ชม
ในสไตล์ทโี่ ดดเด่นในตัวตนของแบรนด์ที่พวกเขานิยามไว้ว่า “Irony
Boyish” ที่ มี ค วามประชดประชั น เสี ย ดสี สั ง คมแฝงอยู ่ ใ นธี ม
การออกแบบ เช่น ธีมทีเ่ กิดจากความคิดว่าคนไทยไม่กล้าพูดถึงเรือ่ ง
เพศก่อนวัยอันควรและรูส้ กึ อายทีจ่ ะซือ้ ถุงยางอนามัย ท�ำให้พวกเขา
สร้างสรรค์คอลเล็กชันของฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนของปี 2560
(Spring/Summer 2017) ที่ใช้ดีไซน์ของถุงยางอนามัยเป็นส่วนหนึ่ง
ในเสื้อผ้าของคอลเล็กชัน

ในยุคที่คนรุ่นใหม่ต่างหันมาออกแบบเสื้อและเครื่องประดับของ
ตัวเอง สิ่งที่ท�ำให้ Q Design and Play ประสบความส�ำเร็จ
ทั้งในประเทศไทยและต่างแดนน่าจะเป็นความมานะพยายาม
ในการปรับปรุงสร้างสรรค์คอลเล็กชันเสื้อผ้าให้โดดเด่นยิ่งขึ้น
และการมีตัวตนที่ชัดเจนกว่าแบรนด์ใด
“เด็กรุ่นใหม่กล้าได้กล้าเสีย ไม่กลัวเจ๊ง
และการใช้ โ ซเชี ย ลมี เ ดี ย ท� ำ ให้ แ ต่ ล ะ
แบรนด์สามารถสร้างสือ่ ของตัวเองและมี
ช่องทางให้ลกู ค้าติดตามได้ตลอดเวลา ถ้า
จะให้แนะน�ำคนรุ่นใหม่ที่อยากเข้ามาท�ำ
ธุรกิจนี้ ก็คงบอกว่าต้องขยัน อดทน
ซือ่ สัตย์ ห้ามโกหกตัวเองและลูกค้า ต้อง
เข้าใจและยอมรับอะไรใหม่ๆ” ประพัฒน์
แนะน�ำ ส่วนเอกภูมิกล่าวเสริมว่า “เวลา
ที่เราเจอคนที่คล้ายๆกัน อย่ามองว่าเป็น
คู่แข่ง ให้มองเป็นพันธมิตร เป็นเพื่อนที่
ให้ ค� ำ ปรึ ก ษากั น และช่ ว ยเหลื อ กั น ได้ ”
และด้วยความเชือ่ มัน่ ในค�ำว่า “พันธมิตร”
เมื่อปลายปี 2558 ทั้งสองคนจึงก่อตั้ง
กลุ่ม Boys of Bangkok ร่วมกับแบรนด์
เสือ้ ผ้าชาย P.MITH และ Leisure Project เพือ่ สร้างความชัดเจน
ให้ กับแบรนด์ เ สื้ อ ผ้ า ชายของไทยที่ ยั ง ไม่ มี การรวมตัวกัน เป็น
กลุ่มก้อน จนได้รับโอกาสแสดงผลงานบนรันเวย์ต่างๆ รวมไปถึง
Vietnam International Fashion Week ในเดือนพฤศจิกายน 2559
ทีผ่ า่ นมา และยังมองหาแบรนด์แฟชัน่ ใหม่ๆ เพือ่ ขยายกลุม่ Boys of
Bangkok ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.qdesignandplay.com
สนใจร่วมโครงการ Designer’s Room
ติดต่อส�ำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
โทร. 02-507-8272
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DITP Society

อวดรสชาติอาหารไทย
งาน SIAL 2016 ฝรัง
่ เศส
DITP น�ำผู้ประกอบการไทย 134 บริษัทร่วมแสดงสินค้าและ
เจรจาธุ ร กิ จ ในงานแสดงสิ น ค้ า อาหารและเครื่ อ งดื่ ม นานาชาติ
SIAL 2016 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 16-20
ตุลาคม 2559 ซึง่ ท�ำให้เกิดมูลค่าการซือ้ ขายทันที 1,348 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 20.3% จากปี 2557 และคาดว่าจะมีการสั่งซื้อมูลค่า
17,594 ล้านบาทภายใน 1 ปี โดยสินค้าไทยทีไ่ ด้รบั ความสนใจอย่างมาก
คือ สินค้าแปรรูปจากผลไม้ไทย เช่น ผลไม้อบแห้ง ผลไม้กระป๋อง
ขนมขบเคี้ยวสอดไส้ผลไม้ ไอศกรีมที่มีเนื้อผลไม้ และน�้ำผลไม้
ขณะที่ ผู ้ ท ดลองชิ ม อาหารไทยส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า อาหารไทยมี
เอกลักษณ์เฉพาะ และมีรสชาติถูกปาก

เอกชนเสริมทัพ DITP
บุกนอกรายภูมภ
ิ าค
DITP ได้เชิญบริษทั เอกชนชัน้ น�ำของประเทศไทยทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
และประสบการณ์ท�ำธุรกิจในต่างประเทศมาเป็นที่ปรึกษาประจ�ำ
ภูมภิ าค (Regional Advisor) เพือ่ ร่วมผลักดันการส่งออกตามแผน
ระยะสั้น (Quick Win) และแผนปฏิรูประยะยาว โดยมีการจัด
สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร รวมถึงสนับสนุนการสร้างเครือข่าย
พันธมิตร และจ�ำหน่ายสินค้าไทยผ่ า นช่ อ งทางกระจายสิ น ค้ า
ในต่างประเทศของบริษทั ไทยรายใหญ่ ส�ำหรับบริษทั ทีร่ ว่ มโครงการ
นี้ ได้แก่ ซีพี, เซ็นทรัล กรุ๊ป, ทียูเอฟ, บีเจซี, สหพัฒน์, เอสซีจี
และดั๊บเบิ้ล เอ
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เจาะลึกทรัพย์สินทางปัญญา
ก่อนโกอินเตอร์
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
(DIP) ร่วมแบ่งปันมุมมองเพือ่ กระตุน้ ให้ผป้ ู ระกอบการทีส่ นใจท�ำการค้า
ระหว่างประเทศให้หนั มาใส่ใจกับปัญหาการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ภายใต้การเสวนาในหัวข้อ “ทรัพย์สนิ ทางปัญญา สิง่ ส�ำคัญทีต่ อ้ งรูเ้ พือ่
เตรียมตัวไปค้าขายในต่างประเทศ” เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ
อาคารส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยยกกรณีศกึ ษาจากตัวแทน
ภาคเอกชนบริษทั ซินธิ เอ็นเตอร์ไพรส์ ผูผ้ ลิตสมุดและชุดเครือ่ งเขียน
แบรนด์ Zequenz และตัวแทนจากไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ ผูผ้ ลิตบะหมี่
กึง่ ส�ำเร็จรูปตรามาม่า มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงการถูกละเมิดสิทธิ
เครือ่ งหมายการค้าในต่างประเทศ อันเกิดจากการจดทะเบียนล่าช้าก่อให้
เกิดความเสียหายร่วมหลายล้านบาท รวมถึงกรณีที่ถูกเลียนแบบ
ผลิตภัณฑ์ ซึง่ เชือ่ มโยงกับการจดสิทธิบตั รการประดิษฐ์ หากผูป้ ระกอบการไทย
ต้องการท�ำธุรกิจในต่างประเทศให้ปลอดภัย ควรศึกษาการคุม้ ครอง
แนวทางป้องกันและขั้นตอนการแก้ไขปัญหาการละเมิดก่อนเปิด
ตลาดอินเตอร์

จับคูธ
่ ร
ุ กิจ THAITAM
ส�ำเร็จตามเป้า
DITP จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจภายในงานมหกรรมแทรกเตอร์และ
เครือ่ งจักรกลการเกษตร 2559 หรืองาน THAITAM 2016 ระหว่าง
วันที่ 6-8 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก�ำแพงแสน ซึง่ นางมาลี โชคล�ำ้ เลิศ อธิบดี DITP ได้กล่าวถึงความส�ำเร็จ
ของกิจกรรมครัง้ นีว้ า่ มีผนู้ ำ� เข้าจากภูมภิ าคแอฟริกา เอเชียใต้ และ
อาเซียน จ�ำนวนกว่า 60 รายเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งก่อให้เกิดมูลค่า
ค�ำสั่งซื้อมากกว่า 1,200 ล้านบาท นอกจากนี้ผู้น�ำเข้าต่างประเทศ
ยังได้เยี่ยมชมการท�ำงานของเครื่องจักรกลเกษตรบนแปลงสาธิต
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และดูงานทีบ่ ริษทั ผูผ้ ลิตเครือ่ งจักรกลไทยด้วย

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ DITP Call Center 1169
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DITP Insider

เจาะตลาด Millennials
เอาใจไม่งา่ ย แต่ดง
ึ ใจไม่ยาก

คุณวิทยากร มณีเนตร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง
มาร่วมแบ่งปันมุมมองการเจาะตลาดกลุ่มมิลเลนเนียล หรือ Gen M
กลุม่ ผูบ้ ริโภคทีม่ พี ฤติกรรมและแนวคิดทีฉ่ กี กรอบ มี Mindset ทีพ่ ร้อม Reset
ได้ ต ลอดเวลาหากเจอสิ่ งใหม่ที่น ่า สนใจ ซึ่ง พฤติก รรมนี้ก�ำลัง ท้ าทาย
ภาคธุรกิจไม่น้อย

มุมมองเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มมิลเลนเนียล
คนกลุ่มนี้โชคดีที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีและสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกที่ถูกวางระบบมาเรียบร้อยแล้ว มีอินเทอร์เน็ตและระบบ
ออนไลน์ทชี่ ว่ ยให้การใช้ชวี ติ ง่าย สบาย และทันใจ เทคโนโลยีจงึ ถือ
เป็นปัจจัยที่ 5 ที่ท�ำให้คนกลุ่มนี้มีความเป็นปัจเจกสูง โดยของที่
พวกเขาใช้สะท้อนความเป็นตัวตน ดูงา่ ยๆ จากแอปพลิเคชันในสมาร์ตโฟน
เช่น คนชอบกินชอบเที่ยว คนชอบกีฬา คนชอบการเงินธุรกิจ ก็จะ
มีแอปพลิเคชันทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลเหล่านีอ้ ยูใ่ นมือถือเป็นส่วนใหญ่
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อตีตลาดกลุ่มมิลเลนเนียล
Gen M มีความเป็นตัวตนและนิยมความแตกต่าง ดังนั้น ผู้ที่
ต้องการตีตลาดนี้ต้องปรับแนวคิดจาก One Size Fits All มาขาย
ความเป็นเอกลักษณ์ (Uniqueness) และที่ส�ำคัญต้องรู้จักกลุ่ม
เป้าหมายให้ชัด เช่น ช่องทางโซเชียลมีเดียไหนที่พวกเขานิยมใช้
ช่วงเวลาไหนทีช่ อบดู และต้องมีการสือ่ สารแบบสองทาง คือซักถาม
โต้ตอบได้ เพราะคนกลุม่ นีช้ อบหาข้อมูลด้วยตัวเองมากกว่าทีจ่ ะเชือ่
จากสื่อโฆษณาเพียงทางเดียว
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วิธีสร้างจุดขายเพื่อเจาะตลาดมิลเลนเนียลในฮ่องกง
จริงๆ สินค้าไทยยังมีชื่อเสียงที่ดีอยู่ส�ำหรับตลาดฮ่องกง แต่สิ่งที่
อยากเพิ่มคือ การสร้างจุดขายให้ผู้ซ้ือรู้สึกพิเศษกับสินค้า คือมี
เรื่องราว (Story-telling) บอกประโยชน์หรือความพิเศษของสินค้า
นั้น เช่น ทุเรียนไทยที่ส่งมาฮ่องกงมีหลากหลายพันธุ์ เราสามารถ
น�ำเสนอได้วา่ ทุเรียนก้านยาวต่างจากหมอนทองอย่างไร แต่ละพันธุ์
ควรทานช่วงเดือนไหนเพื่อให้ได้รสอร่อยที่สุด และต้องปลูกใน
เขตจังหวัดใดของไทย เหล่านีเ้ ป็นการให้ความรูก้ บั ผูซ้ อื้ ไปด้วย เมือ่
ลูกค้าเข้าใจก็สามารถเล่าต่อแทนเราได้
กลุม่ สินค้าทีม่ ศี กั ยภาพเจาะตลาดกลุม่ มิลเลนเนียลในฮ่องกง
ผมขอยกตัวอย่าง 2 กลุม่ กลุม่ แรกคือ เครือ่ งส�ำอางไทย เรามีชอื่ เรือ่ ง
ความเป็นธรรมชาติ (Natural and Organic) หากเราน�ำ Base ทีม่ ี
คุณภาพ และให้ลกู ค้าเลือกกลิน่ และตัวเสริมคุณสมบัตจิ ากพืชไทย เช่น
มะลิ กล้วยไม้ ขมิน้ ตะไคร้หอม มาผสมเพิม่ เพือ่ เป็นสินค้าเฉพาะบุคคล
จะสามารถตอบโจทย์ลกู ค้ากลุม่ มิลเลนเนียลทีน่ ยิ มความเป็นตัวเองได้
กลุม่ ที่ 2 คือข้าว เราสามารถน�ำข้าวไรซ์เบอรีม่ าท�ำให้ลกู ค้าเห็นว่า

ข้าวชนิดนีม้ สี ารอาหารทีเ่ ป็นประโยชน์อย่างไร และสามารถน�ำมา
ดัดแปลงให้เข้ากับเมนูทพี่ วกเขาคุน้ เคยกันอยูแ่ ล้ว เช่น ซาลาเปา หรือ
ขนมไหว้พระจันทร์ได้ หลักๆ คือ เราไม่ตอ้ งเปลีย่ นพฤติกรรมลูกค้า
เราแค่ทำ� ความเข้าใจและท�ำสินค้าของเราให้กลมกลืนไปกับการใช้ชวี ติ
ของเขาก็พอ
ฝากถึ ง ผู ้ ป ระกอบการไทยที่ ต ้ อ งการเปิ ด ตลาดมิ ล เลนเนี ย ล
อันดับแรกคือ สังเกตว่าผู้คนยังขาดความสะดวกจุดไหนในการใช้
ชีวิตประจ�ำวัน ลองพูดคุยกับกลุ่มคนที่มีความสนใจเดียวกันก็ได้
จากนั้นหาความเชือ่ มโยงของจุดทีพ่ ร่องไป แล้วเริม่ วางแผนเพือ่ อุด
ช่องโหว่นั้น สิ่งนี้คือการขายความสะดวก ซึ่งผู้ประกอบการควรรู้
ว่าตัวเองจะอยู่ส่วนไหนของ Supply Chain นี้ พอรู้แล้วก็ลงมือให้
เป็นรูปธรรม ลองดูผลตอบรับแล้วน�ำมาปรับปรุงต่อ จริงๆ มันไม่ได้
อยู่ที่จะขายอะไร แต่อยู่ที่จะขายอย่างไรมากกว่า คนไทยเก่งเรื่อง
ฝีมือ แต่ยังขาดความน่าสนใจในการน�ำเสนอ ซึ่งเราจะตีโจทย์นี้ได้
ก็ต่อเมื่อเรารู้จักลูกค้าดีพอ รู้ความชอบ รู้ไลฟ์สไตล์ และรู้ว่าอะไร
ที่ลูกค้าก�ำลังมองหาเพื่อเติมเต็มสิ่งที่ยังขาดนั่นเอง
สนใจขยายตลาดในฮ่องกง
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ ฮ่องกง
อีเมล: thaicomm@netvigator.com
โทร: +852 2525 9716
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Friends of DITP

ผนึ ก ความร่ ว มมื อ

ชู แ บรนด์ ไ ทย
เติ บ โตในตลาดโลก
เกือบสิบปีของความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(DITP) และ Japan Institute of Design Promotion (JDP) สถาบัน
ด้านการออกแบบชื่อดังของประเทศญี่ปุ่น ไม่เพียงสร้างโอกาสให้
นั ก ออกแบบไทยได้ แ สดงศั ก ยภาพด้ า นความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละ
ด้านฝีมือที่โดดเด่นไม่แพ้ชาติใดในโลก แต่ยังท�ำให้ DEmark เป็น
อีกหนึ่งตราสัญลักษณ์ด้านดีไซน์ที่ได้รับความไว้วางใจในระดับสากล
หลั ง จากร่ ว มมื อ กั น พั ฒ นางานดี ไ ซน์ ไ ทยเพื่ อ คั ด เลื อ กไปประกวด
Good Design Award (G Mark) ที่ประเทศญี่ปุ่นมาโดยตลอด
จนกระทั่งปี 2008 DITP เล็งเห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อม เพราะ
สินค้าดีไซน์ของไทยมีความโดดเด่นและนักออกแบบไทยมีศักยภาพ
มาก จึงจัดการประกวดของตัวเองขึ้นมาในชื่อ Design Excellence
Award หรือ DEmark Award โดย JDP เข้ามาช่วยก�ำหนดเกณฑ์
การตัดสิน และส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบในสาขาต่างๆ มาร่วม
เป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลด้วยทุกปี เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าสินค้าทีไ่ ด้รบั
ตรา DEmark คือสินค้าคุณภาพทีผ่ า่ นการคัดเลือกมาแล้วอย่างพิถพี ถิ นั
จากหน่วยงานด้านการออกแบบของทั้งสองประเทศ
นอกจากความร่วมมือในด้านการค้า การแลกเปลี่ยนความรู้ และ
การแลกเปลี่ยนคณะกรรมการตัดสินการประกวดทั้งสองรายการ
สิ น ค้ า ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล DEmark Award ยั ง ได้ สิ ท ธิ์ เ ข้ า รอบสอง
การประกวด Good Design Award ที่ประเทศญี่ปุ่นทันที โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าแบรนด์ไทยให้
เป็นสากลยิ่งขึ้น รวมถึงเปิดโอกาสทางการค้าในประเทศญี่ปุ่นและ
อีกหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเฟอร์นิเจอร์และ
ของตกแต่งบ้านที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบเป็นพิเศษ ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2008
จนถึ ง ปั จ จุ บั น มี สิ น ค้ า ไทยที่ผ่านการคัดเลือกอันเข้ม ข้น และได้ รั บ
ตรารับรอง G Mark มากถึง 350 รายการ
ดังนั้น การได้รับตราสัญลักษณ์ DEmark จึงเป็นใบเบิกทางส�ำคัญให้
นักออกแบบไทยสามารถพาสินค้าไปไกลในตลาดโลกได้อย่างมั่นใจ
อีกทั้งยังได้รับการดูแลและสนับสนุนจาก DITP ในด้านการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ การสัมมนาให้ความรู้ และการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
ระดับโลกทั้งในประเทศญี่ปุ่น อิตาลี และฝรั่งเศส เพื่อให้สินค้าเป็น
ที่รู้จักในสายตานานาชาติมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
สนใจเข้าร่วมประกวดโครงการ DEmark ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.demarkaward.net
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ปั ด ฝุ่ น เส้ น ทางสายไหม
พาจี น ก้ า วไกลสู่ ผู้ น�ำ การค้ า
เมื่อพูดถึงเส้นทางสายไหม (Silk Road) หลายคนคงนึกถึง
อดีตเส้นทางการค้าส�ำคัญแห่งหนึง่ ของโลกทีถ่ กู ลืม แต่ในช่วง
2-3 ปีทผี่ า่ นมา ประธานาธิบดี สี จิน้ ผิง ของจีนได้ปดั ฝุน่ เส้นทางนี้
ให้เป็นเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 (New Silk Road)
ภายใต้นโยบาย One Belt One Road เพื่อสร้างโอกาสด้าน
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 เส้นทาง
ได้แก่ เส้นทางสายไหมทางบก ตั้งแต่ฝั่งตะวันตกของจีนไป
สิน้ สุดทีย่ โุ รป และเส้นทางสายไหมทางทะเล ตัง้ แต่ทางตอนใต้
ของจีนไปสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสิ้นสุดที่ยุโรป ซึ่งจีน
จะให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ
สร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆ ที่เส้นทาง
พาดผ่าน ส่งผลให้จนี ก้าวขึน้ มามีบทบาทส�ำคัญในเวทีการลงทุน
ระหว่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากมูลค่าเงินลงทุนโดยตรง
ในต่างประเทศ (ODI Stock) ของจีนในปี 2558 ที่เพิ่มขึ้น
ราว 3 เท่าจากปี 2553 และนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา
จีนกลายเป็นประเทศผูใ้ ห้ความช่วยเหลือเพือ่ การพัฒนา หลังจาก
ที่เคยอยู่ในฐานะประเทศผู้รับความช่วยเหลือมาโดยตลอด
นอกจากจีนยังมีอกี หลายประเทศทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากเส้นทาง
สายนี้ รวมถึงประเทศไทย ที่แม้ไม่ได้อยู่บนเส้นทางสายไหม
แห่งใหม่โดยตรง แต่ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) ไทยตัง้ เป้าจะพัฒนาระบบคมนาคมให้เชือ่ มโยง
กั บ จี น ดั ง นั้ น นอกจากภาคการคมนาคมขนส่ ง แล้ ว
ภาคอุตสาหกรรมและภาคการท่องเที่ยวของไทยก็คาดว่าจะ
ได้ประโยชน์จากการเข้ามาลงทุนของต่างชาติตามเส้นทาง
การค้าใหม่นี้ด้วยเช่นกัน
ที่มา: ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)
หมายเหตุ: คอลัมน์นเี้ ผยแพร่เพือ่ ให้ความรูด้ า้ นเศรษฐกิจมหภาค เศรษฐกิจต่างประเทศ
รวมถึงภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จ�ำเป็นต้อง
สอดคล้องกับความคิดเห็นของธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
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T/Mark การันตี “คุณภาพ”
สุดยอดผลิตภัณฑ์แบรนด์ไทย
่ มัน
ในปี 2560 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ตอกย�ำ้ นโยบายสร้างความเชือ
่
ด้ า นการค้ า ระหว่ า งประเทศต่ อ นานาชาติ ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น การแข่ ง ขั น ในตลาดโลกมี
การเปลี่ยนแปลงมากขึ้น จึงจ�ำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับความต้องการของผู้ซื้อ
่ ในกลยุทธ์ทางการตลาดที่ DITP จะน�ำมาติด
่ นแปลงไป โดยหนึง
ผูน
้ ำ� เข้าและผูบ
้ ริโภคทีเ่ ปลีย
อาวุธให้กบ
ั ผูป
้ ระกอบการและยังเป็นการสร้างความมัน
ั ผูบ
้ ริโภค คือ ตราสัญลักษณ์
่ ใจให้กบ
่ ะการันตีคณ
่ ว
“Thailand Trust Mark” หรือ “T/Mark” ทีจ
ุ ภาพสินค้าและบริการทีท
ั่ โลก
สามารถให้ความไว้วางใจได้

อย่างทีเ่ รารูก้ นั นะคะว่า ปัจจุบนั ผูบ้ ริโภค
ทั่วโลกล้วนคาดหวังที่จะซื้อผลิตภัณฑ์และ
บริการ “คุณภาพดี” ในราคาทีเ่ หมาะสม พวกเขา
พิถพี ถิ นั ในการเลือกใช้สนิ ค้าและบริการมากขึน้
ซึ่งผู้บริโภคจ�ำนวนไม่น้อยให้ความส�ำคัญ
ตัง้ แต่ตน้ ทางการผลิตเลยค่ะ
ขณะทีภ่ าครัฐของหลายประเทศได้หยิบยก
มาตรการด้านแรงงาน และผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อม มาเป็นมาตรการส�ำคัญประกอบ
การพิจารณาน�ำเข้าสินค้า ท�ำให้ผผู้ ลิตสินค้า
ทั่ ว โลกต้ อ งพั ฒ นาตั ว เองและคุ ม เข้ ม
กระบวนการผลิตสินค้ามากขึน้ กว่าเดิม ไม่
ปล่อยให้เกิดช่องโหว่จนท�ำให้ภาพลักษณ์ของ
สินค้าหมองมัวในสายตาผูบ้ ริโภค
ส�ำหรับสินค้าและบริการของไทยทีผ่ า่ นมานัน้
ได้รบั การชืน่ ชมและยอมรับเรือ่ ง “คุณภาพ”
ในระดับสากล คนไทยได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลิต
สินค้าและให้บริการที่ใส่ใจในรายละเอียด
ตัง้ ใจน�ำเสนอสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ให้แก่ผบู้ ริโภค เป็น
คุณภาพตามแบบฉบับไทยทีท่ ำ� ด้วยใจอย่าง
แท้จริง
จากการส�ำรวจทัศนคติและการรับรู้ของ
ผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกที่มีต่อสินค้าและ
บริการไทยในปี 2553 พบว่า ผู้บริโภค
มองว่าสินค้าและบริการไทยมีเอกลักษณ์ มี
คุณภาพดี ราคาสมเหตุสมผล และผูบ้ ริโภค
สมัยนี้มีความคาดหวังสูงขึ้น

ดิฉนั ในนามของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
จึงได้เร่งรัดผลักดันการตอกย�ำ้ จุดแข็งและสร้าง
ความโดดเด่นของแบรนด์ไทยให้มากขึน้ ด้วย
การโปรโมตภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าและ
ประเทศไทยว่าเป็น “แหล่งผลิตสินค้าและ
บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพทีท่ วั่ โลกไว้วางใจ” จึงเป็น
ทีม่ าของการจัดท�ำตราสัญลักษณ์ “Thailand
Trust Mark” หรือ “T/Mark” ในปี 2555
เมือ่ ผูบ้ ริโภคเห็นตราสัญลักษณ์ T/Mark บน
สินค้าหรือบริการใดของไทย ก็จะทราบทันที
ว่า นีค่ อื สินค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพทีด่ ที สี่ ดุ
จากเมืองไทยและมีมาตรฐานยอดเยีย่ มระดับโลก
ทีส่ ำ� คัญยังเป็นสินค้าและบริการจากบริษทั
ทีม่ บี รรษัทภิบาล มีการใช้แรงงานทีเ่ ป็นธรรม
ตามมาตรฐานแรงงานไทย ค�ำนึงถึงผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อม มีการจัดการสิง่ แวดล้อมทีด่ ี
เช่น ได้มาตรฐาน ISO14001, Eco Label,
Carbon Footprint และโรงงานสีเขียว เป็นต้น
รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่ ล้วน
เป็ น ประเด็ น ส� ำ คั ญ ที่ ผู ้ บ ริ โ ภคสมั ย นี้ ใ ห้
ความสนใจ โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ทำ� งาน
แบบบูรณาการกับกระทรวงแรงงานและ
กระทรวงอุตสาหกรรมเพือ่ รับรองมาตรฐาน
ดังกล่าว
ตัง้ แต่เริม่ โครงการจนถึงปัจจุบนั T/Mark มี
สมาชิกเพิม่ ขึน้ ทุกปี โดยมีผสู้ นใจสมัครขอรับ
ตราสัญลักษณ์การันตีคณ
ุ ภาพมาตรฐานสูง
หลายพันรายและนับถึงสิน้ ปี 2559 มีผผ้ ู า่ น
เกณฑ์มาตรฐานและได้รับตรา T/Mark
ทัง้ สิน้ 700 ราย ซึง่ สะท้อนว่า ทางกระทรวงพาณิชย์
และพันธมิตรได้รว่ มกันประเมินคุณภาพกัน
อย่างเข้มข้น จึงมัน่ ใจว่าสินค้าและบริการทีไ่ ด้รบั
ตรา T/Mark มีคณ
ุ ภาพยอดเยีย่ มอย่างแท้จริง

ส� ำ หรั บ สิ น ค้ า ก็ ม าจากหลากหลายกลุ ่ ม
ได้แก่ อุตสาหกรรมหนัก อาหารและเกษตร
ไลฟ์สไตล์ แฟชัน่ และอุตสาหกรรมอืน่ ๆ ส่วน
กลุม่ ธุรกิจบริการก็มที งั้ บริการรักษาพยาบาล
(โรงพยาบาลและคลินกิ ) บริการส่งเสริมสุขภาพ
(สปา) และบริการการศึกษานานาชาติ โดย
สมาชิก T/Mark มีตงั้ แต่บริษทั ขนาดใหญ่ เช่น
บริษทั ศรีไทยซูเปอร์แวร์ ผูผ้ ลิตสินค้าพลาสติก
ส�ำหรับใช้ในครัวเรือน บริษทั กรีนสปอต ผูผ้ ลิต
เครื่องดื่มไวตามิลต์ ไปจนถึงบริษัทระดับ
SME เช่น บริษทั ปุริ เจ้าของสินค้าสกินแคร์
และผลิตภัณฑ์สปา และบริษทั ลาบราดอร์
ผูผ้ ลิตสินค้าไลฟ์สไตล์จากเครือ่ งหนัง เป็นต้น
กล่าวได้วา่ ไม่วา่ ธุรกิจจะมี “ขนาด” ใหญ่หรือ
เล็กก็สามารถสมัครขอรับตราสัญลักษณ์
T/Mark ได้ท้ังนั้น โดยสิ่งส�ำคัญที่สุดคือ
บริษัทต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์และ
บริการมี “คุณภาพ” ตรงตามกฎเกณฑ์
ทุกข้อของเราอย่างแท้จริง และตราสัญลักษณ์
นีก้ เ็ ป็นอีกหนึง่ เครือ่ งมือทางการตลาดส�ำคัญ
ทีช่ ว่ ยกรุยทางให้สนิ ค้าและบริการไทยไปยืน
ผงาดอย่างมัน่ ใจในเวทีการค้าโลกค่ะ
ติดต่อส�ำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิม่ เพือ่ การค้า
เพื่อสมัคร T/Mark
โทร. 02-507-8266 อีเมล: ttmditp@gmail.com

มาลี โชคล�้ำเลิศ

- อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
- อดีตอธิบดีกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
- อดีตอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)
ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร
- อดีตอัครราชทูตทีป่ รึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)
ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
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DITP Club

รอน ภัทรภณ กรีน อัษฎาพร
“เพราะเราสองคนชอบแว่นตาครับ ก็เลยอยากท�ำแว่นตาดีๆ เก๋ๆ
มาให้ทกุ คนได้ใส่กนั หลังจากออกแบบเองและทดลองใช้จนมัน่ ใจ เรา
ก็เลยตัดสินใจท�ำแบรนด์ MisterHoots ออกมา
ตอนนีเ้ ราได้รบั ฟีดแบ็กทีด่ จี ากลูกค้าในไทย แต่เป้าหมายต่อไปของ
เราคือการเปิดตลาดต่างประเทศ เราเชือ่ ว่าผูป้ ระกอบการหลายคน
คงอยากพาสินค้าตัวเองไปไกลถึงตลาดต่างประเทศกันทัง้ นัน้ และ
หน่วยงานทีช่ ว่ ยแนะน�ำได้ดที สี่ ดุ ก็ DITP นีแ่ หละครับ
เมือ่ ก่อนเราสองคนเคยคิดว่าการขอรับค�ำแนะน�ำจาก DITP คงเป็น
เรือ่ งยาก เพราะคิดว่า DITP คงไม่สนใจผูป้ ระกอบการรายเล็กทีเ่ พิง่
เริม่ ต้นท�ำธุรกิจอย่างเรา แต่จริงๆ แล้ว หลังจากได้พดู คุยกับเจ้าหน้าที่
ของ DITP เราได้รบั ค�ำแนะน�ำทีด่ มี าก ทีส่ ำ� คัญยังแนะน�ำให้เราได้
รู ้ จั ก โครงการดี ๆ มากมาย ที่ จ ะเปิ ด โอกาสให้ เ ราได้ ไ ปตลาด
ต่างประเทศอย่างทีฝ่ นั ไว้
แล้วจะเลือกโครงการไหนดี? ผมกับกรีนคิดว่าแบรนด์ของเรามีจดุ เด่น
ด้านดีไซน์ ทีเ่ ราช่วยกันออกแบบเอง เราก็เลยมองหาโครงการทีเ่ รา
ได้โชว์ความสามารถด้านนี้ ลองดูวา่ ฝีมอื ของเราเข้าขัน้ หรือยัง หรือ
ยังมีจดุ ไหนทีเ่ ราต้องพัฒนาอีก ซึง่ เท่าทีศ่ กึ ษาหลายๆ โครงการของ
DITP แล้ว โครงการ Talent Thai ดูจะเหมาะกับเราสองคนทีส่ ดุ
เพราะเป็นโครงการทีค่ ดั เลือกนักออกแบบไทยหน้าใหม่ทมี่ คี วามโดดเด่น
แล้วปั้นให้เป็นนักออกแบบระดับอินเตอร์ แถมยังช่วยผลักดันให้
แบรนด์ของเราเป็นทีร่ จู้ กั และได้รบั การยอมรับในตลาดต่างประเทศด้วย

ถ้ามีโอกาสได้รบั คัดเลือกเข้าโครงการ เราเชือ่ ว่าเราจะได้ประโยชน์
และประสบการณ์ทดี่ แี น่นอน สิง่ ทีเ่ ราจะได้รบั คือ ความรูใ้ หม่ๆ จาก
การอบรมสัมมนาทีม่ ใี ห้ตลอด ได้โปรโมตแบรนด์ของเราผ่านช่องทาง
ต่างๆ ของ DITP และที่ส�ำคัญมีโอกาสได้ไปร่วมงานแสดงสินค้า
ระดับโลก เช่น กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย กรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส แต่ถ้ายังไม่ผ่านการคัดเลือกปีนี้ อย่างน้อยเราก็ยังได้รับ
ค�ำแนะน�ำจากนักออกแบบเก่งๆ เพื่อน�ำมาปรับปรุงแล้วกลับมา
สมัครใหม่ในปีต่อไป ซึ่งมันดีทั้งต่อตัวเราเองในฐานะนักออกแบบ
หน้าใหม่ และดีตอ่ สินค้าของเราทีจ่ ะได้รบั การพัฒนาให้มมี าตรฐานสูงขึน้
นอกจาก Talent Thai แล้ว DITP ยังมีอีกหลายโครงการให้
นักออกแบบได้ลองเปิดประสบการณ์ด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็น
การประกวด DEmark Award, Designers’ Room และ Thailand
Trust Mark ซึ่งน่าสนใจไม่แพ้กันครับ”
สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Talent Thai 2017
ดูรายละเอียดที่ www.designers360.net
สอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ โครงการของส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม
นวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าได้ที่ 02-507-8266
หรือ DITP Call Center 1169
ภัทรภณ โตอุ่น
อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล
นักร้อง นักแสดงและเจ้าของแบรนด์ MisterHoots
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DITP Calendar

ปฏิทินกิจกรรมและการสัมมนา

หลักสูตรออนไลน์
การจัดการโลจิสติกส์
เพื่อการส่งออก รุ่นที่ 12
วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2560
Start Up รุ่น 3
วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2560
ความรู้เบื้องต้นใน
การประกอบธุรกิจส่งออก รุน่ 17
วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2560
การค�ำนวณต้นทุนและ
การตั้งราคาสินค้า
เพื่อการส่งออกรุ่นที่ 17
วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2560
สามารถลงทะเบียนได้ที่
www.elearning.ditp.go.th
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Healthy Thought

กล้าแตกต่าง
จึงจะ

“เกิด”

ธีรพงศ์ จันศิริ
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
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THINK TRADE THINK DITP
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย

www.ditp.go.th

DITP Call Center 1169

