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หมายเหตุ

ความเชื่อเปนสิ่งที่ฝงอยูกับความรูสึกของ
มนุษยทุกยุคทุกสมัย มีแนวคิดวาความ
เชื่อเกิดจากการไมรูเปนประการสําคัญ
และมักมีพิธีกรรมรวมถึงการบูชาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อเหลา
นั้น โดยเฉพาะความเชื่อดานโหราศาสตร
การเสริมดวงชะตาดวยสี ตัวเลข ฮวงจุย
หรือเครื่องรางของขลังตางๆ เพื่อปองกัน
ภยันตราย รักษาโรค เสริมสราง
บุคลิกภาพ ความนาเชื่อถือ ความรัก เงิน
ทอง ฯลฯ หนึ่งในเครื่องรางของขลังที่ได
รับความนิยมคือ นางกวัก ซึ่งเปรียบ
เสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถเรียกแกว
แหวนเงินทอง โชคลาภและรักษาสถานที่
ที่ประทับอยู นางกวัก ถือเปนเครื่องรางที่
มีรูปลักษณหลากหลายตามความคิด
สรางสรรคและพัฒนาการของสังคม
จนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบมากมาย

Market) ซึ่งกรมไดนํามาตอยอดและสง
เสริมใน “The Niche Showcase” ที่งาน
แสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ
ครั้งที่ 58-60

ความสวยงามและความเชื่อในเรื่องของ
พลังอํานาจของอัญมณี (Spiritual
Power) กอใหเกิดทฤษฎีเกี่ยวกับอัญมณี
มากมายผสานกับอํานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ตามความเชื่อของบุคคล ทําใหเกิดการ
พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับที่เปน
เครื่องรางของขลังที่ไดรับความนิยมเปน
อยางดีในตลาดเฉพาะกลุม (Niche

THINK TRADE THINK DITP ฉบับแรก
ของปนี้ นําเรื่องราวของอัญมณีเครื่อง
ประดับมาฝากพรอมทั้งนําเสนอชองทาง
ใหผูประกอบการไทยไดแสดงศักยภาพ
เพื่อผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางการคา
อัญมณีและเครื่องประดับโลก กับงาน
Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่
61 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธนี้คะ

อัญมณีและเครื่องประดับเปนสินคาสง
ออกหลักอันดับ 3 ของประเทศไทย 11
เดือนแรกของป 2560 มีมูลคาการสง
ออกกวา 12,000 ลานเหรียญสหรัฐ ไทย
เปนผูผลิตและสงออกสินคาอัญมณีและ
เครื่องประดับติด 1 ใน 15 ของโลก
ปจจุบันมีการจางงานในอุตสาหกรรม
ประมาณ 1 ลานคน รัฐบาลมีนโยบายที่
จะสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง
การคาอัญมณีและเครื่องประดับของโลก
และผลักดันใหงานแสดงสินคาอัญมณี
และเครื่องประดับไทยติดอันดับ 3 ของ
โลก

จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒนรัตน

อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
กระทรวงพาณิชย

THINK TRADE THINK DITP เปนนิตยสารของกรมสงเสริมการ
คาระหวางประเทศ ขอมูลทั้งหมดที่ปรากฏในนิตยสารเปนขอมูล
ลาสุดขณะจัดพิมพ ทางกรมฯ และทีมผูจัดทําขอสงวนสิทธิในการนํา
ไปใชในเชิงพาณิชย
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อัญมณีไทย

แตละกลุม รวมถึงการสรางเรื่องราว (Story) ใหกับ
สินคาเปนอีกหนึ่งกลยุทธที่สามารถเพิ่มมูลคาใหกับ
สินคาไดเปนอยางดี

ใครๆ ก็ตองมนต

เครื่องประดับเปนสิ่งที่มนุษยใชสวมใสคู
กับเครื่องแตงกายมายาวนานตั้งแตยุค
กอนประวัติศาสตร ดูไดจากการขุดคน
ทางประวัติศาสตรพบวามนุษยมีการใช
เครื่องประดับตั้งแต แหวน สรอย กําไล
ตางหู กระพรวน หวงคอ ซึ่งทํามาจาก
กระดูกสัตว งาชาง เปลือกหอย หรือ
สําริด มีการสืบทอดการใชเรื่อยมาตาม
ความเชื่อคานิยม วัฒนธรรมของแตละ
พื้นที่

ในยุคอียิปตโบราณมีการคนพบการใชเครื่องประดับ
มากมาย โดยเฉพาะ “ทองคํา” ซึ่งมีการคนพบใน
สุสานของพระนางคลีโอพัตราและพระนางเนรเฟอติ
ตี ซึ่งเครื่องประดับเปนตัวบงบอกถึงฐานะ ลําดับชั้น
ในกลุม ไมวาจะเปน กษัตริย เชื้อพระวงศ ขุนนาง
หัวหนาชนเผา จนถึงบุคคลทั่วไป ปจจุบันมีการใช
เครื่องประดับเปนเครื่องราง ปองกันภยันตราย
กระทั่งสามารถใชแทนเงินไดอีกดวย
ในแตละประเทศมีความนิยมอัญมณีแตกตางกัน
เชน สิงคโปรนิยมเครื่องประดับทองเพื่อการลงทุน
และเก็งกําไร สหรัฐอเมริกาและเยอรมณีนิยมเครื่อง
ประดับเงิน ฮองกง เบลเยียม อินเดีย นิยมเครื่อง

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เปนอีกหนึ่ง
อุตสาหกรรมที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหแก
ประเทศไทยอยางมหาศาล ไทยเปนผูผลิตและสง
ออกสินคาอัญมณีและเครื่องประดับติด 1 ใน 15
ของโลก เฉพาะ 11 เดือนแรกของป 2560 มีมูลคา
การสงออกกวา 12,000 ลานเหรียญสหรัฐ นับเปน
สินคาสงออกหลักอันดับ 3 ของประเทศ ปจจุบันมี
การจางงานในอุตสาหกรรมประมาณ 1 ลานคน
ตลาดสงออกที่สําคัญของไทย คือ ฮองกง
สหรัฐอเมริกา เยอรมณี เบลเยี่ยม อินเดีย สหรัฐ
อาหรับเอมิเรต และอังกฤษ รัฐบาลมีนโยบายที่จะ
สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการคาอัญมณี
และเครื่องประดับของโลก และผลักดันใหงานแสดง
สินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยติดอันดับ 3
ของโลก

ประดับเพชร สหรัฐอเมริกา สิงคโปร ฝรั่งเศส นิยม
เครื่องประดับเทียม ในขณะที่อัญมณีสังเคราะหได
รับความนิยมทั้งในกลุมวัยรุน และวัยทํางานทั่วโลก
เนื่องจากเปนสินคาแฟชั่น ทันสมัย ราคายอมเยา
เหมาะที่จะสวมใสในชีวิตประจําวัน
ความตองการอัญมณีและเครื่องประดับไมเพียง
เฉพาะสําหรับผูหญิง แตปจจุบันตลาดอัญมณีเครื่อง
ประดับเฉพาะกลุม (Niche Market) มีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนอัญมณีเครื่อง
ประดับในกลุม Metro Men สําหรับผูชาย อัญมณี
เครื่องประดับสําหรับกลุม LGBT อัญมณีเครื่อง
ประดับสําหรับสัตวเลี้ยง อัญมณีเครื่องประดับ
สําหรับโอกาสสําคัญตางๆ (The Moment) รวมไป
ถึงการนําอัญมณีเครื่องประดับมาใชเปนเครื่องราง
ของขลัง (Spiritual Power) มีการสะสมอัญมณี
เครื่องประดับเปนผลงานศิลปะ (Heritage and
Craftsmanship) หรือการสะสมเพื่อลงทุน
(Beyond Jewelry)

ยกระดับมาตรฐานชางฝมือไทยสูสากล ติดตอ
สํานักสงเสริมการคาสินคาไลฟสไตล 02-5078392-3

ไทยเปนตลาดคาพลอยสีที่ใหญแหงหนึ่งของโลก มี
ชางฝมือในการเผาพลอย ทําสี ตั้งนํ้าพลอยได
สวยงาม มีทักษะและฝมือที่ประณีตในการออกแบบ
และขึ้นรูปเครื่องประดับ แตยังขาดแคลนวัตถุดิบ
โดยเฉพาะพลอยดิบ เทคโนโลยีใหมๆในการ
ประดิษฐเครื่องประดับ รวมทั้งบุคลากรดานฝมือ
แรงงานเพื่อออกแบบและผลิตสินคาที่ตองใชความ
คิดสรางสรรค จึงจําเปนตองมีการพัฒนาและขยาย
ตลาดเพื่อสรางความนาเชื่อถือและสรางภาพลักษณ
สินคาไทยในระดับสากล การออกแบบอัญมณี
เครื่องประดับใหเหมาะสมกับความตองการของ
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โกเมน สัญลักษณแหงความบริสุทธิ์ ความศรัทธา และความซื่อสัตย
ซึ่งโกเมนจะมีสีแดงเขม สีมวงเขมหรือสีอื่น ๆ นอกจากนี้ก็ได โดย
อัญมณีชนิดนี้มีพลังชวยเยียวยารักษาโรคได โดยเฉพาะรักษาหัวใจ
และปอด
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หางไมมีสินคาวางจําหนาย

รานคาปลีกหลายแหงในสหรัฐฯมีการปรับตัวเพื่อดึงดูดผูซื้อออนไลน
กลับเขาสูรานคา โดยใชกลยุทธการจัดสวนแสดงสินคาและหอง
ทดลอง รวมทั้งจัดผูเชี่ยวชาญคอยใหคําแนะนําสินคาตามเงื่อนไขที่
ลูกคาเปนผูกําหนด โดยจัดสงสินคาเชนเดียวกับรานคาออนไลน
อยางไรก็ตามรานคาปลีกสวนใหญยังคงเชื่อวาผูบริโภคยังเดินเขาราน
คาแตเพิ่มการซื้อสินคาออนไลนมากขึ้น ผูประกอบการไทยควร
เตรียมพรอมรับมือการทําธุรกิจในยุค Internet Of Things

4
5
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รับขอมูลพฤติกรรมผูบริโภคชาวอเมริกัน
ติดตอสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส
อีเมล: ttcla@live.com
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Colon Free Port ปลอดภาษี

รัฐบาลปานามาอํานวยความสะดวกสําหรับการลงทุนใน Colon Free Port บนชายฝง
แคริบเบียน ดวยการยกเวนภาษีใหนักลงทุน เพื่อสงเสริมใหเมือง Colon เปนพื้นที่ที่มีสิ่งจูงใจ
ดานภาษีสําหรับนักลงทุนและการกอสรางทางวัฒนธรรมตลอดจนรานคาตองๆ ทําใหนักทอง
เที่ยวสามารถซื้อสินคาโดยไมตองเสียภาษี นี่จึงเปนโอกาสอันดีที่ผูประกอบการชาวไทยจะขยาย
ธุรกิจไปยังละตินอเมริกา

5

รับคําปรึกษาเชิงลึกดานการสงออกสินคาไปปานามา
ติดตอสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เม็กซิโก
อีเมล: thaicmexico@gmail.com
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แอฟริกาเสริมประทินผิว
ธุรกิจดูแลสุขภาพและความงามขยายตลาดและการลงทุนเขาสู
ไนจีเรียเปนจํานวนมาก แบรนดดังตางตบเทาเขาขยายตลาด
กันถวนหนา แตสินคาไทยก็ยังคงมีโอกาสทางการตลาดสูง
เนื่องจากใชวัตถุดิบคุณภาพดีและมีราคาที่เหมาะสม หากผู
ประกอบการไทยจะทําการเปดตลาดสินคาตองเลือกสินคาที่มี
ศักยภาพเหมาะกับคนผิวสีเขม
ตองการตรวจสอบความนาเชือ่ ถือของผูน าํ เขาผลิตภัณฑสขุ ภาพและความงาม
ติดตอสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงอาบูจา
อีเมล ditpabuja@gmail.com
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¹
4 ¨Õหลงไหลเครื
่องประดับตางชาติ
ตลาดเครื่องประดับในจีนมีการขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะใน
กลุมวัยรุนชนชั้นกลางซึ่งมีกําลังซื้อสูง มักจะเลือกซื้อเครื่อง
ประดับและนาฬกาขอมือเปนของฝากจากตางประเทศ ผู
ประกอบการไทยควรเรงพัฒนารูปแบบเครื่องประดับ โดยการ
เพิ่มเรื่องราวของสินคาเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีและสางสินคาให
อยูในระดับกลางถึงระดับสูงเพื่อเพิ่มโอกาสในการจําหนาย
เครื่องประดับจากไทยไดมากขึ้น

Â
6 ÍÍÊàµÃàÅÕ
พอแมออสซี่ชางเลือก

ครั้งแรกกับงานแสดงสินคาอัญมณี
และเครื่องประดับ

เมียนมาเปนแหลงสงออกพลอยดิบและวัตถุดิบอัญมณีที่ดีที่สุด
แหงหนึ่งของโลก ผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับเมีย
นมากําลังปรับเปลี่ยนกลยุทธเพื่อเพิ่มมูลคาสินคา โดยยกระดับ
สินคาอัญมณีใหไดมาตรฐานระดับโลกดวยการใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการผลิตและการออกแบบที่ทันสมัยตามสากล ผู
ประกอบการไทยที่มีความเชี่ยวชาญดานการผลิตและออกแบบ
อัญมณีเครื่องประดับสามารถเขาไปลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ได
อีกมาก
สนใจขยายธุรกิจอัญมณีในเมียนมา
ติดตอสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงยางกุง
อีเมล: ditpthailand9@gmail.com

ผลิตภัณฑสําหรับเด็กและทารกที่มีคุณภาพแตราคาประหยัดมี
แนวโนมขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยผลิตภัณฑออแกนิกสซึ่งผลิต
จากวัตถุดิบธรรมชาติเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Natural/
Organic Product) เชน Baby Wipes, Sun care, Nappy
และSkin care มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง จึงเปน
โอกาสของผูประกอบการไทยที่จะสงสินคาคุณภาพไปยัง
ออสเตรเลีย
สนใจขอมูลตลาดเฉพาะกลุมในโอเชียเนีย
ติดตอสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครซิดนีย
อีเมล: thaitrade@ozemail.com.au

อัญมณีประจําเดือนเกิด

¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸

สอบถามทิศทางตลาดเครื่องประดับจีน
ติดตอสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน
อีเมล thaitcxiamen@ditp.go.th

THINK TRADE
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อะมีทีสต เปนสัญลักษณของสันติสุข ความมั่นคง และความสมดุล และอัญมณีชนิดนี้ยังมี
คุณสมบัติชวยเยียวยารักษาความเจ็บปวด อาการปวดหัว นอนไมหลับ และขอตออักเสบไดดวย
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HAPPENING

HAPPENING

กาวลํ้านําโลก

กาวลํ้านําโลก

ไทยเพิ่มมูลคาอัญมณีสุดเจง
ดวยเครือ
่ งไอออน แหงแรกของโลก
หากตองการอัญมณีสีสวยตรงใจ ไรมลทิน คง
เปนเรื่องที่เหลานักสะสมและผูที่ชื่นชอบอัญมณี
ทราบกันดีวาหาไดยากและมีราคาสูงแตดวยฝมือ
และความสามารถของคนไทยที่ทําใหพลอย
ทับทิมที่มีมลทินและจากพลอยสีนํ้าเงินปนเขียว
ที่ตลาดไมนิยม กลับมามีสีสันสดใสไรมลทินและ
เปลี่ยนเปนสีที่ตองความตองการของตลาดได

การพัฒนาอัญมณีดวยเครื่องไอออน แหงแรก
ของโลก ดวยฝมือคนไทยอยาง ดร.ดวงแข บุตร
กูล และคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ไดสรางความตื่นตัว
แกวงการอุตสาหกรรมการคาและการสงออก
อัญมณี โดยการพัฒนาคุณภาพอัญมณีดวย
เทคโนโลยีเครื่องไอออน แหงแรกของโลก และ
ไดรับการกลาวถึงในรายงานของสถาบัน GIA
ประเทศสหรัฐอเมริกาวาเปนเทคนิคใหมที่นา
สนใจอีกดวย

“AI-powered Robot”
หุนยนตตัดเพชรปญญาประดิษฐ
ในอดีตอุตสาหกรรมเพชร จําเปนตองโหลดเพชรหยาบลงในเครื่อง Robotmatic
เพื่อหาตําแหนงที่เหมาะสมที่สุด ลาสุดบริษัท STPL ของอินเดีย ที่ตั้งอยูใน
จังหวัดสุราษฎรธานี ไดคิดคนหุนยนตตัดเพชรแบบปญญาประดิษฐ ซึ่งการ
คิดคนนี้สามารถทําใหหุนยนตคิดคํานวณการวางเพชรในเครื่อง Robotmatic ได
โดยลดตนทุน มีความถูกตองและรวดเร็ว สรางผลกําไรใหกับผูประกอบการได
มากยิ่งขึ้น โดยนวัตกรรมดังกลาวนี้ถือเปนการสรางหุนยนตตัดเพชรแบบปญญา
ประดิษฐตัวแรกของโลกอีกดวย

ÍÑÞÁ³Õ»ÃÐ¨ํÒà´×Í¹à¡Ô´

ÍÑÞÁ³Õ»ÃÐ¨ํÒà´×Í¹à¡Ô´
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อความารีน พลอยที่มีตั้งแตสีเขียวนํ้าทะลจนถึงสีฟาเขม เปนอัญมณีที่นําความ
สมบูรณมาให ชวยใหจิตใจสงบ ถือเปนอัญมณีนําโชคของชาวเรือและชาวทะเล
มีคุณสมบัติชวยในการบรรเทา โดยสามารถปกปองผูที่เปนเจาของจากอาการ
ตึงเครียดและอาการเจ็บปวยในลําคอได อีกทั้งยังชวยนําภาพความสันติสุขมาให
ผูที่ครอบครองและชวยทําใหมีสติปญญาเฉียบแหลม

8
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เพชร เปนสัญลักษณแหงชัยชนะและความสําเร็จ เหมาะกับนักริเริ่ม นัก
บุกเบิกที่แข็งแกรงอยางชาวเมษ โดยเพชรมีคุณสมบัติในการชวยบรรเทา
ปญหาที่เกี่ยวกับสมอง อีกทั้งยังชวยเพิ่มพลังใหสติปญญาและจิตใจใหแก
ผูที่ครอบครองดวย
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ผูคาหนาใหม

DITP
NEW FACE

Carletta Jewellery
Beauty of the Aged
â´Â àÍ็Á ÊØÃÈÑ¡´Ô์ Á³ÕàÊ¶ÕÂÃÃÑµ¹Ò
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“คาเลทตา (CARLETTA) นําเรื่องเกาใน
อดีตมาเลาในรูปแบบใหมที่มีมีเดียเปน
เครื่องประดับ เปนเรื่องราวจากอดีตที่เรา
ประทับใจมาออกแบบคอลเลคชั่น ที่สราง
ความแตกตางจากเครื่องประดับในทอง
ตลาด กลุมลูกคาจะเปนผูหญิงวัยทํางาน
ที่มีความมั่นใจ และชอบงานศิลปะที่สวม
ใสได ปจจุบันมีอีก 1 แบรนด ซึ่งเปน
แบรนดสําหรับผูชาย ที่ไดแรงบันดาลใจ
ตอยอดมาจากคาเลทตา ชื่อแบรนดสินคา
วา คารล (CARLES) เปนเครื่องประดับ
สําหรับผูชายที่เริ่มเปดตลาดและไดรับ
ความนิยมมากยิ่งขึ้น
ผมไดรูจัก DITP จากการเขารวม
โครงการ Talent Thai เปนเสริมสรางนัก
ออกแบบในป 2013-2016 โดยสํานัก
สงเสริมนวัตกรรมและสรางมูลคาเพิ่ม
เพื่อการคา และไดเขารวมงาน BIG+BIH
มากอน จากนั้นไดมีโอกาสออกงาน
Bangkok Gems & Jewelry ในสวนของ

Thai Jewelry Brand ซึ่งการออกงานได
รับผลตอบรับที่ดีทาํ ใหเขาใจความตองการ
ของตลาด การกําหนดราคาในทองตลาด
และเขาใจผูบริโภคมากยิ่งขึ้น ทําใหเรา
กลับมาพัฒนาผลิตภัณฑของเราและตอ
ยอดได รวมถึงเปาหมายในการสงออก
ซึ่งปจจุบันไดมีการสงออกไปในประเทศ
ฮองกงและไตหวันบางแลว
สําหรับผูที่สนใจเรื่องการตอยอดสินคา
และดีไซเนอรที่มีฝมือในการออกแบบ
ผมแนะนําใหติดตอทาง DITP เพื่อรับคํา
ปรึกษาและตอยอดผลิตภัณฑดูนะครับ
เพราะนอกจากจะเปนดีไซเนอรแลวคุณ
ตองทําการคาเปนดวย ทํางานดีไซนแลว
ก็ตองขายไดดวย”

www.facebook.com/carlettajewellery
www.instagram.com/carlettajewellery

ÍÑÞÁ³Õ»ÃÐ¨ํÒà´×Í¹à¡Ô´
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มรกต เปนสัญลักษณของความเปนธรรมชาติ การเริ่มตน และ
ความอุดมสมบูรณ ในอดีตผูคนเชื่อวามรกตจะชวยเยียวยารักษา
ความเจ็บปวยเกี่ยวกับดวงตา หัวใจ และกระดูกสันหลังได อีกทั้งยัง
เปนสัญลักษณของรักแท ความหวัง และความศรัทธา
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ขาวสังคม

ขาวสังคม

“Town Hall Meeting”

รมว. มอบนโยบาย

ทลายกําแพงรวม Gen

เปาหมายใการดําเนินงานป 61
ในการขับเคลื่อนแผนงานเศรษฐกิจฐานรากที่รัฐบาลใหความ
สําคัญและเปนเปาหมายในการดําเนินการในป 61 แผนการ
ดูแลคาครองชีพ การดูแลราคาสินคาเกษตรและการผลักดัน
การสงออกเพื่อใหยังคงรักษาอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง
ดานการ สงออกจะติดตามความคืบหนาการใชนโยบายการ
เจรจาสองฝาย และยุทธศาสตรหุนสวนเศรษฐกิจ (Strategic
Partnership) ในการเปดตลาดการคา การลงทุนกับประเทศคูคา
ไดแก จีน ญี่ปุน อินเดีย กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม
รัสเซีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เปนตน ซึ่งตองจัดทําเปา
หมายและแผนการดําเนินงานใหชัดเจน

DITP จัดกิจกรรม “Town Hall Meeting” เมื่อวันที่ 13-15
พฤศจิกายน 2560 ที่ผานมา มีการกําหนดกลุมตามชวง
อายุ แบงเปน 3 Generation ซึ่ง 3 กลุมนี้จะมีพื้นฐานการ
ใชชีวิตที่แตกตางกันตามยุคสมัย มาเขารวมกิจกรรมรับฟง
และแสดงศักยภาพทางความคิด เพื่อตอยอดและหลอหลอม
แนวทางไปสูจุดมุงหมายเดียวกันเพื่อประโยชนสวนรวมของ
ชาติ และพัฒนา DITP ใหกาวตอไปในอนาคต
รวมแสดงความคิดเห็นเพื่อตอยอดการทํางานของ DITP
ติดตอ DITP Call Center 1169

ติดตามการทํางานของ DITP ไดที่ www.ditp.go.th

ขาวเหนียวโกอินเตอร

เปดการคายุคดิจิทัล

ผูซื้อพบผูขาย

5 หลักสูตรใหม สูความสําเร็จ

กระทรวงพาณิชยเดินหนาขยายตลาดขาวเหนียวอยางตอเนื่อง โดย
ทูตพาณิชยประจําประเทศตางๆ เชิญผูซื้อ ผูนําเขา พบผูประกอบ
การไทยในการเจรจาซื้อขายขาวเหนียว ซึ่งมียอดการสั่งซื้อทันที
ภายในงานกวา 230 ลานบาท และสั่งซื้อภายใน 1 ป ประมาณ
1,100 ลานบาท มีผูประกอบการไทยเขารวม 44 บริษัท และ
ผูซื้อผูนําเขาจาก 6 ภูมิภาค รวม 27 บริษัท

กระทรวงพาณิชยประกาศความพรอม สถาบันพัฒนาผู
ประกอบการการคายุคใหม สําหรับ SMEs ที่สนใจอบรม
และพัฒนาองคความรู พรอมเปดตัว 5 หลักสูตรใหม
เจาะจงกลุมเปาหมายทั้งผูเรียนและธุรกิจที่ชัดเจน
เพิ่มรายวิชาที่เหมาะสําหรับการนําไปใชจริง และทัน
ตอสถานการณการคาดิจิทัลในยุคปจจุบัน โดย NEA
ยังไดจัดทําการประเมินผลผูประกอบการ วามีความ
พรอมในการพัฒนาสินคา การตลาด และการสงออก เพื่อ
นําไปพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดทําหลักสูตรการอบรม
ตอไป

อยากเขารวมซื้อขาย
ติดตอสํานักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในตางประเทศ โทร 08 507 8204
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สนใจเขารวมอบรม สัมมนา ของ NEA
ติดตอสถาบันพัฒนาผูประกอบการการคายุคใหม
02 507 7999 ตอ 8158, 8145, 8109
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ไขมุก เปนสัญลักษณของความจงรักภักดี ความจริง ความซื่อสัตย และ
ความบริสุทธิ์ โดยเชื่อกันวาไขมุกจะชวยบรรเทาอาการเจ็บปวยทางชอง
ทองและหัวใจ ซึ่งไขมุกที่เรารูจักกันจะมีสีขาว แตความจริงแลวก็ยังมีอีก
หลายสี เชน ไขมุกสีดํา ก็กําลังไดรับความนิยมอยางมาก

THINK TRADE
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คลุกวงใน

DITP
INSIDER

สูนานนํ้าใหมแหงโลกดิจิทัล
สถาบันผูประกอบ
การคายุคใหม (New
Economy Academy หรือ NEA)
กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ เปน
สถาบันที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผูประกอบการ
คายุคใหม ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมให
พรอมเดินเรือสูนานนํ้าใหมแหงโลกดิจิทัล ภาย
ใตการนําของ นายพรวิช ศิลาออน ผูอํานวย
การ มีคําตอบวาผูประกอบจะสามารถนํา
ธุรกิจ สินคาและบริการของคนไทยสูตลาดโลก
โลกยุคดิจิทัลไดอยางไร

บทบาทของสถาบันตอการพัฒนา
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในโลก
ยุคดิจิทัล

ในการประกอบธุรกิจในโลกยุคใหมยุคดิจิทัล ผู
ประกอบการตองมีองคความรูใหมและทักษะที่
เหมาะสมในการทําธุรกิจที่เปลี่ยนไปจากสภาพ
แวดลอมเดิมๆ การนําเสนอสินคาและบริการ
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ทับทิม อัญมณีชนิดนี้เปนตัวแทนของความมีพลังและความแกรง
กลา อีกทั้งยังสามารถชวยปกปองผูที่ครอบครองจากการเจ็บปวย
ดวยการติดเชื้อและความชั่วรายทั้งหลาย ที่สําคัญผูที่ไดครอบครอง
ยังจะไดรับพลังที่แข็งแกรง ความมั่นใจ ความโชคดี และความสําเร็จ
อีกดวย
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คือ การพัฒนาผูประกอบการไทยดวยหลักสูตร
องคความรูพรอมใหคําปรึกษา แนะนําแบบครบ
วงจร Connection คือความสัมพันธเครือขาย
ทางการคาเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ Community
คือ การสรางสังคมของผูประกอบการในทุก
ภูมิภาคของประเทศ Creativity and Digitalization นําความคิดสรางสรรคมาผสานเขากับ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสรางนวัตกรรมที่ตอบโจทย
กับธุรกิจ

ตองผสมผสานระหวางความรู ความคิด
สรางสรรค การตลาดสมัยใหม รวมดวย
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อทําใหสินคาหรือ
บริการมีความแตกตาง มีความเปนสากลที่
พรอมนําสูตลาดระดับโลกผานชองทางออนไลน
ถึงลูกคาที่อยูทั่วทุกมุมโลกได NEA ไดเตรียม
ความพรอมในหลายดาน ทั้งการจัดการองค
ความรูจากบุคลากรภายในและผูเชี่ยวชาญ
ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรการอบรม การ
เสวนา สถานที่และอุปกรณ และสรางความรวม
มือจากหนวยงานพันธมิตรในทุกภาคสวนทั้งภาค
รัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

ในป 2561 ทางสถาบันจะดําเนินการ
อยางไร

สําหรับในปนี้ NEA จะมีโครงการและกิจกรรม
ตลอดทั้งป มีการขยายกิจกรรมสูระดับภูมิภาค
ในหัวขอ CREATIVE Thailand ใน 3 หัวเมือง
หลักไดแก เชียงใหม นครราชสีมา และ
นครศรีธรรมราช พรอมทั้งมีการยกระดับ
หลักสูตรออนไลนในรูปแบบใหมที่งายตอการ
เรียนรูโดยใชวีดีโอเปนสื่อหลักในการเรียนแทน
ตัวหนังสือ นอกจากนี้ไดเปดหลักสูตรใหม
จํานวน 5 หลักสูตร และพัฒนาเครื่องมือถือใน
การสรางเครือขายผูประกอบที่เคยรวมอบรมกับ
สถาบันเกื้อหนุนกันเปนพลังในรูปใหม

ในปที่ผานมา NEA ไดมีโครงการและกิจกรรม
มากมายในรูปแบบตางๆ เชนการจัดเสวนา การ
จัดการอบรม และหลักสูตรออนไลน โดยมีผู
ประกอบการและประชาชนทั่วไปเขารวมกวา
_______ คน นอกจากนี้ยังมีการทําขอตกลง
ความรวมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน
ในเพื่อผลึกกําลังเพื่อติดอาวุธทางธุรกิจใหผู
ประกอบการไทย
แนวทางการดําเนินงานของสถาบัน

NEA มีแนวทางการดําเนินงานเพื่อเตรียมความ
พรอมใหกับผูประกอบการยุคใหม ธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม 6 ดานที่มีความสําคัญตอ
การคายุคใหม หรือ ยุทธศาสตร 6C ไดแก
Collaboration คือ ความรวมมือจากทุกภาคสวน
ทั้งภาครัฐ เอกชน และ ประชาสังคม Commerce คือการทําธุรกิจการคาของผูประกอบการ
ทั้งในและตางประเทศ Course and Coaching

ผูประกอบการหรือประชาชนที่สนใจเริ่มทํา
ธุรกิจใหมและอยากเตรียมความพรอมใหตัว
เองสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต
nea.ditp.go.th และรวมเปนสวนหนึ่งของผู
ประกอบการคายุคใหมที่จะยกระดับธุรกิจ
สินคา และ บริการของไทยสูระดับโลกตอไป

THINK TRADE

THINK DITP

www.nea.ditp.go.th
facebook.com/nea.ditp

มกราคม 2561

15

TRADE
WATCH
จับตาการคา

แตในกรณีนี้ คูคาของนายพาณิชยไมสามารถชําระเงินคาสินคาได
เนื่องจากประสบปญหาธุรกิจลมละลาย ซึ่งปญหานี้นายพาณิชยไมเคย
ระแคะระคายมากอนเลย ดังนั้น เมื่อคูคาไมสามารถชําระเงินคาสินคาได
ทําใหนายพาณิชยตองสูญเสียทั้งสินคาและเงินคาสินคา ซึ่งสุดทายแลว
ทําใหธุรกิจของนายพาณิชยมีผลกระทบไปดวยอยางหลีกเลี่ยงไมได

ความไวเนื้อเชื่อใจ :

อาจเปนตนทางความเสี่ยงของการ
ทําการคาระหวางประเทศ

หลายบทความที่ผานมาไดหยิบยกกรณีที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากผู
สงออกละเลยหรือขาดความระมัดระวังในการตรวจสอบเงื่อนไข
ของ L/C รวมถึงผูสงออกมือใหมที่อาจจะมองขามรายละเอียด
ในเอกสารสงออกบางจุด จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
สําหรับในครั้งนี้จะขอหยิบยกกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคู
คาที่คาขายกันมาเนิ่นนานจนเกิดความไวเนื้อเชื่อใจกัน และผู
สงออกยอมลดเกราะปองกันความเสี่ยงลง โดยผูสงออก
ยินยอมที่จะคาขายกันแบบ D/A (Document Against
Acceptance) ซึ่งการคาแบบนี้หมายถึง ผูสงออกใหเครดิต
เทอมแกผูซื้อ เชน ใหเครดิตเทอม 30 วัน 60 วัน 120 วัน
หรือ 180 วัน เปนตน และในทางปฏิบัติเมื่อธนาคารของผูสง
ออก สงเอกสารสงออก (Shipping Documents) ไปถึง
ธนาคารของผูซื้อ (Collecting Bank) แลว ธนาคารของผูซื้อจะ
ติดตอใหผูซื้อมารับรองตั๋วแลกเงินที่มีกําหนดเวลาการชําระเงิน
กอนที่ธนาคารจะมอบเอกสารสงออกใหผูซื้อ เพื่อใหผูซื้อนําไป
ออกสินคาได และเมื่อถึงกําหนดการชําระเงินหากเปนผูซื้อที่ดี
ไมมีปญหาการชําระเงิน ผูซื้อก็จะมาชําระเงินที่ธนาคารของผู
ซื้อ แตหากผูซื้อปฏิเสธการชําระเงินธนาคารของผูซื้อก็ไมตอง
รับผิดชอบชําระคาสินคาใดๆ แทนผูซื้อ เพราะถือวาเปนขอ
ตกลงระหวางผูซื้อและผูขาย ธนาคารจะเปนเพียงตัวกลางใน
การเรียกเก็บเงินเทานั้น
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สําหรับปญหาดังกลาว การที่ผูขายมั่นใจและเชื่อมั่นในฐานะการเงินที่
มั่นคงของคูคามากเกินไป อาจเปนจุดเสี่ยงที่นําไปสูความสูญเสียอยางไม
คาดคิด ดังนั้น สิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูสงออกคือ การหมั่นตรวจเช็ค
ฐานะทางการเงินของคูคาอยางสมํ่าเสมอ แมจะคาขายกันมานานเพียงใด
ก็ตาม โดยผูสงออกอาจใชวิธีการตรวจสอบดวยการติดตอธนาคารเพื่อใช
บริการวิเคราะหขอมูลผูซื้ออยางนอยปละครั้ง เปรียบเสมือนการตรวจ
สุขภาพที่ตองทําเปนประจําทุกป เพื่อวาหากมีโรครายก็จะสามารถตรวจ
พบไดตั้งแตเนิ่นๆ และวางแผนการรักษา อยางไรก็ตาม หากผูสงออก
ตองการทําการคาขายแบบ D/A ในบางครั้ง เพื่อใหเทอมการชําระเงินที่
ผอนปรนกับลูกคา หรือดวยจุดประสงคเพื่อใหลูกคาสามารถนําสินคาไป
ทําตลาดกอน ก็สามารถปองกันความเสี่ยงจากการที่ลูกคาจะไมชําระเงิน
คาสินคาดวยการทําประกันการสงออกควบคูกันไปดวย เพียงเทานี้ก็จะ
ทําใหผูสงออกคลายกังวลไปไดมากในการทําการคากับผูซื้อในตางประเทศ

ดังกรณีของนายพาณิชย (ผูสงออก) มีคูคา (ผูซื้อ) ที่มีฐานะ
ทางการเงินมั่นคง และมีการติดตอซื้อขายกันมาเปนระยะเวลา
ที่ยาวนาน การชําระเงินก็ตรงตามกําหนดเวลามาโดยตลอด
ดวยความไวเนื้อเชื่อใจกัน นายพาณิชยจึงยอมผอนปรนขอ
ตกลงการชําระเงินกับคูคารายนี้ดวยเงื่อนไขการชําระเงินแบบ
D/A และใหเทอมการชําระเงินนานถึง 120 วัน นับจากวันที่ผู
สงออกนําสินคาลงเรือ โดยในการซื้อขายดังกลาวผูซื้อขอให
นายพาณิชยสงสินคามูลคารวม 120,000 ดอลลารสหรัฐ ดวย
การทยอยจัดสงสินคาเปน 4 Lots แบงจัดสงเดือนละครั้ง คิด
เปนมูลคาสินคาครั้งละ 30,000 ดอลลารสหรัฐ ซึ่งนาย
พาณิชยไดทยอยสงสินคาไปทุกๆ ตนเดือน และเมื่อเอกสารไป
ถึงธนาคารของผูซื้อ (Collecting Bank) ผูซื้อไดมาติดตอ
ธนาคารของผูซื้อเพื่อดําเนินการรับรองตั๋วแลกเงินและรับ
เอกสารการสงออกเพื่อไปออกสินคา Lot ที่ 1 ในเดือนที่ 1 ,
Lot ที่ 2 ในเดือนที่ 2 , Lot ที่ 3 ในเดือนที่ 3 และ Lot ที่ 4
ในเดือนที่ 4 สําหรับในเดือนที่ 4 นี้ นอกจากนายพาณิชยจะ
สงสินคาใหกับผูซื้อเปน Lot สุดทายแลวนายพาณิชยจะตองได
รับชําระเงินคาสินคาสําหรับ Lot ที่ 1 ดวย

THINK TRADE
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เพอริโด เชื่อกันวาเพอริโดจะชวยบรรเทาปญหาของระบบการยอย
อาหารและตับไต อีกทั้งยังมีพลังชวยตอสูกับอาการเศราเสียใจและ
ความรูสึกในดานลบ ที่สําคัญเพอริโดยังเปนสัญลักษณของความมี
เกียรติ ความจริง และความศรัทธาดวย
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เมจิ

อโณมา คุก
สินคาของเมจิเปนสินคาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของ
สุนัขและแมว เปนสารสกัด 100% จากธรรมชาติ
สําหรับสุนัขและแมว ภายใตแบรนด VetzPetz® Antinol เปนสินคาสําหรับคนที่รักสุนัขและแมวเหมือนลูก
ซึ่งตลาดในประเทศไทยตอนนี้มีความตองการในการดูแล
สุนัขและแมวคอนขางสูง ในตัวสินคายาเดียวกันกับคูแขง
ถือวาสินคาของเมจิมีความตองการอยูในระดับตนๆ
สําหรับผูที่สนใจทําธุรกิจและเปดตลาดแบบเมจิ แนะนํา
ใหเขาไปที่ DITP กอนเลยเพราะเคาจะแนะนําเราไดวา
จะนําเขาอะไรจะสงออกอะไร เราจะไดขอมูลในดาน
ตางๆ ไมวาจะเปนขอมูลทางดานภาษี หรือกฎหมาย
ตางๆ ของแตละประเทศ อยามองแคการจะขายของแต
เราตองมองทั้งระบบ ทาง DITP ก็จะชวยเราเทรนตรงนี้
ไดวาเราตองไปยังไงและตองไปสเต็ปไหน สวนผูที่กําลัง
กลัวการทําธุรกิจ เมจิแนะนําวาอยาไปกลัวเลยคะ เมจิ
คิดวา ความสําเร็จมักจะอยูกับคําวาผิดพลาดเสมอ
เพราะฉะนั้นถาเราตองการความสําเร็จ แลวเรากลัว
พลาดมันจะไมสําเร็จ
เมจิ อโณมา คุก
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ไพลิน มีคุณสมบัติในการชวยเยียวยารักษาในระบบหัวใจและหลอดเลือด
ตอตานการอักเสบ และชวยในเรื่องของสุขภาพจิตใจ อีกทั้งยังเปน
สัญลักษณของความแข็งแกรง มีพลัง ความมีเมตตา ความมีสติปญญา
ความรู และจิตใจที่แข็งแรง นอกจากนี้ไพลินยังชวยปองกันผูครอบครอง
จากวิญญาณรายหรือผูที่ปองรายดวย
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ของดีบอกตอ
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THIS MEANS THAT รวมงานกับกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
สํานักสงเสริมนวัตกรรมและสรางมูลคาเพิ่มเพื่อการคา
โดยเขารวม Talent Thai ในป 2015-2016 และทํานิทรรศการ
Niche Market ในงาน Bangkok Gems & Jewelry

www.thismeansthatstudio.com

Miss Well Come

Amulet: Rich Love Like

จากการพัฒนา concept “Welcome” จากป
2014 ที่ทางสตูดิโอมีความสนใจในการทดลอง
เลาเรื่องของการตอนรับผานของเเตงบาน
“นางกวัก” ไดถูกนํามาเปนเเรงบันดาลใจในการ
ออกเเบบ โดยทางสตูดิโอสรางเรื่องราวผาน
บริบทใหมของนางกวักเเละถูกเรียกใหมวา
“Miss Well Come”

ทางสตูดิโอไดเเรงบันดาลใจมาจากเหรียญพิมพ
ผง โดยไดนําเรื่องราวของหมวดหมู (ความรวย
ความรัก เเละความนิยม(ไลค)) มาสรางเปน
ไอคอนเเละสรางเหรียญพิมพผง เเละนําเสนอ
ผานชิ้นงานสรอยคอ
ผลิตป 2017

รุนป 2015

Soulmate

จากชิ้นงาน “Miss Well Come” ที่ไดออกเเบบในป 2014 ทางสตูดิโอมี
ความสนใจในการตอยอด โดยไดนําเสนอชิ้นงานนางกวักในรูปเเบบของ
เข็มกลัดที่สื่อสารเรื่องของการเรียกคู บริเวณมือของชิ้นงาน ไดถูกอ
อกเเบบรูปรางมือใหมใหเปน สัญลักษณ ของการบอกรัก จึงกลายมา
เปนชิ้นงานเข็มกลัดเรียกคูในชื่อวา “Soulmate”

Yantra Cloth: Rich Love Like
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โอปอล เปนตัวแทนของความบริสุทธิ์ ความไรเดียงสา ความหวัง และความ
สุข โดยโอปอลจะชวยกระตุนใหเกิดจินตนาการ ความคิดสรางสรรค ความ
คิดใหม ๆ และทําใหมีอารมณความรูสึกที่ทวีคูณขึ้นดวย
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เปนการแยกหมวดหมูของไอคอนออกมาเปน เรื่อง
ของความรํ่ารวย เรื่องของความนิยม(ไลค) และ
เรื่องของความรัก ประกอบกับชิ้นงานนางกวัก
“Miss Well Come” นั้น ถูกเชื่อในเรื่องของการ
เรียก เเละการนําพาสิ่งที่ดีเขามา ทางสตูดิโอจึงนํา
เอาไอเดียนี้มาสรางเปนชิ้นงานของเเตงบาน เปนก
รอบรูป ที่ทําการใชผายันตมาทําลวดลายใหม ใน
การเรียกสิ่งดีๆในดานตางๆ

ผลิตป 2014
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ผลิตป 2017

โทพาซ เปนสัญลักษณของการควบคุมตัวเอง ความจริง ความ
ซื่อสัตย และการใหอภัย อีกทั้งยังสามารถชวยบรรเทาในเรื่องของ
ปญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบยอยอาหาร ชวยกระตุนการเผาผลาญ
อาหาร และชวยในเรื่องของความเครียดดวย
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DITP
CALENDAR

HEALTHY
THOUGHT
อาหารเสริมความคิด

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมและการสัมมนา

8
ก.พ. 61

“นวัตกรรม Artiﬁcial
Intelligence (AI)
และ Data Analytics
(DA) กับการสราง
โอกาสทางการคาแก
Startups และ
SMEs”

หลักสูตร “ความรู
เบื้องตนในการ
ประกอบธุรกิจสง
ออก” รุนที่ 131

22
ก.พ. 61

09:00 - 16:30 น.

เทคนิคการถายภาพ
Canon Smart Online
SME ครั้งที่ 2

13
มี.ค. 61

Henry Kissenger
U.S. Secretary of State and
national security advisor

13:00 - 16:00 น.

“รวยลัด รวยไว กับ
การสงออกสินคาไทย
สูตลาดโลก...ดวย
อาลีบาบา”

13:00 - 16:00 น.

เผยเคล็ดลับเพิ่มยอดขาย
โดนใจลูกคาดวย LINE@
09:00 - 16:30 น.

เทคนิคการถายภาพ Canon
Smart Online SME
ครั้งที่ 3

22

กอนถาน ที่ผานแรงกดดันตางๆ มาได
ยอมกลายเปนเพชร

09:00 - 16:30 น.

5-9
มี.ค. 61
23
มี.ค. 61

“A diamond is a chunk of coal
that did well under pressure”

มกราคม 2561

อัญมณีประจําเดือนเกิด

ธันวาคม

เทอควอยซ เปนตัวแทนของความซื่อสัตย ความสรางสรรค
ความแข็งแกรง การเริ่มตน ความจริง และความสําเร็จ ซึ่งจะ
ชวยนําพาความมั่งคั่ง ทรัพยสิน และความสุขมาใหกับผูที่
ครอบครองได อีกทั้งยังชวยดูดซับพลังดานลบของผูที่สวมใส
และชวยใหมีสติปญญาเฉียบแหลม
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THINK TRADE THINK DITP
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย

www.ditp.go.th

DITP Call Center 1169

