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การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น�ามา
ซึง่ความเศร้าโศกเสยีใจของพสกนกิรชาวไทย 
ที่อยู่ภายใต้พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์
ได ้ทรง ดูแลบ ้ านหลังใหญ ่ ท่ี เรียกว ่ า 
“ประเทศไทย” หลังนี้ให้อยู่อย่างร่มเย็น
เป็นสุขเสมอมา

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือแนวคิด
ทีพ่ระองค์ทรงชีแ้นะให้แก่พสกนกิรชาวไทย
มานานกว ่า 40 ป ี อีกทั้ งยั งได ้รับ
การยอมรับจากนานาประเทศใช ้เป ็น
แนวทางในการด�าเนนิชวีติและการท�าธรุกจิ
ได้อย่างสากล

ในฐานะผูท้�างานด้านการส่งเสรมิการค้าและ
ธุรกิจ เราจึงขอน้อมน�าแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาน�าเสนอให้ผู ้อ ่าน 
THINK TRADE THINK DITP ได้เห็น
ว ่าการเข ้าใจรากเหง ้าของตนเอง ใช ้
ภูมิป ัญญาและทรัพยากรในท ้องถิ่น

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เป็นการ
ช่วยเสริมให้ธุรกิจมั่นคง สร้างมูลค่าให้แก่
ตนเองได้มากขึ้น และหากการท�าธุรกิจ
สามารถช่วยพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
ไปพร้อมๆ กนัด้วย จะยิง่ถอืว่าเป็นความยัง่ยนื
ที่ไม่สิ้นสุด

การร ่วมสืบสานปณิธานของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยการน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ และหันมาพัฒนาตนเอง สังคม 
และร่วมดูแลรักษาแผ่นดิน น่าจะเป็น
อีกทางหนึ่ งที่ เ ร าสามารถตอบแทน
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่ สุดมิ ได ้
ที่พระองค์ได้ทรงมอบไว้ให้คนไทยทุกคน

นางมาลี โชคล�้าเลิศ
อธบิดกีรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

กระทรวงพาณิชย์

www.thinktradethinkditp.com
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จากพอเพียง 
สู่ธุรกิจยั่งยืน
หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 
ทรงมีพระราชด�ารัสแก่พสกนิกรชาวไทย
มากว่า 40 ปี เป็นแนวคดิทีท่ัว่โลกตืน่ตวั 
และน�ามาประยุกต์ใช้ในหลายภาคส่วน
อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะภาคธุรกิจ ที่
หลายคนอาจนึกไม่ถึงว่า หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจะเข้ากันได้ดีกับการ
ด�าเนนิธรุกจิได้อย่างไร

ภายใต้แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง ธรุกจิต้อง
ด�าเนนิไปตามหลกัความพอประมาณ มเีหตผุล 
และบรหิารความเสีย่งอย่างระมัดระวงั เพือ่
ให้เกดิความสมดลุ มัน่คง และยัง่ยนืต่อตวั
ธรุกจิเองและสงัคมโดยรวม ไม่เอารดัเอาเปรยีบ 
หรือแสวงหาผลก�าไรเกินควร จนไป
เบียดเบียนผู ้ อ่ืน รวมไปถึงการจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู ่อย ่างคุ ้มค ่าและเกิด
ประโยชน์สงูสดุด้วย

จากหลักการดงักล่าว ช่วงหลายปีทีผ่่านมา 
จงึเหน็บรษิทัทัว่โลกได้หนัมาให้ความสนใจ
กบัภาคส่วนต่างๆ ในสงัคมมากขึน้ โดยมี
การแสดงออกในหลายระดับ ตัง้แต่จดัสรร
รายได้ส่วนหน่ึงมาช่วยเหลือสงัคมในโอกาส
ต่างๆ หรือเรียกว่าความรับผิดชอบของ
องค์กรต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility) ไปจนถงึการจดัตัง้ธรุกจิเพือ่
สงัคม (Social Enterprise) ซึง่เป็นกจิการ
ที่มีรายได้จากการผลิตหรือจ�าหน่ายสินค้า
และบริการ โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาชมุชน สงัคม หรือสิง่แวดล้อม 
เป็นหลัก เช่น ร้านภูฟ้า ร้านดอยตุง 
ข้าวออร์แกนิกแจ๊สเบอร่ีของไทย แบรนด์
รองเท้า Toms จากสหรฐัอเมรกิา เป็นต้น

การด�าเนนิธรุกจิตามแนวทางทีก่ล่าวข้างต้น
ล้วนสอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุค
ใหม่ ทีน่อกจากจะเลอืกซือ้สนิค้าและบรกิาร
จากการพจิารณา “คณุภาพ” และ “ราคา” 
แล้ว ยงัให้ความส�าคญักบัการท�า “ความด”ี 
ของบรษิทัผูน้�าเสนอผลติภณัฑ์เหล่านัน้ 

เหน็ได้จากผลส�ารวจความคิดเห็นผูบ้รโิภค
ชาวอเมริกนั 53,000 คน โดย Natural 
Marketing Institute (NMI) ท่ีระบุว่า 
ผูบ้รโิภค 58% จะซือ้สนิค้าหรอืบรกิารของ
บริษัทที่พวกเขารู ้ว่าสนใจผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมและสงัคม พร้อมกบัประเมนิว่า 
ชาวอเมรกินัราว 68 ล้านคนจะตดัสนิใจซือ้
สนิค้าและบรกิาร โดยพจิารณาจากปัจจยัที่
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลส่วนตัว 
คณุค่าต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ทีน่่าสนใจคอื 
ผูบ้รโิภคพร้อมจะจ่ายเงินมากขึน้อกี 20% 
เพือ่ซือ้หาสนิค้าและบรกิารทีด่ต่ีอสิง่แวดล้อม

การท�าธรุกจิโดยค�านงึถงึผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี
ทุกฝ่ายในสังคม ยังช่วยเพ่ิมผลิตภาพ 
ลดต้นทุนของบริษัท ลดการสร้างมลพิษ 
เพราะบริษัทมีขั้นตอนการท�าธุรกิจและใช้
ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพมากข้ึน และ
ยงัช่วยให้บรษิทัสามารถดงึดูดบคุลากรทีม่ี
คุณภาพให้มาท�างานกับบริษัท และท�าให้
นักลงทุนสนใจเข้ามาลงทุน เพราะต่าง
ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจท่ีสร้าง
ประโยชน์ให้กบัสงัคม
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“กรีน” ดี เพ่ือโลก
ผู ้บริโภคยุคใหม่ต้องการซื้อสินค้าและ
บรกิารทีท่�าให้พวกเขารูส้กึดว่ีาได้มส่ีวนช่วย
เหลือสังคม เพื่อจะได ้ส ่งต ่อโลกที่มี
สิง่แวดล้อมทีด่ใีห้แก่คนรุน่ลกูรุน่หลาน

Innova Market Insights บรษิทัผู้เชีย่วชาญ
ด้านตลาดอาหารและเครื่องดื่มระบุว ่า 
ผู ้บริโภคไม่ได้มองที่ผลผลิตปลายทาง
เพยีงอย่างเดยีว แต่ต้องการรูร้ายละเอยีด
ของการผลติอาหารทีพ่วกเขาต้องรบัประทาน 
เช่น มกีารใช้สารเคม ีแรงงานเดก็ แรงงานทาส 
ในกระบวนการผลติหรอืไม่ สร้างผลกระทบ
ทางลบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมหรอืไม่ 

ซึง่ผลการศกึษาพบว่า สนิค้าออร์แกนกิและ
ไม่ได้ผ่านการตดัแต่งพันธุกรรมมแีนวโน้มเตบิโต
อย่างแข็งแกร่ง เพราะเป็นทีต้่องการของลกูค้า
มากข้ึน 

ขณะที ่IKEA บรษิทัค้าปลกีเฟอร์นิเจอร์ยกัษ์ใหญ่
ของสวเีดนท่ีระบวุ่า คนนยิมสนิค้ากรนีเพ่ิมขึน้ 
58% ในปี 2557 และมยีอดขายผลิตภณัฑ์
กลุม่นีม้ากกว่า 1,000 ล้านยโูร ประมาณ 
38,900 ล้านบาท

ด้านทีอ่ยูอ่าศยัและอาคารส�านกังาน สถาปนกิ
และวิศวกรต้องใส่ใจกับทุกขั้นตอน ตั้งแต่
การวางแผน การก่อสร้าง และการบริหารจดัการ
อาคาร รวมถงึผลกระทบของอาคารทีม่ต่ีอ
สิง่แวดล้อมรอบข้าง ข้อมลูจาก www.global-
newswire.com ระบวุ่า ตลาดอสงัหารมิทรพัย์
รกัษ์โลกทัว่โลกมมีลูค่าสงูถงึ 106,320 ล้าน
เหรยีญสหรฐัในปี 2555  และคาดการณ์
ว่าจะมมีลูค่า 234,770 ล้านเหรยีญสหรัฐ 
(8.21 ล้านล้านบาท) ในปี 2562 จาก
อานสิงส์ของการใส่ใจสขุภาพของคน การ
สนบัสนนุของภาครฐั การพัฒนาอาคารแบบ
กรีนมากขึ้น และนอกจากตัวอาคารแล้ว 
อปุกรณ์เครือ่งใช้ภายในบ้านทีช่่วยประหยดั
พลงังานกย็งัเป็นกลุม่สนิค้าทีเ่ตบิโตเพิม่ขึน้
อย่างต่อเนือ่ง

แนวโน้มเหล่านีล้้วนตอกย�า้ว่า ธรุกจิยคุใหม่
จะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อต้องพร้อม
โอบอุม้ภาคส่วนอืน่ๆ ในสงัคมให้มคีวามเป็นอยู่
ทีด่แีละเตบิโตไปด้วยกัน

ผู้บริโภคยอมจ่ายเงินเพ่ิมเพ่ือซื้อสินค้า
จากบริษัทที่ท�าธุรกิจตามแนวคิดยั่งยืน

ทีม่า: Neilsen’s 2015 Global Corporate Sustainability Report
หมายเหต:ุ ส�ารวจความคดิเหน็ผูบ้รโิภค 30,000 คน จาก 60 ประเทศทัว่โลกเกีย่วกบัผลของความยัง่ยนืทีม่ต่ีอการตดัสนิใจซือ้

ของผู ้บริโภคระบุว ่า
พร้อมจ่ายเงินมากขึ้น
เพือ่ซ้ือสนิค้าจากบรษัิท
ที่ ด� า เ นินธุ ร กิจตาม

แนวคดิยัง่ยนื

สนใจว่าบรษิทัต้องเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม

สนใจว่าสนิค้าผลติจาก
วตัถุดบิสด เป็นธรรมชาติ 
หรอืเป็นวตัถดุบิออร์แกนกิ

สนใจว่าบริษัทให้ความ
ส�าคัญกับคณุค่าทางสงัคม

$



อารเ์จนตินาสนใจน�าเขา้เครือ่งจกัรการเกษตร 
รัฐบาลอาร์เจนตินาเร่งส่งเสรมิการส่งออกผลผลติการเกษตรมากขึน้ 
ด้วยการยกเลิกมาตรการที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก อีกท้ังยัง
สนบัสนนุการให้สนิเชือ่แก่เกษตรกร ส่งผลให้เกษตรกรสามารถเพิม่
การผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และตลาดมีความต้องการเคร่ืองจักรกล
การเกษตรมากขึน้เช่นกนั โดยเฉพาะรถแทรกเตอร์ รถหว่านเมลด็พชื 
และรถเกบ็เก่ียวขนาดใหญ่

สนใจขยายตลาดเครือ่งจักรกลการเกษตรในอาร์เจนตินา 
ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ กรงุบัวโนสไอเรส 
อเีมล: thaiexba@gmail.com

จับตานโยบายการค้าสหรัฐอเมริกา
ในทีสุ่ดชาวอเมรกินักเ็ทคะแนนเลอืกนายโดนลัด์ ทรมัป์ จากพรรค
รีพับลิกนัเป็นประธานาธิบดคีนที ่45 ซึง่จะให้ความส�าคญักบัการเพิม่
อปุสงค์ภายในประเทศ ปกป้องการค้าของสหรฐัอเมรกิา ไม่สนบัสนนุ
การเปิดเสรทีางการค้า และลดความส�าคญัเร่ืองประเด็นสิง่แวดล้อม 
หากสหรฐัฯ ปรับนโยบายการค้าอาจส่งผลต่อเศรษฐกจิและการค้าโลก
โดยรวม และเพิม่ความเสีย่งต่อการส่งออกของไทยด้วย

เสรมิความม่ันใจด้านการค้าและการลงทนุในสหรฐัฯ  
ตดิต่อส�านักงานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ นครนวิยอร์ก 
อเีมล: info@thaitradeny.com  

รถไฟ พระเอกใหมข่นสง่สนิคา้ขา้มทวปี 
รถไฟจะเป็นทางเลอืกขนส่งสนิค้าระหว่างทวปีส�าคญัอกีทางหนึง่ เมือ่
การรถไฟเยอรมนตีัง้เป้าจะให้บรกิารขนส่งสนิค้าทางรถไฟเพิม่ขึน้ 3 
เท่าตวั พร้อมคาดการณ์ว่าในปี 2563 จะมกีารขนส่งสนิค้าระหว่าง
เยอรมนแีละสาธารณรฐัประชาชนจนีมากกว่า 100,000 คอนเทนเนอร์ 
ซึง่การขนส่งทางรถไฟจะใช้เวลาเพียง 16-19 วนัเท่านัน้ หรอืเรว็กว่า
ทางเรอืถงึเท่าตวั ทัง้นีบ้รษิทั BMW เป็นหนึง่ในผูใ้ช้บรกิารนีด้้วย  

สนใจข้อมลูเพ่ิมเตมิเรือ่งการขนส่งทางรถไฟข้ามทวีปและโอกาสการค้า
การลงทนุ ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ 
ณ กรงุเบอร์ลนิ 
อเีมล: thaicom.berlin@t-online.de

แคนาดาออกกฎใหม่คุมฉลากอาหาร 
รัฐบาลแคนาดาออกกฎใหม่ส�าหรบัการท�าการตลาดและฉลากอาหาร
ส�าหรับเด็กโดยเฉพาะ เพื่อให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์และโครงสร้าง
ประชากรของประเทศท่ีเปลีย่นแปลงไป โดยจะก�าหนดให้ตดิฉลากบน
ด้านหน้าของบรรจภัุณฑ์ ทีร่ะบปุรมิาณสารอาหารอย่างชดัเจน และ 
ควบคุมการท�าตลาดสนิค้าส�าหรบัเด็กอายตุ�า่กว่า 13 ปี 

ต้องการข้อมูลด้านธรุกจิอาหาร 
ตดิต่อส�านักงานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ นครโตรอนโต 
อเีมล: thaitradetoronto@on-aibn.com 
และส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ 
อเีมล: ttcvan@telus.net

Trade Insight
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3  อาร์เจนตินา

2  สหรัฐอเมริกา

4  เยอรมนี

1  แคนาดา 1
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สวเีดนน�าเข้าขยะเพ่ือผลติพลงังาน 
ขณะทีห่ลายประเทศก�าลงัปวดหวักบัปัญหาขยะล้นเมอืง ประเทศสวีเดน
กลับขาดแคลนขยะ จนต้องน�าเข้าจากนอร์เวย์ สหราชอาณาจักร 
ไอร์แลนด์ และอิตาล ีปีละกว่า 800,000 ตนั เพือ่น�ามาป้อนโครงการ
ผลติไฟฟ้า และมีแนวโน้มว่าจะเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง ปัจจบุนั สวีเดนมี
โรงเผาขยะ 32  แห่ง สามารถป้อนพลงังานความร้อนให้กว่า 950,000 
ครัวเรอืน พร้อมจ่ายไฟฟ้าให้อกีกว่า 260,000 ครวัเรอืน

สนใจสอบถามข้อมูลเพิม่เตมิและโอกาสธรุกจิในสวเีดน 
ตดิต่อส�านักงานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ กรงุโคเปนเฮเกน 
อเีมล: ditp@thaicom.dk 

โอกาสใหมใ่นตลาดเครือ่งดืม่ออสซี่ 
การใส่ใจสขุภาพมากขึน้และลดการดืม่แอลกอฮอล์ของชาวออสซี ่ผนวกกบั
กฎหมายเมาแล้วขบั และการเพ่ิมภาษสีรรพสามติส�าหรบัเบยีร์และ
เหล้าทกุๆ 2 ปีท�าให้ตลาดเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ในออสเตรเลยีซบเซา
ต่อเนือ่งจากปัจจบุนัมลูค่าตลาดอยูท่ีก่ว่า 16,000 ล้านเหรยีญสหรฐั 
หรอืประมาณ 560,000 ล้านบาท ในสถานการณ์เช่นนีผู้ป้ระกอบการ
ไทยควรเร่งพฒันาเครือ่งดืม่ใหม่ๆ เพือ่รองรบักบัพฤตกิรรมการดืม่ที่
เปลีย่นไปของชาวแดนจงิโจ้

ขอรบัค�าปรกึษาเทรนด์ตลาดเครือ่งดืม่ในตลาดออสเตรเลยี 
ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ นครซดินย์ี 
อเีมล: thaitrade@ozemail.com.au
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Happening
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กระดาษเหลือใช้ รุกตลาดดีไซน์โลก
“Paper You Can Wear” คือคอนเซป็ต์ของ
เคร่ืองประดบัแบรนด์ BASIC TEEORY ที ่
วรชัย ศิริวิภานันท์ หรือ ตี๋ เจ้าของ
แบรนด์ได้เปลีย่นกระดาษรยีสูให้กลายเป็น
งานสร้างสรรค์ที่มีมูลค่า ดึงดูดใจลูกค้า
ในหลายประเทศ

ที่ส�าคัญเขายังมีโอกาสน�าสร้อยกระดาษ
สดุเก๋ เข้าร่วมจัดแสดงงานในระดับสากล
มากมาย เช่น Bangkok Gems & Jewelry 
Fair ครัง้ที ่58 และโครงการ Thai Jewelry 
Designers to the US Market ที่มี
กรมส ่งเสริมการค ้าระหว ่างประเทศ 
เป็นผู้สนับสนุน

ซึ่ ง ไม ่ เ พียงแสดงให ้ เห็นว ่ าฝ ีมือของ
นักออกแบบไทยไม่ด้อยไปกว่าชาติใด
ในโลก แต่ยงัท�าให้ทุกคนเหน็ว่าวสัดเุหลอืใช้
ที่หลายคนมองว่าไม่มีค่าสามารถน�ามา
ต่อยอดเพ่ือสร้างรายได้ หากใช้ความคิด
สร ้ างสรรค ์และมองเห็นโอกาสของ
การท�าธุรกิจจากสิ่งที่คนอื่นมองข้าม

สนใจเข้าร่วมโครงการกับส�านักส่งเสริม
นวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
ติดต่อ 02-507-8272



โคมไฟเกลือหรือ SALt Lamp ผลิตภัณฑ์
รักษ์โลกสุดเก๋ที่ให้แสงสว่างจากการใช้น�้า
และเกลือแค่สองช้อน!

นวัตกรรมให้แสงสว่างในครัวเรือนน้ีคือ
โคมไฟ LED ที่เกิดจากการท�าปฏิกิริยา
กระแสไฟฟ้าตรงของขัว้บวกกบัน�า้เกลอื ซึง่
หากไม่มีเกลือ สามารถใช้น�้าทะเลแทนได้ 
นอกจากให้ความสว่างแล้ว ยังสามารถ
ชาร์จพลงังานไฟฟ้าอปุกรณ์ท่ีใช้พลงังานต�า่ 
เช่น โทรศัพท์มอืถือ สมาร์ตโฟนและเครือ่งเล่น 
MP3 ได้ด้วยการต่อสาย USB จากโคมไฟ 
ส�าหรบัผลติภณัฑ์พลงังานทางเลือกนีไ้ด้รับ
การคิดค้นและวางตลาดโดย Aisa Mijeno 
นกัประดษิฐ์ชาวฟิลปิปินส์ ซึง่โคมไฟเกลอืนี้
เหมาะส�าหรับคนที่ต้องการแสงสว่างแต่
ไม่สามารถเข้าถงึไฟฟ้า และคนทีก่�าลงัมองหา
พลงังานทางเลอืกใหม่ท่ีช่วยให้มีไฟฟ้าใช้ได้
แบบสะดวกสบาย โดยไม่สร้างมลพิษแก่
สิ่งแวดล้อม 

ที่มา: www.mymodernmet.com
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แสงสว่างจาก 
“ความเค็ม”



Inspiration & Success    
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สบายอารมณ์ 
สขุยัง่ยนืจากความเป็นไทย

ผลิตภัณฑ์แต่ละแบรนด์ต่างมีเรื่องราว “พิเศษ” ที่เป็นเอกลักษณ์ 

ซึ่งความพิเศษของแบรนด์ “สบายอารมณ์” คือ “ความสุข” ที่เป็นหัวใจส�าคัญของทุกขั้นตอนการผลิต 

เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวกลิ่นหอมกรุ่น สร้างความสุขให้แก่ผู้ใช้
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ศศธรณ์ ณ สงขลา ผูบ้ริหารบรษิทั ออเทนตคิ
ไทยสปา จ�ากดั เจ้าของแบรนด์ “สบายอารมณ์” 
ทีไ่ด้รับตราสญัลกัษณ์  Thailand Trust Mark 
เล่าว่า กว่าจะมาเป็นสนิค้าแต่ละคอลเล็กชัน 
เธอต้องวางคอนเซป็ต์พร้อมลงรายละเอยีดในทกุ
ขัน้ตอน ตัง้แต่เลอืกต้นก�าเนดิของกลิน่ เช่น 
กลิน่มะม่วง กลิน่มะพร้าว จะต้องใช้พนัธุไ์หน
จากพ้ืนท่ีใดของประเทศทีใ่ห้กล่ินหอมแบบที่
ต้องการ และท่ีส�าคญัจะต้องมาจากต้นทางที่
มคีวามสขุ เธอและทีมงานจงึได้เดนิทางไปทัว่
เมืองไทย เพื่อเสาะหาวัตถุดิบท้องถิ่นจาก
เกษตรกรท่ีท�าเกษตรอินทรย์ี เพราะตระหนกั
ว่านีเ่ป็นวถิแีห่งความสขุท่ียัง่ยนื 

“สบายอารมณ์ขายความสุข เราใส่ใจกับ
การคัดสรรวตัถดิุบ สนิค้าต้องมาจากแหล่งที่
มคีวามสขุ เราอยากได้กลิน่ทีม่าจากธรรมชาติ
จริงๆ และเลอืกใช้วตัถดุบิในประเทศทัง้หมด  
เป็นผลผลติของเกษตรกรท่ีมีความสขุ ท�าเกษตร
ทีไ่ม่ท�าร้ายสิง่แวดล้อม จากการลงพืน้ทีจ่รงิ 
เหน็ได้ชดัเลยว่า คนท�าเกษตรตามหลักปรชัญา
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภมูพิลอดลุยเดชมีความสขุอย่างแท้จริง”

จากความทุ่มเทดงักล่าวท�าให้สบายอารมณ์
สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวที่
นอกจากจะมีคณุสมบัติครบถ้วนตามแบบฉบบั
ของสินค้าประเภทนี้แล้ว ยังได้ถ่ายทอด
เอกลกัษณ์ของวตัถดุบิท้องถิน่ของไทยแท้ๆ 
เช ่น กลิ่นมะม่วงมหาชนกจากล�าพูน 
กลิ่นมะพร้าวจากเกาะสมุย กลิ่นกุหลาบ
จฬุาลงกรณ์จากเชยีงใหม่ พร้อมออกแบบ
บรรจุภณัฑ์อย่างพถีิพถินั

“ยกตัวอย่างเช่นคอลเล็กชันมะพร้าว บน
ฉลากเราท�าเป็นใบมะพร้าวมาสานเป็นรปูปลา 
ใส่เรือ่งราววิถีวัฒนธรรมท้องถิน่เข้าไปในตัว
บรรจภุณัฑ์ ตอนนีค้นทัว่ไปอาจรูจั้กสมยุใน
ฐานะเมอืงท่องเทีย่วชายทะเล แต่แท้จรงิแล้ว
ทีน่ีเ่คยข้ึนชือ่เรือ่งมะพร้าวมาก และปัจจบุนั
ก็ ยังมีกลุ ่มเกษตรกรที่ปลูกมะพร ้าว
ท�ามาหากนิอยูบ่นเกาะด้วย”

ปัจจบุนั สบายอารมณ์วางจ�าหน่ายผลติภณัฑ์
บ�ารงุผวิกลิน่พเิศษกว่า 10 คอลเลก็ชนั และ
น�า้หอมในร้านบทูส์ ในประเทศไทยกว่า 200 
สาขา และส่งออกสนิค้าไปยงัญีปุ่น่ รสัเซยี 
มาเลเซยี ฮ่องกง และมาเก๊า รวมถงึเปิด
รเีทลชอ็ปสบายอารมณ์ในหลายเมอืงใหญ่ของ
ญีปุ่น่ เช่น โตเกยีว และโอซาก้า และใน
มาเลเซยี

ถงึวนันี ้ ศศธรณ์ได้น�าสบายอารมณ์เดนิทาง
บนถนนธรุกจิมาแล้ว 12 ปี และเธอมัน่ใจว่า  
ประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมายแรกแล้ว ซึง่
เธอต้องการให้ “สบายอารมณ์” เป็น
ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวท่ีลูกค้าคนไทยเลือกใช้ 
และเป็นของฝากยอดนยิมของนกัท่องเทีย่ว
ต่างชาต ิ แต่ขณะเดยีวกนั เธอก็ต้องการพา
สบายอารมณ์ไปสูอ่กีเป้าหมายในอนาคต คอื 
ท�าให้คนซือ้รูส้กึภมูใิจทีไ่ด้ซือ้สนิค้าทีม่คีณุค่า
ต่อสงัคม ได้ส่งต่อความสขุตัง้แต่คนต้นน�า้
จนถงึปลายน�า้ได้อย่างแท้จรงิ

ในอนาคต ศศธรณ์บอกว่า สบายอารมณ์
ต้องการมส่ีวนร่วมกบัคนต้นน�า้ คอืเกษตรกร
เจ้าของผลผลติมากขึน้ และช่วยเหลือชมุชน
ได้มากกว่าทีผ่่านมา

“การท�าธุรกิจไม่จ�าเป็นต้องรอให้มีก�าไร
มหาศาลก่อนทีจ่ะตอบแทนสงัคม แต่ต้อง
คดิถงึสงัคมตัง้แต่เริม่แรก สามารถช่วยสงัคม
ไปพร้อมกบัการท�าธุรกจิตัง้แต่แรก ตอนนี้
ลกูค้าเริม่ตระหนกัเรือ่งเหล่านี ้พวกเขาเลอืก
ใช้แบรนด์ท่ีมคีณุค่าต่อสงัคม ดิฉนับอกกบั
ทมีงานเสมอว่า เราไม่ได้ท�างานเพือ่เมคมนันี่
หรอืหารายได้เท่านัน้ แต่ต้องท�างานทีม่คุีณค่า
มากกว่านัน้ ต้องมคุีณค่าต่อสงัคม” ศศธรณ์
ย�า้ถงึแนวทางสร้างความสขุสไตล์ “สบายอารมณ์”

ดรูายละเอียดเพ่ิมเตมิเกีย่วกบั “สบายอารมณ์” 
ได้ที ่www.sabai-arom.com

สนใจสอบถามรายละเอยีด Thailand Trust Mark
ติดต่อ 02-507-8266, 02-507-8287
อีเมล: ttm@ditp.go.th



DITP Society

DITP จัดสัมมนาหัวข้อ “สร้างแรงบันดาลใจผู้ประกอบการ SMEs 
สู ่Startup” เม่ือวนัที ่16 พฤศจกิายน 2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
โดยเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศมาบรรยาย
ให้ความรู้เรื่องเส้นทางสู่ Startup การสร้างโอกาสให้ Startup 
สามารถเข้าสูต่ลาดในต่างประเทศ ตลอดทัง้การปรบัแนวคดิเปล่ียน
ธรุกจิสูก่ารเติบโตแบบก้าวกระโดดแก่ผูป้ระกอบการและประชาชน
ที่สนใจเริ่มท�าธุรกิจ Startup 

ป้ัน SMEs สู่ Startup

DITP ร่วมกับศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน (TSTC) จัดงาน
สมัมนา “บกุตลาดแดนมงักรใน 365 วนั กบัศนูย์สร้างโอกาสธรุกจิ
ไทยสู่จีน” เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ กระทรวงพาณิชย์ 
โดย TSTC จะให้บริการค�าปรึกษาต้ังแต่ข้ันตอนการขออนุญาต
น�าเข้าสินค้าการขนส่ง และการกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมจัดสรรพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตร ที่เมืองโฝซาน มณฑล
กวางตุ้ง จัดแสดงและจ�าหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการไทยที่ผ่าน
การคัดเลือกจ�านวน 200 บริษัท และจะร่วมมือกับเครือข่ายในจีน
เชิญชวนผู้ซื้อที่มีศักยภาพจาก 15 มณฑลมาเยี่ยมชมและเลือกซื้อ
สนิค้าไทย อย่างต่อเนือ่ง ซึง่คาดว่าจะช่วยเปิดโอกาสการขายสนิค้า
ไทยให้กว้างขวางมากขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล: tstc-thailand@qq.com 
หรือติดตามข่าวสารได้ที่เฟซบุ๊ก Thailand Smart Trade Center 

12  THINK TRADE พฤศจิกายน 2559    

DITP ผนึกเอกชน 
บุกแดนมังกร 365 วัน



ต่างชาติเยือนไทย
ซื้อข้าว-มันส�าปะหลัง
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ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จ
เป็นองค์ประธานเปิดงาน Thai Night เมื่อวันท่ี 3 พฤศจิกายน 
2559 ณ นครลอสแองเจลสิ และได้ตรสัถงึความสนพระราชหฤทยั
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่องาน
ศิลปะ ทั้งดนตรี จิตรกรรม การถ่ายภาพ และภาพยนตร์ โดยงาน 
Thai Night จดัขึน้ในช่วงงาน American Film Market & Conference 
2016 ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ได้น�าผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทย 10 รายร่วมงาน เพื่อเจรจา
การค้ากับนักลงทุน ผู้ผลิต ผู้สร้าง ผู้ก�ากับจากนานาชาติ สร้าง
เครือข่ายทางธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันของธุรกิจ
ภาพยนตร์ไทยในตลาดโลก 

DITP น�าคณะผูซ้ือ้ข้าว มนัส�าปะหลงั และผลติภณัฑ์เกีย่วเนือ่งจากทัว่โลก 
280 ราย มาเจรจาธุรกจิกบัผูป้ระกอบการไทย 112 บรษิทั เมือ่วนัที ่ 14 
พฤศจกิายน 2559 ณ โรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ แอท เซน็ทรลัพลาซ่า 
ลาดพร้าว ซึง่เกดิมลูค่าซือ้ขายรวม 62,250 ล้านบาท สนิค้าทีไ่ด้รับความ
สนใจ 5 อนัดบัแรก ได้แก่ มนัส�าปะหลงัเส้น ข้าวขาว ข้าวออร์แกนิก 
ข้าวหอมมะลิ และแป้งมันส�าปะหลัง ส่วนสนิค้าอ่ืนท่ีมแีนวโน้มดี 
ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอร์รี ่ข้าวทอดกรอบ ข้าวกระป๋องพร้อมรับประทาน 
เส้นสปาเก็ตตี้ เครื่องดื่มจากข้าว ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์สปา 
เป็นต้น

Thai Night 2016
ตอกย�า้ศกัยภาพหนงัไทย



DITP Insider

ปรัชญาพอเพียง
สง่เสริมธรุกจิสเีขยีวยุค Thailand 4.0

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชักาลท่ี 9 ทรงเป็นนักพฒันาบนพืน้ฐานของความย่ังยืน พระราชด�ารสัท่ีว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” น้ัน หมายความว่า ต้อง

มุ่งพัฒนาเพือ่สร้างความเข้มแขง็ให้คนและครอบครวัในชมุชนให้มีสภาพพร้อมท่ีจะรบัการพฒันาเสยีก่อน แล้วจงึค่อยออกมาสูส่งัคมภายนอก แนวทางการพฒันา

ประเทศของพระองค์จงึเริม่จากความเป็นอยู่ของประชาชน ต่อมาคือสร้างความสมดุลระหว่างคนและธรรมชาติให้อยู่ร่วมกันและเอือ้ประโยชน์ต่อกันได้อย่างย่ังยืน 

รวมถึงการส่งเสรมิท้ังภาคธรุกิจและสงัคมแบบองค์รวม

ม.ล. คฑาทอง ทองใหญ่ ผูอ้�านวยการส�านกัส่งเสรมินวตักรรมและ
สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะ
ถ่ายทอดมมุมองการท�าธุรกจิภายใต้แนวคดิรกัษ์โลก และจดุประกาย
ไอเดียให้กับผู้อ่านนิตยสาร THINK TRADE THINK DITP

การส่งเสรมิการพฒันานวตักรรมและสร้างมลูค่าเพิม่ตามนโยบาย 
Thailand 4.0 สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างไรบ้าง
ส�านักฯ ได้ด�าเนินภารกิจภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาโดยตลอด เราส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเป็นนักคิด นักออกแบบ 
รู้จักน�าภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น และอัตลักษณ์ความเป็นไทย
มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิม่ให้สนิค้าและบรกิาร รวมถงึต้องให้ความ
ส�าคัญเรือ่งทรัพย์สนิทางปัญญา ซึง่ในหลวงเป็นต้นแบบในการเป็นนกัคดิ 
นกัสร้างสรรค์และพฒันา ดงันัน้ ทรพัย์สนิทางปัญญาถอืเป็น asset 
ของชาติที่ต้องช่วยกันรักษาไว้ ส่วนภาคอุตสาหกรรม ส�านักฯ จะ
น�าเสนอข้อมูลและความรู้เรื่องเทรนด์ ช่องทางการค้า การตลาด 
และการสร้างแบรนด์ ตลอดจนมุ่งผลักดันให้ผู้ประกอบการเป็น 
Smart SMEs กระตุ้นให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นพื้นฐานในการ
สร้างหรือต่อยอดธุรกิจ

ต้องท�าอย่างไรเพื่อเป็น Smart SMEs 
ต้องเริ่มจากการรู้จักตัวเอง และต้องเปิดใจกว้างรับรู้และเรียนรู้
สิ่ ง ใหม ่ๆ ที่ เป ็นประโยชน ์ ไม ่หยุดนิ่ งและต ้องพร ้อมรับ 
การเปลี่ยนแปลงเสมอ เพื่อยกระดับตัวเองให้เป็น Smart SMEs 
เพราะตลาดโลกต้องการผู้ประกอบการแบบนี้ 

ทศิทางเทรนด์การผลติและบรโิภคสนิค้าและบรกิารในตลาดโลก
ทุกวันนี้สิ่งที่คนให้ความส�าคัญมากขึ้นคือ เรื่องผลกระทบต่อโลก
และสิง่แวดล้อม ไม่ใช่แค่เปลีย่นบรรจภุณัฑ์มาใช้วสัดรุไีซเคลิเท่านัน้ 
แต่ต้องลงลึกถึงกระบวนการผลิต บางประเทศออกข้อบังคับเรื่อง
อตุสาหกรรมสเีขยีวอย่างเข้มงวดทกุขัน้ตอน ทัง้พลงังาน วตัถดุบิทีใ่ช้ 
แรงงานทีจ้่าง การก่อมลภาวะ และผลกระทบที่มีต่อชุมชนโดยรอบ 
บางประเทศมี Green Tax ซึ่งก�าหนดอัตราภาษีสูงส�าหรับสินค้าที่
ใช้วัตดดุบิท่ีมส่ีวนท�าลายโลก ดงันัน้ ถ้าท�าธรุกจิระหว่างประเทศจะ
ต้องศึกษาเรื่องเหล่านี้ให้ดี

โอกาสของผูป้ระกอบการไทยในการพฒันา Green Product และ 
Green Business เพือ่แข่งขนัในเวทีโลก
คนไทยมศีกัยภาพด้านการผลติมาก แต่ส่วนใหญ่ยงัขาดทีป่รกึษาทีจ่ะ
ช่วยคดิวางแผนกระบวนการพัฒนาแบบครบวงจร เราจะส่งผูเ้ช่ียวชาญ
ในด้านต่างๆ ทัง้นกัออกแบบและนกัการตลาดไปให้ค�าแนะน�า และ
ยงัช่วยหาตลาดทีเ่หมาะสมให้ด้วย
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ผู ้ประกอบการสามารถเสริม
ศกัยภาพและความพร้อมเพ่ือตอบ
โจทย์ความต้องการของลกูค้าต่างชาติได้
อย่างไร 
ต้องเข้าใจเทรนด์โลก วิเคราะห์ความสามารถและ
ข้อจ�ากัดของตัวเอง วิเคราะห์ความต้องการลกูค้าเป้าหมาย รวมถึง
เปิดรบัช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ เช่น การสื่อสารแบบดิจิทัล 
และสามารถสร้างจดุขายของสนิค้าและบรกิารได้ เช่น ชาวยโุรปชอบ
สนิค้าทีมี่การบอกเล่าเร่ืองราว (Story Telling) ผูป้ระกอบการก็ต้องถาม
ตัวเองว่ามีเรื่องราวใดที่จะถ่ายทอดได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การเป็นธุรกิจสีเขียวที่เห็นเป็นรูปธรรม หรือการท�าธุรกิจ
เพ่ือสงัคม (Social Enterprise) เป็นต้น

DITP มีโครงการสนบัสนนุผูป้ระกอบการไทยพฒันาสนิค้าและบรกิาร
สีเขียวอย่างไรบ้าง
ที่ผ่านมา DITP มีหลากหลายโครงการ เช่น โครงการรางวัล
ผูป้ระกอบธรุกจิส่งออกดเีด่น (PM Awards) มรีางวลัประเภทสนิค้า
นวตักรรมท่ีอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมยอดเยีย่ม (Best Green Innovation) 
โครงการ T-Style ที่น�าผลิตภัณฑ์จากภาคอีสานมาพัฒนาต่อยอด
สู่สินค้าไลฟ์สไตล์ในตลาดสากล และโครงการ DEWA (Design 
from Waste of Agriculture) ทีส่่งเสรมิให้น�าวสัด ุเช่น มนัส�าปะหลงั 
ใยสับปะรด ขีเ้ลือ่ย มาผลิตสนิค้าทีใ่ช้ในชวีติประจ�าวนั ซึง่ของใช้เหล่านี้
เป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดโลก

 ความส�าเรจ็ของโครงการ   และ
ตัวอย่างผู้ประกอบการที่ประสบ

ความส�าเรจ็ในเวทโีลก
DITP ขอแบ่งความส�าเร็จเป็น 2 ส่วน คอื 

ความส�าเรจ็ในส่วนของ “คน” ทีเ่รยีกว่า Creative 
Startups ซึง่เป็นกลุม่ผู้ประกอบการรุน่ใหม่ประมาณ 400 กว่าราย 

ทีไ่ด้รับพืน้ฐานความรูก้ารท�าธรุกจิสร้างสรรค์จาก DITP และความ
ส�าเรจ็ส่วนทีส่องคอื “ผลงาน” เช่น โครงการรางวัลสนิค้าไทยทีม่กีาร
ออกแบบด ี(DEmark) มีผลงานได้รับรางวัลนี้ประมาณ 600 กว่า
รายการ นับตั้งแต่ด�าเนินโครงการมา 9 ปี และยังมีผลงานอีกนับ
หมืน่รายการทีอ่ยู่ระหว่างการวดัผลของการประกวดในโครงการต่างๆ 
อย่างไรกต็าม DITP ไม่สามารถช่วยเหลอืผูป้ระกอบการได้ทกุราย จงึ
จ�าเป็นต้องเลือกผู้ประกอบการดีเด่นในแต่ละด้าน หรือสินค้าที่มี
ศักยภาพ เช่น Labrador Eqologist Pin-Metal Life เพือ่เป็นแบบอย่าง
และสร้างแรงบนัดาลใจให้ผูป้ระกอบการรายอืน่ต่อไป

แผนด�าเนินงานในอนาคต
ในเดือนธนัวาคม 2559  DITP ร่วมกับศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
(TCDC) จัดงาน Chiang Mai Design Week และเดือนกุมภาพันธ์ 
2560 จะร่วมกับนิตยสาร ART4D จดังาน Bangkok Design Festival 
นอกจากนีย้งัมกีจิกรรมอืน่ เช่น การประกวดรางวัล DEmark ด้าน
การออกแบบและใช้วัสดุรีไซเคิล ซึ่งจะจัดช่วงเดือนมิถุนายน-
กรกฎาคม 2560 ส่วนโครงการ DEWA กจ็ะส่งเสรมิอย่างต่อเนือ่งต่อไป

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.go.th
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Friends of DITP

เติบโตด้วยกันในอิตาลี
ช่วงที่ผ่านมา บริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยหลายรายต่างออกไปขยายธุรกิจในต่างประเทศด้วยการซื้อและควบรวมกิจการ (M&A) ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้

และขยายฐานธุรกิจของตัวเองแล้ว ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเหลือให้บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโตในเวทีโลกพร้อมกันไปด้วย ในส่วนของบริษัท 

เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ท่ีซ้ือกิจการห้างลารีนาเซนเต ในอิตาลีเม่ือปี 2554 ก็ได้จับมือกับส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 

ณ เมืองมิลาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยส่งออกสินค้าและปักธงธุรกิจในตลาดโลกเช่นกัน

จากความส�าเรจ็เหล่านี ้ ทางเซน็ทรลัฯ กย็งั
มุง่มัน่เดนิหน้าจับมอืกบั DITP เพ่ือเปิดช่องทาง
โปรโมตสินค้าไทย ช่วยสร้างการรับรู ้
ผลิตภัณฑ์แบรนด์ไทยในอิตาลี โดยในปี 
2560 จะร่วมกันจดัโครงการเกีย่วกบัข้าวและ
นวัตกรรมด้านอาหาร ขณะเดียวกันก็จะ
สนับสนุนให้มีการเปิดร้านอาหารไทย
ในห้างลารนีาเซนเตแบบถาวร ซึง่ตอนนีม้ี
ผูป้ระกอบการร้านอาหาร เช่น เอสแอนด์พี 
และแมงโก้ทรแีสดงความสนใจร่วมทพัปักธง
ไทยในอติาลแีละทางเซน็ทรัลฯ กพ็ร้อมเปิดรบั
พันธมิตรเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยกันผลักดันและ
ยกระดบัแบรนด์ไทยคุณภาพให้เตบิโตในเวทโีลก
อย่างมั่นคงร่วมกัน

โดยมีคนไทยเป็นผู้บริหารจัดการร้านและ
เสิร ์ฟอาหาร ท�าให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึง
บรรยากาศการบรกิารแบบไทยทีม่เีสน่ห์ รวม
ทัง้ได้น�าอาหารไทยจากร้าน Blue Elephant 
มาจ�าหน่ายด้วย ซึง่ผู้เข้าชมงานให้การตอบรบั
อย่างอบอุน่ เรยีกได้ว่าเป็นกจิกรรมส่งเสรมิ
ธุรกจิอาหารไทยทีค่รบวงจรและเป็นรปูธรรม
ทีเ่ป็นความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชน
ที่ช่วยสร้างเวทีให้อาหารไทยเข้าถึงชุมชน
อย่างแท้จรงิ 

นอกจากนี ้การทีล่ารนีาเซนเต เป็นห้างหรชูัน้น�า
ของประเทศยังช่วยยกระดบัสนิค้าไทยให้มี
ภาพลกัษณ์เทยีบเท่ากบัสนิค้านานาชาตไิด้อกีด้วย 

เริม่ต้นจากปี 2557 ได้ลงนามความร่วมมอื 3 
ฝ่าย ระหว่างกระทรวงพาณชิย์ เซน็ทรลัรเีทล 
คอร์ปอเรชัน่และห้างสรรพสนิค้าลารนีาเซนเต 
เมอืงมลิาน จดัแสดงสนิค้าของตกแต่งบ้านเป็น
เวลา 3 สปัดาห์ 

ต่อมาในปี 2558 กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 
(DITP) ได้ร่วมมอืกับแบรนด์ร้านอาหารแถวหน้า
ของเมอืงไทย ได้แก่ แมงโก้ทร ีเปิดร้านอาหาร 
“Taste of Thailand” ในลกัษณะร้านอาหาร 
Pop-Up หรอืร้านชัว่คราวทีล่ารีนาเซนเต เป็น
เวลา 1 เดอืน ในช่วงทีมิ่ลานเป็นเจ้าภาพจัดงาน
เอ็กซ์โปอาหาร ระหว่างเดือนพฤษภาคม-
ตุลาคม 2558 
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ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา หลาย
ประเทศรวมถึงประเทศไทยประสบปัญหาการส่งออก
โดยรวมลดลง แต่ส�าหรบัประเทศไทยนัน้การส่งออก
ภาคบรกิารก�าลงัเป็นดาวรุง่ทีข่ยายตัวอย่างต่อเนือ่ง 
โดยมีสัดส่วน 15 % ของ GDP ในปี 2558 เป็น
ตัวบ่งชี้ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่มีสัดส่วน
มูลค่าส่งออกบริการโดยรวมกว่า 70% อีกทั้งยัง
เติบโตเฉลี่ย 13% ต่อปี

นอกจากนี้ ยังมีภาคบริการในหมวดอื่นๆ ที่ไทย
มศีกัยภาพ อาทเิช่น ภาคก่อสร้างและบรกิารด้าน
ธุรกิจและวิชาชีพ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก
การที่ ไทยตั้งอยู ่ ในจุดยุทธศาสตร์ของกลุ ่ม
ประเทศอาเซยีน โดยเฉพาะกลุม่ CLMVT ท่ีก�าลงั
อยู ่ในช่วงพัฒนา บริการด้านวัฒนธรรมและ
นันทนาการ และทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์
และสิทธิบัตร รวมถึงดิจิทัลซอฟต์แวร์และดิจิทัล
คอนเทนต์ต่างๆ 

โดยการส่งออกบรกิารข้างต้นจะเป็นหนึง่ในกลไก
ขับเคลื่อนส�าคัญในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ช่วยให้ประเทศของเรา
เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป

ที่มา: ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)

หมายเหต:ุ ข้อมูลต่างๆ ทีป่รากฏเป็นข้อมูลทีไ่ด้จากแหล่งข้อมูลทีห่ลากหลาย 

และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ท่ีสนใจ

เท่านั้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM 

Bank) จะไม่รบัผดิชอบในความเสยีหายใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากการทีม่บีคุคล

น�าข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

ธุรกิจบริการ
ดาวรุ่งขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย
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อย่าเผลอเสียสิทธิ
“ทรัพย์สินทางปัญญา”

ตลอดปีน้ี ดิฉันได้น�าผู้ประกอบการร่วม
งานแสดงสินค้าทั้งในเมืองไทยและต่าง
ประเทศหลายงาน และมโีอกาสพดูคยุกบั
ผูป้ระกอบการไทยท่ีน�าสนิค้าไปจ�าหน่ายและ
ก�าลงัมองหาลู่ทางส่งออกสนิค้าไปจ�าหน่ายใน
ต่างประเทศ พบว่า หน่ึงในประเดน็ยอดฮิตที่
คนท�าธุรกจิ SME หยบิยกมาพดูคยุกบัดฉินั
กคื็อ เรือ่งการละเมดิทรัพย์สินทางปัญญา
สินค้าไทยในต่างประเทศ ซ่ึงรับฟังแล้ว 
นอกจากกังวลไปกับพวกท่านเหล่าน้ันแล้ว 
ดฉินัมองว่าเป็นสญัญาณท่ีด ีทีน่กัธรุกิจไทยต่ืนตวั
กับเรือ่งนีม้ากขึน้ เพราะน่ีเป็น “หวัใจ” ส�าคญั
ของการท�าธรุกจิ ท่ีหากพลาดไปแล้ว การตาม
แก้ปัญหาทีหลงัต้องเหน่ือยหนกัทเีดยีว

ปัญหาละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาทีเ่จอกนับ่อย
ในตลาดต่างประเทศ คอื การถูกเลยีนแบบ
เครือ่งหมายการค้า ซึง่ปัญหานีเ้กดิจากเจ้าของ
สินค้าไม่ได้จดทะเบียนเครือ่งหมายการค้าใน
ต่างประเทศไว้ก่อน และในระยะยาวยัง
ท�าลายภาพลักษณ์ของแบรนด์จริงได้ด้วย 
เพราะถ้าผู ้บริโภคเข้าใจผิดคิดว่าสินค้า
ลอกเลียนแบบคอืของจรงิ ซือ้ไปใช้และพบว่า
ด้อยคุณภาพ กอ็าจไปบอกเล่าต่อ จนท�าลาย
ชือ่เสียงแบรนด์จริงในตลาดนัน้

Trade Watch
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นอกจากปัญหาการท�าลายภาพลกัษณ์ของ
แบรนด์จรงิแล้ว คือผูป้ระกอบการส่งสนิค้า
ไปขายในต่างประเทศ แต่ไม่ได้จดทะเบยีน
เคร่ืองหมายการค้าไว้ในตลาดนัน้ เมือ่สินค้า
ได้รับความนิยมมากกลับพบว่ามีบุคคลอื่น
น�าเคร่ืองหมายการค้าของแบรนด์ดงักล่าวไป
จดทะเบยีนแทนเจ้าของตัวจรงิ 

ผลสุดท้ายเจ้าของเครือ่งหมายการค้าชาวไทย
ไม่สามารถส่งสนิค้าดังกล่าวไปขายในประเทศ
นัน้ได้อกี เพราะถ้าส่งไปกเ็ท่ากบัไปละเมดิ
เคร่ืองหมายการค้าคนอืน่ บางรายกถ็อดใจ
ยอมถอยออกจากตลาด

แต่ถ้าเลอืกจะเดนิหน้าธรุกจิต่อเพราะเหน็ว่า
เป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพสงู กต้็องตดัใจยอมเสยี
ค่าใช้จ่ายด�าเนินคดเีพ่ือให้สทิธิเครือ่งหมายการค้า
ดงักล่าวกลบัมาเป็นของตวัเอง 

ส�าหรับประเทศท่ีสินค้าไทยเจอปัญหา
ถกูละเมดิเคร่ืองหมายการค้ามากกค็อื จนี 
และประเทศในอาเซยีน ซึง่ผูบ้ริโภคนยิมใช้
สินค้าไทย เพราะชืน่ชอบคุณภาพและราคา
ไม ่แพงเกินไป โดยสินค้าที่ ถูกละเมิด
เคร่ืองหมายการค้าในต่างประเทศมากทีส่ดุคอื 
อาหาร เคร่ืองดืม่ เคร่ืองส�าอาง สินค้าทีม่ช่ืีอเสียง
ในไทยและเริม่ส่งไปขายในต่างประเทศ แต่ไม่
ได้จดทะเบียนเครือ่งหมายการค้าในประเทศ
ปลายทางไว้ก่อน

อ่านมาถงึบรรทดันี ้ท่านผูอ่้านคงเหน็เหมอืนกนั
ใช่ไหมคะว่า ปัญหาทีเ่กดิขึน้ส่วนใหญ่ล้วนมา
จากการทีเ่จ้าของสนิค้าไทยอาจละเลยความ
ส�าคญัของ “ทรพัย์สนิทางปัญญา” ทัง้สิน้ จน
ท�าให้ต้องสญูเสยีโอกาสในการเปิดตลาดใหม่ 
ผู้บริโภคเข้าใจผิดในการซื้อสินค้าและขาด
ความมัน่ใจในคณุภาพสนิค้า และต้องเสยี
ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องด�าเนนิคดเีพ่ือเรยีกร้อง
สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของตัวเองคืนมา

ถ้าไม่อยากเสยีสทิธทิีเ่ป็นของตวัเองตัง้แต่แรก 
ดฉินัขอแนะน�าว่า เมือ่วางแผนว่าจะส่งสนิค้า
ไปขายประเทศไหน ต้องรบีไปจดทะเบยีน
ทรพัย์สนิทางปัญญาไว้ก่อนเสมอ 

ย�า้ว่าต้องท�าทุกประเทศในตลาดท่ีจะส่งออกค่ะ 
โดยหลักการแล้ว หากต้องการคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าในประเทศใด ต้องไป
จดทะเบยีนขอรบัความคุม้ครองในประเทศนัน้ 
อย่างไรก็ด ีขณะนีป้ระเทศไทยก�าลงัด�าเนนิการ
เข้าเป็นภาคพีธิสีารมาดรดิ ซึง่จะช่วยอ�านวย
ความสะดวกแก่ผูป้ระกอบการในการยืน่ค�าขอ
จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าระหว่าง
ประ เทศ โดยยื่ นค� าขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าครั้งเดียวและสามารถ
เลือกจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้านั้นใน
ประเทศสมาชกิพธีิสารมาดรดิ 97 ประเทศ 
เช่น จนี และสหรฐัฯ รวมท้ังประเทศในอาเซยีน

ได้แก่ สงิคโปร์ เวยีดนาม กมัพูชา ฟิลปิปินส์ 
และลาว ระบบดงักล่าวจะช่วยประหยดัเวลา
และค่าใช้จ่ายให้แก่ผูป้ระกอบการอกีด้วย

หากรกัษาสทิธ ิ (ทรพัย์สนิทางปัญญา) ไว้
ตัง้แต่แรกกจ็ะช่วยให้เจ้าของสนิค้าไทยขยาย
ตลาดในตลาดต่างประเทศได้อย่างสบายใจ
มากขึน้ค่ะ 

ถ้ามข้ีอสงสยัอย่างไรเกีย่วกับเรือ่งนี ้สามารถ
มาขอค�าปรกึษากบั DITP ได้ เพราะเรามี
เครือข่ายพันธมิตร ท่ีพร้อมจะสนับสนุน
ผูป้ระกอบการไทยทกุคนให้เติบโตในตลาด
การค้าโลกอย่างมปีระสทิธภิาพเสมอค่ะ

ต้องการรบัค�าปรกึษาด้านการค้าระหว่างประเทศ
ตดิต่อ DITP Call Center 1169

มาลี โชคล�้าเลิศ

อธบิดกีรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

อดตีอธบิดกีรมทรัพย์สนิทางปัญญา

อดตีอคัรราชทตู (ฝ่ายการพาณิชย์) 

ส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 

ณ กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจกัร

อดตีอคัรราชทตูทีป่รึกษา (ฝ่ายการพาณชิย์) 

ส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 

ณ กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย

-

-

-

-
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THINK THAILAND
THINK TRUSTED QUALITY, THINK THAILAND TRUST MARK

www.thailandtrustmark.com

Thailand Trust Mark 

ส ัญล ักษณแห งค ุณภาพ

ของส ินค าและบร ิการไทย

มองหา



“ผมเกิดในครอบครัวข้าราชการ และถูกหล่อหลอมปลูกฝัง
ให้การสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นเรื่องส�าคัญของชีวิต 
บรรพบุรษุของผมได้ท�างานรบัใช้แผ่นดนิมาตัง้แต่สมยัคณุปูท่วด 
สมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาพไิชยญาติ (ทัต บนุนาค) ซึง่เป็น
ผูส้�าเรจ็ราชกาลแผ่นดนิในสมัยรชักาลที ่4 ต่อมา คณุพ่อทวด 
คอืเจ้าพระยาศรพีพิฒัน์รตันราชโกษาธบิดี (แพ บนุนาค) ได้
เป็นหวัหน้าคณะทตูไปเจรญิพระราชไมตรียงัฝรัง่เศส ในสมัย
พระเจ้านโปเลียนที่ 3 ตลอดจนลูกหลานรุ่นต่อๆ มาจนถึง
รุ่นผมต่างกเ็ลอืกเป็นข้าราชการทัง้สิน้

ค�าว่า “ปฏิบัตบูิชา” ส�าหรบัผมคอื การใช้ชวีติอย่างมคีณุค่าโดย
ยดึม่ันในสิง่ท่ีถกูต้อง ถงึแม้ในบางครัง้ต้องเผชญิกบัแรงเสยีดทาน
กต็าม ดงัพระบรมราโชวาททีใ่นหลวงรชักาลท่ี 9 พระราชทาน
แก่ครแูละนักเรยีนโรงเรยีนจติรลดาว่า การด�ารงชวีติทีดี่จะต้อง
ปรบัปรงุตวัตลอดเวลา ซึง่ต้องอาศยัความเพยีรและความอดทน
เป็นท่ีต้ัง ถ้าคนเราไม่หมัน่เพยีร ไม่มคีวามอดทนกอ็าจจะท้อใจ
ไปโดยง่าย เม่ือท้อใจไปแล้ว กไ็ม่มีทางทีจ่ะมชีีวติเจรญิรุง่เรอืงแน่ๆ 

ผมภมูใิจกบัอาชพีและการท�างานที ่DITP มาก เพราะได้เป็น
ส่วนหนึง่ในการสร้างโอกาสและสนับสนนุผู้ประกอบการผ่าน
ระบบบริการสื่อสารที่ทันสมัยในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชัน 
อย่างบริการ DITP Connect ซึ่งให้ข้อมูลทางการตลาดจาก
ส�านกังานของ DITP ทัว่โลก และ DITP Touch ทีผู่ป้ระกอบการ
สามารถรับค�าปรึกษากับเจ้าหน้าท่ีผ่านทางแอปพลิเคชันได้
อย่างฉับไวและถูกต้อง” 

ธีรพล บุนนาค (เสธ)
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
ส�านักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ

ธีรพล    
บุนนาค
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@ditp

ไมพลาดขาวการคาจากกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ เพียงแอดไลน @ditp พรอมรับสิทธิลุนโชค 2 ชั้น

ชั้นที่ 1 เทียนหอมแบรนด PANPURI มูลคา 1,500 บาท จำนวน 4 รางวัล

ชั้นที่ 2 บัตรโดยสารเครื่องบิน กรุงเทพ-เชียงใหม-กรุงเทพ พรอมที่พัก 2 รางวัล

คุณมี LINE @ditp แลวหรือยัง?

สมัมนา “โลจสิตกิส์ 4.0 ความท้าทายของ
ผูป้ระกอบการ SMEs ไทย”
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 
เวลา 08.30 – 17.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
(ถนนรัชดาภิเษก)

สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิที่ 
0-2507-8109, 0-2507-8131, 

0-2507-8146

สัมมนา “นวัตกรรมสินค้าเกษตร...ตาม
รอยพ่อ...สู่ตลาดการค้าโลก” 

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 
เวลา 13.30 – 17.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 

 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(ถนนรัชดาภิเษก)

สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิที่ 
0-2507-8109, 0-2507-8131, 

0-2507-8146

มหกรรมแทรกเตอร์และจกัรกลเกษตรไทย 2016 
วันที่ 2-11 ธันวาคม 2559 

ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม

สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิที่
089-024-7464

ปฏทินิกิจกรรมและการสัมมนา
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DITP Calendar



@ditp

ไมพลาดขาวการคาจากกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ เพียงแอดไลน @ditp พรอมรับสิทธิลุนโชค 2 ชั้น

ชั้นที่ 1 เทียนหอมแบรนด PANPURI มูลคา 1,500 บาท จำนวน 4 รางวัล

ชั้นที่ 2 บัตรโดยสารเครื่องบิน กรุงเทพ-เชียงใหม-กรุงเทพ พรอมที่พัก 2 รางวัล

คุณมี LINE @ditp แลวหรือยัง?
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              Healthy Thought

“ ความสุขความเจริญที่แท้จริงอันควรหวังนั้นเกิดขึ้นได้จากการกระท�าและความประพฤติที่เป็นธรรมมีลักษณะสร้างสรรค์ 
คืออ�านวยผลที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัว แก่ผู ้อื่น ตลอดถึงประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วย ”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และอนุปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันเสาร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2518



กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย

THINK TRADE  THINK DITP

www.ditp.go.th DITP Call Center 1169


