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This is Pad Thai



#THAILAND
HEARTMADE
QUALITY

บลูสไปซไดรับตราสัญลักษณ T MARK ซึ่งเปนหัวใจสำคัญของคุณภาพที่ไปไกลทั่วโลก

T H A I L A N D H E A R T M A D E N A T I O N
คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพที่สด สะอาด และออรแกนิก พรอมสูตรลับของสวนผสม  

ดวยคุณภาพการผลิตที่ใสใจทุกขั้นตอน รสชาติจึงจัดจานไดใจ
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FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY

หัวใจของคุณภาพ และความเปนเลิศ

T MARK เคร�่องหมายแหงคุณภาพ

จากใจคนไทยสูความมั่นใจระดับโลก

#ทำดวยไทย #ทำดวยใจ
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สวัสดค่ีะ 
ด้วยผืนดินอันอุดมสมบูรณ์บวกกับสภาพ
ภมูอิากาศท่ีเอือ้ให้ผลผลติทางการเกษตรของเรา
มคีณุภาพทีโ่ดดเด่น มปีรมิาณมากพอส�าหรบั
การบรโิภคในประเทศและยงัเหลอืพอให้ส่งออก
สร้างรายได้มากกว่า 36,600  ล้านเหรยีญสหรฐั
ในปีทีผ่่านมา สมกบัทีไ่ด้สร้างชือ่ให้ประเทศไทย
ในฐานะเป็นครัวของโลก หรอื Kitchen of the 
World อย่างแท้จรงิและตดิอนัดบัเป็น 1 ใน 7 
ผูผ้ลติสนิค้าเกษตรและสนิค้าอาหารแปรรปู
รายส�าคญัของโลกอกีด้วย

DITP ผลักดนัการส่งเสรมิอตุสาหกรรมเกษตร
และอาหารมาอย่างต่อเนือ่งและครบวงจร และ
มุง่มัน่มองหาช่องทางการค้าและเทรนด์การ
ตลาดทีน่่าสนใจมาฝากผูป้ระกอบการไทยเสมอ 
เทรนด์รกัสขุภาพและไลฟ์สไตล์แบบผสมผสาน
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This is Pad Thai

ที่ปรึกษา:

อธิบดี

มาลี โชคล�้าเลิศ

รองอธิบดี

สุพพัต อ่องแสงคุณ

สมเด็จ สุสมบูรณ์

วรรณภรณ์ เกตุทัต

บรรณาธิการบริหาร: มาลี โชคล�้าเลิศ

รองบรรณาธิการบริหาร: จักรินทร์ โกมลศิริ

บรรณาธิการบทความ: อรอนุช ผดุงวิถี

บรรณาธิการฝ่ายศิลป์: อาจพงษ์ ฉันทภิญญา

กองบรรณาธิการ: 

ส�านักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

563 ถนนนนทบุรี อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

www.ditp.go.th

DITP Call Center 1169

ขอบคุณภาพปก: @nick.royalebrat

หมายเหตุ: THINK TRADE THINK DITP เป็นนติยสาร

ของกรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ ข้อมลูทัง้หมดที่

ปรากฏในนิตยสารเป ็นข ้อมูลล ่าสุดขณะจัดพิมพ ์ 

ทางกรมฯ และทมีผู้จดัท�าขอสงวนสทิธใินการน�าไปใช้ใน

เชิงพาณิชย์

Contents

www.thinktradethinkditp.com

 Executive  Editor

เป็นเทรนด์ทีก่�าลงัมาแรงในปัจจบุนั คนรุ่นใหม่
ใส่ใจกับสขุภาพมากขึน้ อาหารประเภท Super 
Food ท่ีอุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหาร 
ท้ังวิตามนิ แร่ธาต ุและสารต้านอนมุลูอสิระ
เป็นท่ีนยิมและมยีอดจ�าหน่ายอย่างก้าวกระโดด 
จงึเป็นโอกาสทีดี่ทีผู่ป้ระกอบการไทยจะน�า
เทรนด์สขุภาพนีม้าต่อยอดนวตักรรมและขยาย
โอกาสทางการค้า

THINK TRADE THINK DITP ฉบบันีน้�า
เรือ่งราวของ Super Food ทัว่โลกมาฝากและ
น�าเสนอช่องทางให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดง
ศกัยภาพและตอกย�า้ว่าประเทศไทยเป็นครัว
ของโลก พร้อมๆ กบังาน THAIFEX-World of 
Food Asia 2017 ซึง่เป็นมหกรรมสินค้าอาหาร
ท่ีใหญ่ท่ีสดุในเอเชยีท่ีก�าลังจะเกดิขึน้ปลายเดือน
พฤษภาคมนีด้้วยค่ะ

นางมาลี โชคล�้าเลิศ
อธบิดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

กระทรวงพาณิชย์
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ถอดรหัส 
Super Food 
สดุยอดอาหารคนรักสขุภาพ

Eat Right, Live Longer กินอาหารให้ถูก 
ชวิีตยนืยาว คนเราไม่ได้รับประทานอาหาร
ให้อิม่ท้องเพียงอย่างเดยีวอกีต่อไป แต่ยงัต้องการ 
“อาหาร” ท่ีดต่ีอสขุภาพ ช่วยลดความเสีย่ง
ของการเกดิโรค เพราะอยากมอีายยุนืยาว
พร้อมกบัมีสขุภาพแขง็แรงด้วย

อาหารธรรมดาหลายชนิดที่เราคุ ้นเคย
จงึผงาดขึน้เป็นเป็น “Super Food” ซึง่เป็น 
อาหารหรือวัตถุดิบส�าหรับปรุงอาหารที่
นอกจากจะท�าให้อ่ิมท้องแล้ว ยงัมสีรรพคณุ
พิเศษอดุมด้วยวติามิน แร่ธาต ุสารต้านอนุมลู
อสิระ ทีล้่วนมีประโยชน์ต่อร่างกาย

ความนยิมอาหารกลุม่น้ีเพิม่ข้ึนอย่างเหน็ได้ชดั
ทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในปี 2558 
พบว่ามกีารเปิดตัวอาหารและเครือ่งดืม่ทีถ่กู
ระบุว่าเป็น “ Super Food” “ Super Fruit” 
หรอื “Super Grain” เพิม่ขึน้ 36% จากปี 2557  
โดยประเทศที่มีการวางตลาดสินค้าใหม่
กลุม่น้ีมากท่ีสดุคอื สหรฐัอเมรกิา รองลงมา
คอืออสเตรเลีย เยอรมนี อังกฤษ และแคนาดา 
การเติบโตของสนิค้ากลุม่นีเ้กดิจากผูบ้รโิภคท่ี
ต้องการอาหารท่ีมีคณุค่าทางโภชนาการสงู

ส่วน Super Food ท่ีคนทัว่โลกให้ความสนใจ
ตอนนี้ก็มีหลายชนิด เช่น มะเขือเทศ 
ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ ชะลอความแก่ 
ช่วยลดไขมันและน�า้ตาลในเลอืด กระเทยีม
มสีารอาหารสงู ช่วยลดการอกัเสบ เมด็เก๋ากี้
มวีติามนิ แร่ธาตุ และสารไฟโตนเูทรียนสงู
ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช้ันดี รวมถึง
น�้าผึ้ง เมล็ดเจีย และชาเขียวที่ล ้วนมี
คุณสมบัตช่ิวยเสรมิสร้างสขุภาพทีด่ี

Super Food อกีชนิดท่ีก�าลงัได้รับความนยิม
เพิม่ขึน้คือแมลง ท่ีอดุมไปด้วยโปรตนี ธาตเุหลก็ 
แคลเซียม แต่มีไขมันต�า่ รายงานขององค์การ
อาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
(FAO) ระบุว่ามีแมลงประมาณ 2,000 ชนดิ
ทีส่ามารถทานได้ ซึง่แมลงเป็นอาหารทีค่นใน
แอฟรกิาและเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้บรโิภค
กนัมานานแล้ว หากตอนนีส้หภาพยุโรปก�าลังท�าวจัิย
การน�าแมลงมาปรุงอาหาร เพือ่ส่งเสริมการกนิ
แมลงในยุโรป โดยมีผลวิจัยความคิดเห็น
ชาวองักฤษพบว่า 46% จะตดัสินใจกนิแมลง
เป็นอาหารหากได้รบัข้อมูลทีเ่พยีงพอเกีย่วกบั
ข้อดขีองการกนิอาหาร Super Food ชนดินี้ 

กระแสความนยิม Super Food แบบนีเ้มอืงไทย 
ก็สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ไม่ยาก 
เพราะไทยมสีมนุไพรและผกัผลไม้ไทยหลาย
ชนดิทีจั่ดอยูใ่นกลุม่ Super Food ด้วยเหมอืนกนั 
เช่น มะพร้าวทีน่�ามารบัประทานสดๆ เพือ่
บ�ารงุสขุภาพ ยงัสามารถแปรรปูเป็นสนิค้า
สขุภาพทีม่มีลูค่าเพิม่ได้ เช่น น�า้มนัมะพร้าว
สกดัเยน็ ส่วนมงัคดุ ราชนิผีลไม้ของไทยที่
ได้รับความนยิมในต่างประเทศมาก เพราะสาร
สม่ีวงในเปลอืกมงัคดุช่วยลดการอักเสบได้ดี 
และน�าไปแปรรปูเป็นอาหารสขุภาพหลายรปูแบบ 
เช่น น�า้มงัคดุ น�า้ส้มสายชมูงัคุด ขนนุกเ็ป็น
ผลไม้อีกชนดิท่ีก�าลงัมาแรง เป็นแหล่งวติามนิซี 
บแีละมสีารต้านอนมุลูอสิระ รวมถงึแร่ธาตุ
ต่างๆ ทีด่ต่ีอสขุภาพ

นับถึงตอนนี้มีผู้ประกอบการไทยจ�านวน
ไม่น้อยได้ก้าวเข้าไปชงิส่วนแบ่งตลาด Super 
Food โลกแล้ว และยงัมช่ีองว่างในตลาดท่ี
ก�าลงัเตบิโตนีอ้กีมาก รอคอยผูท้ีม่ศีกัยภาพ
เข้าไปร่วมวง

ต้องการค�าปรึกษาด้านตลาด Super Food และ
เทรนด์อาหารโลก ตดิต่อ DITP 
Call Center 1169

รูห้รือไม่…
Super Food เป็นศัพท์ทางการตลาด
เพือ่ใช้กล่าวถงึอาหารท่ีเชือ่ว่ามปีระโยชน์
ต่อสขุภาพ มกัจะประกอบด้วยสารต้าน
อนมุลูอสิระ วติามนิ หรอืสารอาหารอืน่ๆ 
และอยู่ในรูปของอาหารปกติ ไม่ใช่
เมด็ยาหรอืในรปูอาหารเสรมิ

Mintel หนึง่ในบรษิทัวจิยัการตลาดและ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคยกัษ์ใหญ่เผยว่าในช่วง
ปี 2554-2558 มกีารเปิดตัวผลิตภัณฑ์
อาหารและเครื่องดื่มใหม่ๆ ที่มีค�า
ว่า “Super Food” “Super Fruit” หรอื 
“Super Grain” ถงึ 202% ทัว่โลก

Bill Gates ผู้ก่อตั้ง Gates Foundation 
ผลักดันการบริโภคแมลงในฐานะเป็น 
Super Food ทีม่แีหล่งโปรตนีทางเลอืกใหม่ 
ส�าหรบัคนทัว่ไปและคนยากจน

ต้องการค�าปรึกษาด้านตลาด Super Food และ

เทรนด์อาหารโลก ตดิต่อ DITP Call Center 1169

ทีม่า: www.healthandtrend.com        
      www.cpthailand.com 
      www.haamor.com  
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10 อันดับ Super Food 
ปี 2017 

1.  เมล็ดพืช 
2.  อโวคาโด
3.  ถั่ว
4.  อาหารหมัก เช่น 
    กิมจิหรือโยเกิร์ต
5.  ธัญพืช
6.  เคล
7.  ชาเขียว
8.  มะพร้าว
9.  ผลไม้เมืองร้อน
10. แซลมอน

โหวตโดยนักโภชนาการใน
อเมริกา

                           THINK DITP เมษายน 2560 5



1

3

Trade Insight

เทรนด์อาหารทะเลสดุฮติ
นอกจากกุง้ท่ีเป็นอาหารทะเลสดุโปรดของชาวอเมรกินัแล้ว ยังมเีทรนด์
ค้าปลกีซฟีดูทีก่�าลงัมาแรงทัง้อาหารทะเลพร้อมปรงุ ผลติภณัฑ์จาก
ปลาแซลมอน อาหารโปรตนีเพือ่สขุภาพ ปลาสายพนัธุท้์องถ่ิน และอาหาร
สไตล์ชาวเกาะท่ีใช้ปลาเป็นส่วนประกอบหลัก ซึง่ผูป้ระกอบการไทยควรให้
ความสนใจ เพ่ือน�าเสนอผลิตภณัฑ์ให้ถกูใจผู้บรโิภคทีร่กัสขุภาพ 

มองหาช่องทางส่งออกอาหารทะเลไปสหรฐัอเมรกิา 

ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ นครนวิยอร์ก 

อีเมล: info@thaitradeny.com

นวตักรรมหนุนตลาดเวชภณัฑเ์ตบิโต
เทคโนโลยแีละนวตักรรมการแพทย์ล�า้สมยัของสวติเซอร์แลนด์ผลักดนัให้
ตลาดยาและเวชภณัฑ์ของประเทศขยายตัว 4.7% ในปี 2559 หลงัจาก
เปิดตวัยาชนดิใหม่เพ่ือรักษาโรคมะเรง็และโรคภมิูแพ้ตวัเอง หากไทย
สามารถน�านวัตกรรมดงักล่าวมาต่อยอดหรอืใช้ร่วมกบัการแพทย์ของไทย 
กจ็ะช่วยเพิม่ขดีความสามารถทางการแพทย์และน�าประเทศก้าวเป็นฮบั
การแพทย์ของเอเชยีได้อย่างรวดเรว็

ต้องการเรยีนรูน้วตักรรมการแพทย์ของสวติเซอร์แลนด์ 

ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

อเีมล: info@thaitradefrankfurt.de

สง่ออกข้าวไทยรุง่
ด้วยสภาพอากาศหนาวเยน็และมพ้ืีนทีเ่พาะปลกูข้าวค่อนข้างจ�ากัด ท�าให้
แคนาดามีผลผลติข้าวไม่เพยีงพอต่อความต้องการบรโิภค จึงต้องน�าเข้าข้าว
จากท่ัวโลก นอกจากข้าวหอมมะลิทีไ่ทยส่งออกอยู่แล้ว ผูป้ระกอบการควร
น�าเสนอข้าวสายพันธุใ์หม่ๆ  ให้ชาวแคนาดาทีส่นใจเรือ่งสขุภาพมากขึน้ เช่น 
ข้าวไรซ์เบอร์รี ่ข้าวหอมนิล ข้าวสงัข์หยด ข้าวซ้อมมอื ทีม่ศีกัยภาพสงู
ในตลาด และสามารถจ�าหน่ายในราคาพรเีมยีมได้อกีด้วย

ต้องการข้อมลูเชงิลกึเกีย่วกบัตลาดข้าวในแคนาดา 

ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองแวนคูเวอร์ 

อีเมล: ttcvan@telus.net

ฟูดทรคับมู เอือ้สง่ออกยานยนตไ์ทย 
กระแสฮติฟูดทรัคในชลีิกลายเป็นโอกาสทองของผูผ้ลิตยานยนต์ ชิน้ส่วน
ยานยนต์ และชิน้ส่วนตกแต่งไทยให้ส่งออกสนิค้าป้อนตลาดชิลีทีต้่องการน�า
รถไปดดัแปลงเพือ่จ�าหน่ายอาหาร และต้องใช้วสัดตุกแต่งพเิศษ ทัง้หลงัคา 
โต๊ะพับ รวมถงึเคร่ืองครวั แถมยงัเป็นจังหวะดทีีน่กัธรุกิจร้านอาหารไทย
จะขยายตลาดใหม่อกีด้วย

สนใจขยายโอกาสการค้าในชลิี 

ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงซันตอิาโก 

อีเมล: thaitrade@ttcsantiago.cl

2  สหรัฐอเมริกา

4  สวิตเซอร์แลนด์3  แคนาดา

1  ชิลี

2
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ชีช่้องโอกาสตลาดกาแฟ
กาแฟกลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวติประจ�าวนัของคนจ�านวนมากทัว่โลกทีม่ทีัง้
ชงดืม่เองท่ีบ้าน หรือซือ้จากร้านกาแฟสดุโปรดของตัวเอง สมยันีม้กีารน�า
กาแฟไปผสมกบัเคร่ืองดืม่คอกเทลกลายเป็นเครือ่งดืม่สร้างความสดชืน่ 
หรอืบ้างน�าไปใส่ในอาหารอกีหลายเมนู ช่วยให้รสชาติอร่อยไปอีกแบบ 
ส�าหรบัผูป้ระกอบการไทยทีเ่ด่นเร่ืองความคดิสร้างสรรค์อยู่แล้วน่าจะหยบิ
ข้อมูลเทรนด์เหล่าน้ีไปเพ่ิมโอกาสทางการตลาดได้อกีมาก 

ค้นหาโอกาสตลาดกาแฟในยุโรป 

ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก

อีเมล: info@thaitradehague.com

แฟรนไชสไ์ทยโกอนิเตอร์
แฟรนไชส์ไทยเป็นอกีหนึง่ธุรกจิท่ีโกอนิเตอร์ได้สบายๆ และในเดือน
พฤษภาคมนี ้ DITP จบัมือแบรนด์ดงัอย่าง เยน็ตาโฟมลัลกิาร์ Mango 
Mania กาแฟดอยช้าง Hokkaido Milk และ Smart Brain เหนิฟ้าไป
ร่วมงาน Franchise International Malaysia เพือ่จับคูธ่รุกจิในต่างประเทศ 
เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาตไิด้สมัผสับรกิารของแบรนด์ไทยคณุภาพเยีย่มกนั
อย่างทัว่ถงึ

สนใจขยายธรุกิจในมาเลเซยี 

ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ 

อเีมล: enquiry@thaitrade.my

5  เนเธอร์แลนด์ 6  มาเลเซีย

5
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Happening

ตะเกียบกินได้
รสเส่ือทาทามิ

อย่าตกใจหากไปร้านอาหารบางแห่งในญีปุ่่นแล้ว
เหน็ลูกค้าหกัตะเกยีบกินหน้าตาเฉย เพราะนัน่
เป็น “ตะเกยีบกนิได้” ท�ามาจากต้นกก ซึง่ปกติ
เป็นวสัดใุช้ท�าเสือ่ทาทาม ิ เจ้าตะเกยีบทีว่่า
เกดิจากไอเดยีสดุบรรเจดิของสมาคมอนรุกัษ์
ต้นกกและเสือ่ทาทามใินจงัหวัดคมุาโมโตะ
ทีอ่ยากจะโปรโมตพชืท้องถิน่อย่างต้นกก จงึจบัมอื
กบัเกษตรกรและบรษิทัผลติตะเกยีบ Marushige 
น�าต้นกกออร์แกนกิมาผลติเป็นตะเกยีบกนิได้

ถ้าใครกนิอาหารมือ้หลักเสร็จแล้วยงัรูส้กึอิม่
ไม่เต็มท้อง กส็ามารถหกัตะเกยีบเคีย้วตบท้าย
เป็นของหวานได้ ซึง่ตะเกยีบคูห่นึง่มปีริมาณ
เส้นใยอาหารเท่ากบัสลดั 1 จาน ใครไปเทีย่วญีปุ่น่
ลองล้ิมรสชาตเิสือ่ทาทามขิองตะเกยีบรุน่นีไ้ด้

ใครมไีอเดยีเจ๋งๆ แบบนีแ้ละอยากจะต่อยอด
ให้เป็นสนิค้าจรงิ ขอรับค�าปรกึษาได้ที ่ส�านกั
ส่งเสรมินวตักรรมและสร้างมลูค่าเพิม่เพือ่การค้า 
โทร. 02-507-8268

ทีม่า: www.munchies.vice.com



ขยะพลาสตกิจ�านวนมากเป็นปัญหาสิง่แวดล้อมเรือ้รงั
ของโลก แต่นวตักรรมล่าสดุผลงานทมีนกัวจิยัจาก
มหาวทิยาลยัในอยีปิต์และองักฤษอาจจะช่วยบรรเทา
ปัญหานีไ้ด้ เพราะพวกเขาใช้สารไคโตซานทีพ่บใน
เปลอืกกุง้มาเป็นส่วนประกอบหลกัสร้างสรรค์พลาสตกิ
สดุพิเศษทีย่่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

นอกจากจะได้พลาสติกแบบใหม่ท่ีเป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อมแล้ว ยงัช่วยลดปรมิาณขยะจากเปลอืกกุง้
ได้อกีต่างหาก แม้ตอนนีย้งัเป็นแค่ผลิตภณัฑ์ต้นแบบ 
แต่เม่ือพัฒนาการผลิตและคุณสมบัติด้านความ
ทนทานและการทนความร้อนได้จนสมบรูณ์แบบแล้ว 
ทีมงานก็หวังว่าจะน�าพลาสตกิน้ีไปใช้แทนถุงพลาสตกิ
ใส่สนิค้าและต่อยอดเป็นบรรจุภณัฑ์อ่ืนได้อกีแน่นอน

ทีม่า: Reuters

เปลี่ยนเปลือกกุ้ง
เป็นพลาสตกิรกัษ์โลก
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Inspiration & Success    

ประเทศไทยเปน็ผูน้�า “ขา้ว” ของโลกในหลากหลายแงมุ่ม ทัง้ดา้น
ปรมิาณ ยอดขาย องคค์วามรู้ ทีส่�าคญัทุกวนันีผู้ป้ระกอบการไทย
ยังใช้เทคโนโลยพัีฒนา “ขา้ว” ใหเ้ปน็ “ซูเปอร์ฟูด” (Super Food) 
อาหารแหง่อนาคตท่ีมีความตอ้งการเพ่ิมขึน้อยา่งมหาศาลในทัว่ทกุ
มมุโลก
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น�้ำมัน
ข้ำวไทย
ควา้รางวลันวัตกรรม SIAL



คณุวรวฒัน์ บญุหลาย กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั เมดฟิดูส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากดั เล่าถึงแรงบนัดาลใจในการพัฒนา
ซเูปอร์ฟดูจากข้าวว่าต้องการแก้ปัญหาเบือ้งต้นเกีย่วกบั 
ข้าวอย่างยัง่ยนื โดยเฉพาะความผนัผวนของราคาข้าวที่
บางช่วงราคาลดลงมาก

“ข้าวมีประโยชน์มหาศาล เราอยากใช้ประโยชน์จากข้าว
ทุกส่วนอย่างเตม็ที ่เราเพิม่มลูค่าให้ข้าวทีต่ามปกตจิะขาย
เป็นข้าวสารธรรมดาด้วยการพัฒนาให้เป็นอาหาร
เพือ่สขุภาพ”

จากความมุง่มัน่ดังกล่าว บรษิทั เมดฟูิดส์ (ประเทศไทย) 
จ�ากดั จงึถอืก�าเนดิขึน้ในปี 2554 ด้วยการผนกึก�าลงัของ
ผู้ประกอบการที่คลุกคลีในวงการค้าขายมานานหลาย
ทศวรรษ พร้อมจบัมอืกบันกัวจิยัไทยจากสถาบนัการศกึษา
ชัน้น�าของประเทศเพือ่ทดลองใช้ประโยชน์จากข้าวให้ได้
มากที่สุด โดยให้ความส�าคัญกับกระบวนการผลิตข้าว
ทัง้ระบบ ตัง้แต่การปลูกข้าวอนิทรีย์ การแปรรปูข้าวสาร
ไปจนถึงการสร้างนวตักรรมข้าว

“เราร่วมพฒันาสนิค้ากบันกัวจิยัไทยเพราะรู้เรือ่งข้าวไทย
ดทีีสุ่ด โดยใช้เวลาประมาณ 3 ปีเพือ่ผลติน�า้มนัร�าข้าว
สกดัเยน็ท่ีดทีีส่ดุ มปีระโยชน์ มคีณุค่า และมาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งเราก็ท�าส�าเร็จเพราะน�้ามัน
ร�าข้าวสกดัเยน็ของเมดฟิดูส์ได้รบัรางวลันวตักรรม SIAL 
Innovation PARIS 2016 ถอืเป็นคร้ังแรกของประเทศไทย
ทีไ่ด้รบัรางวลันี”้

นอกจากน�้ามันร�าข้าวสกัดเย็นที่ได้รับรางวัลระดับโลก 
และได้รบัตราสญัลกัษณ์ “Thailand Trust Mark” การนัตี
สินค้าไทยคุณภาพเย่ียมแล้ว เมดิฟูดส์ยังผลิตอาหาร
สขุภาพกลุม่ซเูปอร์ฟดู อาหารเสรมิ และฟังก์ชนันัลฟดู 
(Functional Food) อกีหลายชนดิ เพราะมองเหน็แนวโน้ม
การเตบิโตอย่างรวดเร็วของสนิค้ากลุม่นี ้ เนือ่งจากความ
ต้องการท่ีเพิม่สงูขึน้จากผูบ้รโิภคท่ีรกัสขุภาพ

                           THINK DITP เมษายน 2560 11

“การผลติน�า้มนัร�าข้าวท�าให้เราสามารถแยกผงข้าวกล้อง 
โปรตนีสกดัจากข้าว ซึง่เป็นอาหารทีม่ปีระโยชน์อกีกลุม่
หนึ่ง โดยเราได้ร่วมมือกับพันธมิตรในต่างประเทศ
หลายราย น�าสิง่ทีส่กดัจากข้าวไปผลติอาหารเดก็ และอาหาร
ส�าหรับผูส้งูอายุอกีด้วย” 

คณุวรวฒัน์กล่าวว่า ปัจจบัุนตลาดหลกัของเมดฟิดูส์คอื
ต่างประเทศ โดยส่งออกสนิค้าทกุกลุม่ทัง้ข้าวสารออร์แกนิก
และอาหารสุขภาพที่ผลิตจากข ้าวไปยังประเทศ
กลุม่สหภาพยุโรป ออสเตรเลยี และจนี ซึง่ได้รบัการตอบรบั
อย่างดีและยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง

“ในปี 2561 เราจะเปิดบรษัิทร่วมทนุในฝรัง่เศส สงิคโปร์ 
และออสเตรเลยี เพือ่ผลติและจ�าหน่ายสนิค้าทีห่ลากหลายข้ึน 
โดยจะเน้นฟังก์ชนันลัฟูดหรอือาหารส่งเสรมิสขุภาพเป็นหลกั
เพือ่ตอบรบักบักระแสความนยิมอาหารสขุภาพของโลก”

ผูบ้รหิารเมดฟิดูส์ยงัแนะน�าด้วยว่า หากต้องการประสบ
ความส�าเรจ็ในเวทโีลก ผูผ้ลติสนิค้าอาหารจะต้องรูแ้ละ
เข้าใจรปูแบบการบรโิภคอาหารท่ีเปลีย่นแปลงไป ต้องให้
ความส�าคญักบัความปลอดภยัและมาตรฐานของอาหาร 
เพราะเป็นสิง่ท่ีผูบ้รโิภคยคุใหม่สนใจมาก 

“เมืองไทยมีพืชผักผลไม้อุดมสมบูรณ์ สามารถน�ามา
แปรรปูได้หมด แต่ต้องรู้จกัใช้นวตักรรมเพ่ือเพิม่มลูค่าให้
กบัสนิค้า ทกุอย่างมปีระโยชน์ อยูท่ีว่่าจะหยบิมาใช้และ
เตมิคุณค่าอย่างไร”

นี่เป็นอีกหนึ่งความส�าเร็จของผู ้ประกอบการไทยท่ี
มองทะลปัุญหาและปรบัมมุคดิจนสามารถปลกุป้ัน “ข้าว” 
อาหารหลักของคนไทยให้กลายเป็น “อาหารสุขภาพ” 
ทีม่มีลูค่าเพิม่มหาศาล

ต้องการพัฒนาและขยายตลาดสินค้าอาหารสุขภาพ 
ตดิต่อ ส�านกัส่งเสรมิการค้าสนิค้าเกษตรและอตุสาหกรรม
โทร. 02-507-8342
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DITP Society

จากความส�าเร็จของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าแฟชั่น 
ให้กบัแบรนด์ Sirivannavari ณ ห้างสรรพสินค้า La Rinascente เมือ่
ปีทีผ่่านมาท่ีสามารถดงึดดูความสนใจจากสือ่ต่างๆ รวมทัง้นติยสาร Vogue 
ตลอดจนผู้ซื้อและผู้น�าเข้าสินค้าแฟช่ัน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ
ตะวนัออกกลางและยโุรป ปีนี ้DITP จงึร่วมกบัส�านักงานส่งเสรมิการค้า
ในต่างประเทศ ณ เมอืงมลิาน จดัแสดง Pop-up store แบรนด์ 
Sirivannavari อกีครัง้ ระหว่างวนัที ่11 เมษายน-3 พฤษภาคม 2560 
ณ ห้างสรรพสนิค้า La Rinascente สาธารณรัฐอติาล ีโดยประสบ
ความส�าเรจ็เหมือนเช่นเคย

สนใจเรยีนรูก้ารตลาดสินค้าแฟชัน่ ตดิต่อส�านกัส่งเสรมิการค้าสนิค้าไลฟ์สไตล์

โทร. 02-507-8371

DITP เดนิหน้าปลกุไฟสร้างสรรค์ของนกัออกแบบไทยอย่างต่อเนือ่ง
ด้วยการจัดกิจกรรมสัมมนาพิเศษ Creative Talk หัวข้อ THE 
COMPETITION : How to Win International Architectural 
Competitions เมือ่วนัท่ี 28 มนีาคม ทีผ่่านมา ณ หอศลิปวัฒนธรรม
แห่งกรงุเทพมหานคร มีวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญในวงการออกแแบบมา
ร่วมแบ่งปันเทคนิคการแปลงความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นงาน
ออกแบบทีส่ามารถใช้งานได้จรงิ ซึง่นอกจากจะช่วยกระตกุต่อมคดิ
ไอเดียใหม่ๆ ให้นักออกแบบและสถาปนิกแล้ว ยังช่วยยกระดับ 
งานออกแบบไทยให้สามารถแข่งขันในเวทีสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบระดับโลกอีกด้วย

ต้องการรับค�าแนะน�าด้านการออกแบบ ติดต่อส�านักส่งเสริมนวัตกรรมและ

สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า โทร.02- 507-8268 www.ditp-design.com

อวดโฉม
Sirivannavari ทีม่ลิาน 

Creative Talk 
ปลุกไอเดยีนกัออกแบบไทย
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DITP ร่วมกบัสมาพนัธ์ผลติภณัฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย และสมาคมผูผ้ลติ
ผลติภณัฑ์แนวดไีซน์ จดังานแสดงสนิค้าของขวัญและสนิค้าของใช้ในบ้าน 
เดือนเมษายน 2560 (BIG + BIH April 2017) ครั้งที่ 43 เมื่อ 
วนัที ่19-23 เมษายน 2560 ณ ศนูย์นทิรรศการและการประชุมไบเทค 
เพือ่กระตุน้ให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการผลติและส่งออกสินค้าของขวญั 
ของใช้และของตกแต่งบ้านในอาเซียน 

ในงานมีผู้ประกอบการกว่า 400 บริษัท รวมกว่า 1,200 คูหา น�า
ผลงานดไีซน์คณุภาพดีมาจดัแสดงให้กบัผูซ้ือ้ทัง้ในและต่างประเทศ โดย
มผีูเ้ข้าชมงานกว่า 45,000 ราย และสร้างมลูค่าการซือ้ขายกว่า 800 
ล้านบาท 

อัพเดตเทรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์ ติดต่อส�านักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ 

โทร. 02-507-8410

ในวนัองัคารที ่11 เมษายน 2560 ทีผ่่านมา DITP จดังานประเพณี
สงกรานต์ประจ�าปี 2560 ซึง่นอกจากจะร่วมสบืสานวฒันธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของไทย แต่ยังเป็นโอกาสดีที่บุคลากรของ DITP 
ทกุคนได้แสดงออกถงึความเคารพและกตญัญตู่อผูอ้าวโุส รวมทัง้ยงัช่วย
สร้างความสามคัคภีายในองค์กรอกีด้วย

BIG + BIH
ป้ันไทยศนูยก์ลางสินค้าไลฟส์ไตล์

DITP 
จดังานสงกรานต์



DITP Insider

ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารกลุม่ Super Food ในเยอรมนี
Super Food ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าที่มีศกัยภาพในตลาด
เยอรมนี ผู้ที่สนใจส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่นิยมอาหารเพื่อ
สุขภาพ (Clean Food) และกลุ ่มที่ เน ้นความยั่งยืน 
(Sustainable) ของธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม Super Food 
จะอยูใ่นรปูของอาหารทีม่แีหล่งก�าเนดิจากธรรมชาต ิและทีด่ทีีส่ดุ
คือไม่ผ่านกระบวนการแปรรปูใดๆ ในปี 2015 ประเทศเยอรมนี
น�าเข้าสินค้า Super Food ร้อยละ 7 เป็นอนัดบัสามรองจาก
สหรฐัอเมรกิา (ร้อยละ 30) และออสเตรเลยี (ร้อยละ 10)

กลุ่มลูกค้าที่สนใจ Super Food
ลกูค้าส่วนใหญ่เป็นผูห้ญงิ รวมถึงคนทีใ่ส่ใจสขุภาพและมีก�าลงั
ทรัพย์ในการใช้จ่าย  ลูกค้าที่บริโภคสินค้า Super Food 
ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในกลุ่มที่บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
(Organic Food) และสนิค้ามงัสวริตั ิ( Vegetarian and Vegan) 
แนวโน้มหนึ่งของการบริโภค Super Food คือการน�ามาท�า
เครือ่งดืม่ผกัผลไม้ป่ัน (Smoothies) เนือ่งจากปัจจบุนัผูบ้รโิภค
ชาวเยอรมันอายรุะหว่าง 16 ถงึ 24 ปี นยิมรบัประทานสมทูตี้
เป็นอาหารเช้า เพราะเชื่อว่าสามารถทดแทนสารอาหารจาก
อาหารเช้าแบบธรรมดาได้

กลยทุธ์การท�าตลาดกลุม่อาหาร Super Food ทีต่รงใจกลุม่
ลูกค้าในเยอรมนี
ผู้ประกอบการควรน�าเสนอคุณประโยชน์ของสนิค้า และระบุ
สรรพคณุบนบรรจภัุณฑ์อย่างชัดเจน ปัจจุบันชาวเยอรมัน

Super Food 
แหล่งอาหาร แหล่งการค้า

“Super Food” คอืค�าท่ีใช้เรยีกอาหารทีอ่ดุมไปด้วยคุณค่าสารอาหารครบถ้วน 

คณุสจุติรา ถนอมทรพัย์ ผูอ้�านวยการส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ 

ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้แบ่งปันมมุมองเกีย่วกบัเทรนด์ Super Food ในประเทศ

เยอรมน ีทีช่่วยให้ผูป้ระกอบการไทยสามารถเจาะตลาดผูซ้ือ้ได้อย่างตรงจดุ
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นิยมรบัประทานอาหารเพือ่สขุภาพ และพยายามหลกีเลีย่งสาร
ปรุงแต่ง จึงมักรับประทานอาหารท่ีปรุงเองและอัปโหลดลง
โซเชยีลมเีดยีเพือ่แบ่งปันสตูรอาหารกนั ซึง่เมนอูาหารทีเ่กีย่วข้อง
กบั Super Food มกัได้รบัความนยิม ดังนัน้การใช้แอปพลเิคชัน
ในการประชาสัมพันธ์จึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดที่
น่าสนใจ ส่วนช่องทางการจ�าหน่ายสนิค้า ได้แก่ Discount Store 
เช่น Aldi และ Lidl ทีม่กีารน�าสนิค้า Super Food ใหม่ๆ มาวาง
จ�าหน่ายอย่างต่อเนือ่ง และยงัมซูีเปอร์มาร์เกต็ต่างๆ เช่น REWE 
และ EDEKA รวมถงึร้านจ�าหน่ายสนิค้าเกษตรอนิทรีย์และสินค้า
เพือ่สขุภาพ เช่น Bioladen และ Alnatura ซึง่ผูป้ระกอบการ
สามารถตดิต่อวางจ�าหน่ายสนิค้าได้ 

กลุ่มสินค้า Super Food ไทยที่มีศักยภาพ 
ชาวต ่างชาตินิยมรับประทานอาหารและผักผลไม้ไทย 
เนือ่งจากเชือ่ว่าอาหารไทยมสีารอาหารทีด่ต่ีอสุขภาพ ชาวเยอรมนั
ถอืว่ามังคดุเป็น Super Food เนือ่งจากมคีณุค่าทางสารอาหารมาก 
และเมด็มะละกออบแห้งกก็�าลงัเป็นทีน่ยิมและมคีวามต้องการเพิม่ขึน้ 
ถูกน�ามาใช้แทนพริกไทยเพราะเชื่อว่ามีประโยชน์และดีต่อ
สขุภาพมากกว่า นอกจากน้ียังมีข้าวสีต่างๆ เช่น ข้าวธัญพืช
และข้าวไรซ์เบอร์รี่ มะพร้าว ขิง เม็ดแมงลัก มะรุม มันแกว 
ธัญพืชต่างๆ เช่น ลูกเดือย เม็ดบัว รวมทั้งสมุนไพรและผัก
สวนครัว เช่น ขมิ้น โหระพา 

ฝากถงึผูป้ระกอบการไทยท่ีต้องการเปิดตลาด Super Food
หลักๆ คือไม่ควรใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลง ชาวเยอรมัน
ค่อนข้างให้ความส�าคญัอย่างมาก ควรเน้นเรือ่งคณุภาพมากกว่า
ราคา และควรมีบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่น มีเรื่องราวบอกเล่า
คุณประโยชน์ของสินค้า รวมท้ังผลิตจากวัสดุท่ีไม่ท�าลาย
สิง่แวดล้อมและมกีารผลติแบบย่ังยนื ซึง่สนิค้าและบรกิารไทย
ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark ล้วนมีคุณสมบัติเหมาะสม
สามารถตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวของผู้บรโิภคได้อย่างดี 

สนใจขยายตลาดในเยอรมนี ติดต่อ

ส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต 

โทร: +49 (0)69 254 9464-0 อีเมล์: info@thaitradefrankfurt.de 
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Friends of DITP

เจาะตลาด
e-Commerce 
มาเลเซยี
ปัจจบุนัตลาด e-Commerce มาเลเซยีเป็นตลาดใหญ่ทีม่ี 
ศักยภาพท่ีสดุแห่งหน่ึงของอาเซียน โดยผูป้ระกอบการไทย 
ที่ต้องการเจาะตลาดนี้ควรศึกษาโครงสร้างตลาดเพื่อ
ก�าหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม เช่น ชาวมาเลเซยีมกี�าลังซือ้สงู 
แต่การแข่งขนัในตลาดกสู็งเช่นกนั คนส่วนใหญ่นยิมช�าระเงนิ
ผ่านระบบออนไลน์ ช่องทางการเข้าถงึสนิค้าและบริการ 
ได้แก่ Facebook, Groupon, Amazon และ Lazada และ
เวบ็ไซต์ของร้านค้าน้ันๆ ซึง่ปัจจยัทีช่าวมาเลเซยีพจิารณา
เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ ได้แก่ ราคา 
คุณภาพ ความหลากหลาย ความทันสมัยของสินค้า 
ความปลอดภัยของระบบช�าระเงนิ ตลอดจนความรวดเรว็
ในการจดัส่งสนิค้า

โดยสินค้าไทยท่ีมีโอกาสเจาะตลาด e-Commerce มาเลเซยี 
ได้แก่ อาหาร เสือ้ผ้า เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ 
ส�าหรับธรุกจิบรกิาร ได้แก่ ธรุกจิท่องเทีย่วและโรงแรม 
ธรุกจิร้านอาหาร ธรุกจิจองตัว๋ออนไลน์ ธรุกจิบริการด้าน
สุขภาพ  ซึ่งการสร้างพันธมิตรร่วมกับผู้ประกอบการ
ในธรุกิจ e-Commerce ด้วยกนัจะช่วยสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับกลุ่มผู ้ประกอบการไทย และการผูกมิตรกับ
ผูป้ระกอบธรุกจิโลจสิติกส์ทัง้ในไทยและมาเลเซยีจะช่วยเพิม่
ความสะดวกในการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศยิง่ข้ึน 

ทีม่า: ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย 
(EXIM Bank)
หมายเหตุ : ข้อมลูต่างๆ ท่ีปรากฏเป็นข้อมลูทีไ่ด้จากแหล่งข้อมลูที่
หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพือ่วตัถุประสงค์ในการให้
ข้อมลูแก่ผูท่ี้สนใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่การส่งออกและน�าเข้าแห่ง
ประเทศไทยจะไม่รบัผดิชอบในความเสยีหายใดๆ ทีอ่าจเกดิข้ึนจาก
การทีม่บีคุคลน�าข้อมลูนีไ้ปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
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Blue Elephant 
Blue Elephant ร้านอาหารไทยรสแท้
ทีส่ร้างช่ือเสยีงไปไกลท่ัวโลก ปัจจบัุนมทีัง้หมด
8 สาขากระจายอยูต่ามเมอืงใหญ่ในทวปีต่างๆ  ได้แก่ 
บรสัเซล ปารีส จาการ์ตา ดูไบ โคเปนเฮเกน 
มลัต้า และอีก 2 สาขาในประเทศไทยคอืที่
สาธร และภูเกต็ ล่าสุดได้รบัรางวลั Thailand 
Tatler Best Restaurants 2017 เป็นหน่ึงใน
ร้านอาหารชัน้น�า 150 แห่งในกรงุเทพ 

ส่วนหนึง่ของความส�าเรจ็ในการสร้างชือ่เสยีง
ด้านวัฒนธรรมอาหารให้ประเทศไทยเกดิจาก
การท่ี Blue Elephant เคยได้รบัการสนบัสนนุ
จาก DITP ในหลากหลายกิจกรรม เช่น 

การได้รบัคดัเลอืกร่วมงาน Milan Design 
Week 2017 ภายใต้โครงการ Thai Brand 
Heroes – Thailand Heartmade Nation 
ที่ต้องการสร้าง New Business Model 
ทีผ่สมผสานมาตรฐานการผลติ นวตักรรม และ
ความคดิสร้างสรรค์เพ่ือเป็นตวัอย่างการสร้าง 
Global Brand การหาช่องทางจ�าหน่ายสินค้า
ในแอฟริกา เป็นต้น

DITP มกีารสนบัสนนุผู้ประกอบการอย่างต่อเนือ่ง 
ทั้งการลดค่าใช้จ่ายในการออกงานแสดง
สนิค้าทัง้ในและต่างประเทศ การอบรมสมัมนา 
การให้ตราสัญลักษณ์แสดงบนบรรจุภัณฑ์

เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในสินค้า 
การประชาสัมพันธ์ให้กับธุรกิจที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน เช่น Thai Select รวมถงึ
การเปิดโอกาสให้เข้าร่วมแสดงสนิค้าแบบ B2C 
(Business to Customer) 

หากสนใจสอบถามข้อมูลเพือ่เปิดตลาดต่างประเทศ 
ตดิต่อ DITP Call Center 1169
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Trade Talk

รอ้ยเรือ่งเลา่
ขายแบรนดไ์ทย

ในส่วนของอาหาร ประเทศไทยข้ึนชือ่ว่าเป็น “ครวัโลก” อยูแ่ล้ว 
การสร้างแบรนด์ไม่ใช่เรือ่งยากเลยครับ เพยีงแต่เราต้องปรบัมมุคดิ
เลก็น้อย เลกิคดิว่าอาหารเป็นสนิค้าโภคภณัฑ์ แต่จะต้องมองเป็น
สนิค้าท่ีมีแบรนด์ ต้องสร้างแบรนด์ให้คนรู้จกัครับ

แบรนด์มีความส�าคญัมากเพราะจะช่วยให้สนิค้าเจาะตลาดใหม่ได้
ง่ายข้ึน ผมขอยกตวัอย่าง  Blue Elephant แบรนด์ร้านอาหารไทย
ทีเ่ป็นท่ีรู้จกักนัท่ัวโลก มสีาขาในหลายประเทศ และยังผลติอาหาร
พร้อมรับประทาน เคร่ืองแกงส�าเรจ็รปูจ�าหน่ายอกีด้วย

สมัยท่ีผมเป็นทูตพาณิชย์ประจ�าแอฟรกิาใต้ได้เชญิผูซ้ือ้จากแอฟรกิา
มางาน THAIFEX เพือ่พบปะกบัผูป้ระกอบการอาหารของไทย 
หน่ึงในน้ันกค็อื Blue Elephant มกีารเจรจาธุรกจิกนัจนในทีส่ดุ 
ห้าง Woolworths ซึง่เป็นห้างสรรพสนิค้าและ Super Market 
ยักษ์ใหญ่ของแอฟรกิา ตัดสนิใจน�าเข้าสนิค้าแบรนด์ Blue Elephant 
ไปจ�าหน่าย 

นีเ่ป็นเรือ่งพเิศษมากนะครบั เพราะตามปกตห้ิางจะขายสนิค้า
เฮ้าส์แบรนด์เท่าน้ัน Blue Elephant จงึเป็นแบรนด์แรกทีไ่ด้ขายใน
ห้างในชือ่แบรนด์ตวัเอง  ทีท่�าแบบนีไ้ด้เพราะเป็นแบรนด์ท่ีมี
ช่ือเสยีงเป็นท่ีรู้จกั ผูบ้รโิภคเช่ือม่ันคณุภาพสนิค้าอยู่แล้วครบั

ถงึตอนนีห้ลายคนอาจมคี�าถามในใจว่า แล้วจะสร้างแบรนด์
กนัอย่างไร ผมขอแนะน�าครบัว่า ก่อนอืน่จะต้องหาจุดแขง็ของสนิค้า
ตัวเอง รู้ว่าสนิค้าของเราอยู่ในต�าแหน่งไหนในตลาด มใีครเป็นลกูค้า
กลุม่เป้าหมาย นอกจากสนิค้าคณุภาพดแีล้ว กต้็องสนใจเรือ่ง
บรรจภัุณฑ์หรือ packaging ให้มากเพราะเปรยีบเสมอืนหน้าตาที่
ลกูค้าจะเห็นก่อนตัดสนิใจซือ้สนิค้า คนเราเหน็อะไรสวยๆ งามๆ 
สะดุดตากอ็ยากจะหยิบจบั อยากซือ้กนัใช่ไหมครับ

สิง่ส�าคญัอกีอย่างของการสร้างแบรนด์คอื สมยันีต้้องมกีาร
เล่าเรือ่ง หรอื story ทีม่าทีไ่ปของสนิค้าให้ผูบ้รโิภครูจ้กัและเข้าใจ 
ให้เขารูว่้าผลติภณัฑ์ของเราดแีละโดดเด่นกว่าของคนอืน่อย่างไร 
วตัถดุบิมาจากไหน มทีีม่าอย่างไร และประโยชน์ทีผู่บ้รโิภคจะได้รบั

ผมขอยกตัวอย่างง่ายๆ อย่างเช่น สินค้า GI หรือสิ่งบ่งชี้
ทางภมิูศาสตร์ กส็ามารถน�ามาใช้เป็นเร่ืองเล่า สร้างจดุขายสนิค้า
ได้เหมอืนกนันะครบั ใช้บอกลกูค้าว่าผลติภณัฑ์มาจากวตัถดิุบทีม่ี
เอกลักษณ์เฉพาะ ไม่สามารถซือ้หาจากทีอ่ืน่ได้ ซึง่ตอนนีม้สีนิค้า
อาหารหลายตวัท่ีเป็นสนิค้า GI เช่น ข้าวสงัข์หยดเมอืงพัทลุง กาแฟ
ดอยช้าง ทเุรยีนนนท์ ส้มโอทบัทมิสยามปากพนงั นอกจากจะมี
เรือ่งเล่าให้คนอยากซือ้ เอกลกัษณ์เฉพาะตวัเหล่านีย้งัท�าให้สินค้า
ขายได้ราคาดอีกีด้วยนะครบั

การชูประเด็นอาหารไทยในฐานะ Super Food กน่็าสนใจและน�า
มาเป็นเรือ่งเล่าได้ครับ ไทยเรามพืีชผกัผลไม้ สมนุไพรหลายอย่าง
ทีเ่ป็นสนิค้าอาหารกลุม่นี ้เช่น ขมิน้ กระชายด�า ไพล ใบบัวบก 
ขนุน และมังคุด ซึ่งเราควรพยายามหาทางให้ความรู้แก่
ผูบ้รโิภคครบัว่าของเหล่านีด้อีย่างไร

เหน็ไหมครบัว่า ของดนีีม้อียูใ่นเมอืงไทยแล้วท้ังนัน้ อยูท่ีว่่าจะ
หยบิยกมาผกูร้อยเข้ากบัผลติภณัฑ์ได้อย่างไร ถ้าใครอยากได้
ค�าปรกึษาเกีย่วกบัเรือ่งนี ้ตดิต่อส�านกัส่งเสรมินวัตกรรมและ
สร้างมลูค่าเพิม่เพือ่การค้า โทร. 02-507-8266 ได้เลยครบั 
DITP พร้อมเป็นคูค่ดิผู้ประกอบการตลอดเวลาครับ

การขายสินค้าสมัยนี้นอกจากคุณภาพที่ดีครบเครื่องแล้ว 
“การสร้างแบรนด์” คือหัวใจส�าคัญเลยนะครับ ถ้าอยากให้
ธรุกจิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื 

ดร. จกัรนิทร์ โกมลสิริ
ผูอ้�านวยการส�านกั
ประชาสมัพันธ์และสือ่สารองค์กร
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"ตมยำกุง" คือหนึ่งในเมนูอาหารไทยที่มีรสชาติเปนเอกลักษณเฉพาะ มีครบทุกรส
คือเปร้ียวนำ เค็ม เผ็ด และหวานเล็กนอย รับประทานแลวไมเล่ียน จึงทำใหเปนเมนู
ท่ีมีช่ือเสียงโดงดังไปท่ัวโลก

แต... จะมีสักก่ีคนทราบถึงประวัติศาสตรความเปนมาของอาหารช่ือดังระดับโลกจานน้ี
THINK TRADE THINK DITP ฉบับน้ีจะพาทานยอนยุคไปคนหาขอมูลทางประวัติศาสตร
ของตมยำกุงกัน

มีเร่ืองเลาในนิทานพ้ืนบานและวรรณคดีโบราณหลายเร่ืองท่ีสะทอนชีวิตของคนไทย
สมัยโบราณท่ีอยูคูกับสายน้ำ เชน ในบทเสภาเร่ืองขุนชางขุนแผน ฉบับหอสมุดแหงชาติ 
ท่ีกลาวไววา…

เมื่อนางทองประศรีพาพลายแกวหนีอาญาการริบราชบาตร เสบียงที่ติดตอมา
ในยามฉุกละหุกก็คือ ขาวเย็นกนหมอท่ีคดใสหอผามา เม่ือพลายแกวกินขาวท่ีแหง 
ก็รำพันวา “แกงอยู ไหนแมขาขอทาลิ ้น ขาวติดคอตาปลิ ้นไมกินแลว” 
นางทองประศรีบอกลูกชายวา “จะเอาแกงท่ีไหนพอพลายแกว ว่ิงหนีเขามาตาบองแบว 
แววแววเหมือนจะเหลือเน้ือปลา” พลายแกวก็ยังตอรองอีกวา “…ขาวเย็นกับปลาแหง 
เร่ียวแรงน้ันจะมีฤาแมขา ไมไดแกงก็แบงแตปลารา ละลายน้ำใหขาจงไวไว”

ชีวิตคนไทยสมัยโบราณท่ีอยูคูกับสายน้ำซ่ึงอุดมสมบูรณไปดวยสัตวน้ำน้ัน เราไมนิยมบริโภค
สัตวใหญ การทำอาหารก็ใชพืชสมุนไพรตางๆ และมะพราวเปนวัตถุดิบหลัก
ในการประกอบอาหาร ไมวาจะเปนน้ำมันจากมะพราว และน้ำกะทิ ซ่ึงในสมัยกอนหนา
กรุงศรีอยุธยาน้ันเรามีเพียง “พริกไทย” สวน “พริก” น้ัน ในสมัยสุโขทัยและอยุธยาตอนตน
เรายังไมรูจัก  มีบทความและบันทึกจากหลายๆ บันทึกสนับสนุน เชน หนังสือ “น้ำพริก”
ของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช ซ่ึงกลาวถึงวัฒนธรรมไทยในการตำน้ำพริก เปนตน 

หลังจากท่ีโคลัมบัสออกเดินทางรอบโลกก็ไดเกิดความเปล่ียนแปลง

เม่ือคริสโตเฟอร โคลัมบัส และคณะ เร่ิมออกเดินทางรอบโลก ต้ังแตเม่ือประมาณป 
ค.ศ. 1553 เพ่ือสำรวจ คาขายและแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม ตอมาภายหลังก็ไดเกิด
ความเปล่ียนแปลงหลายๆ อยางข้ึนบนโลก และพริกก็ไดเดินทางจากอีกฝงของโลก 
จากตนกำเนิดท่ีทวีปอเมริกาเขามาสูทวีปยุโรป และเขาสูทวีปเอเชียผานทางประเทศอินเดีย 
จากน้ันจึงเแพรมาสูเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมถึงประเทศไทย เม่ือประมาณป ค.ศ.1600  

เม่ือพริกไดเดินทางขามฝงของโลกมายังไทย น้ำพริกเผาจึงไดถือกำเนิดข้ึน และเม่ือน้ำพริกเผา
และพริกสดมาเจอกับพืชสมุนไพรทองถ่ินของเราไดแก ขา ตะไคร ใบมะกรูด และ
น้ำกะทิ ก็ปรากฏวามีรสชาติเขากันไดอยางเหลือเช่ือ จึงเกิดเมนูอาหารไทยสูตรใหมข้ึน 
น่ันก็คือตมยำกุง จึงพอสันนิษฐานไดวาเรามี “ตมยำกุง” เม่ือประมาณ 400 กวาปน้ีเอง

A story of

บทความ: อาจพงษ ฉันทภิญญา

ทำไมพริกถึงเผ็ด?

จากการคนควาของนักวิทยาศาสตรพบวา

ตัวการสำคัญที่ทำใหพริกมี “ความเผ็ด”

นั่นคือสาร “แคปไซซิน” (Capsaicin) 

ซึ่งพบมากในบริเวณเนื้อเยื่อแกนกลางสีขาวของเม็ดพริก

ที่เรียกวา “รกพริก” (Placenta) บริเวณนี้จึงเปนสวนที่เผ็ด

ที่สุดของพริก โดยสวนของเปลือกพริก (Exocarp) 

และเมล็ดพริก (Seeds) จะมีสารแคปไซซินอยูนอยมาก
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อน้ พัชรินทร์
หลังจากเรยีนจบปรญิญาตร ีโท และเอกด้านเศรษฐศาสตร์
จาก Osaka University ประเทศญีปุ่น่ ดฉินัเลอืกกลับมา
รบัราชการที ่DITP และได้รบัมอบหมายให้ท�างานทีส่�านกั
ส่งเสรมิการค้าสนิค้าเกษตรและอตุสาหกรรม มหีน้าที่
สนบัสนนุและส่งเสรมิผูป้ระกอบการไทยให้สามารถตดิต่อ
ค้าขายระหว่างประเทศให้ได้มากท่ีสดุ ซ่ึงเป็นงานท่ีท้าทาย
สมความตัง้ใจ และดฉินัภมูใิจมากค่ะ

นอกจากหน้าที่หลักในการส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้ประกอบการไทยแล้ว ดิฉันยังดูแลในส่วนของงาน 
THAIFEX – World of Food ASIA 2017 ซึง่เป็นงาน
แสดงสนิค้าอาหารระดบันานาชาตทิีใ่หญ่และครบวงจร
ทีส่ดุในเอเชียด้วยค่ะ ปีนีเ้ราขยายพืน้ทีจ่ดัแสดงงานให้ยิง่ใหญ่ 
ขึ้นเป็น 93,500 ตารางเมตร ครอบคลุมอุตสาหกรรม
ทัง้วงจร มโีซนทีน่่าสนใจ เช่น โซนอินโนเวชนั โซน
จดัแสดง 11 เทรนด์อาหารโลก เช่น สนิค้าอาหารออร์แกนกิ 
อาหารวีแกน เป็นต้น ท่ีส�าคัญงานนี้นอกจากจะเปิด
โอกาสให้บรรดาผูป้ระกอบการได้เจรจาทางธรุกิจ แต่
ยงัเปิดให้ประชาชนทัว่ไปสามารถชอป ชมิ อาหารไทย
คณุภาพส่งออกได้อย่างจใุจด้วย โดยงานจะจดัขึน้ระหว่าง
วันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560 ณ อมิแพค็ 
เมอืงทองธานค่ีะ

พชัรินทร์ คณูเศรษฐ์
นกัวชิาการพาณิชย์ปฏบัิตกิาร
ส�านกัส่งเสรมิการค้าสนิค้าเกษตรและอตุสาหกรรม 
กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์



DITP Calendar

ปฏทินิกจิกรรม
และการสัมมนา
การจดัเตรยีมเอกสารส่งออก
1 ม.ิย. - 15 ก.ค. 60

เทคนคิการเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศสูค่วามส�าเรจ็
1 ม.ิย. - 15 ก.ค. 60

ความรูเ้บือ้งตน้ดา้น e-Commerce
1 ม.ิย. - 15 ก.ค. 60

พิธีการศลุกากรและตวัแทนออกของ
1 ม.ิย. - 15 ก.ค. 60
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- Unknown

“กินอาหารเป็นยา 
      ไม่ใช่กินยาเป็นอาหาร”

              Healthy Thought              Healthy Thought



กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย

THINK TRADE  THINK DITP

www.ditp.go.th DITP Call Center 1169


