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สวัสดีคะ

ธุรกิจที่ประสบความสําเร็จจะตองตอบโจทย
ความตองการของตลาด (Demand Driven) ได 
และวันนี้ DITP จะชวยขยายโอกาสทาง
ความคิดเกี่ยวกับตลาดสินคาสัตวเลี้ยงซึ่ง
กําลังไดรับความนิยมและมีความตองการ 
ในตลาดโลกสูงขึ้นอยางตอเนื่อง มาแนะนํา
ใหคุณผูอานไดรูจักกันคะ
 
สัตวเลี้ยงอยูคูกับมนุษยมาชานาน ปจจุบัน
ตลาดสินคาสัตวเลี้ยงขยายตัวขึ้นตามสภาพ
สังคมโลกที่เปลี่ยนไป จากครอบครัวที่มี
ขนาดเล็กลง จํานวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้น    
กลุม LGBT (Lesbian / Gay / Bisexual / 
Transgender) ที่ไมมีบุตร รวมทั้งประชากร
คนโสดที่ทยอยเพิ่มขึ้นทั่วโลก หลายคน   
จึงนิยมเลี้ยงสัตวเพื่อเติมเต็มความรูสึกและ
ปฏิบัติตอสัตวเลี้ยงประหนึ่งเปนสมาชิก   
ในครอบครัว โดยใสใจความเปนอยู คุณภาพ
อาหาร สุขอนามัย รวมถึงจิตใจของสัตว
เลีย้งอยางพถิพีถินั และนีเ่ปนอกีหนึง่ชองทาง 
การคาสําคัญที่เกิดเปนตลาดสินคาเฉพาะ 
(Niche Market) สําหรับสัตวเลี้ยงขึ้น 

จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒนรัตน
อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

กระทรวงพาณิชย

ในป 2560 มูลคาตลาดสินคาสัตวเลี้ยงใน
โลกเพียง 5 อันดับแรกสูงถึง 66,200 ลาน
เหรยีญสหรฐั (2,180,000 ลานบาท) ซึง่ไทย 
สามารถสงออกไดกวา 1,270 ลานเหรียญ
สหรัฐ (41,000 ลานบาท) และมูลคาการ
สงออกไทยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตามความ
ตองการของตลาดสินคาสัตวเลี้ยงโลก   
โดยไทยมีจุดแข็งที่ไดรับการยอมรับจาก   
ทั่วโลกในเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบที่ผลิต  
จากธรรมชาติ ปลอดสารเคมี (Organic) 
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดีตอสุขภาพ และ  
มีการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ   
ดวยการออกแบบที่ทันสมัย สามารถใชงาน
ไดหลากหลาย 

THINK TRADE THINK DITP ฉบับนี้   
พาคุณผูอานมาเพิ่มโอกาสการคาในตลาด
สินคาสัตวเลี้ยงในรูปแบบไลฟสไตลที่ไมใช
อาหาร (Non Food Product) DITP     
ในฐานะหนวยงานภาครัฐสนับสนุนให     
ผูประกอบการไทยและคนรักสัตวไดรวมกัน
พัฒนาสินคาสัตวเลี้ยงใหเปนที่ยอมรับ    
ในตลาดโลกอยางมีคุณภาพคะ 

CONTENT
สารบัญ

หมายเหตุ กรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนําไปใชในเชิงพาณิชย

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
กระทรวงพาณิชย
563 ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
www.ditp.go.th 
DITP Call Center 1169
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แมววิเชียรมาศ (Siamese Cat)
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ในอดีตมนุษยไมไดเลี้ยงสัตวเพื่อความสวยงาม หรือเลี้ยง
ไวเฝาบาน คลายเหงา จนในชวงปฏิวัติอุตสาหกรรม 
มนุษยเริ่มโหยหาความเปนธรรมชาติมากขึ้น และการ
ขยายตัวของวัฒนธรรมสัตวเลี้ยง (Pet Culture) จึงถูก
นําเขาสูบานคนมากขึ้น สัตวเลี้ยงถูกเลี้ยงใหเปนเพื่อน  
ที่ซื่อสัตย เปนนายแบบนางแบบใหเจาของจับถายรูป 
หรือเลี้ยงไวเฝาบาน แตแนวโนมของสัตวเลี้ยงกําลัง
เปลี่ยนไป

การเขาสูสังคมผูสูงอายุทั่วทุกมุมโลก ทําใหวิถีการใชชีวิตของมนุษย
เปลี่ยนไป การอยูคนเดียวมากขึ้นและใหความสําคัญกับสัตวเลี้ยง 
มากขึ้นดวย สัตวเลี้ยงจึงเปนอีกหนึ่งตัวเลือกที่เขามาเติมเต็มชีวิต  
ของคนในชวงเวลานี้ สัตวเลี้ยงถูกเปลี่ยนสถานะเปนผูรวมอาศัย 
(Companion Animal) และเปนหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว

ตลาดสัตวเลี้ยงของโลกนั้น มีการเติบโตอยางตอเนื่อง ดวยจํานวน 
ของสัตวเลี้ยงในแตละประเทศที่สูงขึ้น และการใชจายสําหรับสัตวเลี้ยง
ก็สูงขึ้นเชนกัน ในป 2559 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีมูลคาการใชจาย
สําหรับสัตวเลี้ยงสูงถึง 44,657 ลานเหรียญสหรัฐ (1,401,337 ลาน
บาท) และสหราชอาณาจักรซึ่งเปนผูนําดานตลาดสัตวเลี้ยงมานานก็มี
มูลคาที่สูงขึ้นเชนกัน มูลคารวม 6,903 ลานเหรียญสหรัฐ (216,616 
ลานบาท) แมวาสภาวะเศรษฐกิจโลกจะถดถอยก็ตาม

สูยุคเฟองฟู
¤Ø³Ë¹ÙÊÑµÇ�àÅÕéÂ§

แมววิเชียรมาศ เปนแมวไทยโบราณ ที่นิยมเลี้ยงไวในพระราชสํานัก ถือกันวาเปนแมว
ของพระมหากษติรย เพราะเปนแมวนําโชคลาภ ชาวบานธรรมดาไมมีโอกาสเลี้ยง 
แมววิเชียรมาศ มีตาสีฟาสดใสและมีสีเขมเรียกวาแตม 9 จุด สวนสีขนนั้น 
เมื่อลูกแมวแรกเกิด จะเปนสีครีมออนๆ หรือขาวนวล แตเมืออายุมากขึ้น 
สีสันตางๆ จะเริ่มเขมขึ้นตามลําดับ

áÁÇÇÔàªÕÂÃÁÒÈ
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ในประเทศจีน มีรายงานวาจํานวนสัตวเลี้ยงมีมากขึ้นตามจํานวนผูสูงอายุ คนกลุมนี้มักจะใชจาย
เพื่อสัตวเลี้ยงพอๆ กับที่ใชจายใหตนเองทีเดียว อินเดียก็เปนอีกประเทศที่ตลาดสัตวเลี้ยงเฟองฟู
มาก นอกจากอาหารสัตวแลว คาดวาสินคาและบริการอื่นๆ ก็จะไดรับความนิยมมากยิ่งขึ้นอยาง
แนนอน เชน ธุรกิจอาบนํ้าตกแตงขนและสปา การฝกโยคะสัตว รวมทั้งนิตยสารสัตวเลี้ยง

ซึ่งไมตางจากวงการสัตวเลี้ยงในญี่ปุน มีการพัฒนาอยางกาวกระโดด ในชวงที่ผานมา จํานวน
สุนัขและแมวโดยรวมมีแนวโนมลดลง แตการจับจายสําหรับสินคาสัตวเลี้ยงกลับมีแนวโนมเพิ่ม
ขึ้นทุกป โดยเฉพาะ สินคาอาหารสัตวเลี้ยงเพื่อสุขภาพและเปนธรรมชาติแบบออรแกนิค มีการ
ขยายตัวอยางมาก 

อยางไรก็ตาม แนวโนมลักษณะตลาดที่เปลี่ยนแปลงนี้ ทําใหผูสงออกไทยจะตองศึกษาและ
พัฒนาสินคาใหเหมาะกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดอยูตลอดเวลา พัฒนาสินคาสุขภาพสําหรับ
สัตวเลี้ยงและคํานึงถึงสิ่งที่เจาของสัตวเลี้ยงปรารถนาจะใหกับแมวหรือสุนัขของตน นอกจากนี้ 
ยังมีเทรนดการใชผลิตภัณฑที่ชวยใหการเลี้ยงสัตวงายขึ้น ผูที่เลี้ยงสัตวมักจะจัดหาสินคาเพื่อใช
กับสัตวเฉกเชนเดียวกับซื้อใหลูกหลาน โดยตองเปนสินคาที่มีการใชประโยชนไดหลากหลาย 
ตามการใชงานและขนาดพื้นที่  ปจจุบันแนวโนมจะนิยมสัตวเลี้ยงขนาดเล็กพกพาได สวนมาก 
จะเลี้ยงกันในที่พักคอนโด ที่มีขนาดเล็ก สินคาสําหรับสัตวสูงอายุก็เปนที่ตองการมากยิ่งขึ้น เชน 
อุปกรณชวยเดิน รวมทั้งสินคาพวกเสื้อผา เครื่องประดับตกแตง (Accessory) ก็ควรเปนสินคา 
ที่มีความพิถีพิถันทั้งเรื่องวัสดุ การออกแบบ และไอเดียแปลกๆ สรางความแตกตาง และเพิ่ม
มูลคาของสินคา ก็จะสามารถครองใจทาสสัตวเลี้ยงอยางสุนัขและแมวทั่วโลกไดไมยาก

สนใจรับคําปรึกษาเกี่ยวกับสินคาสัตวเลี้ยง
ติดตอ สํานักสงเสริมการคาสินคาไลฟสไตล 02 507 8392-3

ขนาดตลาด

10.9 
พันลานบาท 

อัตราการเติบโต

3.4%  

LATIN AMERICA

ขนาดตลาด

48.8 
พันลานบาท 

อัตราการเติบโต

1.8%  

NORTH AMERICA

ขนาดตลาด

28.6 
พันลานบาท 

อัตราการเติบโต

0.8%  

WESTERN EUROPE

ขนาดตลาด

5.7 
พันลานบาท 

อัตราการเติบโต

5.4%  

EASTERN EUROPE

ขนาดตลาด

0.9 
พันลานบาท 

อัตราการเติบโต

4.5%  

MIDDLE EAST & AFRICA

ขนาดตลาด

11.7 
พันลานบาท 

อัตราการเติบโต

6.9%  

ASIA PACIFIC

ขนาดตลาด

3.2 
พันลานบาท 

อัตราการเติบโต

0.6%  

AUSTRALASIA

การเติบโตของ
ตลาดสัตวเลี้ยงโลก

ขอมูล :  PETS International Magazine 
June 2017 โดยอัตราการเติบโดทั้งหมด 
จากป 2016 เทียบกับป 2015
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TRADE 
INSIGHT

เปดโลกการคา

  

อินเดียมีทาเรือหลักมากถึง 12 ทาเรือ โดยมีทาเรือเจนไนเปน
ศูนยกลางการขนสงทางฝงตะวันออกที่เชื่อมเขากับการขนสงทางบก
และสามารถกระจายสินคาไปยังรัฐตางๆ ทางฝงตะวันตกของอินเดีย
ไดเปนอยางดี ผูประกอบการไทยอาจใชทาเรือเจนไนสรางความ  
ไดเปรียบทางโลจิสติกสดวยการขนสงสินคาผานทางทาเรือระนอง
ของไทย ซึ่งนาจะลดตนทุนและอํานวยความสะดวกไดมากแถมยัง
เชื่อมตอไปยังแหลงการคาสําคัญอื่นๆ ในภูมิภาคอยาง กัลกัตตา 
โคลัมโบ ธากา และยางกุงไดอีกดวย

ตองการขยายตลาดสูเอเชยีใต
ตดิตอ.สํานักงานสงเสรมิการคาในตางประเทศ ณ เมอืงเจนไน
อีเมล : thaitcchennai@gmail.com

5
ÍÔ¹à´ÕÂ
เปดประตูสูเอเชียใต

  

ญี่ปุนมีมติใหจํากัดการผลิตสารทดแทน CFC ภายในป 2579   
คาดวารัฐบาลญี่ปุนจะมีการแกรางกฎหมายตองลดปริมาณสาร CFC 
ลง 85%  ความเขมงวดนี้สงผลตอผูประกอบการไทยที่ตองสงออก
สนิคาทีม่สีารทดแทน CFC เปนสวนประกอบ เชน เครือ่งปรบัอากาศ 
เครื่องแชเย็น แชแข็ง หากจะครองสวนแบงการตลาดนี้ตอไป      
ผูประกอบการไทยเตรียมปรบัตัวและจะตองเรงคนควาวจัิยเพือ่พฒันา 
เทคโนโลยีทําความเย็นที่ทดแทนกันได มาตอบโจทยความตองการ
ของชาวญี่ปุนกัน

ติดตามความเคลื่อนไหวในตลาดญี่ปุน
ติดตอ สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครโอซากา
อีเมล: ttcosaka@thaitrade.jp
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รกัสิง่แวดลอม เอาจรงิดันกฎหมายใหม

2

เปนสุนัขพันธุพื้นเมืองเกาแกของประเทศไทย มีขนาดกลาง ขนสั้น 
หูตั้งเปนรูปสามเหลี่ยม ปลายจมูกสีดําและปากรูปลิ่ม หางเรียว

ยาวเปนรูปดาบ ลักษณะเดนคือมีอานซึ่งเกิดจากขนขึ้นในแนวยอน
กับแนวขนปกติอยูบนหลัง มีถิ่นกําเนิดอยูในภาคตะวันออก     

คนพ้ืนเมอืงใชสนุขัพันธุนีล้าสตัวและตดิตามเกวียนเพ่ือคอยระวงัภยั

ä·ÂËÅÑ§ÍÒ¹
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กวา 1 ใน 4 หรือกวา 61 ลานคนของชาวสหรัฐอเมริกาถูกจัดอยูในกลุม 
Generation Z (ผูที่เกิดหลัง พ.ศ.2538) มีนิสัยรักอิสระไมพึ่งใคร เห็นคุณคา
ของประสบการณในชีวิตจริงพอๆ กับการเรียนในหองเรียน ชื่นชอบเทคโนโลยี
ใหมๆ  และมกัเลอืกทาํธรุกจิเปนของตนเอง ผูประกอบการทีต่องการเจาะตลาด 
กลุมนี้ควรออกแบบสินคาและบริการใหยืดหยุนตามไลฟสไตลของคนรุนใหม
วัย Gen Z ที่เปนอนาคตและขุมพลังทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา 

เรียนรูพฤติกรรมผูบริโภคชาวอเมริกัน
ติดตอ สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครลอสแองเจลิส                                           
อีเมล: ttcla@live.com

TRADE 
INSIGHT
เปดโลกการคา

ชาวอิสราเอลกวา 570,000 ครัวเรือน นิยมเลี้ยงสัตวซึ่งสวนใหญ 
จะเลี้ยงสุนัขและมักเปนสุนัขพันธุใหญเสียดวย ในแตละปจะมีมูลคา
การนําเขาอาหารสัตวเลี้ยงสูงถึง 110 ลานเหรียญสหรัฐ (3.45  
พันลานบาท) นอกจากตลาดอาหารสัตวเลี้ยงแลว ยังมีโอกาสที่เปด
กวางสําหรับผูประกอบการไทยในผลิตภัณฑเครื่องใชและของเลน
สตัวเล้ียงดวยเชนกัน คุณภาพสนิคาและการออกแบบอยางสรางสรรค 
จะชวยใหเจาะตลาดไดงายขึ้น

สนใจสงออกไปอิสราเอล
ตดิตอ สํานักงานสงเสรมิการคาในประเทศ ณ กรงุเทลอาวฟี รัฐอสิราเอล                                        
อีเมล: thaitctelaviv@ditp.go.th

  

อากาศที่หนาวจัดในยุโรปและสวิตเซอรแลนดมีผลตอวิถีชีวิตรวมถึงการดูแลสุขภาพใหแข็งแรงอยูเสมอ 
ชาวสวิสหันมานิยมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอยางเครื่องดื่มสกัดจากขิงและสมุนไพรจากพืชเขตรอนตางๆ 
กันมากขึ้น เชน ขมิ้น ขา ตะไคร มะกรูด การออกแบบบรรจุภัณฑและการใหขอมูลเกี่ยวกับ
สรรพคุณของสินคาอยางละเอียดจะชวยเพิ่มมูลคาและดึงดูดความสนใจจากผูบริโภคชาวสวิสได 

สนใจการออกแบบและสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา
ติดตอ สํานักงานสงเสริมนวัตกรรมและสรางมูลคาเพิ่มเพื่อการคา โทร 1169

  

ปจจุบันจีนมีแมวกวา 59 ลานตัว ชาวจีนนิยมเลี้ยงแมวมากเปน
อันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา ธุรกิจเกี่ยวกับแมว      
จงึเติบโตอยางตอเนือ่ง ไมวาจะเปนอาหาร ยา ผลติภัณฑเพือ่สขุภาพ 
และอนามัย เฟอรนิเจอร เครื่องใช รวมทั้งบริการตางๆ ในป 2560 
คนจีนใชจายกับแมวเฉลี่ยตัวละ 5,000 หยวน (25,000 บาท)   
ผูประกอบการไทยสามารถสํารวจเทรนดตลาดสินคาสัตวเลี้ยงในจีน
ไดผานงานแสดงสินคาตางๆ เชน งาน International Pet Industry 
Fair in China (Guangzhou) 23 – 25 มีนาคม 2561 , งาน Pet 
Fair Asia ณ เมอืงเซีย่งไฮ 22- 26 สงิหาคม 2561, งาน The 22nd 
China International Pet Show (CIPS 2018) ณ เมืองกวางโจว 
27-30 พฤศจิกายน 2561 เปนตน

สนใจลูทางตลาดเฉพาะในแดนมังกร
ติดตอ สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครคุนหมิง 
อีเมล: thaitckunming@ditp.go.th
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GEN Z ขุมพลังเศรษฐกิจชาวอเมริกัน
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โอกาสแคเอื้อมในตลาดสัตวเลี้ยง
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เครื่องดื่มขิงไทยควาใจชาวสวิส

¨Õ¹
ธุรกิจนองเหมียว โตตอเนื่อง
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สัมผัส ผอนคลาย 
มิติใหมสปาหมา

HAPPENING
กาวลํ้านําโลก

ผอนคลายความเหน็ดเหนื่อย เมื่อยลา กับการเขาสปาในชวงวันพักผอน หนึ่งในวิธี 
พักผอนสําหรับคนทํางานทั่วไป สัตวเลี้ยงแสนรักของคุณก็สามารถผอนคลายไดดวยการ 

ทําสปากับนวัตกรรมใหมลาสุดจาก Bathroom Design ขอบอกวานาอิจฉาไมแพคนเลยทีเดียว 
กับอางอาบนํ้า i-spa (Pet Spa Therapy)

ดวยเทคโนโลยีที่คิดคนขึ้นมา เพื่อใหการอาบนํ้านองหมาและนองแมวที่เปนมากกวาแคการชําระ   
สิ่งสกปรก ดวยสัมผัสออนนุม เหมาะแกการเกาะขอบอางของเจาตูบ และระบบ Air-Bubble ที่ชวย

นวดอุงเทา สรางความผอนคลาย ระบบโอโซนชวยเรื่องการหมุนเวียนเลือด และที่สําคัญยังชวยฆาเชื้อ
แบคทีเรียตามขน ยับยั้งการเกิดกลิ่นไมพึงประสงค และทําใหเกิดกลิ่นชาลง นอกจากนี้ยังมี Chromo 

Therapy กับไฟปรับโทนสีได เพื่อความผอนคลายที่แทจริง

อางอาบนํ้า i-spa มีดวยกัน 2 ขนาด ที่เหมาะทั้งสุนัขพันธุใหญและพันธุมินิ นับวาเปนอีก
นวัตกรรมฝมือคนไทย ที่ผสมศาสตรการทําสปาบําบัดเขากับเทคโนโลยีอางอาบนํ้าสําหรับ

สัตวเจาแรกของโลก ไดรับการตอบรับที่ดีและสงออกไปแลวหลายประเทศทั้งเอเชีย
และยุโรป สรางมิติใหมของผลิตภัณฑระดับพรีเมี่ยมสําหรับสัตวเลี้ยง         

ที่สรางชื่อสูสากล

ที่มา :

เปนปลาที่ชาวไทยรูจักเปนอยางดีมาแตโบราณ โดยปลากัดสายพันธุดั้งเดิมจากธรรมชาติ
มกัเรยีกวา “ปลากดัทุง” หรอื “ปลากดัลกูทุง” หรือ “ปลากดัปา” จากพฤตกิรรมท่ีชอบกดั 
กันเองแบบนี้ ทําใหนิยมนํามาเลี้ยงใชสําหรับกัด ตอสูกัน เปนการพนันชนิดหนึ่งของชาวไทย 
และไดมกีารพัฒนาสายพนัธุและความสามารถในช้ันเชงิการกัดจนถงึปจจบุนั จนเปนเอกลกัษณ 
อยางหนึ่งของประเทศไทยและเปนที่รับรูของชาวตางชาติในชื่อ “Siamese fighting fish” 

»ÅÒ¡Ñ´
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บทสัมภาษณ คุณนิตยา จังสถตยกุล 
International Trade Advisor 
export@bathroomtomorrow.com

HAPPENING
กาวลํ้านําโลก

เพราะใสใจ จึงไมไรบาน

การจะเลี้ยงสุนัขหรือแมวสักตัว เราเพียงเลือกซื้อตัวที่ตองการไดจากรานขายสัตวเลี้ยง     
แตสําหรับที่ประเทศญี่ปุนไมงายอยางนั้น

ดวยกฎหมายที่เครงครัดสําหรับการเลี้ยงสัตวในญี่ปุน เริ่มตั้งแตที่รานขายสัตวเลี้ยงที่ตองมีการอธิบาย
รายละเอียดในการเลี้ยงสัตว การลงทะเบียนและนําไปฉีดวัคซีนปองกันโรคที่สํานักงานทองถิ่น รวมถึง 
วิธีการใหอาหารสัตวเลี้ยงที่ถูกตองสํารวจความพรอมของผูเลี้ยงทุกๆ ดาน เพราะการเลี้ยงสุนัขในบาน 

ตองปฏิบัติกับสุนัขเหมือนเปนสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว ดังนั้นหากทุบตีทํารายสัตว หรือนําไปปลอย 
ถือวาผิดกฎหมาย จึงทําใหเกิดบริการที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยงขึ้นมากมายในญี่ปุน ทั้งคาเฟหมาแมว       

สุดคาวาอี้ หรือแมกระทั่งการเชาสุนัขไปเดินเลนคลายเหงา

แมวาอัตราการเลี้ยงสัตวจะลดลงเพราะกฎระเบียบที่เขมงวด แตแนนอนวาตลาดสัตวเลี้ยงในญี่ปุน
กลับมีการใชจายเพื่อสัตวเลี้ยงที่สูงขึ้น เพราะสัตวเลี้ยงเปรียบเสมือนเปนหนึ่งในสมาชิกของ
ครอบครัว จึงทําใหธุรกิจอาหารสุนัขแพงกวาอาหารคน และธุรกิจนี้ก็ไมเคยซบเซา ยิ่งธุรกิจ

เสื้อผา เครื่องประดับหรือเฟอรนิเจอรสําหรับสัตวเลี้ยงดวยแลว จะเนนคุณภาพและ
การออกแบบที่สวยงาม มีความพิถีพิถันเปนพิเศษ

ที่มา : รายการดูใหรูทางชอง Thai PBS 
ศูนยขอมูลอัญมณีและเครื่องประดับ 
http://www.tpa.or.th/writer
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& SUCCESS
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ตอยอดธุรกิจกระดาษลูกฟูก 
สูที่ลับเล็บแมวดีไซนเก

Kafbo
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แมวเหมียว สตัวเลีย้งขีอ้อน ทีใ่ครๆ ก็หลงรกั 
สําหรับผูที่ชอบเลี้ยงแมวนั้น ลวนแตตกเปน
ทาสแมวแบบไมรูตัว ของกิน ของใช จัดให
แมวสุดที่รักอยางเต็มที่ ดวยความชอบ   
ในการเลี้ยงแมว ผสมกับกิจการกระดาษ
ลูกฟูกของครอบครัว จึงเกิดเปนธุรกิจ   
สุดนารักที่ชื่อวา Kafbo

“งานแรกทีอ่อกหาประสบการณคอื BIG&BIH ไมคาดคดิ 
วาจะมีตางชาติติดตอ สนใจสินคาของเรามากขนาดนี้ 
แตมีอุปสรรคที่ราคา เนื่องจากที่ออนประสบการณเรื่อง
การตั้งราคาและการทําการตลาด ทําใหไมสามารถปด
การขายกบัคนทีส่นใจได โชคดีท่ี DITP เขามาชวยเหลอื 
ทาํใหเรารูในสิง่ทีเ่ราไมเคยรูทัง้เรือ่งกระบวนการ ขัน้ตอน 
การสงออก เรือ่งการตัง้ราคา จนไดออกงานในตางประเทศ 
จริงๆ เปนครั้งแรก งาน Interpets ที่ประเทศญี่ปุน 
และทําให Kafbo เปนที่รูจักมาถึงตอนนี้”

จากความสําเร็จนี้ มีลูกคาจากตางประเทศมากถึง 40% 
ทั้งเกาหลี ญี่ปุน ออสเตรเลีย สิงคโปร ฮองกง ไตหวัน 
เยอรมนี ฝรั่งเศส  ซึ่งคุณขวัญชนกไดแนะนําเทคนิค 
ในการทําตลาดสัตวเลี้ยงในตางประเทศไววา ความคิด
สรางสรรค และการดีไซน รวมทั้งความพิถีพิถันเปนสิ่ง
สําคัญมาก เพราะลูกคาสมัยใหมนี้เนนสินคาที่ดี      
มีคุณภาพสูง  และอีกสิ่งที่สําคัญไมแพกันก็คือการ   
จดสิทธิบัตรสินคากอนทําการตลาดตางประเทศ

“มีอยูครั้งหนึ่ง ไดไปออกงานที่ญี่ปุน เราไปเจอสินคา  
ที่เหมือนชิ้นงานเรามาก ทาง DITP ก็ไปชวยจัดการ
ประสานกบัผูจัดงาน ซึง่ทางญีปุ่นกเ็ขาใจเรา เพราะสนิคา 
เรามีสิทธิบัตรที่ถูกตอง ไดรับความคุมครอง ก็ยิ่งสราง
ความนาเชื่อถือ และยิ่งไดเปรียบมากขึ้นคะ”

และนี่เปนอีกหนึ่งความสําเร็จที่เพิ่มมูลคาสิ่งใกลตัว 
ผสมกับสิ่งที่รัก ไมขอเปนแค Local Brand แตขยาย
โอกาสไปสูตลาดทาสแมวทั่วโลกไดไมยาก อยางคุณ
ขวัญชนก

“ตองขอขอบคุณ DITP มาก เพราะถา DITP ไมให
โอกาส เราก็คงไมไดขยายตลาดไปตางประเทศ 
รวมทั้งการรวมตัวกันของผูประกอบการดานสัตวเลี้ยง 
ถาตองการไปออกงานอินเตอรในตางประเทศ       
ทาง DITP ก็จะชวยหาคูคา และเตรียมความพรอม
ตางๆ ใหเรา อยางไรก็ตาม Kafbo เตรียมที่จะขยาย
การออกแบบสูไลนสินคาไลฟสไตล เพื่อตลาดที่กวางขึ้น 
ดวยวัตถุดิบหลักคือ กระดาษลูกฟูกนั่นเองคะ”

คุณขวัญชนก อมรธนานุบาล หญิงสาวตัวเล็กนารัก 
เจาของแบรนด “Kafbo เฟอรนิเจอรสัตวเลี้ยงกระดาษ
ลูกฟูก” ไดเลาถึงจุดเริ่มตนวา ดวยกิจการของครอบครัว
ในวงการผลิตกระดาษลูกฟูกและกลอง เพื่อสงขายใน
ระดับอตุสาหกรรม ทีอ่ยูในระดับคงที ่สามารถสรางกาํไร 
ไดจากจํานวนการสั่งผลิตที่มาก จึงรูสึกวาควรตองหา 
สิ่งใหม ในแนวทางของกระดาษลูกฟูกที่ผลิตอยูนี้ 

“ตอนแรกก็คุยกับที่บาน ถึงการปรับตัวของกิจการ     
คดิไววาจะเพิม่ชองทางทาํเฟอรนเิจอรจากกระดาษลกูฟกู  
แตเมื่อดูถึงผลแลว ไมนาที่จะสําเร็จเพราะคนยังไมนิยม
เฟอรนิเจอรวัสดุแบบนี้ จึงคิดตอยอดในสิ่งที่มี ไปทํา  
สิ่งที่เราชอบ ซึ่งก็คือการเลี้ยงแมวนั่นเอง”

แนนอนวาการตอยอดสินคาที่มีอยู และเพิ่มมูลคานั้น 
ไมงายเลย คุณขวัญชนกใชเวลาถึง 3 ป ในการศึกษา 
คนควา แมกระทั่งการสังเกตพฤติกรรมของเจาปลาวาฬ 
แมวนอยสดีาํขาว ตวัโปรดของเธอ จนเกดิไอเดยีทีล่งตวัขึน้

“ตอนแรกก็ลองทําเปนบานสําหรับสุนัขกอน ปรากฏวา
มันไมคงทน ไมสามารถรองรับความซนและแรงของ
สุนัขได จึงคิดวาลองทําบานใหแมวดูบาง เพราะสังเกต
วาแมวจะชอบอยูตามกลองกระดาษ พอรูวามันชวยให
แมวอุน และยังเปนตัวชวยฝนเล็บ แมวไดออกกําลังกาย
อีกดวย บวกกับไอเดียตางๆ ที่ตนเองไดเรียนมา นํามา
ออกแบบ จนเกิดเปนเฟอรนิเจอรที่เปนทั้งของตั้งโชว
และที่ลับเล็บแมว Kafbo นั่นเอง”

จากผลตอบรับที่เปนจังหวะพอดีกับกระแสคนรักแมว 
ฮิตทั่วบานทั่วเมือง คุณขวัญชนกจึงตัดสินใจไปออกบูท 
ที่งานแสดงสินคาของขวัญและงานแสดงสินคาของใช  
ในบาน (BIG&BIH) ทีจ่ดัโดย DITP แมจะเปนบทูเลก็ๆ 
ที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยง แตผลตอบรับดีเกินคาด มีลูกคา
ตางประเทศติดตอมามากมาย แตติดปญหาหลายอยาง 
ที่ทําใหไมสามารถปดดีลการขายไดเลย

ไกแจ เปนสัตวปกประเภทหนึ่งที่ไดรับการขนานนามอยางเปนสากล 
และแถบยุโรปและอเมริกาวา “แจแปนนีสแบนตั้ม” ในประเทศไทยมีการ

พบไกแจตั้งแตสมัยโบราณ จึงถือไดวาไกแจนั้นเปนไกพื้นเมืองของไทย
สายพันธุหนึ่งเชนกัน

ä¡‹á¨Œ
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DITP 
SOCIETY

เสริมทัพ SMEs ไทย
ในแดนผูดี

DITP ดันสินคาชุมชน
รุกตลาดโลก อวดโฉมอัญมณีประณีตศิลป 

สูสากล

พาณิชยจับมือ SMEs ไทยกาวไกลสูตลาดอังกฤษ โดยกรม   
สงเสริมการคาระหวางประเทศ จัดงานสัมมนา “พัฒนาสินคา
ไทยเติบโตไกลสูตลาดอังกฤษ”ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตรการเปนหุนสวนเศรษฐกิจ 
เปดตลาดการคาการลงทุนกับประเทศคูคาผลักดันการสงออก 
โดยสภาผูนํานักธุรกิจไทย – สหราชอาณาจักร และกลุม 
TESCO (เทสโก) จัดกิจกรรมสงเสริมการสงออก พัฒนา
ศักยภาพ เตรียมความพรอม SMEs ไทย พัฒนาธุรกิจ      
ของตนใหแข็งแกรง และแขงขันไดในตลาดโลก

เรียนรูการตลาด SMEs เพื่อสงออก และขอมูลดีๆ 
สามารถดาวนโหลดแอพลิเคชั่น DITP Connect 
ไดทั้ง iOS และ Android

ขาวสังคม

นกเขาชวา เปนนกที่มีเสียงไพเราะเปนเอกลักษณ คนไทยนิยมเลี้ยง
ไวที่บานเพราะเชื่อกันวาจะชวยเสริมสรางสิ่งมงคลตางๆ ใหกับบาน
และคนเลีย้ง เแตทัง้นีท้ัง้นัน้กต็องขึน้อยูกบัลกัษณะของตวันกเองดวย 
วากันวา นกชนิดนี้ไมไดมีเพียงแตชวยเสริมสิ่งมงคลใหกับผูเลี้ยง
อยางเดียว แตหากนํานกชวาที่มีลักษณะที่ไมดีมาเลี้ยงก็จะสามารถ
ทําใหผูเลี้ยงมีชีวิตที่ตกตํ่าไดเชนกัน

¹¡à¢ÒªÇÒ
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งาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 61 ประสบความ
สําเร็จอยางสวยงาม ดวยยอดคําสั่งซื้อที่ทะลุเปาหมาย แสดงให
ประชาคมโลกเห็นถึงความเขมแข็งของอุตสาหกรรมอัญมณีและ

เครื่องประดับไทย มีผูเขาชมงานจาก 113 ประเทศทั่วโลก    
เปนกาวสําคัญของอุตสาหกรรมบนเสนทางสูเปาหมายที่รัฐบาล
วางไวคือประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตและการคาอัญมณี

และเครื่องประดับของโลก

เปดโลกการคาอัญมณีสูอินเตอร 
ติดตอ สํานักสงเสริมการคาสินคาไลฟสไตล 02 507 8392-3

DITP
SOCIETY

ขาวสังคม

ครบเครื่องเรื่องงานแฟร  

เสริมทัพ SMEs ไทย
ในแดนผูดี

DITP ดันสินคาชุมชน
รุกตลาดโลก 

DITP วางแผนผลักดันการคาป 2561 เดินหนาเรงสงเสริม SMEs 
และผูประกอบการสินคาชุมชน มองหาชองทางการขาย เพิ่มขีด

ความสามารถและโอกาสทางการตลาดออนไลน เลง็กลุมตลาดเฉพาะ 
ผูสูงอายุ คนรักสัตวเลี้ยง รักสิ่งแวดลอม และกลุมฮิสแปนิก     

(ชาวอเมริกันสืบเชื้อสายมาจากสเปน เม็กซิโก อิเควทอเรียลกินี) 
และดันสตารท อัพ (Start-up) ใหเขมแข็งเจาะกลุมผูบริโภคยุคใหม

สนใจคาขายตางประเทศ
ติดตอ กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ โทร 1169

หากตองการรูเรื่องงานแฟรใหครบทุกมิติ ตองฟงจากผูมี
ประสบการณจริง DITP จึงจัดกิจกรรม “เลาสูกันฟง” ถายทอด
ประสบการณ ในหัวขอ “ครบเครื่องเรื่องงานแฟร” โดยอธิบดี
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ และผูอํานวยการสํานักสงเสริม
การคาสินคาไลฟสไตล มารวมแลกเปลี่ยนประสบการณ องคความรู
และเทคนิคตางๆ ใหชาว DITP ไดพัฒนา ตอยอดความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม ในการจัดงานแฟรและงานแสดงสินคาตอไป

สนใจเขารวมงานแสดงสินคาทั้งในและตางประเทศ 

ไดที่ www.ditp.go.th
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DITP
INSIDER

คลุกวงใน

         จับตาตลาดสัตวเลี้ยง 
    สุขใจคนขาย โดนใจคนเลี้ยง

มกราคม 2561THINK DITP 2

การปรับตัวสินคาใหเขากับวิถีชีวิตผูคนเปนสิ่งสําคัญ สังคมที่เปลี่ยนไป ไลฟสไตลก็
เปลี่ยนไปดวย เทรนดการเลี้ยงสัตวจากเพื่อนยามเหงา กลายมาเปนหนึ่งในสมาชิก
ครอบครัว ตลาดสัตวเลี้ยงทั่วโลก จึงนาจับตามอง

คุณสมรรัตน สนิทวงศ ณ อยุธยา 
หัวหนากลุมงานสินคา OTOP และตลาดเฉพาะ ไดพูดถึงขอมูลที่นาสนใจ ที่จะชวยผลักดันให
ผูประกอบการดานสัตว์เลี้ยงของไทย กาวไปสูตลาดอินเตอร์ไดอยางแข็งแกรง

ภาพรวมของตลาดสัตวเลี้ยงทั่วโลก
แนวโนมของตลาดมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น เพราะคนใหความสําคัญ
กับสัตวเลี้ยงเปนเหมือนสมาชิกในครอบครัว นับเปนโอกาสที่ดี
สําหรับผูประกอบไทยที่จะเขาสูตลาดสัตวเลี้ยงทั่วโลก เชน ตลาด
สัตวเลี้ยงของสหรัฐอเมริกาที่ใหญที่สุดในโลก มีมูลคาการใชจาย 
เพือ่สตัวเลีย้งสงูถงึ 7 หมืน่ลานเหรยีญสหรฐัฯ (2.28 ลานลานบาท) 
เพิ่มขึ้นเกือบรอยละ 4 จากปกอน นอกจากนี้ตลาดสัตวเลี้ยง     
ในประเทศจีน รัสเซีย บราซิล ก็มีอัตราการเติบโตที่สูงเชนกัน     
โดยเฉพาะในญี่ปุน ซึ่งไทยมีศักยภาพสูงในการผลิตและสงออก
สินคามากเปนอันดับหนึ่ง   

รูปแบบความตองการ
คนญี่ปุนนิยมเลี้ยงสัตวขนาดเล็ก เพราะมีพื้นที่จํากัด เชน แมว 
สุนัขพันธุเล็ก ปลา และกระตาย สินคาที่สรางโอกาสและเขาไป 
เติมเต็มตลาดได ก็ควรเปนสินคาประเภทเครื่องใช อุปกรณตางๆ 
สําหรับสัตว และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับสัตวสูงอายุ โดยตอง
เปนสินคาที่ดูดีมีคุณภาพ มีดีไซนไมเหมือนใคร และมีความพิถีพิถัน
ทั้งเรื่องวัสดุ กระบวนการผลิต หรือหมวดอาหารสัตวก็ควรเนนเพื่อ
สุขภาพแบบออรแกนิคเปนพิเศษ

จุดแข็งของผูประกอบการไทย
สวนมากเปนคนรุนใหม เริ่มพัฒนาจากธุรกิจ SMEs มีการพัฒนา
ทางความคิดไดไกล มีดีไซนที่ไมดอยกวาชาติอื่น และยอมรับ
แนวคิดที่แปลกใหม สินคาบางประเภทเหมือนสินคาทั่วไป       
แตผูประกอบการไทยใสความคิดที่แปลกแตกตาง พัฒนาจน
สามารถเพิ่มมูลคาสินคาได เชน สรอยคอสําหรับแมว เฟอรนิเจอร
ทีใ่หแมวฝนเลบ็ หรอืบานแมวทีส่ามารถตอเปนยนูติคอนโดสําหรบัแมว

การกาวสูตลาดสัตวเลี้ยงอยางมั่นคง
DITP เนนใหผูประกอบการพัฒนาตนเอง ทันตอนวัตกรรมความ
กาวหนาของโลก และสํารวจความตองการของผูบริโภคอยางแทจริง 
พัฒนาสินคาไมหยุดนิ่ง กาวเร็วและมั่นคงสูตลาดโลกอยางแข็งแกรง 
โดยมีผูเชี่ยวชาญที่รูลึกรูจริง คอยสนับสนุนใหขอมูล เชน สมาคม
สัตวเลี้ยงญี่ปุน หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานในตางประเทศ 

ในปนี้ทางสํานักสงเสริมการคาสินคาไลฟสไตล มีงานจัดแสดงและ
จัดจําหนายสินคาสัตวเลี้ยงในงาน Style ในวันที่ 19-23 เมษายนนี้ 

ณ ศูนยนทิรรศการและการประชมุไบเทค ในสวนงานตางประเทศ 
DITP มีแผนจะจัดคณะผูแทนการคา ชวยจับคูเจรจาธุรกิจ 
(Matching Business) บุกตลาดที่ประเทศสิงคโปร มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และเกาหลี  ในสวนตลาดสัตวเลี้ยงยุโรป จะพา      
ผูประกอบการไทยเขารวมงาน Inter zoo ซึ่งเปนความรวมมือ   
ภายใตโครงการ SMEs Pro-Active ที่ทาง DITP สนับสนุนดวย 
เชนกัน

ชองทางเปดกวาง สําหรับผูประกอบการรุนใหม
 

ผูประกอบการไทยมศีกัยภาพทีพ่รอม ท้ังความรู วัตถุดบิ เทคโนโลยี 
จึงเขาสูตลาดสัตวเลี้ยงทั่วโลกไดไมยาก ควรริเริ่มทําสินคาที่ตลาด
ไมมี หรือใสความคิดสรางสรรค ความแหวกแนวกับสินคาที่มีอยู 
เชนสินคาของเลนแมวดวยดีไซนที่แปลกตา สามารถสงออกไดมาก
และตอเนื่อง ในเรื่องดีไซนและคุณภาพก็สําคัญ ควรเนนธรรมชาติ 
ไมมีสารเคมี และปลอดภัยตอสัตวเลี้ยง จะสามารถครองสวนแบง
การตลาดนี้ไดในระยะยาวและยั่งยืน 

สนใจเขารวมกิจกรรมสงเสริมการตลาดสินคาไลฟสไตล
ติดตอ สํานักสงเสริมการคาสินคาไลฟสไตล 
02 507 8392-3
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FRIEND
OF DITP

พันธมิตรดีไอทีพี

เปดตลาดแดนปลาดิบ รุกสินคาสัตวเลี้ยง  
เพราะการเลี้ยงสัตวที่เปนมากกวาสัตวเลี้ยงโดยเฉพาะตลาดสัตวเลี้ยงในประเทศญี่ปุน 
สํานักสงเสริมการคาสินคาไลฟสไตล สงเสริมผูประกอบการสงออกสินคาที่มีความคิด
สรางสรรค เลือกใชวัสดุที่มีคุณภาพ เพื่อรุกตลาดแดนปลาดิบ

ดวยความรวมมือระหวาง DITP และสมาคมผูผลิตสินคาสําหรับสัตวเลี้ยงในประเทศญี่ปุน ในการนํา
สินคาไปจัดแสดงในงาน Inter Pet ที่ประเทศญี่ปุน ทําใหผูประกอบการไทยสามารถสงสินคาเกี่ยวกับ
สัตวเลี้ยงไปตีตลาด และไดการตอบรับอยางดีจากผูบริโภคชาวญี่ปุน เพราะสินคาจากผูประกอบการ
ชาวไทยมีคุณภาพ มีความประณีต มีวัสดุอุปกรณที่ดี มีการออกแบบที่ทันสมัย ใสใจสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพของสัตวเลี้ยง และที่สําคัญคือมีการจดสิทธิบัตรเพื่อใหขาวญี่ปุนแนใจไดวาสินคาจากชาวไทยเปน
สินคาที่ออกแบบขึ้นมาอยางเปนเอกลักษณเฉพาะตัวไมมีการลอกเลียนแบบ จึงชวยยกระดับสินคาไทย
เมื่อเทียบกับสินคาจากจีนและเวียดนาม ใหอยูในตลาดระดับกลางไปจนถึงระดับบน หรือตลาดไฮเอนด 
(High-end market) ดวยเหตนุีส้นิคาจากผูประกอบการชาวไทยจงึสามารถตตีลาดญีปุ่นไดในเวลาไมนาน

หลังจากที่สินคาเกี่ยวกับสัตวเลี้ยงจากประเทศไทยเขาไปรุกตลาดญี่ปุน สมาคมผูผลิตสินคาสําหรับ 
สัตวเลี้ยงในประเทศญี่ปุนไดใหความสนใจในสินคาจากประเทศไทยเปนอยางมากจึงมีการติดตอทาง 
DITP โดยสํานักสงเสริมการคาสินคาไลฟสไตล เพื่อมาใหความรูแกผูประกอบการชาวไทย นําโดย  
Mr. Minoru Shigeno President of Petpage Inc. (ประธานสมาคมผูผลิตสินคาสําหรับสัตวเลี้ยง   
ในประเทศญี่ปุน) มาใหความรูเกี่ยวกับ “ตลาดสินคาสําหรับสัตวเลี้ยงในญี่ปุน” แกผูประกอบการที่
สนใจดวยตัวเอง ถือเปนการเปดโอกาสใหผูประกอบการชาวไทยไดเขาใจพฤติกรรมของผูบริโภค    
ชาวญี่ปุนมากยิ่งขึ้น 

ปจจุบันสินคาเกี่ยวกับสัตวเลี้ยงจากประเทศไทยไดจัดจําหนายในหางสรรพสินคาชั้นนํากลางใจเมือง 
อาทิ Tokyu Hands, Aeon, Loft และรานสินคาแบรนดเนมชื่อดังกวา 40 ราน รวมไปถึงการ 
Co-Branding (การจับมือรวมกันระหวางสองตราสินคา) กับบริษัทรถยนตอยาง Mercedes-Benz   
(เมอรเซเดส-เบนซ) ในการนําเสื้อผาและกระเปาสําหรับสัตวเลี้ยงไปจําหนายในโชวรูม 

ในการสงสินคาออกสูตลาดสัตวเลี้ยงของประเทศญี่ปุน DITP ไดเชิญผูเชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุนมาให
คําแนะนําในการเลือกสินคาไปจัดแสดงและสงออกเพื่อใหผูประกอบการนําสินคาที่ตรงใจชาวญี่ปุนไปจัด
แสดง และใหความชวยเหลือในการจัดสงสินคา DITP เชื่อเปนอยางยิ่งวา ศักยภาพในการผลิตสินคา 
และความคิดสรางสรรคของผูประกอบการชาวไทยจะสามารถผลักดันใหกาวไปสูการแขงขันในตลาด
ระดับโลกไดอยางแนนอน

สนใจสอบถามขอมูลในการเปดตลาดสัตวเลี้ยงในญี่ปุน
ติดตอ สํานักสงเสริมการคาสินคาไลฟสไตล กลุม OTOP และตลาดเฉพาะ

มกราคม 2561THINK DITP 2

เปดตลาดแดนปลาดิบ รุกสินคาสัตวเลี้ยง  
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TRADE 
TALK

สน
ทน
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อีโว ซีเบอร 
เอกอัครราชทูตสวิตเซอรแลนด

ประจําประเทศไทย
สวิตเซอรแลนด เปนประเทศที่มีประชากรอยูราว 8 ลานคน  
เปนตลาดขนาดไมใหญ แตมกีาํลงัซือ้สงูและนยิมสนิคาทีม่คีณุภาพ 
เพราะชาวสวิสมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา 
และชอบความสมบูรณแบบ รวมทั้งใสใจสิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัยในชีวิตความเปนอยู

สวิตเซอรแลนดมีการสรางอัตลักษณประเทศอยูอันดับตนๆ   
ของโลกดวยหลายปจจัย เชน การกําหนดนโยบายของประเทศ
ผานประชาธิปไตยทางตรงที่ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
การศึกษามคีณุภาพ สรางประชากรทีม่คีณุภาพ ความหลากหลาย 
ทางวฒันธรรมและภาษา มกีารดแูลรกัษาบานเมอืงและสิง่แวดลอม 
ทีด่ ีทัง้หมดนีเ้ปนองคประกอบทีส่าํคญัทีผ่ลกัดนัใหสวติเซอรแลนด 
เปนประเทศชั้นนําของโลก

ประเทศไทยเปนที่รูจักและมีชื่อเสียงที่ดี ในสายตาชาวสวิส      
มีความสัมพันธมายาวนานตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาส
ยุโรป และยังเปนที่ประทับของพระมหากษัตริยไทยในรัชกาลที่ 8 
และรัชกาลที่ 9 ในชวงทรงพระเยาว จึงมีความสัมพันธที่ดี     
ในหลากหลายมิติ ทั้งเรื่องสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ

สวิตเซอรแลนดเปนประเทศคูคาอันดับที่ 12 ของไทย และ
ประเทศไทยเปนคูคาอันดับ 2 ของสวิตเซอรแลนดในภูมิภาคนี้ 
สนิคานาํเขาจากประเทศไทยสวนมากเปนอญัมณีและเคร่ืองประดับ 
ทานทูต อีโว ซีเบอร กลาววาชาวสวิสชื่นชอบสินคาอัญมณีและ
เครื่องประดับจากประเทศไทยมาก นอกจากนี้การนําเขาสินคา 
ยังมีชิ้นสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเครื่องสําอางอีกดวย   
ในการทําการตลาด สวิสถูกเลือกใหเปนพื้นที่ในการทดลองทํา 
การตลาดของบริษัทตางชาติกอนที่จะขยายตลาดสูยุโรปหรือ   
แมกระทั่งสหรัฐอเมริกา เนื่องจากพื้นที่มีขนาดเหมาะสม 
ประชากรมีกําลังซื้อสูง หลากหลายเชื้อชาติและภาษา 

จึงเปนโอกาสที่ดี ที่ผูประกอบการไทย จะหาชองทางเพื่อสราง
ตลาดในสวิตเซอรแลนด โดยเนนสินคานวัตกรรมทันสมัย สินคา
เทคโนโลยีชั้นสูง มีคุณภาพ และสินคาอาหารแปรรูปจากแมลง  
ที่กําลังไดรับความนิยมจึงอาจเปนโอกาสสงออกสินคาประเภทนี้
จากประเทศไทย

สนใจขยายการคาประเทศสวิตเซอรแลนด
ติดตอ ....................................................

ประชากร  

เมืองหลวง  

เมืองสําคัญ

         

สินคานําเขาที่สําคัญ 

(ก.ค.60)  

ตลาดนําเขาที่สําคัญ

8,401,120 คน (มกราคม ป 2560)

กรุงเบิรน (Bern)

นครซูริค ดานการคาและการธนาคาร / 

นครลูเซิรน ดานการทองเที่ยว / นครบาเซิล 

ดานอุตสาหกรรม

เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทงและทองคํา

(34.02%) , ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรม 

(10.91%) , เครื่องจักรกล (6.92%) , 

ยานพาหนะ (5.66%) และชิ้นสวนเครื่องจักรกล

ไฟฟา (4.98%)

(1) เยอรมนี , (2) สหราชอาณาจักร , 

(3) สหรัฐอเมริกา สําหรับประเทศไทยอยูอันดับที่ 15

ขอมูลประเทศสวิตเซอรแลนด

:   
: 
:
         

:
  

:
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DITP
REVIEW

ของดีบอกตอ

Cat Toy Dog Toy

Luffa Dental Ball 
ใยบวบขัดฟนที่มาในรูปแบบบอล 
ที่มีสีสันสะดุดตา และกลิ้งไปมาได
และยังชวยขัดฟนสุนัขตัวโปรดของคุณ

Luffa Dental Donut
ใยบวบขัดฟนรูปโดนัท 
สรางความแปลกใหม ดวยรูปทรง
ที่เห็นแลว หวานปากสุนัขมาก 
แถมสุขภาพฟนที่ดี

Luffa Dental Bone
รูปทรงที่คุนตาสุนัข ของเลนใยบวบ
ขัดฟนชิ้นโปรด ที่ไมวาสุนัขตัวไหน
ตองชอบ

FUN DEE ใยบวบขัดฟนสุนัข 
อุปกรณที่จะชวยใหสุนัขของคุณเพลิดเพลินและสุขภาพฟนดี

กิจกรรมที่เขารวม
งาน Thailand Innovation and Design Expo 2017 (T.I.D.E.) 

งาน BIG+BIH ในสวน Pet Pavilion (ปจจุบันคืองานแสดงสินคาไลฟสไตล “STYLE”)
งาน K-PET Fair ที่ประเทศเกาหลีใต

ใสใจในสุขภาพฟนสุนัข Fun dee
www.luffadesign.com

เตานั้นถือเปนสัตวที่มีความผูกพันกับความเชื่อมาอยางยาวนาน 
วาเลี้ยงเตาแลวจะทําใหอายุยืนเหมือนเตา สุขภาพแข็งแรง ปราศจาก
โรคภัย รํ่ารวย เพราะเตาเปนสัตวที่อายุยืน เคลื่อนไหวชา ทําใหชีวิต
กาวไปอยางสุขุมรอบคอบ 

àµ‹Ò
ÊÑµÇ�àÅÕ้Â§ä·Â

DITP 
CLUB

ชมรม

คุณจุย 
ธนพร ตะละภัฏ 
“เปนโชคดีของจุยที่สมัยเรียนเปนนักศึกษาปริญญาโท สาขาความสัมพันธ
ระหวางประเทศ เอกภาษาญี่ปุน ที่ MGIMO UNIVERSITY ประเทศ
รัสเซีย มีโอกาสไดฝกงานที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก 
มีโอกาสไดเรียนรูหลายอยาง รวมถึงไดภาษา ทั้งอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน 
รัสเซีย และญี่ปุน พอเรียนจบกลับมาประเทศไทยที่บานสนับสนุนให     
รับราชการ และจุยเลือกที่จะเขามาทํางานที่กรมสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ โดยเริ่มทํางานที่สํานักตลาดตางประเทศ ดูแลตลาดยุโรป   
ตะวันออกและรัสเซีย

จากนั้นยายมาทํางานที่สํานักสงเสริมการคาสินคาไลฟสไตล 
ดูเรื่องของตลาดเฉพาะกลุม (Niche Market) ในสวนสินคา
สําหรับสัตวเลี้ยงที่ไมใชอาหาร (Non-Food) ทั้งหมด  
ซึ่ง DITP เปดโอกาสใหจุยไดใชความรูความสามารถ
อยางเต็มที่บวกกับเปนคนชอบนองหมานองแมวอยูแลว 
ไดมาทํางานตรงนี้ไดเห็นโอกาสในตลาดสัตวเลี้ยงและ
ศักยภาพของผูประกอบการไทย จุยมองวาตลาด
สัตวเลี้ยงยังเปดกวาง ขอเพียงคุณมีความคิด
สรางสรรค เลือกใชวัสดุที่มีคุณภาพ และไมควร
มองขามเรื่องทรัพยสินทางปญญาซึ่งสําคัญมาก
ในทางพาณิชย มันชวยใหเราแขงขันใน
ตลาดโลกไดอยางเขมแข็ง

หลายคนยังคิดวาการสงออกเปนเรื่องยาก 
บางคนยังไมกลาเดินเขามาหาเรา 
ซึ่งจริงๆแลวที่ DITP 
เปน One stop service 
คือสามารถใหบริการแบบ
เบ็ดเสร็จได ถาคุณติดขัดอะไร 
เราสามารถแนะนําและ
เชื่อมโยงใหหนวยงานอื่นๆ 
ทั้งภายในและภายนอก 
หาคําตอบใหกับทุกปญหา
ของคุณไดคะ”

น.ส. ธนพร ตะละภัฏ 

นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ 

เจาหนาที่สงเสริมการคาสินคาไลฟสไตล 

โทร.02-5078365
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DITP 
CALENDAR
ปฏิทินกิจกรรม

24
เม.ย. 61

09:00 - 16:30 น.
เทคนิคการถายภาพ 
Canon Smart Online 
SME ครั้งที่ 3

10:30 - 14:00 น.
“ลดตนทุนและใชซอฟตแวร
อยางไร ไมใหละเมิดลิขสิทธิ์
สําหรับ Startup และ SME”

8
พ.ค. 61

08:00 - 16:30 น.
เทคนิคการถายภาพ 
Canon Smart Online 
SME ครั้งที่ 5

15
พ.ค. 61

13:00 - 16:30 น.
ติดปกธุรกิจ พิชิตตลาด
ออนไลนดวย LINE@

25
พ.ค. 61

13:00 - 16:00 น.
“เจาะลึกอุตสาหกรรม 
ดวยกลยุทธการคาสง
ผานอาลีบาบา อีคอมเมิรซ 
อันดับ 1 ของโลก”

26
เม.ย. 61

ปฏิทินกิจกรรมและการสัมมนา

มกราคม 2561THINK DITP 2

LET GO OF YOUR FEARS 
AND CHASE AFTER 
YOUR DREAMS

ทิ้งความกลัวแลววิ่งตามความฝน
ของคุณซะ

        
Unknown

HEALTHY
THOUGHT 

อาหารเสริมความคิด

THINK TRADE มกราคม 2561มกราคม 256122 23THINK DITP
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