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การเสด็ จ สวรรคตของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น�ำมา
ซึง่ ความเศร้าโศกเสียใจของพสกนิกรชาวไทย
ที่อยู่ภายใต้พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์
ได้ ท รงดู แ ลบ้ า นหลั ง ใหญ่ ที่ เ รี ย กว่ า
“ประเทศไทย” หลังนี้ให้อยู่อย่างร่มเย็น
เป็นสุขเสมอมา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือแนวคิด
ทีพ่ ระองค์ทรงชีแ้ นะให้แก่พสกนิกรชาวไทย
มานานกว่ า 40 ปี อี ก ทั้ ง ยั ง ได้ รั บ
การยอมรั บ จากนานาประเทศใช้ เ ป็ น
แนวทางในการด�ำเนินชีวติ และการท�ำธุรกิจ
ได้อย่างสากล
ในฐานะผูท้ ำ� งานด้านการส่งเสริมการค้าและ
ธุ ร กิ จ เราจึ ง ขอน้ อ มน� ำ แนวคิ ด ปรั ช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาน� ำ เสนอให้ ผู ้ อ ่ า น
THINK TRADE THINK DITP ได้เห็น
ว่ า การเข้ า ใจรากเหง้ า ของตนเอง ใช้
ภู มิ ป ั ญ ญาและทรั พ ยากรในท้ อ งถิ่ น

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เป็นการ
ช่วยเสริมให้ธุรกิจมั่นคง สร้างมูลค่าให้แก่
ตนเองได้มากขึ้น และหากการท�ำธุรกิจ
สามารถช่วยพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ไปพร้อมๆ กันด้วย จะยิง่ ถือว่าเป็นความยัง่ ยืน
ที่ไม่สิ้นสุด
การร่ ว มสื บ สานปณิ ธ านของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยการน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ และหันมาพัฒนาตนเอง สังคม
และร่ ว มดู แ ลรั ก ษาแผ่ น ดิ น น่ า จะเป็ น
อี ก ทางหนึ่ ง ที่ เ ราสามารถตอบแทน
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อั น หาที่ สุ ด มิ ไ ด้
ที่พระองค์ได้ทรงมอบไว้ให้คนไทยทุกคน
นางมาลี โชคล�้ำเลิศ

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ: THINK TRADE THINK DITP เป็นนิตยสาร
ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ข้อมูลทัง้ หมดที่
ปรากฏในนิ ต ยสารเป็ น ข้ อ มู ล ล่ า สุ ด ขณะจั ด พิ ม พ์
ทางกรมฯ และทีมผูจ้ ดั ท�ำขอสงวนสิทธิในการน�ำไปใช้ใน
เชิงพาณิชย์

www.thinktradethinkditp.com
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Trade Highlight

จากพอเพี ยง
สู่ ธุรกิจ ยั่ งยื น
หลั ก ปรั ช ญา “เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
ทรงมีพระราชด�ำรัสแก่พสกนิกรชาวไทย
มากว่า 40 ปี เป็นแนวคิดทีท่ วั่ โลกตืน่ ตัว
และน� ำ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นหลายภาคส่ ว น
อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะภาคธุรกิจ ที่
หลายคนอาจนึ ก ไม่ ถึ ง ว่ า หลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงจะเข้ากันได้ดีกับการ
ด�ำเนินธุรกิจได้อย่างไร
ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจต้อง
ด�ำเนินไปตามหลักความพอประมาณ มีเหตุผล
และบริหารความเสีย่ งอย่างระมัดระวัง เพือ่
ให้เกิดความสมดุล มัน่ คง และยัง่ ยืนต่อตัว
ธุรกิจเองและสังคมโดยรวม ไม่เอารัดเอาเปรียบ
หรื อ แสวงหาผลก� ำ ไรเกิ น ควร จนไป
เบี ย ดเบี ย นผู ้ อื่ น รวมไปถึ ง การจั ด การ
ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู ่ อ ย่ า งคุ ้ ม ค่ า และเกิ ด
ประโยชน์สงู สุดด้วย
จากหลักการดังกล่าว ช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา
จึงเห็นบริษทั ทัว่ โลกได้หนั มาให้ความสนใจ
กับภาคส่วนต่างๆ ในสังคมมากขึน้ โดยมี
การแสดงออกในหลายระดับ ตัง้ แต่จดั สรร
รายได้สว่ นหนึง่ มาช่วยเหลือสังคมในโอกาส
ต่างๆ หรือเรียกว่าความรับผิดชอบของ
องค์ ก รต่ อ สั ง คม (Corporate Social
Responsibility) ไปจนถึงการจัดตัง้ ธุรกิจเพือ่
สังคม (Social Enterprise) ซึง่ เป็นกิจการ
ที่มีรายได้จากการผลิตหรือจ�ำหน่ายสินค้า
และบริการ โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิง่ แวดล้อม
เป็ น หลั ก เช่ น ร้ า นภู ฟ ้ า ร้ า นดอยตุ ง
ข้าวออร์แกนิกแจ๊สเบอรี่ของไทย แบรนด์
รองเท้า Toms จากสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
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การด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางทีก่ ล่าวข้างต้น
ล้วนสอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุค
ใหม่ ทีน่ อกจากจะเลือกซือ้ สินค้าและบริการ
จากการพิจารณา “คุณภาพ” และ “ราคา”
แล้ว ยังให้ความส�ำคัญกับการท�ำ “ความดี”
ของบริษทั ผูน้ ำ� เสนอผลิตภัณฑ์เหล่านัน้
เห็นได้จากผลส�ำรวจความคิดเห็นผูบ้ ริโภค
ชาวอเมริกนั 53,000 คน โดย Natural
Marketing Institute (NMI) ที่ระบุว่า
ผูบ้ ริโภค 58% จะซือ้ สินค้าหรือบริการของ
บริษัท ที่พวกเขารู ้ ว ่ า สนใจผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อมและสังคม พร้อมกับประเมินว่า
ชาวอเมริกนั ราว 68 ล้านคนจะตัดสินใจซือ้
สินค้าและบริการ โดยพิจารณาจากปัจจัยที่
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลส่วนตัว
คุณค่าต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ทีน่ า่ สนใจคือ
ผูบ้ ริโภคพร้อมจะจ่ายเงินมากขึน้ อีก 20%
เพือ่ ซือ้ หาสินค้าและบริการทีด่ ตี อ่ สิง่ แวดล้อม
การท�ำธุรกิจโดยค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทุ ก ฝ่ า ยในสั ง คม ยั ง ช่ ว ยเพิ่ ม ผลิ ต ภาพ
ลดต้นทุนของบริษัท ลดการสร้างมลพิษ
เพราะบริษัทมีขั้นตอนการท�ำธุรกิจและใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และ
ยังช่วยให้บริษทั สามารถดึงดูดบุคลากรทีม่ ี
คุณภาพให้มาท�ำงานกับบริษัท และท�ำให้
นักลงทุนสนใจเข้ามาลงทุน เพราะต่าง
ต้ อ งการเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของธุ ร กิ จ ที่ ส ร้ า ง
ประโยชน์ให้กบั สังคม

“กรีน” ดี เพื่ อโลก
ผู ้ บ ริ โ ภคยุ ค ใหม่ ต ้ อ งการซื้ อ สิ น ค้ า และ
บริการทีท่ ำ� ให้พวกเขารูส้ กึ ดีวา่ ได้มสี ว่ นช่วย
เหลื อ สั ง คม เพื่ อ จะได้ ส ่ ง ต่ อ โลกที่ มี
สิง่ แวดล้อมทีด่ ใี ห้แก่คนรุน่ ลูกรุน่ หลาน
Innova Market Insights บริษทั ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้ า นตลาดอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ระบุ ว ่ า
ผู ้ บ ริ โ ภคไม่ ไ ด้ ม องที่ ผ ลผลิ ต ปลายทาง
เพียงอย่างเดียว แต่ตอ้ งการรูร้ ายละเอียด
ของการผลิตอาหารทีพ่ วกเขาต้องรับประทาน
เช่น มีการใช้สารเคมี แรงงานเด็ก แรงงานทาส
ในกระบวนการผลิตหรือไม่ สร้างผลกระทบ
ทางลบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมหรือไม่
ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า สินค้าออร์แกนิกและ
ไม่ได้ผา่ นการตัดแต่งพันธุกรรมมีแนวโน้มเติบโต
อย่างแข็งแกร่ง เพราะเป็นทีต่ อ้ งการของลูกค้า
มากขึน้
ขณะที่ IKEA บริษทั ค้าปลีกเฟอร์นเิ จอร์ยกั ษ์ใหญ่
ของสวีเดนทีร่ ะบุวา่ คนนิยมสินค้ากรีนเพิม่ ขึน้
58% ในปี 2557 และมียอดขายผลิตภัณฑ์
กลุม่ นีม้ ากกว่า 1,000 ล้านยูโร ประมาณ
38,900 ล้านบาท

ด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยและอาคารส�ำนักงาน สถาปนิก
และวิศวกรต้องใส่ใจกับทุกขั้นตอน ตั้งแต่
การวางแผน การก่อสร้าง และการบริหารจัดการ
อาคาร รวมถึงผลกระทบของอาคารทีม่ ตี อ่
สิง่ แวดล้อมรอบข้าง ข้อมูลจาก www.globalnewswire.com ระบุวา่ ตลาดอสังหาริมทรัพย์
รักษ์โลกทัว่ โลกมีมลู ค่าสูงถึง 106,320 ล้าน
เหรียญสหรัฐในปี 2555 และคาดการณ์
ว่าจะมีมลู ค่า 234,770 ล้านเหรียญสหรัฐ
(8.21 ล้านล้านบาท) ในปี 2562 จาก
อานิสงส์ของการใส่ใจสุขภาพของคน การ
สนับสนุนของภาครัฐ การพัฒนาอาคารแบบ
กรีนมากขึ้น และนอกจากตัวอาคารแล้ว
อุปกรณ์เครือ่ งใช้ภายในบ้านทีช่ ว่ ยประหยัด
พลังงานก็ยงั เป็นกลุม่ สินค้าทีเ่ ติบโตเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนือ่ ง
แนวโน้มเหล่านีล้ ว้ นตอกย�ำ้ ว่า ธุรกิจยุคใหม่
จะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อต้องพร้อม
โอบอุม้ ภาคส่วนอืน่ ๆ ในสังคมให้มคี วามเป็นอยู่
ทีด่ แี ละเติบโตไปด้วยกัน

ผู้บริโภคยอมจ่ายเงินเพิ่ มเพื่ อซื้อสินค้า
จากบริษัทที่ท�ำธุรกิจตามแนวคิดยั่งยืน
$

สนใจว่าสินค้าผลิตจาก
วัตถุดบิ สด เป็นธรรมชาติ
หรือเป็นวัตถุดบิ ออร์แกนิก

66%

69%

ของผู ้ บ ริ โ ภคระบุ ว ่ า
พร้อมจ่ายเงินมากขึ้น
เพือ่ ซือ้ สินค้าจากบริษทั
ที่ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ตาม
แนวคิดยัง่ ยืน

สนใจว่าบริษัทให้ความ
ส�ำคัญกับคุณค่าทางสังคม

58%

56%

สนใจว่าบริษทั ต้องเป็น
มิตรกับสิง่ แวดล้อม

ทีม่ า: Neilsen’s 2015 Global Corporate Sustainability Report
หมายเหตุ: ส�ำรวจความคิดเห็นผูบ้ ริโภค 30,000 คน จาก 60 ประเทศทัว่ โลกเกีย่ วกับผลของความยัง่ ยืนทีม่ ตี อ่ การตัดสินใจซือ้
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Trade Insight

1

1 แคนาดา

แคนาดาออกกฎใหม่คุมฉลากอาหาร
รัฐบาลแคนาดาออกกฎใหม่สำ� หรับการท�ำการตลาดและฉลากอาหาร
ส�ำหรับเด็กโดยเฉพาะ เพื่อให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์และโครงสร้าง
ประชากรของประเทศทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยจะก�ำหนดให้ตดิ ฉลากบน
ด้านหน้าของบรรจุภณ
ั ฑ์ ทีร่ ะบุปริมาณสารอาหารอย่างชัดเจน และ
ควบคุมการท�ำตลาดสินค้าส�ำหรับเด็กอายุตำ�่ กว่า 13 ปี

2

ต้องการข้อมูลด้านธุรกิจอาหาร
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโตรอนโต
อีเมล: thaitradetoronto@on-aibn.com
และส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์
อีเมล: ttcvan@telus.net
2 สหรัฐอเมริกา

จับตานโยบายการค้าสหรัฐอเมริกา
ในทีส่ ดุ ชาวอเมริกนั ก็เทคะแนนเลือกนายโดนัลด์ ทรัมป์ จากพรรค
รีพบั ลิกนั เป็นประธานาธิบดีคนที่ 45 ซึง่ จะให้ความส�ำคัญกับการเพิม่
อุปสงค์ภายในประเทศ ปกป้องการค้าของสหรัฐอเมริกา ไม่สนับสนุน
การเปิดเสรีทางการค้า และลดความส�ำคัญเรือ่ งประเด็นสิง่ แวดล้อม
หากสหรัฐฯ ปรับนโยบายการค้าอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจและการค้าโลก
โดยรวม และเพิม่ ความเสีย่ งต่อการส่งออกของไทยด้วย

3

เสริมความมัน่ ใจด้านการค้าและการลงทุนในสหรัฐฯ
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก
อีเมล: info@thaitradeny.com

3 อาร์เจนตินา

4 เยอรมนี

่ งจักรการเกษตร
อาร์เจนตินาสนใจน�ำเข้าเครือ
รัฐบาลอาร์เจนตินาเร่งส่งเสริมการส่งออกผลผลิตการเกษตรมากขึน้
ด้วยการยกเลิกมาตรการที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก อีกทั้งยัง
สนับสนุนการให้สนิ เชือ่ แก่เกษตรกร ส่งผลให้เกษตรกรสามารถเพิม่
การผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และตลาดมีความต้องการเครื่องจักรกล
การเกษตรมากขึน้ เช่นกัน โดยเฉพาะรถแทรกเตอร์ รถหว่านเมล็ดพืช
และรถเก็บเกีย่ วขนาดใหญ่

รถไฟ พระเอกใหม่ขนส่งสินค้าข้ามทวีป
รถไฟจะเป็นทางเลือกขนส่งสินค้าระหว่างทวีปส�ำคัญอีกทางหนึง่ เมือ่
การรถไฟเยอรมนีตงั้ เป้าจะให้บริการขนส่งสินค้าทางรถไฟเพิม่ ขึน้ 3
เท่าตัว พร้อมคาดการณ์วา่ ในปี 2563 จะมีการขนส่งสินค้าระหว่าง
เยอรมนีและสาธารณรัฐประชาชนจีนมากกว่า 100,000 คอนเทนเนอร์
ซึง่ การขนส่งทางรถไฟจะใช้เวลาเพียง 16-19 วันเท่านัน้ หรือเร็วกว่า
ทางเรือถึงเท่าตัว ทัง้ นีบ้ ริษทั BMW เป็นหนึง่ ในผูใ้ ช้บริการนีด้ ว้ ย

สนใจขยายตลาดเครือ่ งจักรกลการเกษตรในอาร์เจนตินา
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบัวโนสไอเรส
อีเมล: thaiexba@gmail.com

สนใจข้อมูลเพิม่ เติมเรือ่ งการขนส่งทางรถไฟข้ามทวีปและโอกาสการค้า
การลงทุน ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ กรุงเบอร์ลนิ
อีเมล: thaicom.berlin@t-online.de

6 THINK TRADE พฤศจิกายน 2559

5
4

6

5 สวีเดน

6 ออสเตรเลีย

สวีเดนน�ำเข้าขยะเพื่ อผลิตพลังงาน
ขณะทีห่ ลายประเทศก�ำลังปวดหัวกับปัญหาขยะล้นเมือง ประเทศสวีเดน
กลับขาดแคลนขยะ จนต้องน�ำเข้าจากนอร์เวย์ สหราชอาณาจักร
ไอร์แลนด์ และอิตาลี ปีละกว่า 800,000 ตัน เพือ่ น�ำมาป้อนโครงการ
ผลิตไฟฟ้า และมีแนวโน้มว่าจะเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั สวีเดนมี
โรงเผาขยะ 32 แห่ง สามารถป้อนพลังงานความร้อนให้กว่า 950,000
ครัวเรือน พร้อมจ่ายไฟฟ้าให้อกี กว่า 260,000 ครัวเรือน

่ งดืม
่ ออสซี่
โอกาสใหม่ในตลาดเครือ
การใส่ใจสุขภาพมากขึน้ และลดการดืม่ แอลกอฮอล์ของชาวออสซี่ ผนวกกับ
กฎหมายเมาแล้วขับ และการเพิม่ ภาษีสรรพสามิตส�ำหรับเบียร์และ
เหล้าทุกๆ 2 ปีทำ� ให้ตลาดเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในออสเตรเลียซบเซา
ต่อเนือ่ งจากปัจจุบนั มูลค่าตลาดอยูท่ กี่ ว่า 16,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
หรือประมาณ 560,000 ล้านบาท ในสถานการณ์เช่นนีผ้ ปู้ ระกอบการ
ไทยควรเร่งพัฒนาเครือ่ งดืม่ ใหม่ๆ เพือ่ รองรับกับพฤติกรรมการดืม่ ที่
เปลีย่ นไปของชาวแดนจิงโจ้

สนใจสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมและโอกาสธุรกิจในสวีเดน
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน
อีเมล: ditp@thaicom.dk

ขอรับค�ำปรึกษาเทรนด์ตลาดเครือ่ งดืม่ ในตลาดออสเตรเลีย
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์
อีเมล: thaitrade@ozemail.com.au
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Happening

กระดาษเหลือใช้ รุกตลาดดีไซน์โลก
“Paper You Can Wear” คือคอนเซ็ปต์ของ
เครือ่ งประดับแบรนด์ BASIC TEEORY ที่
วรชั ย ศิ ริ วิ ภ านั น ท์ หรื อ ตี๋ เจ้ า ของ
แบรนด์ได้เปลีย่ นกระดาษรียสู ให้กลายเป็น
งานสร้างสรรค์ที่ มี มู ล ค่ า ดึ ง ดู ด ใจลู ก ค้ า
ในหลายประเทศ

ที่ส�ำคัญเขายังมีโอกาสน�ำสร้อยกระดาษ
สุดเก๋ เข้าร่วมจัดแสดงงานในระดับสากล
มากมาย เช่น Bangkok Gems & Jewelry
Fair ครัง้ ที่ 58 และโครงการ Thai Jewelry
Designers to the US Market ที่ มี
กรมส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศ
เป็นผู้สนับสนุน

ซึ่ ง ไม่ เ พี ย งแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ฝี มื อ ของ
นั ก ออกแบบไทยไม่ ด ้ อ ยไปกว่ า ชาติ ใ ด
ในโลก แต่ยงั ท�ำให้ทกุ คนเห็นว่าวัสดุเหลือใช้
ที่ ห ลายคนมองว่ า ไม่ มี ค ่ า สามารถน� ำ มา
ต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ หากใช้ความคิด
สร้ า งสรรค์ แ ละมองเห็ น โอกาสของ
การท�ำธุรกิจจากสิ่งที่คนอื่นมองข้าม
สนใจเข้าร่วมโครงการกับส�ำนักส่งเสริม
นวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
ติดต่อ 02-507-8272
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แสงสว่างจาก
“ความเค็ม”
โคมไฟเกลือหรือ SALt Lamp ผลิตภัณฑ์
รักษ์โลกสุดเก๋ที่ให้แสงสว่างจากการใช้น�้ำ
และเกลือแค่สองช้อน!
นวั ต กรรมให้ แ สงสว่ า งในครัวเรือนนี้คือ
โคมไฟ LED ที่เกิดจากการท�ำปฏิกิริยา
กระแสไฟฟ้าตรงของขัว้ บวกกับน�ำ้ เกลือ ซึง่
หากไม่มีเกลือ สามารถใช้น�้ำทะเลแทนได้
นอกจากให้ความสว่างแล้ว ยังสามารถ
ชาร์จพลังงานไฟฟ้าอุปกรณ์ทใี่ ช้พลังงานต�ำ่
เช่น โทรศัพท์มอื ถือ สมาร์ตโฟนและเครือ่ งเล่น
MP3 ได้ด้วยการต่อสาย USB จากโคมไฟ
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์พลังงานทางเลือกนีไ้ ด้รับ
การคิดค้นและวางตลาดโดย Aisa Mijeno
นักประดิษฐ์ชาวฟิลปิ ปินส์ ซึง่ โคมไฟเกลือนี้
เหมาะส�ำหรับคนที่ต้องการแสงสว่างแต่
ไม่สามารถเข้าถึงไฟฟ้า และคนทีก่ ำ� ลังมองหา
พลังงานทางเลือกใหม่ที่ช่วยให้มีไฟฟ้าใช้ได้
แบบสะดวกสบาย โดยไม่สร้างมลพิษแก่
สิ่งแวดล้อม
ที่มา: www.mymodernmet.com
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Inspiration & Success

สบายอารมณ์

สุขยัง
่ ยืนจากความเป็นไทย
ผลิตภัณฑ์แต่ละแบรนด์ต่างมีเรื่องราว “พิเศษ” ที่เป็นเอกลักษณ์
ซึ่งความพิเศษของแบรนด์ “สบายอารมณ์” คือ “ความสุข” ที่เป็นหัวใจส�ำคัญของทุกขั้นตอนการผลิต
เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวกลิ่นหอมกรุ่น สร้างความสุขให้แก่ผู้ใช้
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ศศธรณ์ ณ สงขลา ผูบ้ ริหารบริษทั ออเทนติค
ไทยสปา จ�ำกัด เจ้าของแบรนด์ “สบายอารมณ์”
ทีไ่ ด้รบั ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark
เล่าว่า กว่าจะมาเป็นสินค้าแต่ละคอลเล็กชัน
เธอต้องวางคอนเซ็ปต์พร้อมลงรายละเอียดในทุก
ขัน้ ตอน ตัง้ แต่เลือกต้นก�ำเนิดของกลิน่ เช่น
กลิน่ มะม่วง กลิน่ มะพร้าว จะต้องใช้พนั ธุไ์ หน
จากพืน้ ทีใ่ ดของประเทศทีใ่ ห้กลิน่ หอมแบบที่
ต้องการ และทีส่ ำ� คัญจะต้องมาจากต้นทางที่
มีความสุข เธอและทีมงานจึงได้เดินทางไปทัว่
เมืองไทย เพื่อเสาะหาวัตถุดิบท้องถิ่นจาก
เกษตรกรทีท่ ำ� เกษตรอินทรีย์ เพราะตระหนัก
ว่านีเ่ ป็นวิถแี ห่งความสุขทีย่ งั่ ยืน
“สบายอารมณ์ขายความสุข เราใส่ใจกับ
การคัดสรรวัตถุดบิ สินค้าต้องมาจากแหล่งที่
มีความสุข เราอยากได้กลิน่ ทีม่ าจากธรรมชาติ
จริงๆ และเลือกใช้วตั ถุดบิ ในประเทศทัง้ หมด
เป็นผลผลิตของเกษตรกรทีม่ คี วามสุข ท�ำเกษตร
ทีไ่ ม่ทำ� ร้ายสิง่ แวดล้อม จากการลงพืน้ ทีจ่ ริง
เห็นได้ชดั เลยว่า คนท�ำเกษตรตามหลักปรัชญา
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมีความสุขอย่างแท้จริง”
จากความทุม่ เทดังกล่าวท�ำให้สบายอารมณ์
สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวที่
นอกจากจะมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามแบบฉบับ
ของสินค้าประเภทนี้แล้ว ยังได้ถ่ายทอด
เอกลักษณ์ของวัตถุดบิ ท้องถิน่ ของไทยแท้ๆ
เช่ น กลิ่ น มะม่ ว งมหาชนกจากล� ำ พู น
กลิ่นมะพร้าวจากเกาะสมุย กลิ่นกุหลาบ
จุฬาลงกรณ์จากเชียงใหม่ พร้อมออกแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์อย่างพิถพี ถิ นั

“ยกตัวอย่างเช่นคอลเล็กชันมะพร้าว บน
ฉลากเราท�ำเป็นใบมะพร้าวมาสานเป็นรูปปลา
ใส่เรือ่ งราววิถวี ฒ
ั นธรรมท้องถิน่ เข้าไปในตัว
บรรจุภณ
ั ฑ์ ตอนนีค้ นทัว่ ไปอาจรูจ้ กั สมุยใน
ฐานะเมืองท่องเทีย่ วชายทะเล แต่แท้จริงแล้ว
ทีน่ เี่ คยขึน้ ชือ่ เรือ่ งมะพร้าวมาก และปัจจุบนั
ก็ ยั ง มี ก ลุ ่ ม เกษตรกรที่ ป ลู ก มะพร้ า ว
ท�ำมาหากินอยูบ่ นเกาะด้วย”
ปัจจุบนั สบายอารมณ์วางจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
บ�ำรุงผิวกลิน่ พิเศษกว่า 10 คอลเล็กชัน และ
น�ำ้ หอมในร้านบูทส์ ในประเทศไทยกว่า 200
สาขา และส่งออกสินค้าไปยังญีป่ นุ่ รัสเซีย
มาเลเซีย ฮ่องกง และมาเก๊า รวมถึงเปิด
รีเทลช็อปสบายอารมณ์ในหลายเมืองใหญ่ของ
ญีป่ นุ่ เช่น โตเกียว และโอซาก้า และใน
มาเลเซีย
ถึงวันนี้ ศศธรณ์ได้นำ� สบายอารมณ์เดินทาง
บนถนนธุรกิจมาแล้ว 12 ปี และเธอมัน่ ใจว่า
ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายแรกแล้ว ซึง่
เธอต้ อ งการให้ “สบายอารมณ์ ” เป็ น
ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวที่ลูกค้าคนไทยเลือกใช้
และเป็นของฝากยอดนิยมของนักท่องเทีย่ ว
ต่างชาติ แต่ขณะเดียวกัน เธอก็ตอ้ งการพา
สบายอารมณ์ไปสูอ่ กี เป้าหมายในอนาคต คือ
ท�ำให้คนซือ้ รูส้ กึ ภูมใิ จทีไ่ ด้ซอื้ สินค้าทีม่ คี ณ
ุ ค่า
ต่อสังคม ได้สง่ ต่อความสุขตัง้ แต่คนต้นน�ำ้
จนถึงปลายน�ำ้ ได้อย่างแท้จริง

ในอนาคต ศศธรณ์บอกว่า สบายอารมณ์
ต้องการมีสว่ นร่วมกับคนต้นน�ำ้ คือเกษตรกร
เจ้าของผลผลิตมากขึน้ และช่วยเหลือชุมชน
ได้มากกว่าทีผ่ า่ นมา
“การท�ำธุรกิจไม่จ�ำเป็นต้องรอให้มีก�ำไร
มหาศาลก่อนทีจ่ ะตอบแทนสังคม แต่ตอ้ ง
คิดถึงสังคมตัง้ แต่เริม่ แรก สามารถช่วยสังคม
ไปพร้อมกับการท�ำธุรกิจตัง้ แต่แรก ตอนนี้
ลูกค้าเริม่ ตระหนักเรือ่ งเหล่านี้ พวกเขาเลือก
ใช้แบรนด์ทมี่ คี ณ
ุ ค่าต่อสังคม ดิฉนั บอกกับ
ทีมงานเสมอว่า เราไม่ได้ทำ� งานเพือ่ เมคมันนี่
หรือหารายได้เท่านัน้ แต่ตอ้ งท�ำงานทีม่ คี ณ
ุ ค่า
มากกว่านัน้ ต้องมีคณ
ุ ค่าต่อสังคม” ศศธรณ์
ย�ำ้ ถึงแนวทางสร้างความสุขสไตล์ “สบายอารมณ์”
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับ “สบายอารมณ์”
ได้ที่ www.sabai-arom.com
สนใจสอบถามรายละเอียด Thailand Trust Mark
ติดต่อ 02-507-8266, 02-507-8287
อีเมล: ttm@ditp.go.th
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DITP ผนึกเอกชน
บุกแดนมังกร 365 วัน
DITP ร่วมกับศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน (TSTC) จัดงาน
สัมมนา “บุกตลาดแดนมังกรใน 365 วัน กับศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจ
ไทยสู่จีน” เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ กระทรวงพาณิชย์
โดย TSTC จะให้บริการค�ำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุญาต
น�ำเข้าสินค้าการขนส่ง และการกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมจัดสรรพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตร ที่เมืองโฝซาน มณฑล
กวางตุ้ง จัดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการไทยที่ผ่าน
การคัดเลือกจ�ำนวน 200 บริษัท และจะร่วมมือกับเครือข่ายในจีน
เชิญชวนผู้ซื้อที่มีศักยภาพจาก 15 มณฑลมาเยี่ยมชมและเลือกซื้อ
สินค้าไทย อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ คาดว่าจะช่วยเปิดโอกาสการขายสินค้า
ไทยให้กว้างขวางมากขึ้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล: tstc-thailand@qq.com
หรือติดตามข่าวสารได้ที่เฟซบุ๊ก Thailand Smart Trade Center

ปั้ น SMEs สู่ Startup
DITP จัดสัมมนาหัวข้อ “สร้างแรงบันดาลใจผู้ประกอบการ SMEs
สู่ Startup” เมือ่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศมาบรรยาย
ให้ความรู้เรื่องเส้นทางสู่ Startup การสร้างโอกาสให้ Startup
สามารถเข้าสูต่ ลาดในต่างประเทศ ตลอดทัง้ การปรับแนวคิดเปลีย่ น
ธุรกิจสูก่ ารเติบโตแบบก้าวกระโดดแก่ผปู้ ระกอบการและประชาชน
ที่สนใจเริ่มท�ำธุรกิจ Startup
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Thai Night 2016
ตอกย�ำ้ ศักยภาพหนังไทย
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จ
เป็นองค์ประธานเปิดงาน Thai Night เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน
2559 ณ นครลอสแองเจลิส และได้ตรัสถึงความสนพระราชหฤทัย
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่องาน
ศิลปะ ทั้งดนตรี จิตรกรรม การถ่ายภาพ และภาพยนตร์ โดยงาน
Thai Night จัดขึน้ ในช่วงงาน American Film Market & Conference
2016 ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ได้น�ำผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทย 10 รายร่วมงาน เพื่อเจรจา
การค้ากับนักลงทุน ผู้ผลิต ผู้สร้าง ผู้ก�ำกับจากนานาชาติ สร้าง
เครือข่ายทางธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันของธุรกิจ
ภาพยนตร์ไทยในตลาดโลก

ต่างชาติเยือนไทย
ซื้อข้าว-มันส�ำปะหลัง
DITP น�ำคณะผูซ้ อื้ ข้าว มันส�ำปะหลัง และผลิตภัณฑ์เกีย่ วเนือ่ งจากทัว่ โลก
280 ราย มาเจรจาธุรกิจกับผูป้ ระกอบการไทย 112 บริษทั เมือ่ วันที่ 14
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า
ลาดพร้าว ซึง่ เกิดมูลค่าซือ้ ขายรวม 62,250 ล้านบาท สินค้าทีไ่ ด้รบั ความ
สนใจ 5 อันดับแรก ได้แก่ มันส�ำปะหลังเส้น ข้าวขาว ข้าวออร์แกนิก
ข้าวหอมมะลิ และแป้งมันส�ำปะหลัง ส่วนสินค้าอืน่ ทีม่ แี นวโน้มดี
ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวทอดกรอบ ข้าวกระป๋องพร้อมรับประทาน
เส้นสปาเก็ตตี้ เครื่องดื่มจากข้าว ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์สปา
เป็นต้น
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นนักพัฒนาบนพืน้ ฐานของความยัง่ ยืน พระราชด�ำรัสทีว่ า่ “ต้องระเบิดจากข้างใน” นัน้ หมายความว่า ต้อง
มุง่ พัฒนาเพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้คนและครอบครัวในชุมชนให้มสี ภาพพร้อมทีจ่ ะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสูส่ งั คมภายนอก แนวทางการพัฒนา
ประเทศของพระองค์จงึ เริม่ จากความเป็นอยูข่ องประชาชน ต่อมาคือสร้างความสมดุลระหว่างคนและธรรมชาติให้อยูร่ ว่ มกันและเอือ้ ประโยชน์ตอ่ กันได้อย่างยัง่ ยืน
รวมถึงการส่งเสริมทัง้ ภาคธุรกิจและสังคมแบบองค์รวม

ปรั ช ญาพอเพี ยง

ส่งเสริมธุรกิจสีเขียวยุค Thailand 4.0
ม.ล. คฑาทอง ทองใหญ่ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักส่งเสริมนวัตกรรมและ
สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะ
ถ่ายทอดมุมมองการท�ำธุรกิจภายใต้แนวคิดรักษ์โลก และจุดประกาย
ไอเดียให้กับผู้อ่านนิตยสาร THINK TRADE THINK DITP
การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิม่ ตามนโยบาย
Thailand 4.0 สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างไรบ้าง
ส�ำนักฯ ได้ด�ำเนินภารกิจภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาโดยตลอด เราส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเป็นนักคิด นักออกแบบ
รู้จักน�ำภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น และอัตลักษณ์ความเป็นไทย
มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้สนิ ค้าและบริการ รวมถึงต้องให้ความ
ส�ำคัญเรือ่ งทรัพย์สนิ ทางปัญญา ซึง่ ในหลวงเป็นต้นแบบในการเป็นนักคิด
นักสร้างสรรค์และพัฒนา ดังนัน้ ทรัพย์สนิ ทางปัญญาถือเป็น asset
ของชาติที่ต้องช่วยกันรักษาไว้ ส่วนภาคอุตสาหกรรม ส�ำนักฯ จะ
น�ำเสนอข้อมูลและความรู้เรื่องเทรนด์ ช่องทางการค้า การตลาด
และการสร้างแบรนด์ ตลอดจนมุ่งผลักดันให้ผู้ประกอบการเป็น
Smart SMEs กระตุ้นให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นพื้นฐานในการ
สร้างหรือต่อยอดธุรกิจ
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ต้องท�ำอย่างไรเพื่อเป็น Smart SMEs
ต้องเริ่มจากการรู้จักตัวเอง และต้องเปิดใจกว้างรับรู้และเรียนรู้
สิ่ ง ใหม่ ๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ไม่ ห ยุ ด นิ่ ง และต้ อ งพร้ อ มรั บ
การเปลี่ยนแปลงเสมอ เพื่อยกระดับตัวเองให้เป็น Smart SMEs
เพราะตลาดโลกต้องการผู้ประกอบการแบบนี้
ทิศทางเทรนด์การผลิตและบริโภคสินค้าและบริการในตลาดโลก
ทุกวันนี้สิ่งที่คนให้ความส�ำคัญมากขึ้นคือ เรื่องผลกระทบต่อโลก
และสิง่ แวดล้อม ไม่ใช่แค่เปลีย่ นบรรจุภณ
ั ฑ์มาใช้วสั ดุรไี ซเคิลเท่านัน้
แต่ต้องลงลึกถึงกระบวนการผลิต บางประเทศออกข้อบังคับเรื่อง
อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างเข้มงวดทุกขัน้ ตอน ทัง้ พลังงาน วัตถุดบิ ทีใ่ ช้
แรงงานทีจ่ า้ ง การก่อมลภาวะ และผลกระทบที่มีต่อชุมชนโดยรอบ
บางประเทศมี Green Tax ซึ่งก�ำหนดอัตราภาษีสูงส�ำหรับสินค้าที่
ใช้วตั ดุดบิ ทีม่ สี ว่ นท�ำลายโลก ดังนัน้ ถ้าท�ำธุรกิจระหว่างประเทศจะ
ต้องศึกษาเรื่องเหล่านี้ให้ดี
โอกาสของผูป้ ระกอบการไทยในการพัฒนา Green Product และ
Green Business เพือ่ แข่งขันในเวทีโลก
คนไทยมีศกั ยภาพด้านการผลิตมาก แต่สว่ นใหญ่ยงั ขาดทีป่ รึกษาทีจ่ ะ
ช่วยคิดวางแผนกระบวนการพัฒนาแบบครบวงจร เราจะส่งผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในด้านต่างๆ ทัง้ นักออกแบบและนักการตลาดไปให้คำ� แนะน�ำ และ
ยังช่วยหาตลาดทีเ่ หมาะสมให้ดว้ ย

ผู ้ ป ระกอบการสามารถเสริ ม
ศักยภาพและความพร้อมเพือ่ ตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้าต่างชาติได้
อย่างไร
ต้องเข้าใจเทรนด์โลก วิเคราะห์ความสามารถและ
ข้อจ�ำกัดของตัวเอง วิเคราะห์ความต้องการลูกค้าเป้าหมาย รวมถึง
เปิดรับช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ เช่น การสื่อสารแบบดิจิทัล
และสามารถสร้างจุดขายของสินค้าและบริการได้ เช่น ชาวยุโรปชอบ
สินค้าทีม่ กี ารบอกเล่าเรือ่ งราว (Story Telling) ผูป้ ระกอบการก็ตอ้ งถาม
ตัวเองว่ามีเรื่องราวใดที่จะถ่ายทอดได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การเป็นธุรกิจสีเขียวที่เห็นเป็นรูปธรรม หรือการท�ำธุรกิจ
เพื่อสังคม (Social Enterprise) เป็นต้น
DITP มีโครงการสนับสนุนผูป้ ระกอบการไทยพัฒนาสินค้าและบริการ
สีเขียวอย่างไรบ้าง
ที่ผ่านมา DITP มีหลากหลายโครงการ เช่น โครงการรางวัล
ผูป้ ระกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (PM Awards) มีรางวัลประเภทสินค้า
นวัตกรรมทีอ่ นุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมยอดเยีย่ ม (Best Green Innovation)
โครงการ T-Style ที่น�ำผลิตภัณฑ์จากภาคอีสานมาพัฒนาต่อยอด
สู่สินค้าไลฟ์สไตล์ในตลาดสากล และโครงการ DEWA (Design
from Waste of Agriculture) ทีส่ ง่ เสริมให้นำ� วัสดุ เช่น มันส�ำปะหลัง
ใยสับปะรด ขีเ้ ลือ่ ย มาผลิตสินค้าทีใ่ ช้ในชีวติ ประจ�ำวัน ซึง่ ของใช้เหล่านี้
เป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดโลก

ความส�ำเร็จของโครงการ และ
ตัวอย่างผู้ประกอบการที่ประสบ
ความส�ำเร็จในเวทีโลก
DITP ขอแบ่งความส�ำเร็จเป็น 2 ส่วน คือ
ความส�ำเร็จในส่วนของ “คน” ทีเ่ รียกว่า Creative
Startups ซึง่ เป็นกลุม่ ผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่ประมาณ 400 กว่าราย
ทีไ่ ด้รบั พืน้ ฐานความรูก้ ารท�ำธุรกิจสร้างสรรค์จาก DITP และความ
ส�ำเร็จส่วนทีส่ องคือ “ผลงาน” เช่น โครงการรางวัลสินค้าไทยทีม่ กี าร
ออกแบบดี (DEmark) มีผลงานได้รับรางวัลนี้ประมาณ 600 กว่า
รายการ นับตั้งแต่ด�ำเนินโครงการมา 9 ปี และยังมีผลงานอีกนับ
หมืน่ รายการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการวัดผลของการประกวดในโครงการต่างๆ
อย่างไรก็ตาม DITP ไม่สามารถช่วยเหลือผูป้ ระกอบการได้ทกุ ราย จึง
จ�ำเป็นต้องเลือกผู้ประกอบการดีเด่นในแต่ละด้าน หรือสินค้าที่มี
ศักยภาพ เช่น Labrador Eqologist Pin-Metal Life เพือ่ เป็นแบบอย่าง
และสร้างแรงบันดาลใจให้ผป้ ู ระกอบการรายอืน่ ต่อไป
แผนด�ำเนินงานในอนาคต
ในเดือนธันวาคม 2559 DITP ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
(TCDC) จัดงาน Chiang Mai Design Week และเดือนกุมภาพันธ์
2560 จะร่วมกับนิตยสาร ART4D จัดงาน Bangkok Design Festival
นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมอืน่ เช่น การประกวดรางวัล DEmark ด้าน
การออกแบบและใช้วัสดุรีไซเคิล ซึ่งจะจัดช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคม 2560 ส่วนโครงการ DEWA ก็จะส่งเสริมอย่างต่อเนือ่ งต่อไป
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.go.th

THINK DITP พฤศจิกายน 2559 15

Friends of DITP

เติบโตด้วยกันในอิตาลี
ช่วงที่ผ่านมา บริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยหลายรายต่างออกไปขยายธุรกิจในต่างประเทศด้วยการซื้อและควบรวมกิจการ (M&A) ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้
และขยายฐานธุรกิจของตัวเองแล้ว ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเหลือให้บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโตในเวทีโลกพร้อมกันไปด้วย ในส่วนของบริษัท
เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ที่ซื้อกิจการห้างลารีนาเซนเต ในอิตาลีเมื่อปี 2554 ก็ได้จับมือกับส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ เมืองมิลาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยส่งออกสินค้าและปักธงธุรกิจในตลาดโลกเช่นกัน
เริม่ ต้นจากปี 2557 ได้ลงนามความร่วมมือ 3
ฝ่าย ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ เซ็นทรัลรีเทล
คอร์ปอเรชัน่ และห้างสรรพสินค้าลารีนาเซนเต
เมืองมิลาน จัดแสดงสินค้าของตกแต่งบ้านเป็น
เวลา 3 สัปดาห์
ต่อมาในปี 2558 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(DITP) ได้รว่ มมือกับแบรนด์รา้ นอาหารแถวหน้า

ของเมืองไทย ได้แก่ แมงโก้ทรี เปิดร้านอาหาร
“Taste of Thailand” ในลักษณะร้านอาหาร
Pop-Up หรือร้านชัว่ คราวทีล่ ารีนาเซนเต เป็น
เวลา 1 เดือน ในช่วงทีม่ ลิ านเป็นเจ้าภาพจัดงาน
เอ็กซ์โปอาหาร ระหว่างเดือนพฤษภาคมตุลาคม 2558
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โดยมีคนไทยเป็นผู้บริหารจัดการร้านและ
เสิ ร ์ ฟ อาหาร ท� ำ ให้ ลู ก ค้ า สั ม ผั ส ได้ ถึ ง
บรรยากาศการบริการแบบไทยทีม่ เี สน่ห์ รวม
ทัง้ ได้นำ� อาหารไทยจากร้าน Blue Elephant
มาจ�ำหน่ายด้วย ซึง่ ผูเ้ ข้าชมงานให้การตอบรับ
อย่างอบอุน่ เรียกได้วา่ เป็นกิจกรรมส่งเสริม
ธุรกิจอาหารไทยทีค่ รบวงจรและเป็นรูปธรรม
ทีเ่ ป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ที่ช่วยสร้างเวทีให้อาหารไทยเข้าถึงชุมชน
อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ การทีล่ ารีนาเซนเต เป็นห้างหรูชนั้ น�ำ
ของประเทศยังช่วยยกระดับสินค้าไทยให้มี
ภาพลักษณ์เทียบเท่ากับสินค้านานาชาติได้อกี ด้วย

จากความส�ำเร็จเหล่านี้ ทางเซ็นทรัลฯ ก็ยงั
มุง่ มัน่ เดินหน้าจับมือกับ DITP เพือ่ เปิดช่องทาง
โปรโมตสิ น ค้ า ไทย ช่ ว ยสร้ า งการรั บ รู ้
ผลิตภัณฑ์แบรนด์ไทยในอิตาลี โดยในปี
2560 จะร่วมกันจัดโครงการเกีย่ วกับข้าวและ
นวัตกรรมด้านอาหาร ขณะเดียวกันก็จะ
สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารเปิ ด ร้ า นอาหารไทย
ในห้างลารีนาเซนเตแบบถาวร ซึง่ ตอนนีม้ ี
ผูป้ ระกอบการร้านอาหาร เช่น เอสแอนด์พี
และแมงโก้ทรีแสดงความสนใจร่วมทัพปักธง
ไทยในอิตาลีและทางเซ็นทรัลฯ ก็พร้อมเปิดรับ
พันธมิตรเพิ่มเติมเพื่อช่วยกันผลักดันและ
ยกระดับแบรนด์ไทยคุณภาพให้เติบโตในเวทีโลก
อย่างมั่นคงร่วมกัน

ธุ ร กิ จ บริ ก าร
ดาวรุ่ ง ขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิ จ ไทย
ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา หลาย
ประเทศรวมถึงประเทศไทยประสบปัญหาการส่งออก
โดยรวมลดลง แต่สำ� หรับประเทศไทยนัน้ การส่งออก
ภาคบริการก�ำลังเป็นดาวรุง่ ทีข่ ยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง
โดยมีสัดส่วน 15 % ของ GDP ในปี 2558 เป็น
ตัวบ่งชี้ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่มีสัดส่วน
มูลค่าส่งออกบริการโดยรวมกว่า 70% อีกทั้งยัง
เติบโตเฉลี่ย 13% ต่อปี
นอกจากนี้ ยังมีภาคบริการในหมวดอื่นๆ ที่ไทย
มีศกั ยภาพ อาทิเช่น ภาคก่อสร้างและบริการด้าน
ธุ ร กิ จ และวิ ช าชี พ โดยมี ป ั จ จั ย สนั บ สนุ น จาก
การที่ ไ ทยตั้ ง อยู ่ ใ นจุ ด ยุ ท ธศาสตร์ ข องกลุ ่ ม
ประเทศอาเซียน โดยเฉพาะกลุม่ CLMVT ทีก่ ำ� ลัง
อยู ่ ใ นช่ ว งพั ฒ นา บริ การด้ า นวั ฒ นธรรมและ
นันทนาการ และทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์
และสิทธิบัตร รวมถึงดิจิทัลซอฟต์แวร์และดิจิทัล
คอนเทนต์ต่างๆ
โดยการส่งออกบริการข้างต้นจะเป็นหนึง่ ในกลไก
ขั บ เคลื่ อ นส� ำ คั ญ ในช่ ว งของการเปลี่ ย นผ่ า น
โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ช่ ว ยให้ ป ระเทศของเรา
เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป
ที่มา: ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)
หมายเหตุ: ข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏเป็นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย
และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ
เท่านั้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM
Bank) จะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการทีม่ บี คุ คล
น�ำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
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Trade Watch
มาลี โชคล�้ำเลิศ

อย่าเผลอเสียสิทธิ
“ทรัพย์สินทางปัญญา”

ตลอดปีนี้ ดิฉันได้น�ำผู้ประกอบการร่วม
งานแสดงสิ น ค้ า ทั้ ง ในเมื อ งไทยและต่ า ง
ประเทศหลายงาน และมีโอกาสพูดคุยกับ
ผูป้ ระกอบการไทยทีน่ ำ� สินค้าไปจ�ำหน่ายและ
ก�ำลังมองหาลูท่ างส่งออกสินค้าไปจ�ำหน่ายใน
ต่างประเทศ พบว่า หนึง่ ในประเด็นยอดฮิตที่
คนท�ำธุรกิจ SME หยิบยกมาพูดคุยกับดิฉนั
ก็คอื เรือ่ งการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
สินค้าไทยในต่างประเทศ ซึ่งรับฟังแล้ว
นอกจากกังวลไปกับพวกท่านเหล่านั้นแล้ว
ดิฉนั มองว่าเป็นสัญญาณทีด่ ี ทีน่ กั ธุรกิจไทยตืน่ ตัว
กับเรือ่ งนีม้ ากขึน้ เพราะนีเ่ ป็น “หัวใจ” ส�ำคัญ
ของการท�ำธุรกิจ ทีห่ ากพลาดไปแล้ว การตาม
แก้ปญ
ั หาทีหลังต้องเหนือ่ ยหนักทีเดียว
ปัญหาละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีเ่ จอกันบ่อย
ในตลาดต่างประเทศ คือ การถูกเลียนแบบ
เครือ่ งหมายการค้า ซึง่ ปัญหานีเ้ กิดจากเจ้าของ
สินค้าไม่ได้จดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าใน
ต่างประเทศไว้ก่อน และในระยะยาวยัง
ท�ำลายภาพลักษณ์ของแบรนด์จริงได้ด้วย
เพราะถ้ า ผู ้ บ ริ โ ภคเข้ า ใจผิ ด คิ ด ว่ า สิ น ค้ า
ลอกเลียนแบบคือของจริง ซือ้ ไปใช้และพบว่า
ด้อยคุณภาพ ก็อาจไปบอกเล่าต่อ จนท�ำลาย
ชือ่ เสียงแบรนด์จริงในตลาดนัน้
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นอกจากปัญหาการท�ำลายภาพลักษณ์ของ
แบรนด์จริงแล้ว คือผูป้ ระกอบการส่งสินค้า
ไปขายในต่างประเทศ แต่ไม่ได้จดทะเบียน
เครือ่ งหมายการค้าไว้ในตลาดนัน้ เมือ่ สินค้า
ได้รับความนิยมมากกลับพบว่ามีบุคคลอื่น
น�ำเครือ่ งหมายการค้าของแบรนด์ดงั กล่าวไป
จดทะเบียนแทนเจ้าของตัวจริง
ผลสุดท้ายเจ้าของเครือ่ งหมายการค้าชาวไทย
ไม่สามารถส่งสินค้าดังกล่าวไปขายในประเทศ
นัน้ ได้อกี เพราะถ้าส่งไปก็เท่ากับไปละเมิด
เครือ่ งหมายการค้าคนอืน่ บางรายก็ถอดใจ
ยอมถอยออกจากตลาด
แต่ถา้ เลือกจะเดินหน้าธุรกิจต่อเพราะเห็นว่า
เป็นตลาดทีม่ ศี กั ยภาพสูง ก็ตอ้ งตัดใจยอมเสีย
ค่าใช้จา่ ยด�ำเนินคดีเพือ่ ให้สทิ ธิเครือ่ งหมายการค้า
ดังกล่าวกลับมาเป็นของตัวเอง
ส� ำ หรั บ ประเทศที่ สิ น ค้ า ไทยเจอปั ญ หา
ถูกละเมิดเครือ่ งหมายการค้ามากก็คอื จีน
และประเทศในอาเซียน ซึง่ ผูบ้ ริโภคนิยมใช้
สินค้าไทย เพราะชืน่ ชอบคุณภาพและราคา
ไม่ แ พงเกิ น ไป โดยสิ น ค้ า ที่ ถู ก ละเมิ ด
เครือ่ งหมายการค้าในต่างประเทศมากทีส่ ดุ คือ
อาหาร เครือ่ งดืม่ เครือ่ งส�ำอาง สินค้าทีม่ ชี อื่ เสียง
ในไทยและเริม่ ส่งไปขายในต่างประเทศ แต่ไม่
ได้จดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าในประเทศ
ปลายทางไว้กอ่ น

อ่านมาถึงบรรทัดนี้ ท่านผูอ้ า่ นคงเห็นเหมือนกัน
ใช่ไหมคะว่า ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ส่วนใหญ่ลว้ นมา
จากการทีเ่ จ้าของสินค้าไทยอาจละเลยความ
ส�ำคัญของ “ทรัพย์สนิ ทางปัญญา” ทัง้ สิน้ จน
ท�ำให้ตอ้ งสูญเสียโอกาสในการเปิดตลาดใหม่
ผู้บริโภคเข้าใจผิดในการซื้อสินค้าและขาด
ความมัน่ ใจในคุณภาพสินค้า และต้องเสีย
ค่าใช้จา่ ยในการฟ้องร้องด�ำเนินคดีเพือ่ เรียกร้อง
สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของตัวเองคืนมา
ถ้าไม่อยากเสียสิทธิทเี่ ป็นของตัวเองตัง้ แต่แรก
ดิฉนั ขอแนะน�ำว่า เมือ่ วางแผนว่าจะส่งสินค้า
ไปขายประเทศไหน ต้องรีบไปจดทะเบียน
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาไว้กอ่ นเสมอ
ย�ำ้ ว่าต้องท�ำทุกประเทศในตลาดทีจ่ ะส่งออกค่ะ
โดยหลักการแล้ว หากต้องการคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าในประเทศใด ต้องไป
จดทะเบียนขอรับความคุม้ ครองในประเทศนัน้
อย่างไรก็ดี ขณะนีป้ ระเทศไทยก�ำลังด�ำเนินการ
เข้าเป็นภาคีพธิ สี ารมาดริด ซึง่ จะช่วยอ�ำนวย
ความสะดวกแก่ผป้ ู ระกอบการในการยืน่ ค�ำขอ
จดทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการค้ า ระหว่ า ง
ประเทศ โดยยื่ น ค� ำ ขอจดทะเบี ย น
เครื่องหมายการค้าครั้งเดียวและสามารถ
เลือกจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นใน
ประเทศสมาชิกพิธสี ารมาดริด 97 ประเทศ
เช่น จีน และสหรัฐฯ รวมทัง้ ประเทศในอาเซียน

ได้แก่ สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา ฟิลปิ ปินส์
และลาว ระบบดังกล่าวจะช่วยประหยัดเวลา
และค่าใช้จา่ ยให้แก่ผป้ ู ระกอบการอีกด้วย
หากรักษาสิทธิ (ทรัพย์สนิ ทางปัญญา) ไว้
ตัง้ แต่แรกก็จะช่วยให้เจ้าของสินค้าไทยขยาย
ตลาดในตลาดต่างประเทศได้อย่างสบายใจ
มากขึน้ ค่ะ
ถ้ามีขอ้ สงสัยอย่างไรเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ สามารถ
มาขอค�ำปรึกษากับ DITP ได้ เพราะเรามี
เครือข่ายพันธมิตร ที่พร้อมจะสนับสนุน
ผูป้ ระกอบการไทยทุกคนให้เติบโตในตลาด
การค้าโลกอย่างมีประสิทธิภาพเสมอค่ะ
ต้องการรับค�ำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ
ติดต่อ DITP Call Center 1169
มาลี โชคล�้ำเลิศ

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

Thailand Trust Mark

สั ญ ลั ก ษณ แ ห ง คุ ณ ภาพ
ของสิ น ค า และบริ ก ารไทย
THINK TRUSTED QUALITY, THINK THAILAND TRUST MARK

www.thailandtrustmark.com
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THINK THAILAND

DITP Club

ธีรพล
บุนนาค

“ผมเกิดในครอบครัวข้าราชการ และถูกหล่อหลอมปลูกฝัง
ให้การสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นเรื่องส�ำคัญของชีวิต
บรรพบุรษุ ของผมได้ทำ� งานรับใช้แผ่นดินมาตัง้ แต่สมัยคุณปูท่ วด
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต บุนนาค) ซึง่ เป็น
ผูส้ ำ� เร็จราชกาลแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 4 ต่อมา คุณพ่อทวด
คือเจ้าพระยาศรีพพิ ฒ
ั น์รตั นราชโกษาธิบดี (แพ บุนนาค) ได้
เป็นหัวหน้าคณะทูตไปเจริญพระราชไมตรียงั ฝรัง่ เศส ในสมัย
พระเจ้านโปเลียนที่ 3 ตลอดจนลูกหลานรุ่นต่อๆ มาจนถึง
รุน่ ผมต่างก็เลือกเป็นข้าราชการทัง้ สิน้
ค�ำว่า “ปฏิบตั บิ ชู า” ส�ำหรับผมคือ การใช้ชวี ติ อย่างมีคณ
ุ ค่าโดย
ยึดมัน่ ในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง ถึงแม้ในบางครัง้ ต้องเผชิญกับแรงเสียดทาน
ก็ตาม ดังพระบรมราโชวาททีใ่ นหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทาน
แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดาว่า การด�ำรงชีวติ ทีด่ จี ะต้อง
ปรับปรุงตัวตลอดเวลา ซึง่ ต้องอาศัยความเพียรและความอดทน
เป็นทีต่ งั้ ถ้าคนเราไม่หมัน่ เพียร ไม่มคี วามอดทนก็อาจจะท้อใจ
ไปโดยง่าย เมือ่ ท้อใจไปแล้ว ก็ไม่มที างทีจ่ ะมีชวี ติ เจริญรุง่ เรืองแน่ๆ

ผมภูมใิ จกับอาชีพและการท�ำงานที่ DITP มาก เพราะได้เป็น
ส่วนหนึง่ ในการสร้างโอกาสและสนับสนุนผูป้ ระกอบการผ่าน
ระบบบริการสื่อสารที่ทันสมัยในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชัน
อย่างบริการ DITP Connect ซึ่งให้ข้อมูลทางการตลาดจาก
ส�ำนักงานของ DITP ทัว่ โลก และ DITP Touch ทีผ่ ป้ ู ระกอบการ
สามารถรับค�ำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ผ่านทางแอปพลิเคชันได้
อย่างฉับไวและถูกต้อง”
ธีรพล บุนนาค (เสธ)
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
ส�ำนักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ
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DITP Calendar

ปฏิทน
ิ กิจกรรมและการสัมมนา

มหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย 2016
วันที่ 2-11 ธันวาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่
089-024-7464

สัมมนา “นวัตกรรมสินค้าเกษตร...ตาม
รอยพ่อ...สู่ตลาดการค้าโลก”
วันที่ 9 ธันวาคม 2559
เวลา 13.30 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(ถนนรัชดาภิเษก)
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่
0-2507-8109, 0-2507-8131,
0-2507-8146

สัมมนา “โลจิสติกส์ 4.0 ความท้าทายของ
ผูป้ ระกอบการ SMEs ไทย”
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559
เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(ถนนรัชดาภิเษก)
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่
0-2507-8109, 0-2507-8131,
0-2507-8146

คุณมี LINE @ditp แลวหรือยัง?

@ditp
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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

Healthy Thought

“ ความสุ ข ความเจริ ญ ที่ แ ท้ จ ริ ง อั น ควรหวั ง นั้ น เกิ ด ขึ้ น ได้ จ ากการกระท� ำ และความประพฤติ ที่ เ ป็ น ธรรมมี ลั ก ษณะสร้ า งสรรค์
คื อ อ� ำ นวยผลที่ เ ป็ น ประโยชน์ ทั้ ง แก่ ตั ว แก่ ผู ้ อื่ น ตลอดถึ ง ประเทศชาติ โ ดยส่ ว นรวมด้ ว ย ”
พระบรมราโชวาท ในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร และอนุ ป ริ ญ ญาบั ต รของจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ณ หอประชุ ม จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
วั น เสาร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2518
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THINK TRADE THINK DITP
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย

www.ditp.go.th

DITP Call Center 1169

