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อธิบดี
มาลี โชคล�้ำเลิศ
รองอธิบดี
สุพพัต อ่องแสงคุณ
สมเด็จ สุสมบูรณ์
วรรณภรณ์ เกตุทัต
บรรณาธิการบริหาร: มาลี โชคล�้ำเลิศ
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กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
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563 ถนนนนทบุรี อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
www.ditp.go.th
DITP Call Center 1169

สวัสดีคะ่

ด้วยผืนดินอันอุดมสมบูรณ์บวกกับสภาพ
ภูมอิ ากาศทีเ่ อือ้ ให้ผลผลิตทางการเกษตรของเรา
มีคณ
ุ ภาพทีโ่ ดดเด่น มีปริมาณมากพอส�ำหรับ
การบริโภคในประเทศและยังเหลือพอให้สง่ ออก
สร้างรายได้มากกว่า 36,600 ล้านเหรียญสหรัฐ
ในปีทผี่ า่ นมา สมกับทีไ่ ด้สร้างชือ่ ให้ประเทศไทย
ในฐานะเป็นครัวของโลก หรือ Kitchen of the
World อย่างแท้จริงและติดอันดับเป็น 1 ใน 7
ผูผ้ ลิตสินค้าเกษตรและสินค้าอาหารแปรรูป
รายส�ำคัญของโลกอีกด้วย
DITP ผลักดันการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตร
และอาหารมาอย่างต่อเนือ่ งและครบวงจร และ
มุง่ มัน่ มองหาช่องทางการค้าและเทรนด์การ
ตลาดทีน่ า่ สนใจมาฝากผูป้ ระกอบการไทยเสมอ
เทรนด์รกั สุขภาพและไลฟ์สไตล์แบบผสมผสาน

เป็นเทรนด์ทกี่ ำ� ลังมาแรงในปัจจุบนั คนรุน่ ใหม่
ใส่ใจกับสุขภาพมากขึน้ อาหารประเภท Super
Food ที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหาร
ทัง้ วิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมลู อิสระ
เป็นทีน่ ยิ มและมียอดจ�ำหน่ายอย่างก้าวกระโดด
จึงเป็นโอกาสทีด่ ที ผี่ ปู้ ระกอบการไทยจะน�ำ
เทรนด์สขุ ภาพนีม้ าต่อยอดนวัตกรรมและขยาย
โอกาสทางการค้า
THINK TRADE THINK DITP ฉบับนีน้ ำ�
เรือ่ งราวของ Super Food ทัว่ โลกมาฝากและ
น�ำเสนอช่องทางให้ผป้ ู ระกอบการไทยได้แสดง
ศักยภาพและตอกย�ำ้ ว่าประเทศไทยเป็นครัว
ของโลก พร้อมๆ กับงาน THAIFEX-World of
Food Asia 2017 ซึง่ เป็นมหกรรมสินค้าอาหาร
ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในเอเชียทีก่ ำ� ลังจะเกิดขึน้ ปลายเดือน
พฤษภาคมนีด้ ว้ ยค่ะ

นางมาลี โชคล�้ำเลิศ

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
กระทรวงพาณิชย์

ขอบคุณภาพปก: @nick.royalebrat
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

ถอดรหัส

Super Food
สุดยอดอาหารคนรักสุขภาพ
Eat Right, Live Longer กินอาหารให้ถูก
ชีวติ ยืนยาว คนเราไม่ได้รบั ประทานอาหาร
ให้อมิ่ ท้องเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ยงั ต้องการ
“อาหาร” ทีด่ ตี อ่ สุขภาพ ช่วยลดความเสีย่ ง
ของการเกิดโรค เพราะอยากมีอายุยนื ยาว
พร้อมกับมีสขุ ภาพแข็งแรงด้วย
อาหารธรรมดาหลายชนิ ด ที่ เ ราคุ ้ น เคย
จึงผงาดขึน้ เป็นเป็น “Super Food” ซึง่ เป็น
อาหารหรื อ วั ต ถุ ดิ บ ส� ำ หรั บ ปรุ ง อาหารที่
นอกจากจะท�ำให้อมิ่ ท้องแล้ว ยังมีสรรพคุณ
พิเศษอุดมด้วยวิตามิน แร่ธาตุ สารต้านอนุมลู
อิสระ ทีล่ ว้ นมีประโยชน์ตอ่ ร่างกาย
ความนิยมอาหารกลุม่ นีเ้ พิม่ ขึน้ อย่างเห็นได้ชดั
ทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในปี 2558
พบว่ามีการเปิดตัวอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีถ่ กู
ระบุวา่ เป็น “ Super Food” “ Super Fruit”
หรือ “Super Grain” เพิม่ ขึน้ 36% จากปี 2557
โดยประเทศที่มีการวางตลาดสินค้าใหม่
กลุม่ นีม้ ากทีส่ ดุ คือ สหรัฐอเมริกา รองลงมา
คือออสเตรเลีย เยอรมนี อังกฤษ และแคนาดา
การเติบโตของสินค้ากลุม่ นีเ้ กิดจากผูบ้ ริโภคที่
ต้องการอาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูง
ส่วน Super Food ทีค่ นทัว่ โลกให้ความสนใจ
ตอนนี้ ก็ มี ห ลายชนิ ด เช่ น มะเขื อ เทศ
ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ ชะลอความแก่
ช่วยลดไขมันและน�ำ้ ตาลในเลือด กระเทียม
มีสารอาหารสูง ช่วยลดการอักเสบ เม็ดเก๋ากี้
มีวติ ามิน แร่ธาตุ และสารไฟโตนูเทรียนสูง
ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดี รวมถึง
น�้ ำ ผึ้ ง เมล็ ด เจี ย และชาเขี ย วที่ ล ้ ว นมี
คุณสมบัตชิ ว่ ยเสริมสร้างสุขภาพทีด่ ี
Super Food อีกชนิดทีก่ ำ� ลังได้รบั ความนิยม
เพิม่ ขึน้ คือแมลง ทีอ่ ดุ มไปด้วยโปรตีน ธาตุเหล็ก
แคลเซียม แต่มไี ขมันต�ำ่ รายงานขององค์การ
อาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(FAO) ระบุวา่ มีแมลงประมาณ 2,000 ชนิด
ทีส่ ามารถทานได้ ซึง่ แมลงเป็นอาหารทีค่ นใน
แอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริโภค
กันมานานแล้ว หากตอนนีส้ หภาพยุโรปก�ำลังท�ำวิจยั
การน�ำแมลงมาปรุงอาหาร เพือ่ ส่งเสริมการกิน
แมลงในยุโรป โดยมีผลวิจัยความคิดเห็น
ชาวอังกฤษพบว่า 46% จะตัดสินใจกินแมลง
เป็นอาหารหากได้รบั ข้อมูลทีเ่ พียงพอเกีย่ วกับ
ข้อดีของการกินอาหาร Super Food ชนิดนี้
4
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กระแสความนิยม Super Food แบบนีเ้ มืองไทย
ก็สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ไม่ยาก
เพราะไทยมีสมุนไพรและผักผลไม้ไทยหลาย
ชนิดทีจ่ ดั อยูใ่ นกลุม่ Super Food ด้วยเหมือนกัน
เช่น มะพร้าวทีน่ ำ� มารับประทานสดๆ เพือ่
บ�ำรุงสุขภาพ ยังสามารถแปรรูปเป็นสินค้า
สุขภาพทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ ได้ เช่น น�ำ้ มันมะพร้าว
สกัดเย็น ส่วนมังคุด ราชินผี ลไม้ของไทยที่
ได้รบั ความนิยมในต่างประเทศมาก เพราะสาร
สีมว่ งในเปลือกมังคุดช่วยลดการอักเสบได้ดี
และน�ำไปแปรรูปเป็นอาหารสุขภาพหลายรูปแบบ
เช่น น�ำ้ มังคุด น�ำ้ ส้มสายชูมงั คุด ขนุนก็เป็น
ผลไม้อกี ชนิดทีก่ ำ� ลังมาแรง เป็นแหล่งวิตามินซี
บีและมีสารต้านอนุมลู อิสระ รวมถึงแร่ธาตุ
ต่างๆ ทีด่ ตี อ่ สุขภาพ
นับถึงตอนนี้มีผู้ประกอบการไทยจ�ำนวน
ไม่นอ้ ยได้กา้ วเข้าไปชิงส่วนแบ่งตลาด Super
Food โลกแล้ว และยังมีชอ่ งว่างในตลาดที่
ก�ำลังเติบโตนีอ้ กี มาก รอคอยผูท้ มี่ ศี กั ยภาพ
เข้าไปร่วมวง
ต้องการค�ำปรึกษาด้านตลาด Super Food และ
เทรนด์อาหารโลก ติดต่อ DITP
Call Center 1169

รูห
้ รือไม่…
Super Food เป็นศัพท์ทางการตลาด
เพือ่ ใช้กล่าวถึงอาหารทีเ่ ชือ่ ว่ามีประโยชน์
ต่อสุขภาพ มักจะประกอบด้วยสารต้าน
อนุมลู อิสระ วิตามิน หรือสารอาหารอืน่ ๆ
และอยู่ในรูปของอาหารปกติ ไม่ใช่
เม็ดยาหรือในรูปอาหารเสริม
Mintel หนึง่ ในบริษทั วิจยั การตลาดและ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคยักษ์ใหญ่เผยว่าในช่วง
ปี 2554-2558 มีการเปิ ด ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์
อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ใหม่ ๆ ที่ มี ค� ำ
ว่ า “Super Food” “Super Fruit” หรือ
“Super Grain” ถึง 202% ทัว่ โลก
Bill Gates ผู้ก่อตั้ง Gates Foundation
ผลักดันการบริโภคแมลงในฐานะเป็น
Super Food ทีม่ แี หล่งโปรตีนทางเลือกใหม่
ส�ำหรับคนทัว่ ไปและคนยากจน
ต้องการค�ำปรึกษาด้านตลาด Super Food และ
เทรนด์อาหารโลก ติดต่อ DITP Call Center 1169
ทีม่ า: www.healthandtrend.com
www.cpthailand.com
www.haamor.com

10 อันดับ Super Food
ปี 2017

1.
2.
3.
4.

เมล็ดพืช
อโวคาโด
ถั่ว
อาหารหมัก เช่น
กิมจิหรือโยเกิร์ต
5. ธัญพืช
6. เคล
7. ชาเขียว
8. มะพร้าว
9. ผลไม้เมืองร้อน
10. แซลมอน
โหวตโดยนั ก โภชนาการใน
อเมริกา
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Trade Insight
1 ชิลี

3

้ ส่งออกยานยนต์ไทย
ฟู ดทรัคบูม เอือ
กระแสฮิตฟูดทรัคในชิลกี ลายเป็นโอกาสทองของผูผ้ ลิตยานยนต์ ชิน้ ส่วน
ยานยนต์ และชิน้ ส่วนตกแต่งไทยให้สง่ ออกสินค้าป้อนตลาดชิลที ตี่ อ้ งการน�ำ
รถไปดัดแปลงเพือ่ จ�ำหน่ายอาหาร และต้องใช้วสั ดุตกแต่งพิเศษ ทัง้ หลังคา
โต๊ะพับ รวมถึงเครือ่ งครัว แถมยังเป็นจังหวะดีทนี่ กั ธุรกิจร้านอาหารไทย
จะขยายตลาดใหม่อกี ด้วย

2

สนใจขยายโอกาสการค้าในชิลี
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงซันติอาโก
อีเมล: thaitrade@ttcsantiago.cl

2 สหรัฐอเมริกา

เทรนด์อาหารทะเลสุดฮิต
นอกจากกุง้ ทีเ่ ป็นอาหารทะเลสุดโปรดของชาวอเมริกนั แล้ว ยังมีเทรนด์
ค้าปลีกซีฟดู ทีก่ ำ� ลังมาแรงทัง้ อาหารทะเลพร้อมปรุง ผลิตภัณฑ์จาก
ปลาแซลมอน อาหารโปรตีนเพือ่ สุขภาพ ปลาสายพันธุท์ อ้ งถิน่ และอาหาร
สไตล์ชาวเกาะทีใ่ ช้ปลาเป็นส่วนประกอบหลัก ซึง่ ผูป้ ระกอบการไทยควรให้
ความสนใจ เพือ่ น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ถกู ใจผูบ้ ริโภคทีร่ กั สุขภาพ

1

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

3 แคนาดา

4 สวิตเซอร์แลนด์

ส่งออกข้าวไทยรุง
่
ด้วยสภาพอากาศหนาวเย็นและมีพนื้ ทีเ่ พาะปลูกข้าวค่อนข้างจ�ำกัด ท�ำให้
แคนาดามีผลผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค จึงต้องน�ำเข้าข้าว
จากทัว่ โลก นอกจากข้าวหอมมะลิทไี่ ทยส่งออกอยูแ่ ล้ว ผูป้ ระกอบการควร
น�ำเสนอข้าวสายพันธุใ์ หม่ๆ ให้ชาวแคนาดาทีส่ นใจเรือ่ งสุขภาพมากขึน้ เช่น
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล ข้าวสังข์หยด ข้าวซ้อมมือ ทีม่ ศี กั ยภาพสูง
ในตลาด และสามารถจ�ำหน่ายในราคาพรีเมียมได้อกี ด้วย

นวัตกรรมหนุนตลาดเวชภัณฑ์เติบโต
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแพทย์ลำ�้ สมัยของสวิตเซอร์แลนด์ผลักดันให้
ตลาดยาและเวชภัณฑ์ของประเทศขยายตัว 4.7% ในปี 2559 หลังจาก
เปิดตัวยาชนิดใหม่เพือ่ รักษาโรคมะเร็งและโรคภูมแิ พ้ตวั เอง หากไทย
สามารถน�ำนวัตกรรมดังกล่าวมาต่อยอดหรือใช้รว่ มกับการแพทย์ของไทย
ก็จะช่วยเพิม่ ขีดความสามารถทางการแพทย์และน�ำประเทศก้าวเป็นฮับ
การแพทย์ของเอเชียได้อย่างรวดเร็ว

ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกีย่ วกับตลาดข้าวในแคนาดา
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองแวนคูเวอร์
อีเมล: ttcvan@telus.net

ต้องการเรียนรูน้ วัตกรรมการแพทย์ของสวิตเซอร์แลนด์
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิรต์
อีเมล: info@thaitradefrankfurt.de
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5

4

6

5 เนเธอร์แลนด์

6 มาเลเซีย

้ อ
ชีช
่ งโอกาสตลาดกาแฟ
กาแฟกลายเป็นส่วนหนึง่ ในชีวติ ประจ�ำวันของคนจ�ำนวนมากทัว่ โลกทีม่ ที งั้
ชงดืม่ เองทีบ่ า้ น หรือซือ้ จากร้านกาแฟสุดโปรดของตัวเอง สมัยนีม้ กี ารน�ำ
กาแฟไปผสมกับเครือ่ งดืม่ คอกเทลกลายเป็นเครือ่ งดืม่ สร้างความสดชืน่
หรือบ้างน�ำไปใส่ในอาหารอีกหลายเมนู ช่วยให้รสชาติอร่อยไปอีกแบบ
ส�ำหรับผูป้ ระกอบการไทยทีเ่ ด่นเรือ่ งความคิดสร้างสรรค์อยูแ่ ล้วน่าจะหยิบ
ข้อมูลเทรนด์เหล่านีไ้ ปเพิม่ โอกาสทางการตลาดได้อกี มาก

แฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์
แฟรนไชส์ไทยเป็นอีกหนึง่ ธุรกิจทีโ่ กอินเตอร์ได้สบายๆ และในเดือน
พฤษภาคมนี้ DITP จับมือแบรนด์ดงั อย่าง เย็นตาโฟมัลลิการ์ Mango
Mania กาแฟดอยช้าง Hokkaido Milk และ Smart Brain เหินฟ้าไป
ร่วมงาน Franchise International Malaysia เพือ่ จับคูธ่ รุ กิจในต่างประเทศ
เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้สมั ผัสบริการของแบรนด์ไทยคุณภาพเยีย่ มกัน
อย่างทัว่ ถึง

ค้นหาโอกาสตลาดกาแฟในยุโรป
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก
อีเมล: info@thaitradehague.com

สนใจขยายธุรกิจในมาเลเซีย
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
อีเมล: enquiry@thaitrade.my
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Happening

ทีม่ า: www.munchies.vice.com

ตะเกียบกินได้
รสเสื่อทาทามิ
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อย่าตกใจหากไปร้านอาหารบางแห่งในญีป่ น่ ุ แล้ว
เห็นลูกค้าหักตะเกียบกินหน้าตาเฉย เพราะนัน่
เป็น “ตะเกียบกินได้” ท�ำมาจากต้นกก ซึง่ ปกติ
เป็นวัสดุใช้ทำ� เสือ่ ทาทามิ เจ้าตะเกียบทีว่ า่
เกิดจากไอเดียสุดบรรเจิดของสมาคมอนุรกั ษ์
ต้นกกและเสือ่ ทาทามิในจังหวัดคุมาโมโตะ
ทีอ่ ยากจะโปรโมตพืชท้องถิน่ อย่างต้นกก จึงจับมือ
กับเกษตรกรและบริษทั ผลิตตะเกียบ Marushige
น�ำต้นกกออร์แกนิกมาผลิตเป็นตะเกียบกินได้

ถ้าใครกินอาหารมือ้ หลักเสร็จแล้วยังรูส้ กึ อิม่
ไม่เต็มท้อง ก็สามารถหักตะเกียบเคีย้ วตบท้าย
เป็นของหวานได้ ซึง่ ตะเกียบคูห่ นึง่ มีปริมาณ
เส้นใยอาหารเท่ากับสลัด 1 จาน ใครไปเทีย่ วญีป่ น่ ุ
ลองลิม้ รสชาติเสือ่ ทาทามิของตะเกียบรุน่ นีไ้ ด้
ใครมีไอเดียเจ๋งๆ แบบนีแ้ ละอยากจะต่อยอด
ให้เป็นสินค้าจริง ขอรับค�ำปรึกษาได้ที่ ส�ำนัก
ส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิม่ เพือ่ การค้า
โทร. 02-507-8268

เปลี่ยนเปลือกกุ้ง
เป็นพลาสติกรักษ์โลก
ขยะพลาสติกจ�ำนวนมากเป็นปัญหาสิง่ แวดล้อมเรือ้ รัง
ของโลก แต่นวัตกรรมล่าสุดผลงานทีมนักวิจยั จาก
มหาวิทยาลัยในอียปิ ต์และอังกฤษอาจจะช่วยบรรเทา
ปัญหานีไ้ ด้ เพราะพวกเขาใช้สารไคโตซานทีพ่ บใน
เปลือกกุง้ มาเป็นส่วนประกอบหลักสร้างสรรค์พลาสติก
สุดพิเศษทีย่ อ่ ยสลายได้ตามธรรมชาติ
นอกจากจะได้พลาสติกแบบใหม่ท่ีเป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมแล้ว ยังช่วยลดปริมาณขยะจากเปลือกกุง้
ได้อกี ต่างหาก แม้ตอนนีย้ งั เป็นแค่ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ
แต่เมื่อพัฒนาการผลิตและคุณสมบัติด้านความ
ทนทานและการทนความร้อนได้จนสมบูรณ์แบบแล้ว
ทีมงานก็หวังว่าจะน�ำพลาสติกนีไ้ ปใช้แทนถุงพลาสติก
ใส่สนิ ค้าและต่อยอดเป็นบรรจุภณ
ั ฑ์อนื่ ได้อกี แน่นอน
ทีม่ า: Reuters
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Inspiration & Success

น�้ำมัน

ข้าวไทย

คว้ารางวัลนวัตกรรม SIAL
ประเทศไทยเป็นผูน
้ ำ� “ข้าว” ของโลกในหลากหลายแง่มม
ุ ทัง
้ ด้าน
่ ำ� คัญทุกวันนีผ
้ ป
ปริมาณ ยอดขาย องค์ความรู้ ทีส
ู้ ระกอบการไทย
ยังใช้เทคโนโลยีพัฒนา “ข้าว” ให้เป็น “ซูเปอร์ฟูด” (Super Food)
้ อย่างมหาศาลในทัว
่ ค
อาหารแห่งอนาคตทีม
ี วามต้องการเพิ่ มขึน
่ ทุก
มุมโลก

10 THINK DITP เมษายน 2560

คุณวรวัฒน์ บุญหลาย กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั เมดิฟดู ส์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด เล่าถึงแรงบันดาลใจในการพัฒนา
ซูเปอร์ฟดู จากข้าวว่าต้องการแก้ปญ
ั หาเบือ้ งต้นเกีย่ วกับ
ข้าวอย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะความผันผวนของราคาข้าวที่
บางช่วงราคาลดลงมาก

“การผลิตน�ำ้ มันร�ำข้าวท�ำให้เราสามารถแยกผงข้าวกล้อง
โปรตีนสกัดจากข้าว ซึง่ เป็นอาหารทีม่ ปี ระโยชน์อกี กลุม่
หนึ่ง โดยเราได้ร่วมมือกับพันธมิตรในต่างประเทศ
หลายราย น�ำสิง่ ทีส่ กัดจากข้าวไปผลิตอาหารเด็ก และอาหาร
ส�ำหรับผูส้ งู อายุอกี ด้วย”

“ข้าวมีประโยชน์มหาศาล เราอยากใช้ประโยชน์จากข้าว
ทุกส่วนอย่างเต็มที่ เราเพิม่ มูลค่าให้ขา้ วทีต่ ามปกติจะขาย
เป็ น ข้ า วสารธรรมดาด้ ว ยการพั ฒ นาให้ เ ป็ น อาหาร
เพือ่ สุขภาพ”

คุณวรวัฒน์กล่าวว่า ปัจจุบนั ตลาดหลักของเมดิฟดู ส์คอื
ต่างประเทศ โดยส่งออกสินค้าทุกกลุม่ ทัง้ ข้าวสารออร์แกนิก
และอาหารสุ ข ภาพที่ ผ ลิ ต จากข้ า วไปยั ง ประเทศ
กลุม่ สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย และจีน ซึง่ ได้รบั การตอบรับ
อย่างดีและยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง

จากความมุง่ มัน่ ดังกล่าว บริษทั เมดิฟดู ส์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด จึงถือก�ำเนิดขึน้ ในปี 2554 ด้วยการผนึกก�ำลังของ
ผู้ประกอบการที่คลุกคลีในวงการค้าขายมานานหลาย
ทศวรรษ พร้อมจับมือกับนักวิจยั ไทยจากสถาบันการศึกษา
ชัน้ น�ำของประเทศเพือ่ ทดลองใช้ประโยชน์จากข้าวให้ได้
มากที่สุด โดยให้ความส�ำคัญกับกระบวนการผลิตข้าว
ทัง้ ระบบ ตัง้ แต่การปลูกข้าวอินทรีย์ การแปรรูปข้าวสาร
ไปจนถึงการสร้างนวัตกรรมข้าว
“เราร่วมพัฒนาสินค้ากับนักวิจยั ไทยเพราะรูเ้ รือ่ งข้าวไทย
ดีทสี่ ดุ โดยใช้เวลาประมาณ 3 ปีเพือ่ ผลิตน�ำ้ มันร�ำข้าว
สกัดเย็นทีด่ ที สี่ ดุ มีประโยชน์ มีคณ
ุ ค่า และมาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งเราก็ท�ำส�ำเร็จเพราะน�้ำมัน
ร�ำข้าวสกัดเย็นของเมดิฟดู ส์ได้รบั รางวัลนวัตกรรม SIAL
Innovation PARIS 2016 ถือเป็นครัง้ แรกของประเทศไทย
ทีไ่ ด้รบั รางวัลนี”้
นอกจากน�้ำมันร�ำข้าวสกัดเย็นที่ได้รับรางวัลระดับโลก
และได้รบั ตราสัญลักษณ์ “Thailand Trust Mark” การันตี
สินค้าไทยคุณภาพเยี่ยมแล้ว เมดิฟูดส์ยังผลิตอาหาร
สุขภาพกลุม่ ซูเปอร์ฟดู อาหารเสริม และฟังก์ชนั นัลฟูด
(Functional Food) อีกหลายชนิด เพราะมองเห็นแนวโน้ม
การเติบโตอย่างรวดเร็วของสินค้ากลุม่ นี้ เนือ่ งจากความ
ต้องการทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จากผูบ้ ริโภคทีร่ กั สุขภาพ

“ในปี 2561 เราจะเปิดบริษทั ร่วมทุนในฝรัง่ เศส สิงคโปร์
และออสเตรเลีย เพือ่ ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าทีห่ ลากหลายขึน้
โดยจะเน้นฟังก์ชนั นัลฟูดหรืออาหารส่งเสริมสุขภาพเป็นหลัก
เพือ่ ตอบรับกับกระแสความนิยมอาหารสุขภาพของโลก”
ผูบ้ ริหารเมดิฟดู ส์ยงั แนะน�ำด้วยว่า หากต้องการประสบ
ความส�ำเร็จในเวทีโลก ผูผ้ ลิตสินค้าอาหารจะต้องรูแ้ ละ
เข้าใจรูปแบบการบริโภคอาหารทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ต้องให้
ความส�ำคัญกับความปลอดภัยและมาตรฐานของอาหาร
เพราะเป็นสิง่ ทีผ่ บู้ ริโภคยุคใหม่สนใจมาก
“เมืองไทยมีพืชผักผลไม้อุดมสมบูรณ์ สามารถน�ำมา
แปรรูปได้หมด แต่ตอ้ งรูจ้ กั ใช้นวัตกรรมเพือ่ เพิม่ มูลค่าให้
กับสินค้า ทุกอย่างมีประโยชน์ อยูท่ วี่ า่ จะหยิบมาใช้และ
เติมคุณค่าอย่างไร”
นี่ เ ป็ น อี ก หนึ่ ง ความส� ำ เร็ จ ของผู ้ ป ระกอบการไทยที่
มองทะลุปญ
ั หาและปรับมุมคิดจนสามารถปลุกปัน้ “ข้าว”
อาหารหลักของคนไทยให้กลายเป็น “อาหารสุขภาพ”
ทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ มหาศาล
ต้องการพัฒนาและขยายตลาดสินค้าอาหารสุขภาพ
ติดต่อ ส�ำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
โทร. 02-507-8342
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DITP Society

อวดโฉม
่ ล
Sirivannavari ทีม
ิ าน
จากความส�ำเร็จของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าแฟชั่น
ให้กบั แบรนด์ Sirivannavari ณ ห้างสรรพสินค้า La Rinascente เมือ่
ปีทผี่ า่ นมาทีส่ ามารถดึงดูดความสนใจจากสือ่ ต่างๆ รวมทัง้ นิตยสาร Vogue
ตลอดจนผู้ซื้อและผู้น�ำเข้าสินค้าแฟชั่น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลางและยุโรป ปีนี้ DITP จึงร่วมกับส�ำนักงานส่งเสริมการค้า
ในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน จัดแสดง Pop-up store แบรนด์
Sirivannavari อีกครัง้ ระหว่างวันที่ 11 เมษายน-3 พฤษภาคม 2560
ณ ห้างสรรพสินค้า La Rinascente สาธารณรัฐอิตาลี โดยประสบ
ความส�ำเร็จเหมือนเช่นเคย
สนใจเรียนรูก้ ารตลาดสินค้าแฟชัน่ ติดต่อส�ำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
โทร. 02-507-8371

Creative Talk
ปลุกไอเดียนักออกแบบไทย
DITP เดินหน้าปลุกไฟสร้างสรรค์ของนักออกแบบไทยอย่างต่อเนือ่ ง
ด้วยการจัดกิจกรรมสัมมนาพิเศษ Creative Talk หัวข้อ THE
COMPETITION : How to Win International Architectural
Competitions เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม ทีผ่ า่ นมา ณ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร มีวทิ ยากรผูเ้ ชีย่ วชาญในวงการออกแแบบมา
ร่ ว มแบ่ ง ปั น เทคนิ ค การแปลงความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ ห้ เ ป็ น งาน
ออกแบบทีส่ ามารถใช้งานได้จริง ซึง่ นอกจากจะช่วยกระตุกต่อมคิด
ไอเดียใหม่ๆ ให้นักออกแบบและสถาปนิกแล้ว ยังช่วยยกระดับ
งานออกแบบไทยให้ ส ามารถแข่ ง ขั น ในเวที ส ถาปั ต ยกรรมและ
การออกแบบระดับโลกอีกด้วย
ต้องการรับค�ำแนะน�ำด้านการออกแบบ ติดต่อส�ำนักส่งเสริมนวัตกรรมและ
สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า โทร.02- 507-8268 www.ditp-design.com
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BIG + BIH
ปั้ นไทยศูนย์กลางสินค้าไลฟ์สไตล์
DITP ร่วมกับสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย และสมาคมผูผ้ ลิต
ผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์ จัดงานแสดงสินค้าของขวัญและสินค้าของใช้ในบ้าน
เดือนเมษายน 2560 (BIG + BIH April 2017) ครั้งที่ 43 เมื่อ
วันที่ 19-23 เมษายน 2560 ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค
เพือ่ กระตุน้ ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกสินค้าของขวัญ
ของใช้และของตกแต่งบ้านในอาเซียน
ในงานมีผู้ประกอบการกว่า 400 บริษัท รวมกว่า 1,200 คูหา น�ำ
ผลงานดีไซน์คณ
ุ ภาพดีมาจัดแสดงให้กบั ผูซ้ อื้ ทัง้ ในและต่างประเทศ โดย
มีผเู้ ข้าชมงานกว่า 45,000 ราย และสร้างมูลค่าการซือ้ ขายกว่า 800
ล้านบาท
อัพเดตเทรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์ ติดต่อส�ำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
โทร. 02-507-8410

DITP
จัดงานสงกรานต์
ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ทีผ่ า่ นมา DITP จัดงานประเพณี
สงกรานต์ประจ�ำปี 2560 ซึง่ นอกจากจะร่วมสืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของไทย แต่ยังเป็นโอกาสดีที่บุคลากรของ DITP
ทุกคนได้แสดงออกถึงความเคารพและกตัญญูตอ่ ผูอ้ าวุโส รวมทัง้ ยังช่วย
สร้างความสามัคคีภายในองค์กรอีกด้วย
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Super Food

แหล่งอาหาร แหล่งการค้า

“Super Food” คือค�ำทีใ่ ช้เรียกอาหารทีอ่ ดุ มไปด้วยคุณค่าสารอาหารครบถ้วน
คุณสุจติ รา ถนอมทรัพย์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ นครแฟรงก์เฟิรต์ ได้แบ่งปันมุมมองเกีย่ วกับเทรนด์ Super Food ในประเทศ
เยอรมนี ทีช่ ว่ ยให้ผปู้ ระกอบการไทยสามารถเจาะตลาดผูซ้ อื้ ได้อย่างตรงจุด

นิ ย มรับประทานอาหารเพือ่ สุขภาพ และพยายามหลีกเลีย่ งสาร
ปรุงแต่ง จึงมักรับประทานอาหารที่ปรุงเองและอัปโหลดลง
โซเชียลมีเดียเพือ่ แบ่งปันสูตรอาหารกัน ซึง่ เมนูอาหารทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ Super Food มักได้รบั ความนิยม ดังนัน้ การใช้แอปพลิเคชัน
ในการประชาสัมพันธ์จึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดที่
น่าสนใจ ส่วนช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้า ได้แก่ Discount Store
เช่น Aldi และ Lidl ทีม่ กี ารน�ำสินค้า Super Food ใหม่ๆ มาวาง
จ�ำหน่ายอย่างต่อเนือ่ ง และยังมีซเู ปอร์มาร์เก็ตต่างๆ เช่น REWE
และ EDEKA รวมถึงร้านจ�ำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรียแ์ ละสิ น ค้ า
เพือ่ สุขภาพ เช่น Bioladen และ Alnatura ซึง่ ผูป้ ระกอบการ
สามารถติดต่อวางจ�ำหน่ายสินค้าได้

ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารกลุม่ Super Food ในเยอรมนี
Super Food ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าที่มีศกั ยภาพในตลาด
เยอรมนี ผู้ที่สนใจส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่นิยมอาหารเพื่อ
สุ ข ภาพ (Clean Food) และกลุ ่ ม ที่ เ น้ น ความยั่ ง ยื น
(Sustainable) ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Super Food
จะอยูใ่ นรูปของอาหารทีม่ แี หล่งก�ำเนิดจากธรรมชาติ และทีด่ ที สี่ ดุ
คือไม่ผา่ นกระบวนการแปรรูปใดๆ ในปี 2015 ประเทศเยอรมนี
น�ำเข้าสินค้า Super Food ร้อยละ 7 เป็นอันดับสามรองจาก
สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 30) และออสเตรเลีย (ร้อยละ 10)

กลุ่มสินค้า Super Food ไทยที่มีศักยภาพ
ชาวต่ า งชาติ นิ ย มรั บ ประทานอาหารและผั ก ผลไม้ ไ ทย
เนือ่ งจากเชือ่ ว่าอาหารไทยมีสารอาหารทีด่ ตี อ่ สุขภาพ ชาวเยอรมัน
ถือว่ามังคุดเป็น Super Food เนือ่ งจากมีคณ
ุ ค่าทางสารอาหารมาก
และเม็ดมะละกออบแห้งก็กำ� ลังเป็นทีน่ ยิ มและมีความต้องการเพิม่ ขึน้
ถูกน�ำมาใช้แทนพริกไทยเพราะเชื่อว่ามีประโยชน์และดีต่อ
สุขภาพมากกว่า นอกจากนี้ยังมีข้าวสีต่างๆ เช่น ข้าวธัญพืช
และข้าวไรซ์เบอร์รี่ มะพร้าว ขิง เม็ดแมงลัก มะรุม มันแกว
ธัญพืชต่างๆ เช่น ลูกเดือย เม็ดบัว รวมทั้งสมุนไพรและผัก
สวนครัว เช่น ขมิ้น โหระพา

กลุ่มลูกค้าที่สนใจ Super Food
ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผูห้ ญิง รวมถึงคนทีใ่ ส่ใจสุขภาพและมีกำ� ลัง
ทรั พ ย์ ใ นการใช้ จ ่ า ย ลู ก ค้ า ที่ บ ริ โ ภคสิ น ค้ า Super Food
ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในกลุ่มที่บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์
(Organic Food) และสินค้ามังสวิรตั ิ ( Vegetarian and Vegan)
แนวโน้มหนึ่งของการบริโภค Super Food คือการน�ำมาท�ำ
เครือ่ งดืม่ ผักผลไม้ปน่ั (Smoothies) เนือ่ งจากปัจจุบนั ผูบ้ ริโภค
ชาวเยอรมันอายุระหว่าง 16 ถึง 24 ปี นิยมรับประทานสมูทตี้
เป็นอาหารเช้า เพราะเชื่อว่าสามารถทดแทนสารอาหารจาก
อาหารเช้าแบบธรรมดาได้

ฝากถึงผูป้ ระกอบการไทยทีต่ อ้ งการเปิดตลาด Super Food
หลักๆ คือไม่ควรใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลง ชาวเยอรมัน
ค่อนข้างให้ความส�ำคัญอย่างมาก ควรเน้นเรือ่ งคุณภาพมากกว่า
ราคา และควรมีบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่น มีเรื่องราวบอกเล่า
คุ ณ ประโยชน์ ข องสิ น ค้ า รวมทั้ ง ผลิ ต จากวั สดุ ที่ไ ม่ ท�ำลาย
สิง่ แวดล้อมและมีการผลิตแบบยัง่ ยืน ซึง่ สินค้าและบริการไทย
ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark ล้วนมีคุณสมบัติเหมาะสม
สามารถตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวของผูบ้ ริโภคได้อย่างดี

กลยุทธ์การท�ำตลาดกลุม่ อาหาร Super Food ทีต่ รงใจกลุม่
ลูกค้าในเยอรมนี
ผู้ประกอบการควรน�ำเสนอคุณประโยชน์ของสินค้า และระบุ
สรรพคุณบนบรรจุภณ
ั ฑ์อ ย่ า งชั ด เจน ปั จ จุ บั น ชาวเยอรมั น
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สนใจขยายตลาดในเยอรมนี ติดต่อ
ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต
โทร: +49 (0)69 254 9464-0 อีเมล์: info@thaitradefrankfurt.de
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Friends of DITP

เจาะตลาด
e-Commerce
มาเลเซีย
ปัจจุบนั ตลาด e-Commerce มาเลเซียเป็นตลาดใหญ่ทมี่ ี
ศักยภาพทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของอาเซียน โดยผูป้ ระกอบการไทย
ที่ต้องการเจาะตลาดนี้ควรศึกษาโครงสร้างตลาดเพื่อ
ก�ำหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสม เช่น ชาวมาเลเซียมีกำ� ลังซือ้ สูง
แต่การแข่งขันในตลาดก็สงู เช่นกัน คนส่วนใหญ่นยิ มช�ำระเงิน
ผ่านระบบออนไลน์ ช่องทางการเข้าถึงสินค้าและบริการ
ได้แก่ Facebook, Groupon, Amazon และ Lazada และ
เว็บไซต์ของร้านค้านัน้ ๆ ซึง่ ปัจจัยทีช่ าวมาเลเซียพิจารณา
เลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า จากร้ า นค้ า ออนไลน์ ได้ แ ก่ ราคา
คุณภาพ ความหลากหลาย ความทันสมัยของสินค้า
ความปลอดภัยของระบบช�ำระเงิน ตลอดจนความรวดเร็ว
ในการจัดส่งสินค้า
โดยสินค้าไทยทีม่ โี อกาสเจาะตลาด e-Commerce มาเลเซีย
ได้แก่ อาหาร เสือ้ ผ้า เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ส�ำหรับธุรกิจบริการ ได้แก่ ธุรกิจท่องเทีย่ วและโรงแรม
ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจจองตัว๋ ออนไลน์ ธุรกิจบริการด้าน
สุขภาพ ซึ่งการสร้างพันธมิตรร่วมกับผู้ประกอบการ
ในธุรกิจ e-Commerce ด้วยกันจะช่วยสร้างความแข็งแกร่ง
ให้ กั บ กลุ ่ ม ผู ้ ป ระกอบการไทย และการผู ก มิ ต รกั บ
ผูป้ ระกอบธุรกิจโลจิสติกส์ทงั้ ในไทยและมาเลเซียจะช่วยเพิม่
ความสะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศยิง่ ขึน้
ทีม่ า: ธนาคารเพือ่ การส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
(EXIM Bank)
หมายเหตุ : ข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏเป็นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ในการให้
ข้อมูลแก่ผทู้ สี่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและน�ำเข้าแห่ง
ประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จาก
การทีม่ บี คุ คลน�ำข้อมูลนีไ้ ปใช้ไม่วา่ โดยทางใด
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Blue Elephant
Blue Elephant ร้ า นอาหารไทยรสแท้
ทีส่ ร้างชือ่ เสียงไปไกลทัว่ โลก ปัจจุบนั มีทงั้ หมด
8 สาขากระจายอยูต่ ามเมืองใหญ่ในทวีปต่างๆ ได้แก่
บรัสเซล ปารีส จาการ์ตา ดูไบ โคเปนเฮเกน
มัลต้า และอีก 2 สาขาในประเทศไทยคือที่
สาธร และภูเก็ต ล่าสุดได้รบั รางวัล Thailand
Tatler Best Restaurants 2017 เป็นหนึง่ ใน
ร้านอาหารชัน้ น�ำ 150 แห่งในกรุงเทพ

การได้รบั คัดเลือกร่วมงาน Milan Design
Week 2017 ภายใต้ โ ครงการ Thai Brand
Heroes – Thailand Heartmade Nation
ที่ต้องการสร้าง New Business Model
ทีผ่ สมผสานมาตรฐานการผลิต นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์เพือ่ เป็นตัวอย่างการสร้าง
Global Brand การหาช่องทางจ�ำหน่ายสิ น ค้ า
ในแอฟริ ก า เป็นต้น

ส่วนหนึง่ ของความส�ำเร็จในการสร้างชือ่ เสียง
ด้านวัฒนธรรมอาหารให้ประเทศไทยเกิดจาก
การที่ Blue Elephant เคยได้รบั การสนับสนุน
จาก DITP ในหลากหลายกิ จ กรรม เช่น

DITP มีการสนับสนุนผูป้ ระกอบการอย่างต่อเนือ่ ง
ทั้งการลดค่าใช้จ่ายในการออกงานแสดง
สินค้าทัง้ ในและต่างประเทศ การอบรมสัมมนา
การให้ตราสัญลักษณ์แสดงบนบรรจุภัณฑ์

เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในสินค้า
การประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ กั บ ธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บ
การรับรองมาตรฐาน เช่น Thai Select รวมถึง
การเปิดโอกาสให้เข้าร่วมแสดงสินค้าแบบ B2C
(Business to Customer)
หากสนใจสอบถามข้อมูลเพือ่ เปิดตลาดต่างประเทศ
ติดต่อ DITP Call Center 1169
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Trade Talk

่ งเล่า
ร้อยเรือ

ขายแบรนด์ไทย

ดร. จักรินทร์ โกมลสิริ
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก
ประชาสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กร

การขายสินค้าสมัยนี้นอกจากคุณภาพที่ดีครบเครื่องแล้ว
“การสร้างแบรนด์” คือหัวใจส�ำคัญเลยนะครับ ถ้าอยากให้
ธุรกิจเติบโตอย่างยัง
่ ยืน

ในส่วนของอาหาร ประเทศไทยขึน้ ชือ่ ว่าเป็น “ครัวโลก” อยูแ่ ล้ว
การสร้างแบรนด์ไม่ใช่เรือ่ งยากเลยครับ เพียงแต่เราต้องปรับมุมคิด
เล็กน้อย เลิกคิดว่าอาหารเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ แต่จะต้องมองเป็น
สินค้าทีม่ แี บรนด์ ต้องสร้างแบรนด์ให้คนรูจ้ กั ครับ

สิง่ ส�ำคัญอีกอย่างของการสร้างแบรนด์คอื สมัยนีต้ อ้ งมีการ
เล่าเรือ่ ง หรือ story ทีม่ าทีไ่ ปของสินค้าให้ผบ้ ู ริโภครูจ้ กั และเข้าใจ
ให้เขารูว้ า่ ผลิตภัณฑ์ของเราดีและโดดเด่นกว่าของคนอืน่ อย่างไร
วัตถุดบิ มาจากไหน มีทมี่ าอย่างไร และประโยชน์ทผี่ บ้ ู ริโภคจะได้รบั

แบรนด์มคี วามส�ำคัญมากเพราะจะช่วยให้สนิ ค้าเจาะตลาดใหม่ได้
ง่ายขึน้ ผมขอยกตัวอย่าง Blue Elephant แบรนด์รา้ นอาหารไทย
ทีเ่ ป็นทีร่ จ้ ู กั กันทัว่ โลก มีสาขาในหลายประเทศ และยังผลิตอาหาร
พร้อมรับประทาน เครือ่ งแกงส�ำเร็จรูปจ�ำหน่ายอีกด้วย

ผมขอยกตัวอย่างง่ายๆ อย่างเช่น สินค้า GI หรือสิ่งบ่งชี้
ทางภูมศิ าสตร์ ก็สามารถน�ำมาใช้เป็นเรือ่ งเล่า สร้างจุดขายสินค้า
ได้เหมือนกันนะครับ ใช้บอกลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์มาจากวัตถุดบิ ทีม่ ี
เอกลักษณ์เฉพาะ ไม่สามารถซือ้ หาจากทีอ่ นื่ ได้ ซึง่ ตอนนีม้ สี นิ ค้า
อาหารหลายตัวทีเ่ ป็นสินค้า GI เช่น ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง กาแฟ
ดอยช้าง ทุเรียนนนท์ ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง นอกจากจะมี
เรือ่ งเล่าให้คนอยากซือ้ เอกลักษณ์เฉพาะตัวเหล่านีย้ งั ท�ำให้สนิ ค้า
ขายได้ราคาดีอกี ด้วยนะครับ

สมัยทีผ่ มเป็นทูตพาณิชย์ประจ�ำแอฟริกาใต้ได้เชิญผูซ้ อื้ จากแอฟริกา
มางาน THAIFEX เพือ่ พบปะกับผูป้ ระกอบการอาหารของไทย
หนึง่ ในนัน้ ก็คอื Blue Elephant มีการเจรจาธุรกิจกันจนในทีส่ ดุ
ห้าง Woolworths ซึง่ เป็นห้างสรรพสินค้าและ Super Market
ยักษ์ใหญ่ของแอฟริกา ตัดสินใจน�ำเข้าสินค้าแบรนด์ Blue Elephant
ไปจ�ำหน่าย
นีเ่ ป็นเรือ่ งพิเศษมากนะครับ เพราะตามปกติหา้ งจะขายสินค้า
เฮ้าส์แบรนด์เท่านัน้ Blue Elephant จึงเป็นแบรนด์แรกทีไ่ ด้ขายใน
ห้างในชือ่ แบรนด์ตวั เอง ทีท่ ำ� แบบนีไ้ ด้เพราะเป็นแบรนด์ทมี่ ี
ชือ่ เสียงเป็นทีร่ จ้ ู กั ผูบ้ ริโภคเชือ่ มัน่ คุณภาพสินค้าอยูแ่ ล้วครับ
ถึงตอนนีห้ ลายคนอาจมีคำ� ถามในใจว่า แล้วจะสร้างแบรนด์
กันอย่างไร ผมขอแนะน�ำครับว่า ก่อนอืน่ จะต้องหาจุดแข็งของสินค้า
ตัวเอง รูว้ า่ สินค้าของเราอยูใ่ นต�ำแหน่งไหนในตลาด มีใครเป็นลูกค้า
กลุม่ เป้าหมาย นอกจากสินค้าคุณภาพดีแล้ว ก็ตอ้ งสนใจเรือ่ ง
บรรจุภณ
ั ฑ์หรือ packaging ให้มากเพราะเปรียบเสมือนหน้าตาที่
ลูกค้าจะเห็นก่อนตัดสินใจซือ้ สินค้า คนเราเห็นอะไรสวยๆ งามๆ
สะดุดตาก็อยากจะหยิบจับ อยากซือ้ กันใช่ไหมครับ
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การชูประเด็นอาหารไทยในฐานะ Super Food ก็นา่ สนใจและน�ำ
มาเป็นเรือ่ งเล่าได้ครับ ไทยเรามีพชื ผักผลไม้ สมุนไพรหลายอย่าง
ทีเ่ ป็นสินค้าอาหารกลุม่ นี้ เช่น ขมิน้ กระชายด�ำ ไพล ใบบัวบก
ขนุน และมังคุด ซึ่งเราควรพยายามหาทางให้ความรู้แก่
ผูบ้ ริโภคครับว่าของเหล่านีด้ อี ย่างไร
เห็นไหมครับว่า ของดีนมี้ อี ยูใ่ นเมืองไทยแล้วทัง้ นัน้ อยูท่ วี่ า่ จะ
หยิบยกมาผูกร้อยเข้ากับผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร ถ้าใครอยากได้
ค�ำปรึกษาเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ ติดต่อส�ำนักส่งเสริมนวัตกรรมและ
สร้างมูลค่าเพิม่ เพือ่ การค้า โทร. 02-507-8266 ได้เลยครับ
DITP พร้อมเป็นคูค่ ดิ ผูป้ ระกอบการตลอดเวลาครับ
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"ตมยำกุง" คือหนึ่งในเมนูอาหารไทยที่มีรสชาติเปนเอกลักษณเฉพาะ มีครบทุกรส
คือเปรีย้ วนำ เค็ม เผ็ด และหวานเล็กนอย รับประทานแลวไมเลีย่ น จึงทำใหเปนเมนู
ทีม่ ชี อ่ื เสียงโดงดังไปทัว่ โลก
แต... จะมีสกั กีค่ นทราบถึงประวัตศิ าสตรความเปนมาของอาหารชือ่ ดังระดับโลกจานนี้
THINK TRADE THINK DITP ฉบับนีจ้ ะพาทานยอนยุคไปคนหาขอมูลทางประวัตศิ าสตร
ของตมยำกุงกัน
มีเรือ่ งเลาในนิทานพืน้ บานและวรรณคดีโบราณหลายเรือ่ งทีส่ ะทอนชีวติ ของคนไทย
สมัยโบราณทีอ่ ยูค ก ู บั สายน้ำ เชน ในบทเสภาเรือ่ งขุนชางขุนแผน ฉบับหอสมุดแหงชาติ
ทีก่ ลาวไววา …
เมื่อนางทองประศรีพาพลายแกวหนีอาญาการริบราชบาตร เสบียงที่ติดตอมา
ในยามฉุกละหุกก็คอื ขาวเย็นกนหมอทีค่ ดใสหอ ผามา เมือ่ พลายแกวกินขาวทีแ่ หง
ก็ ร ำพั น ว า “แกงอยู  ไ หนแม ข าขอทาลิ ้ น ข า วติ ด คอตาปลิ ้ น ไม ก ิ น แล ว ”
นางทองประศรีบอกลูกชายวา “จะเอาแกงทีไ่ หนพอพลายแกว วิง่ หนีเขามาตาบองแบว
แววแววเหมือนจะเหลือเนือ้ ปลา” พลายแกวก็ยงั ตอรองอีกวา “…ขาวเย็นกับปลาแหง
เรีย่ วแรงนัน้ จะมีฤาแมขา ไมไดแกงก็แบงแตปลารา ละลายน้ำใหขา จงไวไว”
ชีวติ คนไทยสมัยโบราณทีอ่ ยูค ก ู บั สายน้ำซึง่ อุดมสมบูรณไปดวยสัตวนำ้ นัน้ เราไมนยิ มบริโภค
สัตวใหญ การทำอาหารก็ใชพืชสมุนไพรตางๆ และมะพราวเปนวัตถุดิบหลัก
ในการประกอบอาหาร ไมวา จะเปนน้ำมันจากมะพราว และน้ำกะทิ ซึง่ ในสมัยกอนหนา
กรุงศรีอยุธยานัน้ เรามีเพียง “พริกไทย” สวน “พริก” นัน้ ในสมัยสุโขทัยและอยุธยาตอนตน
เรายังไมรจ ู กั มีบทความและบันทึกจากหลายๆ บันทึกสนับสนุน เชน หนังสือ “น้ำพริก”
ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึง่ กลาวถึงวัฒนธรรมไทยในการตำน้ำพริก เปนตน

หลังจากทีโ่ คลัมบัสออกเดินทางรอบโลกก็ไดเกิดความเปลีย่ นแปลง
เมือ่ คริสโตเฟอร โคลัมบัส และคณะ เริม่ ออกเดินทางรอบโลก ตัง้ แตเมือ่ ประมาณป
ค.ศ. 1553 เพือ่ สำรวจ คาขายและแลกเปลีย่ นทางวัฒนธรรม ตอมาภายหลังก็ไดเกิด
ความเปลีย่ นแปลงหลายๆ อยางขึน้ บนโลก และพริกก็ไดเดินทางจากอีกฝง ของโลก
จากตนกำเนิดทีท่ วีปอเมริกาเขามาสูท วีปยุโรป และเขาสูท วีปเอเชียผานทางประเทศอินเดีย
จากนัน้ จึงเแพรมาสูเ อเชียตะวันออกเฉียงใตรวมถึงประเทศไทย เมือ่ ประมาณป ค.ศ.1600
เมือ่ พริกไดเดินทางขามฝง ของโลกมายังไทย น้ำพริกเผาจึงไดถอื กำเนิดขึน้ และเมือ่ น้ำพริกเผา
และพริกสดมาเจอกับพืชสมุนไพรทองถิน่ ของเราไดแก ขา ตะไคร ใบมะกรูด และ
น้ำกะทิ ก็ปรากฏวามีรสชาติเขากันไดอยางเหลือเชือ่ จึงเกิดเมนูอาหารไทยสูตรใหมขน้ึ
นัน่ ก็คอื ตมยำกุง จึงพอสันนิษฐานไดวา เรามี “ตมยำกุง ” เมือ่ ประมาณ 400 กวาปนเ้ี อง

ทำไมพริกถึงเผ็ด?

จากการคนควาของนักวิทยาศาสตรพบวา
ตัวการสำคัญที่ทำใหพริกมี “ความเผ็ด”
นั่นคือสาร “แคปไซซิน” (Capsaicin)
ซึ่งพบมากในบริเวณเนื้อเยื่อแกนกลางสีขาวของเม็ดพริก
ที่เรียกวา “รกพริก” (Placenta) บริเวณนี้จึงเปนสวนที่เผ็ด
ที่สุดของพริก โดยสวนของเปลือกพริก (Exocarp)
และเมล็ดพริก (Seeds) จะมีสารแคปไซซินอยูนอยมาก
บทความ: อาจพงษ ฉันทภิญญา

DITP Club

อ้น พั ชรินทร์
หลังจากเรียนจบปริญญาตรี โท และเอกด้านเศรษฐศาสตร์
จาก Osaka University ประเทศญีป่ นุ่ ดิฉนั เลือกกลับมา
รับราชการที่ DITP และได้รบั มอบหมายให้ทำ� งานทีส่ ำ� นัก
ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม มีหน้าที่
สนับสนุนและส่งเสริมผูป้ ระกอบการไทยให้สามารถติดต่อ
ค้าขายระหว่างประเทศให้ได้มากทีส่ ดุ ซึง่ เป็นงานทีท่ า้ ทาย
สมความตัง้ ใจ และดิฉนั ภูมใิ จมากค่ะ
นอกจากหน้ า ที่ ห ลั ก ในการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
ผู้ประกอบการไทยแล้ว ดิฉันยังดูแลในส่วนของงาน
THAIFEX – World of Food ASIA 2017 ซึง่ เป็นงาน
แสดงสินค้าอาหารระดับนานาชาติทใี่ หญ่และครบวงจร
ทีส่ ดุ ในเอเชียด้วยค่ะ ปีนเี้ ราขยายพืน้ ทีจ่ ดั แสดงงานให้ยงิ่ ใหญ่
ขึ้นเป็น 93,500 ตารางเมตร ครอบคลุมอุตสาหกรรม
ทัง้ วงจร มีโซนทีน่ า่ สนใจ เช่น โซนอินโนเวชัน โซน
จัดแสดง 11 เทรนด์อาหารโลก เช่น สินค้าอาหารออร์แกนิก
อาหารวีแกน เป็นต้น ที่ส�ำคัญงานนี้นอกจากจะเปิด
โอกาสให้บรรดาผูป้ ระกอบการได้เจรจาทางธุรกิจ แต่
ยังเปิดให้ประชาชนทัว่ ไปสามารถชอป ชิม อาหารไทย
คุณภาพส่งออกได้อย่างจุใจด้วย โดยงานจะจัดขึน้ ระหว่าง
วันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560 ณ อิมแพ็ค
เมืองทองธานีคะ่
พัชรินทร์ คูณเศรษฐ์
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบตั กิ าร
ส�ำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
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DITP Calendar

ปฏิทน
ิ กิจกรรม
และการสัมมนา
การจัดเตรียมเอกสารส่งออก
1 มิ.ย. - 15 ก.ค. 60
เทคนิคการเจรจาการค้าระหว่างประเทศสูค
่ วามส�ำเร็จ
1 มิ.ย. - 15 ก.ค. 60
้ งต้นด้าน e-Commerce
ความรูเ้ บือ
1 มิ.ย. - 15 ก.ค. 60
พิ ธก
ี ารศุลกากรและตัวแทนออกของ
1 มิ.ย. - 15 ก.ค. 60
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Healthy Thought

“กินอาหารเป็นยา
ไม่ใช่กินยาเป็นอาหาร”
- Unknown
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THINK TRADE THINK DITP
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย

www.ditp.go.th

DITP Call Center 1169

