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สคต. บูดาเปสต์ มอบตรา Thai SELECT
ให้ร้าน Saralee’s Thai Street Food เป็นแห่งแรกในโครเอเชีย

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา นางสาวฐะปะนีย์ เครื่องประดิษฐ์ ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริม
การค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี นาโดย
นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้เดินทางไปมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประเภท
Casual ให้กับร้านอาหารไทย Saralee’s Thai Street Food ณ กรุงซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย ในช่วงการดาเนิน
โครงการกงสุลสัญจร ณ ประเทศโครเอเชีย ระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2564
ตราสั ญ ลั ก ษณ์ Thai SELECT เป็ น การรั บ รองมาตรฐานสิ น ค้ า อาหารไทย และร้ า นอาหารไทย
มีจุดประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารไทยที่มีรสชาติไทยแท้ โดยใช้วัตถุดิบและส่วนผสมไทยในการปรุงอาหารไทย
เสริมภาพลักษณ์อาหารไทยในเวทีนานาชาติ รวมถึงกระตุ้นการบริโภคสินค้าอาหารไทยในต่างประเทศ และ
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การบริโภคอาหารไทยในร้านอาหาร Thai SELECT ปัจจุบัน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
เป็นผู้ดาเนินการโครงการ Thai SELECT และเป็นผู้อนุมัติการออกตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เพื่อรักษาคุณภาพ
ร้ า นอาหารไทยในต่ า งประเทศ ร้ า นอาหารไทยที่ จ ะได้ รั บ ตราสั ญ ลั ก ษณ์ Thai SELECT จึ ง ต้ อ งผ่ า นเกณฑ์
การประเมิน คุณลักษณะด้านเอกลักษณ์ความเป็นไทย ซึ่งให้ความสาคัญ กับการควบคุม คุณภาพอาหาร รสชาติ
วัตถุดิบ สุขอนามัย การตกแต่งร้านอาหาร และการบริการลูกค้าอันเป็นเลิศ อีกทั้งจะต้องรักษาคุณภาพร้านอาหาร
ให้คงที่ เนื่องจากจะมีการประเมินเพื่อต่ออายุตราสัญลักษณ์ทุก 3 ปี
ด้ า นตราสั ญ ลั ก ษณ์ Thai SELECT ประเภท Casual นั้ น เป็ น การรั บ รองคุ ณ ภาพร้ า นอาหารไทย
ในต่างประเทศประเภทใหม่ล่าสุด โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะพิจารณาอนุมัติให้กับร้านอาหารไทย
ในต่ า งประเทศที่ มี ข นาดเล็ ก เรี ย บง่ า ย ให้ ค วามรู้ สึ ก สะดวกสบายในการใช้ บ ริ ก าร เช่ น ร้ า นอาหารไทยใน
ศูนย์อาหารที่ขายอาหารจานด่วน ร้านอาหารไทยที่มีที่นั่งจากัดหรือไม่มีที่นั่งหน้าร้าน ร้านอาหารไทยบน Food
Truck รวมถึงร้านที่ให้บริการอาหารไทยแนว Street Food เป็นต้น
ร้ านอาหารไทย Saralee’s Thai Street Food ดาเนินกิจการโดยนางสาวสราลี หมาดนุ้ย ซึ่งเป็นทั้ ง
เจ้าของร้านอาหารและผู้ประกอบอาหารหลักด้วย เดิมนางสาวสราลีนั้น เคยประกอบอาชีพเป็นครูมาก่อน ก่อนจะ
ติดตามคู่สมรสมายังประเทศโครเอเชีย เนื่องจากเป็นผู้มีความสนใจและความสามารถในการประกอบอาหารไทย
จึงได้เปิดร้านอาหาร Saralee’s Thai Street Food ณ กรุงซาเกร็บ เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน ร้านอาหาร
Saralee’s Thai Street Food เป็ น ร้ า นอาหารขนาดเล็ ก เน้ น ขายอาหารจานเดีย วที่ เ ป็น ที่ นิ ย มของผู้ บริโ ภค
ชาวโครเอเชีย ปรุงสุกใหม่ทุกครั้ง เช่น ข้าวผัด ผัดไทย แกงเขียวหวาน ปอเปี๊ยะ เป็นต้น โดยใช้วัตถุดิบไทยและ
ปรุงรสชาติอย่างไทยแท้ จึงมีฐานลูกค้าประจาเป็นชาวโครเอเชียและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในโครเอเชียจานวนมาก
ด้านการเลือกวัตถุดิบนั้น ทางร้านเลือกใช้วัตถุดิบ เช่น ผักและเนื้อสัตว์จากผู้ผลิตและจัดจาหน่ายในท้องถิ่น และ
เลือกใช้เครื่องปรุงไทยจากบริ ษัทผู้นาเข้าวัตถุดิบไทย ที่มีที่ตั้งอยู่ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ อันเป็นศูนย์กลาง
การกระจายสินค้าจากประเทศไทยทีส่ าคัญในทวีปยุโรป
นางสาวสราลี เปิดเผยว่า แม้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่รัฐบาลโครเอเชียห้ามร้านอาหาร
เปิดพื้นที่ให้ลูกค้านั่งรับประทานอาหารที่ร้าน ก็ยังมีลูกค้าประจาสั่งอาหารกลับบ้านเสมอ ด้านการให้บริการจัดส่ง
อาหารถึงบ้าน นางสาวสราลีแจ้งว่า ปัจจุบัน ทางร้านยังมิได้เข้าร่วมแพลตฟอร์มบริษัทดิลิเวอรี่ส่งอาหารในท้องถิ่น
เนื่ องจากจะต้องเสีย ค่าดาเนิ น การ (GP) ให้ กับบริษัทเจ้าของแอพพลิ เคชั่น เป็น จานวนมาก กระทบกับรายได้
ของร้าน อีกทั้งทางร้านยังมีบุคลากรจากัด จึงรับสั่งอาหารทางโทรศัพท์และเฟซบุ๊คเท่านั้น ทว่าในอนาคต ทางร้าน
อาจพิจารณาขยับขยายกิจการ เพื่อรองรับความต้องการอาหารไทยของผู้บริโภคชาวโครเอเชียทีเ่ พิ่มขึ้น
ปัจจุบัน ในพื้นที่เขตอาณาของสคต. ณ กรุงบูดาเปสต์ อันประกอบด้ว ยประเทศโครเอเชีย เซอร์เบีย
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บัลแกเรีย มอนเตเนโกร โรมาเนีย และฮังการี มีร้านอาหาร Thai SELECT จานวน
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ทั้งสิ้น 5 ร้าน โดยในจานวนดังกล่าว ร้านอาหาร 4 แห่งตั้งอยู่ ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี และร้านอาหาร
1 แห่งตั้งอยู่ ณ กรุงซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย ทั้งนี้ ร้าน Saralee’s Thai Street Food เป็นร้านอาหารไทย
ร้านแรกในประเทศโครเอเชีย ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT รับรองคุณภาพอาหารและการบริการ ทั้งนี้
สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์ คาดว่าอาจมีแผนประชาสัมพันธ์ตรา Thai SELECT ให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอาณา เพื่อ
เชิญชวนให้ร้านอาหารไทยในเขตอาณา พัฒนาคุณภาพอาหารและการบริการ และมาสมัครขอรับตราสัญลักษณ์
มากขึ้น อันจะช่วยส่งเสริมมูลค่าและปริมาณการส่งออกอาหาร วัตถุดิบและเครื่องปรุงไทยจากประเทศไทย

ข้อคิดเห็น/บทวิเคราะห์
ประเทศโครเอเชียเป็นตลาดที่น่าสนใจอย่างยิ่งสาหรับผู้ลงทุนประกอบกิจการร้านอาหาร และการส่งออก
สินค้าอาหารไทย โดยเฉพาะอาหารสาเร็จรูป ผักผลไม้สด แช่เย็นและแช่แข็ง น้าผักและผลไม้ เนื้อสัตว์และอาหาร
ทะเลแปรรูป รวมถึงธัญพืช เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตอาหารของโครเอเชียผลิต
สินค้าไม่ทันความต้องการบริโภคในประเทศ จึงต้องนาเข้าสินค้าอาหารจากต่างประเทศ ปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริม
การผลิตและการบริโภคของโครเอเชีย ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ประชาชนในเมืองใหญ่ ที่ต้องการอาหารที่
หลากหลายและมีคุณภาพสูงขึ้น อีกส่วนหนึ่งมาจากจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อันเป็นผล
จากนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของโครเอเชีย ทาให้ความต้องการบริโภคอาหารต่างประเทศ รวมถึงอาหาร
ไทยมากขึ้นตามไปด้วย
การที่ร้านอาหารไทยในโครเอเชียได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เป็นครั้งแรกในประเทศนั้น ถือเป็น
จุดเริ่มต้นสาคัญในการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการขยายตลาดสินค้าไทยในต่างประเทศ สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์
คาดหวังว่า ผู้บริโภคในภูมิภาคยุโรปกลางและบอลข่านตะวันตก จะรู้จักและนิยมบริโภคอาหารไทยเพิ่มขึ้น และ
ช่วยส่งเสริมยอดขายของร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT อีกด้วย
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