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มีอาจารย์ท่านหน่ึงเคยกล่าวไว้ว่า 
“ตัวเราก็เปรียบเสมือนสินค้า หากเราไม่อัปเดตความรู้เพื่อพัฒนาตนเองแล้ว 

เราก็เสมือนเป็นสินค้าที่ตกยุค ไร้ค่า” คําสอนน้ีผมจําไว้เสมอ 
จึงต้องมีการพัฒนาตนเองสม่ําเสมอไม่ให้ตกยุค ซ่ึงเป็นท่ีมาของ “การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด” 

และส่ิงท่ีเอามาใช้ได้เสมอไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์หรือวิกฤตใดก็ตาม
คือ “การตั้งรับ ปรับตัว เพื่อโอกาส”

ด้วยความปรารถนาดีจาก

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์
24 กรกฎาคม 2564

ข้อเขียนจากหนังสือ MR. TED MOS รวมเร่ืองเล่า ข้อคิด และประสบการณ์ในเส้นทางชีวิตราชการ ของอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ เน่ืองในโอกาสเกษียณอายุราชการ และรับรางวัลเพชรพาณิชย์ประจําปี พ.ศ. 2564

ด้วยความปรารถนาด้วยความปรารถนาด ดีจากดีจากด
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EXECUTIVE EDITOR’S NOTE

สำำ�หรัับพวกเรั�หล�ยคน ปีี 2564 น่�จะเปี็นปีีแห่งก�รัปีรัับตััวและก�รัสำรั้�งสำมดุุลใหม่ให้กับ
หล�ยๆ สำ่�งในชีีว่ตั หน่�งในนั�นคือก�รัรั่วมกันค้นห�ว่ธีีก�รัใหม่ๆ ในก�รัดุูแลตััวเอง ครัอบครััว 
และสำังคมรัอบตััวเรั� ท่่�มกล�งคว�มรัู้ส่ำกรั่วมเดุียวกันนี� ผมไดุ้เห็นแนวค่ดุก�รัออกแบบสำ่นค้�
บรั่ก�รั และธีุรัก่จใหม่ๆ ท่ี�เกี�ยวข้้องกับก�รัดูุแลสำุข้ภ�พก�ยใจเก่ดุข้่�นม�กม�ย ตัั�งแตั่ก�รัฝึึก
ท่ำ�อ�ห�รัท่ี�บ้�น ก�รัออกกำ�ลัง ก�รัท่ำ�สำม�ธี่ เรัื�อยไปีจนถ่ึงก�รัท่ำ�สำปี�ย่อมๆ ในบ้�น โดุยมี
จุดุมุ่งหม�ยให้ผู้คนเข้้�ถึ่ง ‘คว�มเปี็นอยู่ท่ี�ดุี’ กันไดุ้ง่�ยข้่�น ท่ั�งท่�งรั่�งก�ย จ่ตัใจ และอ�รัมณ์์

หน่�งพฤตั่กรัรัมท่ี�ผมสัำงเกตัเห็นชี่วงนี� คือผู้คนให้คว�มสำำ�คัญกับเรัื�อง ‘ก�รันอน’ ท่ี�มีคุณ์ภ�พ 
ลองค่ดุตั่อกันเล่นๆ ครัับว่�ค่�น่ยมนี�สำ่งผลอย่�งไรัตั่ออุตัสำ�หกรัรัมอ�ห�รัไดุ้บ้�ง เรั�กำ�ลังพูดุถึ่ง
ก�รัใช้ีสำ�รับำ�รัุงสำมอง สำ�รัปีรัับสำมดุุลรั่�งก�ย หรัือสำ�รัพฤกษศ�สำตัร์ัตั่�งๆ ม�สำรั้�งนวัตักรัรัม
อ�ห�รักันยังไงล่ะ! คว�มเชีื�อเรัื�องก�รันอนนี�ยังสำ่งอ่ท่ธี่พลถึ่งโลกก�รัออกแบบตักแตั่งดุ้วย 
เพรั�ะห้องนอนไดุ้กล�ยเป็ีนพื�นสำำ�คัญในชีีว่ตั หล�ยคนตั�มห�เท่คโนโลยีใหม่อย่�งที่�นอนอัจฉร่ัยะ 
ในข้ณ์ะท่ี�บ�งคนหันไปีเลือกแนวท่�งแบบองค์รัวม เช่ีน ก�รัท่ำ�บรัรัย�ก�ศให้สำงบเย็น 
ดุ้วยกล่�น แสำง และสำัมผัสำท่ี�ผ่อนคล�ยอ�รัมณ์์ เปี็นตั้น 

Think Trade ฉบับนี�เรั�พูดุถึ่งหล�ยแบรันดุ์หล�ยธีุรัก่จท่ี�ปีรัับตััวสำอดุรัับกับเท่รันดุ์เรัื�อง
คุณ์ภ�พชีีว่ตั ตั่ดุตั�มอ่�นกันครัับ ผมเชีื�อว่�ในอน�คตัอันใกล้นี� ธีุรัก่จ Wellness ในภ�พรัวม
จะเก่ดุก�รัเปีลี�ยนผ่�นท่ี�สำำ�คัญ อะไรัท่ี�เคย ‘Good for me’ จะเตั่บโตัสำู่ ‘Good for all’ เพื�อท่ี�เรั�
จะก้�วไปีข้้�งหน้�ดุ้วยกันไดุ้อย่�งยั�งยืน

สมเด็จ สุสมบูรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

นิยามใหม่ของชีวิตที่ดี 
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TRADE INSIGHTS

การก่อสร้างเขตการค้าพิเศษโครงการ Dubai 
CommerCity ที่เมืองดูไบในเฟสแรกแล้วเสร็จ 
100% ประกอบไปดว้ยพืน้ทีส่ํานกังานและคลงัสนิคา้ 
470,000 ตารางฟุตสําหรับคลัสเตอร์ธุรกิจและ
โลจิสติกส์ พร้อมอํานวยความสะดวกให้กับธุรกิจ
และนักลงทุนในการสร้างฐานการค้าออนไลน์ใน
ยูเออี 

Dubai CommerCity ตั้งอยู่ในเขต Um Ramool 
ใกล้กับสนามบินนานาชาติดูไบและคาร์โก้เอมิเรตส์ 
บริหารจัดการโดยบรรษัทข้ามชาติคือ Hellmann 
Worldwide Logistics และ DHL ที่ให้บริการ
ธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร ตั้งแต่การบรรจุหีบห่อ 
การติดฉลากสินค้า การจัดส่งและกระจายสินค้า 
และเป็นตัวแทนดําเนินพิธีการศุลกากรให้กับการ
ขนส่งระหว่างประเทศทั้งหมด 

สคต. ดูไบแนะว่าภายในปี 2565 ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
ในภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชียใต้ 
(MEASA) จะมีมูลค่าสูงถึง 148.5 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ 
(GCC) จะขยายตัวอีกกว่า 38.2% ซึ่ง Dubai 
CommerCity นี้นับเป็นเขตสินค้าทัณฑ์บน (Free 
Zone) แห่งเดียวในภูมิภาคตะวันออกกลางและ
แอฟริกา จึงเป็นช่องทางที่มีศักยภาพมากสําหรับ
ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทยที่ต้องการขยายการ
ให้บริการมายังตลาดตะวันออกกลางและแอฟริกา

ข้อมูลโดย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี)

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานว่าช่วง 4 เดือนแรก
ของปี 2564 สหรัฐฯ นําเข้ารถจักรยานเป็นจํานวน
ถึง 1.2 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 875,000 คันเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยแหล่งนําเข้าสําคัญ
ได้แก่ จีน ไต้หวัน กัมพูชา อินโดนีเซีย และเวียดนาม 
ตามลําดบั ซึง่คาดวา่ปจัจยัทีผ่ลกัดนัความนยิมในรถ
จักรยานที่เพิ่มขึ้นนี้น่าจะเป็นผลมาจาก 

1. จิตสํานึกด ้านสุขภาพและความกังวลด ้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อย CO2

2. การขยายตัวของเมือง ความแออัด และแนวคิด
เรื่องความยั่งยืน

3. ความต้องการใช้จักรยานเพื่อออกกําลังกาย
4. ภาวะการลอ็คดาวน์อนัเป็นผลจากการแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด-19

สคต. ชิคาโกต้ังข้อสังเกตว่าในปัจจุบันชาวอเมริกัน
ที่ใช้จักรยานเป็นผู้ชายถึง 77% เป็นผู้หญิงเพียง 
23% โดย 5 รัฐที่ ใช้ จักรยานมากที่ สุดได้แก่ 
รั ฐ โอรี กอน รัฐวอ ชิง ตัน  รัฐแค ลิฟอร์ เนี ย 
รัฐโคโลราโด้ และรัฐมินเนโซต้า จึงคาดการณ์
ว่าตลาดยังมีช่องว่างให้เติบโตได้อีก โดยน่าจะ
ขยายตัวแบบทบต้นที่ 5.7% ต่อปีไปจนถึงปี 2573 
ถือเป็นโอกาสของสินค้าจักรยานและอุปกรณ์ส่วน
ประกอบจากประเทศไทยที่จะเพ่ิมการส่งออกมายัง
สหรัฐอเมริกาได้ โดยเฉพาะจักรยานพลังไฟฟ้า 
จักรยานไฮบริด จักรยานวิบาก จักรยานออกกําลังกาย 
รวมไปถึงช้ินส่วนอุปกรณ์ประกอบที่ไทยมีศักยภาพ
ในการผลิต อาทิ โครงจักรยาน ยางและยางใน 
วงล้อ หมวกกันน็อค ฯลฯ

ข้อมูลโดย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา

Pet Food BicycleE-commerce 

ตลาดจักรยานนําเข้า
ขยายตัวในสหรัฐฯ

โอกาสของอาหารสัตว์เลี้ยง
ในฮ่องกง

เปิดตัวเขตการค้าอีคอมเมิร์ซ 
Dubai CommerCity

UAE HONG KONG
คนรุ่นใหม่ในฮ่องกงไม่นิยมแต่งงาน (หรือแต่งงาน
แต่ไม่มีบุตร) จึงหันมานิยมเลี้ยงสัตว์เพ่ิมมากข้ึน 
โดยยินดีใช้จ่ายเพ่ือส่ิงที่ดีที่สุดสําหรับสัตว์เลี้ยง
ของตน ข้อมูลของ Euromonitor ระบุว่าตลาด
สินค้าอาหารสัตว์ในฮ่องกงมีมูลค่าสูงถึง 643 
ล้านเหรียญสหรัฐ เฉพาะไตรมาสแรกของปี 2564 
มีการนําเข้าอาหารสุนัขและแมวจากประเทศไทย
สูงถึง 6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน
หน้าราว 22% และมีช่องทางจําหน่ายสําคัญได้แก่ 
ร้านสัตว์เลี้ยง (64%) ร้านค้าออนไลน์ (18%) และ
คลินิกรักษาสัตว์ (12%) 

สคต. ฮ่องกง มองว่าตลาดสัตว์เลี้ยงในฮ่องกง
ยังมีศักยภาพการเติบโตดี ที่สําคัญคือเป็นตลาด
พรีเมียม เพราะเกาะฮ่องกงมีข้อจํากัดด้านพ้ืนที่
ชาวฮ่องกงที่มี สัตว์ เลี้ยงจึงเป็นกลุ่มคนระดับ
กลาง–บน นิยมเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก เช่น สุนัข แมว 
นก และปลา มีความต้องการสินค้าอาหารสัตว์ที่
ปลอดเคมี ใช้นวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพความ
ปลอดภัย นอกจากนี้ยังเป็นตลาดที่พร้อมทดลอง
สินค้าใหม่ๆ อยู่เสมอ จึงแนะนําผู้ประกอบการไทย
ที่สนใจให้ปรับรูปแบบสินค้าเพ่ือตอบรับกับค่านิยม
ดังกลา่ว รวมถึงพัฒนาสินคา้ใหม่ๆ  มาทดลองตลาด 
เช่น วิตามินหรืออาหารที่มีส่วนผสมของ CBD (จาก
กัญชง) เพ่ือช่วยผ่อนคลายหรือลดความเจ็บปวด
ของสัตว์เลี้ยงที่ป่วย เป็นต้น

ข้อมูลโดย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ เมืองฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

USA
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อัพเดทข้อมูลความเคล่ือนไหวจากสํานักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ

สินค้าสําหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก อาทิ อาหาร ขวด
นม ภาชนะ เสื้อผ้าและรองเท้า น้ํายาซักผ้าแบบอ่อน
และอุปกรณ์ทําความสะอาด มีแนวโน้มเติบโตอย่าง
รวดเร็วในประเทศอินเดียด้วยอัตราเฉลี่ย 15% ต่อปี
ไปจนถึงปี 2568 

ข้อมูลอ้างอิงจาก สคต.เมืองมุมไบ ระบุว่าใน
ช่วงการระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 ยอด
ขายผลิตภัณฑ์สําหรับเด็กทารกและเด็กเล็กใน
อินเดียเพ่ิมข้ึนถึง 60% จากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนหน้า โดยสินค้าที่ขายดีเป็นพิเศษได้แก่ เบาะ
ที่นอนและผ้าห่ม กระดาษชําระ/กระดาษเปียก 
มุ้งสําหรับเด็ก และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ เกี่ยวข้อง
กับเด็ก เช่น เคร่ืองน่ึงเพ่ือฆ่าเช้ือโรค (Electric 
Sterilizer) เคร่ืองวัด/ติดตามสุขภาพเด็กทารก 
รวมถึงเฟอร์นิเจอร์และของเล่นสําหรับเด็กอ่อน 

ที่น่าสนใจคืออินเดียกําลังลดการพ่ึงพาการนําเข้า
จากจีน จึงเป็นโอกาสของสินค้าไทยที่จะเข้ามาเป็น
ทางเลือกหากมีราคาที่แข่งขันได้ โดยเฉพาะในกลุ่ม
สินค้าที่ไทยมีศักยภาพสูง เช่น เสื้อผ้า ภาชนะบรรจุ
อาหาร เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และของเล่นที่เน้นความ
ปลอดภัย ท้ังนี้ ผู้ประกอบการไทยควรศึกษารูปแบบ 
ลักษณะหีบห่อ และราคาจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตและ
ตลาดออนไลน์เช่น MyBabyCart.com, Amazon, 
Flipkart หรือ Snapdeal เพ่ือวางแผนการผลิต
สินค้าให้มีความแตกต่างและมีราคาที่แข่งขันได้

ข้อมูลโดย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย

นับแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน แนวคิดการเลี้ยง
บุตรและพฤติกรรมการจับจ่ายของชาวจีนรุ่นใหม่
เปลี่ยนไปมาก พ่อแม่ชาวจีนนิยมให้จัดส่งสินค้า
ถึงหน้าบ้าน ทําให้ช่องทางการขายทั้งออนไลน์
และออฟไลน์ต้องบูรณาการเข้าหากัน ประกอบกับ
อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตที่เฟื่องฟูส่งเสริมให้การ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์แม่และเด็กในตลาดออนไลน์
เติบโตแรง เฉพาะในปี 2563 ตลาดอีคอมเมิร์ซ
สําหรับผลิตภัณฑ์แม่และเด็กในจีนมีมูลค่าสูงถึง
หน่ึงล้านล้านหยวน แพลตฟอร์มการขายที่สําคัญ
ได้แก่ Pinduoduo, JD.com, Tmall, VIP.com, 
Taobao, kaola.com, Jumei.com, ymatou.com 
นอกจากนียั้งมแีพลตฟอรม์สําหรับสินคา้แมแ่ละเด็ก
โดยเฉพาะ เช่น Beibei, mia.com, redbaby, B&G, 
goodbaby, และ kidswant เป็นต้น 

สคต. เซี่ยเหมิน ระบุว่าแนวโน้มตลาดสินค้าแม่และ
เด็กในจีนเติบโตดีมากจากนโยบายด้านประชากร ค่า
นิยมคนรุ่นใหม่ และกําลังไต่ระดับสู่ตลาดไฮเอนด์
ที่มีความละเอียดอ่อน เน้นความต้องการเฉพาะ 
(Niche) เช่น นมผงสูตรไฮเอนด์ที่แตกต่างตาม
ช่วงวัย ผ้าอ้อมเทคโนโลยีใหม่ ผ้าอ้อมสําหรับทารก
ตามเพศ ครีมกันแดดสูตรเฉพาะ ฯลฯ รวมถึงหันมา
ใส่ใจกับรูปลักษณ์และการออกแบบที่ดี 

อย่างไรก็ตามประเทศจีนมีมาตรการที่เข้มงวด
สําหรับการนําเข้าสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์เด็ก 
ผู้ประกอบการไทยจึงต้องรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลโดย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

Toys & Games Baby Products

สินค้าสําหรับทารก
ขายดีในอินเดีย

ของเล่นเด็กและเกม
ในออสเตรเลีย

ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก
ในจีนโตแรง

โควิด-19 มีผลให้สินค้าของเล่นเด็กและเกมแบบ
ดั้งเดิมท่ีจําหน่ายในออสเตรเลียชะลอตัวเนื่องจาก
พึง่พาแหลง่ผลติใหญใ่นประเทศจนี (ทาํใหสิ้นค้าขาด
ตลาดไปช่วงหนึ่ง) ในขณะที่สินค้าประเภทวิดีโอเกม
กลับได้รับความนิยมสูงขึ้น ข้อมูลจาก IBISWorld 
ระบุว่าชาวออสเตรเลียเปลี่ยนความสนใจจากสินค้า
ของเลน่เดก็และเกมแบบดัง้เดิมไปสู่เกมคอมพวิเตอร ์
เกมคอนโซล และเกมออนไลน์มากข้ึน คาดว่าในปี 
2567 ตลาดสนิคา้ของเล่นเดก็และเกมออสเตรเลยีจะ
มมูีลคา่ถงึ 5,641 ลา้นเหรยีญออสเตรเลยี โดยสินคา้
ประเภท Interactive และ Electronic toys (Digital 
book) รวมถึงเกมที่สามารถเล่นบนมือถือ เช่น เกม 
Fortnite เกม Apex Legends และเกม Minecraft 
(Educational game) จะเป็นที่ต้องการอย่างมาก 

ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2564 ออสเตรเลียนําเข้า
สนิค้าของเลน่และเกมเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 80 โดยสว่น
ใหญ่นําเขาจากจีน เวียดนาม สหรัฐอเมริกา อังกฤษ
และไต้หวัน ส่วนไทยอยู่ในอันดับที่ 8 โดยมีสินค้า
ประเภทเกมคอนโซลที่นําเข้าจากประเทศไทยเพิ่มข้ึน
กว่าสิบเท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 
ความต้องการสินค้านวัตกรรมและเกมรูปแบบใหม่ๆ น้ี
ทําให้ผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าของเด็กเล่นและ
เกมไปยังออสเตรเลียจําเป็นต้องปรับแนวคิดการ
ออกแบบสินค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและ
สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับเด็ก โดยอาจเน้น
สินค้าที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการ
ใช้วัตถุดิบที่หมุนเวียนได้ โดยเฉพาะสินค้าประเภท 
STEM toys (ของเล่นพื้นฐานที่ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เครื่องจักรกล 
และคณิตศาสตร์ในวัยเด็ก) 

ข้อมูลโดย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

AUSTRALIACHINA INDIA

Mom & Kids 

INDIA
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V  

Mindfulness
Apps

TRENDING 
WORDS สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

ไม่ได้มีผลทางร่างกายเท่านั้น แต่อีกหนึ่งปัญหา
ใหญ่ที่กําลังตามมาคือปัญหาด้านสุขภาพจิต

Resilience
ความยืนหยุ่นทางจิตใจ หมายถึง
ความสามารถในการดึงตัวเอง
กลับมาสู่ สมดุลชีวิต ได้อย่ าง
รวดเร็ วหลั งจากต้อง เผชิญ
กับปัญหาหรือความทุกข์ยาก 
หรือสรุปง่ายๆ คือการล้มแล้วลุก
กลับขึ้นมาใหม่ได้เร็วนั่นเอง

Holistic Medicine 
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
หมายถึงการดูแลตนเองให้มี
สุขภาวะที่ดี  ทั้ งทางร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์และสิ่งแวดล้อม 
แนวคิดนี้ เชื่อว่าทุกอย่างย่อม
ส่งผลถึงกัน ดังนั้นหากอยากมี
สุขภาวะที่ดี ก็ต้องดูแลทุกๆ ด้าน
ไปพร้อมๆ กัน 

Virtual Fitness 
การออกกําลังกายที่บ้าน โดยใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย มีทั้งแบบ
ออกกําลังกายด้วยกันเป็นกลุ่ม
ผ่าน Zoom เพื่อสร้างแรงจูงใจ
หรือสร้างความมีส่วนร่วม หรือ
อาจจะเป็นการให้เทรนเนอร์ส่วน
ตัวเทรนแบบเอ็กซ์คลูซีฟก็ได้

ท่ั�งคว�มเครัียดุจ�กสำถึ�นก�รัณ์์ ไปีจนถึ่งคว�มว่ตัก
กังวลและคว�มอ่ดุอัดุจ�กก�รัตั้องจำ�กัดุก�รัใชี้ชีีว่ตั
อยูท่่ี�บ�้น ไมแ่ปีลกเลยท่ี�แอปีพลเ่คชีนัท่ี�ชีว่ยเรัื�องก�รั
ท่ำ�สำม�ธี่และชี่วยให้นอนหลับไดุ้ง่�ยข้่�นจะไดุ้รัับ
คว�มน่ ยมม�กข้่� น ในชี่ ว งก�รัแพรั่ รั ะบ�ดุนี� 
โดุยรั�ยง�นจ�กบรัษ่ทั่ Sensor Tower ชีี�ว�่เมื�อเดุอืน
เมษ�ยน ปีี พ.ศ. 2563 ซ่ึ่�งเป็ีนช่ีวงแรักข้องโรัครัะบ�ดุนี�
มียอดุก�รัดุ�วน์โหลดุแอปีพล่ เคชีันปีรัะเภท่นี�
ม�กกว่�เดุ่มถึ่ง 2 ล้�นดุ�วน์โหลดุ โดุยแอปีพล่เคชีัน
ท่ี�ไดุ้รัับคว�มน่ยมท่ี�สำุดุก็คือ Calm นั�นเอง
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Find Peace Within You
ปีฏิเ่สำธีไมไ่ดุว่้�ยคุนี�คอืยคุสำมัยข้องก�รัเกบ็ตัวัอยูบ้่�น เรั�ใช้ีเวล�อยูบ้่�นม�กย่�งข้่�น ซึ่ำ��รั�้ย หล�ยคนอ�จจะตัอ้ง
อยู่บ้�นคนเดุียวในชี่วงกักตััวอีก ในชี่วงเวล�ปีลีกว่เวกเชี่นนี� ลองห�คว�มสำงบในจ่ตัใจดุ้วยเก้�อี� T-Stool เก้�อี�
นั�งสำม�ธีห่รัอืนั�งสำวดุมนตัข์้องแบรันด์ุ ศตัวรัรัษ (Satawat) ท่ี�ออกแบบม�ให้ผูใ้ช้ีสำ�ม�รัถึนั�งท่�่เท่พบตุัรั-เท่พธีดุ่�
ไดุ้น�นข้่�น พรั้อมถึุงผ้�ท่ี�ชี่วยให้พกพ�และจัดุเก็บไดุ้สำะดุวก ตััวเก้�อี�ท่ำ�จ�กไม้ และม�พรั้อมกับดุีไซึ่น์แบบ
ม่น่มัล นับเปี็นข้องแตั่งบ้�นท่ี�มีฟัังก์ชีั�นและเข้้�กับยุคสำมัยจรั่งๆ 

TREND TO WATCH



Experience Innovation

TREND TO WATCH
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Touchless 
Therapy
ปีฏิ่เสำธีไม่ไดุ้ว่�ก�รัท่ำ�สำปี�เปี็นก่จกรัรัม
ท่ี�หล�ยคนชีื�นชีอบ แตั่เมื�อตั้องรัักษ�
รัะยะห่�งในชี่วงโรัครัะบ�ดุแบบนี� เรั�จ่ง
ไดุ้เห็นพัฒน�ก�รัข้องก�รัผ่อนคล�ยท่ี�
เปีลี�ยนจ�กก�รันวดุโดุยเธีอรั�พ่สำตั์ม�
เปี็นก�รัใชี้ว่ธีีอื�นม�กข้่�น เชี่น ก�รับำ�บัดุ
ดุ้วยคว�มเย็น ถึำ��เกลือ ห้องอ่นฟัรั�เรัดุ
ซึ่�วน่� ไอวีดุรั่ปี ห้องไฮเปีอรั์บ�รั่ก 
ก�รัอ�บปี่� ฯลฯ  โดุยเฉพ�ะโฮม สำปี�
ท่ี�สำ�ม�รัถึท่ำ�เองไดุ้ง่�ยๆ ท่ี�บ้�นดุ้วย
กลุ่มผล่ตัภัณ์ฑ์์ท่ี�ออกแบบข้่�นใหม่เพื�อ
ก�รับำ�บดัุคล�ยเครัยีดุท่ี�บ�้นโดุยเฉพ�ะ

The Rise of Wearables 
จ�กเดุ่มท่ี�มีฟัังก์ชีั�นเกี�ยวกับสำุข้ภ�พอยู่บ้�งแล้ว เมื�อเก่ดุสำถึ�นก�รัณ์์ก�รั
แพรั่รัะบ�ดุข้องไวรััสำโคว่ดุ-19 เรั�จ่งไดุ้เห็นพัฒน�ก�รัข้องอุปีกรัณ์์
ปีรัะเภท่ wearable ท่ี�ก้�วลำ��ไปีอีกข้ั�น โดุยปีัจจุบันนี� หล�ยๆ บรั่ษัท่มีก�รั
พัฒน�ให้สำอดุคล้องกับคว�มตั้องก�รัในยุคโคว่ดุม�กย่�งข้่�น เชี่น บรั่ษัท่
Rombit ในเนเธีอร์ัแลนด์ุไดุ้เพ่�มฟัังก์ชีั�นให้กับอุปีกรัณ์์สำวมข้้อมือท่ี�ชีื�อว่�
Romware ONE โดุยมีก�รัเตัือนเมื�อมีก�รัเข้้�ใกล้กันเก่นไปี เพื�อให้คน
ง�นหรัือชี่�งก่อสำร้ั�งสำ�ม�รัถึท่ำ�ง�นไดุ้อย่�งสำะดุวกย่�งข้่�น นอกจ�กนี�
ยังมีฟัังก์ชีั�นตั�มรัอยผู้ใกล้ชี่ดุเพื�อให้สำอบสำวนโรัคไดุ้ง่�ยข้่�นดุ้วย



คลังความรู้เพ่ือต่อยอดธุรกิจ

BIZ RESOURCE

ยกระดับการสื่อสารด้วยอินไซต์
จาก Getty Images 
visual gps  
โดย Getty Images
คลังความรู้และเทรนด์ภาพของ Getty Images ที่จะช่วยยกระดับการ
ส่ือสารท้ัง Visual Thinking และ Storytelling ด้วยข้อมูลอินไซต์จาก
สถิติการใช้ภาพของแบรนด์และองค์กรท่ัวโลกในหลายอุตสาหกรรม 
รวบรวมเทรนด์ภาพที่น่าจับตามอง รวมถึงแนวทางการออกแบบ ภาพ
น่ิง ภาพเคล่ือนไหว และกราฟิก สามารถติดตามอ่านได้แบบไม่เสียค่า
ใช้จ่ายที่เว็บไซต์ creativeinsights.gettyimages.com

B O O K B L O G

พอดแคสต์ DITP 
สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้า 

P O D C A S T

โดย สํานักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า

คู่มือวางแผนการตลาดออนไลน์
สําหรับผู้ประกอบการด้าน Wellness 
wellpreneur 
โดย Amanda Cook
Wellpreneur: The Ultimate Guide for Wellness Entrepreneurs 
to Nail Your Niche and Find Clients Online สร้างการเติบโตให้
ธุรกิจออนไลน์ด้วยคู่มือวางแผนการตลาดที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ
ด้าน Wellness สามารถกําหนดเป้าหมายการตลาดที่ชัดเจน เข้าถึง
กลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิคและกระบวนการที่
สามารถทําตามได้จริงในแต่ละข้ันตอน

เปีิดุมุมมองเพื�อสำรั้�งมูลค่�เพ่�มให้ธีุรัก่จในพอดุแคสำต์ั  ‘DITP สำรั้�งมูลค่�เพ่�มสำู่
โลกก�รัค้�’ นำ�เสำนอสำ�รัะปีรัะโยชีน์ และข้้อมูลเรัื�องธีุรัก่จ นวัตักรัรัม และก�รั
ออกแบบ ท่ี�ผูป้ีรัะกอบก�รัและนกัออกแบบไท่ยจำ�เป็ีนตัอ้งรัู ้ รับัฟัังหล�กแนวคดุ่
น่�สำนใจจ�กเจ้�ข้องธีุรัก่จและนักออกแบบท่ี�ปีรัะสำบคว�มสำำ�เรั็จในเวท่ีโลก เพื�อ
เปิีดุปีรัะตัูสำู่ก�รัต่ัอยอดุธีุรัก่จให้แข้็งแกรั่งบนแนวค่ดุ BCG Economy Model 
ตั่ดุตั�มไดุ้ใน 6 แพลตัฟัอรั์ม ท่ั�ง Soundcloud, Sportify, Apple Podcast, 
Google Podcast, Anchor และ Youtube
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นี่คือช่วงเวลาที่ไม่มีคําไหนสําคัญไปมากกว่า
การดูแลสุขภาพกายและใจให้สมดุล

FROM 

WELLNESS 
TO 

WELLBEING

ท่ามกลางความไม่มั่นคงและไม่แน่นอน การได้มีสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวม 
(Holistic Wellbeing) เป็นคําตอบสําหรับใครหลายคน 

เริ่มตั้งแต่การเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ การออกกําลังกาย 
การทําสมาธิ และการดูแลตัวเองด้วยการปลอบประโลมทางอารมณ์ 
พัฒนาความเป็นอยู่ทางกายภาพที่ดีและเริ่มต้นฟื้นฟูสุขภาพจิตใจ

รวมไปถึงสุขภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม



11THINK TRADE THINK

ข้้อมูลจ�กสำถึ�บัน Global Wellness รัะบุว่� มูลค่�ข้องตัล�ดุโลกดุ้�น
ก�รัท่่องเท่ี�ยวเชี่งสำุข้ภ�พมีก�รัข้ย�ยตััวเตั่บโตัสูำงข้่�นจ�ก 563 พันล้�น
เหรัียญสำหรััฐ ในปีี 2015 ม�เปี็น 639 พันล้�นเหรัียญสำหรััฐ ในปีี 2017 
หรัือเฉลี�ยแล้วโตัข้่�นปีีละ 6.5% และจ�กสำถึ�นก�รัณ์์ก�รัรัะบ�ดุข้องไวรััสำ
โคว่ดุ-19 ท่ั�วโลก ค�ดุว่�คว�มตั้องก�รัดุ้�นก�รัดุูแลสำุข้ภ�พแบบองค์รัวม
จะย่�งเพ่�มสำูงข้่�นโดุยตั่อเนื�อง

สุขภาพดีแบบองค์รวม
ท่่�มกล�งว่กฤตัดุ้�นสำุข้ภ�พท่ี�เก่ดุข้่�นท่ั�วโลก ก�รัรัักษ�สำุข้ภ�พให้แข้็งแรัง
อยูเ่สำมอกล�ยเปีน็ท่ั�งคว�มท่�้ท่�ยและเปี�้หม�ยสำำ�คญัในชีีว่ตัข้องผูบ้รัโ่ภค 
ข้ับเคลื�อนดุ้วยก�รัปีรัับไลฟั์สำไตัล์ให้สำมดุุล เปีลี�ยนจ�กก�รัดุูแลสำุข้ภ�พ
ภ�ยนอกเปี็นก�รัดุูแลคุณ์ภ�พชีีว่ตัท่ี�เข้้�ถึ่งแง่มุมตั่�งๆ ทุ่กม่ตั่

น่ย�มใหม่ข้อง “สำุข้ภ�พ” ในปีัจจุบัน มีองค์ปีรัะกอบหลัก 4 สำ่วนดุ้วยกันคือ
1. สุขภาพกาย (Physical Health) หม�ยถึ่ง สำภ�วะท่ี�ดุีข้องรั่�งก�ย 

กล่�วคอือวัยวะต่ั�งๆ ท่ำ�ง�นไดุ้ดุตีั�มครัรัลอง มคีว�มแข้ง็แรังสำมบูรัณ์์ 
ปีรั�ศจ�กโรัคภัยไข้้เจ็บ รั่�งก�ยสำ�ม�รัถึท่ำ�ง�นไดุ้ตั�มปีกตั่ และมี
คว�มสำอดุคล้องสำัมพันธี์กัน ก่อให้เก่ดุปีรัะสำ่ท่ธี่ภ�พในก�รัท่ำ�ง�นท่ี�ดุี

2. สุขภาพจิต (Mental Health) หม�ยถึ่ง สำภ�วะท่ี�ดุีข้องจ่ตัใจ ท่ี�เรั�
สำ�ม�รัถึควบคุมอ�รัมณ์์ไดุ้ตั�มสำมควรั มีคว�มเบ่กบ�นแจ่มใสำ ไม่เก่ดุ
คว�มคับข้้องหรัือข้ัดุแย้งในจ่ตัใจแบบรั้�ยแรัง สำ�ม�รัถึปีรัับตััวเข้้�กับ
สำงัคมและส่ำ�งแวดุล้อมไดุ้อย่�งมคีว�มสุำข้และเหม�ะสำมตั�มสำถึ�นก�รัณ์์ 

3. สุขภาพสังคม (Social Health) หม�ยถึ่ง ก�รัท่ี�ผู้คนมีสำภ�วะท่�ง
ก�ยและใจท่ี�สำมบูรัณ์์ มสีำภ�พคว�มเป็ีนอยูห่รัอืก�รัดุำ�เนน่ชีวีต่ัในสำงัคม
อย่�งปีกตั่สำุข้ ไม่ท่ำ�ให้ตันเองและผู้อื�นเดุือดุรั้อน สำ�ม�รัถึปีฏิ่สำัมพันธี์
และปีรัับตััวอยู่ในสำังคมไดุ้ดุีและมีคว�มสำุข้

4. สุขภาพจิตวิญญาณ (Spiritual Health) หม�ยถึง่ สำภ�วะท่ี�คนเรั�
เข้้�ถึ่งปีัญญ�แห่งก�รัดุำ�รังชีีว่ตั มีคว�มรัู้ท่ั�ว รัู้เท่่�ท่ัน เข้้�ใจในเหตัุผล
แห่งคว�มดุีคว�มชีั�ว คว�มมีปีรัะโยชีน์และคว�มมีโท่ษ นำ�ไปีสำู่คว�มมี
จ่ตัอันดุีง�มและเอื�อเฟัื้อเผื�อแผ่ตั่อโลกแวดุล้อม

กิจวัตรประจําวันและพิธีกรรมบําบัด
ในชี่วงไม่กี�ปีีท่ี�ผ่�นม� ปีรั�กฏิผลก�รัศ่กษ�ท่ี�แสำดุงให้เห็นถึ่งพลังคว�ม
เชีื�อมโยงรัะหว่�ง ‘ก�รัสำรั้�งสำภ�พแวดุล้อม’ ท่ี�สำ่งผลตั่อ ‘สำุข้ภ�วะท่ี�ดุี’ 
ท่ี�มชีีื�อเรัยีกว�่ ‘สำถึ�ปัีตัยกรัรัมแห่งคว�มเปีน็อยูแ่ละสุำข้ภ�พท่ี�แข็้งแรัง’ นำ�ม�
สำูโ่อก�สำท่�งธีุรัก่จใหม่ และก�รัออกแบบสำ่นค้�และบรั่ก�รัท่ี�เน้นก�รัใชี้ง�น
ในแงม่มุใหม่ๆ  ไมว่�่จะเปีน็ก�รัออกแบบแสำงท่ี�หวัเตัยีง ธีรุัก่จตัน้ไมเ้พื�อเพ่�ม
พื�นท่ี�สำีเข้ียวในบ้�น ไปีจนถึ่งเครัื�องฟัอกอ�ก�ศท่ี�ออกแบบม�ให้สำอดุคล้อง
กับรัสำน่ยมก�รัใชี้ชีีว่ตัท่ี�หล�กหล�ย

อย่�งท่ี�เห็นชีัดุเจนข้่�นเรัื�อยๆ ว่�ก�รัออกแบบสำมัยใหม่เกี�ยวโยงกับคว�ม
อุดุมสำมบูรัณ์์ท่�งรั่�งก�ยและก�รัเตั่มเตั็มจ่ตัว่ญญ�ณ์เฉพ�ะบุคคล ในปีีนี�
เรั�จ่งไดุ้เห็นเท่รันด์ุก�รัออกแบบพื�นท่ี�ใช้ีสำอยในชีีว่ตัปีรัะจำ�วันท่ี�สำ่งเสำรั่ม 
‘คว�มเชีื�อ’ และ ‘โมงย�มข้องก�รัสืำ�อสำ�รัจต่ัใจ’ มส่ีำนค�้และบรัก่�รัม�กม�ย
ท่ี�เข้้�ม�จับจุดุเรัื�องสำุข้ภ�พภ�ยใน โดุยเน้นเรัื�องก�รัผ่อนคล�ยและ
คว�มรัู้สำ่กสำงบท่ี�เปี็นเรัื�องใหญ่ในสำังคมปีัจจุบัน  

แบรันดุ์และธีุรัก่จตั่�งๆ รั่วมกันค้นห�ว่ธีียกรัะดุับก่จวัตัรัปีรัะจำ�วันข้อง
ผูบ้รัโ่ภคให้ดุขี้่�น ตัั�งแต่ัเรัื�องก�รัท่ำ�อ�ห�รัในบ้�น ก�รัท่ำ�ง�นแบบรัโีมท่เว่ร์ัคก่�ง 
ไปีจนถ่ึงก�รัดุแูลเอ�ใจใสำต่ันเองในภ�วะท่ี�มข้ี้อจำ�กดัุ สำงัเกตัว่�มแีอพลเ่คชีนั
ท่ำ�สำม�ธีอ่อกสู่ำตัล�ดุม�กม�ย มผีลต่ัภณั์ฑ์์อ�บนำ��ท่ี�เนน้สำร้ั�งปีรัะสำบก�รัณ์์
เชีง่บำ�บดัุ ท่ั�งหมดุนี�กเ็พื�อชีว่ยใหผู้ค้นรับัมอืกบัคว�มเครัยีดุ คว�มว่ตักกงัวล 
และพ�คว�มรัู้สำ่กสำงบกลับสำู่ภ�ยในใจไดุ้อีกครัั�ง
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มุมออกกําลังกาย 
Five Feet to Fitness 

ของเครือโรงแรม Hilton

ไมต่ั�่งจ�กธีรุักจ่ท่อ่งเท่ี�ยวและโรังแรัมท่ี�กเ็หน็โอก�สำจ�กก�รัเปีลี�ยนค�่นย่ม
และพฤตั่กรัรัมใหม่นี�เชี่นกัน ยกตััวอย่�งเชี่นเครัือโรังแรัมรัะดุับโลกท่ี�ปีรัับ
ตััวสำู่คว�มเปี็น Wellbeing Hotel ม�กข้่�น เชี่น Punta Vitality ในปีรัะเท่ศ
โครัเอเชีีย ท่ี�เปีิดุตััวโปีรัแกรัมก�รัพักผ่อนรัูปีแบบใหม่ภ�ยใตั้ชีื�อ Space to 
Breathe เน้นก�รัสำรั้�งภูม่คุ้มกันให้รั่�งก�ยและจ่ตัใจ ปีรัะกอบไปีดุ้วยก�รั
ท่ำ�สำปี� ก�รัเดุน่ปี�่เพื�อบำ�บดัุ ก�รัก่นว่ตั�มน่และอ�ห�รัเสำรัม่เพ่�มภมูคุ่ม้กนั 
ฯลฯ หรัือเครัือโรังแรัม Hilton ท่ี�เพ่�มฟัีเจอรั์ Five Feet to Fitness™ - 
Hilton Wellness ไว้ในห้องพัก เพื�อให้แข้กสำ�ม�รัถึออกกำ�ลังก�ยไดุ้อย่�ง
สำะดุวกในทุ่กเวล�ท่ี�ตั้องก�รั สำ่วนเครัือโรังแรัม Westin ก็เพ่�งรัีแบรันดุ์ใหม่
เปี็น Urban Wellbeing Hotel ท่ี�ให้คว�มสำำ�คัญกับคุณ์ภ�พชีีว่ตัข้องผู้คน
แบบเตั็มตััวแล้วเชี่นกัน

สำำ�หรัับในปีรัะเท่ศไท่ย เรั�ก็มีจุดุหม�ยปีล�ยท่�งใหม่ข้องคนรัักสำุข้ภ�พ
อย่�ง RAKxa Wellness & Medical Retreat ท่ี�นำ�เสำนอรัูปีแบบก�รัพัก
ผ่อนและโปีรัแกรัมดุูแลสำุข้ภ�พแบบครับครัันทุ่กม่ตั่ เน้นแนวค่ดุก�รัผสำ�น
ว่ท่ย�ศ�สำตัร์ัก�รัแพท่ย์สำมัยใหม่ (Advanced Medical Science) และ
ศ�สำตัรัก์�รัดุแูลสำขุ้ภ�พแบบองค์รัวม (Holistic Wellness) เข้้�ดุว้ยกนั หน่�ง
ในโปีรัแกรัมท่ี�เปี็นไฮไลท่์คือ RAKxa Jai ศูนย์รัวมก�รับำ�บัดุจ�กศ�สำตัร์ั

ก�รัแพท่ย์สำ�ข้�ตั่�งๆ เชี่น ก�รัแพท่ย์แผนไท่ยท่ี�ใชี้ตัำ�รัับแพท่ย์หลวงใน
รััชีก�ลท่ี� 2 แพท่ย์แผนจีน ก�รัใช้ีพลังง�นบำ�บัดุ ไปีจนถึ่งอีกศ�สำตัร์ัท่ี�
โดุดุเดุ่นคืออ�ยุรัเวท่ศ�สำตัร์ั ท่ี�ไดุ้แพท่ย์ผู้เชีี�ยวชี�ญจ�กปีรัะเท่ศอ่นเดุียม�
ปีรัะจำ�ก�รัเพื�อให้ก�รัรัักษ�และปีรัุงนำ��มันข้่�นเอง เปี็นตั้น

บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ
เท่คโนโลยสีำ�ม�รัถึเป็ีนเครัื�องมอืท่ี�ปีรับัพฤตัก่รัรัมมนุษย์ให้หันม�ดูุแลสุำข้ภ�พ
ไดุ้ง่�ยข้่�น โดุยปีรับัให้สำอดุรับักบัสำภ�วะคว�มเปีลี�ยนแปีลง และเน้นกลยทุ่ธ์ี
ก�รัเปีลี�ยนพฤตัก่รัรัมให้คนเรั�เข้้�ถ่ึงสำขุ้ภ�พท่ี�ดุขี้่�น สำงัเกตัว่�เท่คโนโลยีเป็ีน
ปีัจจัยท่ี�ชี่วยให้ธีุรัก่จหล�ยสำ�ข้�สำ�ม�รัถึออกแบบส่ำนค้�และบรั่ก�รัใหม่ๆ 
หรัือตั่อยอดุบรั่ก�รัท่ี�มีอยู่เดุ่มเพื�ออำ�นวยคว�มสำะดุวกแก่กลุ่มลูกค้�ไดุ้ 

ยกตััวอย่�งเชี่น ธีุรัก่จบรั่ก�รัลดุนำ��หนักแบบ Weight Watchers ท่ี�รั่วมมือ
กับโปีรัแกรัม Zoom สำรั้�งแพลตัฟัอรั์มก�รัลดุนำ��หนักในแอพฯ บนพื�นฐ�น
ข้องว่ท่ย�ศ�สำตัรัพ์ฤตัก่รัรัม โดุยไดุน้ำ�ข้้อมลูเชีง่ลก่ข้องผูใ้ชี ้เชีน่ก�รันั�งเก�้อี�
เปี็นเวล�กว่� 7 ชีั�วโมงตั่อวัน ม�เปี็นตััวแปีรัในก�รันำ�เสำนอบรั่ก�รัท่ี�เหม�ะ
สำม แพลตัฟัอรั์มท่ี�ว่�นี�จะสำ่งคำ�เตัือนให้ผู้ใชี้ในโปีรัแกรัม Zoom เพื�อชีวนให้
ปีรัับพฤตั่กรัรัมรัะหว่�งวัน เชี่นให้ลุกข้่�นยืน ยืดุเสำ้นยืดุสำ�ยรัะหว่�งปีรัะชีุม 
หรัือเตัือนให้ดุื�มนำ��รัะหว่�งวัน เปี็นตั้น

นอกจ�กนี� แบรันดุ์และธีุรัก่จตั่�งๆ ไดุ้เล็งเห็นคว�มตั้องก�รัข้องผู้บรั่โภค
ท่ี�อย�กดุูแลสำุข้ภ�พแบบองค์รัวมม�กข้่�น จ่งเรั่�มออกแบบพื�นท่ี�ใชี้สำอยหน้�
รั้�นและก�รัจัดุว�งสำน่ค้�แบบใหม่ ท่ี�ชี่วยให้ลูกค้�ไดุ้ฟัื้นฟัูคว�มรัู้สำ่กท่ี�ดุีตั่อ
รั�่งก�ย จต่ัใจ และจต่ัว่ญญ�ณ์อกีครัั�ง ยกตัวัอย�่งรั�้นข้�ยย� Rite Aid ใน
สำหรััฐอเมรั่ก� ท่ี�เพ่�งท่ำ�ก�รัรัีแบรันดุ์ใหม่ดุ้วยก�รัมอบปีรัะสำบก�รัณ์์ท่ี�แตัก
ตั่�งกว่�รั้�นข้�ยย�ปีกตั่ท่ั�วไปี โดุยปีรัับแนวค่ดุหน้�รั้�นท่ั�งหมดุให้เปี็น ‘จุดุ
หม�ยปีล�ยท่�งข้องสำุข้ภ�พแบบองค์รัวม’ เพื�อยกรัะดุับสำุข้ภ�พก�ยใจข้อง
ลกูค�้ใหไ้ดุ้แบบครับวงจรั อ�ท่่ มเีภสัำชีกรัผูเ้ชีี�ยวชี�ญปีรัะจำ�รั�้นท่ี�พรัอ้มให้
คำ�ปีรั่กษ�กับลูกค้�ในหล�ยแง่มุม ไม่ว่�จะเปี็นก�รัจ่�ยย�แบบดุั�งเดุ่ม หรัือ
ก�รัรัักษ�แบบท่�งเลือก ฯลฯ

ธุรกิจไทยในกระแส Wellbeing
ในข้วบปีีท่ี�ผ่�นม� กรัมสำ่งเสำรั่มก�รัค้�รัะหว่�งปีรัะเท่ศ กรัะท่รัวงพ�ณ์่ชีย์ 
เรั่งพัฒน�ศักยภ�พข้องผู้ปีรัะกอบก�รั SMEs ไท่ยสำู่เวท่ีโลกดุ้วยสำ่นค้�และ
บรัก่�รัใหมท่่ี�ตัอบโจท่ย์ไลฟัส์ำไตัลด์ุว้ยนวัตักรัรัม หน่�งในโครังก�รัท่ี�น�่สำนใจ
คือ ‘Smart Value Creation’ ท่ี�ในปีีนี�จัดุข้่�นเปี็นปีีท่ี� 2 โดุยว�งกลไกให้
ผูป้ีรัะกอบก�รั SMEs ไดุ้จบัมอืท่ำ�ง�นร่ัวมกบันกัว่จยัพฒัน� อ�ศยัองค์คว�มรัู้
ดุ้�นว่ท่ย�ศ�สำตัร์ั เท่คโนโลยี และนวัตักรัรัม เข้้�ม�ช่ีวยสำร้ั�งสำรัรัค์และ
ตั่อยอดุผล่ตัภัณ์ฑ์์ให้ตัอบโจท่ย์คว�มตั้องก�รัข้องตัล�ดุโลก 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกําหนดเป้าหมายให้ประเทศไทย
เป็น Medical and Wellness Resort of the World ภายใน
ปี ค.ศ. 2024
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ภาพ : Deesawat

ดูแลกันและกัน  = ดูแลตนเอง

“การดูแลตัวเองเป็นเร่ืองสําคัญในช่วงเวลาที่ยากลําบาก
เช่นนี้ แต่ฉันคิดว่าพวกเราส่วนมากกําลังดูแลตัวเองด้วย
วิธีที่ผิด” ผู้เชี่ยวชาญด้านความสุข ลอว์รี่ ซานโตส (Laurie 
Santos) ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเยล เจ้าของวิชา 
The Science of Well-Being กล่าว “เพราะพวกเราคิดถึง
แค่ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ําหรือการด่ืมไวน์ดีๆ สักแก้ว ในขณะที่
งานวิจัยวิชาการให้ข้อสรุปว่าการดูแลตัวเองที่มีประสิทธิภาพ
อย่างแท้จริงน้ันเป็นเร่ืองของการดูแลกันและกันท้ังสังคม
มากกว่า” ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่นการซ้ือของเล็กๆ น้อยๆ 
เพ่ือทําให้คนรอบข้างมีความสุขมากกว่าตนเอง เป็นต้น

เช่นเดียวกับที่ซาร่าห์ แอดเลอร์ (Sarah Adler) ผู้อํานวยการ
คลินิก Octave ศูนย์สุขภาพองค์รวมที่โด่งดังในสหรัฐอเมริกา
มองว่าการดูแลคอมมูนิตี้หรือสังคมแวดล้อมคือการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้คนที่เราให้ความสําคัญและเคยช่วยเหลือซ่ึง
กันและกัน “มนุษย์เป็นสัตว์สังคมและต้องการการเช่ือมต่อกับ
ผู้อ่ืนอย่างย่ิง” เธอกล่าว ฉะน้ันในช่วงเวลาที่ยากลําบากและ
ผู้คนต้องเผชิญกับความรู้สึกโดดเดี่ยว มันจึงสําคัญมากที่เรา
ต้องดูแลกันและกันและรักษาความสัมพันธ์เหล่านี้ เพ่ือคงไว้
ซ่ึงความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง เพ่ือสุขภาพใจที่เข้มแข็ง และเพ่ือ
สร้างสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวมให้เกิดข้ึนจริงในระยะยาว

อย่�งท่ี�กล่�วไปีข้้�งตั้น ปีัจจุบันปีรัะเท่ศไท่ยเรั�มีผู้ปีรัะกอบก�รัจำ�นวนไม่
น้อยท่ี�ดุำ�เน่นธีุรัก่จเกี�ยวข้้องกับก�รัส่ำงเสำรั่มสุำข้ภ�พและก�รัพัฒน�คว�ม
เป็ีนอยู่ท่ี�ดุี ตััวอย่�งท่ี�น่�สำนใจจ�กโครังก�รั Smart Value Creation 
ปีี 2021 ก็มีเชี่น ผล่ตัภัณ์ฑ์์บำ�รัุงสำมองรัูปีแบบเม็ดุจ�ก MD-Mate ท่ี�พัฒน�
รัว่มกบัสำถึ�บันว่จยัว่ท่ย�ศ�สำตัรัแ์ละเท่คโนโลยแีหง่ปีรัะเท่ศไท่ย นำ�วตััถึดุุบ่
ธีรัรัมชี�ตัอ่ย่�งผกัปีวยเลง้ม�สำร้ั�งสำ�รัสำกัดุรูัปีแบบเมด็ุ มสีำรัรัพคณุ์ช่ีวยก�รั
นอนหลับ ลดุกังวล และชี่วยเรัื�องคว�มจำ�ในผู้สำูงอ�ยุ หรัือในกลุ่มส่ำนค้�
เฟัอรัน์เ่จอรัแ์ละตักแตัง่ กม็แีบรันด์ุอย�่ง Deesawat ท่ี�จบัมอืกับนกัว่จยัไท่ย 
พฒัน�สำ�รัเคลือบผว่น�โนซึ่ง่ค ์นำ�ม�เคลอืบผว่เฟัอรัน์เ่จอรัเ์พื�อฆ่่�เชีื�อโรัคไดุ้ 
นบัเปีน็ก�รัตัอ่ยอดุง�นว่จยัเข้้�สู่ำก�รัเพ่�มมลูค�่ในภ�คธุีรัก่จไดุอ้ย�่งแท่จ้รัง่ 

ผู้ปีรัะกอบก�รัท่ี�สำนใจสำ�ม�รัถึสำอบถึ�มรั�ยละเอียดุเพ่�มเตั่มไดุ้ท่ี�กลุ่มง�น
สำง่เสำรั่มนวัตักรัรัมเพื�อก�รัค้� สำำ�นักสำ่งเสำรั่มนวัตักรัรัมและสำรั้�งมูลค่�เพ่�ม
เพื�อก�รัค้� กรัมสำ่งเสำรั่มก�รัค้�รัะหว่�งปีรัะเท่ศ โท่รั 02 507 8267 หรัือ
เฟัสำบุ�ค DitpDesignDitp

เครดิตข้อมูล: WGSN, Global Wellness Summit, wellandgood.com
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สถาบัันพััฒนา
ผู้้�ประกอบัการการค้�า
ยุุค้ใหม่่ (NEA) 

มุ่่�งสร้้าง
นัักร้บทางธุ่ร้กิจ 
เพั่�อขัับัเค้ลื่่�อนเศรษฐกิจยุุค้ New Normal

1. ความุ่ร้้้พื้้�นัฐานัด้้านัการ้ค้าร้ะหว�างปร้ะเทศ 

เป็็นหลัักสููตรที่่�สูร้างผูู้้สู่งออกมาแลั้วกว่า 14,000 ราย ตลัอดระยะเวลัา
กว่า 40 ป็ี ม่การพััฒนาองค์์ค์วามรู้ให้ที่ันต่อสูถานการณ์์การค์้าโลัก
อย่างสูมำ�าเสูมอ ไม่ว่าจะเป็็นเร่�องแนวค์ิดการดำาเนินธุุรกิจ การเตรียม
ค์วามพัร้อมให้ผูู้้ป็ระกอบการก่อนเข้้าสูู่กระบวนการค์้าระหว่างป็ระเที่ศ 
แลัะการป็ระยุกต์ใช้้เที่ค์โนโลัย่ในการที่ำาการค์้าระหว่างป็ระเที่ศ

สูถาบันพััฒนาผูู้้ป็ระกอบการการค้์ายุค์ใหม่ หร่อ New 
Economy Academy (NEA) ดำาเนินงานภายใต้กรมสู่งเสูริมการ
ค้์าระหว่างป็ระเที่ศ กระที่รวงพัาณิ์ช้ย์ ม่ภารกิจหลัักคื์อการ
พััฒนาองค์์ค์วามรู้เพ่ั�อสูร้างศักยภาพัผูู้้ป็ระกอบการไที่ยให้
ดำาเนินธุุรกิจระหว่างป็ระเที่ศได้อย่างเต็มป็ระสิูที่ธิุภาพั บนค์วาม
เชื้�อว่าที่รัพัยากรท่ี่�สูำาคั์ญท่ี่�สุูดข้องป็ระเที่ศคื์อป็ระช้าช้นทุี่กค์น 
ค์วามอยู่รอดข้องธุุรกิจไที่ยในปั็จจุบันจึงไม่ได้ขึ้�นอยู่กับข้นาดข้อง
ธุุรกิจหร่อที่รัพัยากรท่ี่�ม่เท่ี่านั�น แต่ยังขึ้�นอยู่กับค์วามสูามารถใน
การป็รับตัวให้เท่ี่าทัี่นกับสูถานการณ์์ท่ี่�เป็ล่ั�ยนแป็ลังด้วย การ
พััฒนาบุค์ลัากรด้านการค้์าระหว่างป็ระเที่ศจึงถือเป็็นหัวใจ
สูำาคั์ญในการเพ่ั�มมูลัค่์าการสู่งออกข้องไที่ยให้เข้้มแข็้งแลัะเติบโต
ในยุค์ New Normal

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งพาณิิชย์ นายจุุรินทร์ 
ลักษณิว่ิศิิษฏ์์ ได้้ว่างนโยบายการเพ่�มจุำานว่นผู้้้ประกอบการให้้เกิด้ข้ึ้�นในระบบ
เศิรษฐกิจุอย่างต่อเน่�อง สถาบัน NEA จุง้ม่่งกระจุายคว่ามร้ส้้ท่ั�ว่ประเทศิบนแนว่คดิ้
เศิรษฐกิจุแบ่งปัน (Sharing Knowledge = Sharing Economy) ผู้่านการจัุด้
กิจุกรรมพัฒนาศัิกยภาพท่�ครอบคล่มการเรียนการสอนทั�งแบบออฟ ไลน์
และออนไลน์ (E-Learning) โด้ยม่กลย่ทธ์์การด้ำาเนินงาน 4 ขึ้้อ ได้้แก่ 
1) Customization - ใชก้ารวิ่เคราะห์้ขึ้อ้มล้ (Data Analytics) คน้ห้าสินคา้ศัิกยภาพ
ส้งท่�เห้มาะสมกับแต่ละพ้�นท่�  2) Value Addition - ม่่งพัฒนาสินค้าม้ลค่าส้ง 
อาทิ เกษตรแปรร้ปในเศิรษฐกิจุย่คให้ม่ การค้าใน BCG Model และการสร้าง 
Start-up Mindset ด้้ว่ยกระบว่นการ Design Thinking  3) Accessibility - 
เขึ้้าถึงผู้้้ประกอบการท่กกล่่มท่กภาคส่ว่น ผู้่านทั�งช่องทางออนไลน์และผู้่าน
เครือขึ้่ายพาณิิชย์จุังห้ว่ัด้ และ 4) Evaluation - ประเมินผู้ลเพ้�อพัฒนาอย่าง
ตอ่เน่�อง ทั�งเรื�ององค์คว่ามร้ ้ประสบการณ์ิท่�ผู้้้เรียนได้้รับ ตลอด้จุนการให้ค้ำาปรก้ษา
เชิงลึกเพ้�อต่อยอด้สร้างรายได้้จุากการส่งออกให้้สำาเร็จุ

ปัจุจุุบัน NEA ว่างแนว่ทางการพัฒนาและกระจุายองค์คว่ามร้้จุากต้นนำ�า
ถึงปลายนำ�าใน 4 ด้้านสำาคัญ ด้ังน่�



ในรอบปี็ท่ี่�ผู่้านมา สูถาบันพััฒนาผูู้้ป็ระกอบการการค้์ายุค์ใหม่ 
(NEA) มุ่งพััฒนาศักยภาพัผูู้้ป็ระกอบการไที่ยทุี่กระดับผู่้าน 65 
หลัักสููตรแลัะกิจกรรมการเรียนรู้กว่า 80 กิจกรรม ม่ผูู้้ป็ระกอบ
การท่ี่�ได้รับการพััฒนาศักยภาพัแล้ัวกว่า 29,000 ราย แลัะเราจะ
ไม่หยุดเพีัยงแค่์น่�  สูถาบันพััฒนาผูู้้ป็ระกอบการการค้์ายุค์ใหม่ 
(NEA) จะเค่์ยงข้้างให้ค์วามรู้แก่ผูู้้ป็ระกอบการไที่ยอย่างต่อเนื�อง 
เพ่ั�อตั�งรับ ป็รับตัว แลัะหาโอกาสูที่างการค้์า เดินหน้าขั้บเค์ลืั�อน
เศรษฐกิจไที่ยต่อไป็ท่ี่ามกลัางวิกฤตแลัะสูถานการณ์์โรค์ระบาด
ท่ี่�เกิดขึ้�นในปั็จจุบัน

ช่�องทางการ้ติิด้ติ�อสถาบันัพื้ัฒนัาผู้้้ปร้ะกอบการ้การ้ค้ายุ่คใหมุ่� (NEA)
Website: nea.ditp.go.th  E-mail: nea@ditp.go.th
Facebook: facebook.com/nea.ditp LINE : @nea.ditp 
Youtube: NEA DITP   NEA Call Center: 02-507-8128

4. เศร้ษฐกิจกร้ะแสใหมุ่� (New Economy) 

ว่าด้วยระบบเศรษฐกิจท่ี่�ขั้บเค์ลืั�อนด้วยนวัตกรรม เที่ค์โนโลัย่ แลัะค์วามคิ์ด
สูร้างสูรรค์์ โดยค์ำานึงถึงค์วามยั�งยืนทัี่�งด้านสัูงค์มแลัะสิู�งแวดล้ัอม เพ่ั�อยก
ระดับการพััฒนาจากป็ระเที่ศผูู้้รับจ้างผู้ลิัตสิูนค้์าสูู่ป็ระเที่ศท่ี่�ม่ค์วามสูามารถ
ในการสูร้างนวัตกรรม ด้วยต้นทุี่นที่างสัูงค์มแลัะวัฒนธุรรม ต้นทุี่นที่าง
ที่รัพัยากรธุรรมช้าติแลัะภูมิปั็ญญาท้ี่องถิ�น โดยโค์รงการท่ี่�ผู่้านมาก็ม่เช่้น 
• โค์รงการกระจายค์วามรู้สูู่ผูู้้ป็ระกอบการยุค์ใหม่ (From Gen Z to be 

CEO) รว่มมอืกบั 93 สูถาบนัการศกึษาที่ั�วป็ระเที่ศเพั่�อสูรา้งผูู้ป้็ระกอบ
การรุ่นใหม่กว่า 12,000 รายให้เป็็นแม่ที่ัพัสู่งออกบุกตลัาดโลักใน
อนาค์ต ดว้ยหลัักสููตรการเตรียมค์วามพัร้อม อาทิี่ การบริหารจัดการ
ยคุ์ใหมท่่ี่�ใช้้เที่ค์โนโลัยดิ่จทิี่ลััเป็น็เค์ร่�องมือหลััก การที่ำาการตลัาดยุค์ใหม่
 เจาะลักึแพัลัตฟอรม์การค์า้ออนไลันร์ะหวา่งป็ระเที่ศ แลัะภาษาองักฤษ
เบื�องต้นเพั่�อการเจรจาธุุรกิจ 

• โค์รงการยกระดับผูู้้ป็ระกอบการสูู่เศรษฐกิจกระแสูใหม่ (UpSkill & 
ReSkill) เติมที่ักษะค์วามรู้ด้านเที่ค์โนโลัย่ดิจิที่ัลัแก่ผูู้้ป็ระกอบการไที่ย
ให้สูามารถก้าวที่ันค์วามเป็ลั่�ยนแป็ลังยุค์ New Normal 

• โค์รงการ Smart Content มุ่งพััฒนาศักยภาพัผูู้้ป็ระกอบการ SMEs 
ในการสูร้าง digital content รวมถึงเตรียมค์วามพัร้อมสูำาหรับการ
เจรจาธุุรกิจออนไลัน์ (Online Business Matching - OBM) 

3. การ้สร้้างความุ่เข้้มุ่แข้็งให้ผู้้้ส�งออกและเคร้ือข้�ายุ

ป็ฏิิเสูธุไม่ได้ว่าหนึ�งป็ัจจัยที่่�ช้่วยให้ธุุรกิจป็ระสูบค์วามสูำาเร็จค์ือการม่
พัันธุมิตรท่ี่�ด่ ที่่�จะช่้วยสูร้างค์วามเข้้มแข้็งแลัะยั�งยืนให้กับผูู้้สู่งออกไที่ยใน
ระยะยาว ซึึ่�งที่าง NEA ได้ออกแบบโค์รงการเพ่ั�อสู่งเสูริมการสูร้างเค์รอ่ข่้าย
ที่างการค์้าพัร้อมให้ให้สูิที่ธุิป็ระโยช้น์แก่ผูู้้เข้้าร่วมอบรม อาที่ิ
• โค์รงการพัฒันา SMEs ร่วมกับเค์ร่อข่้ายพันัธุมิตร สูร้างเค์ร่อข่้ายกับ

หน่วยงานที่่�เก่�ยวข้้องที่ั�งภาค์รัฐแลัะเอกช้น 
• โค์รงการฝึกอบรมเชิ้งป็ฏิิบัติการหลัักสููตรผูู้้สู่งออกอัจฉริยะ Smart 

Exporter สูร้างนักรบที่างการค์้าภายใต้สูถานการณ์์โค์วิดด้วยองค์์
ค์วามรู้ในเศรษฐกิจกระแสูใหม่ 

• โค์รงการฝึกอบรมเช้งิป็ฏิบัิตกิาร Salesman จงัหวดั Go-Inter พัฒันา
องค์ค์์วามรูแ้ลัะที่กัษะดา้น Online Business Matching (OBM) ใหท้ี่ม่
พัาณ์ิช้ย์จังหวัด พัร้อมเช้ื�อมโยงตลัาดต่างป็ระเที่ศผู้่านทีู่ตพัาณ์ิช้ย์ใน
ฐานะเซึ่ลัสู์แมนป็ระเที่ศ

2. การ้สร้้างช่�องทางการ้ติลาด้

เนน้การเจาะตลัาดต่างป็ระเที่ศให้กบัสิูนค้์าแลัะบริการท่ี่�ม่คุ์ณ์ภาพัข้องไที่ย
ผู้า่นที่ั�งช้อ่งที่างการค์า้แบบดั�งเดมิแลัะช้อ่งที่างออนไลัน์ใหม่ๆ  รวบรวมองค์์
ค์วามรู ้ข้อ้มูลัการตลัาด พัฤตกิรรมผูู้้บรโิภค์ในป็ระเที่ศเป้็าหมาย แลัะเที่ค์นิค์
การเจรจากับผูู้้นำาเข้้าที่่�สูำาค์ัญ จากกูรูด้านการค้์าระหว่างป็ระเที่ศตัวจริง 
ที่ตูพัาณ์ชิ้ย์ใน 58 เมอืงเศรษฐกจิที่ั�วโลัก แลัะพัันธุมติรดา้นการค์า้ออนไลัน์
ต่างๆ
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OMAZZ แบรนด์เครื่องนอนระดับพรีเมียม
สัญชาติไทย เจาะตลาดคนรักสุขภาพ
คุยกับ ทีปกร โลจนะโกสินทร์ Group CEO ของกลุ่มบริษัท 
Lotus Bedding Group ถึงเบื้องหลังการปั้นแบรนด์ OMAZZ
ให้ติดตลาดไทยและตลาดโลก

SUCCESS CASE
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เมื�อช่ีวงปีล�ยปีีท่ี�ผ่�นม� หล�ยคนอ�จจะไดุ้เหน็ข่้�วง�น “ซึ่เูปีอร์ัคอลแลบ” 
ข้องไท่ยกันม�บ้�ง เมื�อโรังภ�พยนตัรั์ SF จับมือแบรันดุ์เครัื�องนอน
รัะดัุบโลกสำัญชี�ตั่ไท่ยอย่�ง OMAZZ (โอม�ซึ่) เนรัม่ตั The Bed 

Cinema by OMAZZ® โดุยนำ�เตัียงนอนนวดุปีรัับรัะดุับไฟัฟั้�ม�
ใชี้ง�นจรั่งในโรังภ�พยนตัรั์ เพื�อสำรั้�งปีรัะสำบก�รัณ์์ก�รัชีมภ�พยนตัรั์
แบบเหนือรัะดุับ ซึ่่�งเปี็นไอเดุียท่ี�เรัียกไดุ้ว่�แหวกแนวไม่น้อยสำำ�หรัับ
แบรันดุ์เครัื�องนอน

แตั่เมื�อไดุ้พูดุคุยกับ ทีีปกร โลจนะโกสิินทีร์ Group CEO ข้อง Lotus 
Bedding Group ผู้อยู่เบื�องหลังก�รัปีั้นแบรันดุ์ OMAZZ แล้ว จะพบ
ว่�ไอเดุยีท่ี�แตักต่ั�งนี�เองท่ี�เป็ีนจดุุตัั�งต้ันและเป็ีนหวัใจสำำ�คญัข้องแบรันด์ุ 
อีกท่ั�งยังเปี็นแนวค่ดุข้องท่ีปีกรัเองท่ี�คลุกคลีอยู่กับแบรันดุ์ท่ี�นอนรัะดัุบ
ตัำ�น�นอย่�ง ‘ท่ี�นอนโลตััสำ’ ซึ่่�งเปี็นธีุรัก่จข้องครัอบครััวม�ตัั�งแตั่อ้อน
แตั่ออก “เรั�ตั้องก�รัสำรั้�งสำรัรัค์ผล่ตัภัณ์ฑ์์แบบ ‘เหนือเมฆ่’ ก็เลยเลือก
ท่ำ�เปีน็ท่ี�นอนออรัแ์กนค่ท่ี�ผล่ตัดุว้ยวตััถึดุุบ่ธีรัรัมชี�ตั ่100% ชีว่ยปีอ้งกนั

ไรัฝึุ่น ชี่วยลดุอ�ก�รัภูม่แพ้ เท่่�นั�นยังไม่พอ ดุ้วยคว�มตั้องก�รัท่ี�จะให้ 
OMAZZ เปี็นแบรันดุ์รัะดัุบไฮเอนดุ์อย่�งแท่้จรั่ง เรั�จ่งสำรั้�งนวัตักรัรัม
เกดุ่เปี็นคอลเลคชีั�นท่ี�นอนไรั้ข้อบกุ�น หรัือรัูปีท่รังคล้�ยเตั้�หู้เปี็นแบรันดุ์

แรักในโลก ซึ่่�งเป็ีนดุไีซึ่น์ท่ี�ให้คว�มรัูส่้ำกผสำมผสำ�นท่ั�งคล�สำส่ำค และร่ัวมสำมยั 
ท่ั�งตัอบโจท่ย์ผู้ท่ี�รัักสำุข้ภ�พ และมีกำ�ลังซึ่ื�อสำูงครัับ” ท่ีปีกรักล่�ว

สัมผัสนุ่ม เพื่อสุขภาวะที่ดี
เรัื�องรั�วข้อง OMAZZ เก่ดุข้่�นรั�วๆ ปีีพ.ศ. 2547 เมื�อท่ีปีกรัไดุ้ไปีดูุง�น
ท่ี�เยอรัมนี แล้วไดุ้พบกับท่ี�นอนย�งพ�รั� “เปี็นท่ี�นอนท่ี�ให้สำัมผัสำหน�นุ่ม
เหมือนฟัองนำ�� พรั้อมกล่�นหอมอ่อนๆ คล้�ยว�น่ลล� ท่ำ�ให้เก่ดุไอเดุีย
ท่ี�ตั้องก�รัผล่ตัท่ี�นอนในลักษณ์ะนี�บ้�ง หลังจ�กคำ�นวณ์ตั้นทุ่นแล้ว 
จ่งตััดุสำ่นใจซึ่ื�อวัสำดุุจ�กผู้ผล่ตัเพื�อเอ�ม�ใชี้ผล่ตัท่ี�นอนข้องตันเอง 
เจ�ะกลุ่มเปี้�หม�ยผู้ท่ี�มีกำ�ลังซึ่ื�อสำูงท่ี�กำ�ลังมองห�ท่ี�นอนคุณ์ภ�พเยี�ยม 
ผมมองว่�เท่รันดุ์ Wellbeing ในโลกปีัจจุบันสำะท่้อนมุมมองข้อง User 
ท่ี�มีตั่อคว�มเปี็นอยู่อย่�งชัีดุเจนว่�พวกเข้�หันม�ใสำ่ใจในปีรัะเดุ็น

“เราจะเน้นยํ้าตลอดว่า Peace is True Happiness
ความสงบคือความสุขที่แท้จริง เพราะที่นอนของเรามีจุดยืนชัดเจน

ในเรื่องของวัสดุธรรมชาติ 100%และวัสดุพรีเมียมจากทั่วโลก 
เพื่อทุกมิติของความสบายที่ได้ทั้ง สัมผัสผ่อนคลายและสุขภาพท่ีสมบูรณ์แบบ”
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“เราต้องการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แบบ ‘เหนือเมฆ’ ก็เลยเลือกทําเป็นที่นอนออร์แกนิคที่ผลิตด้วย
วัตถุดิบธรรมชาติ 100% ช่วยป้องกันไรฝุ่น ช่วยลดอาการภูมิแพ้”

SUCCESS CASE

คว�มสุำข้ในรัูปีแบบ ‘สำุข้ภ�วะ’ ม�กข้่�น ซึ่่�งแน่นอนว่�ส่ำ�งนี�จะสำ่งผลถึ่ง
พฤตั่กรัรัมก�รับรั่โภคส่ำนค้�ในปีรัะเภท่ข้องท่ี�นอน เพรั�ะก�รันอนหลับ
พักผ่อนเปี็นพื�นฐ�นข้องชีีว่ตั ‘ก�รัมีชีีว่ตัท่ี�ดุี’ จ่งเกี�ยวพันโดุยตัรังกับ
พฤตั่กรัรัมก�รันอนเลยท่ีเดุียว เพรั�ะก�รันอนจะสำ่งผลถ่ึงสำภ�พจ่ตัใจ 
ก�รัควบคุมรัะบบคว�มรัู้ส่ำก ก�รัท่ำ�ง�นข้องฮอรั์โมนและเซึ่ลล์ตั่�งๆ 
และย่�งไปีกว่�นั�น เรั�ทุ่กคนท่รั�บกันดีุในเรัื�องท่ี�มนุษย์เรั�ทุ่กคน
ใชี้เวล�ไปีกับก�รันอนหลับม�กกว่� 1 ใน 3 ข้องชีีว่ตัเพื�อฟัื้นฟัู บำ�บัดุ
และเจรั่ญเตั่บโตั จ่งไม่แปีลกห�กเรั�จะบอกว่�ท่ี�นอนท่ี�มีคุณ์ภ�พจะ
สำ�ม�รัถึมอบชีีว่ตัท่ี�ดุีให้กับคุณ์ครัับ” 

ปั้นแบรนด์ รุกตลาดไฮเอนด์
เมื�อปีักหมุดุว่�ตั้องก�รัจะท่ำ�ตัล�ดุลูกค้�รัะดุับพรัีเมียม OMAZZ จ่งใชี้
กลยุท่ธี์ก�รัเล่�เรัื�อง (storytelling) เปี็นสำำ�คัญในก�รัท่ำ�ก�รัตัล�ดุ
ท่ั�งในสำ่วนข้องวัสำดุุรัะดุับพรัีเมียมท่ี�แบรันดุ์เลือกใชี้ ข้ั�นตัอนก�รัผล่ตัท่ี�
ลำ��สำมัย รัวมถึ่งก�รัตัอบโจท่ย์ดุ้�นคว�มสำงบและคว�มสำุข้ซึ่่�งเปี็นคว�ม
ตั้องก�รัพื�นฐ�นท่�งอ�รัมณ์์ข้องมนุษย์ “เรั�จะเน้นยำ��ตัลอดุว่�
Peace is True Happiness คว�มสำงบคือคว�มสำุข้ท่ี�แท่้จรั่ง 
เพรั�ะท่ี�นอนข้องเรั�มีจุดุยืนชีัดุเจนในเรัื�องข้องวัสำดุุธีรัรัมชี�ตั่ 100% 
และวัสำดุุพรัีเมียมจ�กท่ั�วโลก เพื�อทุ่กม่ตั่ข้องคว�มสำบ�ยท่ี�ไดุ้ท่ั�งสำัมผัสำ
ผ่อนคล�ยและสุำข้ภ�พท่ี�สำมบูรัณ์์แบบ เรั�จ่งใสำ่ใจเรัื�องก�รัค้นห�
ชีั�นวัสำดุุเพื�อก�รัผล่ตัท่ี�มีคุณ์ภ�พสำูงท่ี�สำุดุท่ั�งในปีรัะเท่ศและตั่�งปีรัะเท่ศ 
ผ่�นก�รัผล่ตัดุ้วยเท่คโนโลยีลำ��สำมัยรัะดุับโลก ซึ่่�งทุ่กคนข้ั�นตัอนไดุ้รัับ
ก�รัดุูแลโดุยตัรังจ�กผู้เชีี�ยวชี�ญ (Craftsmanship) รัวมไปีถึ่งก�รั

ออกแบบท่ี�ไม่เคยมีใครัเคยท่ำ�ม�ก่อน เรั�ให้คว�มสำำ�คัญกับ Branding 
และ Brand Communication เรั�ค่ดุแคมเปีญท่ี�ไม่เหมือนใครั กล้�
เล่น กล้�นำ�เสำนอ ค่ดุง�นโฆ่ษณ์�ท่ี�เน้นอ�รัมณ์์คว�มรัู้สำ่กถึ่งคุณ์ภ�พ
ท่ี�ไม่มีใครัเหมือน ตัั�งแตั่เรั�สำรั้�งแบรันดุ์ม�จนถึ่งจุดุนี� เรั�เชีื�อว่�แค่เรั�
ตัั�งใจท่ำ�ให้ดุี ก็ชีนะผู้อื�นไดุ้แล้วครัับ” 



19THINK TRADE THINK

“ผมมองว่า เทรนด์ Wellbeing ในโลกปัจจุบัน
สะท้อนมุมมองของ User ที่มีต่อความเป็นอยู่

อย่างชัดเจนว่าพวกเขาหันมาใส่ใจ
ในประเด็นความสุขในรูปแบบ ‘สุขภาวะ’ มากขึ้น”

ปีัจจุบันนี� ท่ี�นอน OMAZZ มีจำ�หน่�ยผ่�นตััวแท่นห้�งสำรัรัพส่ำนค้�
ท่ั�งหมดุ 550 แห่ง และดุีลเลอรั์อีกว่� 700 แห่ง นอกจ�กนี�ยังมีชี็อปีแบบ
สำแตัน อะโลนในชีื�อว่� OMAZZ Gallery Shop ในกรัุงเท่พฯ 
อีก 4 สำ�ข้� ไดุ้แก่สำ�ข้�เอกมัย, MEGA Bangna, CDC และ Siam 
Premium Outlets สำ่วนในตั่�งปีรัะเท่ศนั�นมีจำ�หน่�ยในส่ำงคโปีรั์, 
ฟัิล่ปีปีินสำ์, เวียดุน�ม, กัมพูชี�, เมียนม�, ม�เลเซึ่ีย, ล�ว, มัลดุีฟัสำ์, 
เนปี�ล, อ่นเดุีย, เก�หลีใตั้, ภูฏิ�น, แองโกล�, สำหรััฐอเมรั่ก�
และไนจีเรัีย โดุยในอน�คตัอันใกล้นี� ท่�งแบรันดุ์มีแผนท่ี�จะข้ย�ย
ก�รัผล่ตัให้ข้่�น และเพ่�มสำ�ข้�ในทุ่กท่วีปี

สุขภาวะดี มีชัยไปกว่าครึ่ง
สำ่วนในดุ้�นก�รัพัฒน�ผล่ตัภัณ์ฑ์์นั�น OMAZZ จะยังคงมุ่งมั�นพัฒน�
ผล่ตัภัณ์ฑ์์ให้ตัอบโจท่ย์คว�มตั้องก�รัข้องยุคสำมัยโดุยเน้นท่ี�ก�รัชูี
จุดุข้�ยเรัื�อง ‘ท่ี�นอนสุำข้ภ�พ’ เปี็นสำำ�คัญ โดุยหน่�งในผล่ตัภัณ์ฑ์์ล่�สุำดุ
คือ OMAZZ ViroClean ท่ี�สำ�ม�รัถึปี้องกันและยับยั�งเชีื�อโรัคและไวรััสำ
ไดุ้อย่�งมีปีรัะส่ำท่ธี่ภ�พ “เรั�ไดุ้ก�รัรัับรัองปีรัะส่ำท่ธี่ภ�พก�รัยับยั�งเชีื�อ
จุลชีีพจ�กม�ตัรัฐ�นสำ�กล ASTME-2149 ซึ่่�งผลก�รัท่ดุสำอบไดุ้รัับก�รั
พ่สูำจน์แล้วว่� เมื�อเวล�ผ่�นไปี 1 ชีั�วโมง เชีื�อจุล่นท่รีัย์ลดุลง 98.43% 
และเมื�อวัดุท่ี�เวล�ผ่�นไปี 2 ชีั�วโมง : เชีื�อไวรััสำลดุลง 86.62% ครัับ” 

ท่้�ยท่ี�สำุดุแล้ว ท่ีปีกรัมองว่�สำุข้ภ�วะท่ี�ดุีจะเปี็นสำ่�งท่ี�ผู้บรั่โภคยังให้
คว�มสำำ�คัญในยุคโคว่ดุและยุคหลังโคว่ดุ “โคว่ดุ-19 ท่ำ�ให้เก่ดุ
New Normal ในสำังคมโลกท่ั�งหมดุ แน่นอนว่�สำำ�หรัับสำุข้ภ�วะ 
(Wellbeing) นั�นกย็อ่มเปีลี�ยนแปีลงไปีเชีน่กนั มคีว�มเปีน็ไปีไดุว้�่สัำงคม
อ�จให้คว�มสำำ�คัญข้องสุำข้ภ�วะในบรั่บท่ท่�งสัำงคมและชีุมชีนน้อยลง 
แตั่จะให้คว�มสำำ�คัญกับสำุข้ภ�วะท่�งก�ยภ�พ (Physical) ซ่ึ่�งเปี็นปีัจจัย
พื�นฐ�นม�กย่�งข้่�น สำุข้ภ�วะท่ี�ดุีย่อมตั้องเรั่�มตั้นจ�กรั่�งก�ยท่ี�สำมบูรัณ์์ 
ซึ่่�งก็คือสุำข้ภ�พนั�นเอง สำ่�งนี�อ�จเปี็นเพียงเรัื�องเดุียวท่ี�มั�นคงท่ี�สำุดุ
ไม่ว่�บรั่บท่สัำงคมจะเปีลี�ยนไปีม�กแค่ไหนครัับ” 
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ไม่่พลาดทุุกความ่เคล่�อนไหว ข้้อมู่ลธุุรกิจและข้่าวสารเศรษฐกิจ จากศูนย์์วิจัย์ Krungthai 
COMPASS เพีย์ง Scan QR Code หร่อ ลงทุะเบีีย์นทีุ� https://bit.ly/3hRyyBR 
เพ่�อ Subscribe รับีข้้อมู่ลข่้าวสารจาก Krungthai SME

หลายท่่านอาจคุ้้�นหูกัับคุ้ำาว่่า Telemedicine หรืือกัารืให�

บริืกัารืกัารืแพท่ย์ท่างไกัลกัันมาสัักัพักั ซ่ึ่�งท่่�ผ่่านมารืะบบ 

Telemedicine น่�ม่กัารืพัฒนาอย่างคุ่้อยเป็็นคุ่้อยไป็ แต่่เมื�อเกิัด

กัารืแพร่ืรืะบาดของโคุ้วิ่ด - 19 ท่ำาให�โรืงพยาบาลหลายแห่งและ

ตั่ว่ผู่�ป่็ว่ยเองหันมาให�คุ้ว่ามสันใจกัับกัารืบริืกัารื Telemedicine 

กัันมากัข่�น ด�ว่ยข�อจำากััดในกัารืไป็ใช้�บริืกัารืท่่�โรืงพยาบาลภายใต่�

มาต่รืกัารืลดคุ้ว่ามเส่ั�ยงในกัารืติ่ดเชื้�อ และกัารืกัลับมาแพร่ืรืะบาด

ของไว่รัืสัโคุ้วิ่ดรืะลอกัใหม่ในป็รืะเท่ศไท่ย จ่งเกิัดคุ้ำาถามท่่�น่า

สันใจข่�นว่่าต่ลาด Telemedicine น่�จะเติ่บโต่ไป็อ่กัแคุ่้ไหน และ

จะมาท่ดแท่นกัารืพบแพท่ย์แบบเดิมได�เลยหรืือไม่ 

Krungthai COMPASS มองว่่ากัารืให�บริืกัารื Telemedicine 

ในป็รืะเท่ศไท่ยจะเป็็นบริืกัารืท่างกัารืแพท่ย์ท่่�ม่โอกัาสัเติ่บโต่มากั

ในอนาคุ้ต่ สัอดคุ้ล�องกัับข�อมูลของ BIS Research ท่่�ได�ป็รืะเมิน

มูลคุ่้าต่ลาด Telemedicine ของป็รืะเท่ศกัล่้มเอเช่้ยต่ะวั่นออกั

เฉ่ียงใต่� ซ่ึ่�งรืว่มถ่งอินโดน่เซ่ึ่ย เว่่ยดนาม มาเลเซ่ึ่ย ฟิิลิป็ปิ็นส์ั 

และไท่ย ว่่าในปี็ 2020 ม่มูลคุ่้าถ่ง 490 ล�านเหร่ืยญสัหรัืฐ เพิ�มข่�น 

25.6% จากัปี็ 2019 (ก่ัอนเกิัดวิ่กัฤต่โคุ้วิ่ด) และคุ้าดกัารืณ์์ว่่า

มูลคุ่้าต่ลาดจะไต่่รืะดับไป็ถ่ง 1,780 ล�านเหร่ืยญสัหรัืฐ

ในปี็ 2026 หรืือเติ่บโต่เฉีล่�ย 24.2% ต่่อปี็ โดยม่ปั็จจัยสันับสัน้น

จากัสัภาพสัังคุ้มท่่�เป็ล่�ยนไป็ คุ้ว่ามกั�าว่หน�าของเท่คุ้โนโลย่ดิจิทั่ล 

กัารืเปิ็ดรัืบเท่คุ้โนโลย่ในช่้วิ่ต่ป็รืะจำาวั่น และกัารืพัฒนาโคุ้รืงสัรื�าง

พื�นฐานโท่รืคุ้มนาคุ้ม 5G ท่่�เอื�อให�เท่คุ้โนโลย่ IoTs, AI และ Big 

Data ได�เข�ามาม่บท่บาท่ต่่อกัารืให�บริืกัารืท่างกัารืแพท่ย์มากัข่�น

สัำาหรัืบในป็รืะเท่ศไท่ย กัารืแพร่ืรืะบาดของไว่รัืสัโคุ้วิ่ดคืุ้อ

ปั็จจัยเร่ืงท่่�ท่ำาให�บริืกัารื Telemedicine เติ่บโต่สู่ัวิ่ถ่ New 

Normal ช่้ว่ยเพิ�มป็รืะสิัท่ธิิภาพและคุ้ว่ามเร็ืว่ในงานบริืกัารื

ลดต่�นท้่น และท่ำาให�ป็รืะช้าช้นเข�าถ่งบริืกัารืด�านกัารืแพท่ย์ได�

อย่างทั่�ว่ถ่ง ซ่ึ่�งภาคุ้รัืฐคุ้ว่รืช้่ว่ยผ่ลักัดันให�ป็รืะช้าช้นเข�าถ่ง

บริืกัารืน่�ได�มากัข่�น เพื�อป็รืะโยช้น์ด�านสัาธิารืณ์ส้ัขของป็รืะเท่ศ

ในรืะยะยาว่

อนาคตของ Telemedicine 
หลัังวิิกฤตโควิิด
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จุรินทร์เร่งเครื่องครึ่งปีหลัง 
จัดหนัก 130 กิจกรรม

ทํายอดขายล่วงหน้า 20,000 ล้านบาท

DITP SOCIETY

ตัวเลขส่งออกไทยเดือนกรกฎาคม มีมลูค่า 22,650.83 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวถึง 20.27% ส่งให้
ยอดการส่งออกรวม 7 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 
อยู่ท่ี 154,985.48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีสินค้า
สําคัญท่ีมี อัตราการเติบโตสูงได้แก่ ผักผลไม้ 
ยางพารา มันสําปะหลัง อาหารสัตว์เล้ียง ข้าวสาลี 
ไขมันและนํา้มัน โดยสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรขยายตัวต่อเน่ือง 8 เดือนและยางพารา
ขยายตัวต่อเน่ือง 10 เดือน 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าแผนงาน
ในคร่ึงปีหลังของกระทรวงพาณิชย์คือการเดินหน้า
ทําตัวเลขให้ดีท่ีสุด โดยจับมือกับภาคเอกชนแก้ไข
ปัญหาในรูป กรอ.พาณิชย์ ใช้ทีมเซลส์แมนจังหวัด
และทีมเซลส์แมนประเทศเป็นแม่ทัพร่วมกับเอกชน 
ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกกว่า 130 กจิกรรม

ในคร่ึงปีหลัง ทํายอดขายล่วงหน้าแล้วกว่า 20,000 
ล้านบาท นอกจากน้ียังมีแผนเร่งเปิดตลาดใหม่ 
เช่นตลาดซาอุดิอาระเบียท่ีไทยมีโอกาสส่งออก
ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งไปได้ หรือตลาดลาตินอเมริกา
ท่ีเ ป็นเป้าหมายใหม่ของสินค้า New Normal 
เช่นอาหารสุขภาพ อาหารกระป๋อง และช้ินส่วน
ยานยนต์ 

สําหรับมาตรการแก้ ไขปัญหาในภาคการผลิต 
นายจุรินทร์เผยว่าจะเร่งดําเนนิการใน 3 ประเดน็หลัก 
หน่ึงคือการพิจารณาวิธีส่ังปิดโรงงานแบบโซนน่ิง
แทนการปิดแบบเหมารวมในช่วงโควิด รวมถึง
พิจารณาให้กลับมาดําเนินการผลิตได้อย่างรวดเร็ว
หากจัดการปัญหาได้แล้ว ประเด็นท่ีสองคือการนํา
แรงงานเข้าสู่ระบบมากข้ึนในช่วงท่ีการส่งออกเติบโต 
โดยผสานความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานจัดศูนย์ 
One Stop Service รับข้ึนทะเบียนแรงงานหมดอายุ 

ประเด็นท่ีสามคือการเร่งกระจายวัคซีนเข้าสู่ภาค
การผลิต โดยเฉพาะโรงงานท่ีผลิตเพ่ือการส่งออก

ในส่วนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
ได้เน้นการทํางานเชิงรุกและริเร่ิมกิจกรรมรูปแบบ
ใหม่ๆ เพ่ือช่วยผู้ประกอบการให้สามารถขยายตลาด
สู่ต่างประเทศได้ท่ามกลางข้อจํากัด อาทิ การจัด
สัมมนาออนไลน์ การจัดกิจกรรมเจรจาการค้า
ออนไลน์ (Online Business Matching) การเปิด
ร้านขายสินค้าไทย TOP Thai Store บนแพลตฟอร์ม
อีคอมเมิร์ซต่างประเทศ การจัดงานแสดงสินค้า
รูปแบบเสมือนจริง (Virtual Trade Fair) และรูปแบบ
ผสมผสาน (Hybrid Fair) นอกจากนี้ยังเร่งส่งเสริม
การเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรม 
การออกแบบ และการสร้างแบรนด์  รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าไทยเพ่ือสร้าง
ความม่ันใจให้ผู้บริโภคท่ัวโลก
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จุรินทร์ส่ังลุยเต็มพิกัด สร้างพ้ืนท่ียืน
ให้เกษตรกรไทยในตลาดโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดกิจกรรมจับคู่
เจรจาธุรกิจการค้าออนไลน์ ตามนโยบาย “เกษตรผลิต 
พาณิชย์ตลาด” ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ระหว่าง
สหกรณ์การเกษตรไทยจํานวน 9 สหกรณ์ และผู้นําเข้า 
22 บริษัท จาก 9 ประเทศ รวม 59 คู่เจรจา คาดสร้าง
มูลค่าการซ้ือขายได้กว่า 80 ล้านบาท โดยสินค้าท่ีได้รับ
ความสนใจสูงสุด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว ข้าวอินทรีย์ 
นมอัดเม็ด ผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์เน้ือวัวแปรรูป

งาน Online Business Matching กลุ่มสินค้า 
Plant Based Foods คาดทํายอดให้ธุรกิจไทย
กว่า 110 ล้านบาท  

สตพ. ร่วมกับ สกอ. จัดกิจกรรม OBM Plant Based Foods ระหว่างวันท่ี
9 - 13 สิงหาคม 2564 โดยมีผู้ส่งออกไทยเข้าร่วม 20 ราย เจรจากับ
ผู้นําเข้า 63 ราย จาก 22 ประเทศ รวม 228 คู่เจรจา คาดว่าภายใน 
1 ปีจะมีการส่ังซ้ือเป็นมูลค่าราว 110.32 ล้านบาท โดยผู้นําเข้าจาก
ต่างประเทศให้ความสนใจสินค้ากลุ่มน้ีของไทยเป็นอย่างมาก เพราะมี
ความเช่ือม่ันในผลิตภัณฑ์อาหารจากประเทศไทยอยู่แล้ว และมีเทรนด์
ความต้องการสินค้าดังกล่าวในตลาดต่างประเทศสูงข้ึนเร่ือยๆ ท้ังน้ี 
ผู้ส่งออกไทยอาจต้องพัฒนาสินค้าเพ่ิมเติมเช่น การยืดอายุ shelf life 
และการปรับเปล่ียนบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาด 
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พาณิชย์บุกอีคอมเมิร์ซ เปิดตัวร้าน 
DESIGNERS’ ROOM & TALENT THAI ใน Shopee 

กระทรวงพาณิชย์ผนึกความร่วมมือ SHOPEE เปิดตัวร้านค้า OFFICIAL MALL คร้ังแรก 
ภายใต้ช่ือ DESIGNERS’ ROOM & TALENT THAI รวบรวมสินค้าไลฟ์สไตล์จากนักออกแบบ
รุ่นใหม่กว่า 60 แบรนด์ในโครงการ TALENT THAI และ DESIGNERS’ ROOM เพ่ือสนับสนุน
ให้นักออกแบบและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่ม MICRO SMES สามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการค้าและก้าวสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซอย่างแข็งแกร่ง 
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“Happiness is 
the highest form of health”
D A L A I  L A M A

HEALTHY THOUGHT
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