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จากสภาวะการทํางานที่เครงเครียด และ
พฤติกรรมการทานอาหารที่ไมถูกตอง ทําให
คนสวนใหญเผชิญกับความเจ็บปวยจากโรค
ตางๆ เชน โรคอวน โรคไขมันในเลือดสูง
โรคเบาหวาน ผูคนจึงหันกลับมาดูแลสุขภาพ
ตัวเองมากขึ้น ธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพ หรือ
Wellness Industry จึงขยายตัวเพิ่มขึ้นดวย
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ที่ปรึกษา:
อธิบดี
จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒนรัตน
รองอธิบดี
วรรณภรณ เกตุทัต
ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
บรรณาธิการบริหาร จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒนรัตน
รองบรรณาธิการบริหาร จักรินทร โกมลศิริ
บรรณาธิการบทความ เอกธิดา วงศกําแหง
บรรณาธิการฝายศิลป อาจพงษ ฉันทภิญญา
กองบรรณาธิการ
สํานักประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
กระทรวงพาณิชย
563 ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
www.ditp.go.th
DITP Call Center 1169

จากขอมูลของ Global Wellness Institute
(GWI) พบวาธุรกิจเพื่อสุขภาพทั่วโลก เชน
ธุรกิจบริการใหคําปรึกษาดานโภชนาการ
ธุรกิจเกี่ยวกับการแพทยเชิงปองกัน ธุรกิจอาหารเสริม รวมถึงการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
(Wellness Tourism) มีแนวโนมเติบโตเพิ่ม
ขึ้นเฉลี่ย 7% ตอป แสดงใหเห็นถึงโอกาส
ของธุรกิจรูปแบบใหม ในอุตสาหกรรมการ
ดูแลสุขภาพที่กําลังเปนที่นิยมทั่วโลก
สําหรับประเทศไทยนั้น การขยายตัวของการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ มีมูลคาทางการตลาดสูง
ถึง 3.2 แสนลานบาท (ในชวงป 2556-2558)
เปนอันดับที่ 13 ของโลก และเปนอันดับที่ 4
ของเอเชีย คาดวาในชวงป 2560 - 2563
จะเติบโตสูงถึง 16% ตอป โดยรายไดกวา
90% มาจากธุรกิจความงามและการชะลอวัย
ธุรกิจเกี่ยวกับการแพทยเชิงปองกัน และ
ธุรกิจทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศจึงวาง
แผนงานสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมการตลาด
เพื่อผลักดันตลาด Wellness ของไทย ใหเปน
ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)

โดยสงเสริมการประชาสัมพันธภาพลักษณทดี่ ี
เชน จัดแคมเปญ Think Thailand ที่เนนยํ้า
คุณภาพ ความแตกตางของสินคาไทยใน
ตลาดโลก นอกจากนี้ยังมอบรางวัล Prime
Minister’s Export Award (PM Award) ให
กับผูประกอบการที่มีความโดดเดนดานสินคา
และบริการ รวมทั้งจัดคณะผูแทนการคา
เยือนตลาดตางประเทศที่มีศักยภาพ เชน
เมียนมาร เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อขยายตลาดและสราง
โอกาสใหกับผูประกอบการไทยไดมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งจัดกิจกรรมแสดงสินคา เพื่อสงเสริม
ธุรกิจ Wellness & Medical Services
(WMS) เชน งานแสดงสินคา STYLE งาน
แสดงสินคาอาหารและเครื่องดื่ม THAIFEX
World of Food Asia เปนตน
THINK TRADE THINK DITP ฉบับนี้
จะพาผูประกอบการเตรียมความพรอมรับ
กระแสสุขภาพ เพื่อพัฒนาและผลักดันสินคา
และบริการดาน Wellness ไทย ใหมีลักษณะ
ที่โดดเดน แตกตาง ชวยสรางมูลคาเพิ่มให
กับธุรกิจตลอดจนเปนการยกระดับธุรกิจบริการเชิงสุขภาพ ใหสามารถแขงขันไดใน
ระดับสากล
จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒนรัตน

อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (DITP)
กระทรวงพาณิชย

หมายเหตุ กรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนําไปใชในเชิงพาณิชย

www.thinktradethinkditp.com
THINK DITP
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ธุรกิจ Wellness

สดใส รับกระแส Healthy
Wellness Industry หรืออุตสาหกรรมความงามและการ
ดูแลสุขภาพนั้น แบงออกไดเปน 2 ประเภท ตามลักษณะ
การใหบริการ คือบริการที่ดูแลสุขภาพจากภายในและ
ภายนอก บริการที่ดูแลภายในนั้น ไดแก การใหคําปรึกษา
ดานโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี การแพทยเชิงปองกันเฉพาะบุคคล กลาวคือกระบวนการรักษาที่เริ่มตั้งแตการ
ทํานายสุขภาพในอนาคต การปองกัน และการเพิ่ม
สมรรถภาพรางกายใหแข็งแรง รวมไปถึงการฟนฟูสวนที่
สึกหรอของรางกาย ในสวนของบริการที่ดูแลภายนอก
ไดแก ธุรกิจความงาม การชะลอวัย รวมทั้งบริการสปา
และที่สําคัญก็คือการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness
Tourism) ที่เนนกิจกรรมเพื่อสุขภาพในโปรแกรมของการ
ทองเที่ยว ซึ่งคาดวาในป 2563 จะมีการเติบโตทั่วโลก
เฉลี่ย 7% ตอป มีมูลคากวา 27 ลานลานบาท แสดงให
เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจรูปแบบใหมๆ ในการดูแลสุขภาพที่
กําลังเปนที่นิยมทั่วโลกในขณะนี้

โลกของเราในปจจุบัน กําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ จาก
ประชากรกลุมเบบี้บูมเมอร (ผูที่เกิดในชวง พ.ศ. 2489
- 2507) ที่มีปริมาณมากกวาวัยเจเนอรเรชั่นวาย (ผูที่เกิด
ในชวง พ.ศ. 2523 - 2540) ที่นิยมการใชชีวิตแบบอิสระ
และไมนยิ มการแตงงานมีครอบครัว ทําใหปริมาณประชากร
สูงวัยสวนทางกับปริมาณเด็กที่เกิดใหม อีกทั้งกลุมเบบี้
บูมเมอรนี้เปนกลุมที่มีฐานะดี และมีพฤติกรรมการกินอยู
สบาย ตามใจตัวเอง จึงเปนการเพิ่มอุปสงค การจับจาย
และเพิ่มโอกาสสินคาและบริการเชิงสุขภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ สภาวะสังคมที่เรงรีบ การทํางานที่กดดันทําให
เกิดความเครียด รวมทั้งพฤติกรรมการใชชีวิตในเรื่องของ
การกินที่มักจะกินอาหารที่เนนรสชาติ และหนาตาของ
อาหาร มากกวาคุณคาทางโภชนาการ จนเกิดเปนโรค
ไมติดตอเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases, NCDs)
เชน โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคอวน

เหงือกปลาหมอ
สรรพคุณ ชวยขับเสมหะ เปนยาอายุวัฒนะ แกหืด
แกอัมพาต แกปวดศีรษะ ชวยถอนพิษ แกลมพิษ
แกพิษฝดาษ รักษาแผลอักเสบ แกโรคผิวหนัง แกไข
แกปวดตางๆ รักษากลากเกลื้อน ชวยถอนพิษ ขับโลหิต
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สิ่งเหลานี้ก็เปนอีกปจจัยที่กระตุนใหเกิดกระแสคนรักสุขภาพ ทําใหแนวโนมการดูแลสุขภาพเปลี่ยนไป จากอดีต
ที่รอวันเจ็บปวยแลวคอยทําการรักษา เปลี่ยนเปนการดูแล
สุขภาพและชะลอวัย จนสามารถทําใหเรามีชีวิตที่ยืนยาว
อยางมีความสุขขึ้น และสามารถกําหนดสุขภาพไดดวย
ตนเอง ทําใหเกิดการขยายตัวของ Wellness Industry
อยางกวางขวาง
หลายประเทศ ตางใชแนวคิด Wellness นี้ในการสราง
เม็ดเงินเขาประเทศ ดวยบริการทีม่ เี อกลักษณ ไมซาํ้ แบบใคร
และสรางประสบการณแปลกใหมใหกับผูบริโภค อยางเชน
สปาไรเสียง (Silent Spa) ของกลุมโรงแรม Vamed
Vitality World ในออสเตรียที่มีการออกแบบอาคารใหมี
ความพิเศษคลายกับวิหารของศาสนาคริสต ทําใหผูมาใช
บริการรูสึกวากําลังพักผอนอยูในสถานที่สงบ ปราศจาก
เสียงรบกวน หรือ ธุรกิจจัดระเบียบความฝนอยาง Dream
Reality Cinema ในรัฐแคลิฟอรเนียที่นําผลการศึกษาทาง
วิทยาศาสตรเกี่ยวกับความฝนของมนุษยมาสรางธุรกิจโดย
การจําลองสถานการณเพื่อกระตุนใหเกิดความฝนที่สราง
ความสุข ชวยแกปญหาการนอนหลับ ลดความเครียด
กระตุนความคิดสรางสรรคและจินตนาการ เปนตน
สําหรับประเทศไทยทีม่ ศี กั ยภาพดานการแพทยแผนโบราณ
แพทยแผนไทย และการรักษาดวยสมุนไพรทีห่ ลากหลาย
รวมทัง้ การจัดการทองเทีย่ วในรูปแบบ Wellness Tourism
อยางครบวงจร ทําใหมโี อกาสสรางมูลคาเพิม่ ใหกบั เศรษฐกิจไทยไดอีกมาก จากขอมูลของ Global Wellness Institute

THINK DITP

(GWI) พบวาไทยมีรายรับจากการทองเที่ยวแบบ
Wellness Tourism เติบโตตอเนื่องราว 7% ตอป ในชวง
ป 2556 - 2558 หรือคิดเปนมูลคาตลาดสูงถึงราว 3.2
แสนลานบาท สูงเปนอันดับที่ 13 ของโลก และเปนอันดับ
4 ในทวีปเอเชีย รองจากจีน ญี่ปุน และอินเดีย โดย
รายรับกวา 90% ของไทยมาจากธุรกิจดานความงาม
และการชะลอวัย ธุรกิจการแพทยเชิงปองกัน ธุรกิจการ
ทองเที่ยวเชิงกีฬาและการผจญภัย
จุดแข็งของธุรกิจ Wellness ไทยคือการประยุกตใช
ภูมิปญญาดานสุขภาพที่มีอยูอยางหลากหลาย เชน ธุรกิจ
สตูดิโอสอนการทําสมาธิและโยคะที่ประยุกตความรูดาน
การทําสมาธิตามหลักพุทธศาสนา ธุรกิจสปาที่ใชสมุนไพร
หรือทรัพยากรในทองถิ่นเพื่อสรางประสบการณแปลกใหม
รวมถึงธุรกิจการสอนทักษะกีฬาประจําชาติอยางมวยไทย
ที่กําลังเปนที่นิยมในกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ หาก
ผูประกอบการมีการปรับรูปแบบ แนวคิดในการใหบริการ
ใหมๆ ศึกษาผลวิจัยทางวิทยาศาสตร ผสมผสานกับ
บริการที่มีอยูแลว อยางการใชผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของ
สมุนไพรที่หาไดในทองถิ่น ก็เปนสวนหนึ่งที่สามารถสราง
ประสบการณที่นาประทับใจในการเสริมสรางสุขภาพที่ดี
และตอบสนองตอความตองการผูบริโภคที่รักสุขภาพ
จนทําใหประเทศไทยมีโอกาสกาวเปนเมืองหลวงของ
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพของโลกได
ที่มา:

- การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของ Global Wellness
Institute (GWI) และ Euromonitor International
- https://businesslinx.globallinker.com
- www.smethailandclub.com
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สหราชอาณาจักร

Veganuary เดือนแหงมังสวิรัติ

ตลาดอาหารมังสวิรัติ หรือ Vegan (อาหารที่ไมมีสวนผสมของเนื้อสัตว
รวมทั้งผลิตภัณฑจากสัตว) ของอังกฤษถือเปนตลาดมังสวิรัติขนาดใหญที่สุดในโลก
และมีแนวโนมเติบโตมากขึ้นตามกระแสคนรักสุขภาพ ชาวบริติชนิยมรับประทานอาหารมังสวิรัติ
เพื่อปรับสมดุลในรางกายภายหลังการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตมาสและปใหม ความตองการอาหาร
มังสวิรัติโดยเฉพาะในเดือนมกราคมจึงเพิ่มสูงขึ้น หรือเรียกวา “Veganuary” ทําใหยอดขายอาหาร
มังสวิรัติปรุงสําเร็จเพิ่มขึ้น 15% ในป 2017 แนวโนมอาหารมังสวิรัติที่มาแรง เชน นมจากถั่วอัลมอนด
เปนตน นับเปนโอกาสดีของผูประกอบการไทยที่จะใชนวัตกรรมมาพัฒนาสินคาเกษตร
ศักยภาพของไทย อาทิ ขาว ขนุน และหัวปลี เพื่อตอบสนองความตองการของ
กลุมคนรักสุขภาพนี้ได
ขยายตลาดอาหารมังสวิรัติสูสหราชอาณาจักร
ติดตอ สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงลอนดอน
อีเมล thaitclondon@ditp.go.th
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สวิตเซอรแลนด

อุตสาหกรรมเกมเฟองฟู

ธุรกิจสตารทอัพทีเ่ กีย่ วกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกมเติบโตขึน้ มากในประเทศสวิตเซอรแลนด จากการ
สนับสนุนและสงเสริมเชิงนโยบายของภาครัฐ ทําใหตลาดเกมขยายตัวมากขึน้ ในป 2560 อุตสาหกรรมเกมมีมลู คาการตลาดสูงถึง
50 ลานสวิสฟรังค (ประมาณ 1,680 ลานบาท) และเกมทีไ่ ดรบั ความนิยมจะเปนเกมแนวแปลกใหมอยางเชน เกมจําลองการทํา
เกษตรกรรม เกมแนว Survival ทีผ่ เู ลนสามารถสรางสัตวเลีย้ งขึน้ มาจากยีนสของสัตวในชีวติ จริง อุตสาหกรรมเกมในสวิตเซอรแลนด
จึงเปนตลาดนองใหมทมี่ ศี กั ยภาพและนาจับตามอง สําหรับผูผ ลิตเกมไทย ทีจ่ ะมาบุกตลาดสวิส สามารถศึกษาตลาดแบบเจาะลึกเพิม่ เติม
ไดในงาน Gamescom ทีจ่ ดั ขึน้ ทีป่ ระเทศเยอรมนีในชวงสิงหาคมของทุกป เพือ่ เขาถึงเหลาเกมเมอรชาวสวิสไดอยางตรงเปาหมาย
ขอมูลเพิ่มเติมตลาดอุตสาหกรรมเกมยุโรป
ติดตอ สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครแฟรงกเฟรต
อีเมล info@thaitradefrankfurt.de
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ฮังการี

วิถีการดื่มชาที่เปลี่ยนไป

แนวโนมการรักสุขภาพกําลังมาแรงในชวงนี้ ผูบริโภคชาวฮังการี
จึงหันมาดื่มชาผลไมและชาสมุนไพรแทนชาดํามากขึ้น รวมทั้ง
ชาเขียวที่มีประโยชนตอรางกาย ซึ่งการบริโภคชาของชาวฮังการี
ในป 2017 นั้น เฉลี่ยอยูระหวาง 2,100 - 2,300 ตันตอป มูลคา
การคาเครื่องดื่มชาสูงถึง 28.6 พันลานโฟรินท (3,500 ลานบาท)
สําหรับผูประกอบการไทยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑชาจากสมุนไพร
และผลไมไทย เพื่อขยายตลาดสูฮังการีได อยางเชน มะตูม
คาวตอง มะรุม กระเจี๊ยบแดง เห็ดหลินจือ เปนตน และควรศึกษา
กฎหมายดานความปลอดภัยของอาหารในระดับสูงสุด (MRLs)
รวมทั้งสามารถขอเขารวมงานแสดงสินคา SIRHA Budapest
2019 ที่จะจัดขึ้นในบูดาเปสตระหวางวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2562 นี้ไดอีกดวย
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อิสราเอล

SPA แหลง Hang Out
รูปแบบใหมของแมบาน

ชาวอิสราเอลมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความใสใจกับสุขภาพและ
ความงามมากขึ้น ดวยพฤติกรรมของผูบริโภคโดยเฉพาะใน
กลุมแมบานและผูหญิงวัยทํางานที่ใชสปาเปนสถานที่สังสรรค
กับเพื่อน จึงเปนโอกาสดีสําหรับผูผลิตและผูสงออกสินคาที่
เกี่ยวกับสปาของไทย ในรูปแบบบริการสปาเพื่อสุขภาพและ
ความงาม เชน Royal Thai, Classic Thai, Peeling and
Golden Moisturizer และการนวดสําหรับผูหญิงตั้งครรภ
รวมทั้งผลิตภัณฑที่ใชในรานสปา เชน นํ้ามันสําหรับนวด ครีม
และโลชั่นสําหรับนวด นํ้ามันหอมระเหย ไดมีชองทางในการ
ขยายตลาดสงออกสินคาและบริการสปาสูประเทศอิสราเอล
สอบถามการสงออกสินคาและบริการสปาสูอิสราเอล
ติดตอ สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ
อีเมล thaitctelaviv@ditp.go.th

สนใจรวมงานและรับคําปรึกษา การสงออกชาสมุนไพรสูฮังการี
ติดตอ สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต
อีเมล thaitradebudapest@thaicomm.hu
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สาธารณรัฐประชาชนจีน
ยูนนาน มณฑลแหงสุขภาพ

จีนเรงผลักดันใหประชาชนมีสุขภาพดี จึงพัฒนาอุตสาหกรรม
การออกกําลังกายและสันทนาการ พรอมทั้งวางแผนที่จะ
พัฒนาประเทศใหเปน “Health China” โดยปลูกฝงใหชาวจีน
เห็นประโยชนของการออกกําลังกาย และเรงสรางเครื่องมือ
อุปกรณการออกกําลังกายใหเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน ผลักดันใหมณฑลยูนนานเปนเมืองตนแบบ
“เมืองแหงสุขภาพ” ของโลกภายในป พ.ศ. 2568 จาก
แผนงานทางเศรษฐกิจนี้ ทําใหสินคาหรือบริการที่เกี่ยวของ
กับการออกกําลังกาย อาทิ เสื้อผาและอุปกรณกีฬาในมณฑล
ยูนนาน สามารถแลกเปลี่ยนทางการคากับบริษัททองถิ่นของ
ไทยได เนือ่ งจากสินคาของทัง้ สองประเทศมีจดุ เดนทีแ่ ตกตางกัน
นับเปนโอกาสดีสําหรับผูประกอบการไทยที่จะขยายตลาด
อุปกรณกีฬาสูสาธารณรัฐประชาชนจีน
ขอทราบขอมูลเพิ่มเติม
การลงทุนการคาดานกีฬาในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ติดตอ สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครคุนหมิง
อีเมล thaitckunming@ditp.go.th
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ออสเตรเลีย

อาหาร Low GI ดาวเดนเพื่อคนอวน

ชาวออสเตรเลียมากกวา 1 ลานคนหรือ 6% ของประชากรทั้ง
ประเทศกําลังเผชิญกับภาวะโรคเบาหวานสูงเปนอันดับ 7 ของโลก
อาหารประเภท Low GI (Glycemic Index) หรืออาหารที่มีคา
ความเร็วของการดูดซึมนํ้าตาลและแปงเขาสูกระแสเลือดตํ่า จึงเปนสิ่ง
ที่ผูบริโภคกลุมนี้ตองการมากขึ้น อาหารประเภท Low GI เปนอาหาร
ที่ดีที่สุดในการเลือกทานระหวางมื้อเพราะทําใหอิ่มนาน โดยสวนมาก
มักพบในอาหารที่มีกากใยสูง หวานนอย และในพืชผักหลายชนิด
เหมาะอยางยิ่งกับคนที่เปนโรคเบาหวาน ปจจุบันผูผลิตหลายรายใน
ออสเตรเลียเริม่ หันมาผลิตขนมขบเคีย้ ว Low GI เพือ่ สุขภาพกันมากขึน้
จึงเปนโอกาสดีสําหรับผูประกอบการไทยที่จะขยายตลาดและเพิ่ม
ชองทางการสงออกอาหาร ขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่มชนิด Low GI
รวมถึงตอบสนองกลุม ผูร กั สุขภาพชาวออสซีท่ กี่ าํ ลังขยายตัวเพิม่ มากขึน้
ไดเชนกัน
ขอคําแนะนําในการขยายตลาดอาหารเพื่อสุขภาพสําหรับชาวออสซี่
ติดตอ สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครซิดนีย
อีเมล thaitrade@ozemail.com.au

ชะมวง
สรรพคุณ เปนยาแกไอ ชวยฟอกโลหิต
เปนยาระบาย ชวยรักษาธาตุพิการ แกอาการ
กระหายนํ้า ชวยแก/ขับเสมหะ แกไข แกอาการรอนใน
ชวยแกบิด เปนยาขับเลือดเสีย ชวยขับโลหิตระดูของสตรี
และชวยปองกันมะเร็ง

THINK DITP
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เครื่องพิมพชีวภาพ 3 มิติ
พิมพอวัยวะมนุษย
ตอไปนี้การปลูกถายอวัยวะ หรือสรางชิ้นสวนของรางกายที่เสียหายจากโรค หรือ
อุบัติเหตุจะไมใชเรื่องยากอีกตอไป ดวยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ 3 มิติที่ไมใชแคการ
พิมพออกมาเปนพลาสติก โลหะ หรือผงปูน แตสามารถพิมพอวัยวะไดดวยเซลลของ
ผูปวยเอง เทคโนโลยีการพิมพ 3 มิตินี้มีชื่อวา “BioAssemblyBot” หรือ เครื่องพิมพ
ชิ้นสวนชีวภาพ เปนโปรแกรมที่มีลักษณะคลายโปรแกรมชวยเขียนแบบ แตทํางาน
ในแบบชีววิทยา ขั้นตอนการทํางานของเครื่องพิมพ เริ่มจาก TSIM (Tissue
Structure Information Modeling – การขึ้นรูปจากขอมูลโครงสรางเนื้อเยื่อ)ที่มา :
ทําการสรางเนื้อเยื่อชิ้นสวนของรางกายขึ้นมาโดยมีลักษณะเหมือนการทอผา เชน
กําหนดคาโครงสราง กําหนดคาวัสดุในการพิมพ (เซลลชนิดตางๆ) กําหนดความเร็ว
ในการพิมพ และความหนาของเนื้อเยื่อ เพื่อใหไดชิ้นสวนรูปรางตามตองการ ตอจาก
นั้นโปรแกรม TSIM จะทําการแปลงคาการพิมพอวัยวะหรือชิ้นสวนรางกาย เพื่อให
เครื่อง BioAssemblyBot วิ่งไปพิมพเซลลนั้นๆ ตามโมเดลอวัยวะที่กําหนดไว
เครื่องพิมพจะทําการปรับระดับโดยใชเครื่องตรวจจับการทํางานแขนกลของหุนยนต
ในการหยิบกระบอกที่บรรจุเซลล หรือสารเคมีชนิดตางๆ ฉีดที่ฐานพิมพตามตําแหนง
ที่กําหนดไว จากนั้นเครื่องจะทํางานทีละชั้น (Layer) ไปเรื่อยๆ จนไดชิ้นสวนของ
รางกายที่พรอมนําไปปลูกถายตอไป ซึ่งเทคโนโลยีเครื่องพิมพ 3 มิติเปนนวัตกรรม
ใหมของวงการแพทยที่ยังตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหสามารถนํามาใชไดจริง

ไมยราบ

แตตองมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมการใชงาน
ในอนาคต เนื่องจากสิ่งที่ไดจากการพิมพนั้นมีชีวิต
เพราะเปนเซลลของมนุษยจริงๆ เชน หากผูปวย
มีอาการผิดปกติของหัวใจ จะสามารถสรางหัวใจ
ของผูปวยคนนั้นขึ้นมาเพื่อผาตัดเปลี่ยนไดทันที
เทคโนโลยีนี้ถือไดวาเปนความหวังของผูปวยและ
ใครหลายๆ คน แตอยางไรก็ดีอาจจะตองรอการ
พัฒนากันตอไปอีกสักระยะหนึ่ง
ที่มา: https://www.ft.com

สรรพคุณ แกไอ ขับเสมหะ แกหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
ชวยยอยอาหารในเด็ก รักษาโรคกระเพาะอาหาร แกลําไสอักเสบ
แกบิด ชวยขับปสสาวะ ชวยบรรเทาอาการปวดประจําเดือน
แกคลื่นไส แกอาเจียน รักษาริดสีดวงทวาร ปวดขอ ชวยขับปสสาวะ
ปองกันและรักษาไตพิการ แกทางเดินปสสาวะอักเสบ ขับโลหิต
รักษาโรคเริม โรคงูสวัด
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“Meditation Bus” รถประจําทางเพื่อการนั่งสมาธิ
กลางกรุงลอนดอน
Meditation Bus เปนรถประจําทางสองชั้นที่มีการปรับปรุงใหมี
บรรยากาศที่ผอนคลายเหมาะกับการทําสมาธิทามกลางความ
วุนวายของใจกลางมหานครลอนดอน ภายในรถมีกลิ่นหอมของ
นํา้ มันหอมระเหย มีบริการขนมและนํา้ ผลไม การตกแตงภายใน
ใชโทนสีเขียว เหลืองและมวงซึง่ เชือ่ วาเปนสีทชี่ ว ยลดความเครียดได
เมื่อผูโดยสารขึ้นมาบนรถจะไดรับหูฟงเพื่อสวมใสไมใหเสียงจาก
ภายนอกรบกวนการทําสมาธิ การโดยสารรถ Meditation Bus
จะชวยใหผูคนเดินทางไปทํางานอยางผอนคลายทั้งรางกายและ
จิตใจ ชวยลดความเครียดจากการเดินทาง ซึ่ง Meditation Bus
เปนแคมเปญในวาระเปดตัวรานคาของแบรนด Lululemon
ซึ่งเปนบริษัทผลิตเสื้อผากีฬา บนถนน Regent Street

THINK DITP

ยานชอปปงกลางกรุงลอนดอนที่เปนที่รูจักทั่วโลก
Meditation Bus ไดรับแรงบันดาลใจในการออกแบบจาก
“ความเครียดเรื้อรัง” ซึ่งเกิดจากการเดินทาง โดยเฉพาะ
การเดินทางดวยขนสงสาธารณะในกรุงลอนดอนที่มีความ
แออัด เต็มไปดวยผูคนที่เรงรีบ และจากความคิดสรางสรรค
นี้ทําให Lululemon เปนที่รูจักมากขึ้น แมจะใหบริการเพียง
แคชวงเวลาหนึ่งเทานั้น แตก็เปนแนวคิดที่ดีในการพัฒนา
รูปแบบการใหบริการขนสงสาธารณะ และเปนการชวยลด
ความเครียดจากการเดินทางในเมืองใหญไดเปนอยางดี
ที่มา: https://www.winnews.tv
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INSPIRATION
& SUCCESS

DEESAWAT

สินคาตกแตงแบรนดไทย ชื่อเสียงระดับสากล
DEESAWAT Where Quality Comes Naturally สโลแกนนี้สะทอนความเปนตัวตนของสินคา
เฟอรนิเจอรและสินคาของตกแตงบานแบรนดไทยที่มีชื่อเสียงระดับสากลอยาง DEESAWAT ที่ได
รับการยอมรับวาเปนแบรนดที่สรางความสุขทุกอิริยาบทในชีวิตประจําวันของผูใชงาน ดวยการ
ออกแบบผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง มีความทันสมัยในแบบสากล ผลิตดวยชางฝมือไทยที่ประณีต
สามารถสะทอนภาพนามธรรมสูความเปนรูปธรรม ที่ตอบสนองความรูสึกทางใจของลูกคาได
ทีมงาน THINK TRADE THINK DITP มีโอกาสสัมภาษณ คุณจิรชัย ตั้งกิจงามวงศ ตําแหนง R&D และ MARKETING
DIRECTOR บริษัท DEESAWT ถึงแนวคิดในการออกแบบ คุณจิรชัย กลาววา ความโดดเดนของสินคาเกิดจากการ
ออกแบบที่สรางสรรครวมกับการแกปญหาการใชงานบนพื้นฐานของประโยชนใชสอย เอกลักษณของ DEESAWAT คือ
งานสนามและงานไมสักผสมสแตนเลสและอลูมิเนียม มีการออกแบบโดยใช Emotional Design สงผลใหลูกคาเกิด
ความรูสึกและอารมณรวม นําไปสูความตองการในการซื้อสินคาของ DEESAWAT ซึ่งสินคาสวนใหญมีเรื่องราวในการ
ออกแบบ เชน “Green Wall” เกิดจากแนวคิดการทําสวนแนวดิ่งสําหรับที่พักอาศัยในอาคารสูงที่มีพื้นที่ระเบียงไมมาก
“เตียงชายหาดคู” ที่หันหนาเขาหากัน เกิดจากแนวคิดการแกปญหาผูสูงอายุหรือผูอยูอาศัยที่ไมคอยมีเวลาสนทนากัน

กัญชง
สรรพคุณ ชวยบํารุงโลหิต ชวยทําใหผอนคลาย
แกปญหานอนไมหลับ รักษาอาการวิงเวียนศีรษะ
แกปวดหัว รักษาไมเกรน แกกระหาย รักษาโรคทองรวง
รักษาโรคบิด ชวยบรรเทาอาการเจ็บปวด
ชวยคลายกลามเนื้อ รักษาโรคเกาต
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และลาสุด “ตนคริสตมาส” ที่ผลิตจากไมสามารถนํามาทดแทน
ตนคริสตมาสในชวงเทศกาลคริสตมาสในตางประเทศชวยลดปญหา
สิ่งแวดลอม เปนตน
คุณจิรชัย ยังกลาวอีกวา สินคา DEESAWAT ไดรับความสนใจจาก
ลูกคาตางชาติเปนอยางมาก เนื่องจากการออกแบบที่มีความเปน
สากล และมีความทันสมัย ซึ่งเปนสิ่งที่ผูบริโภคตองการในปจจุบัน
สินคาไทยหลายแบรนดนําความเปนไทยมาเปนจุดขายหลักใน
งานออกแบบซึ่งอาจไมตอบโจทยความตองการของลูกคา เนื่องจาก
ลูกคาใหความสําคัญกับงานออกแบบที่ฟงกชั่นการใชงานมากกวา
แตในการผลิตสินคาของไทยก็ยังมีเอกลักษณบางอยางเปน
องคประกอบที่ลูกคาตางประเทศใหความเชื่อถือ ไมวาจะเปน
ความเอาใจใสในรายละเอียดของการออกแบบและการผลิตที่เกิด
จากงานฝมืออันประณีตของชางไทย
DEESAWAT เติบโตจากธุรกิจครอบครัวที่ในอดีตรับจางผลิตสินคา
ตามแบบ หรือ OEM ไมมแี บรนดเปนของตัวเอง ตอมา DEESAWAT
ไดรับคําแนะนําและการสนับสนุนแนวคิดในการสรางแบรนดเพื่อ
การสงออกจากกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (DITP) ทําให
สินคาหลายตัวไดรบั รางวัลในเรือ่ งการออกแบบทัง้ ในและตางประเทศ
และในป 2018 นี้ DEESAWAT ยังไดรับรางวัล DEmark Award
ในกลุมสินคาไลฟสไตลอีกดวย

THINK DITP

คุณจิรชัย กลาวขอบคุณ DITP ที่ใหการสนับสนุนตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน โดยทาง DEESAWAT เองไดมีการออกบูทในงานแสดง
สินคาของ DITP อยางตอเนื่อง และมีการออกแบบสินคาใหตรงกับ
แนวคิดและยุทธศาสตรที่ DITP แนะนําตามความตองการของ
ตลาดที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย เชน การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อ
สัตวเลี้ยง หรือแมกระทั่งการออกแบบเฟอรนิเจอรเพื่อการรักษา
สุขภาพตามแนวคิด Wellness เปนตน
จากการพัฒนาสินคาอยางตอเนื่องของ DEESAWAT เปน
องคประกอบสําคัญที่ทําใหแบรนดไทยแบรนดนี้ไดรับความนิยมจาก
ลูกคาทั่วทุกมุมโลก เปนตัวอยางของสินคาไทยที่ประสบความสําเร็จ
และสามารถเจาะตลาดตางประเทศจาก Local สู Global ไดสําเร็จ
สรางสรรคสนิ คาแบรนดไทยสูต ลาดโลก
ติดตอ สํานักสงเสริมการคาสินคาไลฟสไตล 02 507 8392-3
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Bangkok Gems & Jewelry Fair

เครื่องประดับไทยสูตลาดโลก

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (DITP) จัดงานแสดงสินคาอัญมณีและเครือ่ งประดับ หรือ Bangkok Gems and Jewelry Fair
ครัง้ ที่ 62 เมือ่ วันที่ 7-11 กันยายนทีผ่ า นมา ภายใตแนวคิด “Heritage & Craftsmanship” หัตถศิลปมรดกทางวัฒนธรรม จากความ
พิถพี ถิ นั สรางสรรคผลงานของชางฝมอื ไทยทีไ่ ดรบั การยอมรับอยางกวางขวางทัว่ โลก มีผปู ระกอบการเขารวมกวา 948 บริษทั
ผูร ว มงานกวา 2 หมืน่ รายจาก 130 ประเทศทัว่ โลก มูลคาการซือ้ ขายกวา 2,200 ลานบาท โดยพบกับกิจกรรมและนิทรรศการ
สรางแรงบันดาลใจ และนําเสนอโอกาสทางการคาใหมๆ อาทิ นิทรรศการ The Niche Showcase
นําเสนอเครือ่ งประดับเจาะ 5 ตลาดเฉพาะกลุม เชน เครือ่ งประดับสําหรับผูช าย นิทรรศการ
The New Faces แสดงสินคาเครือ่ งประดับจากผูป ระกอบการ SMEs ไทย รวมถึง
บริการตรวจสอบอัญมณีเคลือ่ นทีภ่ ายในงาน โดยสถาบัน GIT และสถาบัน
ชัน้ แนวหนาของโลก ภายในงานยังมีการเปดตัวศูนยอตุ สาหกรรมสรางสรรค
แหงประเทศไทย หรือ KiThai (Kreative Industry of Thailand) ซึง่ มี
ความเชีย่ วชาญในศาสตรศลิ ปะและวิทยาศาสตร ดานอัญมณี
เครือ่ งประดับแฟชัน่ และของตกแตงบาน เพือ่ เปนการเสริมสราง
ความเขมแข็งใหแกผปู ระกอบการไทยอีกทางหนึง่ ดวย
สรางสรรคเครือ่ งประดับสูต ลาดโลก
ติดตอ สํานักสงเสริมการคาสินคาไลฟสไตล 02 507 8392-3

อัตลักษณใหม DITP

เชื่อมั่น คุนเคย ในการสื่อสาร
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (DITP) มีนโยบายใหความสําคัญกับ
การสราง Corporate Identity (CI) หรืออัตลักษณขององคกร เพื่อเปน
การเสริมสรางภาพลักษณของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ในการ
เปนหนวยงานหลักดานการพัฒนา ผลักดันสินคาและบริการของไทยสู
ตลาดตางประเทศ และเพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่น คุนเคย ในการ
ติดตอสื่อสารกับผูประกอบการทั้งในและตางประเทศ สํานักประชาสัมพันธ
และสื่อสารองคกร จึงจัดกิจกรรมฝกอบรมการใชอัตลักษณ และการเขียน
สื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมภาพลักษณกรมฯขึ้น เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม
2561 ทําใหผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนสื่อ
ประชาสัมพันธและหลักการใชงานอัตลักษณ รวมถึงสามารถนําความรูจาก
วิทยากรไปใชประโยชนและประยุกตกับงานของตนได
ติดตามขาวสารกิจกรรมของ DITP ไดที่ www.ditp.go.th

สาละลังกา
สรรพคุณของดอกใชเปนยาสมานแผล ยาหามเลือด
แกโรคผิวหนัง ตุมพุพอง ซิฟลิส โกโนเรีย วัณโรค
ทองรวง บิด หูอักเสบ เปนตน สรรพคุณของผล
ใชแกโรคทองเสีย ทองรวง
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จับคูธุรกิจแดนมังกร

เปดโอกาสสําคัญการคาการลงทุน
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (DITP) จัดกิจกรรมจับคูเจรจาธุรกิจ
ภายในงาน “ประชุมคณะกรรมการรวมวาดวยการคาการลงทุน และ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทย-จีน (JC เศรษฐกิจไทย-จีน)”
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ผนึกกําลังภาครัฐ-เอกชนชั้นนําจากไทยและจีน
รวมกวา 400 ราย มูลคาการคาภายในงานกวา 130 ลานเหรียญสหรัฐ
(4,200 ลานบาท) ตั้งเปาหมายดานการคาการลงทุนระหวางนักธุรกิจ ผูซื้อ
ผูนําเขา และนักลงทุนกวา 140,000 ลานเหรียญสหรัฐ (4.6 ลานลานบาท)
ภายในป 2563 โดยในป 2560 มูลคาการคาระหวางไทยและจีน มีการขยายตัว
อยางตอเนื่องมูลคามากกวา 73,000 ลานเหรียญสหรัฐ (2.3 แสนลานบาท)
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 12 สินคาที่สําคัญไดแก อาหาร สินคาเกษตรและ
เกษตรแปรรูป ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจกอสราง โลจิสติกส ฟนเทค อากาศยาน
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส อีคอมเมิรซ ฯลฯ
สนใจรวมกิจกรรม ติดตอ DITP Call Center 1169

DITP สรางเครือขาย
ผูบริหารระดับสูง

CLMVT ผนึกกําลังรับเศรษฐกิจยุคใหม
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผูป ระกอบการการคายุคใหม
(New Economy Academy : NEA) ไดจดั โครงการ CLMVT Executive Program 2018
ระหวางวันที่ 25-28 สิงหาคม ทีผ่ า นมา นําผูบ ริหารระดับสูงทัง้ จากภาครัฐและเอกชน
ในกลุม ประเทศ CLMVT เขามาสรางมิตรภาพและเครือขายธุรกิจ ผานกิจกรรมการเรียนรู รวมทัง้
การแลกเปลีย่ นมุมมองและประสบการณ ภายใตแนวคิด Creative CLMVT โดยมีทมี อาจารยจากสถาบัน
ชัน้ นําของโลก Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา มาเปนวิทยากร เพือ่ เสริมสรางความแข็งแกรงของภูมภิ าค
CLMVT ภายใตบริบทของเศรษฐกิจยุคใหมและการเปลีย่ นแปลงของโลก ซึง่ โครงการดังกลาวเปนเครือ่ งมือทีส่ าํ คัญทีช่ ว ย
กระชับความสัมพันธและขยายโอกาสทางการคาการลงทุนภายในกลุม ประเทศ CLMVT นอกจากนี้ ยังเปนเวทีใหผบู ริหารระดับสูง
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีเ่ ขารวมโครงการไดแลกเปลีย่ นทัศนะและออกแบบกลยุทธใหมๆ รวมกัน ซึง่ จะสามารถพัฒนาเปน
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับประเทศและภูมภิ าคได
ติดตามกิจกรรมดีๆ ของสถาบันพัฒนาผูป ระกอบการการคายุคใหมไดที่ nea.ditp.go.th
THINK DITP
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คลุกวงใน

DITP
INSIDER

อินทนิล
สรรพคุณ ชวยลดนํ้าตาลในเลือด
รักษาเบาหวาน ชวยขับปสสาวะ ลดความดันโลหิต
รักษาแผลในชองปากและคอ แกอาการทองเสีย
แกไข แกอาการนอนไมหลับ
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“มวยไทย” สรางโอกาสสูตลาดโลก
กระแสคนรักสุขภาพกําลังมาแรง การออกกําลังกายในแบบทีช่ ว ยเผาผลาญแคลอรีไ่ ดมาก ชวย
สรางรูปราง กลามเนือ้ และเปนกิจกรรมทีส่ นุกสนาน สงเสริมสุขภาพ และสมาธิอยางมวยไทย
กําลังไดรบั ความนิยม ถึงแมจะเปนกีฬาทีม่ คี วามดุดนั แตกค็ งไวซงึ่ ความสวยงามในรูปแบบของ
ศิลปะการปองกันตัว และมีชนั้ เชิงในการตอสูค วบคูก นั ไป ทําใหมวยไทยเปนกีฬายอดนิยมอันดับ
ตนๆ ทีส่ ามารถสรางมูลคาเพิม่ ใหเปนธุรกิจบริการเพือ่ สงออกไปยังตางประเทศ อีกทัง้ เปนการเผย
แพรวฒ
ั นธรรมไทย และสรางชือ่ เสียงใหประเทศไทยไดอกี ดวย
คุณชณันภัสร พิศาลอภิพงศ (เอกธิดา วงศกาํ แหง) ผูอ าํ นวยการอาวุโส สํานักงานสงเสริมการคา
ในตางประเทศ ณ เมืองฮองกง ไดใหขอ มูลของธุรกิจมวยไทยและโอกาสของผูป ระกอบการไทย
กับ THINK TRADE THINK DITP ไวอยางนาสนใจ

เอกลักษณมวยไทยในสายตาคนทัว่ โลก

มวยไทย เปนกีฬาทีค่ นทัว่ โลกใหความสนใจ เพราะเปนศิลปะ
ทีส่ วยงาม มีเอกลักษณเฉพาะตัว ทัง้ เรือ่ งของทาทาง ลีลาที่
สวยงาม และความทรงพลังของแมไมมวยไทย เปนหนึง่ เดียว
ในโลกทีไ่ มมใี ครเทียบเคียงได ความโดงดังของมวยไทยนี้ ไมได
อยูแคความเปนกีฬาเทานั้น แตยังมีบุคคลที่ชวยเนนยํ้าถึง
เอกลักษณของมวยไทย อยางนักมวยไทยชื่อกอง “บัวขาว”
ที่ชนะการแขงขันจนคนทั่วโลกรูจักดี และสตั๊นแมนที่ผันตัว
มาเปนนักแสดงชื่อดังที่ผานผลงานภาพยนตรมามากมาย
อยาง “จา พนม” ซึ่งก็ลวนใชแมไมมวยไทยในการแสดง
ชวยประชาสัมพันธคาํ วา “มวยไทย” ใหเปนทีร่ จู กั ในวงกวาง

มวยไทย ขยายผืนผาใบถึงตางแดน

จากความนิยมของมวยไทย ทีข่ ยายไปสูส ากลนัน้ ทําใหเกิด
ธุรกิจบริการและสินคาทีเ่ กีย่ วกับมวยไทยในประเทศตางๆ
ทัว่ โลก มีคา ยมวยไทยเกิดขึน้ ในตางประเทศรวมเกือบ 4,000
แหง กระจายอยูใ น 36 ประเทศ โดยเฉพาะทีบ่ ราซิล อิหราน
อินเดีย โมร็อกโก อเมริกา รวมถึงฮองกง ซึง่ มีสถานทีส่ อน
มวยไทยมากเปนอันดับตนๆ

ธุรกิจมวยไทยในฮองกง

มวยไทยเปนทีย่ อมรับอยางแพรหลายวาเปนกีฬาทีส่ นุก สราง
ความแข็งแรงใหกบั รางกาย และชวยในการเผาผลาญไขมันได
อยางยอดเยี่ยม อีกทั้งยังชวยสงเสริมสุขภาพจิตในเชิงบวก
และบรรเทาความเครียดไดดี จึงเหมาะสําหรับผูท ตี่ อ งการ
ออกกําลังกายเพือ่ สุขภาพ ตองการความบันเทิงใจ และยังได
เรียนศิลปะการตอสูข องไทยรวมดวย ปจจุบนั แนวโนมกีฬา
มวยไทยในฮองกงไดรบั ความนิยมมากขึน้ เรือ่ ยๆ ทีผ่ า นมา
มีการกอตั้งสมาคมมวยไทยแหงฮองกงขึ้น (Hongkong
Muay-Thai Association : HKMTA) ตัง้ แตป พ.ศ. 2545
และปจจุบนั ไดมกี ารกอตัง้ สตูดโิ อฝกมวยไทยมากกวาสิบแหง
ซึง่ บางแหงมีมากกวาหนึง่ สาขา กระจายอยูใ นยานทีม่ ชี อื่ เสียง
ของฮองกง เชน คอสเวยเบย (Causeway Bay) หรือเซ็นทรัล
(Central) นอกจากนีย้ งั มีฟต เนสหรือสถานออกกําลังกายใน
ฮองกง 214 แหง ไดเปดคอรสฝกสอนมวยไทยโดยมีครูผฝู ก
ชาวไทยรวมสอนดวย สําหรับคอรสเรียนมวยไทยและ Kick
boxing นัน้ ถือวาเปนคอรสทีก่ าํ ลังไดรบั ความนิยมอยางสูง
THINK DITP

รองจากโยคะ โดยคาใชจา ยเฉลีย่ ตอครัง้ (45 นาที) ประมาณ
3,500-5,000 บาท หรือเดือนละประมาณ 22,000 บาท
นอกจากนี้สินคาและอุปกรณยังมีความตองการนําเขาจาก
ประเทศไทยอีกจํานวนมาก เนือ่ งจากสินคาทีม่ าจากประเทศไทย
มีคณ
ุ ภาพดีและดูนา เชือ่ ถือ

จุดเดนมวยไทย สรางโอกาสสูต า งประเทศ

ในแงวัฒนธรรมนั้น มวยไทยเปนสินคาที่มีเอกลักษณและมี
จุดแข็งทีส่ ามารถสรางมูลคาเพิม่ ได นําไปสูก ารสงออกสินคาและ
บริการของไทยโดยเฉพาะอุปกรณกฬี า อาทิ นวม กางเกงมวย
ผาพันมือ ตลอดจนถึงธุรกิจบริการ ครูผูฝกสอน (Trainer)
คายมวย หรือสตูดิโอฝกสอนมวยไทย เปนตน ซึ่งทําใหชาว
ตางชาติไดเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีของไทย กระตุน
ความสนใจใหตางชาติหันมาสนใจสินคาไทยไดเปนอยางดี

ฝากถึงผูป ระกอบการไทย

จากแนวโนมธุรกิจคายมวยและการหาสถานทีอ่ อกกําลังกาย
เพือ่ สุขภาพทีก่ าํ ลังไดรบั ความนิยม จึงเปนโอกาสทีน่ กั ลงทุนไทย
สามารถเปดกิจการคายมวยหรือสตูดโิ อออกกําลังกายทีม่ คี อรส
มวยไทยได โดยตองสรางเอกลักษณ พัฒนาครูผฝู ก สอน ใหมี
ใบรับรองและวีซา การทํางานทีถ่ กู ตอง รวมทัง้ ศึกษาทําเลทีต่ งั้
ทีเ่ ดินทางสะดวก เหมาะกับชีวติ คนทํางาน อีกทัง้ ยังมีทางเลือก
ในการเขารวมธุรกิจแฟรนไชส (Franchise) เพื่อขยายธุรกิจ
ที่จะทําใหผูประกอบการไดประโยชนจากเครื่องหมายการคา
สวนแบงทางการตลาด และสามารถขยายตลาดไปสูเ มืองอืน่ ๆ
รวมถึงในสาธารณรัฐประชาชนจีนดวย ซึง่ เปนอีกหนึง่ ทางเลือก
ของการลงทุนทีน่ า สนใจ
การสงเสริมชองทางการตลาดในอุตสาหกรรมนี้ ผูป ระกอบการ
ไทยสามารถพัฒนาสินคาที่เกี่ยวของกับมวยไทยในรูปแบบที่
ทันสมัย เขาถึงผูบ ริโภคสมัยใหมใหมากยิง่ ขึน้ ตลอดจนการทํา
ประชาสัมพันธเพิม่ เติม ใหเห็นถึงศาสตรของมวยไทย ทีโ่ ดดเดน
ไมแพศาสตรการตอสูแบบผสมอื่นๆ (Mixed Martial Arts)
โดยรัฐบาลไทยไดสง เสริมทัง้ ดานกีฬา การทองเทีย่ ว และการคา
ทีจ่ ะนํามาซึง่ การสงออกสินคาและบริการในอุตสาหกรรมนีไ้ ด
อยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสรางเม็ดเงินและรายได
อันจะสงผลดีตอ เศรษฐกิจของประเทศไทยไดอยางยัง่ ยืน
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ยกระดับ “ธุรกิจสปา” สูมาตรฐานสากล
ธุรกิจสปาเปนหนึง่ ในธุรกิจบริการ
สุขภาพทีส่ รางรายไดใหกบั ประเทศ
ไทยกวา 979 ลานดอลลารสหรัฐ
(32,000 ลานบาท) ในป 2556
ซึ่งเปนรายไดจากนักทองเที่ยว
มากถึงรอยละ 90 ปจจุบันมี
ผูป ระกอบการเฉพาะในประเทศ
ไทยกวา 2,000 ราย ธุรกิจสปา
เปนสวนหนึง่ ของอุตสาหกรรมเพือ่
สุขภาพที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตทั้งในประเทศไทยและตาง
ประเทศ จากขอมูลของ Global Wellness Institute รายงานตัวเลข
ลาสุดในป 2558 พบวามีมลู คามากถึง 99,000 ลานดอลลารสหรัฐ
(3.2 ลานลานบาท) และมีการเจริญเติบโตอยางตอเนือ่ งทุกป
THINK TRADE THINK DITP ฉบับนีไ้ ดมโี อกาสสัมภาษณ
คุณกรด โรจนเสถียร ปจจุบนั ดํารงตําแหนงนายกสมาคมสปาแหง
ประเทศไทย รองประธานสภาอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วแหง
ประเทศไทย และ ผูจ ดั การฝายขาย บริษทั ชีวาศรม อินเตอร
เนชัน่ แนล เฮลท รีสอรท จํากัด คุณกรดกลาวถึงทิศทางธุรกิจสปา
วามีการพัฒนาไปสูก ารใหบริการทีผ่ สมผสานศาสตรแหงการบําบัด
เพือ่ สุขภาพทีด่ ที งั้ ทางดานรางกายและจิตใจมารวมเขาไวดว ยกัน
ไดแก การออกกําลังกาย การฝกโยคะ การฝกสมาธิ และอาหารเพือ่
สุขภาพ สําหรับประเทศไทยทีม่ คี วามโดดเดนในดานการบริการและ
การนวดแผนไทย ซึง่ ถือวาเปนจุดขายทีส่ าํ คัญ คุณกรดแนะนําให
ธุรกิจสปาสรางนวัตกรรมในดานบริการทีน่ าํ จุดเดนทางวัฒนธรรม
มาประยุกตใช เชน การจัดโปรแกรมฝกสมาธิรว มกับวัด นอกจากนี้
การพัฒนาสินคาสปา โดยนําความหลากหลายทางชีวภาพและ
สมุนไพรไทยมาประยุกตใช จะสามารถสรางจุดขายใหกบั นักทอง
เทีย่ วชาวตางชาติไดมากขึน้ เชนกัน

คุณกรดไดกลาวเพิ่มเติมวา ธุรกิจสปาของไทยถึงแมจะยังไม
ไดเปนผูนําในเวทีระดับโลก แตประเทศไทยถือเปนจุดหมาย
อันดับตนๆ ของนักทองเที่ยวทั่วโลกที่สนใจทําสปา จึงขอให
ผูประกอบการธุรกิจสปารวมกันยกระดับมาตรฐานสูระดับ
สากล โดยคํานึงถึงกฎหมายสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีการกําหนดกรอบการขออนุญาตและ
มาตรฐานการใหบริการในดานตางๆ ควบคูไปดวย
สําหรับความรวมมือระหวางกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศและสมาคมสปาแหงประเทศไทย ไดมีการจัด
กิจกรรม Thailand Spa and Well-Being เปนงานเสวนา
และแลกเปลี่ยนประสบการณความรูโดยมีวิทยากรทั้ง
ในประเทศและตางประเทศมารวมบรรยาย โดยมี DITP
เปนหนึ่งในพันธมิตรรวมจัดงานมาอยางตอเนื่องตลอดหลาย
ปที่ผานมา
ทีมงาน THINK TRADE THINK DITP ขอกลาวถึง
คุณบุญชู โรจนเสถียร นักการเมืองและผูกอตั้งชีวาศรม
ในฐานะนักการเมืองสายเศรษฐกิจที่ใหความสําคัญในธุรกิจ
ดานสุขภาพและสปาวาจะเปนธุรกิจสําคัญที่จะสรางรายได
ใหกับประเทศไทยไดมาก ซึ่งคุณบุญชูไดกลาวถึงเรื่องนี้
มากวา 30 ป กอนกอตั้งชีวาศรม
คุณกรดในฐานะผูจัดการฝายขาย กลาววา ชีวาศรมกําลัง
มีการปรับปรุงสถานที่ การใหบริการและสินคา ซึ่งอาจ
เปนกรณีศึกษาใหกับผูประกอบการสปา และขอเชิญ
ผูประกอบการมารวมสรางมาตรฐานการใหบริการธุรกิจสปา
และผลักดันธุรกิจสปาไทยใหเปนผูนําในอันดับตนๆ ของโลก
ตอไปในอนาคต
พัฒนาสินคาและบริการออกสูต ลาดโลก
ติดตอ สํานักพัฒนาและสงเสริมธุรกิจบริการ
โทร. 02 507 8257

จันทนกะพอ
สรรพคุณ ใชเปนสวนผสมของยาสมุนไพร
ใชสูดดม แกอาการเปนลม บํารุงหัวใจ
เนื้อไมของจันทนกะพอสามารถใชชวยแกโรคสันนิบาต
แกอาการวิงเวียนศรีษะ ชวยขับลม ชวยขับเสมหะ
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นพ.บุญ วนาสิน

ประธานกรรมการ
บริษัท ธนบุรี เฮลทแคร กรุป จํากัด (มหาชน)

“กาวสูการเปนผูนําดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ”
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) หมายถึง
การที่ผูปวยชาวตางชาติเดินทางมารักษาตัวในโรงพยาบาล
ของประเทศไทย รวมไปถึงนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมา
ทองเที่ยวพรอมทั้งใชบริการดานสุขภาพ อาทิ ตรวจสุขภาพ
ทั่วไป ทําฟน ศัลยกรรมความงาม รวมถึงการนวดแผนไทย
และการทําสปา การทองเที่ยวเชิงสุขภาพจึงถือวาเปนหนึ่งใน
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพ
นานาชาติ และศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ตลาดการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพทั่วโลกมีมูลคากวา 1.6 ลานลานบาท
ขยายตัวเกือบรอยละ 10 ตอป ชวยสรางรายไดใหกลุม
ผูประกอบการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 30 ตอป สําหรับ
ประเทศไทยการทองเที่ยวเชิงสุขภาพมีการเจริญเติบโตตอ
เนื่องประมาณรอยละ 8 ตอป
ทีมงาน THINK TRADE THINK DITP ไดมีโอกาสสัมภาษณ
นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัท ธนบุรี เฮลทแคร
กรุป จํากัด (มหาชน) เกี่ยวกับทิศทางการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพของประเทศไทย นพ.บุญ กลาววา Medical Tourism
ของไทยถือวาเปนผูนําในระดับเอเชีย มียอดผูปวยที่เดินทาง
เขามารักษาและทองเทีย่ วในประเทศไทยกวา 1.5 ลานคนตอป
สาเหตุสําคัญ 3 ประการที่ทําใหประเทศไทยเปนผูนําดาน
การทองเที่ยงเชิงสุขภาพ คือ ประการที่หนึ่ง คารักษาบริการ
ที่เหมาะสมไมสูงเกินไป เมื่อเทียบกับประเทศคูแขงอยาง
ประเทศสิงคโปร
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ประการที่สอง การใหบริการแบบคนไทย ที่มีใจรักงานบริการ
(Service Mind) ถือวาเปนจุดแข็งที่สําคัญของไทย ประการที่
สาม การทองเที่ยวของไทยถือวาเปนระดับ “World class” มี
ความนาสนใจและหลากหลายสามารถดึงดูดผูปวยใหตัดสินใจ
มารักษาในประเทศไทย
นอกจากนี้ นพ.บุญ ไดกลาวถึงทิศทางการใหบริการดานการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพวา ถึงแมผูปวยจากยุโรปและกลุมประเทศ
ตะวันออกกลางจะมีปริมาณลดลงบาง แตผูปวยจากประเทศ
จีน เมียนมาร และกัมพูชา มีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุม
ผูมีบุตรยากชาวจีนที่เดินทางมารักษาปญหาการมีบุตรยากและ
การทําเด็กหลอดแกวกวา 10,000 คนตอป เนื่องจากประเทศ
ไทยมีความเชี่ยวชาญในดานนี้มากวา 20 ป และอีกหนึ่ง
ประเภทการรักษาทีม่ กี ารพัฒนาอยางตอเนือ่ งคือดานทันตกรรม
ประเทศไทยถือเปนผูนําทั้งดานการใหบริการที่รวดเร็วและมี
ราคาที่เหมาะสม เปนรองเพียงแคประเทศเยอรมันเทานั้น
นพ.บุญ ไดกลาวถึงการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูสังคม
ผูสูงอายุอยางเต็มตัวของประเทศไทยวา บริษัท ธนบุรี
เฮลทแคร กรุป จํากัด (มหาชน) ไดจัดทําโครงการ
Jin Wellbeing County หรือเมืองแนวคิดใหมเพื่อวัยเกษียณ
โดยการพัฒนาโครงการประกอบไปดวยที่พักอาศัยพรอม
สิ่งอํานวยความสะดวกดานไลฟสไตลและบริการดานสุขภาพ
ครบวงจรเพื่อผูสูงวัยและครอบครัว ที่เกิดจากการนําความ
เชี่ยวชาญดานการบริการทางการแพทยที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลที่ทางบริษัท ธนบุรี เฮลทแคร กรุป จํากัด
(มหาชน) สั่งสมมานานกวา 40 ป และความเขาใจ
ในดานความตองการทั้งทางรางกาย จิตใจ ของผูสูงวัย
และครอบครัวอยางแทจริง

THINK TRADE
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ของดีบอกตอ

DITP
REVIEW

“ดินสอ” หุน ยนตสญ
ั ชาติไทย โดย บริษทั ซีที เอเซีย โรโบติกส จํากัด บริษทั ผูผ ลิตและพัฒนาหุน ยนตเชิงพาณิชย
เพือ่ จําหนายรายแรกในประเทศไทย สงออกไปจําหนายทีป่ ระเทศญีป่ นุ และหลายประเทศในยุโรป
หุน ยนต “ดินสอมิน”ิ หรือหุน ยนตดนิ สอรุน ที่ 3 ถูกพัฒนามาจากหุน ยนตใหบริการเสิรฟ อาหารและรับคําสัง่ ในราน
อาหาร (รุน ที่ 1 และ 2) โดยหุน ยนตดนิ สอมินนิ ี้ เปนหุน ยนตขนาดเล็ก สําหรับดูแลผูส งู อายุตวั แรกของโลก สรางขึน้
เพื่อดูแลผูสูงอายุที่เคลื่อนไหวไมได หรือผูสูงอายุที่นอนติดเตียง โดย “ดินสอมินิ” มีระบบเซ็นเซอรชวยติดตาม
พฤติกรรมการนอน การขยับตัว ดวยกลอง 3 มิตทิ แี่ ยกระหวางคนกับวัตถุไดดี หากพบวาผูส งู อายุไมขยับเปนเวลานาน
หรือเกิดหกลม ระบบจะทําการแจงเตือนไปยังสมารทโฟนของบุตรหลานหรือแพทยทนั ที นอกจากนีย้ งั มีระบบการวัด
ชีพจร วัดอัตราการเตนของหัวใจ การแจงเตือนการกินยา และบันทึกประวัตกิ ารรักษา เพือ่ ติดตามและรายงานผล
มีระบบโทรศัพทแบบวิดโี อคอลเพือ่ สือ่ สารกับบุตรหลานและแพทย โดยดินสอมินจิ ะเชือ่ มตอและรับสายใหเองในกรณี
ทีม่ สี ายโทรเขามา หรือผูส งู อายุตอ งการโทรออก ก็สามารถแตะหนาจอรูปบุคคลทีต่ อ งการติดตอไดทนั ที โดยไมจาํ เปน
ตองจดจําเบอรโทรศัพทบคุ คลนัน้ พิเศษกวานัน้ ยังมี
ฟงกชนั่ ชวยผูส งู อายุทมี่ อี าการซึมเศรา ดวยการชวน
รองเพลง ออกกําลังกาย หรือสวดมนต
และในอนาคตจะมีการพัฒนาตอยอดหุน ยนตดนิ สอ
รุนที่ 4 โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใชระบบกาซ
เซนเซอร ทําใหสามารถตรวจโรคจากลมหายใจ เชน
โรคมะเร็ง นับวาเปนนวัตกรรมหุน ยนตเพือ่ สุขภาพ
ทีท่ าํ ใหผสู งู อายุดาํ รงชีวติ ไดงา ยขึน้
บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส จํากัด เขารวมโครงการ
SME Proactive กับกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
และเขารวมงาน MEDICA 2017 งานแสดงสินคาจาก
อุตสาหกรรมดานการแพทยและการดูแลสุขภาพระดับโลก
ที่จัดขึ้นเปนประจําทุกป ที่ประเทศเยอรมนี
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นันทวัลย ศกุนตนาค
ปลัดกระทรวงพาณิชย

นางนันทวัลย ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย เริม่ รับราชการทีก่ รมพาณิชยสมั พันธ
(ปจจุบนั กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ) จบการศึกษาบัญชีบณ
ั ฑิต (การเงินและ
การธนาคาร) จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และไดรบั ทุนจากสํานักงาน ก.พ. ไปศึกษา
ตอ MBA มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา นางนันทวัลย
รับราชการโดยดํารงตําแหนงที่สําคัญ อาทิ อธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ อธิบดีกรมทรัพยสนิ ทางปญญา อธิบดีกรมการคาภายใน และสุดทายไดดาํ รงตําแหนงทีส่ งู สุดของราชการคือปลัดกระทรวงพาณิชย
“ดิฉนั ตัดสินใจมารับราชการทีก่ รมพาณิชยสมั พันธ เนือ่ งจากเปนงานทีท่ า ทายและมีความ
นาสนใจ ไดทาํ งานกับหนวยงานในตางประเทศ ซึง่ หลังจากไดทาํ งานแลว ทําใหทราบวา
งานทีท่ าํ มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจไทย จึงตัง้ ใจทํางานใหเต็มทีแ่ ละทํางานใหดี
ทีส่ ดุ โดยถือคติทวี่ า ถาหากเราทํางานทีร่ กั แลว ผลงานก็จะออกมาดี เราก็มคี วามสุขและ
มีสขุ ภาพทีด่ ไี ปดวย แมวา งานจะมากแคไหนก็ตาม”
นางนันทวัลย ไดกลาวเพิม่ เติมในฐานะทีไ่ ดทาํ งานและเติบโตมากับกรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศวา อยากเห็นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชนในการ
ทํางาน เพือ่ การพัฒนาและปรับปรุงใหแกผปู ระกอบการในดานตางๆ และควร
พัฒนาองคกรใหเร็วขึน้ เพราะในอดีตถือวาเปนกรมทีเ่ ปนผูน าํ ดานการเปลีย่ นแปลง
แตในปจจุบนั มีหลายหนวยงานทีส่ ามารถพัฒนาองคกรไดอยางรวดเร็วเชนกัน
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศจึงตองเรงทีจ่ ะเดินไปขางหนาใหทนั กับ
สถานการณทเี่ ปลีย่ นแปลงไป
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศเปนหนวยงานของรัฐทีบ่ คุ ลากรของกรม
ไดมโี อกาสทํางานในตางประเทศ ทําใหกรมมีแนวทางการทํางานทีท่ นั สมัย
และมีความเปนสากล ประกอบกับการทํา Benchmark หรือ การวัด
เปรียบเทียบสมรรถนะการทํางานกับหนวยงานในตางประเทศจะเปน
เครือ่ งมือสําคัญทีย่ กระดับการทํางานและการบริหารใหสงู ขึน้ อยางตอเนือ่ ง
นางนันทวัลย ไดฝากขอคิด ถึงขาราชการและเจาหนาทีร่ นุ นอง
ในวาระทีจ่ ะเกษียณอายุในปนวี้ า การโยกยายเปนสิง่ ทีด่ ี
อยากลัวทีจ่ ะกาวเดินเพราะเปนการ
เปดโอกาสใหไดเรียนรูส งิ่ ใหมๆ
มีประสบการณเพิม่ มากขึน้
และขอใหมคี วามสุขในการทํางาน
มีความใสใจ และตัง้ ใจในการทํางาน
ใหบรรลุเปาหมายทีต่ งั้ ไว เพือ่ การพัฒนา
ประเทศไทยใหมคี วามเจริญกาวหนาตอไป
ซึง่ ตองฝากไวกบั นองๆ รุน ตอไปดวย
นางนันทวัลย ศกุนตนาค

ปลัดกระทรวงพาณิชย
สนใจรวมงานกับ DITP โทร. 1169
www.ditp.go.th
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Where to ﬁnd us
1. หองสมุด
- หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library)
- หองสมุดประจํามหาวิทยาลัย (21 แหง)
- SCG Experience
- Crystal Design Center (CDC)
2. หางสรรพสินคา
- หองรับรอง Central Group
- สยามเซ็นเตอร
- สยามดิสคัฟเวอรี่
3. รานคาเฟ
- ราน S&P 20 สาขา
4. โรงพยาบาล
- รพ.ธนบุรี
5. ทาอากาศยาน / สายการบิน
- บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) AOT
- Bangkok Airways
6. WEBSITE
- www.thinktradethinkditp.com
- www.thaigov.go.th/ebook/contents/getByCategory/12
- www.ookbee.com
7. APPLICATION
- ThaiGov
- OOKBEE
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HEALTHY
THOUGHT
อาหารเสริมความคิด

It is health that
is real wealth and not
pieces of gold and silver

สุขภาพที่ดีคือขุมทรัพยที่แทจริงไมใชทองหรือเงิน
-mahatma gandhi-
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THINK TRADE THINK DITP
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย
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