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EXECUTIVE EDITOR’S NOTE

ผมขอใช้้โอกาสนี้้�ที่้�ได้้เข้ามาดู้แลงานี้ส่งเสริิมการิค้้าริะหว่่างปริะเที่ศ สว่ัสด้้ทีุ่กที่่านี้ที่้�ติิด้ติาม
นี้ิติยสาริ Think Trade ของกริมส่งเสริิมการิค้้าริะหว่่างปริะเที่ศ Think Trade Special Edition 
ฉบัับันี้้� อยากให้ทีุ่กที่่านี้ได้้ที่ริาบัถึึงค้ว่ามติั�งใจและมุ่งมั�นี้ในี้การิที่ำางานี้ของกริะที่ริว่งพาณิิช้ย์  
ที่่ามกลางสถึานี้การิณ์ิโค้วิ่ด้ที่้�ผ่านี้มา จึงขอนี้ำาเสนี้อผลงานี้การิที่ำางานี้ในี้ริอบั 2 ปีภายใต้ิ 
การินี้ำาของ นี้ายจุริินี้ที่ร์ิ ลักษณิวิ่ศิษฏ์์ ริองนี้ายกรัิฐมนี้ติริ้และริัฐมนี้ติริ้ว่่าการิกริะที่ริว่งพาณิิช้ย์  
และผลงานี้ของกริมส่งเสริิมการิค้้าริะหว่่างปริะเที่ศที่้�ได้้ริับัมอบันี้โยบัายและปริับัเปล้�ยนี้ริูปแบับั
การิที่ำางานี้เพ่�อริองริับัสถึานี้การิณิ์ด้ังกล่าว่ สำาหริับัค้อลัมนี้์ Special Interview ขอหยิบัยก 
บัที่สัมภาษณ์ิผูบ้ัริหิาริกริะที่ริว่งถึึงมุมมองการิที่ำางานี้ การิขับัเค้ล่�อนี้นี้โยบัายการิค้า้ริะหว่่างปริะเที่ศ

เชิ้งนี้โยบัายสู่การิปฏิ์บััติิมาเล่าสู่กันี้ฟััง

ในี้ปี 2565 สถึานี้การิณ์ินี้่าจะเริิ�มกลับัเข้าสู่ภาว่ะปกติิ ปริะเที่ศต่ิางๆ ริว่มถึึงปริะเที่ศไที่ยเริิ�ม
ที่ยอยเปิด้ปริะเที่ศอ้กค้ริั�ง เริานี้่าจะได้้เห็นี้การิเปล้�ยนี้แปลงจาก New Normal สู่ Next Normal  
ที่้�แท้ี่จริิง การิค้้าริะหว่่างปริะเที่ศในี้สถึานี้การิณิ์หลังโค้ว่ิด้น่ี้าจะยังม้ค้ว่ามที่้าที่ายอ้กมาก ผมหว่ัง
ว่่าเริาจะริ่ว่มม่อกันี้สานี้ติ่อ สริ้างค้ว่ามเข้มแข็งให้กับัการิค้้าริะหว่่างปริะเที่ศของไที่ย สร้ิางโอกาส
ที่างการิค้้าใหม่และเติริย้มพริ้อมริับัมอ่กับัค้ว่ามไม่แนี้่นี้อนี้ติ่างๆ ในี้อนี้าค้ติเพ่�อใหก้าริค้้าของไที่ย
จะสามาริถึเติบิัโติได้้อย่างติ่อเนี้่�อง

เริามาริว่มพลงัสร้ิางค้ว่ามเขม้แข็งให้กับัการิค้า้ริะหว่่างปริะเที่ศของไที่ยด้้ว่ยกนัี้ค้รัิบั ขอบัค้ณุิค้ริบัั

ภููส่ิต รัตนกุล เส่รีเริงฤทธิ์ิ� 
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ว่ิถีีธิ์ุรกิจย์ุค้ใหม่

Contents ปีีที่่� 11 มกราคม - ม่นาคม 2565
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กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดตัว 50 แบรนด์ไทย
ฮีีโร่ พร้อมยกทัพเปล่ียนโลก ด้วยแคมเปญ “BCG : Be the ChanGe” 

ชวนทุกคนเป็นส่วนหน่่งของการเปล่ียนแปลงเพ่ือโลกสีเขียว สินค้าทุกชิ�นถูก
สร้างสรรค์เพ่ือเป้าหมายท่ีย่ิงใหญ่ ภายใต้แนวคิด Bio economy, Circular economy  

และ Green economy เพ่ือโลกท่ีน่าอยู่ข่�นทุกนาที เปล่ียนโลกง่ายๆ เร่ิมได้เลยท่ีตัวเรา

แคมเปญ BCG : Be the ChanGe เป็นกลยุทธ์ในการนําเสนอ “Bio Circular Green Economy” ไปยัง 
ผูู้้ซืื้�อผูู้้บริโภคชาวต่างชาติด้วยมุมมองการเชิญชวนมาเป็นส่วนหน่่งของการเปล่ียนแปลงเพ่ือให้โลกดีข่�น โดยกรมได้ 

ริเร่ิมเพ่ือให้เกิดการส่ือสารท่ีเข้าใจง่ายข่�น และเข้าถ่งได้ทุกคน เป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ในเวทีสากลและส่งเสริม
ภาพลกัษ์ณท่ี์ดีใหกั้บประเทศไทย มกีารจดัทํา E-catalogue สามารถดรูายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ท่ี https://www.thaigroove.com/

bcgheroes เล่าเร่ืองราวของแบรนด์เหล่านี�เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้กับผูู้้ประกอบการรายอ่ืนๆ และใช้เป็นแคตตาล็อกสําหรับ 
เซื้ลส์แมนประเทศ หรือทูตพาณิชย์ทั�ง 58 แห่ง ให้นําไปนําเสนอกับลูกค้า เปิดมุมมองใหม่ๆ เก่ียวกับสินค้าไทย ซ่่ื้งมองว่าเป็น 
จังหวะเวลาท่ีดีท่ีผูู้้คนมองหาสินค้าของขวัญเตรียมต้อนรับปีใหม่ แบรนด์ในแคตตาล็อกนี�น่าจะเป็นท่ีถูกใจผูู้้ซืื้�อทั�งชาวไทยและต่างประเทศ

 โดนใจทั�งผูู้้รับและผูู้้ให้ เพราะดีต่อใจและดีต่อโลก 

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ� กล่าวว่า “ภายใต้การนําของ นายจุรินทร์ ลักษ์ณวิศิษ์ฏ์์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศดําเนินงานโดยมุ่งส่งเสริมผูู้้ประกอบการไทยให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันสูงและ
ตอบสนองแนวโน้มความต้องการของตลาด (ตลาดนําการผู้ลิต) โดยเล็งเห็นว่าหน่่งในประเด็นสําคัญท่ีถูกหยิบยกทั�งในระดับนโยบาย  
และในกลุ่มผูู้้บริโภค คือ Global warming / การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ประเด็นนี�ถูกกล่าวถ่งในบริบทการค้ามากข่�น  
ซ่่ื้งแสดงให้เห็นว่าตลาดโลกกําลังจริงจังกับเร่ืองส่ิงแวดล้อม โดยรัฐบาลบางประเทศได้นําประเด็นสากลนี�มากําหนดเป็นนโยบาย
และกฎระเบียบทางการค้าบ้างแล้ว ผูู้้ประกอบการไทยจ่งต้องเร่งปรับตัวให้ทันท่วงทีเพ่ือแข่งขันได้ดีในอนาคต ไม่ว่าจะใน 

ขั�นตอนการแสวงหาวัตถุดิบท่ีไม่ทําลายธรรมชาติ กระบวนการผู้ลิตท่ีประหยัดพลังงาน ไปจนถ่งการขนส่งคาร์บอนต่ํา 
เป็นต้น เราจ่งต้องเร่งสร้างและส่งเสริมผูู้้ประกอบการท่ีดําเนินธุรกิจด้วยโมเดล “BCG : Bio Circular Green Economy” 

หรือเศรษ์ฐกจิชีวภาพ เศรษ์ฐกจิหมนุเวยีน เศรษ์ฐกจิสีเขียว เพ่ือเป้าหมายการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขัน
ให้กับประเทศ เพ่ิมจีดีพีประเทศ เตรียมความพร้อมให้ผูู้้ประกอบการสามารถก้าวข้ามข้อกีดกันทางการค้า

ในตลาดโลก เพ่ิมรายได้ให้ผูู้้ประกอบการทุกระดับ”

#BetheChanGe #THAIBCGHEROES #แบรนด์ไทยเปล่ียนโลก  
#DITP #BCG #BCGEconomy

BE THE CHANGE
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SUCCESS STORY

ส่ัมภูาษณิ์พิเศษ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุ่ข 
ที�ปรึกษารัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งพาณิิชย์์

ที�มาขอำง #ทีมจุรินทร์อำเว่นเจอำร์ 
เริิ�มติ้นี้ติั�งแติ่ติอนี้ท้ี่�ที่่านี้จุริินี้ที่ริ์ ลักษณิว่ิศิษฏ์์ เป็นี้หัว่หนี้้าพริริค้
ปริะช้าธิิปัติย์ เริาเป็นี้ที่้มอเว่นี้เจอริ์ท้ี่�ที่ำายุที่ธิศาสติร์ิติั�งแติ่ ณิ เว่ลานี้ั�นี้  
ส่ว่นี้ใหญ่่จะม้การิแบ่ังภาค้ส่ว่นี้การิที่ำางานี้ เริาดู้แลภาค้สังค้มและการิ
ปริะช้าสัมพันี้ธิ์ภาพลักษณิ์และส่�อสาริ ม้คุ้ณิหญ่ิงกัลยา โสภณิพานี้ิช้ 
เปน็ี้ที่ม้ด้้านี้การิศึกษา ค้ณุิติั�นี้ จติิภสัร์ิ กฤด้ากริ และด้ริ.ริชั้ด้า ธินี้าดิ้เริก 
ที่ม้ด้้านี้สติริ ้นี้อกจากนี้ั�นี้กจ็ะมท้ี่ม้ด้้านี้ค้ว่ามมั�นี้ค้งและที่ม้ติดิ้ติามภาริกจิ
ท่ี่านี้อ้กที่้ม ม้ท่ี่านี้ผู้ช่้ว่ยรัิฐมนี้ติริ้ สริริเสริิญ่ สมะลาภา ที่่านี้บุัณิย์ธิ้ร์ิ  
พานี้ิช้ปริะไพ เลขานีุ้การิรัิฐมนี้ติริ้ ที่ั�ง 2 ค้นี้เป็นี้ด้ริ้มที่้ม แบั่งภาค้ส่ว่นี้ 

การิที่ำางานี้กันี้ เริาเริ้ยกริว่มกันี้ว่่า #ที่้มจุริินี้ที่ริ์อเว่นี้เจอริ์ เนี้่�องจาก 
ท่ี่านี้จุริินี้ที่ริ์ม้ปริะสบัการิณิ์ที่างการิเม่องการิที่ำางานี้สูง เป็นี้ค้นี้ละเอ้ยด้
ริอบัค้อบั ใส่ใจติิด้ติามการิที่ำางานี้ เปน็ี้ท้ี่�มาของ “ที่ำาได้้ไว่ ที่ำาได้้จริงิ” เริา
เลยที่ำางานี้เหม่อนี้เป็นี้ซุุปเปอร์ิฮี้โริ่ เพริาะติ้องขยันี้ อด้ที่นี้ ริว่ด้เร็ิว่ แต่ิละ
ค้นี้ก็จะม้ค้ว่ามสามาริถึค้ล้ายซุุปเปอริ์ฮี้โร่ิในี้แติ่ละด้้านี้ 

แนว่ค้ิดการทำางาน 
ที่ำางานี้ให้สนีุ้กและม้ค้ว่ามสุขในี้การิที่ำางานี้ การิที่ำางานี้จะสนีุ้กถ้ึาเริาม้
เป้าหมายที่้�ชั้ด้เจนี้ เป็นี้งานี้ที่้�ที่้าที่าย ที่้มที่ำางานี้ม้เป้าหมายติริงกันี้มันี้
จะส่�อสาริง่ายและสนีุ้กที่้�จะที่ำางานี้ 

ท่ี่านี้จุริินี้ที่ริ์เป็นี้ผู้ที่้�ม้ปริะสบัการิณิ์ ม้ค้ว่ามสุขุม และค้ว่ามหนี้ักแนี้่นี้  
ในี้ขณิะเด้้ยว่กนัี้กเ็ป็นี้ค้นี้ที่้�มเ้ปา้หมายชั้ด้เจนี้ ค้อ่ติอ้งที่ำานี้โยบัายที่กุอยา่ง
ใหป้ริะสบัค้ว่ามสำาเริจ็ในี้เว่ลาที่้�ริว่ด้เริว็่ ด้งันี้ั�นี้ เม่�อเริามผู้น้ี้ำาที่้�ด้้ หนี้กัแนี้น่ี้  
และม้ที่ักษะ เริาก็ที่ำางานี้เด้ินี้ติามได้้อย่างมั�นี้ใจและสง่างาม แนี้่นี้อนี้
ว่่าการิที่ำางานี้ย่อมเจอแริงกด้ด้ันี้ค้ว่ามที่้าที่ายอยู่บั้าง แติ่ว่่าที่ั�งหมด้มันี้
ก็ไม่ใช้่เริ่�องที่้�เริาจะริับัม่อไม่ได้้ ทีุ่กอย่างขึ�นี้อยู่กับัการิแก้ไข การิบัริิหาริ
จัด้การิและการิส่�อสาริออกไป ไม่นี้ิ�งดู้ด้ายติ่อปัญ่หา 

#ทีมจุรินทร์อำเว่นเจอำร์

แนวคิดการทำางาน  
การใช้ชีวิต

“ทำ�ง�นให้สนุกและมีคว�มสุขในก�รทำ�ง�น”
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พูดถีึงการทำางาน 2 ปีที�ผ่่านมา ประทับใจส่ิ�งไหน 
มากที�สุ่ด แล้ว่ผ่ลส่ัมฤทธิ์ิ�ที�อำอำกมาตรงกับส่ิ�งที�ค้าด
หว่ังไหม
ในี้ริอบั 2 ปี สิ�งที่้�งด้งามที่้�สุด้ท้ี่�ได้้จากกริะที่ริว่งพาณิิช้ย์ ค้่อ ข้าริาช้การิ
กริะที่ริว่งพาณิิช้ย์ที่้�ม้คุ้ณิภาพมาก ค้นี้ม้ปริะสิที่ธิิภาพในี้การิที่ำางานี้  
ค้ว่ามค้ิด้ ที่ัศนี้ค้ติิในี้การิที่ำางานี้ งานี้ม้ผลสัมฤที่ธิิ�ริว่ด้เร็ิว่คุ้ณิภาพของ

งานี้ด้้ สังเกติได้้จากผลโพลที่้�ออกมาแติ่ละจังหว่ัด้ กริะที่ริว่งพาณิชิ้ย์อยู่
อันี้ดั้บัต้ินี้เสมอ และนี้โยบัายท้ี่�เริาปริะกาศติอ่รัิฐสภาก็สมัฤที่ธิิ�ผลที่ั�งหมด้  
ไม่ว่่าจะเป็นี้นี้โยบัายปริะกันี้ริายได้้เกษติริกริ ช้่ว่ยเกษติริกริได้้ที่ั�งหมด้
ปริะมาณิเก่อบั 8 ลา้นี้ค้ริวั่เริอ่นี้และกำาลงัเดิ้นี้หน้ี้าปท้ีี่� 3 ด้้านี้การิส่งออก 
เริาสริ้าง กริอ.พาณิิช้ย์ขึ�นี้มาเป็นี้ค้ริั�งแริกสามาริถึผลักด้ันี้จนี้สำาเริ็จ   
อันี้นี้้�ติลาด้ต่ิางปริะเที่ศกช็้่�นี้ช้ม ภาค้เอกช้นี้ผูส่้งออกผูป้ริะกอบัการิ SME 
ต่ิางๆช้่�นี้ช้ม เริาเพิ�มสัด้ส่ว่นี้ผูส่้งออกที่้�เปน็ี้ SME เพ่�อเปดิ้โอกาสอยา่งเปน็ี้
ธิริริมในี้การิสง่ออก การิอบัริมใหค้้ว่ามริูพั้ฒนี้าปั�นี้ค้นี้ริุน่ี้ใหมใ่หส้ามาริถึ
ส่งออกได้้ นี้อกจากนี้้� ม้การิผลักด้ันี้เริ่�องค้่าค้ริองช้้พ เป็นี้ค้ว่ามงด้งามท้ี่�
ริูสึ้กได้้เม่�องานี้สัมฤที่ธิผ์ล สิ�งท้ี่�อยากพูด้และน่ี้าจะเปน็ี้ขว่ญั่และกำาลงัใจ
ของจุริินี้ที่ริ์อเว่นี้เจอริ์ และบัุค้ลากริที่ั�งหลายที่้�อยู่ในี้กริะที่ริว่งพาณิิช้ย์  
ค้อ่ปริะช้าช้นี้รัิบัริูแ้ละช้่�นี้ช้มเริาเสมอ ริว่มที่ั�งรัิบัค้ำาช้มจากค้ริอบัค้รัิว่ของ
ค้นี้กริะที่ริว่งพาณิชิ้ย์เอง

ตำาแหน่งที�ปรึกษารัฐมนตรีเป็นงานที�หนักมาก มีการ
ใช้ชีว่ิตกับการทำางานย์ังไง
การิจดั้สริริเว่ลาถึอ่เปน็ี้หนี้า้ที่้� ปกติเิปน็ี้ค้นี้ที่้�จดั้สริริแบัง่เว่ลาได้้ด้้และเนี้น้ี้
คุ้ณิภาพช้้วิ่ติมาติลอด้อยู่แล้ว่ ค้่อ การิที่ำางานี้เริาติ้องม้การิผ่อนี้ค้ลาย  
เช้่นี้เสริ็จงานี้แล้ว่ก็นี้ัด้เจอเพ่�อนี้ฝููงเเลกเปล้�ยนี้ค้ว่ามค้ิด้เห็นี้ เริาติ้อง
ว่างแผนี้การิที่ำางานี้ จัด้สริริเว่ลาช้่ว่งเว่ลาไหนี้ที่ำาอะไริอย่างไริแบับัไหนี้  
ว่ันี้หยุด้เริาก็หยุด้ ไปเที่้�ยว่เริาก็เท้ี่�ยว่ เป็นี้การิที่ำางานี้ภายใติ้ Mindset  
ที่้�เป็นี้บัว่ก (Positive Thinking) และจะไม่แบักค้ว่ามเค้ริ้ยด้เอาไว่ ้ 
เพริาะว่่างานี้หนัี้กอยู่แล้ว่ ยิ�งงานี้ต้ิองรัิบัผิด้ช้อบัสูง งานี้เพ่�อปริะช้าช้นี้  
เพ่�อปริะเที่ศช้าติิ เริายิ�งติ้องจัด้สริริเว่ลาให้ด้้ ถึ้าสุขภาพไปไม่ได้้งานี้
เริาก็ไปไม่ได้้ ถึ้าเกินี้ค้ว่ามเค้ริ้ยด้มากเกินี้ไปมันี้ก็จะที่ำาให้คุ้ณิภาพของ
งานี้ไม่ด้้
 
มีว่ิธิ์ีผ่่อำนค้ลาย์เว่ลาทำางานหนักหรือำเค้รีย์ดอำย์่างไร 
อย่างแริก กลับับั้านี้ไปหาสาม้ (หัว่เริาะ) สาม้เป็นี้ค้นี้ซุัพพอร์ิติและริับัฟััง
ที่้�ด้้มาก สามาริถึให้ค้ำาแนี้ะนี้ำาอย่างม้ปริะสิที่ธิิภาพ อย่างเริ่�องที่้�เริาเล่า
ให้เขาฟัังไปเป็นี้ชั้�ว่โมง เขาก็สามาริถึให้ค้ำาแนี้ะนี้ำาเริาได้้ภายในี้ 3 ค้ำา  
เริาโช้ค้ด้้ที่้�มค้้ริอบัค้ริวั่สนี้บััสนี้นุี้ในี้เร่ิ�องของค้ว่ามค้ดิ้ ที่ศันี้ค้ติ ิว่ทิี่ยาการิ
ติ่างๆ เขาจะค้้นี้ค้ว่้าช้่ว่ยที่ำาให้เริาแบั่งเบัาไปค้่อนี้ข้างเยอะ อย่างที่้�สอง  

“นโยบายที่เราประกาศต่อรัฐสภาก็สัมฤทธิ�ผลทั�งหมด  
ด้านการส่งออก เราสร้าง กรอำ. พาณิิชย์์ ขึ�นมาเป็นครั�งแรก สามารถผลักดันจนสำาเร็จ  

เพิ่มสัดส่วนการส่งออก การพัฒนาค้นรุ่นใหม่ให้สามารถส่งออกได้”
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“ไม่มีอำะไรที�ใจเราจะทำาแล้ว่ทำาไม่ได้ ทัศนคติเป็นคนคิดบวก 
อะไรก็ตามไม่ใช่เรื่องยาก 

ไม่มีอำะไรที�ทำาไม่ได้ เราต้อำงพย์าย์าม”

คุ้ยกับัเพ่�อนี้และท้ี่มงานี้ เริาจะต้ิองค่้อยดู้แลท้ี่มงานี้ หากบัางค้รัิ�งงานี้มันี้
หนัี้กเกิด้ค้ว่ามเค้ร้ิยด้และกด้ดั้นี้ ก็จะให้ท้ี่มงานี้พักและผ่อนี้ค้ลายแล้ว่ค่้อย
กลับัมาสนุี้กกับัการิที่ำางานี้ต่ิอ แต่ิถ้ึาเป็นี้กิจกริริมผ่อนี้ค้ลายที่างด้้านี้ก้ฬา  
ค่้อการิยิงปืนี้ เริาเป็นี้นัี้กก้ฬายิงปืนี้สมัค้ริเล่นี้ ถ้ึาเป็นี้เร่ิ�องเป็นี้ริาว่หน่ี้อย
ม้เว่ลาก็ลงสนี้ามแข่งขันี้ชิ้งถ้ึว่ย อันี้น้ี้�เป็นี้กิจกริริมผ่อนี้ค้ลาย (หัว่เริาะ) 

ส่ว่นี้ท่ี่านี้จุริินี้ที่ร์ิเป็นี้ค้นี้ที่ำางานี้ไม่หยุด้เลย ที่้มงานี้อเว่นี้เจอริ์สามาริถึ
เปล้�ยนี้ค้นี้ได้้ แติท่ี่า่นี้มค้้นี้เด้้ยว่ไมส่ามาริถึเปล้�ยนี้ได้้ ด้งันี้ั�นี้จะค้ดิ้เสมอว่่า  
ค้นี้ที่้�เหนี้่�อยมากกว่่าเริาค้่อท่ี่านี้จุริินี้ที่ร์ิ เริาติ้องที่ำางานี้ให้ม้คุ้ณิภาพ  
ปริะสิที่ธิิภาพ ได้้ดั้�งใจ ส่ว่นี้ที่้�เหล่อก็ค้่อการิบัริิหาริจัด้การิ ที่้มของเริา
สามาริถึที่ำางานี้แที่นี้กนัี้ได้้หมด้ เพริาะเริาที่ำางานี้กนัี้เปน็ี้ที่ม้ เปน็ี้ที่ม้ one 
stop service ในี้ทีุ่กภาริกิจของท่ี่านี้ริองนี้ายกฯ 

สุ่ดท้าย์อำย์ากให้ช่ว่ย์ฝ่ากข้อำค้ิดการทำางานการใช้
ชีว่ิตเด็กรุ่นใหม่ 
การิไม่ม้เว่ลาเป็นี้ข้ออ้าง สำาหริับัเริาไม่ม้อะไริจะเป็นี้ข้ออ้าง ไม่ม้อะไริ 
ท้ี่�ใจเริาจะที่ำาแล้ว่ที่ำาไม่ได้้ ที่ัศนี้ค้ติิเป็นี้ค้นี้คิ้ด้บัว่ก อะไริก็ติามไม่ใช่้ 

เร่ิ�องยาก ไมม่อ้ะไริที่้�ที่ำาไมไ่ด้้ เริาติอ้งพยายาม เกนิี้จากค้ว่ามพยายามค้อ่
ติ้องที่ำาให้ได้้ ถ้ึาค้นี้ริุ่นี้ใหม่อยากจะพูด้เริ่�องการิจัด้สริริ ค้่อติ้องม้ทัี่กษะ
บัริหิาริจดั้การิ แติเ่หนี้อ่จากการิมทั้ี่กษะค้อ่การิมวิ้่นี้ยัเหนี้อ่ตินี้เอง ค้ว่าม
พยายามเที่่านี้ั�นี้ไม่เพ้ยงพอ ติ้องสามาริถึที่ำาได้้ เม่�อใจเริาไปทุี่กอย่างมันี้
จะไปเอง มันี้ขึ�นี้อยูกั่บัใจว่า่เริาจะหนี้ว่่งนี้ำาใจเริาอยา่งไริ เพริาะฉะนี้ั�นี้ค้ดิ้
ว่่าใช้่เริ่�องยากในี้เริ่�องบัริิหาริจัด้การิให้ช้้วิ่ติม้บัาลานี้ซุ์ 

ยคุ้นี้้�มนัี้เปน็ี้ยคุ้ที่้�ที่กุค้นี้เปน็ี้ซุปุเปอร์ิสติาริไ์ด้ ้เปน็ี้ยคุ้ที่้�ยทูี่ปูเบัอริส์ามาริถึ
ริายงานี้ข่าว่เริาได้้ ยุค้ที่้�ปริะช้าช้นี้ม้มอ่ถึอ่เค้ริ่�องเด้้ยว่ก็สามาริถึริายงานี้
ข่าว่ได้้ ดั้งนี้ั�นี้ การิเป็นี้ Image Maker ให้กับัที่่านี้จุรินิี้ที่ริ์และกริะที่ริว่ง
พาณิิช้ย์ เริามองว่่าภาริกิจเริาค้่อปริะมาณินี้ั�นี้ ด้ังนี้ั�นี้การิที่้�จะที่ำาภาริกิจ
ของที่่านี้จุริินี้ที่ริ์และกริะที่ริว่งพาณิิช้ย์ให้เฟืั�องฟัูได้้ก็ค้่อที่ำาให้ปริะช้าช้นี้
ริับัริู้ในี้สิ�งที่้�เริาที่ำา สิ�งที่้�จะเป็นี้กำาลังใจให้ที่่านี้จุริินี้ที่ริ์และข้าริาช้การิ
กริะที่ริว่งพาณิชิ้ย์ ค้่อ ปริะช้าช้นี้เข้าใจเริาหริ่อยัง ปริะช้าช้นี้รัิบัริู้หริ่อไม่ 
สามาริถึเขา้ถึึงใจปริะช้าช้นี้และปริะช้าช้นี้เขา้ใจถึึงภาริกจิการิที่ำางานี้อนัี้
หนี้ักหนี้่ว่งของเริาหริ่อไม่อย่างไริ อันี้นี้้�ค้่อหัว่ใจการิที่ำางานี้และ กำาลังใจ
ของค้นี้ปฎิิบััติิงานี้ 
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จุรินทร ลักษณวิศิษฎ
หัวหนาพรรคประชาธิปตย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย

(896.9 ลานลานบาท)

 ประเทศ
 ผลักดันสงออกฝาวิกฤต

 นำทีมเอกชนเซ็น
ขายสินคาทั่วโลก

ชวย SMEs จับคูกูเงิน
สมาชิก RCEP ยกเลิกภาษีนำเขาที่เก็บ
กับสินคาไทย 39,366 รายการ

RCEP เปนความตกลงการคาเสรี (FTA) 
ที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก ประกอบดวยสมาชิก 15 ประเทศ  

ประชากรรวมกัน

2,300ลานคน 
(30.2% ของประชากรโลก) 

มูลคา GDP รวม 

28.5
ลานลานเหรียญสหรัฐฯ

(33.6% ของ GDP โลก)
 

มูลคาการคารวม

10.7 
ลานลานเหรียญสหรัฐฯ
(337.9 ลานลานบาท) 

(30.3% ของมูลคาการคาโลก)

ขยายโอกาสใหผูประกอบการ
ในการสงออกสินคา

เชน ผลไมสดและแปรรูป สินคาประมง น้ำผลไม
รถยนตและสวนประกอบ พลาสติก เคมีภัณฑ

ชิ ้นสวนอุปกรณไฟฟา คอมพิวเตอรและ
สวนประกอบ ยางพาราและผลิตภัณฑยาง

รวมทั้งเชื่อมโยงการคาการลงทุนระหวางไทยกับสมาชิก RCEP ใหแนนแฟนขึ้น
ซึ่งจะชวยใหเศรษฐกิจไทยขยายตัวในระยะยาว

เรงเจรจา FTA ใหม
5 ฉบับ กับ EU EFTA UK
สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย

อาเซียน-แคนาดา

จัดตั้งกองทุน FTA
เยียวยาผูไดรับผลกระทบ

อยางเปนรูปธรรม

พัฒนาระบบ
FTA Monitoring System 

เพ่ือติดตามและแจงเตือนกรณี
การคาระหวางประเทศเคล่ือนไหวผิดปกติ

เพ่ือกำหนดมาตรการทางการคา

พัฒนาศักยภาพและการตลาด
และ Micro SMEs

ภารกิจเซลสแมนประเทศ

สงเสริมการคาออนไลนผานเว็บไซต

ปจจุบันมีสมาชิกบนเว็บไซต 160,000 ราย

สินคา 215,611 รายการ

สรางมูลคาจากงานแสดงสินคาและ
คณะผูแทนการคาทั้งในและตางประเทศ
ผูประกอบการไดรับการสงเสริมกวา 13,138 ราย

ผลักดันการสงออกผานการลงนาม MOU

ภาคเอกชนสงมอบแลวรวม

57,176.63
ลานบาท

คิดเปน 60.305%

2,322มูลคาการสั่งซื้อรวม 
ลานบาท

รวมมูลคาสงออก 

94,822.17
ลานบาท

สรางมูลคาการสั่งซื้อกวา

161,756
ลานบาท

MOURCEP

สงเสริมผูประกอบการใชประโยชนจากแตมตอ
ของ FTA บุกตลาดตางประเทศ

ชวยหาแหลงเงินกูเงื่อนไขพิเศษ
ใหรานอาหารและ SMEs สงออก

โครงการจับคูกูเงิน...
ตอลมหายใจรานอาหาร

เพื่อชวยเหลือและสนับสนุนรานอาหาร
ในการเขาถึงแหลงเงินกูอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

เปดโอกาสใหรานอาหาร
กวา 120,000 ราน

เขาถึงแหลงเงินกู

โครงการจับคูกูเงิน...
สถาบันการเงินกับ
 SMEs สงออก

เปนมาตรการสนับสนุนดานการเงิน รวมกับ
สถาบันการเงินพันธมิตร อยาง EXIM BANK 

 ใหผูประกอบการ SMEs สงออก
และผูประกอบการที่อยูใน Value chain สงออก 

ในเครือขายของกระทรวงพาณิชย

ใหสามารถเขาถึงแหลงสินเชื่อดวยเงื่อนไขพิเศษ
เพื่อนำไปเปนเงินทุนหมุนเวียน
เสริมสภาพคลองใหธุรกิจ

กวา 30,000 ราย 

โครงการนี้มีวงเงินสนับสนุน
รวม 2,500 ลานบาท

ตลอดระยะเวลาโครงการ 120 วัน

โดยลดภาษีเหลือ 0% ทันที 29,891 รายการ
ซึ่งคาดวาเริ่มใชบังคับ มกราคม 2565

Virtual Trade Fair
จัดกิจกรรมคูขนาน

ระหวางออนไลนและออฟไลน
ในรูปแบบ Hybrid Edition

Mirror Mirror Mission
เจรจาการคาผานระบบออนไลน

พรอมจัดแสดงตัวอยาง
สินคาในงานแสดงสินคา

จัดกิจกรรมสงเสริมการขาย
ผานชองทางออนไลนรวมกับ
ผูนำเขา/แพลตฟอรมพันธมิตร

Online In-Store Promotion
ปรับรูปแบบอบรมสัมมนา

สูชองทางออนไลนบนเว็บไซตกรม
และสื่อสังคมออนไลน

Webinar

Online Business Matching
จัดกิจกรรมเจรจาจับคูธุรกิจ
ระหวางผูประกอบการไทยกับ
ผูซื้อตางประเทศผานออนไลน

Online SMEs Pro-active
พิจารณาขยายขอบเขต
การสนับสนุนกิจกรรม
ขยายตลาดตางประเทศ

ใหครอบคลุมชองทางออนไลน

รวมกวา

ลานบาท

สรางมูลคาการคา
ยุค New Normal ใหเกิดขึ้น

158,113
มากกวา

ราย14,364
สงเสริมผูประกอบการไทย

ผานการเขารวมงานแสดงสินคา
ทั้งชวงกอนและระหวาง

สถานการณ COVID-19 แพรระบาด

สงเสริมการคารูปแบบใหม
สู New Normal

ในสวนภูมิภาค 

พาณิชยลดราคา!
ชวยประชาชน 12 Lot

โครงการ 
“คาราวานธงฟาฝาภัย COVID-19” 

สงรถเรจำนวน 685 คัน
จำหนายสินคาอุปโภคบริโภคที่จำเปนในราคาประหยัด
 ใน 7 จังหวัด ไดแก สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา

ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง 

 โครงการพาณิชยลดราคา!
ชวยประชาชน ดำเนินการแลว

เริ่มตั้งแต 16 เม.ย. 2563 ถึง 31 ก.ค. 2564  

กระทรวงรวมมือกับผูผลิต-ผูจำหนายสินคา
อุปโภคบริโภค หางสรรพสินคา

หางคาสงคาปลีกรายใหญ หางทองถิ่น
รานคาชุมชนทั่วประเทศ รานอาหาร

ดานสินคาและดานขนสง 

ลดภาระคาครองชีพกวา

4,300 
ลานบาท

รวม 12 ครั้ง  

บุกตลาดเมืองรอง
ดวย Mini FTA

ลงนามแลว

เรงผลักดันตอไป

MOU กับไหหนาน (จีน)
ตั้งเปาเพิ่มมูลคาการคาเปน

12,000
ลานบาท

 ภายใน 2 ป

MOU กับโคฟุ (ญี่ปุน)
ตั้งเปาเพิ่มมูลคา

การคาอัญมณีและเครื่องประดับ ไมต่ำกวา 

15,500
ลานบาท
ในป 64

MOU กับ กานซู (จีน)   

MOU กับ เตลังคานา (อินเดีย)

MOU กับ คยองกี (เกาหลีใต)

เปนประธานประชุม รมต.การคา

สำเร็จ

(โควิดระลอกแรก)

2ป

15
โครงการรถโมบายพาณิชย

ลดราคา! ชวยประชาชน

กระตุนเศรษฐกิจฐานราก

1,000
ทั่วประเทศ

ชวงล็อกดาวน  โควิด-19

กรุงเทพฯ จำนวน 50 คัน
สวนภูมิภาค 76 จังหวัด จำนวน950 คัน

มีประชาชนมาซื้อสินคา 1,367,458 คน 

มูลคาการจำหนายรวม 200,339,042 บาท

สามารถลดคาครองชีพรวม

85.85ลานบาท

คัน

(ระลอก 3)

และกิจกรรม Business matching 231 คู

12,873
ราย

73,230
ราย

เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพ 
กิจกรรมการตลาด และรับคำปรึกษา

ดานการคาระหวางประเทศ

ผานเครือขายธุรกิจ
MOC Biz Club

ทั้ง 2 โครงการ
ชวยกูได

4,512
ลานบาท

SMEs ทั้งประเทศ 3,134,442 ราย

ในประเทศ ตางประเทศ

อบรม สงเสริม พัฒนา หาตลาด เตรียมความพรอมการสงออก
เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับภาคการผลิตฐานราก

ทุกภารกิจของการสงเสริมการสงออก

ใหเพิ่มโอกาส SMEs ในสัดสวน 10 -15%

ชวยเพิ่ม SMEs ได

57,890
ราย

"สมาชิก RCEP"

สราง
สมารทโชวหวย

ชวยซาเลง
ยกระดับราคาเศษกระดาษ

ไดกวา 

34,572
รานคา

#ซาเลงเพื่อนยาก
แกปญหาอุตสาหกรรมกระดาษ
ครบวงจร สรางความเปนธรรมและ


ดันราคาเพิ่มขึ้น

มาตรการปดปายราคารับซื้อกระดาษ

มาตรการยกระดับราคา โดยบูรณาการความรวมมือ

ขึ้นทะเบียน
ผูประกอบอาชีพซาเลง

และผูคาของเกา

1.5
ลานครัวเรือน

ชวยประชาชนได

ยกระดับรายไดผูประกอบอาชีพซาเลง

สรางอาชีพ
จากธุรกิจแฟรนไชส

เปา 1 ป

4,6004,600
ลานบาท

อบรม
สรางนักธุรกิจยุคใหม

ผานการพัฒนาและสงเสริมจากสถาบันพัฒนาผูประกอบการยุคใหม (NEA)
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ และกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

สรางผูประกอบการได

84,283
ราย 

NEA สรางนักธุรกิจใหม
อบรมพัฒนาศักยภาพ

ผูประกอบการ

66,695ราย
1. ดานความรูพื้นฐานการคาระหวางประเทศ 15,997 ราย
2. ดานการสรางชองทางตลาด 41,319 ราย
3. ดานการสรางความเขมแข็งใหผูสงออกและเครือขาย 3,426 ราย
4. ดานเศรษฐกิจกระแสใหม 5,953 ราย

DBD สรางนักธุรกิจใหม

ปน CEO Gen Z

ดวยการอบรมอยางเขมขนทั้งชองทาง
ออนไลนและออฟไลนไปแลวกวา

ราย20,674
อบรมวิชาชีพสงออกใหนักศึกษาทั่วประเทศ

เพื่อสรางผูประกอบการรุนใหม โดยรวมมือกับ 
93 มหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษา

เช็คราคายา-คาบริการ 
โรงพยาบาลเอกชน

โดยแสดงผลผานระบบ QR Code
เพื่อเปดเผยใหประชาชนทราบกอนการรักษา

สรางความเปนธรรม

ดวยมาตรการแจงคายา-คาบริการกอนรักษา

ดันทุกจังหวัด

เพิ่มมูลคาและรายไดใหชุมชนดวยการขึ้นทะเบียน

มีสินคา GI ของไทย
ขึ้นทะเบียนแลว

152
รายการ

สรางมูลคาที่เกิดขึ้นในประเทศ

 39,000
ลานบาท

มีสินคา GI

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ครบ 77 จังหวัด

สรางฮับ
อุตสาหกรรม

ดิจิทัลคอนเทนต / ภาพยนตร

พัฒนาผูประกอบการไทย
ในกลุมดิจิทัลคอนเทนตและภาพยนตร

เรงสรางโอกาสพรอมทั้งขยายตลาดไปทุกชองทาง

สรางมูลคากวา

8,852
ลานบาท

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

1. ใชเทคโนโลยีชวยรานคาโชวหวย

2. ปรับภาพลักษณใหสะอาดและทันสมัย

3. บริหารสตอกและยกระดับการบริการใหชุมชน
   เขาถึงสินคาไดอยางเทาเทียม

พัฒนาดานการคาดิจิทัล

 17,588ราย

แฟรนไชสไทยมี

 597
ธุรกิจ

โครงการ Gen Z to be CEO

พันธกิจ

สรางอาชีพจาก
ธุรกิจแฟรนไชส

10,000
ราย

มูลคาการตลาด

พัฒนาสงเสริม
ทรัพยสินทางปญญาของคนไทย

ใชประโยชนจากสิทธิบัตร

ลดระยะเวลาการจดทะเบียน

Patent Early Warning ระบบแจงเตือน

สิทธิบัตรที่ใกลหมดอายุ เชน ผูประกอบการ

ผลิตยาไดเอง ประชาชนเขาถึงยา

ในราคาถูก เปนตน

Fast Track พิจารณาเครื่องหมายการคา
จาก 12 เดือน เหลือ 6 เดือน

Fast Track ตออายุเครื่องหมายการคา
จาก 60 วัน เหลือ 60 นาที

Patent e-Certif icate ออกหนังสือสำคัญ

จาก 60 วัน เหลือ 15 วัน

ในประเทศ ตางประเทศ

6,377.25 2,474.73
ลานบาท ลานบาท

ผานโครงการ/กิจกรรมสำคัญ อาทิ งานแสดงสินคาเสมือนจริง
Multimedia Online Virtual Exhibition (M.O.V.E.) และ กิจกรรม

สงเสริมธุรกิจดิจิทัลคอนเทนตในงาน Bangkok International Digital
Content Festival (B.I.D.C.)

ผานโครงการ/กิจกรรมสำคัญ อาทิ งานแสดงสินคา 
American Film Market & Conference 

ณ นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ภาคเหนือภาคกลาง ภาคใต

ภาคตะวันออก ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

1,610
ราย

2,314 10,321

546 2,470

ราย ราย

ราย

ภาคตะวันตก

709
ราย

ราย

ขั้นต่ำกิโลกรัมละ  บาท

จาก  สตางค เปน  บาท/กิโล

ชาวซาเลงและครอบครัว
รานรับซื้อของเกา
โรงงานอัดกระดาษ
โรงเยื่อกระดาษ

กระทรวงพาณิชย

สมาคมซาเลงและ
รานรับซื้อของเกา

(กรมการคาตางประเทศ) 

ตามกลไกตลาด

กรุงเทพฯ
ราย

และปริมณฑล

2,704

เครื่องเงิน
เครื่องทอง

หัตถกรรมผาทอมือ เซรามิก

สงเสริมสนับสนุนพัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทย
ในทุกมิติอยางยั่งยืน

สงเสริมศิลปาชีพ
ของคนไทย
ปฏิรูปองคกร ผลักดันใหมีการปฏิรูปองคกร

อยางเปนรูปธรรม โดยเปลี่ยนชื่อจาก 
“ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)”

“สถาบันสงเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องคการมหาชน)” 
เปน 

สงเสริมใหครูศิลปาชีพ ชางศิลปาชีพ ครูศิลปของแผนดิน
ครูชางศิลปหัตถกรรม ทายาทชางศิลปหัตถกรรม

ถายทอดและพัฒนาผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรม
เพื่อตอยอดเชิงพาณิชย 

รายไดเฉลี่ยของชุมชน
ชางฝมือและผูประกอบการ

งานหัตถกรรม

เพิ่มขึ้นรอยละ

 5.28 
รวม 252.81 ลานบาท  

MOC Online
 One Stop Service 

www.moc.go.th

ลดข้ันตอนการใหบริการ
ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

ดวยระบบออนไลน

85
บริการทั้งกระทรวง

สรุปผลงาน 2ป รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
(25 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 64)

ประกันรายไดเกษตรกร 
พืช 5 ชนิด

ตั้ง กรอ. พาณิชย  เปดดาน
 ผลักดันการคาชายแดน / ผานแดน

เคานเตอรเทรดเกษตรผลิต 
พาณิชยตลาด อาหารโลก 

อาหารไทย 
รัฐหนุน เอกชนนำ

จัดตั้งคณะกรรมการรวมภาครัฐ ดึงเอกชน
เปนทัพหนา ภาครัฐเสริมทัพ บุกตลาดทำงาน

รวมกัน และขึ้นทะเบียนปญหาเพื่อติดตาม
ประสานงานแกไข

ผลักดันการสงออกและแกไขปญหา
อุปสรรคทางการคา อาทิ

แลกเปลี่ยนสินคา หาตลาดลวงหนา
ทุกจังหวัด

โดยทีมเซลสแมนจังหวัด
(ทีมพาณิชย 76 จังหวัด)

ทำงานเชิงรุก

“ชวยเกษตรกรหาตลาด”

สรางมูลคาการคารวม

6,607.76
ลานบาท

ใหไทยเปนศูนยกลางอาหาร
คุณภาพมาตรฐานโลก

มาตรการ
- ลุย เปดดานแกวิกฤต
- ลุย Online
- ลุย Matching

- นำ เอกชน MOU
- ลุย เชื่อมโยงเครือขาย
- ลุย อบรมพัฒนา

VISION

อาหารไทย อาหาร โลก
นโยบาย

เกษตรผลิต พาณิชยตลาด
ยุทธศาสตร ตลาดนําการผลิต

ราย
3,413

คู
4,043

สินคาเกษตร อาหาร
Thai Select และฮาลาล

ผูประกอบการไดรับการสงเสริม

การจับคูเจรจาธุรกิจ ลานบาท

สราง Single
Big Data ใชขอมูล

จากฐานเดียวกัน

พัฒนาคนและ
ผลิตภัณฑใหตรง
ตามความตองการ

ของตลาด

สรางแพลต-
ฟอรมกลาง
“เกษตรผลิต

พาณิชยตลาด”

BIG DATA Platform สรางความเช่ือม่ัน
ดวยคุณภาพ มาตรฐาน

ความปลอดภัยและ
การตรวจสอบยอนกลับ

พันธกิจรวม:

นําเกษตรและพาณิชยจับมือสรางประเทศไทย
เปนศูนยกลางสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก

วิสัยทัศน

เกษตรผลิต พาณิชยตลาด
ยุทธศาสตร ตลาดนําการผลิต

เปดดาน

46 ดาน
จาก  97   ดาน

สำเร็จ

มูลคาการคารวม

ปรับแผนโลจิสติกส
จับมือกันเพ่ือลดตนทุน
และใชระบบโลจิสติกส

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

สงเสริมการตลาดภายใน
ประเทศและสงออก 

รวมกันปรับปรุงกฎระเบียบ
ตางๆ ท่ีเปนอุปสรรคทําให
การประกอบธุรกิจงายข้ึน

55,367.46

ป 63
มูลคา 

ป 64 

3,245.06
8 เดือนแรก

3,362.70

ลานบาท ลานบาท

     เดินหนาไปสู
การเปนอาหารโลก

(ชายแดน / ผานแดน) 2ป

 2ปสรางมูลคาการคา

Memorandum of Purchasing : MOP

มูลคาสงออก
(ชายแดน / ผานแดน) 2ป
มาเลเซีย กัมพูชา

ลาว เมียนมา

สงเสริม
การสงออกขาวไทย

แกไขปญหาโลจิสติกสและ
การขาดแคลนตูคอนเทนเนอร

ผลักดันการเปดดาน
การคาชายแดน

ทำแดชบอรดสินคาเกษตรสำเร็จ

ทำ QR CODE ตรวจสอบยอนกลับสำเร็จ

ตอยอดการขายผานแพลตฟอรมกลาง

ประชาสัมพันธ
มาตรฐานความปลอดภัย
สินคาไทยปลอดโควิด-19

จีดีพีประเทศ

เพ่ิม ขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
ใหกับประเทศ

รายไดเกษตรกรและ
ผูประกอบการทุกระดับเพ่ิม

เพ่ิม

เปาหมาย

ขาว

ยางพารา

มันสำปะหลัง

ปาลมน้ำมัน

ขาวโพด









เลี้ยงสัตว

7.85
ชวยเกษตรกร

ลานครัวเรือน

3,088,748ลานครัวเรือน

ลานครัวเรือน

ลานครัวเรือน

ลานครัวเรือน

ลานครัวเรือน

ชวยเกษตร

ผลไมราคาดี

ชวยชาวสวน

6.54
แสนครัวเรือน

เซลสแมนประเทศ
เซลสแมนจังหวัด

สราง

ปรับบทบาททูตพาณิชยเปนเซลสแมนประเทศ
พาณิชยจังหวัดเปนเซลสแมนจังหวัด

เพื่อขยายการคาไทย สงเสริมการขายสินคา ผลักดัน
การสงออก และเพิ่มศักยภาพการแขงขันทางการคา

ทำหนาท่ีเช่ือมโยงแลกเปล่ียนสินคา

ครั้งแรก

ใชมาตรการเสริม

สนับสนุนกลอง พรอมคาจัดสง

กระจายผลไมออกนอกแหลงผลิต และสนับสนุน
รถเร-รถโมบายไปรับซื้อและจำหนายสูผูบริโภคโดยตรง

ประสานงานกับตลาด หางทองถิ่น และปมน้ำมัน
เปดพื้นที่ระบายผลไมใหกับเกษตรกร

จัดการเจรจา “จับคูธุรกิจเจรจาออนไลนขายผลไม”

ลานบาท
(25 ก.ค. 62 - 30 ส.ค. 64)

ผลไมสงออก
8 เดือนแรก ป 64

169,000
 ลานบาท

เพ่ิมข้ึน 46.29%

Online Business Matching (OBM) รายสัปดาหตอเนื่อง 

Thai Fruits Golden Months ในจีนตอเน่ือง 

In-Store Promotion

แพลตฟอรมออนไลน

ในประวัติศาสตร

ทีมเซลสแมน“
”

เซลสแมนประเทศ จับคู เซลสแมนจังหวัด นำสินคาทองถิ่น
โกอินเตอร จับคูเจรจาการคากวา 213 คู สงมอบสินคาแลว 77 คู

สินคาหลากหลายจากทุกภูมิภาคทั่วไทย อาทิ ขาวหอมมะลิ
ขาวหอมเบอรรี่ ทุเรียน มะมวง สมโอ กลวยหอม ซอสปรุงรส
น้ำปลา กะทิ น้ำปลารา หมูฝอย เครื่องประดับ

1,832,066
ลานบาท

(25 ก.ค. 62 - 30 ส.ค. 64)

จีน สิงคโปร

เวียดนาม

นำรายได
เขาประเทศ
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จุรินทร ลักษณวิศิษฎ
หัวหนาพรรคประชาธิปตย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย

(896.9 ลานลานบาท)

 ประเทศ
 ผลักดันสงออกฝาวิกฤต

 นำทีมเอกชนเซ็น
ขายสินคาทั่วโลก

ชวย SMEs จับคูกูเงิน
สมาชิก RCEP ยกเลิกภาษีนำเขาที่เก็บ
กับสินคาไทย 39,366 รายการ

RCEP เปนความตกลงการคาเสรี (FTA) 
ที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก ประกอบดวยสมาชิก 15 ประเทศ  

ประชากรรวมกัน

2,300ลานคน 
(30.2% ของประชากรโลก) 

มูลคา GDP รวม 

28.5
ลานลานเหรียญสหรัฐฯ

(33.6% ของ GDP โลก)
 

มูลคาการคารวม

10.7 
ลานลานเหรียญสหรัฐฯ
(337.9 ลานลานบาท) 

(30.3% ของมูลคาการคาโลก)

ขยายโอกาสใหผูประกอบการ
ในการสงออกสินคา

เชน ผลไมสดและแปรรูป สินคาประมง น้ำผลไม
รถยนตและสวนประกอบ พลาสติก เคมีภัณฑ

ชิ ้นสวนอุปกรณไฟฟา คอมพิวเตอรและ
สวนประกอบ ยางพาราและผลิตภัณฑยาง

รวมทั้งเชื่อมโยงการคาการลงทุนระหวางไทยกับสมาชิก RCEP ใหแนนแฟนขึ้น
ซึ่งจะชวยใหเศรษฐกิจไทยขยายตัวในระยะยาว

เรงเจรจา FTA ใหม
5 ฉบับ กับ EU EFTA UK
สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย

อาเซียน-แคนาดา

จัดตั้งกองทุน FTA
เยียวยาผูไดรับผลกระทบ

อยางเปนรูปธรรม

พัฒนาระบบ
FTA Monitoring System 

เพ่ือติดตามและแจงเตือนกรณี
การคาระหวางประเทศเคล่ือนไหวผิดปกติ

เพ่ือกำหนดมาตรการทางการคา

พัฒนาศักยภาพและการตลาด
และ Micro SMEs

ภารกิจเซลสแมนประเทศ

สงเสริมการคาออนไลนผานเว็บไซต

ปจจุบันมีสมาชิกบนเว็บไซต 160,000 ราย

สินคา 215,611 รายการ

สรางมูลคาจากงานแสดงสินคาและ
คณะผูแทนการคาทั้งในและตางประเทศ
ผูประกอบการไดรับการสงเสริมกวา 13,138 ราย

ผลักดันการสงออกผานการลงนาม MOU

ภาคเอกชนสงมอบแลวรวม

57,176.63
ลานบาท

คิดเปน 60.305%

2,322มูลคาการสั่งซื้อรวม 
ลานบาท

รวมมูลคาสงออก 

94,822.17
ลานบาท

สรางมูลคาการสั่งซื้อกวา

161,756
ลานบาท

MOURCEP

สงเสริมผูประกอบการใชประโยชนจากแตมตอ
ของ FTA บุกตลาดตางประเทศ

ชวยหาแหลงเงินกูเงื่อนไขพิเศษ
ใหรานอาหารและ SMEs สงออก

โครงการจับคูกูเงิน...
ตอลมหายใจรานอาหาร

เพื่อชวยเหลือและสนับสนุนรานอาหาร
ในการเขาถึงแหลงเงินกูอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

เปดโอกาสใหรานอาหาร
กวา 120,000 ราน

เขาถึงแหลงเงินกู

โครงการจับคูกูเงิน...
สถาบันการเงินกับ
 SMEs สงออก

เปนมาตรการสนับสนุนดานการเงิน รวมกับ
สถาบันการเงินพันธมิตร อยาง EXIM BANK 

 ใหผูประกอบการ SMEs สงออก
และผูประกอบการที่อยูใน Value chain สงออก 

ในเครือขายของกระทรวงพาณิชย

ใหสามารถเขาถึงแหลงสินเชื่อดวยเงื่อนไขพิเศษ
เพื่อนำไปเปนเงินทุนหมุนเวียน
เสริมสภาพคลองใหธุรกิจ

กวา 30,000 ราย 

โครงการนี้มีวงเงินสนับสนุน
รวม 2,500 ลานบาท

ตลอดระยะเวลาโครงการ 120 วัน

โดยลดภาษีเหลือ 0% ทันที 29,891 รายการ
ซึ่งคาดวาเริ่มใชบังคับ มกราคม 2565

Virtual Trade Fair
จัดกิจกรรมคูขนาน

ระหวางออนไลนและออฟไลน
ในรูปแบบ Hybrid Edition

Mirror Mirror Mission
เจรจาการคาผานระบบออนไลน

พรอมจัดแสดงตัวอยาง
สินคาในงานแสดงสินคา

จัดกิจกรรมสงเสริมการขาย
ผานชองทางออนไลนรวมกับ
ผูนำเขา/แพลตฟอรมพันธมิตร

Online In-Store Promotion
ปรับรูปแบบอบรมสัมมนา

สูชองทางออนไลนบนเว็บไซตกรม
และสื่อสังคมออนไลน

Webinar

Online Business Matching
จัดกิจกรรมเจรจาจับคูธุรกิจ
ระหวางผูประกอบการไทยกับ
ผูซื้อตางประเทศผานออนไลน

Online SMEs Pro-active
พิจารณาขยายขอบเขต
การสนับสนุนกิจกรรม
ขยายตลาดตางประเทศ

ใหครอบคลุมชองทางออนไลน

รวมกวา

ลานบาท

สรางมูลคาการคา
ยุค New Normal ใหเกิดขึ้น

158,113
มากกวา

ราย14,364
สงเสริมผูประกอบการไทย

ผานการเขารวมงานแสดงสินคา
ทั้งชวงกอนและระหวาง

สถานการณ COVID-19 แพรระบาด

สงเสริมการคารูปแบบใหม
สู New Normal

ในสวนภูมิภาค 

พาณิชยลดราคา!
ชวยประชาชน 12 Lot

โครงการ 
“คาราวานธงฟาฝาภัย COVID-19” 

สงรถเรจำนวน 685 คัน
จำหนายสินคาอุปโภคบริโภคที่จำเปนในราคาประหยัด
 ใน 7 จังหวัด ไดแก สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา

ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง 

 โครงการพาณิชยลดราคา!
ชวยประชาชน ดำเนินการแลว

เริ่มตั้งแต 16 เม.ย. 2563 ถึง 31 ก.ค. 2564  

กระทรวงรวมมือกับผูผลิต-ผูจำหนายสินคา
อุปโภคบริโภค หางสรรพสินคา

หางคาสงคาปลีกรายใหญ หางทองถิ่น
รานคาชุมชนทั่วประเทศ รานอาหาร

ดานสินคาและดานขนสง 

ลดภาระคาครองชีพกวา

4,300 
ลานบาท

รวม 12 ครั้ง  

บุกตลาดเมืองรอง
ดวย Mini FTA

ลงนามแลว

เรงผลักดันตอไป

MOU กับไหหนาน (จีน)
ตั้งเปาเพิ่มมูลคาการคาเปน

12,000
ลานบาท

 ภายใน 2 ป

MOU กับโคฟุ (ญี่ปุน)
ตั้งเปาเพิ่มมูลคา

การคาอัญมณีและเครื่องประดับ ไมต่ำกวา 

15,500
ลานบาท
ในป 64

MOU กับ กานซู (จีน)   

MOU กับ เตลังคานา (อินเดีย)

MOU กับ คยองกี (เกาหลีใต)

เปนประธานประชุม รมต.การคา

สำเร็จ

(โควิดระลอกแรก)

2ป

15
โครงการรถโมบายพาณิชย

ลดราคา! ชวยประชาชน

กระตุนเศรษฐกิจฐานราก

1,000
ทั่วประเทศ

ชวงล็อกดาวน  โควิด-19

กรุงเทพฯ จำนวน 50 คัน
สวนภูมิภาค 76 จังหวัด จำนวน950 คัน

มีประชาชนมาซื้อสินคา 1,367,458 คน 

มูลคาการจำหนายรวม 200,339,042 บาท

สามารถลดคาครองชีพรวม

85.85ลานบาท

คัน

(ระลอก 3)

และกิจกรรม Business matching 231 คู

12,873
ราย

73,230
ราย

เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพ 
กิจกรรมการตลาด และรับคำปรึกษา

ดานการคาระหวางประเทศ

ผานเครือขายธุรกิจ
MOC Biz Club

ทั้ง 2 โครงการ
ชวยกูได

4,512
ลานบาท

SMEs ทั้งประเทศ 3,134,442 ราย

ในประเทศ ตางประเทศ

อบรม สงเสริม พัฒนา หาตลาด เตรียมความพรอมการสงออก
เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับภาคการผลิตฐานราก

ทุกภารกิจของการสงเสริมการสงออก

ใหเพิ่มโอกาส SMEs ในสัดสวน 10 -15%

ชวยเพิ่ม SMEs ได

57,890
ราย

"สมาชิก RCEP"

สราง
สมารทโชวหวย

ชวยซาเลง
ยกระดับราคาเศษกระดาษ

ไดกวา 

34,572
รานคา

#ซาเลงเพื่อนยาก
แกปญหาอุตสาหกรรมกระดาษ
ครบวงจร สรางความเปนธรรมและ


ดันราคาเพิ่มขึ้น

มาตรการปดปายราคารับซื้อกระดาษ

มาตรการยกระดับราคา โดยบูรณาการความรวมมือ

ขึ้นทะเบียน
ผูประกอบอาชีพซาเลง

และผูคาของเกา

1.5
ลานครัวเรือน

ชวยประชาชนได

ยกระดับรายไดผูประกอบอาชีพซาเลง

สรางอาชีพ
จากธุรกิจแฟรนไชส

เปา 1 ป

4,6004,600
ลานบาท

อบรม
สรางนักธุรกิจยุคใหม

ผานการพัฒนาและสงเสริมจากสถาบันพัฒนาผูประกอบการยุคใหม (NEA)
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ และกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

สรางผูประกอบการได

84,283
ราย 

NEA สรางนักธุรกิจใหม
อบรมพัฒนาศักยภาพ

ผูประกอบการ

66,695ราย
1. ดานความรูพื้นฐานการคาระหวางประเทศ 15,997 ราย
2. ดานการสรางชองทางตลาด 41,319 ราย
3. ดานการสรางความเขมแข็งใหผูสงออกและเครือขาย 3,426 ราย
4. ดานเศรษฐกิจกระแสใหม 5,953 ราย

DBD สรางนักธุรกิจใหม

ปน CEO Gen Z

ดวยการอบรมอยางเขมขนทั้งชองทาง
ออนไลนและออฟไลนไปแลวกวา

ราย20,674
อบรมวิชาชีพสงออกใหนักศึกษาทั่วประเทศ

เพื่อสรางผูประกอบการรุนใหม โดยรวมมือกับ 
93 มหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษา

เช็คราคายา-คาบริการ 
โรงพยาบาลเอกชน

โดยแสดงผลผานระบบ QR Code
เพื่อเปดเผยใหประชาชนทราบกอนการรักษา

สรางความเปนธรรม

ดวยมาตรการแจงคายา-คาบริการกอนรักษา

ดันทุกจังหวัด

เพิ่มมูลคาและรายไดใหชุมชนดวยการขึ้นทะเบียน

มีสินคา GI ของไทย
ขึ้นทะเบียนแลว

152
รายการ

สรางมูลคาที่เกิดขึ้นในประเทศ

 39,000
ลานบาท

มีสินคา GI

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ครบ 77 จังหวัด

สรางฮับ
อุตสาหกรรม

ดิจิทัลคอนเทนต / ภาพยนตร

พัฒนาผูประกอบการไทย
ในกลุมดิจิทัลคอนเทนตและภาพยนตร

เรงสรางโอกาสพรอมทั้งขยายตลาดไปทุกชองทาง

สรางมูลคากวา

8,852
ลานบาท

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

1. ใชเทคโนโลยีชวยรานคาโชวหวย

2. ปรับภาพลักษณใหสะอาดและทันสมัย

3. บริหารสตอกและยกระดับการบริการใหชุมชน
   เขาถึงสินคาไดอยางเทาเทียม

พัฒนาดานการคาดิจิทัล

 17,588ราย

แฟรนไชสไทยมี

 597
ธุรกิจ

โครงการ Gen Z to be CEO

พันธกิจ

สรางอาชีพจาก
ธุรกิจแฟรนไชส

10,000
ราย

มูลคาการตลาด

พัฒนาสงเสริม
ทรัพยสินทางปญญาของคนไทย

ใชประโยชนจากสิทธิบัตร

ลดระยะเวลาการจดทะเบียน

Patent Early Warning ระบบแจงเตือน

สิทธิบัตรที่ใกลหมดอายุ เชน ผูประกอบการ

ผลิตยาไดเอง ประชาชนเขาถึงยา

ในราคาถูก เปนตน

Fast Track พิจารณาเครื่องหมายการคา
จาก 12 เดือน เหลือ 6 เดือน

Fast Track ตออายุเครื่องหมายการคา
จาก 60 วัน เหลือ 60 นาที

Patent e-Certif icate ออกหนังสือสำคัญ

จาก 60 วัน เหลือ 15 วัน

ในประเทศ ตางประเทศ

6,377.25 2,474.73
ลานบาท ลานบาท

ผานโครงการ/กิจกรรมสำคัญ อาทิ งานแสดงสินคาเสมือนจริง
Multimedia Online Virtual Exhibition (M.O.V.E.) และ กิจกรรม

สงเสริมธุรกิจดิจิทัลคอนเทนตในงาน Bangkok International Digital
Content Festival (B.I.D.C.)

ผานโครงการ/กิจกรรมสำคัญ อาทิ งานแสดงสินคา 
American Film Market & Conference 

ณ นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ภาคเหนือภาคกลาง ภาคใต

ภาคตะวันออก ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

1,610
ราย

2,314 10,321

546 2,470

ราย ราย

ราย

ภาคตะวันตก

709
ราย

ราย

ขั้นต่ำกิโลกรัมละ  บาท

จาก  สตางค เปน  บาท/กิโล

ชาวซาเลงและครอบครัว
รานรับซื้อของเกา
โรงงานอัดกระดาษ
โรงเยื่อกระดาษ

กระทรวงพาณิชย

สมาคมซาเลงและ
รานรับซื้อของเกา

(กรมการคาตางประเทศ) 

ตามกลไกตลาด

กรุงเทพฯ
ราย

และปริมณฑล

2,704

เครื่องเงิน
เครื่องทอง

หัตถกรรมผาทอมือ เซรามิก

สงเสริมสนับสนุนพัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทย
ในทุกมิติอยางยั่งยืน

สงเสริมศิลปาชีพ
ของคนไทย
ปฏิรูปองคกร ผลักดันใหมีการปฏิรูปองคกร

อยางเปนรูปธรรม โดยเปลี่ยนชื่อจาก 
“ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)”

“สถาบันสงเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องคการมหาชน)” 
เปน 

สงเสริมใหครูศิลปาชีพ ชางศิลปาชีพ ครูศิลปของแผนดิน
ครูชางศิลปหัตถกรรม ทายาทชางศิลปหัตถกรรม

ถายทอดและพัฒนาผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรม
เพื่อตอยอดเชิงพาณิชย 

รายไดเฉลี่ยของชุมชน
ชางฝมือและผูประกอบการ

งานหัตถกรรม

เพิ่มขึ้นรอยละ

 5.28 
รวม 252.81 ลานบาท  

MOC Online
 One Stop Service 

www.moc.go.th

ลดข้ันตอนการใหบริการ
ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

ดวยระบบออนไลน

85
บริการทั้งกระทรวง

สรุปผลงาน 2ป รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
(25 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 64)

ประกันรายไดเกษตรกร 
พืช 5 ชนิด

ตั้ง กรอ. พาณิชย  เปดดาน
 ผลักดันการคาชายแดน / ผานแดน

เคานเตอรเทรดเกษตรผลิต 
พาณิชยตลาด อาหารโลก 

อาหารไทย 
รัฐหนุน เอกชนนำ

จัดตั้งคณะกรรมการรวมภาครัฐ ดึงเอกชน
เปนทัพหนา ภาครัฐเสริมทัพ บุกตลาดทำงาน

รวมกัน และขึ้นทะเบียนปญหาเพื่อติดตาม
ประสานงานแกไข

ผลักดันการสงออกและแกไขปญหา
อุปสรรคทางการคา อาทิ

แลกเปลี่ยนสินคา หาตลาดลวงหนา
ทุกจังหวัด

โดยทีมเซลสแมนจังหวัด
(ทีมพาณิชย 76 จังหวัด)

ทำงานเชิงรุก

“ชวยเกษตรกรหาตลาด”

สรางมูลคาการคารวม

6,607.76
ลานบาท

ใหไทยเปนศูนยกลางอาหาร
คุณภาพมาตรฐานโลก

มาตรการ
- ลุย เปดดานแกวิกฤต
- ลุย Online
- ลุย Matching

- นำ เอกชน MOU
- ลุย เชื่อมโยงเครือขาย
- ลุย อบรมพัฒนา

VISION

อาหารไทย อาหาร โลก
นโยบาย

เกษตรผลิต พาณิชยตลาด
ยุทธศาสตร ตลาดนําการผลิต

ราย
3,413

คู
4,043

สินคาเกษตร อาหาร
Thai Select และฮาลาล

ผูประกอบการไดรับการสงเสริม

การจับคูเจรจาธุรกิจ ลานบาท

สราง Single
Big Data ใชขอมูล

จากฐานเดียวกัน

พัฒนาคนและ
ผลิตภัณฑใหตรง
ตามความตองการ

ของตลาด

สรางแพลต-
ฟอรมกลาง
“เกษตรผลิต

พาณิชยตลาด”

BIG DATA Platform สรางความเช่ือม่ัน
ดวยคุณภาพ มาตรฐาน

ความปลอดภัยและ
การตรวจสอบยอนกลับ

พันธกิจรวม:

นําเกษตรและพาณิชยจับมือสรางประเทศไทย
เปนศูนยกลางสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก

วิสัยทัศน

เกษตรผลิต พาณิชยตลาด
ยุทธศาสตร ตลาดนําการผลิต

เปดดาน

46 ดาน
จาก  97   ดาน

สำเร็จ

มูลคาการคารวม

ปรับแผนโลจิสติกส
จับมือกันเพ่ือลดตนทุน
และใชระบบโลจิสติกส

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

สงเสริมการตลาดภายใน
ประเทศและสงออก 

รวมกันปรับปรุงกฎระเบียบ
ตางๆ ท่ีเปนอุปสรรคทําให
การประกอบธุรกิจงายข้ึน

55,367.46

ป 63
มูลคา 

ป 64 

3,245.06
8 เดือนแรก

3,362.70

ลานบาท ลานบาท

     เดินหนาไปสู
การเปนอาหารโลก

(ชายแดน / ผานแดน) 2ป

 2ปสรางมูลคาการคา

Memorandum of Purchasing : MOP

มูลคาสงออก
(ชายแดน / ผานแดน) 2ป
มาเลเซีย กัมพูชา

ลาว เมียนมา

สงเสริม
การสงออกขาวไทย

แกไขปญหาโลจิสติกสและ
การขาดแคลนตูคอนเทนเนอร

ผลักดันการเปดดาน
การคาชายแดน

ทำแดชบอรดสินคาเกษตรสำเร็จ

ทำ QR CODE ตรวจสอบยอนกลับสำเร็จ

ตอยอดการขายผานแพลตฟอรมกลาง

ประชาสัมพันธ
มาตรฐานความปลอดภัย
สินคาไทยปลอดโควิด-19

จีดีพีประเทศ

เพ่ิม ขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
ใหกับประเทศ

รายไดเกษตรกรและ
ผูประกอบการทุกระดับเพ่ิม

เพ่ิม

เปาหมาย

ขาว

ยางพารา

มันสำปะหลัง

ปาลมน้ำมัน

ขาวโพด









เลี้ยงสัตว

7.85
ชวยเกษตรกร

ลานครัวเรือน

3,088,748ลานครัวเรือน

ลานครัวเรือน

ลานครัวเรือน

ลานครัวเรือน

ลานครัวเรือน

ชวยเกษตร

ผลไมราคาดี

ชวยชาวสวน

6.54
แสนครัวเรือน

เซลสแมนประเทศ
เซลสแมนจังหวัด

สราง

ปรับบทบาททูตพาณิชยเปนเซลสแมนประเทศ
พาณิชยจังหวัดเปนเซลสแมนจังหวัด

เพื่อขยายการคาไทย สงเสริมการขายสินคา ผลักดัน
การสงออก และเพิ่มศักยภาพการแขงขันทางการคา

ทำหนาท่ีเช่ือมโยงแลกเปล่ียนสินคา

ครั้งแรก

ใชมาตรการเสริม

สนับสนุนกลอง พรอมคาจัดสง

กระจายผลไมออกนอกแหลงผลิต และสนับสนุน
รถเร-รถโมบายไปรับซื้อและจำหนายสูผูบริโภคโดยตรง

ประสานงานกับตลาด หางทองถิ่น และปมน้ำมัน
เปดพื้นที่ระบายผลไมใหกับเกษตรกร

จัดการเจรจา “จับคูธุรกิจเจรจาออนไลนขายผลไม”

ลานบาท
(25 ก.ค. 62 - 30 ส.ค. 64)

ผลไมสงออก
8 เดือนแรก ป 64

169,000
 ลานบาท

เพ่ิมข้ึน 46.29%

Online Business Matching (OBM) รายสัปดาหตอเนื่อง 

Thai Fruits Golden Months ในจีนตอเน่ือง 

In-Store Promotion

แพลตฟอรมออนไลน

ในประวัติศาสตร

ทีมเซลสแมน“
”

เซลสแมนประเทศ จับคู เซลสแมนจังหวัด นำสินคาทองถิ่น
โกอินเตอร จับคูเจรจาการคากวา 213 คู สงมอบสินคาแลว 77 คู

สินคาหลากหลายจากทุกภูมิภาคทั่วไทย อาทิ ขาวหอมมะลิ
ขาวหอมเบอรรี่ ทุเรียน มะมวง สมโอ กลวยหอม ซอสปรุงรส
น้ำปลา กะทิ น้ำปลารา หมูฝอย เครื่องประดับ

1,832,066
ลานบาท

(25 ก.ค. 62 - 30 ส.ค. 64)

จีน สิงคโปร

เวียดนาม

นำรายได
เขาประเทศ

NEWS
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TREND TO WATCH

นาย์ภููส่ิต รัตนกุล เส่รีเริงฤทธิ์ิ� 
อำธิ์ิบดีกรมส่่งเส่ริมการค้้าระหว่่างประเทศ

กรมส่่งเส่ริมการค้้าระหว่่างประเทศ ปี 2565
ย์ุทธิ์ศาส่ตร์และแผ่นงาน 
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แนว่ทางการทำางานในปีหน้า 
ในี้ปี 2565 กริมส่งเสริิมการิค้้าริะหว่่างปริะเที่ศ (DITP) ยังค้งเดิ้นี้หนี้้า
ยุที่ธิศาสติริ์ “การิติลาด้นี้ำาการิผลิติ” ติามนี้โยบัายหลักของริองนี้ายก
ริฐัมนี้ติริแ้ละริฐัมนี้ติริว่้่าการิกริะที่ริว่งพาณิชิ้ย์ นี้ายจริุินี้ที่ร์ิ ลกัษณิวิ่ศษิฏ์์  
ท้ี่�มอบัหมายทีู่ติพาณิิช้ย์ในี้ฐานี้ะเซุลส์แมนี้ปริะเที่ศ เร่ิงเช่้�อมโยงค้ว่าม
ต้ิองการิของติลาด้โลกให้แกผู่ส่้งออกของไที่ย โด้ยบัรูิณิาการิที่ำางานี้อยา่ง
เข้มข้นี้กับัพาณิิช้ย์จังหว่ัด้ ในี้ฐานี้ะเซุลส์แมนี้จังหว่ัด้ เพ่�อหาโอกาสให้
กับัสินี้ค้้าที่้องถึิ�นี้สู่ติลาด้โลก (from Local to Global) ริว่มที่ั�งเนี้้นี้การิ 
นี้ำานี้วั่ติกริริริมเที่ค้โนี้โลย้ยุค้ใหม่มาเป็นี้เค้ริ่�องม่อในี้การิขับัเค้ล่�อนี้การิ
ส่งออกในี้ยุค้ New Normal 

ในี้ส่ว่นี้ของติลาด้ส่งออก จะมุ่งริักษาติลาด้เด้ิม และเปิด้ติลาด้ใหม่  
โด้ยเฉพาะกลุ่มปริะเที่ศที่้�ม้ศักยภาพการินี้ำาเข้าสูง แติ่ไที่ยส่งออกไปได้้
นี้้อยกว่่าศักยภาพ และยังสามาริถึเพิ�มมูลค่้าส่งออกได้้อก้ โด้ยจะเริ่งจัด้
กิจกริริมส่งเสริิมการิค้้าให้ผู้ปริะกอบัการิไที่ยในี้ริูปแบับัผสมผสานี้ที่ั�ง 
Online & Offline โด้ยเฉพาะการิส่งเสริิมผู้ปริะกอบัการิไที่ยใช้้ช้่องที่าง
แพลติฟัอริ์ม e-commerce ในี้การิเข้าถึึงผู้บัริิโภค้ที่ั�ว่โลก  การิยกริะดั้บั
ให้บัริิการิเจริจาการิค้้าแบับั Smart OBM โด้ยการินี้ำาริะบับั AI มาเพิ�ม
ปริะสิที่ธิภิาพในี้การิจบััคู้เ่จริจาธิรุิกจิใหม้ค้้ว่ามแมน่ี้ยำา เพ่�อสนี้บััสนุี้นี้ให้
เกิด้มูลค้่าการิซุ่�อขายมากยิ�งขึ�นี้ 

พริ้อมกันี้นี้้� จะให้ค้ว่ามสำาค้ัญ่กับัโมเด้ลเศริษฐกิจ BCG ซุึ�งริัฐบัาลได้้
ปริะกาศเป็นี้ว่าริะแห่งช้าติิ โด้ยจะเร่ิงพัฒนี้าและส่งเสริิมผู้ปริะกอบัการิ
ท้ี่�ด้ำาเนี้ินี้ธิุริกิจด้้ว่ยโมเด้ล “BCG: Bio Circular Green Economy”  
หริ่อเศริษฐกิจช้้ว่ภาพ เศริษฐกิจหมุนี้เว้่ยนี้ และเศริษฐกิจส้เข้ยว่  
บัูริณิาการิการิที่ำางานี้ริ่ว่มกับัหน่ี้ว่ยงานี้อ่�นี้ในี้การิสนัี้บัสนุี้นี้การิพัฒนี้า
ผู้ปริะกอบัการิ สินี้ค้้าและบัริิการิ หาช่้องที่างการิติลาด้ในี้ติ่างปริะเที่ศ  
ริว่มที่ั�งปริะช้าสัมพันี้ธิ์ที่ั�งในี้และต่ิางปริะเที่ศเพ่�อให้เกิด้ผลสัมฤที่ธิิ�  
ในี้การิเพิ�มข้ด้ค้ว่ามสามาริถึในี้การิแข่งขันี้ให้กบััปริะเที่ศ เพิ�ม GDP และ
เพิ�มริายได้้ให้กับัผู้ปริะกอบัการิทุี่กริะด้ับั

แผ่นงานส่่งเส่ริมการค้้าระหว่่างประเทศขอำงไทย์ 
ในปี 2565
กริมมแ้ผนี้ที่้�จะด้ำาเนี้ินี้กิจกริริมส่งเสริิมการิส่งออกในี้ปี 2565 ริว่ม 159 
กิจกริริม แบั่งเป็นี้กิจกริริมภายในี้ปริะเที่ศ 74 กิจกริริมและติ่างปริะเที่ศ
ในี้ 6 ภมูภิาค้ริว่ม 85 กจิกริริม ค้ริอบัค้ลมุภาริกจิการิพฒันี้าเพิ�มข้ด้ค้ว่าม
สามาริถึในี้การิแขง่ขนัี้ใหก้บััผูป้ริะกอบัการิในี้เว่ที่ก้าริค้า้ริะหว่่างปริะเที่ศ
ที่ั�ง 3 ด้้านี้ ได้้แก่ การิพัฒนี้าผู้ปริะกอบัการิ สินี้ค้้าและบัริิการิ ช้่องที่าง 
การิติลาด้ อาที่ ิการิจดั้งานี้แสด้งสินี้ค้า้ในี้ปริะเที่ศ การิพาผูป้ริะกอบัการิ 
เข้าริ่ว่มงานี้แสด้งสินี้ค้้าในี้ติ่างปริะเที่ศซุึ�งจะม้ที่ั�งแบับัไปเข้าริ่ว่มงานี้
ของผู้จัด้ในี้ติ่างปริะเที่ศ งานี้ที่้�กริมเป็นี้ผู้จัด้ขึ�นี้เองในี้ติ่างปริะเที่ศ เช้่นี้  
TOP THAI Brands, Mini Thailand Weeks หริอ่การิให้ผู้ปริะกอบัการิ
เขา้ริ่ว่มงานี้ผ่านี้โค้ริงการิ SMEs pro-Active การิจัด้ค้ณิะผูแ้ที่นี้การิค้้า
เยอ่นี้ต่ิางปริะเที่ศ (Trade Mission)  การิพัฒนี้าศกัยภาพผูป้ริะกอบัการิ/ 
สินี้ค้้าและบัริิการิของไที่ยแบับัค้ริบัว่งจริ และการิจัด้กิจกริริมส่งเสริิม 
การิค้้าที่ั�งริูปแบับัออฟัไลนี้์/ออนี้ไลน์ี้ เป็นี้ติ้นี้ นี้อกจากนี้้� ยังเพิ�มการิ
ด้ำาเนี้ินี้งานี้บัางส่ว่นี้เพ่�อให้การิที่ำางานี้สัมฤที่ธิิ�ผลมากขึ�นี้ ด้ังนี้้�

1. เพิ�มค้ว่ามเข้มข้นี้การิที่ำางานี้ริ่ว่มกับัภาค้เอกช้นี้ โด้ยกริมจะจัด้การิ
ปริะช้มุกับัภาค้เอกช้นี้ริายค้ลสัเติอร์ิ เพ่�อร่ิว่มกันี้ปริะเมนิี้สถึานี้การิณ์ิ
การิส่งออกริายสินี้ค้้า/บัริิการิสำาค้ัญ่ นี้อกจากนี้้� จะม้การิจัด้ปริะชุ้ม
กริะชั้บัค้ว่ามสัมพันี้ธิ์ที่้�ด้้กับัสมาค้มผู้นี้ำาเข้า/ผู้ค้้าติ่างปริะเที่ศที่้�
ตัิ�งอยู่ในี้ปริะเที่ศไที่ยและในี้ติ่างปริะเที่ศ ริว่มที่ั�งจะใช้้ปริะโยช้นี้์
จากเค้ริ่อข่ายที่้�ปริึกษากิติติิมศักด้ิ�ด้้านี้การิค้้าริะหว่่างปริะเที่ศของ
กริะที่ริว่งพาณิิช้ย์ (Honorary Trade Advisor to the Ministry of 
Commerce: HTA) ที่้�ม้อยู่ที่ั�ว่โลกให้มากขึ�นี้

2. ผลักด้ันี้การิส่งออกสินี้ค้้า BCG สนิี้ค้้านี้ว่ัติกริริมอย่างเป็นี้ริูปธิริริม 
และสนี้บััสนี้นุี้การิด้ำาเนิี้นี้ธิรุิกิจในี้ยคุ้ Next-normal เน้ี้นี้ให้ผูป้ริะกอบั
การิสามาริถึปริับัตัิว่ให้ทัี่นี้ติ่อการิเปล้�ยนี้แปลงของสถึานี้การิณิ์โลก
และพฤติิกริริมผูบ้ัริิโภค้ยุค้ใหม่  

3. สร้ิางค้ว่ามสัมพันี้ธ์ิและค้ว่ามเช่้�อมั�นี้กับัผูป้ริะกอบัการิริายใหญ่่ ผ่านี้
โค้ริงการิ “Thailand Global Business Partners” เพ่�อให้เก้ยริติิ
แก่ผู้นี้ำาเข้าและการิยกย่องให้เป็นี้เพ่�อนี้ที่้�ด้้ที่้�สุด้ของปริะเที่ศไที่ย  
อันี้เป็นี้การิริักษาฐานี้ลูกค้้าเด้ิม ริว่มที่ั�งดึ้งดู้ด้ผู้นี้ำาเข้าริายใหม่ให้
เข้าริ่ว่มกิจกริริม 

4. ใช้้ส่�อออนี้ไลน์ี้สมยัใหม่ในี้การิเผยแพร่ิข้อมลูการิค้้าของกริมให้มาก
ขึ�นี้ อาที่ิ ในี้รูิปแบับั Podcast หริอ่ Online TV Chanel ซุึ�งเป็นี้ริูป
แบับัที่้�กำาลงัได้้รัิบัค้ว่ามนี้ยิม เพ่�อให้ผูป้ริะกอบัการิไที่ยติ่�นี้ติวั่ในี้การิ
หาค้ว่ามริูแ้ละเข้าถึงึข้อมลูสถึานี้การิณ์ิของติลาด้โลกที่้�เปล้�ยนี้แปลง
ไปอย่างริว่ด้เริ็ว่ ที่ั�งข้อมูลแนี้ว่โนี้้มการิติลาด้/ค้ว่ามติ้องการิของ 
ผู้บัริิโภค้เช้ิงลึก กฎิริะเบั้ยบัด้้านี้การิค้้า ฯลฯ ค้ริอบัค้ลุมทีุ่กภูมิภาค้
ที่ั�ว่โลก  

5. ส่งเสริมิการิที่ำาติลาด้แบับัผสมผสานี้ Hybrid เพ่�อเปิด้ติลาด้ กริะชั้บั
ค้ว่ามสัมพันี้ธ์ิ และสร้ิางเค้ริอ่ข่ายธิรุิกิจ ซุึ�งจะมก้าริส่งเสริมิผูป้ริะกอบั
การิผ่านี้กิจกริริมทัี่�งออฟัไลนี้์ที่้�ม้การิปริับัรูิปแบับัให้เข้ากับัยุค้สมัย  
และกิจกริริมออนี้ไลนี้์ที่้�จะส่งเสริิมพาณิิช้ย์ดิ้จิที่ัลอย่างติ่อเนี้่�อง  
ริว่มถึึง กจิกริริม Smart OBM และ Virtual Trade Show นี้อกจากนี้้�  
จะพฒันี้า Infrastructure ของริะบับัการิให้บัริิการิดิ้จทิี่ลัของกริมให้
สอด้ค้ล้องกับัการิที่ำางานี้และการิให้บัริิการิที่้�มป้ริะสิที่ธิิภาพยิ�งขึ�นี้

6. สำาริว่จค้ว่ามเช่้�อมั�นี้ของผู้นี้ำาเข้าในี้ติ่างปริะเที่ศ ริว่มที่ั�งการิศึกษา
ติลาด้และสำาริว่จพฤติิกริริมการิสั�งซุ่�อและการิบัริิโภค้เช้งิลึก เพ่�อนี้ำา
ข้อมลูค้ว่ามค้ดิ้เห็นี้ต่ิอสินี้ค้้าและบัริิการิของไที่ยมาว่เิค้ริาะห์แนี้ว่โน้ี้ม
ติลาด้และค้าด้การิณิ์การิส่งออก

7. ส่งเสริิมการิจับัคู้่ธิุริกิจสนัี้บัสนีุ้นี้ (Supporting Businesses) กับั
ผู้ปริะกอบัการิส่งออก เพ่�อเติิมเต็ิมศักยภาพและลด้ติ้นี้ทีุ่นี้ของผู้
ปริะกอบัการิส่งออกในี้เว่ที่้การิค้้าโลก โด้ยจัด้เว่ที่้ให้ผู้ปริะกอบัการิ
ส่งออกในี้กลุ่มอุติสาหกริริมติ่างๆ ได้้ม้โอกาสพบัผู้ปริะกอบัการิ 
ในี้ธิุริกิจสนี้ับัสนุี้นี้ อาที่ิ นี้วั่ติกริ นี้ักการิติลาด้ ผู้เช้้�ยว่ช้าญ่ด้้านี้ 
การิสร้ิางแบัรินี้ด์้ นี้ักออกแบับั ผู้ให้บัริิการิกริาฟัฟัิค้ด้้ไซุนี้์ ผู้ผลิติ
บัริริจุภัณิฑ์์ ผู้ให้บัริิการิการิขนี้ส่ง ผู้ให้บัริิการิเที่ค้โนี้โลย้สนี้ับัสนีุ้นี้  
ฯลฯ เพ่�อเช่้�อมโยงธิุริกิจริะหว่่างกันี้ซุึ�งจะช้่ว่ยเพิ�มค้ว่ามแข็งแกริ่ง 
ในี้การิออกสู่ติลาด้ติ่างปริะเที่ศ
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แผ่นงานอำาหารไทย์อำาหารโลก เพื�อำผ่ลกัดนัใหอ้ำาหารไทย์และสิ่นค้า้เกษตรที�มศีกัย์ภูาพ 
รว่มทัง้ส่นิค้า้ใหม่ๆ  อำาท ิอำาหารฮาลาล อำาหารมงัส่ว่ริตัแิละอำาหารแหง่อำนาค้ต (Future 
Food) ให้เดินหน้าสู่่การเป็นอำาหารโลก 

อาหารไที่ย อาหารโลก

ผ่ลักดันส่่งอำอำกฝ่่าว่ิกฤต ภูาย์ใต้เกษตรผ่ลิตพาณิิชย์์ตลาดโดย์ใช้ย์ุทธิ์ศาส่ตร์  
“ตลาดนำาการผ่ลิต” และเซลส่์แมนประเทศ

3 เป้าหมาย์

1 ส่ร้าง

3 เพิ�มที�ตอ้ำงการ

• สร้างไทยเป็นผู้น�าด้านการผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่ส�าคัญของโลก

• ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่ตรงความต้องการของตลาด 
• สร้างความเชื่อมั่นด้วยคุณภาพ 
• ผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลก

• เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
• เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP)
• เพิ่มรายได้เกษตรกรและผู้ประกอบการทุกระดับ 

กรมได้ดำ�เนินแผนก�รยุทธศ�สตร์ “ตลาดน�าการผลิต” ต�มที่น�ยจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์ รองน�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์ได้
มอบหม�ย โดยผ่�นทูตพ�ณิชย์ในฐ�นะเซลส์แมนประเทศเชื่อมโยงสินค้�ใน
ประเทศกับคว�มต้องก�รของตล�ดต่�งประเทศ

ยุที่ธ์ศาสตร์ตลาดนำาการผลิต

DITP SOCIETY
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ยอดขายรวม

Online Business 
Matching

สงตัวอยางสินคาฟร�กับ DHL Express

ขายผ่านยี่ปั๊วออนไลน์
ยอดขายป 2563

Business 
To Business

Business 
To Customer

ล้านบาท

ลานบาท

เพิ่มความสุขส่งออกสบายอย่างครบวงจร

9,9229,922

B2B B2C

14,475.9014,475.90

เพิ่มช่องทางการขาย

บริการอื่นๆ

25,644 รายสมาช�กผูขายไทย

12,128,093 รายผูเยี่ยมชมเว็บไซต 185,477 รายการสินคา
รายการ

ผูซ�้อทั่วโลก 216,804 ราย

ที่ปร�กษาการใชงานระบบ
บร�การถายรูปสินคา

www.thaitrade.com
Email : contact@thaitrade.com
Call center : 1169

สงสินคาฟร� 5,000 บาท กับ DHL Express

ซ�้อขายสินคาไทยคุณภาพในรูปแบบคาปลีก (B2C) ขามพรมแดน

(ปี 54 - 64)

สิทธิพิเศษ

Marketplace

*สำหรับสมาช�กใหม*หลังการเขารวม Online Business Matching

คาขนสงอัตราพิเศษกับไปรษณียไทยและ
แพลตฟอรมพันธมิตรชั้นนำ

ใหคำแนะนำดานการเข�ยน content
เช�่องโยงผูประกอบการกับ Platform 
พันธมิตรชั้นนำตางๆ ทั่วโลก

Exchange Rate อัตราพิเศษกับ SCB
ประกันความเสี่ยงอัตราพิเศษกับ Exim Bank
Logistics Enquiry

เว็บไซต์ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Concept รานจำหนายสินคาทอปๆ จากประเทศไทย 

ที่ผานการคัดสรรจากหนวยงานภาครัฐที่มีความนาเช�่อถือ

ไดแก Tmall Global (จ�น), Tmall China (จ�น), 
Amazon (อเมร�กา), Klangthai (กัมพูชา), 
Bigbasket (อินเดีย) และ Blibli (อินโดนีเซ�ย) 

นำสินคาไทยไปขายตอผานตัวกลางออนไลนระหวางประเทศ

ร้าน TOPTHAI บน 6 แพลตฟอร์ม 5 ประเทศ
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งานแสดงสินค้ารูปีแบับัใหม่

ให้ค้ว่ามส่ำาคั้ญกระตุ้นทุกภูาค้ส่่ว่นให้ใช้ระบบการค้้าอำอำนไลน์มากขึ้น 

Online Business Matching: OBM 
หรือการเจรจาการค้าออนไลน์ 
เป็นการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเจรจาการค้า จากเดิม
ที่เป็นการจัดคณะผูู้้แทนการค้า (Trade Mission) เดินทาง
ไปเจรจาการค้าในต่างประเทศ สู่การจัดกิจกรรมเจรจา 
การคา้ผู้า่นชอ่งทางออนไลน ์(Online Business Matching: 
OBM) ระหว่างผูู้้นําเข้า/ผูู้้จัดจําหน่ายในต่างประเทศกับ 
ผูู้้ส่งออกไทย โดยมีทูตพาณิชย์ทําหน้าที่เป็นเซื้ลส์แมน
ประเทศในการประสานเชื่อมโยงผูู้้นําเข้าในต่างประเทศให้
กับผูู้้ส่งออกไทย ในทุกสินค้าที่มีความต้องการในตลาดต่าง
ประเทศ

ผ่ลการดำาเนินงาน ในปี 2564 กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศได้จัด OBM ไปแล้วมากกว่า 160 ครั�ง มีผูู้้
ส่งออกและผูู้้ประกอบการไทยได้รับประโยชน์จากกิจกรรม  
OBM มากกว่า 3,295 ราย ผู้่านการจับคู่เจรจา มากกว่า 
6,677 คู่ มูลค่าการซื้ื�อขายคาดการณ์รวมทั�งสิ�น 16,245.57 
ล้านบาทในสินค้าอาหาร ผู้ลไม้ สินค้าฮีาลาล ชิ�นส่วน 
ยานยนต์ ยางพารา พลาสติกและเคมีภัณฑ์์ อาหารและ
ของใช้สัตว์เลี�ยง อัญมณีและเคร่ืองประดับ สินค้าผูู้้สูงอายุ  
อาหารจากพืช สินค้าประมง เป็นต้น

Thaitrade.com เว็่บัไซุติ์การิค้้าออนี้ไลนี้์ริะหว่่างปริะเที่ศ โด้ยกริมส่งเสริิม
การิค้้าริะหว่่างปริะเที่ศ กริะที่ริว่งพาณิิช้ย์ ริว่บัริว่มสินี้ค้้าส่งออกคุ้ณิภาพของไที่ย 
เพ่�อเป็นี้ช้่องที่างให้ผู้ปริะกอบัการิไที่ยเข้าถึึงผู้ซุ่�อที่ั�ว่โลก 

ผ่ลการดำาเนินงาน ปัจจุบัันี้ม้สมาชิ้ก 160,000 ริาย จำานี้ว่นี้สินี้ค้้า 215,611 
ริายการิ มูลค้่าการิสั�งซุ่�อริว่ม 2,322.00 ล้านี้บัาที่ สินี้ค้้าที่้�ได้้รัิบัค้ว่ามนิี้ยมสูงสุด้ค้่อ  
อาหาริและเค้ริ่�องด่้�ม 53.69% 

TOPTHAI Store 
คือ ร้านค้าออนไลน์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่เปิดอยู่บนแพลตฟอร์ม  
e-Commerce ชั�นนําในตลาดเป้าหมาย ส่งออกสินค้าไทยที่มีศักยภาพสู่ตลาดโลกผู้่าน
ช่องทางออนไลน์ข้ามพรมแดนระดับสากล ซื้่่งจุดแข็งของร้าน TOPTHAI คือ จําหน่าย
สินค้าท็อปๆ จากไทยซื้่่งผู้่านการคัดสรรจากหนว่ยงานรฐับาลทําให้เชื่อมั่นได้วา่เป็นสนิค้า
คุณภาพดีจากไทย ในปี 2564 มีจัดตั�งร้าน TOPTHAI Store แล้วบน 5 แพลตฟอร์มใน  
4 ประเทศ ได้แก่ Tmall.com และ Tmall Global (ตลาดจีน), Bigbasket.com (ตลาด
อินเดีย), Amazon.com (ตลาดสหรัฐอเมริกา) Klangthai.com (ตลาดกัมพูชา) และ 
Blibli.com (ตลาดอินโดนีเซื้ีย) และสามารถสร้างมูลค่าการซื้ื�อขายผู้่านร้านดังกล่าวรวม
กันได้แล้วกว่า 465.25 ล้านบาท

เร่งรัดการส่งออกในยุค New Normal ปรับรูปแบบการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ
ในประเทศไทยเป็นรูปแบบเสมือนจริง โดยการใช้นวัตกรรมใหม่ Virtual Exhibition 
เป็นการจัดงานแสดงสินค้าแบบรูปแบบเสมือนจริง (Virtual) หรือรูปแบบผสมผสาน  
(Hybrid) ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมจัด เจรจ�ก�รค้�ออนไลน์ ระหว่างผู้น�าเข้า
ต่างประเทศกับผู้ส่งออกไทย

การค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน
DITP SOCIETY



20 THINK TRADE THINK



21THINK TRADE THINK

ปี 2564 สถึาบัันี้พัฒนี้าผู้ปริะกอบัการิค้้ายุค้ใหม่ (NEA) จัด้กิจกริริมสัมมนี้า/ฝึูกอบัริม
เพ่�อเติริย้มค้ว่ามพริอ้มแกผู่ป้ริะกอบัการิ/ผูส้ง่ออก มากกว่่า 66,695 ริาย ใหม้อ้งค้ค์้ว่ามริู้ 
ที่้�จำาเปน็ี้ในี้บัริบิัที่การิค้า้ยคุ้ใหม ่เพ่�อสามาริถึช้ว่่งช้งิโอกาสที่างการิติลาด้ให้ได้ม้ากขึ�นี้  
ซุึ�งม้ที่ั�ง webinar / หลักสูติริ e-learning กว่่า 40 หลักสูติริ ที่ั�งนี้้� นี้ับัติั�งแต่ิเกิด้ว่ิกฤติ 
โค้ว่ดิ้-19 สถึาบัันี้ NEA ได้้ปรัิบัเปล้�ยนี้ริปูแบับัการิจดั้สัมมนี้า/อบัริม จากเด้มิในี้ริปูแบับั
ออฟัไลน์ี้ เป็นี้ผ่านี้ช้่องที่างออนี้ไลน์ี้ (Webinar) ริว่มถึึงพัฒนี้าและปริับัปริุงหลักสูติริ  
e-learning อย่างต่ิอเนี้่�อง เพ่�อให้ผู้ปริะกอบัการิที่ั�งในี้ส่ว่นี้กลาง และต่ิางจังหว่ัด้  
สามาริถึเริ้ยนี้ริู้ได้้ทีุ่กที่้�ทีุ่กเว่ลา และม้องค้์ค้ว่ามริู้ที่้�จำาเป็นี้ในี้การิด้ำาเนี้ินี้ธิุริกิจการิค้้า
ริะหว่่างปริะเที่ศในี้ยุค้ New Normal โด้ยม้โค้ริงการิสำาค้ัญ่ ได้้แก่

• โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่  
(From Gen Z to be CEO) 

• โครงการ Young Exporter from Local to Global (YELG) 
• โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ 

Up Skill & Reskill กับหัวเว่ย (Huawei) 

รายละเอีียดกิิจกิรรมทั้้�งหมดขอีง NEA สามารถดูได้ทั้ี� www.nea.ditp.go.th

พฒันาศกัย์ภูาพทางการตลาด
ให้กับภูาค้การผ่ลิตฐานราก 
SME และ Micro SME 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้มีการลงนาม Mini FTA ไปแล้ว  
2 ฉบับ คือ 

Mini FTA กับเมือำงโค้ฟุุ จังหว่ัดย์ามานาชิ ประเทศญี�ปุ่น  
ลงนามวันท่ี 12 กรกฎาคม 2564 เป็น MOU ความร่วมมือว่าด้วย การเป็น
พันธมิตรในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ แนวทางความร่วมมือ 
ประกอบด้วย การถ่ายทอด แลกเปล่ียนความรู้ด้านการเจียระไนอัญมณีและ
การผู้ลิตเคร่ืองประดับ / การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ / การพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์
ร่วมกัน / แลกเปล่ียนนักเรียนระหว่างโรงเรียนอัญมณีของไทย (สถาบัน GIT) 
และโรงเรียน Institute of Gemology and Jewelry Art ในจังหวัดยามานาชิ  
โดยคาดว่า MOU ฉบับนี�จะช่วยให้ การค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับไทย-ญ่ีปุ�น  
ในปี 2564 มีมูลค่าไม่ต่ํากว่า 15,500 ล้านบาท (เพ่ิมข่�น 5% จากปี 2563)

Mini FTA กับมณิฑลไห่หนาน ส่าธิ์ารณิรัฐประชาชนจีน  
ลงนามเม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2564 เพ่ือส่งเสริมและเช่ือมโยงธุรกิจ /  
แลกเปล่ียนข้อมูลและมาตรการสนับสนุน SMEs / อํานวยความสะดวกการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างกัน ทั�งนี� มณฑ์ลไห่หนาน มีความสําคัญ โดย
ตั�งอยู่ในเส้นทางสายไหมทางทะเล ท่ีเช่ือมเศรษ์ฐกิจกวางตุ้ง-ฮ่ีองกง-มาเก๊า  
และอาเซีื้ยน เป็นเขตเศรษ์ฐกิจพิเศษ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของจีน เป็นจุดสําคัญในการ
ส่งเสริมเศรษ์ฐกิจแบบเปิดในระดับสูงของจีน มีประชากร 10.8 ล้านคน การ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้นจะเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจการค้าการ
ลงทุนของไทย คาดการณ์มูลค่าการค้าการลงทุนท่ีเป็นผู้ลจาก MOU ประมาณ  
1.2 หม่ืนล้านบาทภายใน 2 ปี

เจาะตลาดเมือำงรอำง ดว้่ย์ Mini FTA เพื�อำขย์าย์โอำกาส่
ทางการค้้า โดย์การส่ร้างพันธิ์มิตรทางการค้้า ที�ลงลึก 
ระดับ เมือำง/รัฐ/มณิฑล ที�มีศักย์ภูาพขอำงประเทศ 
เป้าหมาย์ 

สร้างนักธุรกิจยุคใหม่

เจาะตลาดเมืองรอง
DITP SOCIETY
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พัฒนาการให้บริการขอำงกรม ผ่่าน DITP ONE Application 
DITP ONE : เป็นแอพพลิเคชั่นสําหรับผูู้้ที่มีความสนใจและดําเนินธุรกิจด้านการค้า
ระหว่างประเทศ โดยได้รวบรวมการบริการต่างๆ เรื่องการค้าระหว่างประเทศ อาทิ 
รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้านการค้าระหว่างประเทศ ข้อมูลสถิติการค้าระหว่าง
ประเทศ บริการคําปร่กษ์าด้านการค้าระหว่างประเทศ ตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ บริการรับเรื่องร้องเรียนและข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ 
และบริการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี�ผูู้้ใช้ยัง
สามารถติดตามสถานะการดําเนินงานได้ด้วยตนเอง รวมถ่งได้รับการแจ้งเตือนหาก
มีความคืบหน้า ในการดําเนินงาน เพ่ืออํานวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศ  
อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

Thailand Delivers with Safety 
ในช่วงสถานการณ์โควิด กรมได้ประชาสัมพันธ์ภาพลักษ์ณ์ “สินค้าอาหารไทยปลอด
การปนเป้�อนเชื�อไวรัสโคโรนา 2019” (Thailand Delivers with Safety) เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการผู้ลิตสินค้าอาหารไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ซื้่่งมีระบบการควบคุมป้องกันที่ได้มาตรฐานเพื่อให้ปลอดการปนเป้�อน
ของเชื�อไวรัส เกิดจากร่วมมือของ 4 หน่วยงานภาครัฐบาล ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์  
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษ์ตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทยที่ได้ลง
นามความตกลงบันท่กความเข้าใจ MOU เรื่อง “การรับรองการปฏ์ิบัติตามมาตรการ
เพื่อป้องกันการปนเป้�อนเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ในกระบวนการผู้ลิตอาหารส่งออก 
(COVID-19 Prevention Best Practice)” โดยจัดทําเป็นคลิปวิดีโอสั�นเผู้ยแพร่ใน 
สื่อออนไลน์และ Social Media ทั่วโลก มีผูู้้ชมกว่า 7 ล้านครั�ง

อุตสาหกรรมดิจิทัี่ลคอนเที่นต์

บัริการแบับั One Stop Service

ภาพลักษณ์ปีระเที่ศ

DITP SOCIETY




