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กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ในช่วงสถานการณ์โควิด

The Next Normal
วิิถีีธุุรกิิจยุุคใหม่่

ผมขอใช้้โอกาสนี้้�ที่่�ได้้เข้้ามาดููแลงานส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ สวััสดีีทุุกท่่านที่่�ติิดตาม
นิิตยสาร Think Trade ของกรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ Think Trade Special Edition
ฉบัับนี้้� อยากให้้ทุุกท่่านได้้ทราบถึึงความตั้้�งใจและมุ่่�งมั่่�นในการทำำ�งานของกระทรวงพาณิิชย์์
ท่่ า มกลางสถานการณ์์ โ ควิิ ด ที่่� ผ่่ า นมา จึึ ง ขอนำำ� เสนอผลงานการทำำ� งานในรอบ 2 ปีี ภ ายใต้้
การนำำ�ของ นายจุุริินทร์์ ลัักษณวิิศิิษฏ์์ รองนายกรััฐมนตรีีและรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงพาณิิชย์์
และผลงานของกรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศที่่�ได้้รัับมอบนโยบายและปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบ
การทำำ�งานเพื่่�อรองรัับสถานการณ์์ดัังกล่่าว สำำ�หรัับคอลััมน์์ Special Interview ขอหยิิบยก
บทสััมภาษณ์์ผู้้�บริิหารกระทรวงถึึงมุุมมองการทำำ�งาน การขัับเคลื่่อ� นนโยบายการค้้าระหว่่างประเทศ
เชิิงนโยบายสู่่�การปฏิิบััติิมาเล่่าสู่่�กัันฟััง
ในปีี 2565 สถานการณ์์น่่าจะเริ่่�มกลัับเข้้าสู่่�ภาวะปกติิ ประเทศต่่างๆ รวมถึึงประเทศไทยเริ่่�ม
ทยอยเปิิดประเทศอีีกครั้้�ง เราน่่าจะได้้เห็็นการเปลี่่�ยนแปลงจาก New Normal สู่่� Next Normal
ที่่�แท้้จริิง การค้้าระหว่่างประเทศในสถานการณ์์หลัังโควิิดน่่าจะยัังมีีความท้้าทายอีีกมาก ผมหวััง
ว่่าเราจะร่่วมมืือกัันสานต่่อ สร้้างความเข้้มแข็็งให้้กัับการค้้าระหว่่างประเทศของไทย สร้้างโอกาส
ทางการค้้าใหม่่และเตรีียมพร้้อมรัับมืือกัับความไม่่แน่่นอนต่่างๆ ในอนาคตเพื่่อ� ให้้การค้้าของไทย
จะสามารถเติิบโตได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
กรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ
กระทรวงพาณิิชย์์
563 ถนนนนทบุุรีี ตํําาบลบางกระสอ
อํําเภอเมืือง จัังหวััดนนทบุุรีี 11000
www.ditp.go.th
DITP Call Center : 1169

www.thinktradethinkditp.com

เรามารวมพลัังสร้้างความเข้้มแข็็งให้้กับ
ั การค้้าระหว่่างประเทศของไทยด้้วยกัันครับ
ั ขอบคุุณครับ
ั

ภููสิิต รััตนกุุล เสรีีเริิงฤทธิ์์�
อธิิบดีีกรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ

บรรณาธิิการบริิหาร นายภููสิิต รััตนกุุล เสรีีเริิงฤทธิ์์�
บรรณาธิิการที่่�ปรึึกษา นายเอกฉััตร ศีีตวรรััตน์์
บรรณาธิิการอำำ�นวยการ นางสาวประจงพร ตัันมณีี
บรรณาธิิการบทความ นางศรีีตลา สุุตภาคย์์
บรรณาธิิการฝ่่ายศิิลป์์ นายอาจพงษ์์ ฉัันทภิิญญา
กองบรรณาธิิการ สํํานัักประชาสััมพัันธ์์และสื่่�อสารองค์์กร กรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ
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Oh, yes indeed we can!
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Introducing Thailand’s
Sustainability Heroes
50 BCG Brands for every
minute of a nicer planet.
4

THINK TRADE THINK

#THAIBCGHEROES @

@www.thaigroove.com

d

n
a
l
i
a
h
T

e
h
t
e
B
e
G
n
a
h
C
This
lamp can!

THINK TRADE THINK

5

m

á
º
0
5 Ã¹´ä ·Â

กรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศเปิิดตััว 50 แบรนด์์ไทย
ฮีีโร่่ พร้้อมยกทััพเปลี่่�ยนโลก ด้้วยแคมเปญ “BCG : Be the ChanGe”
ชวนทุุ ก คนเป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ของการเปลี่่�ยนแปลงเพื่่�อโลกสีี เ ขีี ย ว สิิ น ค้้ า ทุุ ก ชิ้้� น ถูู ก
สร้้างสรรค์์เพื่่�อเป้้าหมายที่่�ยิ่่�งใหญ่่ ภายใต้้แนวคิิด Bio economy, Circular economy
และ Green economy เพื่่�อโลกที่่�น่่าอยู่่�ขึ้้น� ทุุกนาทีี เปลี่่�ยนโลกง่่ายๆ เริ่่�มได้้เลยที่่�ตััวเรา

Í‹ âÅ¡áÅÐ´µÕ Í‹ ã¨
·´Õè µÕ

ES @thaig
O
R
E
H
G
roo
C
B
I
ve.
A
H
co
T

BE THE CHA NGE

แคมเปญ BCG : Be the ChanGe เป็็นกลยุุทธ์์ในการนำำ�เสนอ “Bio Circular Green Economy” ไปยััง
ผู้้�ซื้้�อผู้้�บริิโภคชาวต่่างชาติิด้้วยมุุมมองการเชิิญชวนมาเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการเปลี่่�ยนแปลงเพื่่�อให้้โลกดีีขึ้้�น โดยกรมได้้
ริิเริ่่�มเพื่่�อให้้เกิิดการสื่่�อสารที่่�เข้้าใจง่่ายขึ้้�น และเข้้าถึึงได้้ทุุกคน เป็็นประโยชน์์ในการประชาสััมพัันธ์์ในเวทีีสากลและส่่งเสริิม
ภาพลัักษณ์์ที่่�ดีใี ห้้กับั ประเทศไทย มีีการจััดทำำ� E-catalogue สามารถดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� https://www.thaigroove.com/
bcgheroes เล่่าเรื่่�องราวของแบรนด์์เหล่่านี้้�เพื่่�อเป็็นแรงบัันดาลใจให้้กัับผู้้�ประกอบการรายอื่่�นๆ และใช้้เป็็นแคตตาล็็อกสำำ�หรัับ
เซลส์์แมนประเทศ หรืือทููตพาณิิชย์์ทั้้�ง 58 แห่่ง ให้้นำำ�ไปนำำ�เสนอกัับลููกค้้า เปิิดมุุมมองใหม่่ๆ เกี่่�ยวกัับสิินค้้าไทย ซึ่่�งมองว่่าเป็็น
จัังหวะเวลาที่่�ดีีที่่�ผู้ค้� นมองหาสิินค้้าของขวััญเตรีียมต้้อนรัับปีีใหม่่ แบรนด์์ในแคตตาล็็อกนี้้�น่า่ จะเป็็นที่่�ถููกใจผู้ซื้้� อ้� ทั้้�งชาวไทยและต่่างประเทศ
โดนใจทั้้�งผู้้�รัับและผู้ใ้� ห้้ เพราะดีีต่่อใจและดีีต่่อโลก

นายภููสิิต รััตนกุุล เสรีีเริิงฤทธิ์์� กล่่าวว่่า “ภายใต้้การนำำ�ของ นายจุุริินทร์์ ลัักษณวิิศิิษฏ์์ รองนายกรััฐมนตรีีและรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวง
พาณิิชย์์ กรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศดำำ�เนิินงานโดยมุ่่�งส่่งเสริิมผู้้�ประกอบการไทยให้้มีีขีีดความสามารถทางการแข่่งขัันสููงและ
ตอบสนองแนวโน้้มความต้้องการของตลาด (ตลาดนำำ�การผลิิต) โดยเล็็งเห็็นว่่าหนึ่่�งในประเด็็นสำำ�คััญที่่�ถููกหยิิบยกทั้้�งในระดัับนโยบาย
และในกลุ่่�มผู้้�บริิโภค คืือ Global warming / การเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศ ประเด็็นนี้้�ถููกกล่่าวถึึงในบริิบทการค้้ามากขึ้้�น
ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่าตลาดโลกกำำ�ลัังจริิงจัังกัับเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อม โดยรััฐบาลบางประเทศได้้นำำ�ประเด็็นสากลนี้้�มากำำ�หนดเป็็นนโยบาย
และกฎระเบีียบทางการค้้าบ้้างแล้้ว ผู้้�ประกอบการไทยจึึงต้้องเร่่งปรัับตััวให้้ทัันท่่วงทีีเพื่่�อแข่่งขัันได้้ดีีในอนาคต ไม่่ว่่าจะใน
ขั้้�นตอนการแสวงหาวััตถุุดิิบที่่�ไม่่ทำำ�ลายธรรมชาติิ กระบวนการผลิิตที่่�ประหยััดพลัังงาน ไปจนถึึงการขนส่่งคาร์์บอนต่ำำ��
เป็็นต้้น เราจึึงต้้องเร่่งสร้้างและส่่งเสริิมผู้้�ประกอบการที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยโมเดล “BCG : Bio Circular Green Economy”
หรืือเศรษฐกิิจชีีวภาพ เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน เศรษฐกิิจสีีเขีียว เพื่่�อเป้้าหมายการเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน
ให้้กัับประเทศ เพิ่่�มจีีดีีพีีประเทศ เตรีียมความพร้้อมให้้ผู้้�ประกอบการสามารถก้้าวข้้ามข้้อกีีดกัันทางการค้้า
ในตลาดโลก เพิ่่�มรายได้้ให้้ผู้ป้� ระกอบการทุุกระดัับ”
#BetheChanGe #THAIBCGHEROES #แบรนด์์ไทยเปลี่่�ยนโลก
#DITP #BCG #BCGEconomy
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สัมภาษณ์พิเศษ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

แนวคิดการทำ�งาน
การใช้ชวี ติ

“ทำ�งานให้สนุกและมีความสุขในการทำ�งาน”
ที่่�มาของ #ทีีมจุุริินทร์์อเวนเจอร์์

เริ่่� ม ต้้ นตั้้� ง แต่่ ต อนที่่� ท่่ า นจุุ ริิ นทร์์ ลัั ก ษณวิิ ศิิ ษ ฏ์์ เป็็ นหัั ว หน้้ า พรรค
ประชาธิิปััตย์์ เราเป็็นทีีมอเวนเจอร์์ที่่�ทำำ�ยุุทธศาสตร์์ตั้้�งแต่่ ณ เวลานั้้�น
ส่่วนใหญ่่จะมีีการแบ่่งภาคส่่วนการทำำ�งาน เราดููแลภาคสัังคมและการ
ประชาสััมพัันธ์์ภาพลัักษณ์์และสื่่�อสาร มีีคุุณหญิิงกััลยา โสภณพานิิช
เป็็นทีีมด้้านการศึึกษา คุุณตั๊๊น
� จิิตภัสั ร์์ กฤดากร และดร.รััชดา ธนาดิิเรก
ทีีมด้้านสตรีี นอกจากนั้้�นก็จ็ ะมีีทีีมด้้านความมั่่�นคงและทีีมติิดตามภารกิิจ
ท่่านอีีกทีีม มีีท่่านผู้้�ช่่วยรััฐมนตรีี สรรเสริิญ สมะลาภา ท่่านบุุณย์์ธีีร์์
พานิิชประไพ เลขานุุการรััฐมนตรีี ทั้้�ง 2 คนเป็็นดรีีมทีีม แบ่่งภาคส่่วน
การทำำ�งานกััน เราเรีียกรวมกัันว่่า #ทีีมจุุริินทร์์อเวนเจอร์์ เนื่่�องจาก
ท่่านจุุริินทร์์มีีประสบการณ์์ทางการเมืืองการทำำ�งานสููง เป็็นคนละเอีียด
รอบคอบ ใส่่ใจติิดตามการทำำ�งาน เป็็นที่ม
่� าของ “ทำำ�ได้้ไว ทำำ�ได้้จริิง” เรา
เลยทำำ�งานเหมืือนเป็็นซุุปเปอร์์ฮีีโร่่ เพราะต้้องขยััน อดทน รวดเร็็ว แต่่ละ
คนก็็จะมีีความสามารถคล้้ายซุุปเปอร์์ฮีีโร่่ในแต่่ละด้้าน

แนวคิิดการทำำ�งาน

ทำำ�งานให้้สนุุกและมีีความสุุขในการทำำ�งาน การทำำ�งานจะสนุุกถ้้าเรามีี
เป้้าหมายที่่�ชััดเจน เป็็นงานที่่�ท้้าทาย ทีีมทำำ�งานมีีเป้้าหมายตรงกัันมััน
จะสื่่�อสารง่่ายและสนุุกที่่�จะทำำ�งาน
ท่่านจุุริินทร์์เป็็นผู้้�ที่่�มีีประสบการณ์์ มีีความสุุขุุม และความหนัักแน่่น
ในขณะเดีียวกัันก็เ็ ป็็นคนที่่มีี
� เป้้าหมายชััดเจน คืือต้้องทำำ�นโยบายทุุกอย่่าง
ให้้ประสบความสำำ�เร็็จในเวลาที่รวด
่� เร็็ว ดัังนั้้�น เมื่่อ� เรามีีผู้้�นำำ�ที่ดีี
่� หนัักแน่่น
และมีีทัักษะ เราก็็ทำำ�งานเดิินตามได้้อย่่างมั่่�นใจและสง่่างาม แน่่นอน
ว่่าการทำำ�งานย่่อมเจอแรงกดดัันความท้้าทายอยู่่�บ้้าง แต่่ว่่าทั้้�งหมดมััน
ก็็ไม่่ใช่่เรื่่�องที่่�เราจะรัับมืือไม่่ได้้ ทุุกอย่่างขึ้้�นอยู่่�กัับการแก้้ไข การบริิหาร
จััดการและการสื่่�อสารออกไป ไม่่นิ่่�งดููดายต่่อปััญหา

#ทีีมจุุริินทร์์อเวนเจอร์์
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พููดถึึงการทำำ�งาน 2 ปีีที่่�ผ่่านมา ประทัับใจสิ่่�งไหน
มากที่่�สุุด แล้้วผลสััมฤทธิ์์�ที่่�ออกมาตรงกัับสิ่่�งที่่�คาด
หวัังไหม
ในรอบ 2 ปีี สิ่่�งที่่�งดงามที่่�สุุดที่่�ได้้จากกระทรวงพาณิิชย์์ คืือ ข้้าราชการ
กระทรวงพาณิิชย์์ที่่�มีีคุุณภาพมาก คนมีีประสิิทธิิภาพในการทำำ�งาน
ความคิิด ทััศนคติิในการทำำ�งาน งานมีีผลสััมฤทธิ์์�รวดเร็็วคุุณภาพของ
งานดีี สัังเกตได้้จากผลโพลที่่�ออกมาแต่่ละจัังหวััด กระทรวงพาณิิชย์์อยู่่�
อัันดับต้
ั น
้ เสมอ และนโยบายที่เ่� ราประกาศต่่อรััฐสภาก็็สัม
ั ฤทธิ์์�ผลทั้้�งหมด
ไม่่ว่่าจะเป็็นนโยบายประกัันรายได้้เกษตรกร ช่่วยเกษตรกรได้้ทั้้�งหมด
ประมาณเกืือบ 8 ล้้านครััวเรืือนและกำำ�ลังั เดิินหน้้าปีีที่่� 3 ด้้านการส่่งออก
เราสร้้าง กรอ.พาณิิชย์์ขึ้้�นมาเป็็นครั้้�งแรกสามารถผลัักดัันจนสำำ�เร็็จ
อัันนี้้ต
� ลาดต่่างประเทศก็็ชื่นช
่� ม ภาคเอกชนผู้้�ส่่งออกผู้้�ประกอบการ SME
ต่่างๆชื่่นช
� ม เราเพิ่่�มสััดส่วนผู้้�ส่
่
ง่ ออกที่่เ� ป็็น SME เพื่่อ� เปิิดโอกาสอย่่างเป็็น
ธรรมในการส่่งออก การอบรมให้้ความรู้้�พััฒนาปั้้�นคนรุ่่�นใหม่่ให้้สามารถ
ส่่งออกได้้ นอกจากนี้้� มีีการผลัักดัันเรื่่�องค่่าครองชีีพ เป็็นความงดงามที่่�
รู้้�สึึกได้้เมื่่อ� งานสััมฤทธ์์ผล สิ่่�งที่่อ� ยากพููดและน่่าจะเป็็นขวััญและกำำ�ลังั ใจ
ของจุุริินทร์์อเวนเจอร์์ และบุุคลากรทั้้�งหลายที่่�อยู่่�ในกระทรวงพาณิิชย์์
คืือประชาชนรัับรู้้�และชื่่นช
� มเราเสมอ รวมทั้้�งรัับคำำ�ชมจากครอบครััวของ
คนกระทรวงพาณิิชย์์เอง

ตำำ�แหน่่งที่่�ปรึึกษารััฐมนตรีีเป็็นงานที่่�หนัักมาก มีีการ
ใช้้ชีีวิิตกัับการทำำ�งานยัังไง

การจััดสรรเวลาถืือเป็็นหน้้าที่่� ปกติิเป็็นคนที่จั่� ด
ั สรรแบ่่งเวลาได้้ดีีและเน้้น
คุุณภาพชีีวิิตมาตลอดอยู่่�แล้้ว คืือ การทำำ�งานเราต้้องมีีการผ่่อนคลาย
เช่่นเสร็็จงานแล้้วก็็นััดเจอเพื่่�อนฝููงเเลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น เราต้้อง
วางแผนการทำำ�งาน จััดสรรเวลาช่่วงเวลาไหนทำำ�อะไรอย่่างไรแบบไหน
วัันหยุุดเราก็็หยุุด ไปเที่่�ยวเราก็็เที่่�ยว เป็็นการทำำ�งานภายใต้้ Mindset
ที่่�เป็็นบวก (Positive Thinking) และจะไม่่แบกความเครีียดเอาไว้้
เพราะว่่างานหนัักอยู่่�แล้้ว ยิ่่�งงานต้้องรัับผิิดชอบสููง งานเพื่่�อประชาชน
เพื่่�อประเทศชาติิ เรายิ่่�งต้้องจััดสรรเวลาให้้ดีี ถ้้าสุุขภาพไปไม่่ได้้งาน
เราก็็ไปไม่่ได้้ ถ้้าเกิินความเครีียดมากเกิินไปมัันก็็จะทำำ�ให้้คุุณภาพของ
งานไม่่ดีี

มีีวิิธีีผ่่อนคลายเวลาทำำ�งานหนัักหรืือเครีียดอย่่างไร

อย่่างแรก กลัับบ้้านไปหาสามีี (หััวเราะ) สามีีเป็็นคนซััพพอร์์ตและรัับฟััง
ที่่�ดีีมาก สามารถให้้คำำ�แนะนำำ�อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ อย่่างเรื่่�องที่่�เราเล่่า
ให้้เขาฟัังไปเป็็นชั่่�วโมง เขาก็็สามารถให้้คำำ�แนะนำำ�เราได้้ภายใน 3 คำำ�
เราโชคดีีที่มีีคร
่� อบครััวสนัับสนุุนในเรื่่อ� งของความคิิด ทััศนคติิ วิิทยาการ
ต่่างๆ เขาจะค้้นคว้้าช่่วยทำำ�ให้้เราแบ่่งเบาไปค่่อนข้้างเยอะ อย่่างที่่�สอง

“นโยบายที่่�เราประกาศต่่อรััฐสภาก็็สััมฤทธิ์์�ผลทั้้�งหมด
ด้้านการส่่งออก เราสร้้าง กรอ. พาณิิชย์์ ขึ้้�นมาเป็็นครั้้�งแรก สามารถผลัักดัันจนสำำ�เร็็จ
เพิ่่�มสััดส่่วนการส่่งออก การพััฒนาคนรุ่่�นใหม่่ให้้สามารถส่่งออกได้้”
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“ไม่่มีอี ะไรที่่�ใจเราจะทำำ�แล้้วทำำ�ไม่่ได้้ ทััศนคติิเป็็นคนคิิดบวก
อะไรก็็ตามไม่่ใช่่เรื่่�องยาก
ไม่่มีีอะไรที่่�ทำำ�ไม่่ได้้ เราต้้องพยายาม”
คุุยกัับเพื่่อ� นและทีีมงาน เราจะต้้องค่่อยดููแลทีีมงาน หากบางครั้้�งงานมััน
หนัักเกิิดความเครีียดและกดดััน ก็็จะให้้ทีีมงานพัักและผ่่อนคลายแล้้วค่อ่ ย
กลัับมาสนุุกกัับการทำำ�งานต่่อ แต่่ถ้า้ เป็็นกิจิ กรรมผ่่อนคลายทางด้้านกีีฬา
คืือการยิิงปืืน เราเป็็นนักั กีีฬายิิงปืืนสมััครเล่่น ถ้้าเป็็นเรื่่อ� งเป็็นราวหน่่อย
มีีเวลาก็็ลงสนามแข่่งขัันชิงิ ถ้้วย อัันนี้้เ� ป็็นกิจิ กรรมผ่่อนคลาย (หััวเราะ)
ส่่วนท่่านจุุริินทร์์เป็็นคนทำำ�งานไม่่หยุุดเลย ทีีมงานอเวนเจอร์์สามารถ
เปลี่่�ยนคนได้้ แต่่ท่า่ นมีีคนเดีียวไม่่สามารถเปลี่่�ยนได้้ ดัังนั้้�นจะคิิดเสมอว่่า
คนที่่�เหนื่่�อยมากกว่่าเราคืือท่่านจุุริินทร์์ เราต้้องทำำ�งานให้้มีีคุุณภาพ
ประสิิทธิิภาพ ได้้ดั่่�งใจ ส่่วนที่่�เหลืือก็็คืือการบริิหารจััดการ ทีีมของเรา
สามารถทำำ�งานแทนกัันได้้หมด เพราะเราทำำ�งานกัันเป็็นทีีม เป็็นทีีม one
stop service ในทุุกภารกิิจของท่่านรองนายกฯ

สุุ ด ท้้ า ยอยากให้้ ช่่ วยฝ ากข้้ อคิิ ด การทำำ� งานการใช้้
ชีีวิิตเด็็กรุ่่�นใหม่่
การไม่่มีีเวลาเป็็นข้้ออ้้าง สำำ�หรัับเราไม่่มีีอะไรจะเป็็นข้้ออ้้าง ไม่่มีีอะไร
ที่่�ใจเราจะทำำ�แล้้วทำำ�ไม่่ได้้ ทััศนคติิเป็็นคนคิิดบวก อะไรก็็ตามไม่่ใช่่

เรื่่อ� งยาก ไม่่มีีอะไรที่ทำ
่� ำ�ไม่่ได้้ เราต้้องพยายาม เกิินจากความพยายามคืือ
ต้้องทำำ�ให้้ได้้ ถ้้าคนรุ่่�นใหม่่อยากจะพููดเรื่่�องการจััดสรร คืือต้้องมีีทัักษะ
บริิหารจััดการ แต่่เหนืือจากการมีีทัักษะคืือการมีีวิินัยั เหนืือตนเอง ความ
พยายามเท่่านั้้�นไม่่เพีียงพอ ต้้องสามารถทำำ�ได้้ เมื่่�อใจเราไปทุุกอย่่างมััน
จะไปเอง มัันขึ้้น
� อยู่่�กัับใจว่่าเราจะหน่่วงนำำ�ใจเราอย่่างไร เพราะฉะนั้้�นคิด
ิ
ว่่าใช่่เรื่่�องยากในเรื่่�องบริิหารจััดการให้้ชีีวิิตมีีบาลานซ์์
ยุุคนี้้มั
� น
ั เป็็นยุค
ุ ที่ทุ
่� กุ คนเป็็นซุุปเปอร์์สตาร์์ได้้ เป็็นยุค
ุ ที่ยู่� ทู
ู ป
ู เบอร์์สามารถ
รายงานข่่าวเราได้้ ยุุคที่่�ประชาชนมีีมืือถืือเครื่่�องเดีียวก็็สามารถรายงาน
ข่่าวได้้ ดัังนั้้�น การเป็็น Image Maker ให้้กัับท่่านจุุรินทร์
ิ ์และกระทรวง
พาณิิชย์์ เรามองว่่าภารกิิจเราคืือประมาณนั้้�น ดัังนั้้�นการที่่�จะทำำ�ภารกิิจ
ของท่่านจุุริินทร์์และกระทรวงพาณิิชย์์ให้้เฟื่่�องฟููได้้ก็็คืือทำำ�ให้้ประชาชน
รัับรู้้�ในสิ่่�งที่่�เราทำำ� สิ่่�งที่่�จะเป็็นกำำ�ลัังใจให้้ท่่านจุุริินทร์์และข้้าราชการ
กระทรวงพาณิิชย์์ คืือ ประชาชนเข้้าใจเราหรืือยััง ประชาชนรัับรู้้�หรืือไม่่
สามารถเข้้าถึึงใจประชาชนและประชาชนเข้้าใจถึึงภารกิิจการทำำ�งานอััน
หนัักหน่่วงของเราหรืือไม่่อย่่างไร อัันนี้้�คืือหััวใจการทำำ�งานและ กำำ�ลัังใจ
ของคนปฎิิบััติิงาน
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CO VER S TO R Y

สรุปผลงาน
ประกันรายไดเกษตรกร
พืช 5 ชนิด


ลานครัวเรือน



ยางพารา

ลานครัวเรือน

ชวยเกษตรกร

7.85
ลานครัวเรือน




เปนประธานประชุม รมต.การคา

RCEP15 สำเร็จ
ประเทศ

โดยลดภาษีเหลือ 0% ทันที 29,891 รายการ
ซึ่งคาดวาเริ่มใชบังคับ มกราคม 2565

สนับสนุนกลอง พรอมคาจัดสง

Thai Fruits Golden Months ในจีนตอเนือ่ ง
Memorandum of Purchasing : MOP

ประสานงานกับตลาด หางทองถิ่น และปมน้ำมัน
เปดพื้นที่ระบายผลไมใหกับเกษตรกร

In-Store Promotion

จัดการเจรจา “จับคูธุรกิจเจรจาออนไลนขายผลไม”

แพลตฟอรมออนไลน

ดวย

จุรินทร ลักษณวิศิษฎ
ชวยซาเลง

สราง
สมารทโชวหวย

แกปญหาอุตสาหกรรมกระดาษ
ครบวงจร สรางความเปนธรรมและ

สรางอาชีพ

ขึ้นทะเบียน

ผูประกอบอาชีพซาเลง
และผูคาของเกา

ลานครัวเรือน

มาตรการปดปายราคารับซื้อกระดาษ

ขั
้นต่ำกิโลกรัมละ
ดันราคาเพิ่มขึ้น

 บาท

ตามกลไกตลาด

จาก  สตางค เปน  บาท/กิโล

มาตรการยกระดับราคา โดยบูรณาการความรวมมือ
ชาวซาเลงและครอบครัว
รานรับซื้อของเกา
โรงงานอัดกระดาษ
โรงเยื่อกระดาษ

สมาคมซาเลงและ
รานรับซื้อของเกา
กระทรวงพาณิชย

(กรมการคาตางประเทศ)

แฟรนไชสไทยมี

597
ธุรกิจ

34,572
รานคา

1.5
ชวยประชาชนได

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

เปา 1 ป

พันธกิจ
1. ใชเทคโนโลยีชวยรานคาโชวหวย
2. ปรับภาพลักษณใหสะอาดและทันสมัย
3. บริหารสตอกและยกระดับการบริการใหชุมชน
เขาถึงสินคาไดอยางเทาเทียม

สรางอาชีพจาก
ธุรกิจแฟรนไชส

10,000
ราย

(30.3% ของมู ล ค า การค า โลก)

ขยายโอกาสใหผูประกอบการ
ในการสงออกสินคา

10.7

เช น ผลไม ส ดและแปรรู ป สิ นค า ประมง น้ ำ ผลไม
รถยนต แ ละส ว นประกอบ พลาสติ ก เคมี ภ ั ณฑ
ชิ ้ น ส ว นอุ ป กรณ ไฟฟ า คอมพิ ว เตอร แ ละ
ส ว นประกอบ ยางพาราและผลิ ต ภั ณฑ ย าง

(337.9 ล า นล า นบาท)

ลงนามแลว

ตั้งเปาเพิ่มมูลคา

12,000

15,500

การคาอัญมณีและเครื่องประดับ ไมต่ำกวา

ลานบาท

THINK TRADE THINK

M

ภารกิจเซลสแมน

MOU กับโคฟุ (ญี่ปุน)

ผลักดันการสงออก ผานการ
และกิจกรรม Business mat
รวมมูลคาสงออก

2ป

94,822.17
ลานบาท

ลานบาท

ภายใน 2 ป

ในป 64

ภา

5

เรงผลักดันตอไป
MOU กับ กานซู (จีน)

สงเสริมการคาออนไลนผานเว็บไซต

MOU กับ เตลังคานา (อินเดีย)

ปจจุบันมีสมาชิกบนเว็บไซต 160,000 ราย
สินคา 215,611 รายการ

MOU กับ คยองกี (เกาหลีใต)

มูลคาการสั่งซื้อรวม

สรา
คณะผ

ผูประกอบ

2,322
ลานบาท

พัฒนาระบบ
FTA Monitoring System

จัดตั้งกองทุน FTA
เยียวยาผูไดรับผลกระทบ
อยางเปนรูปธรรม

เพือ่ ติดตามและแจงเตือนกรณี
การคาระหวางประเทศเคลือ่ นไหวผิดปกติ
เพือ่ กำหนดมาตรการทางการคา

มูลคาการตลาด

4,600
ลานบาท

อบรม

สรางนักธุรกิจยุคใหม

ปน CEO Gen Z

เช็คราคา

โรงพย

ดวยมาตรการแจง

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
พัฒนาดานการคาดิจิทัล

17,588ราย

ดวยการอบรมอยางเขมขนทั้งชองทาง
ออนไลนและออฟไลนไปแลวกวา

20,674 ราย

อบรมวิชาชีพสงออกใหนักศึกษาทั่วประเทศ
เพื่อสรางผูประกอบการรุนใหม โดยรวมมือกับ
93 มหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษา

โครงการ Gen Z to be CEO
2,704
ราย
กรุงเทพฯ
และปริมณฑล

546
ราย

1,610
ราย

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

12

ขายสินคาทั่วโลก

สงเสริมผูประกอบการใชประโยชนจากแตมตอ
ของ FTA บุกตลาดตางประเทศ

จากธุรกิจแฟรนไชส

ไดกวา

(33.6% ของ GDP โลก)

เรงเจรจา FTA ใหม
5 ฉบับ กับ EU EFTA UK
สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย
อาเซียน-แคนาดา

#ซาเลงเพื่อนยาก

ยกระดับรายไดผูประกอบอาชีพซาเลง

มูลคาการคารวม
ลานลานเหรียญสหรัฐฯ

28.5

รวมทั้งเชื่อมโยงการคาการลงทุนระหวางไทยกับสมาชิก RCEP ใหแนนแฟนขึ้น
ซึ่งจะชวยใหเศรษฐกิจไทยขยายตัวในระยะยาว

หัวหนาพรรคประชาธิปตย
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย

ยกระดับราคาเศษกระดาษ

มูลคา GDP รวม

ผลักดันสงออก
นำทีมเอกชนเซ็น

Mini FTA

ตั้งเปาเพิ่มมูลคาการคาเปน

ลานลานเหรียญสหรัฐฯ
(896.9 ล า นล า นบาท)

สงเสริม
การสงออกขาวไท

ผลักดันการเปดดา
การคาชายแดน

บุกตลาดเมืองรอง

MOU กับไหหนาน (จีน)

RCEP เปนความตกลงการคาเสรี (FTA)
ที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก ประกอบดวยสมาชิก 15 ประเทศ
ประชากรรวมกัน

ผลักดันการส
อุปสรรค

กระจายผลไมออกนอกแหลงผลิต และสนับสนุน
รถเร-รถโมบายไปรับซื้อและจำหนายสูผูบริโภคโดยตรง

สมาชิก RCEP ยกเลิกภาษีนำเขาที่เก็บ "สมาชิก RCEP"
กับสินคาไทย 39,366 รายการ

2,300ลานคน

เพิม่ ขึน้ 46.29%

Online Business Matching (OBM) รายสัปดาหตอเนื่อง

ลานครัวเรือน

(30.2% ของประชากรโลก)

8 เดือนแรก ป 64

169,000
ลานบาท

ใชมาตรการเสริม

ลานครัวเรือน

ขาวโพด
เลี้ยงสัตว

ผลไมสง ออก

แสนครัวเรือน

ลานครัวเรือน

ปาลมน้ำมัน

จัดตั้งคณะกรรมก
เปนทัพหนา ภาคร
รวมกัน และขึ้นท
ประส

6.54



มันสำปะหลัง

รัฐหนุน

ชวยชาวสวน

ชวยเกษตร

ขาว

ตั้ง กรอ

ผลไมราคาดี

2,314
ราย

ภาคเหนือ

709
ราย

ภาคตะวันตก

10,321
ราย
ภาคใต

2,470
ราย

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

โดยแสดงผลผ

เพื่อเปดเผยใหประ

สรางคว

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

อ. พาณิชย

สราง เซลสแมนประเทศ

การรวมภาครัฐ ดึงเอกชน
รัฐเสริมทัพ บุกตลาดทำงาน
ทะเบียนปญหาเพื่อติดตาม
สานงานแกไข

ปรับบทบาททูตพาณิชยเปนเซลสแมนประเทศ
พาณิชยจังหวัดเปนเซลสแมนจังหวัด

เซลสแมนจังหวัด

น เอกชนนำ

เพื่อขยายการคาไทย สงเสริมการขายสินคา ผลักดัน
การสงออก และเพิ่มศักยภาพการแขงขันทางการคา
ทำหนาทีเ่ ชือ่ มโยงแลกเปลีย่ นสินคา

มูลคาสงออก

นำรายได (ชายแดน / ผานแดน)
เขาประเทศ
จีน
สิงคโปร
มาเลเซีย

กัมพูชา

ลาว

เมียนมา

2ป

“
”

ทย

าน

กฝาวิกฤต

สงเสริมการคารูปแบบใหม

MOU

สู New Normal

S

NEW

เปดดาน

รลงนาม MOU
tching 231 คู

Virtual Trade Fair Mirror Mirror Mission
จัดกิจกรรมคูขนาน
เจรจาการคาผานระบบออนไลน
พรอมจัดแสดงตัวอยาง
ระหวางออนไลนและออฟไลน
สินคาในงานแสดงสินคา
ในรูปแบบ Hybrid Edition

าคเอกชนสงมอบแลวรวม

57,176.63
ลานบาท

คิดเปน 60.305%

Online In-Store Promotion

Webinar

จัดกิจกรรมสงเสริมการขาย
ปรับรูปแบบอบรมสัมมนา
ผานชองทางออนไลนรวมกับ สูชองทางออนไลนบนเว็บไซตกรม
และสื่อสังคมออนไลน
ผูนำเขา/แพลตฟอรมพันธมิตร

เปาหมาย
เพิ่ม

ขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
ใหกับประเทศ
จีดีพีประเทศ

เพิ่ม

รายไดเกษตรกรและ
ผูประกอบการทุกระดับ

เพิ่ม

นําเกษตรและพาณิชยจับมือสรางประเทศไทย
เปนศูนยกลางสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก

ทำ QR CODE ตรวจสอบยอนกลับสำเร็จ
ตอยอดการขายผานแพลตฟอรมกลาง
พันธกิจรวม:

สรBIG
าง Single
DATA
Big Data ใชขอมูล
จากฐานเดียวกัน

พาณิชยลดราคา!
ชวยประชาชน 12 Lot

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

กระทรวงรวมมือกับผูผลิต-ผูจำหนายสินคา
อุปโภคบริโภค หางสรรพสินคา
หางคาสงคาปลีกรายใหญ หางทองถิ่น
รานคาชุมชนทั่วประเทศ รานอาหาร
ดานสินคาและดานขนสง

ลดภาระคาครองชีพกวา

4,300
ลานบาท

างมูลคาจากงานแสดงสินคาและ
ผูแทนการคาทั้งในและตางประเทศ

สรางแพลตPlatform
ฟอรมกลาง
“เกษตรผลิต
พาณิชยตลาด”

สรางความเชื่อมั่น
ดวยคุณภาพ มาตรฐาน
ความปลอดภัยและ
การตรวจสอบยอนกลับ

พัฒนาคนและ
ผลิตภัณฑใหตรง
ตามความตองการ
ของตลาด

โครงการรถโมบายพาณิชย
ลดราคา! ชวยประชาชน

1,000

สรางมูลคาการสั่งซื้อกวา

161,756
ลานบาท

Online Business Matching

จัดกิจกรรมเจรจาจับคูธุรกิจ
ระหวางผูประกอบการไทยกับ
ผูซื้อตางประเทศผานออนไลน

สรางมูลคาการคา
ยุค New Normal ใหเกิดขึ้น

รวมกวา

158,113

ายา-คาบริการ

ยาบาลเอกชน

งคายา-คาบริการกอนรักษา

ลานบาท

Online SMEs Pro-active

พิจารณาขยายขอบเขต
การสนับสนุนกิจกรรม
ขยายตลาดตางประเทศ
ใหครอบคลุมชองทางออนไลน

สงเสริมผูประกอบการไทย
มากกวา

ทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ จำนวน 50 คัน

14,364 ราย
ผานการเขารวมงานแสดงสินคา
ทั้งชวงกอนและระหวาง
สถานการณ COVID-19 แพรระบาด

MOC Online

One Stop Service
ลดขั้นตอนการใหบริการ

ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
ดวยระบบออนไลน

85

บริการทั้งกระทรวง

ผานระบบ QR Code

สามารถลดคา ครองชีพรวม

(โควิดระลอกแรก)

ดันทุกจังหวัด

มีสินคา GI

เพิ่มมูลคาและรายไดใหชุมชนดวยการขึ้นทะเบียน

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ครบ 77 จังหวัด

มีสินคา GI ของไทย
ขึ้นทะเบียนแลว

152
รายการ

สรางมูลคาที่เกิดขึ้นในประเทศ

ะชาชนทราบกอนการรักษา

วามเปนธรรม

สงรถเรจำนวน

685 คัน

39,000
ลานบาท
www.moc.go.th

ทำงานเชิงรุก

ใหไทยเปนศูนยกลางอาหาร
คุณภาพมาตรฐานโลก

ป 63

ป 64

85.85

ลานบาท

พัฒนาสงเสริม

ทรัพยสินทางปญญาของคนไทย

8 เดือนแรก

3,245.06

3,362.70

ลานบาท

ลานบาท

จับคูกูเงิน
ชวยหาแหลงเงินกูเงื่อนไขพิเศษ
ใหรานอาหารและ SMEs สงออก
ทั้ง 2 โครงการ
ชวยกูได

4,512
ลานบาท

โครงการจับคูกูเงิน...
ตอลมหายใจรานอาหาร

โครงการจับคูกูเงิน...
สถาบันการเงินกับ
SMEs สงออก
เปนมาตรการสนับสนุนดานการเงิน รวมกับ
สถาบันการเงินพันธมิตร อยาง EXIM BANK
ใหผูประกอบการ SMEs สงออก
และผูประกอบการที่อยูใน Value chain สงออก

เพื่อชวยเหลือและสนับสนุนรานอาหาร
ในการเขาถึงแหลงเงินกูอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

เปดโอกาสใหรานอาหาร

กวา 120,000 ราน
เขาถึงแหลงเงินกู

ลดระยะเวลาการจดทะเบียน
Fast Track พิจารณาเครื่องหมายการคา
จาก 12 เดือน เหลือ 6 เดือน
Fast Track ตออายุเครื่องหมายการคา
จาก 60 วัน เหลือ 60 นาที
Patent e-Certificate ออกหนังสือสำคัญ
จาก 60 วัน เหลือ 15 วัน

นโยบาย

ยุทธศาสตร ตลาดนําการผลิต

สรางมูลคาการคา 2ป

3,413

55,367.46
ลานบาท

ราย

การจับคูเจรจาธุรกิจ

4,043
คู

มาตรการ

- ลุย เปดดานแกวิกฤต - นำ เอกชน MOU
- ลุย เชื่อมโยงเครือขาย
- ลุย Online
- ลุย อบรมพัฒนา
- ลุย Matching

ชวย SMEs

และ Micro SMEs

พัฒนาศักยภาพและการตลาด
SMEs ทั้งประเทศ 3,134,442 ราย

อบรม สงเสริม พัฒนา หาตลาด เตรียมความพรอมการสงออก
เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับภาคการผลิตฐานราก

ในประเทศ

ตางประเทศ

ผานเครือขายธุรกิจ
MOC Biz Club

เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมการตลาด และรับคำปรึกษา
ดานการคาระหวางประเทศ

12,873
73,230
ราย
ราย
ทุกภารกิจของการสงเสริมการสงออก
ใหเพิ่มโอกาส SMEs ในสัดสวน 10 -15%

ในเครือขายของกระทรวงพาณิชย

ชวยเพิ่ม SMEs ได

กวา 30,000 ราย

57,890
ราย

โครงการนี้มีวงเงินสนับสนุน
รวม 2,500 ลานบาท

ตลอดระยะเวลาโครงการ 120 วัน

สร
างฮับ
อุตสาหกรรม

ดิจิทัลคอนเทนต / ภาพยนตร

จับมือกันเพื่อลดตนทุน
และใชระบบโลจิสติกส
ที่มีประสิทธิภาพ

รวมกันปรับปรุงกฎระเบียบ
ตางๆ ที่เปนอุปสรรคทําให
การประกอบธุรกิจงายขึ้น

สงเสริมการตลาดภายใน
ประเทศและสงออก

เกษตรผลิต พาณิชยตลาด

ใหสามารถเขาถึงแหลงสินเชื่อดวยเงื่อนไขพิเศษ
เพื่อนำไปเปนเงินทุนหมุนเวียน
เสริมสภาพคลองใหธุรกิจ

สงเสริมศิลปาชีพ
ของคนไทย

ปฏิรูปองคกร ผลักดันใหมีการปฏิรูปองคกร
อยางเปนรูปธรรม โดยเปลี่ยนชื่อจาก

ใชประโยชนจากสิทธิบัตร
Patent Early Warning ระบบแจงเตือน
สิทธิบัตรที่ใกลหมดอายุ เชน ผูประกอบการ
ผลิตยาไดเอง ประชาชนเขาถึงยา
ในราคาถูก เปนตน

เดินหนาไปสู
การเปนอาหารโลก

ปรับแผนโลจิสติกส
VISION

อาหารไทย อาหาร โลก
สินคาเกษตร อาหาร
Thai Select และฮาลาล
ผูประกอบการไดรับการสงเสริม

6,607.76
ลานบาท

(ระลอก 3)

มีประชาชนมาซื้อสินคา 1,367,458 คน
มูลคาการจำหนายรวม 200,339,042 บาท

ใน 7 จังหวัด ไดแก สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง

(ทีมพาณิชย 76 จังหวัด)

ชวงล็อกดาวน โควิด-19

โครงการ
“คาราวานธงฟาฝาภัย COVID-19” ในสวนภูมิภาค
จำหนายสินคาอุปโภคบริโภคที่จำเปนในราคาประหยัด

โดยทีมเซลสแมนจังหวัด

คัน

สวนภูมิภาค 76 จังหวัด จำนวน 950 คัน

บการไดรับการสงเสริมกวา 13,138 ราย

แลกเปลี่ยนสินคา หาตลาดลวงหนา
ทุกจังหวัด

มูลคา

กระตุนเศรษฐกิจฐานราก

ชวยประชาชน ดำเนินการแลว
รวม 12 ครั้ง

“ชวยเกษตรกรหาตลาด”

สรางมูลคาการคารวม

ทำแดชบอรดสินคาเกษตรสำเร็จ

46
ดาน
จาก 97 ดาน
สำเร็จ

อาหารไทย
อาหารโลก

เคานเตอรเทรด

ยุทธศาสตร ตลาดนําการผลิต

(25 ก.ค. 62 - 30 ส.ค. 64)

โครงการพาณิชยลดราคา!

นประเทศ

วิสัยทัศน

เกษตรผลิต พาณิชยตลาด

(25 ก.ค. 62 - 30 ส.ค. 64)

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

ประชาสัมพันธ
มาตรฐานความปลอดภัย
สินคาไทยปลอดโควิด-19

2ป

ลานบาท

ลานบาท

ทีมเซลสแมน

แกไขปญหาโลจิสติกสและ
การขาดแคลนตูคอนเทนเนอร

(ชายแดน / ผานแดน)

3,088,748

ในประวัติศาสตร

สงออกและแกไขปญหา
คทางการคา อาทิ

มูลคาการคารวม

เวียดนาม

1,832,066

ครั้งแรก

เกษตรผลิต
พาณิชยตลาด

เปดดาน

ผลักดันการคาชายแดน / ผานแดน

“ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)”
เปน

“สถาบันสงเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องคการมหาชน)”

พัฒนาผูประกอบการไทย

ในกลุมดิจิทัลคอนเทนตและภาพยนตร
เรงสรางโอกาสพรอมทั้งขยายตลาดไปทุกชองทาง

สรางมูลคากวา

8,852
ลานบาท

ในประเทศ

ผานโครงการ/กิจกรรมสำคัญ อาทิ งานแสดงสินคาเสมือนจริง
Multimedia Online Virtual Exhibition (M.O.V.E.) และ กิจกรรม
สงเสริมธุรกิจดิจิทัลคอนเทนตในงาน Bangkok International Digital
Content Festival (B.I.D.C.)

6,377.25
ลานบาท

ตางประเทศ

ผานโครงการ/กิจกรรมสำคัญ อาทิ งานแสดงสินคา
American Film Market & Conference
ณ นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา

สงเสริมใหครูศิลปาชีพ ชางศิลปาชีพ ครูศิลปของแผนดิน
ครูชางศิลปหัตถกรรม ทายาทชางศิลปหัตถกรรม
ถายทอดและพัฒนาผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรม
เพื่อตอยอดเชิงพาณิชย

สงเสริมสนับสนุนพัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทย
ในทุกมิติอยางยั่งยืน
ผาทอมือ

เครื่องเงิน
เครื่องทอง

หัตถกรรม

รายไดเฉลี่ยของชุมชน
ชางฝมือและผูประกอบการ
งานหัตถกรรม

2,474.73
ลานบาท

THINK TRADE THINK

เซรามิก
เพิ่มขึ้นรอยละ

5.28
รวม 252.81 ลานบาท
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ยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปี 2565
นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

14

THINK TRADE THINK

แนวทางการทำำ�งานในปีีหน้้า

ในปีี 2565 กรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ (DITP) ยัังคงเดิินหน้้า
ยุุทธศาสตร์์ “การตลาดนำำ�การผลิิต” ตามนโยบายหลัักของรองนายก
รััฐมนตรีีและรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงพาณิิชย์์ นายจุุรินทร์
ิ ์ ลัักษณวิิศิษ
ิ ฏ์์
ที่่�มอบหมายทููตพาณิิชย์์ในฐานะเซลส์์แมนประเทศ เร่่งเชื่่�อมโยงความ
ต้้องการของตลาดโลกให้้แก่่ผู้้�ส่ง่ ออกของไทย โดยบููรณาการทำำ�งานอย่่าง
เข้้มข้้นกัับพาณิิชย์์จัังหวััด ในฐานะเซลส์์แมนจัังหวััด เพื่่�อหาโอกาสให้้
กัับสิินค้้าท้้องถิ่่�นสู่่�ตลาดโลก (from Local to Global) รวมทั้้�งเน้้นการ
นำำ�นวััตกรรรมเทคโนโลยีียุุคใหม่่มาเป็็นเครื่่�องมืือในการขัับเคลื่่�อนการ
ส่่งออกในยุุค New Normal
ในส่่วนของตลาดส่่งออก จะมุ่่�งรัักษาตลาดเดิิม และเปิิดตลาดใหม่่
โดยเฉพาะกลุ่่�มประเทศที่่�มีีศัักยภาพการนำำ�เข้้าสููง แต่่ไทยส่่งออกไปได้้
น้้อยกว่่าศัักยภาพ และยัังสามารถเพิ่่�มมููลค่่าส่่งออกได้้อีีก โดยจะเร่่งจััด
กิิจกรรมส่่งเสริิมการค้้าให้้ผู้้�ประกอบการไทยในรููปแบบผสมผสานทั้้�ง
Online & Offline โดยเฉพาะการส่่งเสริิมผู้้�ประกอบการไทยใช้้ช่่องทาง
แพลตฟอร์์ม e-commerce ในการเข้้าถึึงผู้้�บริิโภคทั่่�วโลก การยกระดัับ
ให้้บริิการเจรจาการค้้าแบบ Smart OBM โดยการนำำ�ระบบ AI มาเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพในการจัับคู่่�เจรจาธุุรกิจิ ให้้มีีความแม่่นยำำ� เพื่่อ� สนัับสนุุนให้้
เกิิดมููลค่่าการซื้้�อขายมากยิ่่�งขึ้้�น
พร้้อมกัันนี้้� จะให้้ความสำำ�คััญกัับโมเดลเศรษฐกิิจ BCG ซึ่่�งรััฐบาลได้้
ประกาศเป็็นวาระแห่่งชาติิ โดยจะเร่่งพััฒนาและส่่งเสริิมผู้้�ประกอบการ
ที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยโมเดล “BCG: Bio Circular Green Economy”
หรืือเศรษฐกิิ จ ชีีวภาพ เศรษฐกิิ จ หมุุ น เวีียน และเศรษฐกิิ จ สีีเขีียว
บููรณาการการทำำ�งานร่่วมกัับหน่่วยงานอื่่�นในการสนัับสนุุนการพััฒนา
ผู้้�ประกอบการ สิินค้้าและบริิการ หาช่่องทางการตลาดในต่่างประเทศ
รวมทั้้� ง ประชาสัั ม พัั นธ์์ ทั้้� ง ในและต่่ า งประเทศเพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด ผลสัั ม ฤทธิ์์�
ในการเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันให้้กับ
ั ประเทศ เพิ่่�ม GDP และ
เพิ่่�มรายได้้ให้้กัับผู้้�ประกอบการทุุกระดัับ

แผนงานส่่ ง เสริิ มการค้้ าระหว่่ างประเทศของไทย
ในปีี 2565

กรมมีีแผนที่่�จะดำำ�เนิินกิิจกรรมส่่งเสริิมการส่่งออกในปีี 2565 รวม 159
กิิจกรรม แบ่่งเป็็นกิิจกรรมภายในประเทศ 74 กิิจกรรมและต่่างประเทศ
ใน 6 ภููมิภ
ิ าครวม 85 กิิจกรรม ครอบคลุุมภารกิิจการพััฒนาเพิ่่�มขีีดความ
สามารถในการแข่่งขัันให้้กับผู้้�
ั ประกอบการในเวทีีการค้้าระหว่่างประเทศ
ทั้้�ง 3 ด้้าน ได้้แก่่ การพััฒนาผู้้�ประกอบการ สิินค้้าและบริิการ ช่่องทาง
การตลาด อาทิิ การจััดงานแสดงสิินค้้าในประเทศ การพาผู้้�ประกอบการ
เข้้าร่่วมงานแสดงสิินค้้าในต่่างประเทศซึ่่�งจะมีีทั้้�งแบบไปเข้้าร่่วมงาน
ของผู้้�จััดในต่่างประเทศ งานที่่�กรมเป็็นผู้้�จััดขึ้้�นเองในต่่างประเทศ เช่่น
TOP THAI Brands, Mini Thailand Weeks หรืือการให้้ผู้้�ประกอบการ
เข้้าร่่วมงานผ่่านโครงการ SMEs pro-Active การจััดคณะผู้้�แทนการค้้า
เยืือนต่่างประเทศ (Trade Mission) การพััฒนาศัักยภาพผู้้�ประกอบการ/
สิินค้้าและบริิการของไทยแบบครบวงจร และการจััดกิิจกรรมส่่งเสริิม
การค้้าทั้้�งรููปแบบออฟไลน์์/ออนไลน์์ เป็็นต้้น นอกจากนี้้� ยัังเพิ่่�มการ
ดำำ�เนิินงานบางส่่วนเพื่่�อให้้การทำำ�งานสััมฤทธิ์์�ผลมากขึ้้�น ดัังนี้้�

1. เพิ่มความเข้มข้นการท�ำงานร่วมกับภาคเอกชน โดยกรมจะจัดการ
ประชุมกับภาคเอกชนรายคลัสเตอร์ เพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์
การส่งออกรายสินค้า/บริการส�ำคัญ นอกจากนี้ จะมีการจัดประชุม
กระชั บความสั มพั นธ์ที่ดีกับสมาคมผู้ น�ำเข้า/ผู้ค้ าต่างประเทศที่
ตั้งอยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศ รวมทั้งจะใช้ประโยชน์
จากเครือข่ายที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการค้าระหว่างประเทศของ
กระทรวงพาณิชย์ (Honorary Trade Advisor to the Ministry of
Commerce: HTA) ที่มีอยู่ทั่วโลกให้มากขึ้น
2. ผลักดันการส่งออกสินค้า BCG สินค้านวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
และสนับสนุนการด�ำเนินธรุ กิจในยุค Next-normal เน้นให้ผป
ู้ ระกอบ
การสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก
และพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่
3. สร้างความสัมพันธแ์ ละความเชื่อมั่นกับผูป
้ ระกอบการรายใหญ่ ผ่าน
โครงการ “Thailand Global Business Partners” เพื่อให้เกียรติ
แก่ผู้น�ำเข้าและการยกย่องให้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของประเทศไทย
อัันเป็็นการรัักษาฐานลููกค้้าเดิิม รวมทั้้�งดึึงดููดผู้้�นำำ�เข้้ารายใหม่่ให้้
เข้้าร่่วมกิิจกรรม
4. ใช้สอื่ ออนไลน์สมัยใหม่ในการเผยแพร่ขอ้ มูลการค้าของกรมให้มาก
ขึ้น อาทิ ในรูปแบบ Podcast หรือ Online TV Chanel ซึ่งเป็นรูป
แบบที่ก�ำลังได้รบคว
ั ามนิยม เพื่อให้ผป
ู้ ระกอบการไทยตื่นตัวในการ
หาความรูแ้ ละเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์ของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว ทั้งข้อมูลแนวโน้มการตลาด/ความต้องการของ
ผู้้�บริิโภคเชิิงลึึก กฎระเบีียบด้้านการค้้า ฯลฯ ครอบคลุุมทุุกภููมิิภาค
ทั่่�วโลก
5. ส่งเสริมการท�ำตลาดแบบผสมผสาน Hybrid เพอื่ เปิดตลาด กระชับ
ความสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายธุรกิจ ซึง่ จะมกี ารส่งเสริมผูป
้ ระกอบ
การผ่านกิจกรรมทั้งออฟไลน์ที่มีการปรับรูปแบบให้เข้ากับยุคสมัย
และกิิ จ กรรมออนไลน์์ ที่่� จ ะส่่ ง เสริิ ม พาณิิ ชย์์ ดิิ จิิ ทัั ล อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
รวมถึึง กิิจกรรม Smart OBM และ Virtual Trade Show นอกจากนี้้�
จะพััฒนา Infrastructure ของระบบการให้้บริิการดิิจิทั
ิ ลั ของกรมให้้
สอดคล้้องกัับการทำำ�งานและการให้้บริิการที่่�มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น
6. ส�ำรวจความเชื่อมั่นของผู้น�ำเข้าในต่างประเทศ รวมทั้งการศึกษา
ตลาดและส�ำรวจพฤติกรรมการสัง่ ซื้อและการบริโภคเชิงลึก เพื่อน�ำ
ข้อมูลความคิดเห็นตอ่ สินคา้ และบริการของไทยมาวิเคราะห์แนวโน้ม
ตลาดและคาดการณ์การส่งออก
7. ส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจสนับสนุน (Supporting Businesses) กับ
ผู้ประกอบการส่งออก เพื่อเติมเต็มศักยภาพและลดต้นทุนของผู้
ประกอบการส่งออกในเวทีการค้าโลก โดยจัดเวทีให้ผู้ประกอบการ
ส่งออกในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้มีโอกาสพบผู้ประกอบการ
ในธุุรกิิจสนัับสนุุน อาทิิ นวััตกร นัักการตลาด ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้าน
การสร้้างแบรนด์์ นัักออกแบบ ผู้้�ให้้บริิการกราฟฟิิคดีีไซน์์ ผู้้�ผลิิต
บรรจุุภััณฑ์์ ผู้้�ให้้บริิการการขนส่่ง ผู้้�ให้้บริิการเทคโนโลยีีสนัับสนุุน
ฯลฯ เพื่่�อเชื่่�อมโยงธุุรกิิจระหว่่างกัันซึ่่�งจะช่่วยเพิ่่�มความแข็็งแกร่่ง
ในการออกสู่่�ตลาดต่่างประเทศ

THINK TRADE THINK
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Lead the change.
Leverage on new opportunities.
Influence the market
TRADE SHOWS
FOOD TECHNOLOGY
FOOD SERVICE
COFFEE & TEA
DRINKS
SWEET & CONFECTIONERY
MEAT & POULTRY
FROZEN FOOD
SEAFOOD
RICE
FRUITS & VEGETABLES
FINE FOOD
ORGANIC MARKET
HALAL MAKET

24-28 MAY 2022
THAIFEX - ANUGA ASIA “THE HYBRID EDITION”
IMPACT MUANG THONG THANI
BANGKOK, THAILAND
#thaifexanuga and follow us on

@thaifexanugaasia

@thaifex-anuga-asia
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อาหารไทย อาหารโลก
แผนงานอาหารไทยอาหารโลก เพื่อผลักดันให้อาหารไทยและสินค้าเกษตรทีม่ ศี กั ยภาพ
รวมทัง้ สินค้าใหม่ๆ อาทิ อาหารฮาลาล อาหารมังสวิรตั แิ ละอาหารแห่งอนาคต (Future
Food) ให้เดินหน้าสู่การเป็นอาหารโลก

ยุทธ์ศาสตร์ตลาดนำ�การผลิต
ผลักดันส่งออกฝ่าวิกฤต ภายใต้เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดโดยใช้ยุทธศาสตร์
“ตลาดนำ�การผลิต” และเซลส์แมนประเทศ
กรมได้ดำ�เนินแผนการยุทธศาสตร์ “ตลาดนำ�การผลิต” ตามที่นายจุรินทร์
ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้
มอบหมาย โดยผ่านทูตพาณิชย์ในฐานะเซลส์แมนประเทศเชื่อมโยงสินค้าใน
ประเทศกับความต้องการของตลาดต่างประเทศ

3 เป้าหมาย
1 สร้าง
3 เพิ่มที่ตอ้ งการ

• ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่ตรงความต้องการของตลาด
• สร้างความเชื่อมั่นด้วยคุณภาพ
• ผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลก
• สร้างไทยเป็นผู้น�ำด้านการผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่ส�ำคัญของโลก
• เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
• เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP)
• เพิ่มรายได้เกษตรกรและผู้ประกอบการทุกระดับ

THINK TRADE THINK
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B2B
Business

B2C
Business

To Business

To Customer

เว็บไซต์ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Marketplace ยอดขายรวม 9,922 ล้านบาท
(ปี 54 - 64)
ผูซ�้อทั่วโลก
ผูเยี่ยมชมเว็บไซต

216,804 ราย
12,128,093 ราย

สมาช�กผูขายไทย

สิรายการ
นคา

25,644 ราย
185,477 รายการ

เพิ่มความสุขส่งออกสบายอย่างครบวงจร

ซ�้อขายสินคาไทยคุณภาพในรูปแบบคาปลีก (B2C) ขามพรมแดน

เพิ่มช่องทางการขาย
ร้าน TOPTHAI บน 6 แพลตฟอร์ม 5 ประเทศ

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

Online Business

Matching

ยอดขายป 2563

ขายผ่านยี่ปั๊วออนไลน์

14,475.90 ลานบาท

นำสินคาไทยไปขายตอผานตัวกลางออนไลนระหวางประเทศ

สิทธิพิเศษ
สงตัวอยางสินคาฟร�กับ DHL Express

สงสินคาฟร� 5,000 บาท กับ DHL Express

Exchange Rate อัตราพิเศษกับ SCB
ประกันความเสี่ยงอัตราพิเศษกับ Exim Bank
Logistics Enquiry

คาขนสงอัตราพิเศษกับไปรษณียไทยและ
แพลตฟอรมพันธมิตรชั้นนำ

*หลังการเขารวม Online Business Matching

*สำหรับสมาช�กใหม

บริการอื่นๆ
ที่ปร�กษาการใชงานระบบ
บร�การถายรูปสินคา
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ใหคำแนะนำดานการเข�ยน content
เช�่องโยงผูประกอบการกับ Platform
พันธมิตรชั้นนำตางๆ ทั่วโลก
www.thaitrade.com
Email : contact@thaitrade.com
Call center : 1169
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การค้าออนไลน์ขา
้ มพรมแดน
ให้ความสำ�คัญกระตุ้นทุกภาคส่วนให้ใช้ระบบการค้าออนไลน์มากขึ้น

TOPTHAI Store

Online Business Matching: OBM
หรืือการเจรจาการค้้าออนไลน์์
เป็็นการปรัับรููปแบบการจััดกิิจกรรมเจรจาการค้้า จากเดิิม
ที่่�เป็็นการจััดคณะผู้้�แทนการค้้า (Trade Mission) เดิินทาง
ไปเจรจาการค้้าในต่่างประเทศ สู่่�การจััดกิิจกรรมเจรจา
การค้้าผ่่านช่่องทางออนไลน์์ (Online Business Matching:
OBM) ระหว่่างผู้้�นำำ�เข้้า/ผู้้�จััดจำำ�หน่่ายในต่่างประเทศกัับ
ผู้้�ส่่ ง ออกไทย โดยมีี ทูู ต พาณิิ ช ย์์ ทำำ� หน้้ า ที่่�เป็็ น เซลส์์ แ มน
ประเทศในการประสานเชื่่�อมโยงผู้้�นำำ�เข้้าในต่่างประเทศให้้
กัับผู้้�ส่่งออกไทย ในทุุกสิินค้้าที่่�มีีความต้้องการในตลาดต่่าง
ประเทศ

ผลการดำำ�เนิินงาน ในปีี 2564 กรมส่่งเสริิมการค้้า
ระหว่่างประเทศได้้จััด OBM ไปแล้้วมากกว่่า 160 ครั้้�ง มีีผู้้�
ส่่งออกและผู้้�ประกอบการไทยได้้รัับประโยชน์์จากกิิจกรรม
OBM มากกว่่า 3,295 ราย ผ่่านการจัับคู่่�เจรจา มากกว่่า
6,677 คู่่� มููลค่่าการซื้้�อขายคาดการณ์์รวมทั้้�งสิ้้�น 16,245.57
ล้้ า นบาทในสิิ น ค้้ า อาหาร ผลไม้้ สิิ น ค้้ า ฮาลาล ชิ้้� น ส่่ ว น
ยานยนต์์ ยางพารา พลาสติิกและเคมีีภััณฑ์์ อาหารและ
ของใช้้สัตั ว์์เลี้้�ยง อััญมณีีและเครื่่�องประดัับ สิินค้้าผู้้�สููงอายุุ
อาหารจากพืืช สิินค้้าประมง เป็็นต้้น

คืือ ร้้านค้้าออนไลน์์ของกรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ ที่่�เปิิดอยู่่�บนแพลตฟอร์์ม
e-Commerce ชั้้�นนำำ�ในตลาดเป้้าหมาย ส่่งออกสิินค้้าไทยที่่�มีีศัักยภาพสู่่�ตลาดโลกผ่่าน
ช่่องทางออนไลน์์ข้้ามพรมแดนระดัับสากล ซึ่่�งจุุดแข็็งของร้้าน TOPTHAI คืือ จำำ�หน่่าย
สิินค้้าท็็อปๆ จากไทยซึ่่�งผ่่านการคััดสรรจากหน่่วยงานรััฐบาลทำำ�ให้้เชื่่�อมั่่�นได้้ว่า่ เป็็นสิินค้้า
คุุณภาพดีีจากไทย ในปีี 2564 มีีจััดตั้้�งร้้าน TOPTHAI Store แล้้วบน 5 แพลตฟอร์์มใน
4 ประเทศ ได้้แก่่ Tmall.com และ Tmall Global (ตลาดจีีน), Bigbasket.com (ตลาด
อิินเดีีย), Amazon.com (ตลาดสหรััฐอเมริิกา) Klangthai.com (ตลาดกััมพููชา) และ
Blibli.com (ตลาดอิินโดนีีเซีีย) และสามารถสร้้างมููลค่่าการซื้้�อขายผ่่านร้้านดัังกล่่าวรวม
กัันได้้แล้้วกว่่า 465.25 ล้้านบาท

Thaitrade.com เว็็บไซต์์การค้้าออนไลน์์ระหว่่างประเทศ โดยกรมส่่งเสริิม
การค้้าระหว่่างประเทศ กระทรวงพาณิิชย์์ รวบรวมสิินค้้าส่่งออกคุุณภาพของไทย
เพื่่�อเป็็นช่่องทางให้้ผู้้�ประกอบการไทยเข้้าถึึงผู้้�ซื้้�อทั่่�วโลก

ปััจจุุบัันมีีสมาชิิก 160,000 ราย จำำ�นวนสิินค้้า 215,611
รายการ มููลค่่าการสั่่�งซื้้�อรวม 2,322.00 ล้้านบาท สิินค้้าที่่�ได้้รัับความนิิยมสููงสุุดคืือ
อาหารและเครื่่�องดื่่�ม 53.69%

ผลการดำำ�เนิินงาน

งานแสดงสินค้ารูปแบบใหม่
เร่งรัดการส่งออกในยุค New Normal ปรับรูปแบบการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ
ในประเทศไทยเป็นรูปแบบเสมือนจริง โดยการใช้นวัตกรรมใหม่ Virtual Exhibition
เป็นการจัดงานแสดงสินค้าแบบรูปแบบเสมือนจริง (Virtual) หรือรูปแบบผสมผสาน
(Hybrid) ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมจัด เจรจาการค้าออนไลน์ ระหว่างผู้นำ�เข้า
ต่างประเทศกับผู้ส่งออกไทย
THINK TRADE THINK
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เจาะตลาดเมืองรอง
เจาะตลาดเมืองรอง ด้วย Mini FTA เพื่อขยายโอกาส
ทางการค้า โดยการสร้างพันธมิตรทางการค้า ที่ลงลึก
ระดั บ เมื อ ง/รั ฐ /มณฑล ที่ มี ศั ก ยภาพของประเทศ
เป้าหมาย
กรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ ได้้มีีการลงนาม Mini FTA ไปแล้้ว
2 ฉบัับ คืือ

Mini FTA กัับเมืืองโคฟุุ จัังหวััดยามานาชิิ ประเทศญี่่�ปุ่่�น

ลงนามวัันที่่� 12 กรกฎาคม 2564 เป็็น MOU ความร่่วมมืือว่่าด้้วย การเป็็น
พัันธมิิตรในอุุตสาหกรรมอััญมณีีและเครื่่�องประดัับ แนวทางความร่่วมมืือ
ประกอบด้้วย การถ่่ายทอด แลกเปลี่่�ยนความรู้้�ด้้านการเจีียระไนอััญมณีีและ
การผลิิตเครื่่�องประดัับ / การสร้้างเครืือข่่ายทางธุุรกิิจ / การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
ร่่วมกััน / แลกเปลี่่�ยนนัักเรีียนระหว่่างโรงเรีียนอััญมณีีของไทย (สถาบััน GIT)
และโรงเรีียน Institute of Gemology and Jewelry Art ในจัังหวััดยามานาชิิ
โดยคาดว่่า MOU ฉบัับนี้้�จะช่่วยให้้ การค้้าอััญมณีีและเครื่่�องประดัับไทย-ญี่่�ปุ่่�น
ในปีี 2564 มีีมููลค่่าไม่่ต่ำำ��กว่่า 15,500 ล้้านบาท (เพิ่่�มขึ้้�น 5% จากปีี 2563)

Mini FTA กัั บ มณฑลไห่่ ห นาน สาธารณรัั ฐ ประชาชนจีี น

ลงนามเมื่่�อวัันที่่� 20 สิิงหาคม 2564 เพื่่�อส่่งเสริิมและเชื่่�อมโยงธุุรกิิจ /
แลกเปลี่่�ยนข้้อมููลและมาตรการสนัับสนุุน SMEs / อำำ�นวยความสะดวกการจััด
กิิจกรรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างกััน ทั้้�งนี้้� มณฑลไห่่หนาน มีีความสำำ�คััญ โดย
ตั้้�งอยู่่�ในเส้้นทางสายไหมทางทะเล ที่่�เชื่่�อมเศรษฐกิิจกวางตุ้้�ง-ฮ่่องกง-มาเก๊๊า
และอาเซีียน เป็็นเขตเศรษฐกิิจพิิเศษที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดของจีีน เป็็นจุุดสำำ�คััญในการ
ส่่งเสริิมเศรษฐกิิจแบบเปิิดในระดัับสููงของจีีน มีีประชากร 10.8 ล้้านคน การ
เสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�แน่่นแฟ้้นจะเป็็นโอกาสในการขยายธุุรกิิจการค้้าการ
ลงทุุนของไทย คาดการณ์์มูลู ค่่าการค้้าการลงทุุนที่่�เป็็นผลจาก MOU ประมาณ
1.2 หมื่่�นล้้านบาทภายใน 2 ปีี

สร้างนักธุรกิจยุคใหม่
พัฒนาศักยภาพทางการตลาด
ให้ กั บ ภาคการผลิ ต ฐานราก
SME และ Micro SME

ปีี 2564 สถาบัันพััฒนาผู้้�ประกอบการค้้ายุุคใหม่่ (NEA) จััดกิิจกรรมสััมมนา/ฝึึกอบรม
เพื่่อ� เตรีียมความพร้้อมแก่่ผู้้�ประกอบการ/ผู้้�ส่่งออก มากกว่่า 66,695 ราย ให้้มีีองค์์ความรู้้�
ที่่จำ� ำ�เป็็นในบริิบทการค้้ายุุคใหม่่ เพื่่อ� สามารถช่่วงชิิงโอกาสทางการตลาดให้้ได้้มากขึ้้�น
ซึ่่�งมีีทั้้�ง webinar / หลัักสููตร e-learning กว่่า 40 หลัักสููตร ทั้้�งนี้้� นัับตั้้�งแต่่เกิิดวิิกฤต
โควิิด-19 สถาบััน NEA ได้้ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการจััดสัม
ั มนา/อบรม จากเดิิมในรููปแบบ
ออฟไลน์์ เป็็นผ่่านช่่องทางออนไลน์์ (Webinar) รวมถึึงพััฒนาและปรัับปรุุงหลัักสููตร
e-learning อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบการทั้้�งในส่่วนกลาง และต่่างจัังหวััด
สามารถเรีียนรู้้�ได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลา และมีีองค์์ความรู้้�ที่่�จำำ�เป็็นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจการค้้า
ระหว่่างประเทศในยุุค New Normal โดยมีีโครงการสำำ�คััญ ได้้แก่่

• โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่
(From Gen Z to be CEO)
• โครงการ Young Exporter from Local to Global (YELG)
• โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่
Up Skill & Reskill กัับหััวเว่่ย (Huawei)
รายละเอีียดกิิจกรรมทั้้�งหมดของ NEA สามารถดููได้้ที่่� www.nea.ditp.go.th
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DI TP S O CI ETY

อุตสาหกรรมดิจท
ิ ล
ั คอนเทนต์

บริการแบบ One Stop Service
พััฒนาการให้้บริิการของกรม ผ่่าน DITP ONE Application
DITP ONE : เป็็นแอพพลิิเคชั่่�นสำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีความสนใจและดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านการค้้า
ระหว่่างประเทศ โดยได้้รวบรวมการบริิการต่่างๆ เรื่่�องการค้้าระหว่่างประเทศ อาทิิ
รวบรวมข้้อมููลข่่าวสารต่่างๆ ด้้านการค้้าระหว่่างประเทศ ข้้อมููลสถิิติิการค้้าระหว่่าง
ประเทศ บริิ ก ารคำำ�ปรึึกษาด้้ า นการค้้ า ระหว่่ า งประเทศ ตลาดกลางพาณิิ ช ย์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ บริิการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและข้้อพิิพาททางการค้้าระหว่่างประเทศ
และบริิการสมััครเข้้าร่่วมกิิจกรรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ นอกจากนี้้�ผู้้�ใช้้ยััง
สามารถติิดตามสถานะการดำำ�เนิินงานได้้ด้้วยตนเอง รวมถึึงได้้รัับการแจ้้งเตืือนหาก
มีีความคืืบหน้้า ในการดำำ�เนิินงาน เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกด้้านการค้้าระหว่่างประเทศ
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและรวดเร็็ว

ภาพลักษณ์ประเทศ
Thailand Delivers with Safety

ในช่่วงสถานการณ์์โควิิด กรมได้้ประชาสััมพัันธ์์ภาพลัักษณ์์ “สิินค้้าอาหารไทยปลอด
การปนเปื้้�อนเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019” (Thailand Delivers with Safety) เพื่่�อสร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�นในกระบวนการผลิิตสิินค้้าอาหารไทยในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด-19 ซึ่่�งมีีระบบการควบคุุมป้้องกัันที่่�ได้้มาตรฐานเพื่่�อให้้ปลอดการปนเปื้้�อน
ของเชื้้�อไวรััส เกิิดจากร่่วมมืือของ 4 หน่่วยงานภาครััฐบาล ได้้แก่่ กระทรวงพาณิิชย์์
กระทรวงสาธารณสุุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ และกระทรวงมหาดไทยที่่�ได้้ลง
นามความตกลงบัันทึึกความเข้้าใจ MOU เรื่่�อง “การรัับรองการปฏิิบััติิตามมาตรการ
เพื่่�อป้้องกัันการปนเปื้้�อนเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ในกระบวนการผลิิตอาหารส่่งออก
(COVID-19 Prevention Best Practice)” โดยจััดทำำ�เป็็นคลิิปวิิดีีโอสั้้�นเผยแพร่่ใน
สื่่�อออนไลน์์และ Social Media ทั่่�วโลก มีีผู้้�ชมกว่่า 7 ล้้านครั้้�ง
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