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ผลการดำ�เนินงาน
สำ�คัญของ
กระทรวงพาณิชย์
รอบ ๓ ปี
ผลงานกระทรวงพาณิชย์รอบ ๓ ปี ในสมัยรัฐบาล
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นับว่า “ประสบผลสำ�เร็จ
อย่างดียงิ่ ” แม้จะอยูภ่ ายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่
ถดถอย ไม่แน่นอน และผันผวนสูง

MOC ACHIEVEMENT

The Ministry of Commerce (MOC)’s
accomplishments in 2014-2017 are
considered to be highly successful
during the period of the National Council
for Peace and Order (NCPO) and General
Prayut Chan-o-Cha’s government even
though in the last 3 years, there were a
number of fluctuations, uncertainties and
risks, such as global economic slowdown.

หน้า 2
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ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ ๓ ปีที่แล้ว ก่อนรัฐบาล คสช. พบว่าในห้วง
เวลานั้น เศรษฐกิจการค้าไทยตกอยู่ในภาวะวิกฤต การส่งออกชะลอตัว
ภูมิคุ้มกันต่อเศรษฐกิจโลกต�่ำ ธุรกิจขาดความเชื่อมั่นและความสามารถ
ในการแข่งขัน ผู้บริโภคประสบปัญหาค่าครองชีพสูงและมีทางเลือกในการ
เข้าถึงสินค้าดีราคาถูกไม่มากนัก สินค้าเกษตรมีมูลค่าต�่ำและไม่มีตลาด
รองรับ โครงสร้างเศรษฐกิจไม่สมดุล มีช่องว่างระหว่างเศรษฐกิจฐานราก
และระหว่างประเทศ ระหว่างเมืองและท้องถิ่น ระหว่างผู้ประกอบการราย
ใหญ่และรายย่อย เกษตรกร ชุมชน และผู้ประกอบการท้องถิ่นไม่สามารถ
พึ่งตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดการบูรณาการร่วมกันทั้งระหว่างภาค
รัฐด้วยกัน รวมทั้งระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ประการส�ำคัญ
ยังขาดการใช้ความต้องการตลาดเป็นตัวน�ำ (Demand Driven) และขาด
การสร้างสรรค์คุณค่า (Value Creation) ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ตลาด โดยเฉพาะเศรษฐกิจใหม่ที่มุ่งเน้นให้น�ำเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ มาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชื่อมโยงตลอดห่วง
โซ่คณุ ค่าธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีสต็อกข้าวจากรัฐบาลทีแ่ ล้วจ�ำนวนมาก ซึง่
กระทรวงพาณิชย์ต้องเร่งระบายข้าวอย่างมียุทธศาสตร์ โปร่งใส รอบคอบ
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุด
จากสถานการณ์ที่ท้าทาย สภาพปัญหาที่สะสมและรุมเร้าข้างต้น
กระทรวงพาณิชย์ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักด้านเศรษฐกิจการค้าไทย ซึ่ง
เป็นส่วนส�ำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจไทย ได้ด�ำเนินการตามนโยบาย
รัฐบาลอย่างเข้มข้น ภายใต้วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และนโยบาย
“ประเทศไทย ๔.๐” ของรัฐบาล กระทรวงพาณิชย์ได้ก�ำหนดทิศทางการ
ด�ำเนินงานอย่างมียทุ ธศาสตร์ทงั้ เชิงรุกและเชิงรับ ด้วยวิสยั ทัศน์การท�ำงาน
“พาณิชย์ยุคใหม่ : ฉับไว โปร่งใส มองไกล ใกล้ชิดประชาชน” และวาง
ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ระยะ ๒๐ ปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศในระยะยาว ครอบคลุมทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการค้า ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ และ
ผู้บริโภค โดยเปลี่ยนบทบาทจากผู้ก�ำกับดูแล (Regulator) เป็นผู้ส่งเสริม
และอ�ำนวยความสะดวก (Facilitator) เพือ่ พัฒนาธุรกิจ เชือ่ มโยงและขยาย
ตลาด โดยเฉพาะ SMEs เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน รวมทัง้ เสริมสร้างกลไก
ทางการค้าให้เกิดระบบการค้าทีเ่ สรี เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ดูแลค่าครองชีพ

หน้า 4

A

t the time, Thai economy and trade situation were critical due to the
slowdown of exports, low economic immunity, low business confidence
and competitiveness. Moreover, on the consumption side, consumers
faced high living costs and limited market channels of high quality goods
that were sold at lower prices. The value of the agricultural products was
low and there was not much market for them. Altogether, these created
unbalanced economic structure. The income gaps between local economy
and urban economy did not shrink. Many local business owners or farmers
could not be fully self-reliant. Furthermore, the integration among the public,
private and people sides was stil at the low level. Therefore, with all of the
above mentioned, in order to solve the problems, there are the needs to
Demand Driven market and Value Creation strategies. The new economy
with high-technology, innovation and creativity with the appropriate use of
commercial business value-chain could tremendously assist to alleviate such
problems. In addition, the Ministry of Commerce wil operate strategically
as well as transparently in order to manage the rice stocks and other
issues to ensure that Thailand wil receive the benefits as a whole country.
From the challenges that was addressed earlier, the Ministry of
Commerce, which is the main authority that is responsible for the commerce
and trade aspects, has worked tremendously on the issues. The MOC
achievements matched well with the government’s vision: “Stability, Prosperity
and Sustainability” and the policies on Thailand 4.0. With this in mind, the
MOC has both active and passive economic strategies to accomplish the
MOC’s vision: “New MOC: Fast, Transparent, Foreseeable and be with the
people”. In this case, the MOC also has a long-term 20-year plan that is
in line with the National plan in order to drive the commerce and trade
aspects of the economy in long-term. The plan includes the participations
of farmers, entrepreneur, consumers and the authorities. However, the
authorities wil not act as the regulators but would rather be the facilitators
to assist businesses, especial y SMEs, farmers and local businesses, on
business development and market expansion. Moreover, the assistance wil
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ส่งเสริมให้ผู้บริโภคฉลาดซื้อ ประหยัดใช้ และเพิ่มทางเลือกที่ทั่วถึงหลาก
หลายให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าดีราคาถูก พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ท้องถิ่น
และชุมชน (Local Economy) ให้ท้องถิ่นและชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
และขยายสูก่ จิ กรรมทางเศรษฐกิจอืน่ ๆ เพือ่ เป็นภูมคิ มุ้ กันและฐานรากของ
เศรษฐกิจไทย ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทั้งการค้า
ชายแดน การส่งออกเชิงรุก รวมทัง้ การส่งเสริมการลงทุนไปยังต่างประเทศ
(Outward Investment) โดยให้ความส�ำคัญกับการเป็นหุน้ ส่วนยุทธศาสตร์
เชิงเศรษฐกิจ (Strategic Partnership) โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนและ
กลุ่มประเทศ CLMVT รวมทั้งประเทศคู่ค้าส�ำคัญ อาทิ จีน สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป ฯลฯ และตลาดโลกที่มีศักยภาพอื่นๆ โดยให้ความ
ส�ำคัญกับการเจาะตลาดเมืองรอง (Focus City) มากขึ้น
นอกจากนี้ ยังเร่งระบายข้าวในสต็อกอย่างต่อเนื่องจนใกล้หมดแล้ว
ประการส�ำคัญได้สง่ เสริมการใช้ตลาดเป็นตัวน�ำ และการสร้างสรรค์คณุ ค่า
ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด เชื่อมโยงทั้งห่วงโซ่คุณค่าทั้งภาค
การเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ โดยให้ความส�ำคัญกับธุรกิจ
บริการและเศรษฐกิจใหม่ (Service Based Economy & New Economy)
ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานคุณค่าให้กับประเทศตามนโยบาย
“ประเทศไทย ๔.๐” ที่เน้นการ “ท�ำน้อยแต่ได้ผลมาก” (Less for More)
และมีภมู คิ มุ้ กันต่อเศรษฐกิจโลกสูงขึน้ รวมทัง้ ให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการร่วมกันกับกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้องและใช้กลไก “ประชารัฐ” ในการท�ำงาน
ร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน อาทิ โครงการพี่จูงน้อง ที่
เอกชนไทยรายใหญ่เข้ามาช่วยเหลือรายย่อยให้พฒั นาและขยายไปยังตลาด
ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและเติบโตไปด้วยกัน
ไม่ทิ้งใครอยู่ข้างหลัง เพื่อเศรษฐกิจการค้าไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
โดยมีผลจากนโยบายและมาตรการต่างๆ ในห้วงเวลา ๓ ปีจนถึง
ปัจจุบัน สามารถสรุปเปรียบเทียบสถานการณ์และสภาพปัญหาเมื่อ ๓ ปี
ที่แล้วกับผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ ครอบคลุม
ประเด็นเชิงนโยบายที่ส�ำคัญ ได้แก่ เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ การ
ระบายข้าว สินค้าเกษตร ค่าครองชีพ เศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาธุรกิจ
การอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า และการบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ
ดังนี้
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also include the enhancement of free trade mechanism that is fair and
efficient. On the consumer side, the MOC wil help to facilitate on living
costs and variety of product choices. Furthermore, the MOC also aimed
to develop local economy. In order to achieve this, the MOC wil use the
principles of Sufficiency Economy to strengthen the local economy from
within. This wil work in parallel with the international trade development
(Connect to the World) which include both border trade and export. In
addition, the MOC also emphasized on outward investment, which would
be strengthen by doing strategic partnership, especial y with the CLMVT
group and important trading partners, such as China, USA, Japan, Europe
and other high potential markets as well as the city focus markets.
Moreover, the Ministry of Commerce has worked on the rice stock
management. The rice stock from previous government scheme has already
reduced and nearly all of them has been successfully managed. The MOC
used market driven, creative economy and value-chain strategies to drive
the positive changes. Furthermore, the MOC also sees the importance of
service based economy and new economy that wil become the main
driving force of Thailand 4.0 that emphasized on “Less for More” strategy.
With this mechanism, Thailand would become more immunized from the
volatile global economy. In order to manage all of these, the public side
also needs to integrate and cooperate with other public authorities, private
sector and people. For example, the program that large corporations
support other smaller businesses to develop and expand the markets to
other countries assisted to boost Thailand’s competitiveness (Stronger &
Grow Together) while nobody is left behind.
The results of the policies and schemes in 2014-2017 could be
concluded as highly successful. The works of the Ministry of Commerce
include important policies such as international trade, rice stock
management, agricultural products, living costs, local economy, business
development, trade facilitation and the integration with other authorities,
private sector and people.
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การพัฒนา
การค้าระหว่างประเทศ

จากสถานการณ์ในช่วง ๓ ปีก่อน เศรษฐกิจการค้าไทยมีภูมิคุ้มกันต่อ
เศรษฐกิจโลกต�่ำและมีการพึ่งพาตลาดส่งออกหลักไม่กี่ตลาด อีกทั้งการส่ง
ออกชะลอตัว โดยขยายตัวเพียงร้อยละ ๐.๘ (ณ ไตรมาสที่ ๑ ในปี ๒๕๕๗)

หน้า 8

INTERNATIONAL TRADE
DEVELOPMENT
In the past 3 years, Thailand’s economy and trade were considered
to be less immune. This is because Thailand’s exports were heavily
dependent on only a few export destination markets.
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ดังนั้น เพื่อแก้ไขสถานการณ์และสภาพปัญหา
ต่างๆ กระทรวงพาณิชย์จึงได้มีการด�ำเนิน
นโยบาย และมาตรการเร่งรัดผลักดันการส่งออก
ผ่านกิจกรรมและกลยุทธ์ต่างๆ จนปัจจุบันมี
ภาพสะท้อนถึงผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงานของ
กระทรวงพาณิชย์ในด้านต่างๆ ได้แก่ สัญญาณ
ณ สิน
้ ปี ๒๕๕๙ ธุรกิจไทยทีไ่ ปลงทุน การส่งออกที่เริ่มฟื้นตัวและดีขึ้นเป็นล�ำดับ โดย
การส่งออกครึ่งปีแรกของปี ๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ
ในต่างประเทศมีมล
ู ค่ารวม ๙๔.๓
สิงหาคม ๒๕๖๐) ขยายตัวร้อยละ ๗.๘ ถือว่า
พันล้านเหรียญฯ เป็นการลงทุนใน
สูงสุดในรอบ ๔ ปี สะท้อนความสามารถใน
CLMV ร้อยละ ๑๒.๓ หรือคิดเป็น การแข่งขันและการปรับตัวที่ดีขึ้นของไทย ทั้งนี้
มูลค่า ๑๑.๓ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ" มั่นใจว่าปีนี้การส่งออกจะบรรลุเป้าหมายเติบโต
ที่ร้อยละ ๕
นอกจากนี้ ไทยยังมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น
แทบทุกตลาด อาทิ ตลาดจีน มีส่วนแบ่งตลาด
ร้อยละ ๒.๕๔ ณ ปี ๒๕๕๙ (จากเดิมร้อยละ
๑.๙๕) ตลาดสหรัฐฯ ร้อยละ ๑.๓๕ (จากเดิมร้อย
ละ ๑.๑๖) ตลาดสหภาพยุโรปร้อยละ ๑.๑๘ (จาก
เดิมร้อยละ ๑) ตลาดญี่ปุ่นร้อยละ ๓.๓๒ (จาก
เดิมร้อยละ ๒.๖๘) แสดงถึงศักยภาพของสินค้า

หน้า 10
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I

n Q1/2014, Thai export contracted by 1.4%.
Therefore, to alleviate such obstacle, the
Ministry of Commerce worked on the urgent
export strategies. As a result, the first half
of 2017, export revived at 7.8%, the highest
growth in 4 years. This also implies that
Thailand’s competitiveness improved. The
Ministry of Commerce is confident that the
export will grow at 5% for this year.
Moreover, Thailand’s market share
increased. For example, in 2016, the market
share was 2.54%, increased from 1.95%.
The market share in the US, European and
Japanese markets increased to 1.35% (from
1.16%), 1.18 (from 1.00%) and 3.32% (from
2.68%), respectively.
The border trades and exports to CLMV
and ASEAN also grow continuously. In 2016,
the value of border trades totaled at 1.5
trillion baht. Therefore, in 2017, it is expected
that the border trades will reach 1.8 trillion
baht. It is noteworthy that the border trade

There has been a rise
in the market shares in
almost all markets, with
2.54% market share in
China in 2016.
Page 11
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statistics still have not include the informal
border trade, which is expected to be large
as well. For the CLMV markets, in the first half
of 2017, the growth rate was at 15.5%. It is
expected that for the whole year of 2017,
the growth rate shall be at 6.4%.
The investment abroad from Thailand
has also expanded. In 2016, the accumulated
investment abroad was 94.3 billion USD. The
investment in CLMV was valued at 11.6
billion USD or 12.3% of the total investment

ไทยทีส่ ามารถเจาะตลาดประเทศคูค่ า้ ได้มากขึน้
ด้านการค้าชายแดนและการส่งออกไปยัง
ภูมิภาค CLMV และอาเซียนมีการขยายตัวต่อ
เนื่อง โดยในปี ๒๕๕๙ มีมูลค่าการค้าชายแดน
ผ่านแดนและหน้าด่านรวม ๑.๕ ล้านล้านบาท
ส�ำหรับปี ๒๕๖๐ เชื่อมั่นว่าจะเป็นไปตามเป้า
หมาย ๑.๘ ล้านล้านบาท ทั้งนี้ การค้าชายแดน
ยังมีตัวเลขการค้าที่เป็นการค้านอกระบบอยู่อีก
มาก โดยการส่งออกไปยังตลาด CLMV นีข้ ยาย
ตัวถึงร้อยละ ๑๕.๕ (ณ ไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๐)
ตลอดทัง้ ปี ๒๕๖๐ เชือ่ มัน่ ว่าจะขยายตัวทีร่ อ้ ยละ
๖.๔ ตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
ส�ำหรับการลงทุนไทยในต่างประเทศ มีการ
ขยายตัวต่อเนื่องเช่นกัน โดย ณ สิ้นปี ๒๕๕๙
หน้า 12

abroad. The growth rate was at 73%, much
higher than that of the total investment
abroad growth rate which was at 37% in
the last 3 years. Furthermore, businesses and
investors also diversify their investment to
other economies (Diversification).
The situation of export improved
sequentially as a result of effective policies
and strategies, such as the rapid expansion
of export market. The representatives of the
Ministry of Commerce facilitated to open

ธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศมีมูลค่ารวม
๙๔.๓ พันล้านเหรียญฯ เป็นการลงทุนใน CLMV
ร้อยละ ๑๒.๓ หรือคิดเป็นมูลค่า ๑๑.๖ พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวจากเมื่อ ๓ ปีที่แล้วถึง
ร้อยละ ๗๓ สูงกว่าภาพรวมการลงทุนไทยใน
ต่างประเทศที่ขยายตัวร้อยละ ๓๗ จากเมื่อ ๓
ปีที่แล้ว นอกจากนี้ยังมีการกระจายความเสี่ยง
(Diversification) โดยมีการขยายการส่งออก
และการลงทุนในต่างประเทศไปยังตลาดอื่นๆ
ที่มีศักยภาพอีกด้วย
สถานการณ์สง่ ออกทีด่ ขี นึ้ เป็นล�ำดับดังกล่าว
เป็นผลจากการผลักดันขับเคลือ่ นด้วยมาตรการ
และกลยุทธ์ตา่ งๆ อย่างเต็มที่ ได้แก่ การเร่งรัด
ขยายตลาดส่งออกเชิงรุก อาทิ การพาคณะผูแ้ ทน
Page 13
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wider markets in ASEAN, China, Japan South
Korea, Russia, United States of America,
United Kingdom, France, Italy, Iran, V4
group (Hungary, Czech, Poland and Slovak).
Moreover, there were plans to support exports
in the regional market as well in order to keep
the original export destinations in parallel with
the opening of the new markets. These new
markets include the City Focus market, the
cooperation between large businesses and
SMEs, the B-B, the high-level market, Niche
Market. In addition, the Ministry of Commerce
supported businesses to make the most use
of the international trade events and online
markets. For the CLMV markets, there were
policies and strategies to enhance border
trades with CLMV, for example, there was the

CLMVT Forum, Young Entrepreneur Network
Development Program (YEN-D Program),
Border Trade Expo, CLMVT Knowledge Tank,
the support of Outward Investment which
included supply chain investment and
business relation enhancement, such as
CLMVT Executive Program and AEC Business
Club. In addition, the creation of strategic
partnership is also important. This is to
enhance the good relationship in both G-G
and B-B levels. With all of these, there are
much more opportunities to invest in high
potential markets. This could assist to expand
trades to other countries in the region.
Moreover, with the negotiations on FTA, the
enhancement of the quality of Thai products
and the increment of value-added through

BKK GEM

การค้าไปเปิดตลาด อาเซียน จีน ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้
อินเดีย รัสเซีย สหรัฐฯ อังกฤษ ฝรัง่ เศส อิตาลี
อิหร่าน กลุม่ V4 (ฮังการี เชค โปแลนด์ สโล
วัก) การจัดท�ำแผนผลักดันการส่งออกเชิงรุกราย
ภูมิภาคเพื่อรักษาสัดส่วนในตลาดเดิม ควบคู่
ไปกับการเปิดตลาดใหม่ๆ การจัดท�ำแผนและ
มาตรการส่งเสริมการส่งออกใหม่ๆ อาทิ การ
เจาะตลาดเมืองรอง (Focus City) โครงการพี่
จูงน้อง การเจาะตลาดแบบธุรกิจต่อธุรกิจ (BB) ตลาดบน (ตลาดก�ำลังซื้อสูง) และตลาด
เฉพาะกลุ่ม (Niche Market) การสนับสนุน
การใช้ประโยชน์จากการจัดงาน (Event) ระดับ
โลก และการส่งเสริมผูป้ ระกอบการเข้าสูต่ ลาด
การค้าออนไลน์ มีแผนและมาตรการส่งเสริม
การค้าชายแดนและภูมภิ าค CLMV อาทิ การ
จัดประชุม CLMVT Forum โครงการสร้าง
หน้า 14

เครือข่ายผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่ของไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน (Young Entrepreneur
Network Development Program : YEN-D
Program) การจัดมหกรรมการค้าชายแดน การ
ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward
Investment) การพัฒนาองค์ความรู้เชิงลึกโดย
จัดท�ำคลังข้อมูล CLMVT Knowledge Tank
การส่งเสริมการออกไปลงทุนทัง้ Supply Chain
และการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ต่อยอดสู่
พันธมิตรธุรกิจผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ โครงการ
CLMVT Executive Program และ AEC Business
Club เป็นต้น การสร้างหุน้ ส่วนเชิงยุทธศาสตร์
ทางเศรษฐกิจ (Strategic Partnership) เพื่อ
กระชับความสัมพันธ์ทงั้ ในระดับรัฐต่อรัฐ และ
เอกชนต่อเอกชน รวมถึงการแสวงหาโอกาส
ทางการค้าการลงทุนในตลาดที่มีศักยภาพสูง
Page 15

ผลการดำ�เนินงานสำ�คัญของกระทรวงพาณิชย์ รอบ ๓ ปี

w w w.moc .go.t h

Thai Fex

ซึง่ จะเป็นการขยายลูท่ างต่อยอดไปยังประเท
ศอื่นๆ ในภูมิภาค ควบคู่ไปกับการเจรจาเพื่อ
จัดท�ำความตกลงทางการค้า (FTA) กับประเทศ
คู่ค้าส�ำคัญ การสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อ
มั่นให้สินค้าไทยที่ได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริม
การสร้างมูลค่าเพิม่ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม เพื่อให้สินค้าไทยเป็นที่ยอมรับ
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก อาทิ การมอบ
เครือ่ งหมาย Thai Select T/Mark และ DEmark
ทั้งนี้ นอกจากเชื่อมโยงและส่งเสริมการ
ขยายตลาดการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ
แล้ว กระทรวงพาณิชย์ยังให้ความส�ำคัญกับ
“การพัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการ เพื่อยก
ระดับธุรกิจไทยสูต่ ลาดโลก” ซึง่ ใช้ความต้องการ
ตลาดโลกเป็นตัวน�ำ (Demand Driven) ผ่าน
กลไกของส�ำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศและส�ำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ
๖๒ แห่ง ครอบคลุมประเทศทั่วโลก เพื่อน�ำมา
พัฒนาธุรกิจและสร้างสรรค์คุณค่าให้สอดคล้อง
หน้า 16

creativity and innovation, Thai products will
be even widely excepted in both regional
and global levels. There are guarantee
stamps such as Thai Select, T/M and DEmark
to support those high quality products.
In addition to the assistance on
the connectivity, market expansion and
outward investment issues, the Ministry of
Commerce also see the importance of the
business and entrepreneur development.
This could contribute to upgrade Thai
businesses to global market. In order to
achieve this, businesses need to use Demand
Driven mechanism through the supports
of DITP offices and Commercial Sections
in 62 countries. Businesses could have the
beneficial information to upgrade their
creativities that will match perfectly with the
demand in the targeted markets.
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การระบายข้าว

จากสถานการณ์และสภาพปัญหาข้าวคงค้างสต็อกจากโครงการรับจ�ำน�ำ
ของรัฐบาลก่อนกว่า ๑๗ ล้านตัน กระทรวงพาณิชย์ตอ้ งเร่งแก้ไขสถานการณ์
ปริ ม าณสต็ อ กข้ า วไม่ ใ ห้ ก ดทั บ ตลาด ผ่ า นการด� ำ เนิ น นโยบายเร่ ง
ระบายข้าวอย่างมียุทธศาสตร์ มีความโปร่งใสและรอบคอบ

หน้า 18

RICE STOCK MANAGEMENT
The Ministry of Commerce needed to urgently solve the problem
of 17 million tons of the rick stock that was accumulated since the
previous government scheme.
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เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุด
โดยสามารถระบายไปได้แล้ว ๑๒.๗ ล้านตัน
มูลค่า ๑.๑๕ แสนล้านบาท ซึ่งจะเหลือข้าวคง
ค้างอยู่อีกประมาณ ๒.๕ ล้านตัน และมีแผนที่
จะระบายให้หมดโดยเร็ว สะท้อนถึงผลส�ำเร็จ
ของการด�ำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ ผ่าน
การท�ำงานภายใต้ยทุ ธศาสตร์การระบายข้าวของ
รัฐบาลในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาข้าว
ไทยและราคาข้าวในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัว
สูงขึ้นโดยล�ำดับ
หน้า 20
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W

ith the transparent, cautious and
honest works of the MOC, the 12.7
million tons of rice stock (value at 0.115
trillion baht) was already managed. The rice
stock of approximately 2.5 million tons that
are still in the stock will be managed out of
the stock rapidly. This implies the successful
work of the Ministry of Commerce within the
past 3 years. Moreover, the trend of both
local and international price of rice increase
sequentially.
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การดูแลสินค้าเกษตร

ภายใต้สถานการณ์ทสี่ นิ ค้าเกษตรมีราคาตกต�ำ่ และไม่มคี วามสมดุลระหว่าง
การผลิตกับตลาดที่รองรับเนื่องจากมีการใช้อุปทานเป็นตัวน�ำ (Supply
Driven) กระทรวงพาณิชย์ได้เร่งแก้ไขสถานการณ์ผ่านมาตรการต่างๆ
เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสม

หน้า 22

AGRICULTURAL PRODUCTS
In the situation of the plunge in prices of agricultural products and
the unbalanced production due to the use of supply driven strategy,
the Ministry of Commerce urgently solve these issues through several
policies.
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ข า้ ว

เช่น กรณีสนิ ค้าข้าว รัฐบาลได้จดั ท�ำยุทธศาสตร์
ข้าวครบวงจร ทัง้ ด้านเพิม่ ประสิทธิภาพ การผลิต
และการตลาด รวมทั้งหาตลาดในต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น และส่งเสริมนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ “ข้าว” โดยเปลี่ยนจากการขายข้าวที่เป็น
สินค้าโภคภัณฑ์ มาเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรม
รวมถึงมาตรการช่วยเหลือชาวนาให้มีรายได้
ไม่ต�่ำกว่าสมัยที่มีการจ�ำน�ำข้าว ช่วยเกษตรกร
ลดต้นทุนการผลิต เช่น ค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง
ค่าเช่ารถเกี่ยวข้าว ฯลฯ ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายใน
ช่วงเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวหลังการ
เก็บเกี่ยว โดยไม่บิดเบือนราคาและกลไกตลาด
และไม่ขัดกับพันธกรณีระหว่างประเทศ ท�ำให้
ประเทศไทยยังสามารถส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น
ขณะเดียวกันก็สามารถรักษาเสถียรภาพราคา
ข้าวในประเทศได้ ตลอดจนส่งเสริมการเจรจาจับ
คู่ธุรกิจและการค้าออนไลน์ ส่งเสริมการพัฒนา
ธุรกิจและสินค้าเกษตรนวัตกรรม จัดงานประชุม
หน้า 24

F

or example, for the price aspect, the
government worked on the whole loop of
the rice production to enhance the efficiency
in the production and the marketing. This
included the search for the expansion of rice
market abroad and the support of innovation
that will add more value to rice. For instance,
the change of rice as a consumer good to
become one of the innovative products.
Furthermore, there are government schemes
that helped farmers to be able to keep their
income level not to be less than the income
from the previous rice scheme. There are
supports to lessen the costs of production,
for example, the costs of fertilizers, pesticides,
harvest machines, etc. The costs during
the harvest period and post-harvest period
were also supported. These assistances were
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ข้าวนานาชาติ (Thailand Rice Convention
2017) และจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าอาหาร
(THAIFEX-World of Food Asia 2017) เพือ่ ผลักดัน
ไทยให้เป็นศูนย์กลางการวิจยั และนวัตกรรมข้าว
และอาหารของโลก
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์เน้นหลักการ “ท�ำ
น้อยได้ผลมาก” ผ่านการสร้างสรรค์คุณค่า
ด้ ว ยเทคโนโลยี นวั ต กรรม และความคิ ด
สร้างสรรค์ โดยจัดตั้ง “สถาบันส่งเสริมสินค้า
เกษตรนวัตกรรม” (เริ่มจากข้าว แล้วขยายไป
ยังสินค้าเกษตรอืน่ ๆ) รวมทัง้ สร้างมูลค่าด้วยการ
ส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) และข้าวสีคุณภาพ
การด�ำเนินมาตรการดังกล่าวข้างต้น สะท้อน
หน้า 26
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ถึงผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์
โดยสามารถทวงแชมป์ข้าวระดับโลกกลับคืน
มาได้ ได้แก่ แชมป์ส่งออกข้าวโลกในปี ๒๕๕๗
แชมป์รางวัลข้าวหอมมะลิดีเด่นของโลก ใน
ปี ๒๕๕๙ อีกทั้งการส่งออกข้าวยังได้ราคาดี
ขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผลการระบายข้าวใน
สต็อกรัฐบาล ซึ่งลดแรงกดดันด้านราคาข้าว
ในตลาด รวมทั้งมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจและส่ง
เสริมให้ท�ำการค้าทางออนไลน์ โดยปีนี้ส่งออก
ข้าวไปแล้ว ๔.๕ ล้านตัน และเชื่อมั่นว่าจะส่ง
ออกข้าวได้ตามเป้าหมาย ๑๐ ล้านตัน สามารถ
สร้างเสถียรภาพราคาข้าวในประเทศ เกษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้นตันละ ๒,๐๐๐-๒,๗๐๐ บาท โดย
เฉพาะผลจากมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและ

carefully done and they neither interfere with
the market mechanism nor any agreement
between countries. As a result, Thailand could
still see the increase in rice export as well
as keeping the price stability domestically.
In addition, the Ministry of Commerce also
did the online business matching, businesses
and agricultural product innovation supports,
Thailand Rice Convention 2017 and THAIFEXWorld of Food Asia 2017 to push forward
Thailand to become the global center of
research and innovation on rice and food.
The Ministry of Commerce emphasized
on “less for more” principle. This could
be done through the use of technology,
innovation and creativity. Hence, the
MOC established Institute for Agricultural
Product Innovation (API) to first assist on rice
innovation and will expand to work on other
agricultural products in the future. This will
help to enhance the value-added on the

organic agricultural products, GI products
and high-quality milled rice.
As a result, Thailand could become
the rice exporter champion again in the
year 2014 and the best rice champion in
2016. Furthermore, the export price of rice
increased. On the one hand, this was a result
from the rice stock management and the
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รักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ใน
ฤดูกาลผลิตปีที่ผ่านมา สามารถลดต้นทุนการ
ผลิตให้ชาวนาได้เฉลี่ยไร่ละประมาณ ๑,๑๐๐
บาท และเกษตรกรมีรายได้จากราคาจ�ำหน่าย
ข้าวแต่ละชนิดสูงขึ้น เช่น ข้าวเปลือกหอมมะลิ
ตันละ ๑๓,๐๐๐ บาท ข้าวเปลือกหอมปทุม ตัน
ละ ๑๑,๓๐๐ บาท ข้าวเปลือกเจ้า (ข้าวขาว) ตัน
ละ ๑๐,๕๐๐ บาท และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ
๑๓,๐๐๐ บาท
ส�ำหรับการด�ำเนินมาตรการดูแลสินค้า
เกษตรอืน่ ๆ ทีส่ ำ� คัญ ผ่านมาตรการต่างๆ ตาม
แผนปฏิรูปสินค้าเกษตรอีก ๔ รายการ ได้แก่
มันส�ำปะหลัง ข้าวโพด ยาง และปาล์ม โดยมี
ผลส�ำเร็จเชิงประจักษ์อย่างเช่น มันส�ำปะหลัง
ใช้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น

online business matching. For this year, the
export of rice is already at 4.5 million tons. It
is expected that the rice export could reach
the target of 10 million tons this year. This will
also enhance the domestic rice price stability.
The farmer’s income could increase 2,0002,700 baht per ton due to the supports on
farmer’s schemes and price stability of each
type of rice. On the cost of production side,
farmers could reduce costs by approximately
1,100 baht per rai, while on the revenue side,
farmers could receive the increase in price
of each type of rice. For example, 13,000
baht per ton for Jasmine paddy rice, 11,300
baht per ton for Pathumthani paddy rice,
10,500 baht per ton for non-glutinous rice in
the husk and 13,000 baht per ton for sticky
paddy rice.
หน้า 28
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การใช้น�้ำหยดเพิ่มผลผลิต การลดดอกเบี้ยเพื่อ
ชะลอการเก็บเกี่ยว การส่งเสริมการปลูกแบบ
อินทรีย์เพื่อแปรรูปเป็นอาหารคุณภาพ การใช้
เป็นวัตถุดบิ ผลิตเชือ้ เพลิงสะอาด และการแปรรูป
เป็นพลาสติกและภาชนะชีวภาพ ส่งผลให้ราคา
มันส�ำปะหลังมีเสถียรภาพดีขึ้น เกษตรกรมีราย
ได้เพิ่มขึ้น และสร้างมูลค่าการส่งออกได้กว่า
๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ยางพารา มีการจัดกิจกรรม
ขยายตลาด อาทิ จัดคณะผู้น�ำเข้าเยือนไทย
จับคู่เจรจาธุรกิจ น�ำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วม
งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ จัดคณะผู้แทน
ไปเจรจาในต่างประเทศ ฯลฯ ส่งผลท�ำให้ราคา
ยางพาราปรับตัวเพิ่มขึ้น ปัจจุบันราคายางพารา
ที่เกษตรกรขายได้ กก.ละ ๗๖.๐๙ บาท เพิ่มขึ้น
หน้า 30
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For the works on other significant types of
agricultural products, such as cassava, corn,
rubber and palm, the Ministry of Commerce
has also succeeded. For instance, for the
cassava, there were schemes to enhance
the production efficiency, which included the
use of dropped water to increase outputs,
the reduction of the interests on loans to
slow down the harvests, the support of
organic cassava, the use of clean energy
and the assistance on the processed cassava
to become plastic and bio-packaging. As
a result, the stability of cassava price was
better. The income for cassava farmers
increased and the value of cassava export
Page 31
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ในอนาคตกระทรวง
พาณิชย์จะเร่งผลักดัน
ให้เกษตรกรทำ�การ
เกษตรได้อย่างยัง่ ยืน
เชือ
่ มโยงกับธุรกิจ
และการสร้างมูลค่าเพิม
่
ให้สอดคล้องความ
ต้องการของตลาด"
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ร้อยละ ๒๒ เมือ่ เทียบกับเมือ่ ๓ ปีทแี่ ล้ว ข้าวโพด
เลี้ ย งสั ต ว์ มี ม าตรการบริ ห ารจั ด การน� ำ เข้ า
วัตถุดิบอื่นเพื่อทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ก�ำกับ
ดูแลการน�ำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศ
เพื่อนบ้าน
โดยในอนาคต กระทรวงพาณิชย์จะเร่ง
ผลักดันให้เกษตรกรท�ำการเกษตรได้อย่างยัง่ ยืน
เชื่อมโยงกับธุรกิจ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้
สอดคล้ อ งความต้ อ งการของตลาด โดยอยู ่
ระหว่างการพัฒนาชาวนาและเกษตรกรแบบดัง้ เดิม
ไปสู่การเป็นเกษตรกรยุคใหม่ (Smart Farmer)
ให้สามารถท�ำการเกษตรได้อย่างยัง่ ยืน เชือ่ มโยง
กับธุรกิจ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สอดคล้อง
กับความต้องการตลาด อีกทั้งบูรณาการกับ
was approximately 30,000 million baht. For
the rubber, the MOC organized the activities
to assist market expansion, for example,
organizing groups of leaders to visit Thailand,
business matching, international exhibition
and international negotiations. As a result,
rubber price increased and currently the
price is at 76.09 baht or increased by 22%
compared to the last 3 years. In addition, for
the corn, there was a scheme to manage
the imports of raw materials to be used as
the substitutes of corns that are used for
animal feeding.
In the future, the Ministry of Commerce
will push forward the farmers to be able to
continue agricultural aspects sustainably.
They will have to connect with businesses
as well as to be able to create valueadded products that matched with market’s

หน้า 32

The Ministry has
been pushing
farmers towards
sustainability,
creating business
connections,
and increasing
the value of
their products
according to the
market demands.
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demand. The farmers need to transform from
traditional farmers to smart farmers. This is in
order to be able to connect with business
and value-added creativity as well as
producing the products that are in demand.
Moreover, the integration with the public
authorities is also significant. Altogether, the
organic agriculture will be supported. For
example, the establishment of ASEAN Organic
Federation, Institute for Agricultural Product
Innovation (API) and New Economy Academy
(NEA) to support value-added innovations.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันและส่งเสริม
“เกษตรอินทรีย์” ให้มากขึ้น อาทิ ริเริ่มจัดตั้ง
สหพันธ์เกษตรอินทรียอ์ าเซียน (ASEAN Organic
Federation) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยจัดตั้ง “สถาบันส่งเสริม
สินค้าเกษตรนวัตกรรม” ด�ำเนินโครงการนา
แปลงใหญ่ และการอบรมเกษตรกรเข้าสู่การ
เป็น Smart Farmer โดยผ่าน “สถาบันพัฒนา
ผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่” (NEA : New
Economy Academy) ของกระทรวงพาณิชย์

โครงการในอนาคต

การพัฒนาชาวนาและ
เกษตรกรแบบดัง้ เดิม

หน้า 34

เกษตรกรยุคใหม่

สหพันธ์เกษตรอินทรีย์
อาเซียน

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตร
นวัตกรรม

สถาบันพัฒนาผูป
้ ระกอบ
การการค้ายุคใหม่
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การดูแลค่าครองชีพ

ในภาวะที่ผู้บริโภคยังคงประสบปัญหาค่าครองชีพสูงและยังมีทางเลือกใน
การเข้าถึงสินค้าดีราคาถูกไม่มากนัก (โดยอัตราเงินเฟ้อขยายตัว ๒% ณ
ไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๕๗) ส่งผลให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น (โดยดัชนี
ความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภค ณ ไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๕๗ มีคา่ เพียงแค่ ๒๘ เท่านัน้ )

หน้า 36

COST OF LIVING
The cost of living has been an issue for years and commodities
are unlikely provided to consumers at reasonable prices. This results
in a low level of consumer confidence, which recorded at 28 in
the first quarter of 2014, and inflation rate was at 2 percent in the
same period.
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กระทรวงพาณิชย์ได้เร่งแก้ไขสถานการณ์ ผ่าน
มาตรการดูแลค่าครองชีพต่างๆ ทัง้ การก�ำหนด
สินค้าควบคุม ๔๗ รายการ ติดตามดูแล ๒๐๕
รายการ และการออกตรวจ/จัดสายตรวจทุก
สัปดาห์ๆ ละ ๓ ครั้ง ทั้งกรุงเทพฯ และต่าง
จังหวัด เพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสเอา
เปรียบผูบ้ ริโภค รวมทัง้ การดูแลการแอบลักลอบ
ขึ้นราคาโดยการลดจ�ำนวนบรรจุในภาชนะเดิม
ตลอดจนการน� ำ มาตรการ “ฉลาดซื้ อ
ประหยัดใช้” มาปรับใช้ในร้านโชห่วยและเครือ
ข่ายในท้องถิน่ เพือ่ ส่งเสริมธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย
สู่ชุมชน ปัจจุบันมีเครือข่ายกว่า ๒๐,๐๐๐ ราย
ทั่วประเทศ และโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ
ร่วมกับผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่
จัดสินค้าจ�ำเป็นราคาประหยัดสู่ร้านค้าชุมชน

หน้า 38

เพื่อจ�ำหน่ายให้คนในชุมชนกว่า ๔,๐๐๐ แห่ง
ทั่วประเทศ จากเป้าหมาย ๖,๕๐๐ แห่ง รวมทั้ง
โครงการธงฟ้าราคาประหยัด เพือ่ จ�ำหน่ายสินค้า
ที่จ�ำเป็นต่อการครองชีพเป็นครั้งคราว เน้น
ชุมชนรายได้น้อยทั่วประเทศ ตลอดจนจัดหา
ร้านอาหารปรุงส�ำเร็จ “หนูณิชย์..พาชิม” (ถูก
สะอาด ดี อร่อย) จ�ำหน่ายในราคา ๒๕-๓๕ บาท
จ�ำนวนกว่า ๑๒,๔๔๙ แห่งทั่วประเทศ ที่พัฒนา
ยกระดับคุณภาพเป็นร้าน “หนูณิชย์ติดดาว”
จ�ำนวน ๔๕๙ แห่งทั่วประเทศ
แม้กระทรวงพาณิชย์จะพยายามดูแลค่า
ครองชีพอย่างเข้มงวด แต่ก็ยังไม่สามารถลดค่า
ครองชีพที่อยู่ในระดับสูงได้มากนัก เนื่องจาก
กระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ดูแลในกลุ่มสินค้า
อุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็น ซึ่งเป็นสัดส่วนเพียง

he Ministry of Commerce has actively
alleviated this issue through cost of
living regulations ranging from specifying 47
administered and 226 monitored commodities
and services to investigating prices in the
markets both in Bangkok metropolitan and
other provinces on weekly basis (3 times a
week). This aims to prevent any consumer
exploitations as well as price irregularities.
“Smart Consumer” project was
introduced to connect local stores and
their network to the market as well as to
promote their significance in wholesale and

retail business. More than 20,000 local shops
are included nowadays. Moreover, other
two projects were initiated under the Thong
Fah scheme – “Pracharat Blue Flag” project
and “Low-Price Blue Flag” project. Pracharat
Blue Flag project is joint cooperation project
with leading manufacturers of consumer
goods and aims to supply essential consumer
items via local stores. 4,000 local stores have
participated in this project while the optimal
target is set at 6,500 shops. Furthermore,
Low-Price Blue Flag project targets to support
low-income households with necessities at
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ร้อยละ ๔๑ ของค่าใช้จ่ายรวมในการครองชีพ
(จากการส�ำรวจค่าครองชีพของประชาชน พบ
ว่าประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่หลากหลายที่ส�ำคัญ
ได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภคที่จ�ำเป็นต่อการ
ครองชีพ ประมาณ ๔๑% นอกจากนั้นเป็นค่าใช้
จ่ายในสินค้าและบริการอื่นๆ เช่น ค่าโดยสาร
สาธารณะ ค่าซือ้ ยานพาหนะ ค่าบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ รวมประมาณร้อยละ ๒๔ ค่าเช่าบ้าน
ค่าไฟฟ้า เครื่องใช้ในบ้าน ประมาณร้อยละ
๒๓ ค่าแพทย์ค่ายา ประมาณร้อยละ ๖ และค่า
หนังสือ ค่าเล่าเรียน ค่าสันทนาการประมาณร้อย
ละ ๖ โดยในส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคทีจ่ ำ� เป็นต่อ
หน้า 40
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การครองชีพที่กระทรวงพาณิชย์ดูแลมีแนวโน้ม
ไม่ปรับตัวสูงขึ้น)
แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผู้บริโภคมีความ
เชือ่ มัน่ สูงขึน้ เมือ่ เทียบกับความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภค
เมื่อ ๓ ปีที่แล้ว (โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
ณ ไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๐ มีค่าสูงขึ้นเป็น ๓๙)
ทัง้ นี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้พยายามน�ำมาตรการ
ต่างๆ ออกมาใช้ด�ำเนินการเพื่อส่งเสริมให้ผู้
บริโภคฉลาดซื้อประหยัดใช้ เพิ่มทางเลือกที่
ทั่วถึงและหลากหลายให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าดี
ราคาถูก ทั่วประเทศ อาทิ ร้านธงฟ้าประชารัฐ
ร้านหนูณชิ ย์พาชิม/ร้านหนูณชิ ย์ตดิ ดาว รวมทัง้

affordable prices. Asides, among more than
12,449 of “Noo Nit” food shops, which sell
ready-made meals for less than 35 baht a
plate, 459 shops were upgraded to “Noo
Nit” star-rated.
Although the Ministry of Commerce has
intensely tackled with this issue, only
41 percent of total household expenditures
are under the price administration of the
ministry.
This results in relatively significant level
of the cost of living. According to a cost of
living survey, households consume a variety
of commodities mainly necessities for living,
which accounts for 41 percent from total
expenditure. This includes Transportation and

Communication such as public transportation,
motors and vehicles, and mobile phone
services (approximately 24 percent), Housing
such as shelter rent, electricity, household
supplies (23 percent), Medical Expenses and
services (6 percent), and Education and
Recreational services (6 percent). However,
prices of those items mildly increased due to
an effective price administration of the MOC.
Meanwhile, consumer confidence
increased compared to those in the past
three years (consumer confidence index in
Q1/2560) was at 39.4). This aligns with the
fact that the Ministry of Commerce has
implemented activities to support consumers
providing them better alternatives for cheap
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จัดท�ำแอพพลิเคชัน่ “ลายแทงของถูก” ระบุแหล่ง
สินค้าราคาประหยัด ท�ำให้ประชาชนทราบแหล่ง
สินค้าที่สามารถซื้อได้ในราคาประหยัดต�่ำกว่า
ท้องตลาดทัว่ ไปร้อยละ ๒๐-๔๐ ส่งผลให้สามารถ
ลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยรวมได้
กว่า ๘๖,๓๐๐ ล้านบาท และมีเงินหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจประมาณ ๒๖๙,๐๐๐ ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังได้มีการก�ำกับดูแลเพื่อให้มี
ปริมาณสินค้าเพียงพอ ทั่วถึง และไม่ให้มีการ
ฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นโดยไม่มี
เหตุผลสมควร โดยมีผลการตรวจสอบพบความ
ผิดและด�ำเนินคดีแล้วกว่า ๙๖,๐๐๐ ราย ซึ่งผล
ของการป้องปรามดังกล่าว ท�ำให้ระดับราคาขาย
ปลีกโดยเฉลี่ยของสินค้าและบริการที่จ�ำเป็นต่อ
การครองชีพในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในระดับทรงตัว
ในช่วงร้อยละ ๐.๒ - ๑.๙
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products with good quality. For example,
there are “Smart consumer” project, and
“Pracharat Blue Flag” project, “Noo Nit (starrated)” project. Moreover, “Low price map”
application was launched to guide people
where they can find specific commodities
with price less than 20 – 40 baht. This
significantly lessens households’ cost of
livings by more than 86,300 million baht and
increases money circulation in the economy
by 269,000 million baht.
Last but not least, the Ministry of
Commerce has additionally administered and
monitored product quantity to assure that there
is adequate amount in the market. Asides,
the ministry has continuously investigated
possible consumer exploitations such as
unreasonable price increases. More than
960,00 cases were detected and prosecuted
so far – contributing to price stability ranging
between 0.2 – 1.9 percent.
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การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก
ท้องถิน
่ และชุมชน

ด้วยเหตุทเี่ ศรษฐกิจฐานรากของไทยยังไม่แข็งแรง และโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไม่สมดุล อีกทั้งมีช่องว่างระหว่างเมืองและท้องถิ่น กระทรวงพาณิชย์ได้
เล็งเห็นถึงปัญหาและได้นำ� นโยบายเสริมสร้างกลไกทางการค้ามาใช้ดำ� เนิน
การ โดยเฉพาะการส่งเสริมตลาดท้องถิ่นหรือตลาดชุมชนเพื่อเชื่อมโยง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ

หน้า 44

DEVELOPMENT OF LOCAL
ECONOMY AND COMMUNITIES
From an unstrengthen local Thai economy, imbalanced economic structure, and
social disparity between urban and rural areas, Ministry of Commerce (MOC) has
realized the problem and has adopted a policy to strengthen trade mechanisms,
especially promoting local and community market to link with other economic
activities, including the development of "Talad tong chom" – a must visit market
where local communities reflect their own unique identities and cultures for tourist
attraction, which now have total of 128 places.
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ได้แก่ การพัฒนาสู่ตลาดต้องชม ที่ยังคงอัตลักษณ์และสะท้อนวิถขี องชุมชนไว้เพือ่ เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ ว ภายใต้เอกลักษณ์พาณิชย์ การพัฒนา
ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าเกษตร (Farm Outlet) เพื่อ
เป็นแหล่งกระจายสินค้าให้แก่เกษตรกร รวม
๔๒ แห่ง ส่งเสริมและพัฒนาตลาดชุมชนที่มี
อัตลักษณ์ สะท้อนวิถีชุมชน และมีเอกลักษณ์
(ตลาดต้องชม) จ�ำนวน ๑๒๘ แห่ง จัดตั้งตลาด
สินค้าเฉพาะ (Magnet Market) เช่น ตลาด
ผลไม้ ตลาดประมง ตลาดปลาสวยงาม ที่เชื่อม
โยงกับการท่องเทีย่ ว ทัง้ นี้ ได้เปิดตลาดทุเรียน ณ
แหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญที่มีนักท่องเที่ยวจีน เช่น
เชียงใหม่ ภูเก็ต ตลาดกลางข้าวสาร เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการซื้อขายข้าวสาร ตลาดกลาง
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รองรับผลผลิตจากเกษตรกรและตลาดชายแดน
เพื่อเชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน
นอกจากนี้ ยังใช้แนวการบริหารงานในส่วน
ภูมิภาคแบบบูรณาการด้วย ระบบ One Roof
และ Mini MOC (หรือพาณิชย์ภาค) เพื่อรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ทั้งนี้ Mini MOC
ถือเป็นตัวแทนการท�ำงานของกระทรวงพาณิชย์
ในระดับท้องถิ่นร่วมกับพาณิชย์จังหวัด เพื่อช่วย
กันขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าในระดับท้องถิ่น
โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่มภาคีธุรกิจ และ
การพัฒนาธุรกิจ ทั้งนี้ สามารถสร้างการรับรู้
และการตืน่ ตัวในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้
เติบโตไปด้วยกัน ด้วยการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ
ช่องทางต่างๆ รวมทัง้ ผ่านการจัดงาน “มหกรรม
Local Economy 4.0”
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยงั ได้ให้ความ
ส�ำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าชุมชน
(OTOP) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ
ฐานราก ควบคู่ไปกับการเผยแพร่ภาพลักษณ์
ภูมิปัญญาไทย โดยคัดเลือกกลุ่มสินค้าและ
ผู้ประกอบการ OTOP Select ระดับ ๓-๕ ดาว

A

s well as development of "Farm outlet" an agricultural product distribution centers
as source of distribution for farmers, which
now have 42 places in total. The Ministry also
established “Magnet Market” – a market which
mainly provide specific products associated with
local tourism such as fruit market, fishery market
and ornamental fish market, for example,
Durian market has been established in major
Chinese tourist destinations such as Chiangmai
and Phuket provinces. “Rice market” was also
established to be trading center that supports
rice farmers, as well as “Frontier market” to link
with neighboring countries and other countries
among region. Moreover, Ministry of Commerce
also applies “One Roof” and “Mini MOC”
(a regional commerce sector) management
systems to align and integrate regional
commerce sectors for supporting the local
economic development. “Mini MOC” is thus
represented the work of Ministry of Commerce

in the regions, together with provincial office
of commerce, to help drive local economy
by promoting business party integration and
business development. It also creates awareness
and alertness in local economic development
through various channels including “Local
Economic 4.0” festival.
In addition, the Ministry of Commerce has
also given priority to entrepreneur community
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ใน ๗๗ จังหวัด อย่างครบวงจร รวม ๖๒๐
ราย เพื่อขยายสู่ตลาดในประเทศและต่าง
ประเทศ และได้น�ำสินค้า OTOP Select วาง
จ�ำหน่าย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ มีรายได้ไม่
ต�่ำกว่าปีละ ๗๐ ล้านบาท มูลค่าจ�ำหน่ายตั้งแต่
ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ รวมประมาณ ๒๐๐ ล้าน
บาท อีกทั้งอยู่ระหว่างด�ำเนินการขยายไปยัง
สนามบินภูเก็ต และส่งเสริมการขึ้นทะเบียน
เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือสินค้าจี
ไอ (Geographical Indications : GI) เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและสร้างรายได้ให้
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แก่ชุมชน โดยในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
– กรกฎาคม ๒๕๖๐ กระทรวงพาณิชย์ขึ้น
ทะเบียนสินค้า GI ไทยเพิ่มขึ้นอีก ๒๘ รายการ
ใน ๒๐ จังหวัด เช่น กาแฟเทพเสด็จ (เชียงใหม่)
ทุเรียนป่าละอู (ประจวบคีรีขันธ์) พริกบางช้าง
(สมุทรสงคราม) สับปะรดบ้านคา (ราชบุร)ี เนือ้
โคขุนโพนยางค�ำ (สกลนคร) เป็นต้น ส่งผลให้
มีการขึ้นทะเบียน GI ของไทยแล้วรวมทั้งสิ้น
๗๙ รายการ ใน ๕๔ จังหวัด นอกจากนี้ สินค้า
จีไอไทยยังได้รับการขึ้นทะเบียนในต่างประเทศ
รวม ๕ รายการ ได้แก่ กาแฟดอยตุง กาแฟดอย
ช้าง ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (สหภาพยุโรป)
เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน (เวียดนาม) และ
ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน (อินโดนีเซีย) และขณะนี้
ได้ผลักดันให้มีการขึ้นทะเบียนในต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นอีก ๔ รายการใน ๒ ประเทศ ได้แก่
ผ้าไหมยกดอกล�ำพู (อินเดีย) ข้าวหอมมะลิทุ่ง
กุลาร้องไห้ มะขามหวานเพชรบูรณ์ และส้มโอ
ทับทิมสยามปากพนัง (จีน) ในด้านส่งเสริมการ
รับรองมาตรฐานสินค้า GI ในระดับสากล ด�ำเนิน
การเพิ่มขึ้นอีก ๑๑ รายการ เช่น ข้าวเจ๊กเชย
เสาไห้ ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ลิ้นจี่ค่อม
สมุทรสงคราม มะขามหวานเพชรบูรณ์ กาแฟ
ดอยตุง และกาแฟดอยช้าง เป็นต้น เพือ่ สร้าง
ความมัน่ ใจและความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูบ้ ริโภคทัง้
ตลาดในประเทศและต่างประเทศ และปัจจุบัน
อยูร่ ะหว่างส่งเสริมเพิม่ ขึน้ อีก ๒๐ รายการ รวม
ทัง้ ร่วมมือกับสหภาพยุโรปและองค์การอาหาร
และการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ผลักดันให้เกิด
ระบบควบคุมและรักษาคุณภาพสินค้า GI ไทย ๒
รายการ ได้แก่ เส้นไหมไทยพืน้ บ้านอีสาน และ
น�้ำหมากเม่าสกลนคร และเร่งลงพื้นที่ส่งเสริม
การขึน้ ทะเบียน GI กับจังหวัดทีย่ งั ไม่มกี ารขึน้
ทะเบียนหรือยืน่ ค�ำขอ GI รวม ๙ จังหวัด รวม
ถึงจัดท�ำฐานข้อมูลเชิงลึกสินค้า GI ทีข่ นึ้ ทะเบียน
แล้วรวม ๗๑ รายการใน ๕๑ จังหวัด เพือ่ ส่ง

development (One Tumbon One Product : OTOP)
to create a stronger local economy, together
with promoting Thai wisdom simultaneously
by selecting 620 entrepreneurs with 3-5 stars
of "OTOP Select" products in 77 provinces to
expand into domestic and foreign markets.
“OTOP Select” products have been sold at
Suvarnabhumi airport and earned no less than
70 million baht per year, generated sales value
of 200 million baht approximately from year
2014-2016. This project also on process to extend
to Phuket international airport. A geographical
indication (GI) products registration is one
of the important key policies that can add
value to its products and generate income to
community. During May 2014-July 2017, Ministry
of Commerce has registered 28 GI products
in 20 provinces such as “Thep Sadet” coffee
(Chiangmai), “Pala-U” durian (Prachuap Khiri
Khan), “Bangchang” chilli (Samut Songkram),
“Banka” pineapple (Ratchaburi), “Pon Yang
kham” beef (Sakhon nakorn), etc. As a result,
there are 79 products in 54 provinces have
been registered to be GI of Thailand in total.
Besides, 5 Thai GI products have been
registered and received protection in foreign
countries, which are “Doi Tung” coffee, “Doi
Chaang” coffee, “Khao Sangyod Muang
Phatthalung” rice (in European Union), “Thai
Silk Yarn” (in Vietnam), and “Lamphun Brocade
Thai Silk” (in Indonesia). Other 4 products
are being in the process of registration in 2
countries, such as “Lamphun Brocade Thai
Silk” (in India), “Khao Hom Mali Thung Kula
Ronghai”, “Phetchabun Sweet Tamarind”, and
“Tubtim Siam Pak Phanang Pomelo” (in China).

The Ministry is now promoting GI standardization
certification for international recognition in 11
products, such as “Khao Jek Chuey Sao Hai”
rice, “Tubtim Siam Pak Phanang Pomelo” ,
“Samut Songkhram Lychee”, “Phetchabun
Sweet Tamarind”, “Doi Tung” coffee, “Doi
Chaang” Coffee, for consumer confidence
and trust in Thai GI products both in domestic
and international markets. Currently, the Ministry
of Commerce is promoting GI registration
for other 20 products and collaborating with
European Union (EU) and Food and Agriculture
Organization of the United Nations (FAO) to
push forward quality control system for 2 Thai
GI products, namely “Isan Indigenous Thai
Silk Yarn”, and “Sakonnakhon Mak Mao Berry
Juice”. Moreover, the promotion campaign
for GI registration has been continuously
conducting in 9 provinces. GI products in-depth
database has been carried out, totally 71
products of 51 provinces for market promotion
as well as upgrading the products and the
localities to be tourism attractions, creating
opportunities for social enterprises and local
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เสริมการตลาดและสนับสนุนเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
รวมทัง้ ให้ความส�ำคัญกับการยกระดับสินค้าและ
สร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่วสิ าหกิจชุมชน
และผูป้ ระกอบการท้องถิน่ โดยจัดให้มมี มุ จ�ำหน่าย
สินค้า (GI Corner) ภายในศูนย์การค้าชัน้ น�ำ รวม
๕๓ จุด ส่งผลให้เกษตรกรรายย่อยมีชอ่ งทางใน
การน�ำสินค้าเข้าสูต่ ลาดได้อย่างกว้างขวาง และ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้า GI อย่างต่อ
เนือ่ งทุกปี รวม ๑๗ ครัง้ สามารถสร้างผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจชุมชนกว่า ๓๕๐ ราย และสร้างรายได้
ให้กับชุมชนกว่า ๒๐๐ ล้านบาท ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้เรื่อง GI ผ่านสื่อ
โทรทัศน์ สิง่ พิมพ์ตา่ งๆ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่าง
ต่อเนื่องจนท�ำให้ขณะนี้สินค้า GI ทั้งหมดของ
ไทยมีมลู ค่าการตลาดสูงถึงกว่า ๓,๗๐๐ ล้านบาท
การพัฒนาสินค้าท้องถิ่น (สินค้าโอทอป
สินค้าจีไอ) ดังกล่าว ได้เน้นให้มกี ารใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรม ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
มาสร้างคุณค่า เพื่อเชื่อมโยงตลาดทั้งระดับ
ประเทศและระดับโลก ทัง้ นี้ สามารถสร้างการรับ
รู้และการตื่นตัวในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ให้เติบโตไปด้วยกัน ด้วยการสร้างการรับรูผ้ า่ นสือ่
ช่องทางต่างๆ รวมทัง้ ผ่านการจัดงาน “มหกรรม
Local Economy 4.0”
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นับว่านโยบายส่งเสริมสร้างกลไกทางการค้า
เหล่านี้ ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิน่ มีการเชือ่ มโยงสินค้าหรือบริการเด่นของ
ชุมชนกับการท่องเทีย่ ว สร้างรายได้แก่เศรษฐกิจ
ฐานราก เติมเต็มโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้
สมดุล มีตลาดท้องถิ่นและตลาดรูปแบบใหม่
ส่งผลให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นและชุมชนมีการ
พัฒนา มีสินค้าหรือบริการและช่องทางการค้า
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากขึ้น
กล่าวคือ มีสินค้าดีแล้วแข่งขันได้ มีสถานที่ขาย
และสามารถขายได้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้
เกษตรกร ชุมชน และผู้ประกอบการท้องถิ่น
พึ่งตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ และเป็น
ฐานรากของเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้ หากเปรียบ
เศรษฐกิจเป็นพีระมิดหรือเจดีย์แล้ว เศรษฐกิจ
ฐานรากหรือเศรษฐกิจท้องถิ่น ก็เปรียบดั่ง "ฐาน
ของพีระมิดหรือเจดีย์" ที่หากมีฐานแข็งแรงแล้ว
เศรษฐกิจภาพรวมจะมั่นคงแข็งแรงตามไปด้วย

entrepreneurs. GI corners have been set up
in shopping malls, totally 53 places. This has
resulted in enhancing marketing channels for
small farmers. Trade promotion activities for GI
products have been continuously run, totally 17
times, creating more than 350 social enterprises,
over 200 million baht revenue, and public
relation to make understanding of GI products
to people through television media, published

media. These all activities have led to expand
business of GI products to be exceeding 3,700
million Baht.
In developing such local products (OTOP
and GI), MOC has put focus on promoting
utilization of technology, innovation, wisdom
and creative idea to create added value,
expand local business to domestic and global
market, and also create awareness in the
importance of local economy development to
grow together through various media channels
including the “Local Economic 4.0” festival.
The Local Economy policy through the
above-mentioned trade promotion is the
mechanism to promote local economic
activities and to link local products and services
to tourism sector, generate income, fulfill and
balance Thailand’s economic structure, create
local markets and new market models. These
are the way to serve MOC’s objective; to have
local entrepreneurs, SMEs produce the products
that meet demand. MOC tries to develop
ecosystem from having good products, places
to sell, competitive marketing channels, making
entrepreneurs be competitive in the market,
which will lead to the ultimate goal of MOC
that is to have farmers, local communities and
entrepreneurs strong in order to be self-reliant
and have economic immunity. This is the way
to lay a foundation of Thai economy. Strong
local economy is conclusively the foundation of
the pyramid that is the strong base of Thailand’s
economic sustainable development.
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การพัฒนาธุรกิจและ
ผูป
้ ระกอบการ

ท่ามกลางภาวะที่ภาคธุรกิจไทยยังคงขาดความเชื่อมั่น (ช่วงก่อนรัฐบาล
ปัจจุบนั ) เห็นได้จากดัชนีภาวะธุรกิจ ณ ไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๕๗ มีคา่ เพียง
แค่ ๓๘ ธุรกิจไทยทัง้ ผูป้ ระกอบการ เอสเอ็มอี เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
ขาดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ขาดการน�ำเทคโนโลยี
การวิจัย นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์

หน้า 52

BUSINESS DEVELOPMENT AND
ENTREPRENEURSHIP
Prior to the current administration, business confidence was not strong
as shown from the business expectation index at the first quarter of
2014 which stood at only 38 points.
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กระทรวงพาณิชย์ได้เร่งแก้ไขสถานการณ์ โดย
น�ำมาตรการส่งเสริมการใช้ตลาดเป็นตัวน�ำ
(Demand Driven) และการสร้างสรรค์คุณค่า
(Value Creation) ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการตลาด เชือ่ มโยงทัง้ ห่วงโซ่คณุ ค่า ทัง้ ภาค
การเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ อีกทัง้
ให้ความส�ำคัญกับธุรกิจบริการและเศรษฐกิจใหม่
(Service Based Economy & New Economy)
เชื่อมโยงเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมสู่
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ส่งเสริมการใช้
ข้อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจ โดยเฉพาะ
ข้อมูลความต้องการตลาดของลูกค้าเป้าหมาย
ซึ่งเปรียบดั่งกระดุมเม็ดแรกของธุรกิจที่ต้อง
รู้จักลูกค้า และพฤติกรรมและความต้องการ
ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อน�ำมาออกแบบ
กลยุทธ์ธุรกิจ สร้างแบรนด์ พัฒนาสินค้าหรือ
บริการ เชื่อมโยงธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startups)
กับผู้ประกอบการ SMEs ด้วยโครงการ Smart
Startup เพื่อพัฒนาและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
โดยการด�ำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ดงั
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กล่าว ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจไทย
เริ่มกลับมา (โดยดัชนีภาวะธุรกิจ ณ ไตรมาส
ที่ ๑ ปี ๒๕๖๐ มีค่าสูงขึ้นเป็น ๔๕) ธุรกิจ
ได้รับการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ให้ สู ง ขึ้ น โดยเฉพาะการปรั บ กระบวนทั ศ น์
(Mindset) ปรับแนวคิด ให้มุ่งเน้นการ “ท�ำ
น้อยได้ผลมาก (Less is More)” โดยใช้ความ
ต้องการตลาดเป็นตัวน�ำ (Demand Driven)
และการสร้างสรรค์คุณค่า (Value Creation)
ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดจนสามารถ
รับรางวัลด้านการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ
ในการท�ำการค้าออนไลน์ที่ดีที่สุดในโลก (WSIS
Prize 2016) องค์การสหประชาชาติ รวมทั้งมี
การจัดตั้งศูนย์บริการให้ค�ำปรึกษาและพัฒนา
ธุรกิจรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ (MOC BSC :
Business Solution Center) ประกอบด้วย ศูนย์
ให้ค�ำปรึกษาผู้ประกอบการด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาและนวัตกรรม (Intellectual Property
Innovation Driven Enterprise Center : IPIDE Center) โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อ

hai businesses from entrepreneurs, SMEs,
farmers, and community enterprises
lacked the ability to compete, especially
the knowledges of how to turn technology,
research, innovation, and creativity into
commercialisation.
Ministry of Commerce has solved the
issues through means of Demand Driven
and Value Creation approaches in line with
market demands, and linking the entire
value chain covering agriculture, industry,
and service sectors. In addition, the Ministry
gives emphasis on Service Based Economy
and New Economy development, by bringing
technology, research, and innovation into
commercial utilisation, and promotes data
analysis for business development especially
in analysing customers’ demands in target
sector which will act as the very first step
towards understanding customers, including

understanding their behaviours and product
needs in order to design business strategy,
create brand signature, and develop product
or service. And the Ministry links business
sectors from Start-ups and SMEs together
through Smart Start-ups project.
Resulting from the Ministry’s initiatives,
the business expectation index is improved
(business expectation index at the first quarter
of 2017 has risen to 45 points). Business
competitiveness has been developed, in
particular regarding mindset transformation
towards “Less is More”, Demand Driven, and
Value Creation approaches. The Ministry
has, as a result, granted the WSIS Prize
2016 from the United Nations in Capacity
Building category. The Ministry has also set
up MOC Business Solution Center (MOC
BSC), composed of Intellectual Property
Innovation Driven Enterprise Center (IP-
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ขับเคลื่อนการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา
ให้ตรงตามความต้องการของตลาด สถาบัน
พัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA :
New Economy Academy) โดยกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาศักยภาพ SMEs ของไทยทุกระดับ
ศูนย์ให้ค�ำปรึกษาทางธุรกิจ (BAS : Business
Advisory Service) โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพือ่ ให้คำ� ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจไทย ให้มคี วาม
สามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น และคลังข้อมูล
ทางการค้าของไทย (Thailand NTR : Thailand
National Trade Repository) โดยกรมเจรจาการ
ค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นคลังข้อมูลเกี่ยว
กับพิกัดศุลกากร อัตราภาษีศุลกากรน�ำเข้าภาย
ใต้ความตกลง FTA กฎว่าด้วยถิ่นก�ำเนิดสินค้า
กฎระเบียบภาครัฐเกีย่ วกับการค้าระหว่างประเทศ
รวมถึ ง การสร้ า งเครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ ทั่ ว ประเทศ
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โดยการจัดตั้ง MOC Biz Club ซึ่งรวมกลุ่ม
นักธุรกิจในสาขาต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายการ
ค้า การลงทุนให้เข้มแข็ง ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า
๙,๐๐๐ ราย

IDE Center) by Department of Intellectual
Property to promote intellectual property
creation in line with market demands, New
Economy Academy (NEA) by Department of
International Trade Promotion as an institution
to nurture the potential of SME businesses
at all levels, Business Advisory Service (BAS)
by Department of Business Development to
coach and give advices to Thai businesses to
improve their levels of competitiveness, and
Thailand National Trade Repository (Thailand
NTR) by Department of Trade Negotiations
to serve as an information gateway on
import tariffs, FTA preferential tariffs, rules of
origin, national trade and customs laws and

regulations and lists of authorized traders.
Last but not least, the Ministry has established
MOC Biz Club to strengthen network of Thai
businesses nationwide. MOC Biz Club has
currently more than 9,000 member.
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การอำ�นวย
ความสะดวกทางการค้า

ด้วยสภาพปัญหาที่ไทยยังมีกฎหมาย กฎระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อ
อ�ำนวยให้ง่ายต่อการประกอบธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ได้ด�ำเนินนโยบายปรับ
กระบวนทัศน์ การท�ำงาน พัฒนาระบบการท�ำงานและวิธีการท�ำงานให้มี
ประสิทธิภาพ
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TRADE FACILITATION
Thailand still has some laws, regulations, and environments that
unfavorable for ease of doing business.
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ตลอดจนผลักดันแก้ไขและพัฒนากฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจ เพือ่ อ�ำนวยความ
สะดวกทางการค้าและให้ทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน ส่งผลให้ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ได้
ปรับเปลีย่ นบทบาทจากผูก้ ำ� กับดูแล (Regulator)
เป็นผูส้ ง่ เสริมและอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า
(Facilitator) อีกทั้งสามารถลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ โดย
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สามารถลดขั้นตอนลงจากจ�ำนวน ๕ ขั้นตอน
ซึ่งใช้เวลาถึง ๒๕.๕ วัน เหลือเพียง ๓ ขั้นตอน
ในเวลา ๒ วัน พัฒนาการให้บริการต่างๆ ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เช่น การส่ง
งบการเงินออนไลน์ (e-Filing) การจดทะเบียน
ธุรกิจออนไลน์ (e-Registration) ฯลฯ ตลอด
จนสามารถผลักดันกฎหมายที่ช่วยอ�ำนวยความ
สะดวกทางการค้าและทันต่อสถานการณ์ปจั จุบนั
ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว ๑๐ ฉบับ อาทิ กฎหมาย
เครื่องหมายการค้า กฎหมายลิขสิทธิ์ และ
กฎหมายความลับทางการค้า ฯลฯ รวมถึงพร้อม
รองรับกฎหมายหลักประกันธุรกิจที่ช่วยในการ
เข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึน้ ซึง่ จากการด�ำเนินการ
เหล่านี้ กระทรวงพาณิชย์มนั่ ใจว่าจะส่งผลให้การ
จัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ
ด้านการเริ่มต้นธุรกิจของไทย (EoDB : Ease of
Doing Business) ซึง่ จัดโดยธนาคารโลก มีอนั ดับ
ดีขึ้นในอนาคต (จากอันดับที่ ๔๖ ในปัจจุบัน)

H

ence, the Ministry of Commerce
has performed to adjust the working
paradigm and system for more efficiency,
as well as pushed to amend and develop
business laws and procedures to facilitate
trade and overtake with the current
situation. Therefore, the Ministry has now
adjusted the role from regulator to facilitator.
The process of company registration has
been reduced from 5 procedures to 3
procedures, and shorten time from 25.5
days to 2 days. The Ministry has also
improved its services by turning manual to
electronic system (e-Service) such as online
financial statement submission (e-Filing),
online business registration (e-Registration),
etc., and continuously adjust the laws to
facilitate trade and comply with the trend
and situation. Recently, the 10 laws have

been enforced such as Trademark Act,
Copyright Act, and Trade Secret Act, etc.,
including Business Security Act that help
business to access funding more easily. As
these results, the Ministry is confident that
Thailand’s ranking of Ease of Doing Business
(EoDB) ranked by World Bank must be
improved in the future (now ranked 46th).
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การบูรณาการ
กับภาคส่วนต่างๆ

กระทรวงพาณิชย์ได้มกี ารปรับกระบวนการท�ำงานทีเ่ น้นการบูรณาการมาก
ขึ้น ผ่านกลไก “ประชารัฐ” และการใช้งบประมาณบูรณาการ ทั้งนี้ เพื่อ
ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมช่วยเหลือ แบ่งปัน ต่อยอด เติมเต็มซึ่งกันและกัน เพื่อ
เติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

หน้า 62

INTEGRATION WITH VARIOUS
SECTORS
The Ministry of Commerce has streamlined working processes to
collaborate with various sectors through “Public-Private Partnerships”
(Pra-Cha-Rat) program and integrated budgeting. It aims to contribute
of thinking, doing, serving, sharing, developing, and complementing
among each sectors to grow stability, prosperity, and sustainability.
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P

โดยการน�ำกลไกประชารัฐ มาปรับใช้ในการ
ท�ำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน อาทิ โครงการพี่จูงน้อง ที่เอกชนไทย
รายใหญ่เข้ามาช่วยเหลือรายย่อยให้พัฒนาและ
ขยายไปยังตลาดต่างประเทศ ตลอดจนมีการ
จัดสรรงบบูรณาการให้เกิดการท�ำงานระหว่าง
กระทรวง เพื่อบูรณาการภารกิจที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังเป็นเจ้า
ภาพการปฏิรูปใน ๒ ประเด็น ซึ่งได้ด�ำเนินการ
แล้ว ได้แก่ “การปฏิรปู กฎหมายแข่งทางการค้า”
โดยตราพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพือ่ ให้กระบวนการแข่งขันเป็นธรรม
และป้องกันการผูกขาดทางการค้า สอดคล้อง
กับโครงสร้างตลาดและสภาพการประกอบ
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะมีผลใช้บังคับใน
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ และ“การปฏิรูประบบ
ทรัพย์สินทางปัญญา” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน
หน้า 64

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแก่นักลงทุน
ต่างชาติ และเป็นการส่งเสริมให้คนไทยมีการ
ลงทุนในงานวิจยั มากขึน้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพทางการแข่งขันของไทยด้านนวัตกรรม
และเชื่อมโยงสู่เชิงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์เชื่อมั่นว่า ด้วยทิศทาง
นโยบาย และแนวทางการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจการค้าไทยทีค่ รอบคลุมทุกมิตขิ า้ งต้นนี้
จะเป็นกลจักรส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
สู่การเป็นเศรษฐกิจฐานคุณค่า ที่ท�ำน้อยแต่ได้
ผลมาก ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันใน
ระดับสูง สามารถเชื่อมโยงและขยายตลาดทั้ง
ในประเทศและระดับโลก โครงสร้างเศรษฐกิจ
การค้ามีความสมดุล มีระบบการค้าที่เสรี เป็น
ธรรม มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความกินดีอยูด่ ี
ทุกภาคส่วนเติบโตไปด้วยกัน ไม่ทิ้งใครอยู่ข้าง
หลัง เพื่อเศรษฐกิจการค้าไทยที่ “มั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน” สืบไป

ra-Cha-Rat program would be
implemented to involve the
public, private and people together as
collaborative network, e.g. large Thai
companies help small companies to
develop and expand their businesses into
the international market. Also, the budget
in fiscal year has been integrated with
other ministries for collaborative working
across agencies and driving the mission
to achieve the same goal.
In addition, the Ministry of Commerce
has hosted two reforms. One is "Competition
Law Reform" under the Trade Competition
Act of B.E. 2560 which will enter into force
on October 5, 2560, to promote fair trade
competition, prevent monopolization,
and in line with market structure and
changes of business conditions. Another

one is "Intellectual Property System Reform"
that promotes intellectual property rights
protection to foreign investors, and
encourages Thai people to invest more
in research then resulted in improve of
Thailand's competitiveness in innovation
and linkages into commercialisation.

The Ministry of Commerce is confident that
with the direction of economic driving as well as
policies and strategies as the above mentioned
will be an important engine that shift Thailand to
become a value-based economy. The businesses
will be highly competitive, able to connect and
expand to both domestic and global market. The
economic structure wil be more balance with more
free and fair trade system. People will be living
well. All sectors will grow together without leaving
anyone behind. Furthermore, Thai economy will
be stable, prosperous, and sustainable.
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SIGNIFICANT ACHIEVEMENTS
OF THE MINISTRY OF COMMERCE
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การประชุม
CLMVT Forum 2016
กลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา (Cambodia)
ลาว (Lao PDR) เมียนมา (Myanmar) และเวียดนาม
(Vietnam) เป็นคู่ค้าที่มีความส�ำคัญต่อไทย เศรษฐกิจของ
CLMV มีอัตราการเติบโตสูง และคาดว่าเศรษฐกิจจะโต
ต่อเนือ่ ง CLMV จึงเป็นตลาดทีจ่ ะมีกำ� ลังซือ้ สูงขึน้ โดยปัจจุบนั
ประชากรร่วม ๑๗๐ ล้านคน ต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค
จ�ำนวนมาก รวมทั้งต้องการลงทุนภายในประเทศ จึงเป็น
ที่จับตามองของนานาประเทศ รวมทั้งเป็นเป้าหมายการค้า
การลงทุนของผู้ประกอบการจากทั่วทุกมุมโลก

โดยมี ค ่ า จ้ า งแรงงานไม่ สู ง นั ก เหมาะแก่ ก ารลงทุ น ใน
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น เช่น เสื้อผ้า สิ่งทอ รองเท้า
และอุตสาหกรรมเกษตร ฯลฯ อย่างไรก็ตาม CLMV ขาดแคลน
แรงงานฝีมือและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการท�ำ
ธุรกิจต่างประเทศ รวมทัง้ กฎหมาย/กฎระเบียบการค้ายังไม่มี
ความแน่นอน/ขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้ และยังไม่มี
ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ท�ำให้
ต้นทุนโลจิสติกส์สงู CLMV ต้องพึง่ พาความช่วยเหลือด้านการ
พัฒนาจากต่างประเทศ รวมทั้งไทย

มองโอกาสและร่วมปลดล็อกอุปสรรคการค้า การประชุม CLMVT Forum 2016
และการลงทุนใน CLMV
ด้วยตระหนักถึงศักยภาพที่ยังถูกซ่อนอยู่ของภูมิภาค CLMVT

CLMV โดยรวมมีเสถียรภาพทางการเมือง เป็นแหล่งวัตถุดิบ/ กระทรวงพาณิชย์ดว้ ยความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และแรงงานจ�ำนวนมาก กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา และส�ำนักงานคณะกรรมการ
หน้า 68

CLMVT FORUM 2016

T

he CLMV countries, namely Cambodia, Lao PDR,
Myanmar, and Vietnam, are Thailand’s important
trading partners. Their economies have recently seen
impressive growth and are anticipated to continue, along
with their purchasing power. With the total population of
nearly 170 million, there is great demand for consumer
goods and domestic investments. Consequently, the
group of countries have received attention from investors
across the world.
Seeking Opportunities and Removing
Trade and investment Barriers in CLMV

labors. The average wage is low, ideal for investors in
those sectors which heavily rely on human labor such
as clothing, textiles, shoes, and agro-industry. However,
skilled workers and people who understand international
businesses are lacking in these countries. Additionally, there
are grey areas in commercial laws and regulations as
well as the lack of enforcement. Inadequate infrastructure
is also an issue as it pushes up the cost of logistics. The
CLMV countries need outside support, including Thailand,
to facilitate the development of infrastructure.
CLMVT FORUM 2016

While having relatively maintained political stability, the Recognizing the untapped potential of the CLMVT
CLMV countries have a wealth of natural resources and countries, the Ministry of Commerce, working together with
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ส่งเสริมการลงทุน จึงจัดการประชุมประเทศในภูมภิ าคนี้ เมือ่
ปี ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร นี้ ภายใต้แนวคิด “Towards
a Shared Prosperity” (มุ่งสู่ความเจริญก้าวหน้าร่วมกัน)
โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการแสดงถึงศักยภาพในการเจริญ
ก้าวหน้าร่วมกันของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ที่สอดคล้อง
กับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยด�ำเนินการรับฟังมุมมอง
จากบริษัทชั้นน�ำของโลกต่อการพัฒนาของภูมิภาค รวมทั้ง
ศักยภาพ จุดเด่นและจุดด้อยที่ต้องได้รับการแก้ไขเพื่อจุด
มุ่งหมายของภูมิภาค CLMVT ในการเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่
ของเศรษฐกิจเอเชีย ระบุปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งหาทาง
แก้ไขเพื่อเพิ่มความเชื่อมโยงภายในภูมิภาค หารือการบ่ม
เพาะและพัฒนาผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่ (Startups) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ที่ดี และหารือการใช้ประโยชน์จากโลกยุคดิจิตัล
CLMVT Forum 2016 เป็ น การประชุ ม ครั้ ง แรกที่
น�ำผู้น�ำทางธุรกิจชั้นน�ำ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผู้ก�ำหนด
หน้า 70

w w w.moc .go.t h

นโยบายด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้ง
นักวิชาการที่มีชื่อเสียงของประเทศ CLMV มาพบปะ พูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายระหว่างกันและ
กันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายจัด CLMVT Forum ปี
ละครั้ง เพื่อเป็นเวทีในการสร้างความร่วมมือระหว่าง CLMVT
ในการก้าวสู่ตลาดโลกและการเจริญเติบโตไปด้วยกัน รวมทั้ง
เสริมสร้างบทบาทของไทยและ CLMV ในฐานะตลาดเดียวกัน
เพือ่ เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอาเซียน ตามแนวคิด CLMV+T
as OUR Home Market
ผลของการประชุม CLMVT Forum 2016 มีผลลัพธ์
ทีส่ ามารถขับเคลือ่ นให้เห็นผลได้โดยเร็ว (Quick Win) และ
ประเด็นใหม่ๆ อาทิ การจัดตัง้ “CLMVT Business Council”
การพัฒนา “Knowledge Tank” โครงการ “Tourism Data
Exchange” เป็นต้น ทัง้ นี้ จะมีการจัดงาน CLMVT Forum
เป็นประจ�ำทุกปี โดยหมุนเวียนกันจัดระหว่าง ๕ ประเทศสมาชิก
CLMVT โดยกัมพูชารับทีจ่ ะเป็นเจ้าภาพจัดงาน CLMVT Forum

the Ministry of Industry, the Ministry of Tourism and Sports,
and The Board of Investment of Thailand, held a forum
themed “Towards a Shared Prosperity” in Bangkok, 2016.
The key aim is to show how the region has the potential for
growth in line with the idea of sustainable development.
The forum was open to suggestions for improvements,
prospects, and advantages and disadvantages of the
CLMVT countries from world’s leading corporations.
Intending to become the new engine for Asia’s growth,
the forum tried to identify problems and solutions. The
discussions include plans to support new startups, improve
human resources, health care and quality of life, and
how to harness digital power.
CLMVT Forum 2016 was the first forum which invited
all stakeholders, including business leaders, young startups,
policy makers, and academics, to share their thoughts

and for networking. Taking place annually, the CLMVT is
intended to provide a platform for cooperation amongst
the CLMVT countries and strengthen Thailand’s position
with the CLMV to form a single market that will become
the economic hub of ASEAN, as in the idea “CLMV+T
as OUR Home Market”.
The upshot of the forum was quick wins as well as
other initiations for long-term benefits, including setting up
“CLMVT Business Council”, developing “Knowledge Tank”
and “Tourism Data Exchange” projects. Each member of
the CLMVT countries will take turns hosting the annual
forum, with Cambodia having agreed to be the next host.
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CLMVT

Cambodia
Laos
Myanmar
Vietnam
Thailand
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สถาบันพัฒนาผูป
้ ระกอบการ
การค้ายุคใหม่
สร้างผูป
้ ระกอบการไทย
สูโ่ ลกการค้า ๔.๐
“สถาบันพัฒนาผูป้ ระกอบการการค้ายุคใหม่” (New Economy
Academy) หรือสถาบัน NEA ก่อตัง้ ขึน้ ด้วยวัตถุประสงค์เพือ่
การพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ โดยการสร้างความเข้มแข็ง
จากภายใน สร้างการเชือ่ มโยงกลุม่ ผูป้ ระกอบการทุกระดับกับ
ประชาคมโลก ท�ำให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันในระดับ
สากลได้อย่างยั่งยืน ซึ่งแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการ
ดังกล่าว สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
"Value-Based Economy" ภายใต้โมเดล “ประเทศไทย
๔.๐” โดยผ่านกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรูท้ คี่ รบวงจร ภาย
ใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม รวมถึงเครือข่ายกระทรวงพาณิชย์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
กลุ่มเป้าหมายหลักของสถาบัน NEA คือผู้ประกอบ
หน้า 74

การใหม่จากฐานราก ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน SMEs เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ประกอบการไทยใน
ระดับต่างๆ มีความพร้อมด้านการค้าที่จะรับมือกับเศรษฐกิจ
ยุคใหม่อย่างเป็นระบบครบวงจร รวมทัง้ ยกระดับสถาบัน NEA
ให้เป็นศูนย์กลางของระดับอาเซียนในการบูรณาการเครือข่าย
เพื่อสร้าง บ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้วย
การน�ำนวัตกรรมมาใช้และการสร้างมูลค่าเพิม่ ผ่านช่องทางต่างๆ
อีกทั้งเป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการค้า
ระหว่างประเทศของภูมิภาคอาเซียนและสร้างผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการค้าระหว่างประเทศทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ
ปัจจุบันสถาบัน NEA มีการพัฒนาผู้ประกอบการ ๔
หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรสร้างพี่เลี้ยงทางการค้า
หลักสูตรสร้างคนตัวเล็ก (เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการ
เริ่มต้นท�ำธุรกิจในชุมชน) หลักสูตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

NEA (NEW ECONOMY ACADEMY) OPENS ITS DOORS FOR
THE DEVELOPMENT OF THAI ENTREPRENEURS TO 4.0
COMMERCE IN THE MODERN WORLD

N

ew Economy Academy or NEA was founded with the
objective of developing entrepreneurs’ potentials by
building strength from within, connecting entrepreneurs at
all levels with global communities, which wil ensure the
competitiveness of Thai entrepreneurs on the international arena
sustainably. The guidelines, in line with the 20-year National
Strategy (2017 – 2036), are therefore stipulated to achieve
the goal in shifting Thailand’s economy to the innovationdriven economy or “Value-Based Economy” under the model
“Thailand 4.0”. To implement the guidelines, fully comprehensive
knowledge enhancement activities are organized through the
cooperation from all sectors including public sector, private
sector, civil society, as well as the domestic and international
networks of the Ministry of Commerce.

The main target group of the NEA is new entrepreneurs
who originally came from the local groups including farmers,
community enterprises, SMEs. The NEA aims to promote
and develop Thai entrepreneurs at various levels to be
ready to cope with the modern economy in all aspects.
It has exploited innovation and increased value creation
through various channels with the intention of being the
hub of ASEAN region in integrating networks to build, foster
and develop entrepreneurs’ potentials; being the center
of exchanging knowledge related to international trading
amongst ASEAN countries; and creating international trade
experts recognized globally.
Currently, in order to enhance the potentials of Thai
entrepreneurs, the NEA has developed 4 programs: Trading
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ยุคใหม่ เพื่อต่อยอดสู่การค้าระหว่างประเทศ และหลักสูตร
สร้างเครือข่ายการค้าส�ำหรับผู้บริหารชั้นแนวหน้าทั้งภาครัฐ
และเอกชนในระดับนานาชาติ และส่งเสริมการท�ำงานเชิง
สร้างสรรค์เพื่อสังคม
นอกจากการพัฒนาเชิงรุกเพื่อสร้างผู้ประกอบการและ
บุคลากรด้านการค้าในเศรษฐกิจยุคใหม่ทั้งในส่วนกลางและ
ภูมภิ าคอย่างต่อเนือ่ งแล้ว สถาบันฯ ยังร่วมกับส�ำนักงานปลัด
กระทรวงพาณิชย์จัดตั้ง “ศูนย์บริการให้ค�ำปรึกษาและพัฒนา
ธุรกิจรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่” (Business Solution Center)
ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางงานด้านบริการ
ของกระทรวงพาณิชย์ และจัดตั้งสถาบัน NEA สาขาในส่วน
ภูมิภาค จ�ำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา
จันทบุรี อุดรธานี สุราษฏร์ธานี และสงขลา เพือ่ เป็นประโยชน์
แก่ผู้ประกอบการในแต่ละภูมิภาค ตลอดจนประสานงานกับ
องค์กรพันธมิตรของสถาบันในจังหวัดต่างๆ
นับแต่เริ่มด�ำเนินการ สถาบันฯ ได้ด�ำเนินการจัดอบรม
สัมมนาเพือ่ พัฒนาผูป้ ระกอบการอย่างต่อเนือ่ งและทัว่ ถึง โดย
มีการจัดฝึกอบรม/สัมมนาแล้วรวม ๔๙ หัวข้อ มีผู้เข้ารับการ
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ฝึกอบรมจากทุกกลุ่มเป้าหมายรวมแล้วทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐ คน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ เศรษฐกิจฐานราก ได้แก่ กลุม่ เกษตรกร
นักศึกษาที่ก�ำลังจะจบการศึกษา และกลุ่ม SMEs ซึ่งจะช่วย
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ให้มีศักยภาพพร้อม
ที่จะก้าวสู่การด�ำเนินธุรกิจการค้าในระดับสากลได้ต่อไป
นอกจากนี้ ความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐและ
เอกชนมากกว่า ๕๐ หน่วยงาน ซึ่งมีทั้งเครือข่ายด้านการเงิน
เครือข่ายด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครือข่ายด้านการ
พัฒนาทักษะและศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจ และเครือข่าย
ด้านการพัฒนามาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจ จะช่วยขับเคลื่อน
สถาบัน NEA ให้กา้ วขึน้ สูอ่ งค์กรระดับแนวหน้าด้านการพัฒนา
ผู้ประกอบการสู่โลกการค้าสากลต่อไป

Coach Building Program, Small Business Owner Building
Program (to inspire the locals to start a business in their
communities), Modern Economy Driving Program (to further
Thai economy to international trade), and International
Network Building Program for the leading executives in
both public and private sectors, including encouraging
an creative operation for the society.
In addition to continuously promoting the proactive
development of entrepreneurs and modern trade
experts in both central and regional areas, the NEA has
collaborated with the Office of Permanent Secretary
Ministry of Commerce establishing “Business Solution
Center” in every province nationwide. Its objective is
being the center of service administration of the Ministry
of Commerce. Besides, the NEA has also extended its
6 branches in regional areas including Chiang Mai,
Ayutthaya, Chanthaburi, Udon Thani, Surat Thani and
Songkhla with the purpose of providing benefit to the

entrepreneurs in each region and cooperating with its
partners in each province.
Since opening, the NEA Academy has organized
various trainings and seminars for entrepreneurs
continuously and comprehensively. The trainings
and seminars, aiming at enhancing the potential of
entrepreneurs for the international stage, included 49
topics, and were participated by 12,000 people in total
from every target group, especially local economy
groups–farmers, graduating students and SMEs. In
addition, the collaboration of the networks of more than
50 partners from both public and private sectors, including
financial networks, technology and innovation networks,
business skill and potential enhancement networks, as
well as business standard development networks will help
drive the NEA to be the leading organization specializing
in development of entrepreneurs for international arena
in the future.
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การสร้างเครือข่าย
ผูป
้ ระกอบการรุน
่ ใหม่
ไทย - ประเทศเพือ
่ นบ้าน
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา กรมการค้าต่างประเทศ โดย
กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำ� เนินโครงการสร้างเครือข่ายผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่ของไทยกับประเทศเพือ่ นบ้านกลุม่ CLMV (Young
Entrepreneur Network Development Program : YEN-D
Program) ซึง่ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
วัตถุประสงค์เพือ่ สร้างเครือข่ายให้แก่ผปู้ ระกอบการรุน่ ใหม่ ภาย
ใต้แนวคิดว่า “ความสัมพันธ์แบบเพือ่ นมาก่อน แล้วธุรกิจจะตาม
มาเอง” ปัจจุบนั ได้ดำ� เนินโครงการไปแล้ว ๓ ซีซนั มีผปู้ ระกอบ
การรุน่ ใหม่ของไทยกับประเทศเพือ่ นบ้านเข้าร่วมโครงการแล้ว
รวม ๘๒๕ คน สร้างมูลค่าการค้ากว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาท คาด
ว่าในปี ๒๕๖๐ จะมีมลู ค่าการค้ามากกว่า ๒,๕๐๐ ล้านบาท
ส�ำหรับปี ๒๕๖๐ โครงการ YEN-D ได้ดำ� เนินการมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง และได้นำ� นโยบาย “ประเทศไทย ๔.๐” ของรัฐบาลมา
ประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินโครงการ ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการคัดเลือก
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ผูเ้ ข้าร่วมโครงการทีจ่ ะต้องมีแผนการน�ำเทคโนโลยี นวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการวางแผนการด�ำเนินธุรกิจใน
ปัจจุบนั และอนาคต การจัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย มีการมอบ
โจทย์ทางธุรกิจให้รจู้ กั การน�ำเครือ่ งมือทางด้านเทคโนโลยี เครือ
ข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ประชาสัมพันธ์และท�ำการ
ตลาดให้กับธุรกิจที่โครงการได้มอบหมาย ส่วนการฝึกอบรม
เสริมสร้างทักษะการบริหารธุรกิจ ได้เชิญนักธุรกิจทีม่ ชี อื่ เสียง
และมากประสบการณ์มาเป็นวิทยากร การใช้เครือ่ งมือทางด้าน
เทคโนโลยีมาพัฒนาธุรกิจ สร้างตราสินค้าจนประสบความส�ำเร็จ
และสามารถแข่งขันได้ทงั้ ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการ YEN-D กรมการค้าต่าง
ประเทศได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ บมจ.การบินไทย
และ บจ.ตลาดต่อยอด เออีซี เพื่อร่วมเป็นพันธมิตรในการ
สนับสนุนโครงการฯ รวมทัง้ ด�ำเนินกิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์

YOUNG ENTREPRENEUR
NETWORKING DEVELOPMENT

T

he Department of Foreign Trade, Ministry of
Commerce, has initiated Young Entrepreneur Network
Development Program (YEN-D) since 2015. The program
aims to connect young Thai entrepreneurs with those
in the neighboring countries of CLMV group including
Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam, under the
concept ‘Friendship comes first, business will follow’.
The program has trained for three seasons and were
participated by young entrepreneurs of 825 in total from
Thailand and the neighboring countries. It has currently
resulted in the value of trade worth around 2 billion
baht, and is expected to rise to over 2.5 billion baht by
the end of 2017.
YEN-D Program has run continuously while the

government’s policy ‘Thailand 4.0’ being implemented in
2017. Since the first stage of the selection process, the
applicants had to demonstrate their ability to include
technology, innovation, and creativity into their business
plan. As for networking activities, they were assigned
to run a marketing and PR campaign for a project by
using social media. In the training process, prominent
and proficient business leaders were invited to share
their experience of how to improve their businesses with
technology, create a brand, and compete in both the
domestic and international markets.
To further the program, the Department of Foreign
Trade has enlisted the support from Thai Airways and
Taradtoryod AEC. As partners, they will also lend their
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ต่อเศรษฐกิจการค้าของไทย นอกจากนั้นยังได้บูรณาการ
โครงการ YEN-D กับกิจกรรมอืน่ ๆ ทีก่ รมฯ ด�ำเนินการอยูแ่ ล้ว
เช่น การจัดคณะผูแ้ ทนผูป้ ระกอบการ YEN-D เจรจาจับคูธ่ รุ กิจ
ในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอด
ธุรกิจระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น โดยด�ำเนินการมาแล้ว ๓ ครั้ง
ได้แก่ สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมา ซึ่งประสบผลส�ำเร็จ
ในการเจรจาธุรกิจเป็นอย่างมาก สามารถสร้างมูลค่าการค้า
ระหว่างกันได้มากกว่า ๕๐๐ ล้านบาท
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ปัจจุบัน โครงการ YEN-D เป็นโครงการที่มีผู้ประกอบ
การรุ่นใหม่ทั้งของไทยและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV
ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจ�ำนวนมาก เนือ่ งจากผลการด�ำเนิน
งานที่ผ่านมาบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง
ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นพื้นฐานส�ำคัญใน
การขยายมูลค่าการค้าและต่อยอดธุรกิจในระยะยาว จึงนับ
ได้วา่ โครงการฯ ดังกล่าว เป็นรากฐานส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
การค้าในกลุ่ม CLMV ที่มีศักยภาพ

strength to other projects which help promote domestic
economy. In addition, the YEN-D program has joined
forces with some existing projects, allowing the participants
to pair up with businesspeople from the neighboring
countries. The past three meetings, with Laos, Cambodia,
and Myanmar, saw a remarkable success with the value
of trade worth over 500 million baht.
The YEN-D project currently attracts great interest

from many young entrepreneurs in both Thailand and
the neighboring countries as it has achieved its goal in
creating a strong network of young entrepreneur groups.
It has proved that the network is fundamental to running
businesses sustainably and the project can effectively
promote our trading with the CLMV countries.
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“ตลาดต้องชม”…
สร้างความเข้มแข็งให้
เศรษฐกิจท้องถิน
่
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ด�ำเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น และ
สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในชุมชน โดยด�ำเนินโครงการ
ตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น หรือ “ตลาดต้องชม” เพื่อช่วย
ยกระดับตลาดชุมชนให้เป็นกลไกในการขยายช่องทางการ
ตลาดในการจ�ำหน่ายผลผลิต สินค้า สร้างรายได้ กระตุ้น
เศรษฐกิจของท้องถิน่ และเชือ่ มโยงภาคการค้าท้องถิน่ กับการ
ท่องเทีย่ ว ท�ำให้เกษตรกร กลุม่ วิสาหกิจชุมชนและ SMEs ให้มี
สถานทีจ่ ำ� หน่ายสินค้า ส่งผลให้เกิดการกระตุน้ เศรษฐกิจ โดย
ใช้การบริโภคภายในประเทศเป็นตัวขับเคลือ่ น เริม่ ด�ำเนินการ
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยได้เปิดตลาดต้องชมแล้ว ๗๗
แห่ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีเป้าหมายอีก ๗๗ แห่ง
“ตลาดต้องชม” มุง่ เน้นเอกลักษณ์พาณิชย์และอัตลักษณ์
ชุมชน กล่าวคือเป็นตลาดที่มีการจ�ำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ
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มีมาตรฐานในราคาเป็นธรรม และน�้ำหนักเที่ยงตรง แต่ยังคง
รักษาอัตลักษณ์ของชุมชนด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วิถีชีวิตชุมชน ซึ่งเป็นจุดเด่นที่จะดึงดูดคนในชุมชนและพื้นที่
ใกล้เคียง และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เปิดให้นักท่องเที่ยว
เข้ามาใช้บริการและซือ้ สินค้า โดยกรมการค้าภายในสนับสนุน
การปรับปรุงตลาด ภูมิทัศน์ จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
ตลาด รวมทั้งการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ค้าและผู้
ประกอบการในตลาดต้องชม ตลอดจนประสานความร่วมมือ
กับหน่วยราชการอืน่ ๆ และภาคเอกชน หอการค้าจังหวัดตาม
แนวทางประชารัฐ ซึ่งได้มีการเปิดตลาดต้องชมทั่วประเทศ
แล้วจ�ำนวน ๑๒๘ แห่ง มีจ�ำนวนผู้ค้ากว่า ๒๐,๐๐๐ แผงค้า
ซึ่งแต่ละแห่งมีความน่าสนใจและเสน่ห์ดึงดูดให้ประชาชน
ไปซื้อหาสินค้าและท่องเที่ยว มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจ
นอกจากเป็นที่จับจ่ายซื้อสินค้าแล้ว ยังเหมาะกับคนทุกรุ่น

“UNMISSABLE MARKETS”…
A CAMPAIGN TO BOOST REGIONAL ECONOMIES

T

he Department of Internal Trade under the Ministry of
Commerce has launched a new campaign to boost
regional economies and increase cash flow into the local
communities, in accordance with the government’s current
action plans. “Talad Tong Chom or Unmissable Markets” is a
campaign to transform local markets into a commercial hub,
feeding local products and merchandises into the streamline,
boosting regional income and tying local commerce in with
tourism. This will provide farmers, local producers and SMEs
with marketplaces and improve economy through domestic
consumption. Initially launched in Fiscal Year 2016, 77 sites
have been opened at present. The same number of locations
are scheduled to come to life in Fiscal Year 2017.
Exploiting the commercial and cultural character of

each area, the “Unmissable Markets” goal is to offer quality
products at a reasonable and honest price while at the same
time keeping in touch with the regional tradition, custom
and folk life. These will attract visitors from both within the
area and outside alike, and tie in with tourism by bringing in
income from touristic activities. The main contributions from the
Department of Internal Trade come in the form of assistance
in the transformation of the locations, organization of events
and marketing campaigns, trainings for the local producers
and business owners and cooperation between the public
and private sectors. The chamber of commerce in each
province has succeeded in opening 128 Unmissable Markets
so far, with 20,000 businesses in total. Each presents its own
unique character and attracts visitors with its authentic local
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ทุกวัยทีช่ อบไปถ่ายรูปเซฟฟี่ (Selfie) เก็บภาพบรรยากาศเป็นที่
ระลึก พ่อค้าแม่คา้ แต่งกายด้วยชุดไทยพืน้ เมืองท้องถิน่ ตลาด
ต้องชมที่น่าสนใจ อาทิ
ภาคเหนือ เช่น ตลาดย้อนยุคนครชุม จังหวัดก�ำแพงเพชร
ตลาดริมยม 2437 จังหวัดสุโขทัย
ภาคกลาง เช่น ตลาดต้าน�ำ้ โบราณบ้านต้นตาล จังหวัด
สระบุรี ตลาดน�ำ้ วัดล�ำพญา จังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ ยังมี
ตลาดต้องชมอื่นๆ ที่ยังไม่ได้กล่าวถึง ตลาดต่างๆ มีจุดเด่น
และบรรยากาศทีน่ า่ สนใจแตกต่างกันไป ทัง้ ตลาดทีเ่ ป็นตลาดน�ำ้
ตลาดถนนคนเดิน ตลาดวัฒนธรรม และตลาดในแหล่งท่องเทีย่ ว
ภาคใต้ เช่น ตลาดริมน�้ำคลองแดน จังหวัดสงขลา
ตลาดย้อนยุค@ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น มีตลาดเก่าวิถีถิ่นภูไท
ห้องแซง พ.ศ. ๒๕๑๓ จังหวัดยโสธร ตลาดถนนคนเดินเขมราฐธานี จังหวัดอุบลราชธานี
จากการส�ำรวจตลาดต้องชมในเบื้องต้นพบว่า มีผู้ใช้
บริการเพิ่มมากขึ้น และส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุดในด้านการซื้อขายสินค้าที่คุณภาพมาตรฐาน และ
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ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น ใน
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมามียอดขายกว่า ๒๕๐ ล้าน
บาท ซึ่งช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่น โดยเฉลี่ยราย
ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
กรมการค้าภายในจะพัฒนาตลาดต้องชมอย่างต่อเนื่อง
โดยบูรณาการการท�ำงานตามแนวทาง “ประชารัฐ” ร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ โดยจะเชื่อมโยงให้ตลาดต้องชมบรรจุอยู่
ในแผนที่แหล่งท่องเที่ยวของ ททท. และประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อต่างๆ โดยเฉพาะรายการโทรทัศน์ เพื่อให้ตลาดต้องชม
เป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึงและดึงดูดให้ประชาชนไปเยี่ยมชมและ
จับจ่ายซื้อสินค้า รวมทั้งจะส่งเสริมการให้ความรู้ผู้ค้าและ
ผู ้ ป ระกอบการเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาตั ว สิ น ค้ า บรรจุ ภั ณ ฑ์
การผลิตสินค้าทีต่ รงกับความต้องการของตลาด เพือ่ พัฒนาผู้
ค้าให้เข้มแข็ง และเติบโตได้อย่างมั่นคงตลอดไป ซึ่งสุดท้าย
แล้วประชาชนในท้องถิ่นจะมีระดับรายได้ที่ดีขึ้น เศรษฐกิจ
ในประเทศมีความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจฐานราก และส่งผล
ให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตต่อไป

culture, bringing in income in tourism and commerce. The
markets also double as an attraction, as they are popular
selfie spots for visitors from every generation who come to
snap a shot with sellers dressed in regional traditional outfits.
Some of the markets that shall not be missed include:
Northern Region Nakhon Chum Old Market,
Kamphaeng Phet; Rim Yom 2437 Night Market, Sukhothai etc.
Central Region Ban Ton Tan Floating Market,
Saraburi; Lam Phaya Floating Market, Nakhon Pathom
etc. The Central Region has plenty more to offer, each
with their own unique location and landscape, ranging
from floating markets, walking streets, cultural product
markets, and markets on touristic sites.
Southern Region: Klong Dan Floating Market, Songkhla;
Pak Phanang 100 Years Market, Nakhon Si Thammarat, etc.
North-Eastern Region Hong Sang Traditional
Market, Yasothon; Walking Street Market, Ubon Ratchathani etc.
Reports have shown that these markets receive more

and more visitors and that most are highly satisfied with
their visits thanks to the fair trade and quality products. A
campaign to boost local income, “Unmissable Markets” has
generated a profit of more than 250 million Baht in June
2017, and the local income has increased by 10%.
Following the government’s encouragement on joint
effort between the public and private sectors, the Department
of Internal Trade aims to work continuously on the campaign.
The Department plans to include Unmissable Markets’ locations
on the visitor’s map issued by the Tourism Authority of Thailand,
feature them in the media especially TV programs to reach
a wider group of audience, and provide trainings for local
producers and business owners to be able to improve the
quality of products and packaging to fulfil the demand of
the visitors. The Department’s goal is for the locals to be able
to grow continuously and steadily, with better income and
living standards, which in turns will boost domestic economy
and improve the economic situation in Thailand.
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การเพิม
่ ประสิทธิภาพ
คุม
้ ครองทรัพย์สน
ิ ทางปัญญา
สูป
่ ระเทศไทย ๔.๐
กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
การค้าของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืน และ
เป็นธรรม ได้น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
“ศาสตร์พระราชา” มาเป็นแนวทางในการบริหารประเทศ
สู ่ ก ารพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยขั บ
เคลื่อนการปฏิรูประบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อน�ำไปสู่
“ประเทศไทย ๔.๐” ด้วยการพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่เน้น
คุณค่า (Value-Based Economy) ผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจ
ที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-driven
Economy) โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ความคิดสร้างสรรค์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสร้างความเข้ม
แข็งจากภายในเชื่อมโยงไทยสู่ประชาคมโลก เพื่อพัฒนาและ
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เพิม่ ศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้แก่
ประเทศอย่างยั่งยืน
กระทรวงพาณิ ช ย์ ได้ รั บ มอบนโยบายส� ำ คั ญ ใน
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจของประเทศไปสู่วิสัย
ทัศน์ประเทศไทย “ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามมาตรฐานสากล
ในรูปแบบการด�ำเนินงาน “ซ่อม เสริม สร้าง” อันสอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) อาทิ การ
เพิม่ ข้าราชการใหม่ ๑๒๐ คน ภายในปี ๒๕๖๑ พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) อาทิ ระบบ

EFFICIENCY IMPROVEMENT FOR THE PROTECTION OF
INTELLECTUAL PROPERTY: ROAD TO THAILAND 4.0

T

he Ministry of Commerce, as a main driver of Thailand’s
trades and commerce towards stability, sustainability
and fairness, has implemented His Majesty King Bhumibol
Adulyadej’s “The King’s Philosophy” or the Sufficiency
Economy Philosophy to its principle for the good governance
of the nation. The Ministry is reforming Thailand's economy
into “Thailand 4.0” a value-based and innovation-driven
system, with intellectual property, creativity, science, and
technology as prominent tools for its growth. The economy
will boost Thailand’s internal strength and connect it to
global communities, creating a sustainable improvement
for the country's trades and competitiveness.
The Ministry has been given a vital role of
strengthening the economy and realizing its vision of being

a “stable, prosperous, sustainable and developed country
according to the Sufficiency Economy Philosophy.” It is
developing Thailand’s intellectual property system to be
more efficient in line with the international standard, using
the form of operation “Repair, Reinforce, Build”, aligning
with the 20-year National Strategy and the 12th National
Economic and Social Development Plan (2017 - 2021).
The action being done are such as recruiting 120 new
civil servants by 2018, constantly improving the Ministry’s
human resource potential, and revamping the information
technology system to support the e-Government system,
including e-Filing, Optical Character Recognition (OCR),
Image Search for trademarks, e-Smart Card, and
e-Payment.
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ยืน่ ค�ำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ระบบการแปลงเอกสาร
ต้นฉบับเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Optical Character
Recognition: OCR) ระบบสืบค้นด้วยภาพ (Image search)
ของเครื่องหมายการค้า ระบบยื่นค�ำขอโดยไม่ใช้ส�ำเนา
เอกสารราชการ (e-Smart Card) และระบบการช�ำระเงิน
ค่าธรรมเนียมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เป็นต้น
การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง กฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกทางการค้ า อาทิ กฎหมาย
เครื่ อ งหมายการค้ า เพื่ อ คุ ้ ม ครองเครื่ อ งหมายเสี ย งและ
ลดระยะเวลาการจดทะเบียนให้สะดวกรวดเร็วขึน้ และรองรับ
การเข้าเป็นภาคีแห่งพิธสี ารมาดริด เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้
ผู้ประกอบการไทยสามารถยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ได้ทั่วโลก ๙๘ ประเทศ กฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่อป้องปราม
การละเมิดลิขสิทธิ์กรณีที่มีการแอบถ่ายในโรงภาพยนตร์ ช่วย
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ป้องกันความเสียหายทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์
และธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง และก�ำหนดข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
ให้แก่คนพิการทางการได้ยินและทางสติปัญญา ให้สามารถ
เข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ตลอดจนการเพิ่ม
มาตรการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยียุค
ดิจิตัล เช่น การก�ำหนดความผิดส�ำหรับผู้ที่พยายามหา
วิธีการหรือช่องโหว่ของระบบ เพื่อละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบ
คอมพิวเตอร์ (แฮกเกอร์) เป็นต้น กฎหมายความลับทางการค้า
เพื่อบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งอยู่
ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายสิทธิบัตร เพื่อให้บริการรับจด
สิทธิบัตรรวดเร็วยิ่งขึ้น และรองรับพิธีสารแก้ไขความตกลง
ทริปส์ด้านสาธารณสุข (Protocol Amending the TRIPS
Agreement) รวมถึงรองรับหลักการเปิดเผยแหล่งที่มาของ
ทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และกฎหมาย

The development also includes an update on
Intellectual Property Law to facilitate trades such as laws
regarding trademarks, in order to protect sound marks, to
reduce the registration period, and to support the Madrid
Protocol, allowing Thai entrepreneurs to register trademarks
in 98 countries, an update on Copyright Law to deter
recording in theaters and protect the movie and related
industries, and to exempt the blind and the deaf from
some cases of copyright infringement to give them more
access to intellectual property. It also includes relevant
measures to protect copyright materials in the digital age
such as the penalties for hackers, Trade Secret Law to
improve prosecution efficiency, as well as the ongoing
revamp of Patent Law to speed up the patent process.

Moreover, the Ministry also supports Protocol Amending
the TRIPS Agreement, the Disclosure of Origins of Genetic
Resources and Local Innovation, as well as supporting,
as a party, of Marrakesh Treaty to Facilitate Access
to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually
Impaired or Otherwise Print Disabled in accordance with
the principles of Convention on the Rights of Persons with
Disabilities (CRPD)—in which Thailand is a party, and
Empowerment Of Persons With Disabilities Act, B.E. 2550.
As for the promotion of creativity and the commercial
use of intellectual property to accommodate the market,
the Ministry has established the Intellectual Property
Innovation Driven Enterprise Center: IP IDE Center,
e-learning systems, Website http://elearning.ipthailand.
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IP IDE CENTER ºÃÔ¡ÒÃãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ
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ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ à·¤â¹âÅÂÕ áÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ

ลิขสิทธิ์ รองรับการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคซ เพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้ว
ส�ำหรับคนตาบอด คนพิการทางการมองเห็น หรือคนพิการ
ทางสือ่ สิง่ พิมพ์ (Marrakesh Treaty) ให้สอดคล้องกับหลักการ
ในปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with
Disabilities (CRPD)) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี และพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
ในด้านการส่งเสริมการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ให้ตรงตามความต้องการ
ของตลาด ได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ใ ห้ ค� ำ ปรึ ก ษาด้ า นทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาและนวัตกรรม (Intellectual Property Innovation
Driven Enterprise Center: IP IDE Center) จัดท�ำระบบ
เรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญาทางไกล (e-Learning) เว็บไซต์
http://elearning.ipthailand.go.th ระบบศูนย์รวมความรู้
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาส�ำหรับผู้ประกอบการ (e-Library)
เว็บไซต์ http://elibrary.ipthailand.go.th ในรูปแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) และพัฒนาเว็บไซต์ตลาดกลาง
ทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) รองรับ Mobile Application
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เพื่อเป็นช่องทางการซื้อขายและเจรจาธุรกิจผลงานทรัพย์สิน
ทางปัญญา และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการเลือก
ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ รวมทั้งจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้
ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs/Startup/New S-Curve
นักประดิษฐ์ นักคิดค้น สร้างสรรค์ ตลอดจนเร่งสร้างองค์
ความรูค้ วามเข้าใจในความส�ำคัญของทรัพย์สนิ ทางปัญญาใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังให้ความส�ำคัญในการ
ป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา เพือ่ ลด
การละเมิดในท้องตลาดและการละเมิดบนอินเตอร์เน็ตอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยบูรณาการการปฏิบตั งิ านร่วมกับหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง ในการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรฐานสากลอย่าง
จริงจังและเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนรณรงค์
สร้างจิตส�ำนึกในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่
ทุกภาคส่วน เพื่อให้คนไทย “ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม”
พร้อมสร้างเครือข่ายและแสวงหาความร่วมมือทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบทรัพย์สินทาง
ปัญญาของไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันก่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคมของ

ÊÓ¹Ñ¡ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÊÔ¹·Ò§»˜ÞÞÒ

go.th, e-library for intellectual property for entrepreneurs,
and developed the IP Mart website to accommodate
Mobile Application, in order to be a channel for trades
and negotiations regarding intellectual property, which
also creates confidence for the consumers in the quality
of the products. The Ministry also organizes sessions to
increase the potential of Thai entrepreneurs, especially
SMEs, Startups, New S-Curves, and inventors, as well as
creating understanding in the importance of intellectual
property in creating values for the products and services.
Apart from this, the Ministry of Commerce also emphasizes
the deterrence of the violation of intellectual property, to

focus on consistently and efficiently reducing infringements
both in the market and on the internet while coordinating
with related agencies in enforcing the laws according to
the international standard seriously and effectively, including
creating awareness among Thais to respect the rights in
intellectual property. In other words, the Ministry aims to
realize the goal that Thai people would stop “using, buying
and selling counterfeit goods” while creating networks and
cooperation both domestically and internationally to improve
Thailand’s intellectual property system. This will create a good
image and will have a sustainable positive effect on the
stability of the economy and society.
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การพัฒนาระบบจดทะเบียน
นิตบ
ิ ค
ุ คลทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Registration)
การจดทะเบียนนิตบิ คุ คลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
เป็นบริการใหม่ล่าสุดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ และเป็นนวัตกรรมการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่าน
ระบบออนไลน์อย่างครบวงจร โดยน�ำเทคโนโลยีดิจิตัลมาใช้
ปรับปรุงกระบวนการจดทะเบียน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
อีกทั้งยังให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและ
สิทธิส่วนบุคคลโดยมีระบบการยืนยันตัวตน สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การปรับเปลีย่ นภาครัฐสูร่ ฐั บาลอิเล็กทรอนิกส์และ
นโยบายของประเทศได้เป็นอย่างดี ระบบ e-Registration
มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มช่องทางการให้บริการจดทะเบียน
นิตบิ คุ คลผ่านทางอินเตอร์เน็ตอย่างครบวงจรแก่ผปู้ ระกอบธุรกิจ
โดยรองรั บ ทุ ก กระบวนการของการจดทะเบี ย น เพื่ อ ให้
ผูป้ ระกอบธุรกิจได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว ลดขัน้ ตอนการยืน่
ขอจดทะเบียน ลดการใช้เอกสาร
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การจดทะเบียนนิตบิ คุ คลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้กอ่ ให้เกิด
ประโยชน์โดยรวม ทัง้ ผูใ้ ช้และผูใ้ ห้บริการ โดยผูใ้ ช้บริการจะ
ได้รบั การให้บริการทีส่ ะดวกและรวดเร็ว โดยสามารถยืน่ ค�ำขอ
จดทะเบียนออนไลน์ทใี่ ดก็ได้ โดยไม่ตอ้ งเดินทางมาด้วยตนเอง
ลดขัน้ ตอนการติดต่อกับเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ ท�ำให้ประหยัดเวลาค่าใช้จา่ ย
และลดต้นทุนในการด�ำเนินงาน จึงเป็นการเพิม่ ขีดความสามารถ
ของผูป้ ระกอบการด้วย ส�ำหรับผูใ้ ห้บริการสามารถตอบสนองความ
ต้องการของภาคธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ท�ำให้
ระบบจดทะเบียนมีความโปร่งใส ช่วยลดข้อขัดแย้ง ลดการใช้
กระดาษ และสามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลนิตบิ คุ คลทีม่ จี ำ� นวน
เพิม่ สูงขึน้ ทุกปีได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ยังเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และการสืบค้นข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการ
ของภาครัฐและการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการยกระดับ

THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC REGISTRATION
(E-REGISTRATION)

T

he e-Registration is the latest service from the
Department of Business Development, Ministry of
Commerce, and is a one-stop service for online registration.
Thanks to digital technology, the registration service has
been improved with an intention of always placing
people at the center of the service. To ensure safety of
personal information and private right, authentication is
therefore utilized. The e-Registration, in accordance with
government’s plan to promote e-Government and the
country’s strategy, aims to provide juristic person with
more options of online registration, more convenience,
less time consumption, less procedure, as well as less
use of paper.
The service has a positive effect on both providers

and users. As for the users, they will experience easier
and faster way to register as they don’t have to travel
all the way to the office to proceed. As a consequence
of less procedures, the users can save expenses and cost
which will be beneficial for entrepreneurs to enhance the
competitiveness of their businesses. As for the providers,
the e-Registration is efficient and speedy. This makes it
easier for the providers to work and can reduce any
mistake that might occur. It also reduces the use of
paper and contradiction, is transparent, and can store all
juristic person data which is increasing constantly every
year. In addition, since the document is kept in the form
of electronic data, it is thus more efficient to store and
easier to search for. The e-Registration has benefits in
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การให้บริการในเชิงรุกแบบบูรณาการ และรองรับการท�ำธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลทีจ่ ะก้าวเข้า
สูก่ ารเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) รวมทัง้ ส่งผลดี
ต่อการลงทุนของประเทศ
ทัง้ นี้ ระบบ e-Registration ได้เปิดให้บริการอย่างเต็มรูป
แบบ เมือ่ เดือนเมษายน ๒๕๖๐ ขณะนีม้ จี ำ� นวนผูล้ งทะเบียนใน
ระบบทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๖ ราย เข้าใช้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล
๗,๑๖๒ ราย และยื่นจดทะเบียนแล้ว ๑,๕๖๒ ราย (ข้อมูล ณ
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
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การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพของ
ระบบ e-Registration ดังกล่าว จะส่งผลต่ออันดับความ
ยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)
ของไทยที่จัดท�ำโดยธนาคารโลก โดยเฉพาะในส่วนของตัวชี้
วัดด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business) ให้ดีขึ้น โดย
ผลการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาช่วยลดระยะเวลาในการจดทะเบียน
เพื่อการเริ่มต้นทางธุรกิจ จากเดิมที่ต้องท�ำ ๕ ขั้นตอน และ
ใช้ระยะเวลา ๒๕.๕ วัน ปัจจุบันเหลือเพียง ๓ ขั้นตอน และ
ใช้ระยะเวลาเพียง ๒ วัน

various aspects including enhancing the public service
and e-Government transformation, improving proactive
and integrated services, supporting electronic transactions,
as well as advantaging the country’s investment.
Since April 2017 that the e-Registration system has
been fully launched, currently, there are 15,006 registered
users in the system. The number of users utilizing the
e-Registration service is 7,162, and the number of users
submitted the request for registration is 1,562. (updated

on 31 July 2017)
Such convenient, fast, and effective service of the
e-Registration system will elevate Thailand’s ranking in
the Ease of Doing Business index created by World Bank
Group, especially the Starting a Business index. The result
of the recent operations have shown that the service has
helped reduce the time consumed in business registration
from 5 steps and 25.5 days to only 3 steps and 2 days.
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โครงการ DTN Business
Plan Award
สานฝันคนรุน
่ ใหม่ สร้างแบรนด์
สูต
่ ลาดการค้าเสรี
ภารกิจหลักอย่างหนึ่งของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์คือ การเผยแพร่ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์
ของการค้าเสรีและสร้างความเข้าใจเรือ่ งการค้าเสรีให้ทกุ กลุม่
เป้าหมาย โดยเฉพาะนิสิต นักศึกษา ผู้ซึ่งจะก้าวออกจาก
สถาบันมาเป็นก�ำลังในการผลักดันเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย
ในยุคการค้าเสรี กรมฯ จึงได้จัดโครงการ “DTN Business
Plan Award” ขึ้น โดยมีเป้าหมายประการแรก เพื่อเป็นจุด
เริ่มต้นของการพัฒนาศักยภาพ รูปแบบ วิธีการเผยแพร่
ความรูใ้ ห้เหมาะสมแก่กลุม่ เป้าหมายด้วยวิธกี ารใหม่ๆ ตามยุคสมัย
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กรมฯ ไม่เคยหยุดพัฒนาการท�ำงาน และ
ก้าวทันโลกในยุคปัจจุบัน ประการที่สอง ประเทศจะได้
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีความสามารถ และมีความ
พร้อมที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ในอนาคต โดยการส่งเสริม
จากหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบใหม่ๆ และประการที่สาม
หน้า 100

ผลงานของนิสิต นักศึกษา สามารถน�ำมาต่อยอดหรือใช้เป็น
แนวทางให้แก่ผปู้ ระกอบการไทยในการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สู่ตลาดการค้าอาเซียน รวมถึงตลาดการค้าโลก
โครงการ DTN Business Plan Award เริ่มต้นขึ้น
ครัง้ แรกในปี ๒๕๕๗ ในหัวข้อ “แผนธุรกิจ...รุก-รับตลาด AEC”
มีนิสิตนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า ๕๐ ทีม และทีมที่
โดดเด่นมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีความคิดที่จะ
เปิดธุรกิจในการจัดหาแรงงานคุณภาพในอาเซียน การน�ำเสนอ
แผนธุรกิจมีความน่าสนใจมาก อีกทัง้ แผนธุรกิจมีคณุ ภาพและ
ใช้งานได้จริง จึงเป็นผูช้ นะเลิศในการแข่งขันครัง้ นี้ ต่อมาใน
ปี ๒๕๕๘ มีการจัดขึ้นเป็นปีที่ ๒ ในหัวข้อ “สร้าง Landmark
ตลาดอาเซียน” โดยมีการคัดเลือกทีมในต่างจังหวัดทัง้ ๔ ภาค
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ สงขลา ขอนแก่น และกรุงเทพฯ มีทีม
เข้าร่วมแข่งขัน ๘๐ ทีม จากทั่วประเทศ ทีมชนะเลิศ ได้แก่

DTN BUSINESS PLAN AWARD EMPOWERS YOUNG
ENTREPRENEURS TO CREATE STRONG BRANDS FOR THE
FREE MARKET

O

ne of the main missions of the Department of Trade
Negotiations, Ministry of Commerce, is to educate
Thai people about free trade programs and their benefits,
especially amongst students who will soon graduate and
become the main workforce for our economy. “DTN Business
Plan Award” was initiated to, firstly, help improve the potential
of young Thai entrepreneurs as well as improving the formats
and methods of communicating useful information across
to target audience using modern channels. Secondly, the
award also gives supports to talented young entrepreneurs so
that they are well equipped to push our economy forward.
Last but not least, the projects submitted by students can
become beneficial models for Thai entrepreneurs to improve
their potentials in ASEAN and global markets.

The DTN Business Plan Award program started in 2014
under the theme "Business plans for the rise of AEC." 50
teams of university students participated in the competition.
The winner was a team from Thammasat University who
came up with the most promising plan. The team purposed
a plan to create a recruitment agency for skilled labor in
the ASEAN region. The business plan was well presented,
well planned and was very feasible. In 2015, the award
was back with a new topic, "Make your mark in the ASEAN
market." The competition went on the road to 4 provinces
in the 4 regions of Thailand: Chiang Mai, Songkhla, Khon
Kean and Bangkok. 80 teams participated with a winner
from Suranaree University of Technology who invented a
device that test for ovulation using only saliva.
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ทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่คิดค้นนวัตกรรม
เครื่องวัดการตกไข่จากน�้ำลาย
ส�ำหรับปี ๒๕๕๙ ทีผ่ า่ นมา โครงการในปีที่ ๓ จัดขึน้ ใน
หัวข้อ “Starts from Thailand, Expands to ASEAN, Goes
Global” ซึ่งในปีนี้ เป็นการมองไกลกว่าเดิม โดยต้องการ
ให้นิสิตนักศึกษามองภาพให้กว้างและไกลยิ่งขึ้น เพราะการ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นส่วนหนึง่ ของการพัฒนา
สู่ตลาดโลก โดยปีนี้ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้
สมัคร ๒๗๐ ทีมจากทัว่ ประเทศ และได้มกี ารเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญ
จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตัดสิน ท�ำให้นสิ ติ นักศึกษา ได้รบั ความรู้ ค�ำแนะน�ำต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดยมีแผนธุรกิจที่น่าสนใจมากมาย
ทั้งการพัฒนาสินค้าในพื้นที่ สินค้าพื้นเมือง การคิดงาน
นวัตกรรม การน�ำงานวิจยั มาพัฒนาต่อยอด การพัฒนาธุรกิจ
ครอบครัว ทีมผูช้ นะเลิศได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ จากการน�ำเสนอแผนธุรกิจแผ่นฟิล์ม
ปราศจากสารนิโคตินใช้ตดิ กระพุง้ แก้มส�ำหรับผูต้ อ้ งการเลิก
บุหรี่ ซึง่ เป็นแผนธุรกิจทีม่ คี วามครอบคลุม ครบถ้วนทุกแง่มมุ
ทั้งการเงิน การตลาด และสินค้า ที่ส�ำคัญเป็นการน�ำเอา
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นวัตกรรมงานวิจยั ทีม่ อี ยูม่ าพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้
เป็นอย่างดี
ด้วยผลตอบรับทีด่ ีเกินคาด จึงได้มกี ารพัฒนา สนับสนุน
บุคลากรที่มีค่าเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง โดยจัดท�ำโครงการ
DTN Academy ในปี ๒๕๕๙ ขึ้นเพื่อรองรับนักศึกษาที่มี
ความสามารถให้ก้าวเดินไปสู่การเป็น Startup ที่ขับเคลื่อน
โดยนวัตกรรม ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล โดยน�ำ
นักศึกษาทีเ่ ข้ารอบ ๑๐ ทีมสุดท้ายของโครงการ จัดท�ำกิจกรรม
ร่วมคิดธุรกิจ/Workshop/Startup Weekend สร้างธุรกิจ
และน�ำเสนอต่อนักลงทุนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาผูส้ ง่ สินค้าทางเรือแห่ง
ประเทศไทย และนักธุรกิจต่างประเทศที่สนใจให้ร่วมทุนใน
อนาคต ซึ่งผลจากการต่อยอดโครงการประกวดแผนธุรกิจสู่
โครงการ DTN Academy ส่งผลให้นกั ศึกษาจากมหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ คว้ารางวัลการประกวด New BIZ Idea Contest
2016 ภายใต้โครงการ Japan-Thai Business Expo in
Thailand 2016 โดยได้รับเงินรางวัลและเข้าร่วมศึกษาดูงาน
ในประเทศญี่ปุ่นเพื่อน�ำเสนอผลงานแก่บริษัทญี่ปุ่นเพื่อหา
ผู้ร่วมลงทุนธุรกิจต่อไป

As for 2016, the program's topic was called “Starts from
Thailand, Expands to ASEAN, Goes Global.” This year the
award aimed to encourage student to look at the bigger
picture, as being part of the AEC is another step closer
to an international stage. 270 teams participated. Experts
from the Department of International Trade Promotion, the
Department of Intellectual Property and the Department
of Business Development were invited to guest judge the
competition, providing students with a great opportunity
to learn and receive advices from one of the country's
top experts. Many teams presented interesting business
plans. Some focused on improving local products and
expanding family businesses, while others highlighted the
innovations and researches that could be adapted to new
businesses. The winner was a team from Prince of Songkhla
University, Hat Yai Campus who presented a business plan
for nicotine-free smoking deterrent patches. The plan
was very comprehensive, created with consideration for
financial, marketing and merchandising aspects. The team
also did very well at making use of existing researches.

These student with promising potentials were also
given supports through the DTN Academy which was
founded in 2016. The Academy aimed to help the students
develop their potentials so that they can become strong,
innovation-driven startups in the future. The workshops
and “Startup Weekend” event were organized for 10
teams who were chosen for the final round. They had the
opportunity to create a business plan and presented the
plan to investors from the Thai Chamber of Commerce,
The Federation of Thai Industries, Thai National Shippers'
Council and foreign investors. The 2016 DTN Business Plan
Award and DTN Academy were platform that helped
an Assumption University student win the New BIZ Idea
Contest 2016 prize from the Japan-Thai Business Expo in
Thailand 2016 with scholarship and a chance to observe
actual projects in Japan as well as presenting their idea
to Japanese investors.
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โครงการเส้นทาง
สายผ้าทอปีที่ ๒
“ภูมป
ิ ญ
ั ญาผ้าพืน
้ ถิน
่ ...สู.่ ..
หัตถศิลป์ของชีวต
ิ ปัจจุบน
ั ”
เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก หรือ Local Economy ศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) (SACICT) ได้รเิ ริม่ โครงการ
เส้นทางสายผ้าทอ : Weaving Streets เมื่อปี ๒๕๕๙ โดยส่ง
เสริมคุณค่ามรดกทางวัฒธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิด
มูลค่าเชิงพาณิชย์ เพือ่ ให้คนรุน่ ใหม่เข้าถึงแหล่งงานหัตถกรรม
ที่น่าสนใจ และพัฒนาให้บ้านครูช่างทอผ้าเป็นแหล่งเรียนรู้
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรม
ในปี นี้ SACICT ได้ ต ่ อ ยอดกิ จ กรรมสู ่ ก ารน� ำ เสนอ
ภาพลักษณ์ผ้าทอพื้นถิ่นที่มีความทันสมัยเพื่อให้เข้าถึงการใช้
งานจริงในชีวิตประจ�ำวัน ภายใต้แนวคิด “ภูมิปัญญาผ้าพื้น
ถิ่นสู่หัตถศิลป์ในชีวิตปัจจุบัน : From Weaving Street to
Today Life’s Crafts” โดยเชื่อมโยงเข้ากับโครงการพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ศิ ล ปหั ต ถกรรมเพื่ อ ความยั่ ง ยื น ที่ มุ ่ ง เน้ น การ
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พัฒนางานหัตถศิลป์ในกลุม่ เสือ้ ผ้าแฟชัน่ ร่วมกับนักออกแบบ
ผู้ชนะเลิศการประกวด Innovative Craft Award 2016
ครูช่างศิลปหัตถกรรมและทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ผู้ผลิต
ผ้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทย เช่น ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์
ผ้าจกลาวครัง่ อุทยั ธานี ผ้าย้อมครามสกลนคร ผ้าบาติกกระบี่
และผ้าไหมแต้มหมี่ขอนแก่น รวมถึงได้จัดแสดงนิทรรศการ
แสดงผลงานจากครูช่างและทายาทกว่า ๑๐ คนที่ผสมผสาน
ทักษะออกแบบและนวัตกรรม เช่น เครื่องถม เครื่องหนัง
ตะลุง เครื่องเงิน เครื่องจักสานจากย่านลิเภา และเครื่อง
เบญจรงค์ โดยมีผู้สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่ครูช่างศิลปหัตถกรรม
น�ำมาจ�ำหน่ายทันที อีกทั้งยังมีการสั่งซื้อตามรูปแบบที่ลูกค้า
ต้องการด้วย ทัง้ นี้ กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
บุคคลในวงการแฟชั่น แบรนด์เสื้อผ้าชั้นน�ำที่สนใจจะน�ำผ้า
ไทยไปใช้ เช่น Theater, Pichita, Olanor, Patinya, Asava

THE 2ND WEAVING STREETS PROJECT UNDER THE THEME
“FROM WEAVING STREETS TO TODAY LIFE’S CRAFTS”

I

n order to support the government’s policy to promote the
local economy, The SUPPORT Arts and Crafts International
Centre of Thailand (SACICT) initiated a project called
“Weaving Streets” in 2016 with the aim of promoting cultural
heritage’s value and indigenous knowledge in a commercial
manner. This provided young generation with an approach
to Thai handicraft resources and has developed the Master
Weaver’s Village (Baan Kru Chang Thor Pha) to be a
knowledge resource and a tourist destination of handicrafts.
This year, SACICT has continuously furthered the activity
by presenting the image of modern local woven textiles
which can be worn in everyday life under the theme
“From Weaving Streets to Today Life’s Crafts”. The project
is linked with Sustainable Crafts project that focuses on the

development of crafts in fashion industry in cooperation with
the winner of the Innovative Craft Award 2016 and Master
Craftsmen and their descendants who create signature Thai
textiles, such as Phrae Wa Silk from Kalasin, Lao Krang-styled
Pha Jok from Uthai Thani, Indigo-Dyed Cotton from Sakon
Nakhon, Batik from Krabi, and Mudmee Silk from Khon
Kaen. Moreover, there is an exhibition displaying works from
more than 10 Master Craftsmen and their descendants who
combine their creativity and innovation together as shown
in their works like Nielloware Jewelry, Shadow Puppets (Thai
Nang Talung), silverware, Yan Liphao Wicker Basket, and
Benjarong (Thai porcelain with designs in five colors). Apart
from the pieces of Master Craftsmen which could be sold
as soon as they were put up for sale, bespoke order was
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และ Flynow เป็นต้น และกลุ่มพันธมิตรที่พร้อมร่วมงานใน
การต่อยอดสู่อุตสาหกรรม เช่น ชิเชโด้ เมอร์เซเดสเบนซ์
ศรีจันทร์ บาจา และการบินไทย ฯลฯ รวมถึงกลุ่มภริยาทูต
จากหลายประเทศ
ส�ำหรับการขยายผลโครงการในล�ำดับถัดไปนั้น จะเน้น
ผลักดันคอลเลกชั่น (collection) สู่การจ�ำหน่ายในระยะยาว
และการหารือเพื่อจ�ำหน่ายผ่านร้านดอยตุง และการพัฒนา
สินค้าร่วมกันระหว่างนักออกแบบและชุมชนที่มีความพร้อม
และการหารือเพื่อต่อยอดหัตถกรรมสู่อุตสาหกรรม เช่น
การผลิตรองเท้ารุ่นพิเศษ โดยใช้ผ้าไทยกับแบรนด์บาจา
(Bata) บรรจุภัณฑ์เครื่องส�ำอางด้วยเทคนิคหัตถศิลป์ไทย
ร่วมกับแบรนด์ชิเชโด้และศรีจันทร์ ฯลฯ นอกจากนี้ จะได้
พัฒนาหัตถศิลป์ของครูช่างและทายาท รวมทั้งนักออกแบบ
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ให้พร้อมเข้าจ�ำหน่ายกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เช่น
การบินไทย กลุ่มห้างสรรพสินค้า กลุ่มโรงแรม กลุ่มผู้ซื้อ
ต่างชาติ ในประเทศไทย รวมถึงการน�ำคอลเลกชัน่ ไปจัดแสดง
ต่อทัง้ ในและต่างประเทศโดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
การด�ำเนินงานทีก่ ล่าวมานี้ ล้วนมุง่ หวังให้เกิดการต่อยอด
ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านงานหัตถศิลป์ โดยเฉพาะงานผ้าทอ
และงานหัตถศิลป์อื่นๆ ให้เกิดการรับรู้ในคุณค่าและเกิดการ
พัฒนาต่อยอดการสร้างสรรค์สู่อุตสาหกรรมแฟชั่นหรืออื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการสร้างรายได้และความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืนแก่ชุมชนหัตถกรรม ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก หรือ Local Economy ของรัฐบาล

also available. The target groups participating in the project
included people and brands in fashion industry that were
interested in incorporating Thai textiles such as Theater,
Pichita, Olanor, Patinya, Asava, Flynow, etc., and industrial
brands such as Shiseido, Mercedes-Benz, Srichand, Bata, Thai
Airways, etc., as well as wives of ambassadors in Thailand.
The next step of the project wil focus on pushing forward
the collections to be a long term selling products in shops
like Doi Tung, and developing products in collaboration with
designers and communities, as well as discussing to further
handcrafts industrial y, for example, collaborating with Bata
to create limited edition shoes, with Shiseido and Srichand to
create limited edition cosmetic packages using Thai crafts, etc.

Moreover, it helps Master Craftsmen and their descendants as
well as designers to develop their works so as to be suitable
for selling in organizations like Thai Airways, department
store groups, hotel chains, and international buyers based in
Thailand, along with exhibiting the collections domestically
and internationally with the help from other organizations.
The operations mentioned above aim to promote
indigenous knowledge, especially textiles and other
craftsmanship to gain more recognition in its value and
further creative ability to fashion industry and other relevant
fields. This will help craft communities generate more profit
and strengthen sustainably according to the government’s
strategic planning for local economic development.
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กลไก “พาณิชย์ภาค”
(Mini MOC)
ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจการค้า
ระดับพืน
้ ที”่
รัฐบาลมีนโยบายมุง่ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ
ท้องถิ่น (Local Economy) เพื่อสร้างความสมดุลของ
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ
และยัง่ ยืน รวมทัง้ การกระจายการพัฒนาไปสูพ่ นื้ ที่ สร้างราย
ได้ให้เกษตรกรและประชาชนในภูมภิ าค
กระทรวงพาณิชย์ซงึ่ มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ภูมภิ าค จึงได้สานต่อนโยบายดังกล่าว โดยได้กำ� หนดแนวทาง
การด�ำเนินงานด้วยกลไก “พาณิชย์ภาค : Mini MOC” เป็นการ
ปรับโครงสร้างการท�ำงานและบูรณาการการบริหารแบบกลุม่
จังหวัด เพือ่ ยกระดับการท�ำงานให้ตอบสนองปัญหาได้อย่างคล่อง
ตัว และเป็นผูข้ บั เคลือ่ นและพัฒนาเศรษฐกิจของกลุม่ จังหวัดได้
เต็มศักยภาพ ภายใต้แนวคิดทีเ่ น้น “ฉับไว โปร่งใส มองไกล
ใกล้ชดิ ประชาชน” และยังสอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจจังหวัด ๔.๐
ทีม่ งุ่ เน้นการผลักดันเศรษฐกิจในระดับจังหวัดให้ขยายตัวเพิม่ ขึน้
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การท�ำงานโดยพาณิชย์ภาค มีลักษณะเป็นทัพหน้าของ
กระทรวงพาณิชย์ในภูมภิ าค เพือ่ ให้การท�ำงานในพืน้ ทีม่ คี วาม
ฉับไว คล่องตัว และใกล้ชดิ ประชาชน เกษตรกร และผูป้ ระกอบการมากขึ้น รวมทั้งรับนโยบายจากส่วนกลางไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างรวดเร็ว สามารถจัดการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติ
ในพื้นที่ โดยเฉพาะในเรื่องการดูแลค่าครองชีพประชาชน
การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรที่ส�ำคัญ การส่งเสริมการค้า
ชายแดน และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจการ
ค้าภูมิภาค โดยก�ำหนดพื้นที่เขตพาณิชย์ภาคของกระทรวง
พาณิชย์เป็น ๖ ภาคทีส่ อดคล้องกับการก�ำหนดพืน้ ทีแ่ ผนพัฒนา
ภาค ๖ ภาคของรัฐบาล และมอบหมายให้ผบู้ ริหารระดับสูง
ได้แก่ ผูต้ รวจราชการกระทรวง ท�ำหน้าที่ “พาณิชย์ภาค” ปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ นการรับนโยบายไปด�ำเนินการให้ได้ขอ้ ยุตภิ ายในภาค
ระดมทรัพยากรในพืน้ ทีใ่ ห้เกิดประโยชน์สงู สุด สร้างเครือข่าย

“MINI MOC” A COMMERCIAL MECHANISM TO PROMOTE
LOCAL TRADE ECONOMY

T

he government has proposed the policies in order
to strengthen local economy to balance the growth
of economic expansion steadily and sustainably, as well
as extend development into local area to help farmers
and regional people generate more income.
The Ministry of Commerce, who is directly responsible
for developing regional economy, pursues the above
policies by utilizing a commercial mechanism called “Mini
MOC” is part of operation and integrating management
in provincial clusters in order to enhance performance in
response to problems. Moreover, the Ministry also plays
an important role as a driver and developer of the
clusters’ economy under the vision statement “Speediness,
Transparency, Far-sightedness, Close Contact with Public”,

which is also in line with 4.0 provincial economic plan
focusing on promoting economic growth in provincial
level.
In order to take actions at quickly, flexibly, and
closely to people as well as farmers and entrepreneurs,
the main operation of Mini MOC is clearly evident as the
Ministry‘s front line of the region, directly receiving policy
from the central administration. Consequently, most of the
problems found in the areas especially supporting living
expenses, solving agricultural product problems, promoting
cross-border trade, strengthening the regional trade
economy are able to be solved and settled efficiently.
The regional area is divided into 6 commercial regions
in accordance with the 6 regional development plan s
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การบูรณาการทัง้ ในระดับกระทรวง ระดับภาคและระหว่างภาค
รวมทัง้ ติดตามพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ขับเคลือ่ นงาน
ของกระทรวงพาณิชย์ให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดและ
กลุม่ จังหวัด นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการส่งเสริมเศรษฐกิจ
โดยขับเคลือ่ นเศรษฐกิจตามบริบทเชิงพืน้ ทีข่ องจังหวัดและกลุม่
จังหวัด ตลอดจนใช้กลไกตลาดแบบประชารัฐเป็นเครือ่ งมือขับ
เคลือ่ น อาทิ การน�ำจุดเด่นมาผสมผสานเพือ่ สร้างอัตลักษณ์
ให้กบั สินค้าและบริการ การวางแผนโดยใช้ความต้องการของ
ตลาดเป็นตัวตัง้ การส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จาก
สินค้าเกษตรเฉพาะถิน่ นวัตกรรมและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ โดย
เฉพาะสินค้าหัตถกรรม เกษตรอินทรีย์ และสินค้าสิง่ บ่งชีท้ าง
ภูมศิ าสตร์หรือ
จีไอ (GI) รวมทัง้ การคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญาของ
สินค้าเหล่านี้ ตลอดจนแสวงหาโอกาสทางการตลาดรองรับการ
ปลูกพืชทางเลือกต่างๆ อีกทั้งเป็นกลไกเชิงรุกในการสื่อสาร
ท�ำความเข้าใจกับประชาชนในพืน้ ทีใ่ นประเด็นต่างๆ เพือ่ เตรียม
การตอบสนองข้อเรียกร้องและรับมือกับปัญหาล่วงหน้าได้
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การด�ำเนินงานด้วยกลไกพาณิชย์ภาคนี้ จะสนับสนุนให้
ส�ำนักงานพาณิชย์จงั หวัดมีการท�ำงานทีค่ ล่องตัว รวดเร็ว และ
มีมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในด้านการให้บริการและก�ำกับดูแล
ธุรกิจการค้า ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิน่ สามารถ
ท�ำงานตอบโจทย์ของกระทรวงพาณิชย์ กลุม่ จังหวัดและจังหวัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ในช่วงที่ผ่านมา กระทรวง
พาณิชย์สามารถแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจการค้าในภูมภิ าค
ได้รวดเร็ว ทันเวลา และสร้างรายได้ให้ประชาชนและชุมชนใน
ท้องถิน่ ได้เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร

of the government. The senior managers, including the
Inspector General, as part of Mini MOC, is appointed
to carry out the policy within the issued area, gathering
resources in the area to be utmost usefulness, building
integrated networks in the levels of ministry, region and
between regions, and closely monitoring the responsible
areas in order to drive the Ministry’s tasks in accordance
with provinces’ and provincial clusters’ policies. It
also plays a role in boosting the economy by driving
the provincial economy according to context of the
provinces and provincial clusters. The market mechanism
of public-private collaboration, as a tool, is also
utilized, for examples, combining products’ key feature
to create an identity of goods and services, carefully
planning based on the market demand, promoting the
commercial usability of the agricultural innovation and
local wisdom, especially handicrafts, organic agriculture

and geographically indicated (GI) products, as well as
protecting intellectual property rights of these goods while
seeking market opportunities for supporting an alternative
crops. Furthermore, it also acts as a proactive mechanism
to comprehensively communicate with the public under
the issues around the area so as to be well-prepared
in response to the demands, and be able to cope with
problems in advance.
With Mini MOC operation, it will boost the provincial
commercial offices to be flexible, quick to respond, and
be standardized in both providing and supervising the
trades as well as local economic development, and be
able to meet the Ministry of Commerce’s goals, provincial
clusters and the provinces effectively. Therefore, the
Ministry of Commerce can solve the economic issues in
the regions quickly, in a timely manner, also increasingly
generate income to the public and local communities,
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แผนงาน
กระทรวงพาณิชย์ ๔.๐
จากการก�ำหนดนโยบายระยะยาวผ่านยุทธศาสตร์กระทรวง
พาณิชย์ระยะ ๒๐ ปี ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพือ่ ขับ
เคลือ่ นเศรษฐกิจการค้าของประเทศในระยะยาวให้ครอบคลุม
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้
บริโภค จึงน�ำมาสู่การจัดท�ำแผนงานของกระทรวงพาณิชย์
และการปรับเปลีย่ นไปสู่ “พาณิชย์ ๔.๐” (MOC 4.0) ให้
สอดรับกับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ด้วยวิสยั ทัศน์การท�ำงาน
“พาณิชย์ยคุ ใหม่: ฉับไว โปร่งใส มองไกล ใกล้ชดิ ประชาชน”
โดยเปลี่ยนบทบาทจากผู้ก�ำกับดูแล (Regulator) เป็นผู้ส่ง
เสริมและอ�ำนวยความสะดวก (Facilitator) เพือ่ ส่งเสริมและ
พัฒนาภาคธุรกิจให้มคี วามสามารถในการแข่งขันทีส่ งู ขึน้
(Competitiveness) ผ่านศูนย์บริการกระทรวงพาณิชย์ (MOC
BSC: Business Solution Center) พร้อมทัง้ ติดตามสถานการณ์
ต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และก�ำหนดนโยบายให้เท่าทันการ
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เปลีย่ นแปลงของโลกด้วย โดยมียทุ ธศาสตร์ทสี่ ำ� คัญ ดังนี้
๑) การพัฒนาเกษตรกร ๔.๐ เพือ่ ให้มอี งค์ความรู้ ทัง้ ทักษะ
การผลิตและการใช้ สามารถปรับตัวได้ทนั การเปลีย่ นแปลงของ
รูปแบบการค้าใหม่ๆ โดยเฉพาะควรเน้นให้เกิดความเข้มแข็ง
การเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรม/GI การพัฒนา
ตลาดสินค้าเกษตรทัง้ ในและต่างประเทศ
๒) การดูแลผูบ้ ริโภค ๔.๐ โดยเฉพาะการดูแลค่าครอง
ชีพประชาชน โดย “จัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคให้มีความ
หลากหลาย ครบถ้วน เพียงพอ และถึงมือผูบ้ ริโภคทุกระดับ
อย่างสะดวก ทัว่ ถึง และเป็นธรรม” ทัง้ นีต้ อ้ งส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีเพือ่ ให้ผบู้ ริโภคได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างครบ
ถ้วนและรวดเร็ว
๓) การพัฒนานักรบเศรษฐกิจใหม่ ๔.๐ อย่างเรียก
ได้ว่า From Local to Regional and Global โดยครบ

OPERATIONAL PLAN OF
THE MINISTRY OF COMMERCE 4.0

“MOC 4.0” has been adjusted from a long-term 20-year
strategy of the Ministry of Commerce in accordance with
the National Strategy. The plan aims to cover all relevant
sectors including farmers, entrepreneurs, and consumers
under the umbrella of the national economic development
as a whole. MOC 4.0 conforms to Thailand 4.0 with
the vision statement “To work fast with transparency,
farsightedness and accessibility for all”. The Ministry has
changed its role from being a ‘regulator’ to a ‘facilitator’
in order to promote competitiveness of business sector
through the Ministry of Commerce’s Business Solution
Center (MOC BSC). It also closely monitors the current
global situations and updates the policies as to the
changes. The Ministry’s main strategies are as follows:

1) Farmer Development 4.0 This strategy is to
provide farmers with know-how and skills in production
and operation so that they can accommodate
themselves to the new trade pattern. It focuses on
strengthening agricultural sector, using innovation/
geographical indication (GI) to increase product values,
and developing domestic and international markets for
agricultural products.
2) Consumer Care 4.0 This strategy is to help manage
the cost of living by “providing various, inclusive and
sufficient consumer goods with convenient, thorough and
fair distribution for all”. The consumers should be able to
access to all news and information via existing technology.
3) Smart Enterprise Development 4.0 This integrated
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วงจร ทัง้ การส่งเสริมและพัฒนา SMEs/Startups ไปสู“่ Smart
Enterprises” ในส่วนของการพัฒนาธุรกิจภาคบริการ กระทรวง
พาณิชย์ได้ดำ� เนินงานทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็นทัง้ การปลดปล่อยศักยภาพ
(Unleash) และการปลดล็อกข้อจ�ำกัด (Unlock) ลดอุปสรรค
ต่ า งๆ ที่ ไ ม่ จ� ำ เป็ น ปรั บ บทบาทกระทรวงพาณิ ช ย์ จ าก
Regulator ให้เป็น Facilitator มากขึน้ ซึง่ ท้ายทีส่ ดุ แล้ว จะท�ำให้
ผูป้ ระกอบการมีความเข้มแข็งและพัฒนาต่อยอดได้ดว้ ยตนเอง
๔) การส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
โดยมีกลยุทธ์ในการขับเคลือ่ น ดังนี้
 การเร่งรัดขยายตลาดส่งออกเชิงรุก (DemandDriven Marketing Approach)
 ใช้กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
(Strategic Partnership) โดยใช้การเยือนของผูบ้ ริหารระดับ
สูงน�ำทัพนักธุรกิจเจาะตลาดทีม่ ศี กั ยภาพ กระชับความสัมพันธ์
และสร้างโอกาสหาพันธมิตรเพือ่ ต่อยอดสูก่ ารค้าการลงทุน
เชือ่ มโยงสูห่ ว่ งโซ่อปุ ทานของโลก ตลอดจนเชิญภาคเอกชนไทย
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในแต่ละภูมภิ าคเป็น Regional Advisors
ผลักดันการส่งออกเชิงรุกใน ๗ ภูมภิ าค ควบคูไ่ ปกับการเข้า
ร่วมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกับคูค่ า้ และคูภ่ าคีระดับต่าง ๆ
• เจาะลึกตลาดรายเมือง (Focus City) โดยเฉพาะใน
อาเซียน ด้วยงาน TOP THAI BRANDS ตลอดจนการ
เพิม่ Trade Representatives อีก ๖ แห่ง เพือ่ ท�ำ
หน้าทีด่ า้ นการตลาดในประเทศหรือพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ
ส�ำคัญทีไ่ ม่มสี ำ� นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
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• เจาะกลุ่มเป้าหมายตลาดเฉพาะ โดยเฉพาะกลุ่ม
Niche Market พัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความ
ต้องการตลาด และเจาะตลาดใหม่
• ขยายช่องทางตลาดออนไลน์รองรับเศรษฐกิจดิจติ ลั
อย่างต่อเนือ่ ง โดยเชือ่ มโยง thaitrade.com เข้ากับ
แพลตฟอร์ม (Platform) ระดับโลก เช่น อเมซอน
อาลีบาบา ฯลฯ อีกทั้งพัฒนาต่อยอดแอพพลิเคชั่น
ให้รองรับ Micro Moment Marketing และพัฒนา
เว็บไซต์ thaitrade.com เวอร์ชนั่ ภาษาอืน่ ๆ เพิม่
เติมจากภาษาอังกฤษและภาษาจีน
 การประกอบธุรกิจและการลงทุนในต่างประเทศ
ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้เชิงลึก และการให้บริการทาง
การค้าผ่านช่องทางการให้บริการต่างๆ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ผู้ประกอบการเพื่อออกไปลงทุนทั้ง Supply Chain ตลอด
จนสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เพื่อต่อยอดสู่พันธมิตรธุรกิจ
ผ่าน CLMVT Executive Program / AEC Business Club
 การปรับโครงสร้างภาคการค้าสูภ่ าคบริการ (Trade in
Services) โดยมีธุรกิจบริการเป้าหมายได้แก่ Wellness &
Medical Services (WMS) / Creative Economy Industries
/ Logistics & Trade Supporting Services / Institutional
Services & Related โดยการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุนให้สามารถส่ง
ออกธุรกิจบริการได้ในตลาดโลก รวมทั้งหาโอกาสจากอีเวนต์
(Event) ระดับโลกที่เกี่ยวกับการส่งออกธุรกิจบริการ

strategy starts “From Local to Regional and Global”
business and helps promote SMEs/Startups to become
“Smart Enterprises”. Ministry of Commerce also helps
unleash and unlock unnecessary obstacles, facilitate rather
than regulate in service sector, which will strengthen
entrepreneurs to eventually further their own business.
4) International trade and investment promotion
There are driving strategies as follows:
 Demand-Driven Marketing Approach
 Arrange business trips led by high level executives
to create strategic partnership in potential markets to
further Thai trades and investments and link to global
supply chains. Also, people who have business expertise in
each region should be invited to help promote proactive
exports in seven regions as regional advisors. Meanwhile,
the participation in international trade negotiations with
partners and associates at various levels should be
attended continuously.
• Organize the events of TOP THAI BRANDS to
access markets in focus cities particularly in
ASEAN. Appoint more six trade representatives
to promote marketing domestically or in the
important economic areas where there is no
international trade promotion office.

• Penetrate into a niche and new markets and also
develop the products to meet market demand.
• Link thaitrade.com to global platforms such as
Amazon and Alibaba, translate the website
into other languages besides English and Chinese,
as well as develop applications to support Micro
Moment Marketing to expand online market
channels to serve digital economy.
 Business operations and investments in foreign
countries This strategy is to develop in-depth knowledge,
provide trade service through several channels, promote
entrepreneurs to invest in supply chain and build the
partnership network through the CLMVT Executive Program
/ AEC Business Club.
 Trade in Services This strategy is to improve
competitiveness and opportunities in the global markets
of these businesses namely Wellness & Medical Services
(WMS), Creative Economy Industries, Logistics & Trade
Supporting Services, Institutional Services & Related
 Promotion of industry clusters This strategy is to
promote agricultural and food clusters as “Kitchen of
the World” through THAIFEX, the No.1 event in Asia. And
also, it aims to promote fashion and lifestyle cluster as
Jewelry Hub and to elevate Bangkok Gems & Jewelry
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ส่งเสริมอุตสาหกรรมรายคลัสเตอร์ ในกลุ่มเกษตร
และอาหารส่งเสริมให้ไทยเป็น “ครัวโลก” (Kitchen of the
World) ผ่านงาน THAIFEX ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งในเอเชีย และ
กลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ โดยส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
การค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก (Jewelry Hub) ยก
ระดับงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ให้เป็น ๑ ใน
๕ ของโลก การจัดงาน Lifestyle Fair ให้เป็นงานแสดงสินค้า
แฟชั่นและไลฟ์สไตล์อันดับหนึ่งในอาเซียน
 การส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น ผลักดันให้เป็นปีแห่ง
การขับเคลื่อน SMEs ในภาคการค้าและบริการให้เชื่อมโยงถึง
เศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะสินค้าเกษตร โดยการกระตุ้น
ความต้องการตลาดเป็นตัวน�ำและเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
ผ่านช่องทางตลาดรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ตลาดต้องชม ตลาด
เฉพาะสินค้า (Magnet Market) ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าเกษตร
ชุมชน (Farm Outlet) ตลาดสินค้าเกษตรในจังหวัดชายแดนที่
เชือ่ มโยงตลาดประเทศเพือ่ นบ้านและกลุม่ ประเทศในอาเซียน
รวมถึงเชื่อมโยงการค้ากับคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับจังหวัด
ภายใต้การปรับโครงสร้างบริหารจัดการพาณิชย์ภูมิภาคแบบ
One Roof และบูรณาการกลุ่มจังหวัดพาณิชย์ภาค ๖ ภาค
(Mini MOC) รวมทั้งกลไกการท�ำงานแบบประชารัฐ
 การยกระดับการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา
ในเชิงพาณิชย์ โดยให้บริการผ่านศูนย์ให้ค�ำปรึกษาด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (Intellectual Property
Innovation Driven Enterprise Center: IP IDE Center)
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พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญาผ่าน
www.thaiipmart.com และรองรับการใช้งานด้วยแอพพลิเคชั่น รวมถึงจัดงาน IP Fair/IP Mart ส่งเสริมการขึ้นทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 การส่ ง เสริ ม สิ น ค้ า เกษตรนวั ต กรรม ขั บ เคลื่ อ น
โดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (Institute for
Agricultural Product Innovation : API) ด�ำเนินการภายใต้
นโยบายของคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตร
นวัตกรรม โดยมุง่ เน้นอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผปู้ ระกอบการ
สินค้าเกษตรนวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริม
การตลาด การประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ในสินค้าเกษตร
นวัตกรรม และได้คัดเลือกสินค้านวัตกรรมข้าวส�ำหรับการให้
ความช่วยเหลือและส่งเสริมการประกอบธุรกิจเป็นล�ำดับแรก
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ เชื่อมั่นว่า ด้วยทิศทาง นโยบาย
และแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกมิติ จะ
เป็นกลไกส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ยกระดับภาค
ธุรกิจของไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสูง
สามารถเชือ่ มโยงและขยายตลาดทัง้ ในประเทศและระดับโลก
มีระบบการค้าที่เสรี เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ประชาชนมี
ความกินดีอยู่ดี เพื่อเศรษฐกิจการค้าไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนสืบไป

Fair as one of the world’s top five events, and Lifestyle
Fair as No.1 event in ASEAN.
 Promotion of local economy This strategy is to
promote the year of SMEs enhancement in trade and
service sectors in connection with agricultural products
through tourism via market channels such as Unmissable
Market (Talad Tong Chom), Magnet Market, Farm Outlet,
border markets with neighbouring and ASEAN countries. It
also links with provincial economic clusters under MOC’s
restructuring plan called “One Roof”, the six regions of
Mini MOC and the civil state working mechanism.
 Elevation of utilizing the intellectual property
in commercial manner This strategy is to provide the
services through the Intellectual Property Innovation Driven
Enterprise Center (IP IDE Center), develop and improve
the intellectual marketplace website via www.thaiipmart.
com and its application. It also supports IP Fair/IP Mart
and promote geographical indication (GI) registration
nationwide.
 Promotion of innovative agricultural products
This strategy is driven by Institute for Agricultural Product
Innovation (API) under the policy of the Management
Committee of Institute for Agricultural Product Innovation.
It helps facilitate entrepreneurs in the area of innovative

agricultural products including marketing promotion with
rice innovative products as the first priority.
The Ministry of Commerce is confident that the
overall directions, policies, and approaches to drive the
strategies will be the significant mechanism to develop
Thai economy and to elevate the higher competitiveness
of Thai business sector in expanding its domestic and
global markets. Those strategies will also create the fair,
efficient and free trade system, the well-being of Thai
people, stability, prosperity and sustainability of Thai
economy.
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Tel.		
0 2407 7000, 0 2407 8000
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