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สรุปการประชุมหารือ 
เพื่อดำเนินโครงการตามตัวช้ีวัด 3.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานการต่างประเทศ 
 

 

สรุปสาระสำคัญการประชุมหารือ ดังนี้ 
  1. นางสาวพรรณราย จริงจิตร ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง กลา่ว
เปิดการประชุมหารอื 

2. ที่ประชุมฯ หารือในประเด็นที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้  
2.1 การคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพ (Bangkok Brand) สำนักพัฒนาสังคมดำเนินการ  ทุก 

2 ปี ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน โดยมีผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก 
และมีผู้ประกอบการเข้าร่วมการคัดเลือกโดยเฉลี่ยประมาณ 600 - 700 ผลิตภัณฑ์ ผลติภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดสรรให้รับตราเครื่องหมายผลิตภัณฑ์กรุงเทพ (Bangkok Brand) ทีแ่บ่งเป็น 2 ระดับ   
คือ ระดับ Platinum และระดับ Silver จะได้รับใบรับรองลงนามโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

2.2 ช่องทางส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพโดยสำนักพัฒนาสังคม  
การจัดให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า เช่น งานมหกรรมผลิตภัณฑ์ Bangkok 

Brand งานกาชาด งานตลาดชุมชน งานมหกรรมแสดงสินค้า ณ เมืองทองธานี และงานจำหน่ายสินค้า “ตลาดสุข
ใจ กทม.” รวมถึงการจัดบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand ในตลาดนัดจตุจักร จำนวน 100 บูธ   และการ
หารือกับสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส (Bangkok Airways) เกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand จำหน่าย
บนเครื่องบิน ซึ่งยังไมไ่ด้ข้อสรุปเนื่องจากเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร 

2.3 แผนการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพในตลาดออนไลน์และตลาด
ต่างประเทศ ดังนี้ 

(1) การอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพในตลาด
ออนไลน์ตามแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น แอพพลิเคชัน Shopee, Lazada และในเว็บไซต์ Inwshop ตามโครงการ
ตลาดออนไลน์ หรือ Market Place Online ได้แก่ การถ่ายรูปสินค้า การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทาง
ออนไลน์   

(2) การนำผู้ประกอบการไปแสดงสินค้า (Road Show) ณ ต่างประเทศ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น หรือทวีปยุโรป ซ่ึงที่ผ่านมาเป็นความ
ร่วมมือกับสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  

2.4 ประเด็นที่สำนักพัฒนาสังคมประสงค์จะให้สำนักงานการต่างประเทศสนับสนุน 
       - การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กรุงเทพไปยังตลาดในเมืองพี่เมืองน้อง เนื่องจากการเข้า
ร่วมงานที่จัดโดยเมืองพ่ีเมืองน้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพได้จำนวนมาก เช่น เมืองจี้หนานจำหน่ายสมุนไพร
และน้ำปรุงได้จำนวนมาก ซึ่งผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเสนอประสานแลกเปลี่ยนการ
นำผลิตภัณฑ์กรุงเทพไปจัดแสดงที่จังหวัดฟุกุโอกะและให้นำผลิตภัณฑ์จากจังหวัดฟุกุโอกะมาจัดแสดงในกรุงเทพ 
พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการจัดงานแสดงสินค้าในเมืองพ่ีเมืองน้องของกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ดังนี้ 

(1) งาน Global Gathering ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ช่วงกลางเดือน 
พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาการจัดงานประมาณ 3 วัน สามารถจำหน่ายสินค้าในงานได้  
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(2) งาน Bangkok Day in Ulaanbaatar ช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ของทุกปี   
(3) งาน Thai Festival เป็นการจัดงานในระดับกงสุลของเมืองพ่ีเมืองน้อง ซ่ึงจะเชิญ 

ผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานดังกล่าว โดยผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ณ กรุงมอสโคว สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2563  
      - การอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้า/ผลิตภัณฑ์ไปแสดงหรือจำหน่ายใน
ต่างประเทศ  
      - ปัญหาด้านลิขสิทธิ์ เนื่องจากสพส.ขาดบุคลากรที่สามารถดำเนินการด้านการค้า 
การตลาดและสิทธิบัตร และมีบุคลากรจำนวนน้อย 
       2.5 สำนักพัฒนาสังคมให้ข้อมูลสินค้าที่ได้รับความนิยมของประเทศต่าง ๆ มีดังนี้ 

ประเทศ ประเภทสินค้า 
(1) สาธารณรัฐประชาชนจีน สมุนไพร น้ำปรุง 
(2) สาธารณรัฐเกาหลี หมวก ผ้าพันคอ 
(3) สหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ อาหาร 
(4) ประเทศในภูมิภาคอาเซียน เครื่องสำอางสมุนไพร 
(5) สาธารณรัฐอินเดีย ภาชนะ 
(6) ประเทศแถบทวีปยุโรป หมอนยางพารา 

2.6 ตลาดในต่างประเทศได้รับความสนใจกับผู้ประกอบการมากกว่าตลาดในประเทศ 
โดยสำนักพัฒนาสังคมแจ้งว่า ผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมแสดง/จำหน่ายสินค้าในประเทศต่าง ๆ 
ได้แก่ ประเทศอาเซียน เช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สามารถจำหน่ายเครื่องสำอางที่ทำจากสมุนไพร รวมถึง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งยังขาดความพร้อมในเรื่องสิทธิบัตรและการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ ทัง้นี้ 
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมืองได้เน้นให้เห็นความสำคัญของการศึกษากฎระเบียบ
การค้าและที่เกี่ยวข้องกับสินค้า รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาด   
ในตา่งประเทศ 

2.7 หน่วยงานภายนอกกรุงเทพมหานครที่สำนักพัฒนาสังคมประสงค์เสนอแนะให้ 
ประสานขอรับฟังความรู้และประชุมหารือ ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือรับฟังความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม
ตลาดส่งออกระหว่างประเทศ การหารือเก่ียวกับโควตาผู้ประกอบการในการนำสินค้าเข้าร่วมงานแสดงสินค้า/
จำหน่าย ณ ต่างประเทศและขัน้ตอนการคัดเลือกผู้ประกอบการที่ด ีกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือรบัฟังแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) รวมถึงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดแสดงสินค้า 
(Roadshow) ขณะที่ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองแจ้งความประสงค์ขอประชุมหารือกับ
สภาหอการค้าไทยและกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เพ่ือรับทราบสินค้าท่ีเป็นที่ต้องการของตลาด  

2.8 สำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานการต่างประเทศควรหารือการดำเนินโครงการและ
แผนงานร่วมกัน เพ่ือนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ณ ต่างประเทศ โดยสำนักพัฒนาสังคมควรขอ
งบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้วย สำหรับฝ่ายพัฒนาชุมชนในสำนักงานเขตนั้น สำนักพัฒนาสังคม
ดูแลการดำเนินนโยบายในภาพรวม  



 
 
 
 
 
 
 

องค์ความรู้ 
จากสำนักงานเขตลาดกระบัง 

 
 



บันทึกการหารือ 
ในการเข้าพบผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง 

เพื่อดำเนินโครงการตามตัวช้ีวัด 3.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานการต่างประเทศ 

 
 
สรุปประเด็นการหารือ 
1. นโยบายการส่งเสริมผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครของสำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานเขตลาดกระบัง  

สำนักพัฒนาสังคมมอบนโยบายให้สำนักงานเขตลาดกระบังในการส่งเสริมผู้ประกอบการ         
ในทุกระดับ ได้แก่ ผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ผูป้ระกอบการระดับ
ครัวเรือนและขนาดใหญ่ รวมถึงระดับนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเขตลาดกระบังมีจุดแข็งทีเ่อ้ืออำนวยต่อการทำธุรกิจ 
คือ มีพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม คือ เป็นทีต่ั้งของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและมีระบบขนส่งที่ดี ทำให้   
มีนักธุรกิจและนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว จับจ่ายใช้สอยและลงทุนด้านธุรกิจเป็นจำนวนมาก 

ด้วยปัจจัยดังกล่าวข้างต้น สำนักงานเขตลาดกระบังเล็งเห็นโอกาสในการส่งเสริมผู้ประกอบการ
กรุงเทพมหานครและสร้างรายได้ให้คนในชุมชน จึงสนับสนุนผู้ประกอบการในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

- การจดัหาพ้ืนที่สำหรับผู้ประกอบการ เช่น การจัดตลาดชั่วคราวเพื่อให้ผู้ประกอบการมีโอกาส
นำสินค้ามาจำหน่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซ่ึงมีผู้ประกอบการสนใจนำสินค้ามาจำหน่ายเป็นจำนวนมาก  

- การส่งเสริมแหล่งทอ่งเที่ยวชุมชนเพ่ือส่งเสริมรายได้จากการท่องเที่ยวและการจำหน่ายสินค้า
เช่น การส่งเสริมย่านการท่องเที่ยวตลาดหัวตะเข้ ซึ่งเป็นย่านเกา่แก่และมีชื่อเสียง โดยปกติในวันหยุดจะมี
นักท่องเที่ยวมาเยือนถึง 4,000 คน โดยมีผลิตภัณฑ์เด่นที่ขายในพ้ืนที่ เช่น ขนมทำจากเกสรดอกไม้ ซึ่งเป็นที่นิยม
สำหรับนักท่องเที่ยว ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้มากถึงวันละ 10,000 บาทในช่วงวนัหยุดสุดสัปดาห์  

- การส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและ
ผู้ประกอบการในช่องทางดังกล่าว โดยขณะนี้อยูใ่นขั้นตอนการศึกษาพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพ่ือส่งเสริมการ
จำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการผ่านตลาดออนไลน์ ทั้งนี้ ได้ประสานผู้ให้บริการเครือข่ายต่าง ๆ ดูแลพัฒนา
ระบบ โดยศึกษาจุดเด่นจุดด้อยจากแอพพลิเคชั่นจำหน่ายสินค้าที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ข้อดีของแอพพลิเคชั่นดัง
กลา่วคือ ผู้ประกอบการและผู้ซื้อไมเ่สียค่าใช้จ่ายในการใช้แอพพลิเคชั่นและสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยตรง   
นอกจากนั้น ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ค้าได้ผ่านการให้คะแนนของผู้ที่เคยซื้อสินค้าของ
ผู้ประกอบการนั้น ๆ   
 
2. สินค้า Bangkok Brand และสินค้าของเขตที่มีแนวโน้มในการดำเนินการธรุกิจได้ดี 
  ปัจจุบัน ผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครในเขตลาดกระบังได้รับการรับรองเป็น Bangkok Brand 
ประมาณ 30 ราย โดยมีสินค้าที่มีแนวโน้มในการดำเนินธุรกิจได้ดี ดังนี้  

1.สินค้าผลผลิตแปรรูปการเกษตร ซ่ึงมีแนวโน้มทำตลาดและยอดขายได้ดี รวมถึงเป็นสินค้าท่ีมี 
อนาคต และสามารถเพ่ิมมูลค่าได้ หากทำมีการแปรรูป อาท ิผลิตภัณฑ์กล้วยตาก ซึ่งนอกจากวิธีการทำแบบดังเดิม
แล้ว ผู้ประกอบการใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยในการผลิตและนำมาแต่งรสชาติให้มีความหลากหลายและเป็นที่สนใจของ
ตลาด เช่น เคลือบช็อกโกแลต สอดไส้แยมผลไม้  

2. สินค้าทำมือ (Handmade) ซึ่งเป็นสินค้าท่ีสามารถเพ่ิมมูลค่าได้มาก ทั้งนี้ สำนักงานเขต 
ลาดกระบังยังได้ประสานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
สำหรับผู้ประกอบการ ให้มีความสวยงาม เหมาะสมกับสินค้าที่มีแนวโน้มในการดำเนินการธุรกิจได้ดี 
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3. ผลกระทบจากการระบาดของโรค Covid-19 ที่มีต่อผู้ประกอบการในเขตลาดกระบัง 
  ผู้ประกอบการในเขตลาดกระบังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค Covid-19 เป็นจำนวน
มาก โดยเฉพาะในส่วนของนิคมอุตสาหกรรม สนามกอล์ฟ ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต้องปิดกิจการ ผู้ประกอบการหลายราย
จึงเปลี่ยนมาดำเนินธุรกิจการขายอาหาร อย่างไรก็ตาม การจับจ่ายทุกด้านรวมไปถึงการซื้ออาหารน้อยลง 
เนื่องจากประชาชนมีรายได้ลดลง ซ่ึงสำนักงานเขตลาดกระบังได้ให้การสนับสนุนธุรกิจของผู้ประกอบการที่ยังคง
เปิดทำการอยู่ โดยการเสริมความปลอดภัยและความม่ันใจด้านความสะอาดและการป้องกันโรคให้กับผู้ใช้บริการ  
 

       



 
 
 
 
 
 
 

องค์ความรู้ 
จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์ 
 
 



สรุปองค์ความรู้ 
จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการไทยในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายช่องทางตลาดแก่สินค้าและบริการไทย ส่งเสริม
การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและบริการไทย ยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง และมี
วิสัยทัศน์ในสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยเป็น 1 ใน 5 ของเอเชีย
ภายในปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือขยายการค้าการลงทุนในตลาดหลัก แสวงหาตลาดใหม่ ตลอดจนใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงทางการค้า และสามารถประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

2. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและบริการเป็นกลุ่มอย่างครบวงจร (Clusters) กับความ
ต้องการของตลาด และรองรับแนวโน้มความต้องการใหม่ๆ ของตลาดโลก 

3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการไทย ในการสร้างนวัตกรรม 
สร้างมูลค่าเพ่ิม และการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องใหม่ๆ ของตลาดโลก 

4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ/อำนวยความสะดวกและข้อมูลการค้าระหว่าง
ประเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ 
 
กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมการค้าผ่านช่องทางดิจิทัลและรูปแบบการค้าสมัยใหม่อ่ืน ๆ 
2. ผลักดันการขยายการค้าและการลงทุนกับพันธมิตรในตลาดศักยภาพ และส่งเสริมการใช้

ประโยชน์จาก FTA 
3. ส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายบริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 
4. พัฒนาและส่งเสริมสินค้าและบริการเป็นกลุ่มอย่างครบวงจร (Clusters) และรองรับ

แนวโน้มความต้องการใหม่ๆ ของตลาดโลก 
5. พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทย และสร้างมูลค่าเพ่ิม/สร้างแบรนด์

สินค้าและบริการ 
6. พัฒนาบุคลากร ระบบการทำงาน ตลอดจนระบบข้อมูลการค้าเพ่ือการบริการ และนำ

เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง 
 
แผนงาน/โครงการสำคัญ และการบริการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

1. แผนงาน/โครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 
1.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกมไทย โดยดำเนินกิจกรรม

ให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเกม โดยผู้ดำเนินการด้านพัฒนาธุรกิจเกมจากต่างประเทศ รวมถึงให้ปรึกษา/คำแนะนำ 
(Workshop) ในการพัฒนา/เพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้สามารถผลิตผลงานที่ตรงกับความต้องการ
ของตลาด และดึงดูดผู้ซื้อ ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 
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1.2 โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
  1) พัฒนาต่อยอดระบบตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และขยายความร่วมมือเชิง 

เทคนิคกับหน่วยงานอื่น เพ่ือรองรับความต้องการใช้งานสำหรับการค้าออนไลน์ของผู้ประกอบการไทย SMEs 
และผู้ซื้อทั่วโลก 

  2) ประชาสัมพันธ์สื่อสารการตลาดบน Online Platform ผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com 
เพ่ือดึงดูดให้ผู้ประกอบการไทยสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ขายและผู้ซื้อต่างชาติสนใจซื้อสินค้าไทย และเผยแพร่
ผ่านสื่อออนไลน์อย่าง Search Engine ชั้นนำ อาทิ Google Baidu Yahoo ฯลฯ 

  3) ให้ข้อมูล/คำปรึกษา ผ่านศูนย์บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ (National  
E-Commerce Center) ปี 2563 

1.3 โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล โดยดำเนินการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมใน 
ภาคอุตสาหกรรมการส่งออก (Value Creation) ผ่านกิจกรรมบ่มเพาะแบรนด์ไทย Creative Idea Lab (Thai  
Brand: IDEA Lab) กิจกรรมส่งเสริมแบรนด์ศักยภาพ (Thai Brand Roadmap Program) พัฒนาและส่งเสริม
นักออกแบบ/ธุรกิจออกแบบ/ผู้ประกอบการ SMEs/ผู้ประกอบการเริ่มต้นในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
สู่ตลาดโลก (Design Room/Talent Thai Promotion) และส่งเสริมบริการออกแบบ (Design Services 
Society) นอกจากนี้ ยังส่งเสริมช่องทางตลาด ผ่านกิจกรรมส่งเสริมสินค้า/บริการที่มีการออกแบบและ
นวัตกรรม (Thailand Innovation and Design Promotion) ในงานแสดงสินค้าต่างๆ ของกรมและ
หน่วยงานเครือข่าย 

1.4 โครงการส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 
โดยดำเนินการสร้างเครือข่ายและขยายพันธมิตรธุรกิจทั้งในและต่างประเทศผ่านการจัดงานแสดงสินค้าโลจิ
สติกส์ (TILOG-LOGISTIX 2020) และศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์การค้าในงานแสดงสินค้านานาชาติ (Logistic 
Pavilion) มุ่งพัฒนาบริการและส่งเสริมศักยภาพผู้ให้บริการ โลจิสติกส์ โดยการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่
การส่งออก และประเมินประสิทธิภาพการให้บริการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการระหว่างประเทศ 
 
2. แผนงาน/โครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 

2.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพ 
โดยดำเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการในการทำการค้าระหว่างประเทศใน 4 กลุ่มสินค้าและธุรกิจบริการ ได้แก่ 
(1) สินค้าเกษตรและแปรรูป (ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น) สินค้าอาหาร ผักผลไม้ และ
ธุรกิจร้านอาหารไทย (2) สินค้าอุตสาหกรรม (3) สินค้าไลฟ์สไตล์ OTOP และแฟชั่น และ (4) ธุรกิจบริการ
ศักยภาพสูง (High Value Services) ได้แก่ ธุรกิจบริการ WMS (Wellness and Medical Services) และ
สินค้าเก่ียวเนื่องธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ และธุรกิจบริการสนับสนุนและสินค้าเก่ียวเนื่อง โดยการจัดกิจกรรม
พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อาทิ งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ (งาน THAIFEX / 
STYLE / BKK Gems /TAPA) การเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ การร่วมกับห้างสรรพสินค้าใน
ต่างประเทศและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทย การเชื่อมโยงผู้ประกอบการภูมิภาคสู่สากล การ
ส่งเสริมแบรนด์แฟชั่นระดับสูงของไทยในตลาดต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงคลัสเตอร์
ระหว่างธุรกิจบริการและสินค้าที่เก่ียวเนื่อง เป็นต้น 
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2.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดและการทำธุรกิจระหว่างประเทศ โดย
ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

  1) รักษาตลาดเดิม เปิดตลาดใหม่ ฟ้ืนฟูตลาดที่เคยขยายตัวได้ดี อาทิ สหรัฐฯ สหภาพ 
ยุโรป ญี่ปุ่น จีน อาเซียน ตะวันออกกลาง อาฟริกา ละตินอเมริกา อิรัก โดยการจัดเจรจาการค้า และการเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้า 

  2) ผลักดันการค้าระหว่างประเทศกับพันธมิตรในตลาดศักยภาพ (Strategic 
Partnership) โดยการจัดคณะผู้บริหารระดับสูงเยือนต่างประเทศ และต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจาก 
ต่างประเทศ รวมถึงจัดกิจกรรมเพ่ือเจาะตลาดต่างประเทศผ่านการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า NPEW 2021 
(Natural Product Expo West) 

  3) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ค้าชายแดน CLMV และ ASEAN และตลาดเมืองรอง City 
Focus โดยแสวงหาคู่ค้าและลู่ทางการดำเนินธุรกิจในเมืองรอง อาทิ ปากีสถาน เซเนกัล กาตาร์ โอมาน 
เอกวาดอร์ คาซัคสถาน 

  4) ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ โดยรวมถึงการเชื่อมโยง 
ผู้ประกอบการในระดับภูมิภาค และพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดต่างประเทศ ผ่านการ
เข้าร่วมงานแสดงสินค้า China International Import Expo 2020 เป็นต้น 

2.3 โครงการรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ พ.ศ. 2563-2565 โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

  1) เชิญผู้นำเข้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวที่มีศักยภาพมาร่วมการเจรจาการค้ากับผู้
ส่งออกไทย และจัดนิทรรศการ พร้อมทั้งสาธิตการประกอบอาหารจากข้าว/ผลิตภัณฑ์จากข้าวไทย 

  2) สร้างความร่วมมือกับ e-marketplace ชั้นนำเพ่ือส่งเสริมการซื้อ-ขายสินค้าข้าวและ 
ผลิตภัณฑ์ผ่านการเชิญ Key Opinion Leader หรือผู้มีอิทธิพลทางความคิด 

(Influencer) ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ และนำไปเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์เพ่ือสร้าง
การรับรู้ในวงกว้าง 

2.4 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ โดยดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการ 
ไทยในทุกระดับตั้งแต่ฐานรากจนถึงผู้ที่มีประสบการณ์ส่งออก สร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่การค้า
สมัยใหม่ และการให้บริการสถาบันและเครือข่าย โดยทำการรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการและนำไปวิเคราะห์
เชิงลึกเพ่ือพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย ทั้งนี้ จะมีการจัดกิจกรรม Coaching 
โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางการอบรมออนไลน์/Conference กิจกรรมเชิงรุกเพ่ือสร้างผู้ประกอบการและบุคลากร
ด้านการค้าในเศรษฐกิจยุคใหม่ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคต่อเนื่อง สร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานในต่างประเทศ 

2.5 โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการ โดยดำเนินการสร้าง 
ภาพลักษณ์ประเทศไทยในด้านการค้าระหว่างประเทศผ่านสื่อต่างประเทศ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ส่งเสริม
แบรนด์สินค้าและบริการที่มีความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบที่ดีผ่านตราสัญลักษณ์    De-Mark จัด
กิจกรรมทางการตลาดผ่านงานแสดงนิทรรศการและเจรจาการค้าในต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมสินค้าไทยให้
ได้รับรางวัลด้านการออกแบบระดับสากล เช่น รางวัล G-mark และรางวัล Red dot และสินค้านวัตกรรมและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ตลาดสากล (T Style) 
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2.6 โครงการสร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศสู่สากล โดย

ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการให้บริการข้อมูล/คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยสร้างและรักษา
มาตรฐานการให้บริการในช่องทางหลักและสื่อดิจิตอล (DITP Touch) บริหารจัดการห้องสมุดการค้าระหว่าง
ประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการ/ผู้นำเข้าให้ดำเนินธุรกิจได้ง่ายและสะดวกยิ่งข้ึน (Ease of Doing Business) 
ตลอดจนขยายและเพ่ิมช่องทางบริการภาครัฐสู่ผู้ประกอบการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านบริการ DITP 
Service Center โดยยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ 

2.7 โครงการพัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าฮาลาลสู่ตลาดโลก โดย
ดำเนินการสร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการฮาลาลผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อดิจิทัล/ออนไลน์ สนับสนุนข้อมูล
การตลาดและพัฒนาฐานข้อมูลผู้ประกอบการฮาลาล และพัฒนาผู้ประกอบการฮาลาลในภูมิภาคให้สามารถ
ผลิตสินค้าตรงกับความต้องการ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการส่งออกสินค้าฮาลาล ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัด
กิจกรรมเจรจาการค้า การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ (เช่น Gulfood) การจัด Thailand Halal 
Pavilion (เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Mihas) การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการขายในห้างสรรพสินค้า/ซุปเปอร์สโตร์ 
 
3. การบริการของกรมส่งเสริมการการค้าระหว่างประเทศ 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีหน้าที่ในการให้บริการต่าง ๆ ดังนี้ 
1. การให้บริการข้อมูลและคำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ 

ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจสามารถขอรับข้อมูลและคำปรึกษาจากกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศได้ตามช่องทาง ดังนี้ 

1.1 ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC) 
ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง

พาณิชย์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2545 ทำหน้าที่กำหนดทิศทางนโยบายการดำเนินงาน ทั้งนี้ 
ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ เป็นหน่วยงานที่เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการส่งออกและส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นหน่วยงานที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออกในการออกเอกสาร
รับรองต่าง ๆ และใบอนุญาตที่ใช้ในการส่งออก ตลอดจนให้คำปรึกษาและแนะนำในด้านเอกสารส่งออกในเชิง
ลึกมาไว้ ณ จุดเดียวกัน โดยได้รวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำนวน       
17 หน่วยงาน 

ที่อยู่  22/77 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-512-123  หมายเลขโทรสาร  02-512-3055 
อีเมล  onestop@ditp.go.th 
1.2  แอพพลิเคชัน “DITP Touch” 

 แอพพลิเคชัน “DITP Touch” ให้บริการ ดังนี้ 
(1) พูดคุยเรื่องการส่งออกกับเจ้าหน้าที่ ผ่าน Live chat ในวันจันทร์ - ศุกร์ 

 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
(2) บริการฝากคำถามกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการนำเข้า - ส่งออก  

 

mailto:onestop@ditp.go.th
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(3) ข้อมูลหัวข้อ “ความภูมิใจ SMEs ไทยสู่ตลาดโลก” ซึ่งเป็นข้อมูล 
 ของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการค้าระดับนานาชาติ 

(4) การสรุปขั้นตอนการส่งออก 
(5) Quiz วัดระดับความรู้ด้านการส่งออก 
(6) เรื่อง/ข่าวเด่นที่เก่ียวข้อง 
 

       
- แอพพลิเคชัน DITP Touch - 

 
2. ข้อมูลการค้าขายออนไลน์ 
  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้บริการข้อมูลการค้าขายออนไลน์ในรูปแบบเอกสาร 
PDF โดยแบ่งข้อมูลตามภูมิภาค ได้แก่  

2.1 ภูมิภาคอาเซียน  
2.2 ภูมิภาคเอเชียตะวันออก/โอเชียเนีย  
2.3 ภูมิภาคเอเชียใต้ แอฟริกา ตะวันออกกลาง  
2.4 ภูมิภาคอเมริกา และละตินอเมริกา  
2.5 ภูมิภาคยุโรป และเครือรัฐเอกราช (ประเทศที่แยกตัวมาจากสหภาพโซเวียตเดิม) 

 
3. ข้อมูลสนิค้าและการตลาด 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้บริการข้อมูลสินค้าและการตลาด ดังนี้ 
3.1 ข้อมูลตลาดที่น่าสนใจ โดยแบ่งข้อมูลตามภูมิภาคเช่นเดียวกับข้อมูลการค้าขายออนไลน์ 
3.2 ข้อมูลสินค้า/บริการที่น่าสนใจ โดยแบ่งเป็นประเภทของสินค้าและบริการ 5 ประเภท 

ได้แก่ การเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรม ไลฟ์สไตล์/แฟชั่น/อัญมณีและเครื่องประดับ สุขภาพและความงาม 
และธุรกิจบริการ 

3.3. ข้อมูลสถิติการค้า 
3.4 ขั้นตอนการส่งออก โดยแบ่งเป็นข้อมูลตามตามประเภทและชนิดของสินค้าในรูปแบบ

เอกสารPDF ได้แก่ 
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o ยานพาหนะ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ มีข้อมูลสินค้า 11 ชนิด  
o ผลิตภัณฑ์สำหรับทารก   มีข้อมูลสินค้า 5 ชนิด 
o เครื่องดื่ม    มีข้อมลูสินค้า 5 ชนิด 
o เคมีภัณฑ์    มีข้อมูลสินค้า 2 ชนิด 
o วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  มีข้อมูลสินค้า 18 ชนิด 
o เครื่องสำอาง    มีข้อมูลสินค้า 6 ชนิด 
o เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีข้อมูลสินค้า 16 ชนิด 
o ไม้ดอก และไม้ประดับ   มีข้อมูลสินค้า 3 ชนิด 
o อาหาร    มีข้อมลูสินค้า 33 ชนิด 
o รองเท้า    มีข้อมูลสินค้า 6 ชนิด 
o เชื้อเพลิง    มีข้อมูลสินค้า 4 ชนิด 
o เฟอร์นิเจอร์    มีข้อมูลสินค้า 3 ชนิด 
o เครื่องประดับ    มีข้อมูลสินค้า 6 ชนิด 
o ของขวัญและอุปกรณ์แต่งบ้าน  มีข้อมูลสินค้า 16 ชนิด 
o ของใช้ในบ้าน    มีข้อมูลสินค้า 19 ชนิด 
o เครือ่งจักรกล    มีข้อมูลสินค้า 3 ชนิด 
o ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม   มีข้อมูลสินค้า 3 ชนิด 
o ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็ก  มีข้อมูลสินค้า 6 ชนิด 
o พลาสติก ยางพารา และผลิตภัณฑ์ มีข้อมูลสินค้า 9 ชนิด 
o ธุรกิจบริการ (ผลิตภัณฑ์สปา)  มีข้อมูลสินค้า 3 ชนิด 
o เครื่องเขียนและสิ่งพิมพ์  มีข้อมูลสินค้า 5 ชนิด 
o สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป  มีข้อมูลสินค้า 11 ชนิด 
o ของเล่น    มีข้อมูลสินค้า 5 ชนิด 
o เบ็ดเตล็ด    มีข้อมูลสินค้า 32 ชนิด 

 
4. กิจกรรมส่งเสริมการค้า 
  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้บริการข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการค้า ดังนี้ 
  4.1 งานแสดงสินค้าในประเทศ 
  4.2 งานแสดงสินค้าในอาเซียน 
  4.3 งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ 
  และขณะนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีบริการ “กิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศรองรับ Covid-19” โดยให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการติดโรคโควิด 19 ในรูปแบบ
ออนไลน์ ได้แก่ การให้คำปรึกษาผ่านแอพพลิเคชัน การอบรมสัมมนา งานแสดงสินค้าและการจับคู่ธุรกิจ
ออนไลน์ เป็นต้น  
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5. องค์ความรู้และกิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ 
  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้บริการข้อมูลความรู้และกิจกรรมการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่สินค้าและบริการ ดังนี้ 

5.1 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
5.2 ส่งเสริมการออกแบบ 
5.3 ส่งเสริมนักออกแบบ 
5.4 สร้างภาพลักษณ์สินค้าในด้านคุณภาพ ด้วย T Mark 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีข้อมูล “รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (PM 

Award)” เพ่ือแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลกโดยมีเป้าหมายที่จะ
สนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่มีผลงานดีเด่นอีกด้วย 
 

      
 

ตัวอย่างสรุปสาระข้อมูลสินค้าและการตลาดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ซึ่งสามารถเข้าถึงจากหน้าเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ <ditp.go.th> เข้าจากหน้าหลัก> แนวโน้มตลาดหรือแนวโน้มสินค้าและ
เลือกศึกษาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและการตลาดในหัวข้อและประเทศท่ีสนใจ โดยกรมฯมีการปรับปรุง
ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ 
1. แนวโน้มการดูแลผิวพรรณของชาวจีนหลังวิกฤต COVID 19 โดย Ms. Chanida Inpa1  
    เมื่อวันที ่ 29 มิถุนายน 2563 
  ศูนย์วิจัยข้อมูล CBNData ของจีนร่วมกับเครื่องสำอาง L’OREAL CHINA สำรวจผู้บริโภค 
จำนวน 1,500 ราย พบว่า ในช่วงเกิดการระบาดของโรค COVID – 19 ผู้บริโภคเกือบร้อยละ 50 ให้
ความสำคัญ  กับการดูแลผิวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้บริโภคท่ีเกิดระหว่างปี 1990 – 1999 (พ.ศ. 2533 
– 2542) รองลงมา คือ ผู้บริโภคท่ีเกิดระหว่าง ปี 1980 – 1989 (พ.ศ. 2523 – 2532) และผู้บริโภคท่ี
เกิดระหว่างปี 2000 – 2009 (พ.ศ. 2543 – 2552) ตามลำดับ โดยปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคหันมาให้
ความสำคัญกับการดูแลผิวมากขึ้น ได้แก่ การอยู่ในบ้านเป็นเวลานานทำให้มีเวลาใส่ใจผิวพรรณของตนเองมาก
ขึ้น ความต้องการให้ผิวพรรณดียิ่งขึ้น การแต่งหน้าน้อยลงทำให้หันมาดูแลผิวพรรณมากขึ้น ความต้องการขจัด
ปัญหาผิวพรรณที่ไม่ดีและความไม่สะดวกที่จะออกไปสถานเสริมความงามนอกบ้านเพื่อดูแลผิวพรรณ เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังพบว่า ในช่วงที่ต้องกักตัวภายในบ้านและออกจากบ้านน้อยลงทำให้ผู้หญิงจีนแต่งหน้าน้อยลง ส่ง
ให้มกีารใช้ผลิตภัณฑ์เช็ดเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ป้องกันแดดน้อยลง ในขณะที่ผลิตภัณฑ์สำหรับดูแล
ผิวหน้ามีการใช้เพิ่มขึ้น อาทิ แผ่นมาส์กหน้า โลชั่นบำรุงผิวหน้า เซรั่ม เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับดูแล
ผิวหน้า เป็นต้น 

 
1 

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/629441/629441.pdf&tit

le=629441&cate=413&d=0 

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/629441/629441.pdf&title=629441&cate=413&d=0
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/629441/629441.pdf&title=629441&cate=413&d=0
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ปัจจุบันการดูแลผิวพรรณไม่ได้หมายถึงการทำให้สวยขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายถึงการ

ดูแลหน้าตาให้ดูดี รักษาผิวให้แข็งแรงอีกด้วย นอกจากนี้ การมีผิวพรรณที่ดีย่อมนำมาซึ่งความมั่นใจและความ
ผ่อนคลายอีกด้วย โดยหลังจากการระบาดของโรค COVID – 19 ยังสำรวจพบว่า ผู้บริโภค ร้อยละ 58 ดูแลผิว
ด้วยการเพ่ิมความต้านทานของผิวจากสภาพแวดล้อมภายนอก รองลงมาอีกร้อยละ 55 ดูแลผิวโดยเน้นคุณค่า
และประโยชน์ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ และร้อยละ 53 ดูแลผิวโดยเน้นการปรับปรุงผิวพรรณอย่างต่อเนื่อง 
โดยปัจจุบันเหตุผลที่ผู้บริโภคใช้ในการเลือกผลิตภัณฑ์ดูแลผิวมากที่สุด ได้แก่ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพของ 
ผลิตภัณฑ์ และส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ตามลำดับ ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่เน้นประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 
ความปลอดภัย และราคาเป็นสำคัญ  

เป็นที่ทราบกันดีว่า ภายหลังการระบาดของโรค COVID – 19 ยังคงมีมาตรการควบคุมโรค 
ด้วยการขอความร่วมมือให้ทุกคนสวมใส่หน้ากาก ซึ่งจากการสำรวจพบว่า ผู้บริโภคกว่ารอ้ยละ 60ที่สวมใส่
หน้ากากมีอาการแพ้ เกิดสิวและรูขุมขนกว้าง โดยเฉพาะเพศหญิงมีปัญหาผิวจากการสวมใส่หน้ากากถึงร้อยละ 
69 ขณะที่เพศชายมีปญัหาผิวจากการสวมใส่หน้ากาก ร้อยละ 57 ทำให้กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีปัญหาจากการสวม
ใส่หน้ากากคำนึงถึงปัจจัยในการเลือกผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่สำคัญท่ีสุด ได้แก่ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ 
ส่วนผสม การบอกต่อ ราคาและชื่อเสียงของแบรนด์ตามลำดับ 

 อย่างไรก็ดี จากการสำรวจยังพบว่า ผู้บริโภคชาวจีนส่วนใหญ่ยังคงมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
การดูแลผิวหน้า ดังนี้ 1) เมื่อสวมใส่หน้ากากไม่ จำเป็นต้องทาครีมกันแดด โดยผลสำรวจพบว่า ผู้บริโภคร้อย
ละ 31 ทำครีมกันแดดลดลงเมื่อสวมใส่หน้ากาก ขณะที่ผู้บริโภคร้อยละ 31 ยังคงทาครีมกันแดดเมื่อสวมใส่
หน้ากาก ส่วนผู้บริโภค ร้อยละ 24 ไม่ได้ทำครีมกันแดดเป็นประจำอยู่แล้ว และผู้บริโภคร้อยละ 14 คิดว่า 
เมื่อสวมใส่หน้ากากแล้วไมจ่ำเป็นต้องทาครีมกันแดด 2) เมื่อผ่านช่วงวัยรุ่นแล้วจะไม่มีสิว แต่ในความเป็นจริง
นอกเหนือจากสิววัยรุ่นปกติแล้ว คนส่วนใหญ่ยังเกิดสิวหลังเป็นวัยรุ่น โดยมสีาเหตุสำคัญจากการดื่มเครื่องดื่มที่
มีน้ำตาลสูง การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง การแกะหรือบีบสิว การพักผ่อนไม่ตรงเวลา ความเครียด 
มลพิษทางอากาศ การมีประจ ำเดือน เป็นต้น ซึ่งจากการสำรวจผู้ที่มีปัญหาสิวทุกเพศทุกวัย พบว่า ผู้ที่เกิด
ระหว่างปี 2000 – 2009 (พ.ศ. 2543 – 2552) มีปัญหาสิวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาเป็นผู้
ที่เกิดระหว่างปี 1990 – 1999 (พ.ศ. 2533 – 2542) ร้อยละ 27 ผู้ที่เกิดระหว่างปี 1970 – 1979 
(พ.ศ. 2513 – 2522) ร้อยละ 26 ผู้ที่เกิดระหว่างปี 1980 – 1989 (พ.ศ. 2523 – 2532) ร้อยละ 22 
และผู้ที่เกิดก่อนปี1970 (พ.ศ. 2513) ร้อยละ 16 ตามลำดับ  
 
2. รายงานสถานการณ์ภาพรวมสินค้าสุขภาพความงามในสิงคโปร์ โดย Ms. Supranee Kongkiatkamon2 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 

1. ภาพรวมสถานการณ์: สถานการณ์ตลาดและแนวโน้มการบริโภค ตลาดผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอางในสิงคโปร์มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 สื่อออนไลน์ด้านความงาม
อันดับหนึ่งของสิงคโปร์ Daily Vanity ได้มีการคาดการณ์ว่า ในปี 2561 มูลค่าของตลาดผลิตภัณฑ์ 

 
2 

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/629430/629430.pdf&tit

le=629430&cate=414&d=0 

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/629430/629430.pdf&title=629430&cate=414&d=0
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/629430/629430.pdf&title=629430&cate=414&d=0
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เครื่องสำอางในสิงคโปร์จะมีการเติบโตถึง 937 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.3 
ต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในสิงคโปร์ยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์
บำรุงผิวและเครื่องสำอางออร์แกนิค ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีจะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้บริโภค  
ในสิงคโปร์ในปัจจุบันชาวสิงคโปร์มีการศึกษาข้อมูลและคุณประโยชน์ของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สินค้า สุขภาพ
ความงาม รวมถึงระมัดระวังการบริโภคมากยิ่งข้ึน ดังนั้นการบริโภคสินค้าจำพวกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและ
เครื่องสำอางในตลาดสิงคโปร์ ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค (Organic) มากขึ้น ในปี 
2560 บริษัทวิจัย Nielsen ได้ทำการสำรวจกลุ่มเป้าหมายผู้หญิงจำนวน 1,001 ราย ได้ผลสรุปว่า 39% 
ของผู้ที่ทำการสำรวจมีความสนใจที่จะมองหาแบรนด์ใหม่ที่สินค้าผลิตมาจากธรรมชาติ ปราศจากส่วนผสมหรือ
สารเคมีสังเคราะห์ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น แบรนด์ Kew Organics แบรนด์ Balm Kitchen และแบ
รนด์ Katfood ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามท่ีผลิตจากออร์แกนิค ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นถึง  
20% - 30%  

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์สปาซึ่งเป็นที่นิยมของชาวสิงคโปร์ ยังถูกจัดให้อยู่ในรายการผลิตภัณฑ์ 
เครื่อง   สำอางโดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสินค้าและการบริการสปาส่วนใหญ่จะผลิตมาจากธรรมชาติหรือมีส่วนผสม
จากสมุนไพร ซึ่งสามารถแบ่งได้ 5 ประเภท ดังนี้ 1. ผลิตภณัฑ์บำรุงผิว (Skin Care) 2. สปา ส่วนตัวที่บ้าน 
(Home Spa) 3. สุคนธบำบัด (Aromatherapy) 4. น้ำมันหอมระเหย (Aroma Oil Perfume) และ          
5. อุปกรณ์สปา (Accessories Spa) ส่งผลให้ธุรกิจสปาของสิงคโปร์ในปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
มากขึ้น อันเนื่องมาจากสภาวะเหนื่อยล้าของชาวสิงคโปร์จากการทำงานและการรณรงค์ของภาครัฐให้ชาว
สิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี จากการคาดการณ์ แนวโน้มการบริโภคและความ
ต้องการสินค้าผลิตภัณฑ์สปาจะเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 5 ต่อปี โดยกลุ่มผู้บริโภค มีทั้งกลุ่มรายได้สูงและกลุ่ม
รายได้กลาง 

2. โอกาส อุปสรรค และความท้าทาย : ชาวสิงคโปร์ส่วนมากนิยมซื้อสินค้าสุขภาพความงาม
และผลิตภัณฑ์สปา รวมถึงสินค้าสุขภาพความงามและสินค้าสปาของไทย นอกจากนี้ ความนิยมไม่ได้หยุดอยู่
แค่ชาวสิงคโปร์ในวัยทำงานเท่านั้น แต่วัยหนุ่มสาวก็เริ่มให้ความสนใจในสินค้าสุขภาพความงามนี้ ทัง้นี้ สินค้า
สุขภาพความงามและสินค้าสปาที่มาออกร้านในงาน Thai Festival ที่ทางสถานทูตไทยได้จัดขึ้น ได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมาก โดยผู้ประกอบการสิงคโปร์ติดต่อกลับมายัง สคต. ณ กรุงสิงคโปร์ เพื่อขอข้อมูลการติดต่อ
กับบริษัทเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม สินค้าสุขภาพความงามและสินค้าสปาในสิงคโปร์มีการแข่งขันที่สูงมาก    
เนื่องจากจำนวนประชากรที่มีเพียง 5.8 ล้านคน อีกทั้ง สิงคโปร์ยังเป็นประเทศเปิด มีบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่
รายหลายเข้ามาดำเนินธุรกิจในสิงคโปร์ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเข้ามาตลาดสิงคโปร์ของบริษัทไทย            

ในปัจจุบันผู้บริโภคชาวสิงคโปร์เริ่มให้ความสนใจและหาความรู้ด้านสมุนไพรมากข้ึน แตกต่างจากใน
อดีตที่ชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่มีความเชื่อว่า สินค้าจากประเทศตะวันตกมีคุณภาพดีกว่าสินค้าจากเอเชีย 
โดยเฉพาะสินค้าท่ีมีส่วนผสมจากสมุนไพร ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีของผลิตภัณฑ์สินค้าบำรงุผิวและสินค้าสปา
ของไทยที่จะขยายตลาดออกมาสู่สิงคโปร์  

3. กลยุทธ์เจาะตลาดและแผนงานผลักดันการใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์สินค้า 
เนื่องจากชาวสิงคโปร์นิยมเลือกหาและซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ นอกจากนี้ การเจาะตลาดสิงคโปร์ผ่านทาง
ออนไลน์จะใช้ต้นทุนน้อยกว่าการเข้ามาเปิดบริษัทในสิงคโปร์ทำให้ผู้ประกอบไทยมีศักยภาพในแข่งขันมากขึ้น  
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การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในสิงคโปร์ ถือว่าเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าไทยใน
ระดับประเทศได้เป็นอย่างดี เช่น งานแสดงสินค้า Beauty Asia เป็นต้น การจัดงาน Thailand Week 2019 
ในย่าน Bugis Plus ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าท้ังวัยทำงานและวัยหนุ่มสาวจำนวนมากมาจับจ่ายสินค้า  

4. ข้อเสนอแนะ/ประเด็นที่ต้องเฝ้าระวัง (อาทิ GSP FTAs การเมือง การเลือกตั้ง ภัยพิบัติ 
ฯลฯ) ผู้ประกอบการไทยที่สนใจที่จะขยายตลาดออกมาสู่สิงคโปร์ ควรให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพของ
สินค้า   และการประชาสัมพันธ์ทั้งในด้านตัวผลิตภัณฑ์และส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการ    ด้านความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ชาวสิงคโปร์นิยมสอบถามข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อ นอกจากนี้ 
การจัดทำเว็บไซต์ก็มีส่วนสำคัญสำหรับการขยายตลาดมาสู่สิงคโปร์ เนื่องจากชาวสิงคโปร์นิยมซื้อของออนไลน์ 
และนิยมหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์  

ระเบียบการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Cosmetic Product) ในสิงคโปร์ควบคุมดูแลโดย
หน่วยงาน Health Sciences Authority (HSA) ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ เป็นหน่วยงานที่
กำกับดูแลเครื่องสำอางในสิงคโปร์ ขั้นตอนและระเบียบการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในสิงคโปร์มีความ 
ซับซ้อน ผู้ประกอบการไทยควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียดภายใต้มาตรการ COVID-19 Circuit Breaker ใน
สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศมาตรการผ่อนปรนหลังการสิ้นสุด Circuit 
Breaker ระยะที่สอง หลังจากการประเมินสถานการณ์ อัตราการเพ่ิมของผู้ติดเชื้อในสิงคโปร์ในช่วงมาตรการ
ผ่อนปรนฯ ระยะที่หนึ่ง (เริ่มผ่อนปรนเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563) และพบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในกลุ่มแรงงาน
ต่างชาติมีจำนวนลดลง ผู้ติดเชื้อในชุมชนมีจำนวนเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย และไม่มีผู้ติดเชื้อที่เป็นกลุ่มใหม่เกิดข้ึน ซึ่งใน
มาตรการผ่อนปรนฯ ระยะที่สองนี้จะเป็นการอนุญาตให้กิจกรรมทางธุรกิจและสังคมสามารถเปิดทำการได้
เพ่ิมข้ึน เช่น การให้บริการนั่ง รับประทานในร้านอาหาร การกลับไปเรียนที่โรงเรียนของนักเรียนในทุกระดับชั้น 
และการเปิดให้บริการ สถานที่ออกกำลังกายทั้งกลางแจ้งและในร่ม แต่การจัดงานขนาดใหญ่ (Event) ยังไม่ได้
รับอนุญาตให้เปิดทำการ 
3. รายงาน Business Creation and Networking โดย สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
    ณ กรุงโซล3 เมือ่วันที่ 5 มิถุนายน 2563 

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโซล รายงาน Business Creation and 
Networking เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563  

1.ข้อมูลบุคคล-องค์กรที่เข้าพบ  
   1. Mr. Shawn JOO ตำแหน่ง CEO และ Co-Founder  
  ชื่อ: Thaiday Co., Ltd.  
  ที่อยู่: 2F., 9-27, Chammaemi-Gil, Beopheung-Ri, Tanhyeon-Myun,  
        Paju City, Gyeonggi-Do, Korea  
 โทรศัพท์: +82 10 9092 7345  
 

 
3 

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/629430/629430.pdf&tit

le=629430&cate=414&d=0 

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/629430/629430.pdf&title=629430&cate=414&d=0
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/629430/629430.pdf&title=629430&cate=414&d=0
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E-mail: shawnjoo@hotmail.com  
เว็ปไซต์: http://www.thethaiday.com  

2. รายละอียดบริษัท/องค์กร  
2.1 ก่อตั้งเมื่อปี 2019  
2.2 ประวัติความเป็นมา: บริษัท Thaiday Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2019 หุ้นสว่นกับนายรฐั 

พงษ์สุรพิพัฒน์ จาก บริษัท โรงเส้นหมี่ชอแฮง จำกัด เป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทขนมขบ
เคี้ยว สินค้า Snack เป็นหลัก ปัจจุบันทางบริษัทนำเข้าสินค้า Snack จากบริษัทไทย KUNNA Groceries Co., 
Ltd. ทั้งหมด 6 SKU คือ มะม่วงอบแห้งเคลือบช๊อกโกแลตนม ขนมช๊อกโกแลตนมอบกรอบชนิดถ้วย ขนมวาฟ
เฟิลกะทิสอดไส้ช๊อกโกแลตนม มะม่วงอบ กรอบ มังคุดอบกรอบ และเนื้อมะพราวน้ำหอมอบกรอบ  

2.3 ประเภทของกิจการ  
( ) โรงงานผู้ผลิต    ( ) ผู้ส่งออก  
(/) ผู้นำเข้า     (/) ผู้ขายส่ง  
( ) ผู้ขายปลีก    ( ) บริษัทตัวแทน  
( ) ห้างสรรพสินค้า    ( ) ห้างสรรพสินค้าเฉพาะ  
( ) องค์กรระหว่างประเทศ   ( ) องค์กรทางการค้า  
( ) องค์กรไม่แสวงหากำไร   ( ) อ่ืนๆ  

2.4 สินค้าและบริการของบริษัท/องค์กร : - ขนมขบเคี้ยว  
3. สินค้าและบริการที่นำเข้าและสนใจจากประเทศไทย: ขนมขบเคี้ยว/สินค้า Snack  

และน้ำผึ้ง  
4. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ สคต. ณ กรุงโซล วันที่ 5 มิถุนายน 2563  

บริษัท Thaiday Co., Ltd. เป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว/สินค้า Snack 
ระดับชั้นบน ปัจจุบันนำไปจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าชั้นบนของเกาหลี เข่น ห้าง Shinsegae และ 
Premium Mall SSG Market ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียม
เข้าไปจำหน่ายใน Coupang ที่เป็น บริษัทค้าปลีกออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด และมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดใน
เกาหลีใต้ ซึ่ง บริษัท Thaiday Co., Ltd. มีความประสงค์นำสินค้าไทยที่มีคุณภาพมาสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทย
เป็นระดับพรีเมี่ยมในตลาดเกาหลีใต้อย่างมาก สคต. ณ กรุงโซลไดแ้นะนำให้เข้าร่วม กิจกรรมโปรโมทผลไม้
ไทยที่ สคต.ณ กรุงโซล และสำนักงาน ททท.โซล จัดร่วมกับห้างสรรพสินค้า Hyundai จัดขึ้นใน 2 สาขา โดย
สาขา Pangyo จัดขึ้นระหว่างวันที่    15-21 พ.ค และระหว่าง วันที่ 22-28 พ.ค จัดในสาขา Sinchon เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ผลไม้ ไทยและสินค้าผลไม้ไทย โดยราคาพิเศษ ซึ่งทางบริษัท ลดราคา 15% จากราคาปกติ 
(ราคาขนมช๊อกโกแลตนมอบกรอบ   ชนิดถ้วย ขนมวาฟฟิลกะทิสอดไส้ช๊อกโกแลตนม : 6,000 วอนต่อกล่อง 
/ มะมว่งอบกรอบ : 14,500 วอนต่อกล่อง/ และมังคุดอบกรอบ 16,500 วอนต่อกล่อง) นอกจากนี้ บริษัท 
Thaiday Co., Ltd. สนใจการนำเข้าน้ำผึ้งจากประเทศไทยดว้ย โดยเฉพาะสินค้าน้ำผึง้โครงการหลวง ซึ่งถือเป็น
อย่างยิ่งว่า สนิค้าพิเศษระดับพรีเมี่ยมของไทย ซึ่ง สคต. ณ กรุงโซล จะค้นหาข้อมูล บริษัทผู้ผลิตสินค้าน้ำผึ้ง
โครงการหลวงมาให้ในโอกาสถัดไป และเชิญชวน บริษัท Thaiday Co., Ltd. ในงานแสดง สินค้า Thaifex – 
Anuga Asia ระหว่างวันที่ 22 – 29 กันยายน เพ่ือพัฒนาสินค้าไทยอีกมากมายต่อเนื่อง  
 

mailto:shawnjoo@hotmail.com
http://www.thethaiday.com/
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4. ผลิตภัณฑ์กรูมม่ิงขายดี ชาวอินเดียดูแลตัวเองท่ีบ้านเพิ่มข้ึนช่วง COVID 19 โดยสำนักงานส่งเสริม
การค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเดลี4 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563 

ต้ังแต่ COVID-19 แพร่ระบาด ยอดขายผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อและสินค้าจำเป็นต่างๆ เพ่ิมข้ึนอย่าง
เห็นได้ชัด แต่สินค้าอีกประเภทหนึ่งที่มียอดขายเพ่ิมขึ้นเช่นกัน คือ ผลิตภัณฑ์กรูมม่ิง เนื่องจากผลของการล็อค
ดาวน์และการปิดตัวชั่วคราวของซาลอนและร้านเสริมสวยต่างๆ ในช่วงกว่าสองเดือนที่ผ่านมา ชาวอินเดียจึง
ต้องหัดดูแลตัวเองที่บ้านจนกลายเป็นอีกหนึ่ง New Normal ในปัจจุบัน ตลาดอีคอมเมิร์ซยอดนิยมของอินเดีย
อย่าง Amazon และ Flipkart มียอดซื้อสินค้ากรูมม่ิงเพ่ิมข้ึนกว่า 2 เท่าในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 
โดยเฉพาะสินค้าดูแลผม ผิวหน้า เล็บมือ และเล็บเท้า  

Amazon India กล่าวว่าแนวโน้มทีน่่าสนใจ คือ อุปกรณ์ตัดผม โดยมียอดขายเพ่ิมขึ้น
มากกว่า 7 เท่าในช่วงสถานการณ์นี้ ซึ่งแทบจะถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของอินเดียทีผู่้คนตัดผมเองทีบ่้าน Flipkart 
เผยว่า แนวโน้มในการซ้ือสินค้ากรูมม่ิงเพ่ิมขึน้ทัว่อินเดีย มิเพียงเฉพาะเมืองใหญ่เท่านั้น แต่เมืองรอง เช่น 
อินดอร์อาห์มดาบัด และดิสปูร์ก็มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน เห็นได้จากการค้นหาสินค้าเหล่านี้เพ่ิมขึน้
มากกว่า 2 เท่า  

บริษัทอีคอมเมิร์ซเหล่านี้ยังรายงานว่า ผู้บริโภคซ้ือสินค้ากรูมม่ิงในทุกระดับราคาและสนใจ
คุณสมบัติของสินค้ามากกว่าแบรนด์ แนวโน้มการซื้อสินค้ากรูมมิงมิได้เพ่ิมข้ึนเฉพาะบนร้านค้าออนไลน์เท่านั้น 
แต่ในร้าน ค้าออฟไลน์เช่นกัน โดยเฉพาะในระยะแรกของการล็อคดาวน์ทีร่้านค้าอีคอมเมิร์ซได้รับอนุญาตให้
จัดส่งเฉพาะสินค้าจำเป็นเท่านั้น ผู้คนจึงต้องหันมาพ่ึงพิงร้านค้าท่ัวไปเป็นหลัก 

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญบางรายกลับมองว่า แนวโน้มดังกล่าวอาจจะไม่ยั่งยืนและผู้คนน่าจะกลับไป
ใช้บริการซาลอนเช่นเดิมในท่ีสุด ผู้บริโภคเพียงแค่จำเป็นต้องใช้สินค้าดูแลตนเองในช่วงนี้เท่านั้น นอกจากนี้ 
สินค้ากรูมม่ิงมียอดขายเพ่ิมขึนมาตลอดในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมานี้ ซ่ึงเป็นเพราะผู้บริโภคต้องการเสริมตนเองให้ดูดี
เมือมีโอกาสสังสรรค์แต่เมื่อโอกาสการเข้าสังคมลดลงอย่างมากในช่วงนี้สินค้าในตลาดเหล่านี้ ย่อมได้รับ
ผลกระทบด้านยอดขายไปด้วย 
ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ประกอบการไทย 

Nielsen รายงานว่า ตลาดสินค้าดูแลตัวเองในอินเดียมีมูลค่าประมาณ 604,000 ล้านรปูี 
ซ่ึงมีอัตราเติบโตราว 12-14% มาตั้งแตก่่อนช่วง COVID-19 และคาดว่า สินค้ากรูมมิ่งสำหรับผู้ชายในปี 
2563 จะมีมูลคา่ราว 50,000 ล้านรูปีโดยคํานวณจากการเติบโต 12.3% ในปี 2562 เมือเทียบกับปี 
ก่อนหน้า ทัง้นี้ ข้อมูลไม่ได้รวมอุปกรณ์ดูแลตัวเอง เช่น เครื่องโกน เครื่องกําจัดขน และตัดแต่งขน เนื่องจาก
รายงานระบุว่าสินค้าเหล่านี้มีส่วนแบ่งในตลาดสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า (consumer electronics) ไม่มากนัก  [*1]                  

อีกหนึ่งแนวโน้มที่น่าสนใจในช่วง COVID-19 คือ สินค้าดูแลผิวได้รับความสนใจมากกว่า
เครือ่งสำอาง ซ่ึงเปน็เพราะผู้คนมีเวลาอยู่ที่บ้านและดูแลตัวเองมากข้ึน โดยพบว่า ผู้คนจากอินเดียเหนือ 
ตะวันตก และใต้สนใจสินค้าดูแลผิวมากทีสุ่ด ส่วนผู้บริโภคจากอินเดียตะวันออกนั้นสนใจสินค้าดูแลผมมากกว่า  

 
4 

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/629393/629393.pdf&tit

le=629393&cate=414&d=0 

 

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/629393/629393.pdf&title=629393&cate=414&d=0
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/629393/629393.pdf&title=629393&cate=414&d=0
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สำหรับเครือ่งสำอางพบว่า เครื่องสำอางแต่งตา เช่น มาสคารา อายไลเนอร์และอายแชโดว์มียอดขายเพ่ิมขึน้
เมือ่เทียบกับเดือนมิถุนายนปีทีแ่ล้ว ส่วนลิปสติกน่าจะมีแนวโน้มลดลงเพียงชั่วคราว เพราะผู้หญิง       ที่
คุ้นเคยกับการทาลิปสติกก็จะยังคงใช้ลิปสติกต่อไป แม้จะสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ โดยอาจจะสนใจลิปสติก
เนื้อติดทนนาน (transfer-proof) มากข้ึน นาย Vivek Bali ซีอีโอของ Sephora India กล่าว[*2] 

ในปี 2562 ไทยส่งออกเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิวไปอินเดียรวมมูลค่า 
118.1 ล้านเหรียญสหรฐั ขยายตัว 75.48% จากปกี่อนหน้า โดยกลุ่มสินค้าเครื่องสำอางมีการเติบโตสูง 
สินค้าท่ีอินเดียนำเข้าจากไทยมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าหรือบำรุงผิว หัวน้ำหอมและน้ำหอม 
ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม ผลิตภัณฑ์อาบน้ำ ดับกลิ่นตัวและที่โกนหนวด สบู่ และผลิตภัณฑ์สำหรับช่องปาก เป็น
ต้น แต่เนือ่งจากผลกระทบจาก COVID-19 การส่งออกดังกล่าวในเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2563 ลดลง 
76% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เหลือเพียง 18.9 ล้านเหรียญสหรัฐ[*3]  

อย่างไรก็ตาม ตลาดสินค้าความงามและผลิตภัณฑ์กรูมม่ิงในอินเดียมีแนวโน้มทีจ่ะเติบโต
สูงขึน้อย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทีห่ลายอุตสาหกรรมประสบปัญหาแต่ยอดขายสินค้า
บางประเภท เช่น สินค้าดูแลความงามด้วยตัวเองที่บ้านยังมีแนวโน้มการเติบโตมากข้ึน ส่วนสินค้าที่มียอดขาย
ลดลง เช่น ลิปสติก ก็เป็นเพียงแนวโน้มชั่วคราวเท่านั้น ตลาดอินเดียจึงถือเป็นตลาดทีน่าสนใจสำหรับสินค้า
ความงามและ ผลิตภัณฑ์กรูมมิง ผู้ประกอบการที่ต้องการขยายสินค้ากลุ่มดังกล่าวมายังตลาดอินเดียควรศึกษา
ข้อมูล พฤติกรรมผู้บริโภคท้ังชายและหญิงที่เปลี่ยนไป เพือปรับปรุงสินค้าของตนให้เข้ากับการใช้งานของ
ผู้บริโภค มากขึน้ โดยอาจติดตามแนวโน้มสินค้าท่ีเป็นทีน่ิยมได้จากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซด้านสินค้าดูแล
ตัวเองของ อินเดีย เช่น Nykaa, Purplle และ NewU เป็นต้น อีกวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึง
พฤติกรรมผู้บริโภคอินเดีย ได้แก่ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าด้านความงามที่จะจัดขึนในประเทศภายหลังจาก
สถานการณC์OVID-19 คลี่คลายแล้ว โดยสามารถติดตามราย ละเอียดได้จากทางเว็บไซต์ 
10times.com/india/cosmetics/tradeshows ผู้สนใจเข้ารว่มงาน แสดงสินค้าสามารถสอบถามไปยังกรมฯ 
สำหรับเงือ่นไขในการขอรับการสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมงานที่สนใจได้  

อ้างอิง:  
[*1] Financial Express. [2020]. Covid impact: DIY products a hit in these home 

grooming times. [Retrieved from financialexpress.com].  
[*2] LiveMint. [2020]. Lipstick—and night cream—under your mask. [Retrieved from 

livemint.com].  
[*3] การค้าไทย[2020].  ตลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไทยรายสินค้าเครื่องสำอาง สบู่ และ

ผลิตภัณฑ์รักษาผิว. [Retrieved from tradereport.moc.go.th]. 
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องค์ความรู้ที่ได้รับจากผู้แทนจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

ในการจัดการอบรมในโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศแก่ผู้ประกอบการ 
เพื่อโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจเมือง 

 
เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานการต่างประเทศได้จัดการอบรมในโครงการสร้าง

องค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศแก่ผู้ประกอบการเพ่ือโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจเมือง โดยได้รับความ
อนุเคราะห์จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในการมอบหมายให้ ดร.จักรินทร์ โกมล
ศิริ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มาร่วมเป็นวิทยากร 

ดร.จักรินทร์ฯ ได้กล่าวถึงความจำเป็นของการส่งออกและการดำเนินการค้าระหว่างประเทศ
ว่า เป็นผลมาจากการประกอบธุรกิจภายในประเทศมีคู่แข่งจำนวนมากและผู้บริโภคตลาดในประเทศ  มีกำลัง
ซื้อที่จำกดัทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องขยายตลาดออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งองค์กรภาครัฐที่ส่งเสริมการ
ส่งออก คือ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ
ไทย 4 ด้าน ได้แก่ 
  1. ด้านศักยภาพผู้ประกอบการ โดยในอดีตประเทศไทยเป็นประเทศที่โดดเด่นในด้าน
เศรษฐกิจของอาเซียนแต่ปัจจุบันประเทศไทยมีคู่แข่งทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ราชอาณาจักรกัมพูชาและสหภาพเมียนมา ดังนั้น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงต้องพัฒนา
ประสิทธิภาพของผู้ประกอบการไทยขึ้นอีกระดับหนึ่ง 
  2. ด้านการขยายช่องทางการตลาด โดยสนับสนุนและจัดหาช่องทางการตลาดใหม่ให้แก่
ผู้ประกอบการ ผ่านการจัดงานในประเทศอย่างน้อย 10 ครั้งต่อปี และงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ เช่น 
การจัดงาน Top Thai Brands (https://drive.ditp.go.th/th-/Top-Thai-Brands) ในสหภาพเมียนมาและ
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมถึงสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐอินเดีย 
การจัดงาน Thailand Week ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (https://drive.ditp.go.th/th-/Thailand-
Week) การจัดงาน SMEs Proactive Programme (http://smesproactive.ditp.go.th/)สำหรับผลิตภัณฑ์
ของขวัญ/ของชำร่วย สินค้าและแฟชั่น รวมถึงการตกแต่งบ้านและนวัตกรรม 
  3. ด้านสินค้าและบริการของไทย เนื่องจากคู่แข่งของประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีต้นทุน    
การผลิตต่ำ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงสนับสนุนการพัฒนาสินค้าสำหรับเจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

4. สร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างประเทศในระดับรัฐต่อรัฐ หรือรัฐต่อเอกชน              
โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะสนับสนุนการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและ
ผู้ประกอบการหรือผู้ซื้อจากต่างประเทศเพ่ือผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสดำเนินการค้าระหว่าง
ประเทศ 
  จดุเด่นของกรมส่งเสริมการส่งออก คือ มีสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศถึง 59 แห่ง
ทั่วโลก เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เครือรัฐออสเตรเลีย และประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งมีทูตพาณิชย์    
ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ซื้อต่างประเทศและผู้ประกอบการไทย โดยการจับคู่ผู้ประกอบการไทยกับผู้ซื้อ   
ในต่างประเทศและศึกษาความต้องการของตลาด รวมถึงเป็นพันธมิตรอำนวยความสะดวกในการเจรจาทาง
การค้าระหว่างประเทศในระดับรัฐบาลให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงตรวจสอบข้อเท็จจริง และความน่าเชื่อถือ  
ของผู้ประกอบการในตลาดต่างประเทศ 

https://drive.ditp.go.th/th-/Top-Thai-Brands
https://drive.ditp.go.th/th-/Thailand-Week
https://drive.ditp.go.th/th-/Thailand-Week
http://smesproactive.ditp.go.th/
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  นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยังทำหน้าที่เปรียบเสมือนนักการตลาดให้แก่
ประเทศไทย ซึ่งเน้นการให้ข้อมูลด้านแนวโน้มของตลาด หรือMarket Trend โดยในปัจจุบันตลาดมีแนวโน้ม 
ดังนี้ 
  1. แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ โดยคาดว่าภายใน 3 - 4 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะ   
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับหลายประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ สินค้าที่มีความสำคัญ คือ เสื้อผ้าของผู้สูงอายุ
และอาหาร 
  2. แนวโน้มของตลาดสำหรับแม่และเด็ก โดยมีสินค้าที่สำคัญ ได้แก่ เสื้อผ้าเด็ก ของใช้
สำหรับแม่และเด็ก และอาหารสำหรับแม่และเด็ก 
  3. แนวโน้มของตลาดในกลุ่มสถาบัน โดยปัจจุบันเน้นการประกอบธุรกิจแบบ B2B  
  4. แนวโน้มของตลาดฮิสแปนิก หรือกลุ่มชนชาติหนึ่งในอเมริกาที่มีการเติบโตของประชากร
เพ่ิมมากข้ึน 
  5. แนวโน้มของตลาดเพศทางเลือก โดยผลสำรวจชี้ให้เห็นถึงการใช้จ่ายของเพศทางเลือก    
ที่มากกว่ากลุ่มคนที่มีครอบครัวแล้ว 
  6. แนวโน้มของตลาดผลิตภัณฑ์ออแกนิก ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในตลาดของสหรัฐอเมริกา
และสหภาพยุโรป อีกทั้งเป็นสินค้าที่มีราคาสูง แต่มีขั้นตอนในการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าหลาย
ขั้นตอน 
  7. แนวโน้มของตลาดสัตว์เลี้ยง โดยผู้บริโภคในกลุ่มดังกล่าวจะมีกำลังซื้อสูงและการใช้จ่าย
สินค้าเพ่ือสัตว์เลี้ยงมีแนวโน้มสูงขึ้น 
  สำหรับจุดอ่อนของผู้ประกอบการเมื่อทำการค้าระหว่างประเทศ คือ การขาดการบรรยายถึง
คุณสมบัติหรือคุณค่าของสินค้าให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงประโยชน์และคุณค่าท่ีจะได้รับเมื่อตัดสินใจซื้อสินค้า ทั้งนี้ 
การทำการค้าระหว่างประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาและคุณภาพเพียงอย่างเดียว แต่สินค้าและบริการจะต้องมี
ภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่ยอมรับด้วย ดังนั้นภาครัฐจึงได้มอบตราสัญลักษณ์เพ่ือรับรองมาตรฐานในด้านต่าง ๆ 
เช่น ภาครัฐประกอบด้วยกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงแรงงาน 
ได้ร่วมกันมอบตราสัญลักษณ์ T Mark ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานด้านแรงงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ได้มาตรฐานสากล  โดยมีอายุการใช้งาน 5 ปี ทั้งนี้ ตราสัญลักษณ์
ดังกล่าวมีความสำคัญมากต่อการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศญี่ปุ่นและ
สาธารณรัฐเกาหลี นอกจากนี้ ยังมีการมอบประกาศนียบัตร Thai Select ให้แก่ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ
เพ่ือรับรองว่าร้านอาหารดังกล่าวใช้วัตถุดิบที่ตรงกับต้นตำรับไทย มีรสชาติที่สอดคล้องกับวัตถุดิบที่ใช้ และมี
การบริการที่ดีอีกด้วย 

 

      
 

 



 
 
 
 
 
 
 

องค์ความรู้ 
จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  

กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 



บันทึกการหารือ 
ในการเข้าพบผู้แทนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

เพื่อดำเนินโครงการตามตัวช้ีวัด 3.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานการต่างประเทศ 

 

สรุปประเด็นการหารือ 
หน้าที่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีหน้าที่ตามพันธกิจ ดังนี้ 
       - ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น เช่น การให้
คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดอบรมเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ การนำผู้ประกอบการเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการออกตรารับรองสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการในด้าน
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต ซึ่งผู้ประกอบการที่มีความพร้อมสามารถเข้าโครงการพัฒนาด้าน
วิชาการการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ใช้ได้จริงและตรงตามความต้องการของลูกค้า จัดโดยกองพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก่อน สำหรับการรับรองคุณภาพสินค้าเป็นหน้าที่ของ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
            - เสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ 
       - พัฒนาองค์การและศักยภาพบุคลากรสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง 
       - สร้างเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกระดับ 
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ของบประมาณสำหรับดำเนินการในด้าน 

1. การพัฒนาผู้ประกอบการทุกด้านผ่านการอบรมและการให้คำปรึกษาแก่
ผู้ประกอบการทั่วประเทศในหัวข้อที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน  

2. การนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานในและต่างประเทศ  

1. การอบรมผู้ประกอบการ  
ที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการในทุกด้าน เพ่ือสร้างความ

พร้อมก่อนเข้าร่วมแสดงสินค้าในต่างประเทศ โดยในช่วงสองปีที่ผ่านมา เน้นการอบรมด้านสินค้าเกษตรและ
อาหาร  ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนั้น ยังมีนโยบายให้กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมรับผิดชอบพัฒนาและประชาสัมพันธ์ “ผ้าทอ” เนื่องจาก  มีความเชี่ยวชาญ โดยได้ดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ผ่านทางโทรทัศน์รายการอายุน้อยร้อยร้าน 

 
รายการ OTOP TOP THAILAND สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
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ทั้งนี้ กระทรวงฯ จะจัดอบรมให้กับผู้ประกอบการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยจะ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมต่าง ๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรม และมีการประสานแจ้งไปยัง
กลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายการอบรม ซ่ึงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดการอบรมและสัมมนาใน
หัวข้อต่าง ๆ  เช่น การพัฒนาตามมาตรฐานสากลให้กับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
แบรนด์สินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ฯลฯ รายละเอียดตามข้อมูลในเว็บไซด์ https://www.dip.go.th/th/events_report?acti_id=12 

  สำหรับองค์ประกอบในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย 
 1. เป็นผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมกับทางกระทรวงฯ และมีความรู้พ้ืนฐาน
ตามท่ีกำหนดในสาขาประเภทที่ต้องการ ณ ช่วงเวลานั้น เช่น ด้านเสื้อผ้า การตลาด รวมถึงคุณสมบัติตามที่
กำหนด เช่น สินค้าไดม้าตรฐาน 
 2. มีความพร้อมเข้าร่วมการอบรมฯ  
 ในส่วนของการติดตามประเมินผล กระทรวงฯ จะดำเนินการจัดจ้างหน่วยงานภายนอก/
หน่วยงานเอกชนเพ่ือเป็นผู้เก็บขอ้มูลและทอดแบบสอบถามเพ่ือการประเมินผลการอบรม เนื่องจากมี
ผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก  

   ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอาจจะคัดเลือกผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมแล้ว เข้า
ร่วมงานแสดงสินค้าต่าง ๆ 

2. การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่าง ๆ 
งานแสดงสินค้าที่กระทรวงฯ เข้าร่วมในต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เน้นการจับคู่ทางธุรกิจ

มากกว่าแสดงสินค้า อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
ในปี พ.ศ. 2563 เน้นการจัดงานภายในประเทศและเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมออกงานที่จัดภายในประเทศ 
เช่น การเข้าร่วมงาน THAIFEX ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าด้านอาหาร จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ มีกำหนดจัด
ระหว่างวันที่ 22 - 26 กันยายน 2563 

2.1 แนวทางการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า มีดังนี้ 
 2.1.1 เป็นผู้ประกอบการทีผ่ลิตสินค้าตรงตามวัตถปุระสงค์การจัดงานแสดงสินค้านั้น 
 2.1.2 เป็นผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ ความเหมาะสม มีความรู้ด้านการตลาด และมี 
ความพร้อมทั้งในด้านการผลิตสินค้าและการเดินทางเข้าร่วมงานซึ่งอาจตรวจสอบผ่านแบบสอบถาม 
 2.1.3 เป็นผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าได้มาตรฐานทั้งรูปลักษณ์และคุณภาพ 

 ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมอาจคัดเลือกผู้ประกอบการที่เคยเข้ารับการอบรมฯ แล้วไปเข้า 
ร่วมงานแสดงสินค้า ตามสถิติผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่นำไปร่วมงานแสดงสินค้า ณ ต่างประเทศ คือ ผลิตภัณฑ์
ประเภทอาหารแปรรูป และผลิตผลทางการเกษตร  

2.2 การสนับสนุนการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการเพื่อการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า 
โดยกระทรวงอุตสาหกรรม มีดังนี้  

2.2.1 ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและใช้ข้อมูลจากทูตอุตสาหกรรม ณ กรุง
เวียนนาและประเทศญี่ปุ่น เพ่ือกำหนดรายการสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคในประเทศเป้าหมายต้องการ 
ประกอบกับการพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น กำลังซื้อ: ตลาดในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีนมีกำลังซื้อสูง มาตรฐานสินค้า: ประเทศญี่ปุ่นต้องการสินค้าท่ีมีมาตรฐานสูง ประเภทสินค้าหรือผลิตภัณฑ์   
ทีจ่ำหน่าย: กรณีของขวัญหรือของที่ระลึก ต้องพิจารณาจากวัฒนธรรมและความชื่นชอบ  
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 2.2.2 วางแผนการขนส่งสินค้าให้เหมาะสม เพ่ือควบคุมค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า โดย
ต้องพิจารณารูปแบบ (theme) ของการเข้าร่วมงาน หากเน้นการจับคู่ทางธุรกิจ (business matching) ไม่
เน้นการค้า ต้องคัดเลือกสินค้าเท่าท่ีจำเป็นนำไปแสดง 
 2.2.3 ตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่นำไปร่วมแสดงในต่างประเทศให้ได้
มาตรฐานสากล   ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญท่ีสุด  
 2.2.4 เตรียมความพร้อมโดยให้ความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการเดิน
ทางเข้าร่วมงานฯ ณ ต่างประเทศ ได้แก่ ความรู้ด้านการกำหนดราคาและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา การให้
คำแนะนำในด้านการจดลิขสิทธิ์สินค้าก่อนเดินทางไปร่วมงาน ณ ต่างประเทศ รวมถึงวิธีการจัดหน้าร้านและ
สินค้าให้สวยงามเพ่ือดึงดูดความสนใจลูกค้า 

    2.2.5 จัดหางบประมาณสำหรับค่าเช่าพ้ืนที่จัดแสดงสินค้า ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ 
บูธ และค่าล่าม (ผู้ประกอบการ 4 ราย ต่อล่าม 1 คน) พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางโดยผ่าน
บริษัทตัวแทนด้านการท่องเที่ยว เพื่อจัดหาบัตรโดยสารเครื่องบิน รถโดยสารในต่างประเทศและที่พักราคาถูก 
เนื่องจากผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง อีกท้ังยังสะดวกต่อการควบคุมการ
ดำเนินการตามกำหนดการ  
  2.2.6 ติดตามประเมินผลการจับคู่ทางธุรกิจของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้า
กับกระทรวงฯ 

2.3 การพิจารณาความคุ้มทุนในการเข้าร่วมงานในต่างประเทศ  
  ในการเข้าร่วมงานในต่างประเทศต้องพิจารณาองค์ประกอบในการจัดงานเพ่ือพิจารณา 

ความคุ้มทุนในการเข้าร่วมงาน ได้แก่ ประเภทผลิตภัณฑ์/สินค้าที่เข้าร่วมงาน ความยาก/ง่ายในการนำ
สินค้าเข้าร่วมงาน จำนวนผู้เข้าชมงานรวมถึงความสนใจผลิตภัณฑ์/สินค้าไทยและศักยภาพของผู้เข้าชมงานว่า
เป็นผู้ค้าปลีกหรือสายการจับคู่ธุรกิจ โดยข้อมูลส่วนหนึ่งสามารถสอบถามจากผู้ที่เคยเข้าร่วมงานมาก่อน   

  สำหรับประเทศท่ีมักเดินทางไปเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีรายการสินค้าท่ีได้รับความนิยม ดังนี้ 

 

ประเทศ/กลุ่มประเทศ/ภูมิภาค สินค้า/ผลิตภัณฑ์ 
ภูมิภาคอาเซียน อาหารโปรตีนจากแมลง 

กลุ่มประเทศ CLMV สินค้าขายปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สินค้าเกษตรแปรรูป 

สหพันธรัฐรัสเซีย ผลไม้แปรรูป 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สินค้าเกษตร 

เช่น งานเกษตรอินทรีย์ Biofair 
(หมายเหตุ: ผู้ประกอบการไทยมัก
ประสบปัญหาขาดใบรับรองเพ่ือ

ยืนยันมาตรฐานตามท่ีงานกำหนด) 
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2.4 ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ  
 2.41 ค่าขนส่งสินค้าราคาสูง มีผลต่อศักยภาพของผู้ประกอบการในการเข้าร่วมงาน กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงได้ดำเนินการ เช่น  เน้นการจับคู่ธุรกิจ (business matching) แทนการขายสินค้า  
หน้างาน ซ่ึงลดการขนส่งสินค้า/ผลิตภัณฑ์เข้าร่วมงานจำนวนมาก และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการติดต่อกัน
โดยตรง โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะติดตามความคืบหน้าการดำเนินการภายหลัง ทั้งนี้ การเข้ารว่มจับคู่
ธุรกิจอาจต้องดำเนินการมากกว่าหนึ่งครั้ง หรือต้องอาศัยช่วงเวลานานกว่าผู้ซื้อจะติดต่อเข้ามา ซึ่งในปีที่ผ่าน
การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่จัดโดย องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง หรือ HKTDC มีผู้ซื้อสนใจมาเยี่ยมชม
โรงงานผลิตยาสีฟันสมุนไพรและได้สั่งซื้อจำนวน 1 ตู้ นอกจากนั้น การมีคูค้่าในประเทศปลายทางทำให้
กระจายสินค้าได้สะดวกและค้าขายได้นาน แม้อาจจะมีปริมาณไม่มาก 
 2.4.2 การลอกเลียนแบบสินค้า เช่น ในสาธารณรัฐประชาชนจีน กระทรวงฯ จะแนะนำให้
ผู้ประกอบการแก้ปัญหาโดยการรักษามาตรฐานสินค้าให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ และควรสร้างแบรนด์ของตนเอง 
พร้อมทั้งจดลิขสิทธิ์ เพ่ือไม่ให้เสียโอกาสจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื่องจากโดนลอกเลียนแบบ เช่น สินค้า  
แบรนด์ Devy เป็นแบรนด์ไทยทีถู่กเลียนแบบทำให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ขายไม่ได้ 

 2.5 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจับคู่ธุรกิจ ผู้ประกอบการต้องมีคุณสมบัติและเตรียมความ
พร้อมดังต่อไปนี้  
  2.5.1 เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและราคา 

2.5.2  เพ่ือการติดต่อกับคู่ค้าภายหลังการจับคู่ธุรกิจ 
  2.5.3 มีความรู้เรื่องการแลกเปลี่ยนเงิน 
  2.5.4 มีความสามารถในการผลิตตามท่ีลูกค้าต้องการและรักษามาตรฐานการผลิตเดียวกัน
ของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น  
  2.5.5 มีความพร้อมด้านการเดินทางและการเจรจาธุรกิจ 

2.6 ประเด็นอ่ืน ๆ 
 1. การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ ดำเนินการผ่าน application เน้นแบบ 
business to business เป็นหลัก ยังไม่ดำเนินการแบบ business to customer เนื่องจากเป็นภารกิจของ
กระทรวงพาณิชย์ แต่มีการดำเนินการเป็นกลุ่มของผู้ประกอบการ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไม่เน้นค้าปลีก 
 2. การจัดหาล่ามในการร่วมงานแสดงสินค้ามีระดับราคาที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ 
เช่น เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนใช้นักเรียนจีนที่เรียนภาษาไทย ค่าตอบแทนวันละ
ประมาณ 12,000 บาท และกรุงปักก่ิงใช้นักเรียนจีนที่เรียนภาษาไทย ค่าตอบแทนวันละประมาณ 400 
บาท 
 3. การดำเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น การพัฒนาหมู่บ้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village: CIV) ดำเนินการทั่วประเทศ คล้ายกับหมู่บ้านนวัตวิถี 
โดยนำเรื่องการบริการไปจับแล้วสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจากนั้นจึงพัฒนาของที่ระลึก ของฝากและ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว ดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวและชุมชน โดยปีที่ผ่าน
มาได้พัฒนาทั้งสิ้น 9 แห่งทั่วประเทศ โดยมีวงจรคือ สร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ทำเส้นทางการ
ท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยหน่วยพัฒนาฯ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสนใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน เช่น จังหวัดนครปฐม จัดทำหมู่บ้านศาลาดิน ซึ่งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์รูปใบบัวให้เป็น
ของที่ระลึก 

       



 
 
 
 
 
 
 

องค์ความรู้ 
จากองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง 

(HKTDC) 
 
 



 
 

สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง 
(The Hong Kong Trade Development Council : HKTDC)  

และความสำคัญของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงต่อการดำเนินการค้าระหว่างประเทศ 
 
ข้อมูลทั่วไปองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง  
  องค์การสภาพัฒนาการฮ่องกง (HKTDC) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามกฎหมาย เมื่อปี ค.ศ. 
1966 (พ.ศ.2509) เพ่ือส่งเสริม ช่วยเหลือและพัฒนาการค้าของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประกอบด้วย สำนักงาน จำนวน 5 แห่งทั่วโลก HKTDC มีหน้าทีส่่งเสริมเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เป็นแหล่งลงทุนแบบสองทางและศูนย์กลางธุรกิจ 
  HKTDC มีภารกิจในการจัดนิทรรศการระหว่างประเทศ การประชุม และงานภาคธุรกิจที่
ได้รับมอบหมาย เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

หรือ SMEs รวมถึงให้ข้อมูลเชิงลึกของตลาดและข้อมูลสินค้าที่ทันสมัยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการค้า รายงาน   

การวิจัยและช่องทางข่าวดิจิทัล 
 
วิสัยทัศน์ 
 วิสัยทัศน์ของ HKTDC คือการสร้างโอกาสให้แก่ธุรกิจฮ่องกง โดยเน้นการส่งมอบคุณค่าด้วยการ
ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าและบริการรวมถึงการเชื่อมโยง SMEs ทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์มธุรกิจของฮ่องกง 

สำหรับการมุ่งสู่การเป็นองค์การส่งเสริมการค้าที่ดีที่สุดในโลก HKTDC ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการดังนี้  
1. การพัฒนาและขยายขอบเขตการค้าใหม่ๆ ด้วยการสำรวจ เรียนรู้และคิดค้นนวัตกรรม 
2. การสร้างความสำเร็จให้แก่เศรษฐกิจเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผ่านธุรกิจระดับสากล 
3. การสร้างและส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า 
4. การคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ ความเคารพและการเปิดกว้างในทุกความสัมพันธ์ 

ภารกิจ 
1. การสำรวจและเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจ  
2. การจัดนิทรรศการแสดงสินค้าของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  
3. การเพ่ิมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจที่ควรรู้ 
 

   
1. การสำรวจและ
เชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจ 
2. การจัดนิทรรศการ
แสดงสินค้าฮ่องกง 

นิทรรศการและ
การประชุม 

- มีการประชุมและนิทรรศการนานาชาติกว่า 30 
กิจกรรม 
- มีตลาดที่ใหญ่ที่สุดกว่า 11 แห่ง ในเอเชีย ซึ่งตลาด
ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ จิวเวลรี่ ของขวัญ นาฬิกา และ
อุปกรณ์ส่องสว่างเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด 
- มีการจัดแสดงสินค้าต่างๆ ซึ่งดึงดูดผู้จัดแสดงสินค้า 
ประมาณ 40,000 คนและผู้ซื้อกว่า 771,000 คนต่อปี 
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ภารกิจ กิจกรรม รายละเอียด 
1. การสำรวจและ
เชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจ 
2. การจัดนิทรรศการ
แสดงสินค้าฮ่องกง 
(ต่อ)  

แหล่งข้อมูลของ 
HKTDC  

-มีการจัดทำตลาดออนไลน์แบบ B2B ซึ่งเชื่อมโยงผู้ซื้อ
กว่า 2 ล้านคนทั่วโลก และผู้ผลิต (Suppliers) กว่า 
130,000 ราย พร้อมทั้งการขายรูปแบบ Small order 
(การขายสินค้าท่ีผู้ขายต้องการขายในปริมาณน้อยหรือมี
กำลังการผลิตน้อย) สำหรับการซื้อขายออนไลน์ได้ทันที 
-มีแพลตฟอร์มงานนิทรรศการออนไลน์  

นิตยสารสินค้า มีทั้งในรูปแบบออนไลน์และรูปเล่ม ซึ่งมีผู้อ่านกว่า 5 
ล้านคนทั่วโลก  

การจับคู่ธุรกิจ เป็นการบูรณาการระหว่างบริการจับคู่ธุรกิจซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้ลูกค้าทั่วโลกสามารถระบุและคัด
กรองคู่ธุรกิจจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจของตนเองได้ 
อีกท้ัง ยังมีการประชุมผู้ซื้อ ซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่
การประชุมระหว่างผู้ซื้อและผู้ผลิต 

แอพลิเคชัน 
HKTDC 
Marketplace 

เป็นแอพลิเคชันแบบ All in one ให้ข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับงานแสดงสินค้าของ HKTDC และตลาดจำหน่าย
สินค้าออนไลน์และนิตยสารต่าง ๆ รวมถึงการให้บัตร
ประจำตัวผู้เข้าใช้แบบออนไลน์ เพ่ือให้ผู้ซื้อได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ในการค้นหาข้อมูลสินค้าและส่งเสริม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

3. การเพิ่มศักยภาพ
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของเขตบริหาร
พิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน  

ตลาดอัจฉริยะ มีบทความวิจัยออนไลน์แบบไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม 
ประมาณ 2,500 บทความ ในทุกๆ ปี เพ่ือให้ SMEs 
ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและแนวโน้ม
ของตลาด 

งานแสดงสินค้า 
SmartBiz Expo 

แพลตฟอร์มที่ช่วยให้ SMEs สามารถค้นหาแนวโน้มของ
นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และโอกาสทางการตลาด 
เพ่ือการปรับปรุงและการเพ่ิมศักยภาพของธุรกิจ 

Entrepreneur 
Day 

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือให้ ธุรกิจ Start-up ได้มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลต่างๆ โดยจะจัดเป็น
ประจำทุกปี 

ธนาคารข้อมูล
ของ HKTDC  

ให้ลงทะเบียนฟรีเพ่ือเชื่อมต่อกับคู่ธุรกิจผ่านบริการการ
จับคู่ธุรกิจของ HKTDC 
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การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) 
กระบวนการในการจับคู่ธุรกิจ 
  1. ทำความเข้าใจกับความต้องการของธุรกิจและขอรายละเอียดข้อมูลทีเกี่ยวข้อง 
  2. ระบุคู่ธุรกิจจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จะสามารถจับคู่ได้ 
  3. ยืนยันข้อสงสัยที่ธุรกิจให้ความสนใจและศักยภาพของธุรกิจ  
  4. เชื่อมโยงธุรกิจกับคู่ธุรกิจ และจัดทำรายงานผล  
จุดแข็งขององค์การสภาหอการค้าฮ่องกงในการส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจ 
  1. มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ 
     HKTDC เริ่มให้บริการการจับคู่ธุรกิจตามความประสงค์ของภาคธุรกิจโดยทีมงานที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมและการตลาดตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966 (พ.ศ.2509)  
  2. มีแหล่งความรู้ด้านอุตสาหกรรมเชิงลึก 
      ผู้เชี่ยวชาญด้านการจับคู่ธุรกิจขององค์การฯ อยู่ในระดับแนวหน้าในการพัฒนาอุตสาหกรรม
และธุรกิจใหม ่ผ่านการจับคู่ธุรกิจในทุกรูปแบบตามความประสงค์ของธุรกิจและการติดต่อธุรกิจทั่วโลกทุกวัน   
อีกท้ัง สามารถบริหารจัดการแนวคิดข้ันต้นของผู้ประกอบการเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจอย่างเป็น
รูปธรรม และจัดหาคู่ธุรกิจที่เหมาะสมได้ 
  3. มีธนาคารข้อมูลที่ได้รับกรรมสิทธิ์ 
     การให้บริการแก่ธุรกิจต่างๆ อย่างเหมาะสมต้องอาศัยข้อมูลจากธนาคารข้อมูลของแต่ละ
ธุรกิจในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึง HKTDC ได้รับกรรมสิทธิ์ในการเข้าถึง เพ่ือทำให้
สามารถจับคู่ธุรกิจกับผู้ผลิต (Suppliers), ผู้ให้บริการ, ตัวแทนจำหน่าย, ผู้จัดจำหน่าย, ผูไ้ด้รับใบอนุญาต หรือคู่
ธุรกิจเชิงกลยุทธ์อื่น ๆ ได้ 
  4. ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้า 
     การจับคู่ธุรกิจของ HKTDC มีชื่อเสียงในกลุ่มผู้ประกอบการต่างประเทศ และผู้ซื้อในระดับ
สากล โดยได้รับคะแนนความน่าเชื่อถือสูงถึงร้อยละ 91 จากการทำแบบสำรวจของลูกค้า แสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกของ HKTDC แก่ธุรกิจต่างๆ 
จุดแข็งของการจับคู่ธุรกิจของ HKTDC  
  1. สามารถพิจารณาคู่ธุรกิจจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ HKTDC จัดหา
ให้ก่อน อย่างน้อย 3 ราย พร้อมยืนยันความสนใจที่จะจับคู่ ภายใน 4 – 6 สัปดาห ์
  2. ได้รับรายละเอียดในการติดต่อ ประวัติและเหตุผลในการคัดเลือกผู้ประกอบการที่แนะนำให้ 
ทำการจับคู่ 
  3. มีการจัดนัดหมายให้แก่คู่ธุรกิจ (บริการเสริม)  
บริการจัดประชุมระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อ 
 ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะจัดการประชุมแบบส่วนตัวให้แก่ผู้ผลิต (Suppliers) และผู้ซื้อ โดยกระบวนการ
ให้บริการด้านการประชุมกับผู้ซื้อประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ทีมงานของ HKTDC พบกับผู้ซื้อเพ่ือทำความเข้าใจความต้องการอย่างละเอียด 
  2. ทีมงานจะมีการพิจารณาล่วงหน้าและระบุรายชื่อผู้ผลิต (Suppliers) ที่เหมาะสม 
  3. ทีมงานจะสร้างโอกาสทางธุรกิจที่มีมูลค่าสูงและรวดเร็ว 
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  นอกจากนั้น ยังได้เปิดตัว “ชุดการพัฒนาตลาดท้องถิ่นและเอเชีย” ซึ่งได้ดึงดูดผู้ซื้อสำคัญจาก
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและภูมิภาคเอเชีย เพ่ือแลกเปลี่ยนรายละเอียดเกี่ยวกับ
ความต้องการกับผู้ผลิต (Suppliers) ผ่านการสัมมนาใหญ่ ตามด้วยการประชุมเพ่ือจับคู่ธุรกิจ โดยการสัมมนา
ดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากผู้ซื้อและผู้ผลิต ซึ่งมีความต้องการในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ  

ยิ่งไปกว่านั้น HKTDC ยังได้สร้างโอกาสและทางเลือกอ่ืน ๆ ในการขยายตลาดของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ การประกอบธุรกิจออนไลน์ ซึ่งผู้ประกอบการต้องแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ เช่น การที่ผู้บริโภคเลือกสินค้าในระบบออนไลน์ใส่ตะกร้าแต่ไม่ทำการซื้อ ซึ่งอาจแก้ไขโดยการระบุ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายในหน้าเดียว หรือถัวเฉลี่ยค่าขนส่งสินค้าในมูลค่าสินค้า การกำหนดทางเลือกการเข้าระบบ
เพ่ือซื้อสินค้าสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกในลักษณะ guest checkout การเก็บข้อมูลและแจ้งเตือนผู้บริโภคท่ียัง
ไม่ได้ตัดสินใจซื้อสินค้า รวมถึงเปิดช่องทางให้ผู้บริโภคเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า  
 
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนสำคัญต่อการส่งเสริมธุรกิจอย่างไร : ฮ่องกงในฐานะ
ประตูสู่การลงทุนในจีน 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับที่ 13 สนับสนนุ
ให้มีนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการเติมโตอย่างยั่งยืน ในระยะยาว รวมถึงเน้นการลงทุนจากต่างประเทศ และ
โครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษท่ี 21 (the Belt and Road Initiative) อีกท้ังส่งเสริมให้บริษัทในจีน
เพ่ิมกิจกรรมการลงทุนจากต่างประเทศอีกด้วย 
  บริษัทในจีนที่มีการปรับตัวและเพ่ิมศักยภาพผ่านการลงทุนในเทคโนโลยี ทรัพย์สินทาง
ปัญญาและเครื่องหมายการค้ามีจำนวนที่เพ่ิมข้ึน ขณะที่ความรู้และทักษะเหล่านี้ถูกนำกลับมาใช้ในตลาด
ภายในประเทศของจีนด้วย 
  นอกจากบริษัทซึ่งรัฐเป็นเจ้าของแล้ว บริษัทเอกชนก็สนใจการลงทุนในภาคส่วนต่างๆ ที่
ครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสะอาดและวัตถุดิบใหม่ 
เครือข่ายการจัดจำหน่าย เครื่องหมายการค้า และการแก้ปัญหาทางธุรกิจที่ทันสมัย เป็นต้น นำมาซึ่ง
ความสามารถในการรักษาความเข้มแข็งในตลาดโลกไว้  
 
แนวโน้มการลงทุนจากต่างประเทศในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  จากสถิติของกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (MOFCOM) ระบุว่าจีนมีการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือ FDI มากที่สุดในโลก โดยมูลค่าการลงทุน คือ 1,982.27 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ ในปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ.2561) ทั้งนี้ ในปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ.2561) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนนับว่าเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญในการลงทุนจากต่างประเทศของจีน คิดเป็นมูลค่า
กว่าร้อยละ 55 ของการลงทุนจากต่างประเทศในจีนทั้งหมด 
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แหล่งที่มา : 2018 “Statistical Bulletin of China’s Outward Foreign Direct Investment” 

 
ภาคเศรษฐกิจสำคัญท่ีได้รับความสนใจจากการลงทุนจากต่างประเทศในจีน 
  ขอบเขตการลงทุนจากต่างประเทศในจีนได้ขยายไปอย่างกว้างขวาง ครอบคลุมถึงการบริการ
ให้เช่าและบริการทางธุรกิจต่างๆ การทำเหมือง ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก อุตสาหกรรมการผลิต บริการการ
ขนส่ง บริการเก็บรักษาสินค้า บริการส่งพัสดุ และอสังหาริมทรัพย์  

 
แหล่งที่มา: 2018 “Statistical Bulletin of China’s Outward Foreign Direct Investment” 
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จุดแข็งของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนทีส่นับสนุนการดำเนนิธุรกิจ 
1. ความหลากหลายของแพลตฟอร์มเพื่อการระดมทุน (Fund Raising Platform) 

 1.1 มูลค่าการขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก หรือ IPO อยู่ในระดับชั้นนำของโลก เป็น
เวลา 7 ปีในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีมูลค่ากว่า 4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ในปี ค.ศ. 2019  
  1.2 มีสภาพคล่องของเงินหยวนนอกประเทศจีนมากท่ีสุดในโลก  

1.3 บริษัทในจีนกว่า 1,200 แห่งได้ลงทุนในตลาดที่มีมูลค่า 28 ล้านล้านดอลลาร์ฮ่องกง ในปี 
ค.ศ. 2019 (พ.ศ.2562) 

1.4 เป็นที่ตั้งของธนาคารระดับโลกกว่า 70 แห่ง 
2. เป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับโลก 

  2.1 เป็นผู้นำของแหล่งการไหลเวียนของการลงทุนจากต่างประเทศ 
  2.2 เป็นศูนย์กลางที่สำคัญของเอเชียในการจัดการการลงทุนและกรรมสิทธิ์หุ้นส่วนเอกชน 
  2.3 เป็นศูนย์กลางสำคัญภายนอกประเทศจีนในการเพ่ิมการลงทุนให้แก่บริษัทจีน 
  2.4 เป็นตำแหน่งที่ตั้งสำคัญในฐานะศูนย์กลางการลงทุนของนิติบุคคลด้วยระบบภาษีที่สามารถ
แข่งขันได้ 
  2.5 เป็นทีต่ั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานระดับภูมิภาคของบรรษัทข้ามชาติกว่า 4,000 แห่ง 
  2.6 บริษัทของจีนกว่า 1,400 แห่ง ไดต้ั้งสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคและสำนักงานท้องถิ่นใน
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  2.7 เป็นศูนย์กลางการจัดการสินทรัพย์และการลงทุนที่โดดเด่น ผ่านการเข้าถึงเอกชนที่มี
รายได้สูงกว่า 6.2 ล้านแห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  

3. ศูนย์กลางการบริการที่เป็นมืออาชีพในระดับโลก 
  3.1 มีบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีกว่า 1,800 แห่ง 
  3.2 มีผู้ประกอบวิชาชีพทางบัญชีซึ่งได้รับใบอนุญาต จำนวนกว่า 5,000 คน 
  3.3 มีบริษัทท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
และต่างประเทศ ซึ่งจัดอยู่ในบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายระดับโลก ประมาณ 1,000 แห่ง 
  3.4 มีทนายความท่ีได้รับใบประกอบวิชาชีพ กว่า 10,000 คน รวมถึงนักกฎหมายต่างชาติที่
ได้รับการขึ้นทะเบียน กว่า 30 คน  

4. ระบบกฎหมาย 
  4.1 มีการรักษากฎหมายโดยระบบตุลาการที่เป็นกลาง 
  4.2 ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 8 จาก 141 เขตเศรษฐกิจ ในด้านความเป็นกลางของระบบ
ตุลาการ โดยสภาเศรษฐกิจโลก ในปี ค.ศ. 2019 (พ.ศ.2562) 
  4.3 มีการนำคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการมาบังคับใช้ในประเทศสมาชิกรัฐภาคีอนุสัญญา
นิวยอร์ก จำนวน กว่า 150 ประเทศ รวมถึงประเทศจีนด้วย  
  4.4 เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซ่ึงมักใช้เป็นสถานที่สำหรับการตัดสิน
คดีของอนุญาโตตุลาการ การไกล่เกลี่ยและการจดชื่อโดเมน ได้ดำเนินการระงับข้อพิพาทโดยใช้กรอบของ
กฎหมายสากล ระบบตุลาการที่เป็นกลาง และสถาบันที่มีหน้าที่ในการตัดสินคดีระหว่างประเทศและไกล่เกลี่ย   
ชั้นนำ  
 
 



 
 

- 7 - 
 

5. เครือข่ายระหว่างประเทศและการเชื่อมโยงเครือข่าย 
  5.1 ด้วยตำแหน่งที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางทวีปเอเชีย ประชากรครึ่งหนึ่งของโลกโดยสาร
เครื่องบินด้วยเที่ยวบินจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  5.2 มีศูนย์การค้าระหว่างประเทศที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายที่ดีที่สุด รวมถึงมีแพลตฟอร์ม
ขนาดใหญ่เพ่ือการค้าและการลงทุนต่างประเทศของจีน 
  5.3 สายการบิน จำนวน 120 สายการบินมีเที่ยวบินออกจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนไปยังจุดหมายปลายทาง ประมาณ 220 แห่งทั่วโลก  
 

โดยสรุป คือ จุดแข็งของการดำเนินการค้าระหว่างประเทศกับเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ได้แก่ เป็นศูนย์กลางการลงทุนและการบริการที่เป็นมืออาชีพระดับโลก จุดเด่นในด้านเศรษฐกิจ
ที่มีความเสรีมากท่ีสุดในโลกและมีระบบภาษีท่ีเรียบง่าย ความเข้มงวดในด้านกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาและมีบทลงโทษทางกฎหมายที่รุนแรง รวมถึงข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน - เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งผลให้เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องเปิดตลาดภาค
บริการให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมากกว่าที่ผูกพันภายใต้ WTO พร้อมคุ้มครองธุรกิจและอำนวยความสะดวก
ให้แก่นักลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนั้น ด้วยตำแหน่งที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางทวีปเอเชียจึงมี
ศูนย์การค้าระหว่างประเทศที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายที่ดีที่สุด รวมถึงมีแพลตฟอร์มขนาดใหญ่เพ่ือการค้าและ
การลงทุนต่างประเทศของจีน ปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวจึงเป็นทางเลือกในการทำธุรกิจระหว่างประเทศที่ดีของนัก
ธุรกิจชาวไทย  
 
 
แหล่งที่มา 
http://businessmatching.hktdc.com/en/index.html#BM 
https://portal-uat.hktdc.com/coi/en/s/overview 
 

http://businessmatching.hktdc.com/en/index.html#BM
https://portal-uat.hktdc.com/coi/en/s/overview


 
 
 
 
 
 
 

องค์ความรู้ 
จากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศ
ของญี่ปุ่น (JETRO เจโทร กรุงเทพฯ) 

 
 



องค์ความรู้เกี่ยวกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญ่ีปุ่น (JETRO เจโทร กรุงเทพฯ) 
และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

ความเป็นมา 
  องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2502   
มีสำนักงานทั่วโลกใน 54 ประเทศ รวมจำนวน 74 แห่ง และได้ดำเนินงานร่วมกับสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจของ
ญี่ปุ่น (Institute of Development Economics : IDE) อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ องค์การเจโทร กรุงเทพฯ   
ได้เปิดศูนย์ส่งเสริมธุรกิจในประเทศไทย (Business Support Center in Thailand : BSCT) เป็นศูนย์ส่งเสริม
ธุรกิจแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นนอกประเทศญี่ปุ่น  

เจโทร กรุงเทพฯ มีภารกิจหลัก ดังนี้ 
  1. กระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
  2. ทำวิจัยด้านเศรษฐกิจของภูมิภาค แนวโน้มของเศรษฐกิจของโลกและการวิจัยทางวิชาการ
พ้ืนฐานของประเทศกำลังพัฒนา เพื่อให้บริการข้อมูลประเภทต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน 
  3. สนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ของญี่ปุ่น รวมถึงอำนวยความสะดวกในการสรรหาโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกันระหว่างวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยและประเทศญี่ปุ่น โดยทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณชิย์ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอ่ืน ๆ 
  4. เป็นแหล่งข้อมูลทางด้านการค้า สถิติต่างๆ และข้อมูลทางการตลาดของสินค้าในตลาด 
ญี่ปุ่น รวมถึงมาตรฐานสินค้า กฎระเบียบขั้นตอนการนำเข้าสินค้าของประเทศญี่ปุ่น และให้บริการตอบ        
ข้อซักถามทางการค้าและแนะนำคู่ค้าญี่ปุ่นที่มีศักยภาพแก่นักธุรกิจไทย 
 

กิจกรรมและการให้บริการของเจโทร กรุงเทพฯ 
1. ดำเนินงานร่วมกับบริษัทไทยเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในเชิง

อุตสาหกรรม รวมถึงการส่งออก การพัฒนาระบบธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2. สนับสนุนบริษัทญี่ปุ่น โดยฉพาะ SMEs ในการเสริมสร้างสัมพันธภาพทางธุรกิจกับ 

ASEAN, จีน, อินเดีย และประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชียตะวันออก เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นให้เติบโต
ยิ่งขึ้น 

3. อำนวยความสะดวกแก่ธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศดังกล่าว โดยดำเนินงานร่วมกับ
รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา 

4. ดำเนินการเพ่ือเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางการลงทุนให้สามารถแข่งขันได้ทั่วโลก    
และนำเสนอความน่าสนใจของประเทศญี่ปุ่นสำหรับการลงทุนให้แก่นักลงทุนต่างชาติ 

5. ส่งเสริมเขตเศรษฐกิจในเอเชีย ซ่ึงรองรับด้วยกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีและการ
ลงทุน 

6. ให้บริการห้องสมุดธุรกิจของเจโทร  
 
 
 

 
กิจกรรม... 
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กิจกรรมการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและย่อมของญี่ปุ่น1  
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ถือเป็นแหล่งการพัฒนาที่สำคัญที่สุดสำหรับ

เศรษฐกิจไทยและญี่ปุ่น ดังนั้นองค์การวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมของญี่ปุ่น (Japan Small and Medium 
Enterprise Corporation :JASMEC) จึงได้ตั้งสำนักงานตัวแทนในเจโทร กรุงเทพฯ เพ่ือให้บริการข้อมูลแก่
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของญี่ปุ่นในประเทศไทย รวมทั้งข้อมูลด้านภาวะการลงทุนสำหรับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศญี่ปุ่น โดยได้จัดสัมมนาสำหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมญี่ปุ่นและผู้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยเพ่ือ
เผยแพร่ความรู้และความชำนาญที่จะช่วยส่งเสริมการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ
ไทย และได้จัดประชุมร่วมกับสมาคมบริษัทลงทุนขนาดเล็ก (Small Business Investment -Company's : 
SBIC) 
 

 
 

นอกจากนั้น ยังได้จัดการสัมมนาและการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารไทย
ซึ่งทำงานอยู่กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมญี่ปุ่น มีการให้บริการปรึกษาเฉพาะรายสำหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมญี่ปุ่นในประเทศไทยโดยที่ปรึกษาทางธุรกิจระหว่างประเทศ และท่ีสำคัญ สำนักงาน
ตัวแทนดังกล่าวยังได้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมญี่ปุ่นที่สนใจจะดำเนิน
ธุรกิจในประเทศไทย โดยทำการสำรวจและให้ข้อมูลด้านการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่เสนอมา 
 

การร่วมลงทุนโดยตรงระหว่างไทยและญี่ปุ่น2 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการลงทุนโดยตรงของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม(SMEs) สำนักงานกรุงเทพได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโดยตรงในประเทศไทย ซึ่งจะ
รวมถึงความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทญี่ปุ่นและไทยด้วย นอกจากนี้ เจโทรไดจ้ัดสัมมนาและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะการลงทุนในประเทศไทยรวมถึงการพิจารณากฎหมายนิติบุคคลและแรงงานแห่งประเทศ
ไทยด้วย 

ที่สำคัญ เจโทรได้จัดให้มีที่ปรึกษาการลงทุนอาวุโสมาตั้งแต่ปี 2539 เพ่ือให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
การร่วมลงทุนและการร่วมมือกับหุ้นส่วนญี่ปุ่นในด้านเทคโนโลยี นอกจากการตอบข้อซักถามในแต่ละวันแล้ว 
ที่ปรึกษายังได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้แก่บริษัทท้องถิ่น รวมทั้งบริษัทสาขาญี่ปุ่นด้วย 

นอกจากนี้... 

 
1 https://www.jetro.go.jp/thailand/thai/t_activity/activity8.html 

2 https://www.jetro.go.jp/thailand/thai/t_activity/activity4.html 
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นอกจากนี้ เจโทรได้เริ่มดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการลงทุนต่างประเทศของเจโทร 
(JETRO Overseas Investment Cooperation) เพ่ือส่งเสริมการลงทุนโดยตรงและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการนี้ สำนักงานกรุงเทพได้ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ แก่บริษัทญี่ปุ่นที่สนใจจะ
ลงทุนในประเทศไทย ส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือนี้ รวมถึงการช่วยเหลือบริษัทดังกล่าวในการทำการศึกษาและ
สำรวจเชิงวิชาการ ซึ่งจะให้ข้อมูลที่มีคุณค่าต่อธุรกิจเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนที่เป็นไปได้ 

 

 
 

นอกจากนี้ เจโทรได้จัดสัมมนาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะการลงทุนในประเทศไทยรวมถึง
การพิจารณากฎหมายนิติบุคคลและแรงงานแห่งประเทศไทยด้วย ที่สำคัญ เจโทรได้จัดให้มีที่ปรึกษาการลงทุน
อาวุโสมาตั้งแต่ปี 2539 เพ่ือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการร่วมลงทุนและการร่วมมือกับหุ้นส่วนญี่ปุ่นในด้าน
เทคโนโลยี นอกจากการตอบข้อซักถามในแต่ละวันแล้วที่ปรึกษายังได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ ให้แก่บริษัทท้องถิ่น รวมทั้งบริษัทสาขาญี่ปุ่นด้วย 

 

 
 
 
 

จากโครงการ… 
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จากโครงการความร่วมมือด้านการลงทุนต่างประเทศของเจโทร (JETRO Overseas 
Investment Cooperation) ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 เจโทรได้เปิด ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจในประเทศไทย 
(BSCT) อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทย โครงการศูนย์
ส่งเสริมธุรกิจในประเทศไทยได้ริเริ่มขึ้นตามคำแนะนำของคณะสำรวจการลงทุนในประเทศไทย นำโดยนายโนโบรุ 
ฮาตาเกยามา ซึ่งเป็นประธานคณะบริหาร เจโทร สำนักงานใหญ่ และนายชวน หลีกภัย ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี
ขณะนั้น โดยมีจุดประสงค์พ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการลงทุนโดยตรงและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น 
เนื่องจากขนาดของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีงบประมาณท่ีจำกัดและประสบความ
ยากลำบากในการได้รับข้อมูล เช่น นโยบายของรัฐบาลท้องถิ่น กฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจ แนวโน้มตลาด
ปัจจุบัน ศูนย์ได้รับการออกแบบให้เป็นศูนย์บริการครบวงจร (one-stop-service center) สำหรับนักลงทุน
โดยตรงจากประเทศญี่ปุ่นโดยการให้บริการที่ครบถ้วน ดังนั้น วัตถุประสงค์โดยรวมของศูนย์ฯเพื่อที่จะช่วยเพิ่ม
ปริมาณการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น  
 

ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจในประเทศไทยของเจโทร (JETRO Business Support Centre in Thailand :BSCT)  
1. ความเป็นมา 
  องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ เจโทร กรุงเทพฯ ได้ก่อตั้งศูนย์ส่งเสริม
ธุรกิจในประเทศไทย (BSCT) เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของญี่ปุ่น
ในการลงทุนในประเทศไทยและการลงทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยในญี่ปุ่น BSCT ให้
ความช่วยเหลือและบริการที่ครอบคลุมแก่SMEsในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ตั้งแต่ขั้นเตรียมการไป
จนถึงการจัดตั้งธุรกิจจนบรรลุจุดมุ่งหมาย ความช่วยเหลือต่าง ๆ รวมถึงการบริการพื้นที่สำหรับสำนักงานและ
สำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงการให้บริการทางด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงและภาระที่SMEs จะต้องแบกรับในช่วงแรกของการมาลงทุน  

2. สถานทีต่ั้ง 
    ตั้งอยู่ ณ ชั้น 1 อาคารนันทวัน 
    เลขที่ 161 ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ 10330 
3. สิ่งอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ 
          3.1) พ้ืนที่สำนักงานส่วนตัว: 9 ห้อง (4 ห้องสำหรับสำนักงานขนาด 1 คน และ 5 ห้องสำหรับ
สำนักงานขนาด 2 คน) 
              ~ สิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐานสำหรับสำนักงาน (โต๊ะทำงาน, โทรศัพท์, โทรสาร ฯลฯ) 
              ~ เลขานุการ (พูดภาษาญี่ปุ่น 2 คน) 
              ~ ห้องประชุม (ห้องประชุมใหญ่สำหรับ 14 ท่าน และห้องประชุมเล็กสำหรับ 4ท่าน) 
              ~ เครื่องคอมพิวเตอร์แบ่งกันใช้ 2 ชุด 
              ~ ห้องสมุดธุรกิจ 
< ผู้ใช้บริการต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและถ่ายเอกสารต่างหาก > 
         3.2) บริการให้คำปรึกษาแบบครอบคลุมกว้างขวาง 
                ~ ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนต่างประเทศของเจโทร รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตร รวมทั้งที่ปรึกษาทางกฎหมายและ ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับ 

ใบอนุญาต… 

https://thailand/thai/t_activity/bscttha.html
https://thailand/thai/t_activity/bscttha.html
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ใบอนุญาต สามารถให้ความช่วยเหลือในการตอบคำถามเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ 
               ~ การให้คำปรึกษาโดยทนาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
          3.3) บริการให้ข้อมูลต่าง ๆ ของระบบการส่งเสริม 
                ให้บริการแนะนำระบบส่งเสริมต่าง ๆ ของรัฐบาลญี่ปุ่นที่มีให้กับวิสาหกิจของญี่ปุ่นที่จะย้ายเข้ามา
ในประเทศไทย รวมถึงวิสาหกิจของไทยที่จะไปลงทุนในญี่ปุ่น ระบบส่งเสริมจากรัฐบาลญี่ปุ่นเหล่านี้มีตั้งแต่
การเงิน (เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และ การประกันสินเชื่อ) การฝึกอบรมบุคลากร ไปจนถึงความช่วยเหลือทางเทคนิค
ต่าง ๆ 
                 ~ การเงิน 
                    o ระบบการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากบรรษัทเงินทุนของญี่ปุ่นสำหรับวิสาหกิจขนาดย่อม บรรษัท
เงินทุนของประชาชนและธนาคารโชโก ชูกิน ตั้งขึ้นเพ่ือให้วิสาหกิจขยายกิจการไปยังต่างประเทศ 
                    o ระบบการประกันสินเชื่อที่เก่ียวกับการลงทุนในต่างประเทศ ก่อตั้งขึ้นโดยบรรษัทวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมของญี่ปุ่น และสมาคมการประกันสินเชื่อ 
                    o ระบบของเงินทุนเพ่ือความร่วมมือทางการลงทุนต่างประเทศ สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ก่อตั้งโดย สถาบันพัฒนาโพ้นทะเลแห่งประเทศญี่ปุ่น(JODC) 
                 ~ การอบรมบุคลากร 
                    o โดยสมาคมทุนฝึกอบรมโพ้นทะเล (AOTS) 
                    o การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญโดยสถาบันพัฒนาโพ้นทะเลแห่งประเทศญี่ปุ่น (JODC) 
          3.4) ติดตามผลหลังจากการขยายธุรกิจในต่างประเทศ 
                ~ จัดบริการให้คำปรึกษารายเดือนในหลายๆด้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิเช่น ทางกฎหมาย 
แรงงาน และ บริการทางภาษี เป็นต้น 
               ~ จัดกิจกรรมเพ่ือการฝึกอบรมสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมใน BSCT 
               ~ จัดสัมมนาทางธุรกิจเป็นประจำ (อาทิ ทนายและผู้สอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาต เป็นต้น) สำหรับ
กิจการของญี่ปุ่นในเครือ 
ทัง้นี้การขอเขา้รับบริการให้คำปรึกษา รวมถึงบริการต่าง ๆ ต้องประสานนัดหมายล่วงหน้าทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์และรอแจ้งตอบกลับการพิจารณานัดหมายจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ต่อไป  
หมายเหตุ : เนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ศูนย์ฯ จึงยังไม่เปิดให้บริการ 
 
<<ห้องสมุดธุรกิจของเจโทร>> 

เจโทร กรุงเทพฯ ได้จัดตั้งห้องสมุดธุรกิจขึ้นเพ่ือเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลต่าง ๆ 
เกี่ยวกับด้านการค้าและการลงทุน สถิติ และข้อมูลการตลาดของสินค้าต่าง ๆ รวมถึงกฎระเบียบ ขั้นตอน และ
มาตรการต่าง ๆ ของประเทศญี่ปุ่นในการนำเข้าสินค้า ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้ามาค้นคว้าที่ห้องสมุดได้ด้วย
ตนเอง ห้องสมุดธุรกิจเจโทรเปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิก หรือเสีย
ค่าบริการใด ๆ เพียงแลกนามบัตร หรือบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน้าห้องสมุด 
และเก็บสิ่งของส่วนตัวของท่านไว้ในล็อคเกอร์ที่ทางห้องสมุดจัดไว้ให้ รวมทั้งปิดเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ เพื่อมิ
ให้เป็นการรบกวนต่อผู้ใช้บริการท่านอ่ืน ๆ ผู้ใช้บริการไม่ 
 

อย่างไรก็ตาม… 
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อย่างไรก็ตาม สามารถยืมหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ใด ๆ ออกนอกห้องสมุดได้ เนื่องจากหนังสือ
ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสืออ้างอิง และมีจำนวนจำกัด ยกเว้นวิดีทัศน์ที่สามารถยืมกลับได้้ 
สถานที่ตั้ง 

ห้องสมุดเจโทร ตั้งอยู่บนตึกนันทวัน ชั้น 1 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ ถัดจากตึกเจ
โทร กรุงเทพฯ ผู้ที่มาใช้บริการสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าโดยลงที่สถานีราชดำริ (สายสีลม) ได้ 

เนื่องจากทางเจโทรไม่สามารถประทับตราจอดรถให้ได้ ดังนั้นผู้ที่นำรถมาจอดไว้ที่ตึกนันทวัน
จะต้องเสียค่าบริการด้วยตนเอง 
เวลาเปิดให้ใช้บริการ เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9:00-12:00 และ 13:30-17:00 น. 

ปิดบริการ วันเสาร์-อาทิตย ์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  
และในช่วงเทศกาลปีใหม ่ตั้งแต่ 29 ธันวาคม - 4 มกราคม ทุกปี 

บริการทั่วไปของห้องสมุดฯ 
1. บริการตอบข้อซักถามทางการค้าทั้งทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์ และ แบบฟอร์ม 

online สำหรับผู้ที่มาใช้บริการสอบถามในห้องสมุดจะต้องลงทะเบียน เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้เก็บเป็นข้อมูล
สำหรับห้องสมุด บริการแนะนำบริษัทคู่ค้าและบริษัทการค้าในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยจากแหล่งข้อมูล
ทำเนียบธุรกิจทั้งสิ่งพิมพ์และทางออนไลน์ 

2. บริการให้คำปรึกษาในเรื่อง การลงทุน การส่งออก และการนำเข้า ระหว่างประเทศญี่ปุ่น
และประเทศไทย 

3. บริการแนะนำคู่ค้า ผ่านทางเว็บไซต์ของเจโทร ที่เรียกว่า TTPP (Trade Tie-up 
Promotion Program) โดยผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนกับ TTPP เพ่ือค้นหาคู่ค้าจากประเทศญี่ปุ่นได้ 

4. บริการถ่ายเอกสารด้วยตนเองหรือสั่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ โดยมีค่าใช้บริการ 
 
ประเภทสิ่งพิมพ์ 

ห้องสมุดจัดประเภทสิ่งพิมพ์ตามภาษาที่ใช้และประเทศหรือเขตต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 7 หมวด 
หลักๆ ดังนี้ 

B - หนังสือทั่วไป 
D - นามสงเคราะห์, สมุดหน้าเหลือง 
E - พจนานุกรม สารานุกรม 
L - กฎหมาย ข้อกำหนดและกฎระเบียบ 

S - สถิติ 
T - ภาษีและพิกัด 
M - นิตยสารและหนังสือพิมพ์ 

องค์ความรู้จากเจโทร กรุงเทพ จากการฝึกอบรมผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครตามโครงการ 
สร้างองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศแก่ผู้ประกอบการเพื่อโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจเมือง 
1.แบบปฏิบัติทางการค้าที่ดีของประเทศญี่ปุ่นและการทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคญี่ปุ่น               
  ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าไปยังประเทศญี่ปุ่นมากท่ีสุดเป็นอันดับที่สองรองจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับสินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ สินค้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ 
ขณะที่สินค้าที่นำเข้าจากญี่ปุ่นมากที่สุด คือ ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและสินค้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็ก ด้าน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ พบว่า มีนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ท่องเที่ยวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10  

ของปีที่... 
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ของปีที่ผ่านมา และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะกลับมาเท่ียวซ้ำอีก อีกท้ังการสำรวจเที่ยวบินขาเข้ามายังประเทศ
ญี่ปุ่นพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่บินมาจากประเทศไทย สำหรับช่วงที่นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมไปท่องเที่ยว
ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก คือ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 
2.พฤติกรรมผู้บริโภคชาวญ่ีปุ่น 

คาดว่าระหว่างปีพ.ศ. 2563 - 2603 ประชากรวัยทำงานในประเทศญี่ปุ่นจะลดลงเหลือ
ร้อยละ 30 มีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคท่ีมีอายุน้อยจะไม่ลังเลที่จะ
เช่าสินค้ามาใช้ อีกท้ังชาวญี่ปุ่นในช่วงอายุ 20 - 29 ปี มีการใช้จ่ายมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ โดยพบว่า ในปี พ.ศ. 
2559 มีกิจกรรมนันทนาการ เช่น การดื่มเบียร์และการท่องเที่ยวต่างประเทศเพ่ิมขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
ขณะที่ในป ีพ.ศ.2560 ผู้บริโภคในช่วงอายุดังกล่าวเป็นเจ้าของรถยนต์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8  

ผลสำรวจดังกล่าวยังแสดงถงึการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น เช่น  
ค่าใช้จ่ายรายการเสื้อผ้าและรองเท้ารายปีต่อครัวเรือนลดลงคิดเป็นร้อยละ 45.2 ของช่วงที่ใช้จ่ายสูงสุด       
ในรายการดังกล่าว อีกทั้งชาวญี่ปุ่นยังซื้ออาหารสำเร็จรูปมากกว่าการทำอาหารรับประทาน รวมทั้งมีการซื้อ
สินค้าในร้านขายยาที่เพ่ิมข้ึนอีกด้วย อย่างไรก็ตามมีการขยายตัวของตลาดออนไลน์เพ่ิมข้ึนในกลุ่มผู้บริโภคท่ีมี
อายุระหว่าง 30 - 40 ปี  
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