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DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ประจ�าปี 2564 

ส�ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) หรือ สพร. ได้เริ่มด�ำเนินโครงกำรส�ำรวจระดับควำมพร้อม
รัฐบำลดิจิทัลหน่วยงำนภำครัฐของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2558 โดยเล็งเห็นวำ่ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำรัฐบำล
ดจิทัิลของประเทศไทย จ�ำเป็นต้องทรำบสถำนะและปัญหำอปุสรรคต่ำงๆ ในกำรด�ำเนนิงำน รวมถงึระดบัควำมพร้อม 
ในกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของแต่ละหน่วยงำน โดยมุ่งหวังว่ำ ข้อมูลที่ได้จำกกำรส�ำรวจจะสำมำรถสะท้อนถึง 
ปัญหำ ควำมท้ำทำย อุปสรรค รวมถึงปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จในกำรขับเคลื่อนรัฐบำลดิจิทัล อันจะเป็นข้อมูล 
ทีม่ปีระโยชน์ ในกำรจดัท�ำนโยบำยและกำรจดัสรรงบประมำณด้ำนกำรพฒันำรัฐบำลดจิทิลั รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูล
ด้ำนกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลที่มีควำมน่ำเชื่อถือ และให้หน่วยงำนระดับนโยบำยได้น�ำไปประกอบกำรจัดท�ำแผน 
และติดตำมงำนดำ้นนโยบำยอย่ำงเหมำะสม

04 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ 

มุ ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานไปสู ่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  

และตอบแทนหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความส�าคัญใน 

การตอบแบบส�ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล

หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย สพร. จึงได้ม ี

การจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลมาอย่างต่อเน่ือง 

ตั้ งแต ่ป ี  พ.ศ. 2562 จนถึงป ัจจุบัน เพื่อแสดง 

การให้เกียรติและเชิดชูหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ

ท่ีจะพัฒนายกระดับองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

อย่างเป็นรูปธรรม และยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ

และความมุ่งมั่นให้หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ พยายาม

พัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานต่อไป โดยพิจารณา

หน่วยงานภาครัฐท่ีเหมาะสมท่ีจะได้รับรางวัลจาก 

ผลคะแนนจากโครงการส�ารวจดังกล่าว โดยปี 2564 นี้ 

สพร. ได้จัดงานประกาศผลรางวัลภายใต้ช่ือ “รำงวัล

รัฐบำลดิจิทัล ประจ�ำปี 2564 (Digital Government 

Awards 2021)” ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3  

สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 

ธันวาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยในปีนี้ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับรางวัลดีเด่นถึง 2 รางวัล 

ประกอบด้วย 

1) รางวัลผู้น�าองค์กรดิจิทัลดีเด่นประจ�าปี 2564 

คือ นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ 

การค้า ซึง่เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (Chief Executive 

Officer: CEO) ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ จากทั้งหมด 1,922 

หน่วยงานครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ และ

เป็นกลุ่มเป้าหมายในการส�ารวจของส�านักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. แบ่งเป็น 

หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางจ�านวน 311 หน่วยงาน 

ส่วนภูมิภาคจ�านวน 1,609 หน่วยงาน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษอีก 2 หน่วยงาน  

ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาจากหน่วยงานระดับกรม

05  ต้นสายปลายทางธุรกิจ



ที่ได้คะแนนสูงสุดจากการประมวลผลคะแนนรวมใน  

3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านคะแนนรวมตามกรอบ 

การส�ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงาน 

ภาครฐัของประเทศไทยปี 2564 2) ด้านการใช้ธรรมาภบิาล

ข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) และ 3) ด้านการเปิด

เผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) 

2) รางวัลรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government 

Awards) อันดับ 1 ของหน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการ

เป็นหลัก ซึ่งคณะกรรมการมหีลักเกณฑ์ในการพิจารณา

จาก 1) การก�าหนดแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ 

ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

2) การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล

ส�าหรับรองรับการด�าเนินงานตามแผนพัฒนารัฐบาล

ดจิทิลั 3) การจดัให้มบีรกิารภาครฐัผ่านระบบดจิิทลั รวม

ถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นต่อบริการและนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ 

4) การจัดท�าระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้

อยู่ในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการเชื่อมโยงกับหน่วยงาน

ภายนอก 5) การวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให ้

มปีระสทิธภิาพ และมัน่คงปลอดภยั และ 6) การประยกุต์

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ทั้ง 2 รางวัลดีเด่นที่ได้รับในปีนี้ น�ามาซึ่งความ 

ภาคภูมิใจแก่บุคลากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกคน  

แสดงให้เห็นถึงผลส�าเร็จของความร่วมมือร ่วมใจ 

เป็นหนึง่เดยีวของผู้บรหิารและเจ้าหน้าทีใ่นการยกระดบั 

การให้บริการเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ

และประชาชนผ่านระบบดิจิทัล เป็นการสนับสนุน 

และอ�านวยประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ พร้อมผลัก

ดนัให้ภาคธรุกจิและประชาชนเข้าสูก่ารใช้เทคโนโลยหีรือ 

ท�าธุรกรรมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นซึ่งจะเป็น 

การช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี 

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้

กล่าวขอบคุณส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ 

คณะกรรมการทุกท่านที่พิจารณาคัดเลือกและมอบ  

2 รางวัลอันทรงคุณค่าให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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รวมถึงขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ี พันธมิตรทุกภาคส่วน  

และประชาชนที่ให ้การสนับสนุนและร่วมผลักดัน 

การด�าเนินงานของกรมฯ ด้วยดีเสมอมา พร้อมขอให้

ค�ามั่นว่าจะยังคงเดินหน้าพัฒนางานด้านการบริการ 

ของกรมฯ โดยน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มา

ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และอ�านวยความสะดวกแก ่

ภาคธรุกจิและประชาชนในทุกๆ ด้านให้ดียิง่ขึน้ ตลอดจน 

รกัษาความมัน่คงปลอดภัยทางไซเบอร์ และควบคมุดูแล

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ ตามข้อก�าหนดของ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อการเป็นองค์กร

ภาครัฐชั้นน�าด้านดิจิทัล ที่พร้อมก้าวไปสู่การเป็นสังคม

ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบต่อไป 

ปัจจบุนักรมพฒันาธุรกจิการค้า ให้บรกิารภาคธุรกิจ 

และประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในหลายด้าน  

เช ่น การจองชื่อนิติบุคคล การจัดตั้ ง นิติบุคคล 

(e-Registration) การน�าส่งงบการเงนิ (e-Filing) การออก 

หนังสือรับรองนิติบุคคลผ่านธนาคาร (e-Certificate) 

การออกหนังสือรับรองนิติบุคคลในรูปแบบไฟล ์

(e-Certificate File) และบริการคลังข้อมูลนิติบุคคล 

(DBD Datawarehouse+) เป็นต้น โดยบริการเหล่านี ้

ได ้รับความนิยมและช่วยก่อให ้เกิดประโยชน์ต ่อ 

ผู ้ประกอบธุรกิจในด้านการลดระยะเวลาติดต่อกับ 

หน่วยงานราชการ ลดต้นทุนการจัดเตรียมเอกสาร และ 

การใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

ทางธรุกจิได้แบบแม่นย�า สะดวก รวดเรว็ ส่งผลให้บรกิาร

ทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ ได้รับความน่าเชื่อถือ 

และรางวัลการันตีคุณภาพจากหน่วยงานชั้นน�ามา 

อย่างต่อเนื่อง
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รอบรั้ว DBD

รางวัลสุดยอดผู้ประกอบการสินค้าชุมชนแห่งปี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เฟ้นหาสุดยอดผู้ประกอบการสินค้าชุมชนแห่งปี เพื่อเป็นต้นแบบผู้ประกอบการ 
ที่สามารถน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการตลาดออนไลน์สร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้าง
งาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ซึ่งในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริม 
ผู้ประกอบการฐานรากให้ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการท�าการค้าออนไลน์ เพิ่มช่องทาง 
การตลาด สร้างโอกาส สร้างอาชพีและเพิม่รายได้ให้กบัชมุชน ดงันัน้ การส่งเสรมิผูป้ระกอบการชมุชนให้สามารถ
จ�าหน่ายสินค้าชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์ จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากในยุคดิจิทัล

กรมฯ จึงได ้ร ่วมกับหน่วยงานพันธมิตรด้าน 

อีคอมเมิร ์ซ ด�าเนินการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

ประกอบการให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้  

เพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศผ่านการสร้างความ

เข้มแข็งของเศรษฐกจิฐานรากในยคุดิจทิลั โดยใช้พาณิชย์

อเิลก็ทรอนกิส์เป็นเครือ่งมอืส�าหรับผูป้ระกอบการยคุใหม่ 

ในรปูแบบปกตวิถีิใหม่ (New Normal) รวมถึงขยายช่องทาง 

การตลาดทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์

โดยจัดประกวดและมอบรางวัลสุดยอดผู้ประกอบ

การสินค้าชุมชนแห่งปี (Thailand e-Commerce Genius 

2021) เพื่อเป็นต้นแบบผู ้ประกอบการที่มีช่องทาง 

การตลาดออนไลน์ และสินค้าชุมชนที่โดดเด่น โดนใจ

ผู้บริโภค

ทั้งน้ี ผู ้ชนะการประกวดจะได้รับโล่ประกาศ

เกียรติคุณ และเกียรติบัตรแสดงความยินดี โดยแบ่ง

รางวัลออกเป็น รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัล

ชมเชย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอแสดงความยินดี 

กับผู ้ประกอบธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาจนได้รับรางวัล 

จ�านวน 4 ราย คือ

นายทศพล  ทังสุบุตร

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า(Thailand e-Commerce Genius 2021)
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ส�าหรับกิจกรรมการประกวดสุดยอดผู้ประกอบการสินค้าชุมชนแห่งปี (Thailand e-Commerce Genius 2021) 

ในครั้งนี้เป็นอีกหน่ึงกิจกรรมของกรมฯ ท่ีมีกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสามารถ 

ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโต สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการชุมชน 

เห็นความส�าคัญของการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการตลาดออนไลน์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ 

เพื่อให้สินค้าชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

1.	 รางวัลชนะเลิศ คือ คุณธเนษฐ ปานอ่วม 

 แบรนด์ PAHKAHMAH THAILAND 

 ผลิตภัณฑ์ แมสก์ผ้าขาวม้า 

 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร 

 พร้อมเงินรางวัล จ�านวน 100,000 บาท

2.	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1 คือ คุณวรรณภา กิติโสภากุล 

 แบรนด์ Mud more value 

 ผลิตภัณฑ์ ผ้าย้อมมูลวัวนม

 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร 

 พร้อมเงินรางวัล จ�านวน 50,000 บาท

3.	 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	2	คอื คณุวราลักษณ์ วารีศภุรัตน์ 

 แบรนด์ B-Garlic 

 ผลิตภัณฑ์ กระเทียมด�า

 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร 

 พร้อมเงินรางวัล จ�านวน 30,000 บาท

4.	 รางวัลชมเชย	คือ คุณนุจรินทร์ แตงอุไร 

 แบรนด์ Cosmos and Harmony 

 ผลิตภัณฑ์ สบู่ข้าวไทย

 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร
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กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจ

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ มีนโยบายใน

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและ

เกษตรกรไทยด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิด

สร้างสรรค์ เป้าหมายเพ่ือสร้างความเข้มแขง็ให้เศรษฐกจิ

ฐานราก พร้อมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ 

การประกอบธุรกิจ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

ที่ต ้องการให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน ภาคธุรกิจ 

สามารถเติบโตอย่างเข้มแข็ง และขยายตลาดไปยัง 

ต่างประเทศได้ ซ่ึงทีผ่่านมาการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี 

การปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมผูบ้รโิภค และวกิฤตต่างๆ ท�าให้ 

หน่วยงานต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจไทย  

รวมถงึเกษตรกร ชมุชน โดยใช้เทคโนโลย ีการค้าออนไลน์ 

มาเป็นเคร่ืองมอืในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และ

มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและ

วิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นประกอบกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยก�าลังขบัเคลือ่นไปสู ่“เศรษฐกิจดจิิทลั” 

โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยน

จากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู ่การเกษตรสมัยใหม ่

ทีเ่น้นการบรหิารจดัการและเทคโนโลย ี(Smart Farming) 

หวังให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ซึ่งได้มอบหมาย 

ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าพัฒนาส่งเสริม 

ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ 

by DBD 

นายสินิตย์  เลิศไกร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
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ผู ้ประกอบการชุมชน และเกษตรกรที่มีสินค้าหรือ 

บรกิารทีเ่ป็นอตัลกัษณ์ของท้องถิน่ โดยใช้ช่องทางการค้า

ออนไลน์ หรือ e-Commerce มาช่วยท�าการตลาด เป็น 

การสร้างรายได้ให้เกิดแก่ชุมชน โดยให้น�าแนวคิดจาก 

“หมูบ้่ำนเถำเป่ำ” (Taobao Village Model) ของสาธารณรัฐ 

ประชาชนจนีมาเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาความยากจน 

ในชุมชนที่ห่างไกลโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และ 

ระบบโลจิสติกส์ในการกระจายผลผลิตของชุมชน  

ให้เข้าถึงผู้บริโภคในทุกพื้นที่ได้มากขึ้น ซึ่ง “เถำเป่ำ” 

ไม่เพียงแต่เป็นแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์อันดับ

หนึ่งของจีน แต่ยังเป็นชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ของผู ้บริโภคเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมของโลกที่ได ้

เปลีย่นแปลงวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม และเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมผู ้บริโภค ซึ่งในชุมชนที่ห ่างไกลการค้า

ออนไลน์ได้เข้ามาช่วยเติมเต็มช่องว่างระหว่างสังคม

เมืองกับชนบท ช่วยส่งเสริมให้ชนบทมีการบริโภค 

จับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ส่งเสริมให้ชาวบ้านเป็นผู้ขาย

สนิค้าและผลติภณัฑ์ของตนผ่านเวบ็ไซต์ในความร่วมมอื

กับอาลีบาบา 

แนวคิดของหมู่บ้านเถาเป่า นับว่าเป็นองค์ความรู้ 

ที่ ส ามารถน� ามาป รับใช ้ ได ้ อย ่ า ง เป ็นรู ปธรรม  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงด�าเนินการส่งเสริมและ 

พัฒนาผู ้ประกอบการชุมชนและเกษตรกรภายใต้  

“โครงกำรชมุชนอัจฉรยิออนไลน์ by DBD” เพือ่สร้าง 

สินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น สร้างผู้น�าชุมชน 

ให้มคีวามเข้มแขง็ท�าให้ชมุชนมคีวามเป็นผูป้ระกอบการ 

มากขึน้ พร้อมทีจ่ะเปลีย่นแปลงและปรบัรปูแบบการค้า

ให้ทันยุคสมัย ด�าเนินการผลักดันสินค้าชุมชนเข้าสู ่

การค้าออนไลน์ โดยเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มพาณิชย์

อเิลก็ทรอนกิส์ พร้อมพฒันาควบคูไ่ปกบัระบบ โลจสิตกิส์ 

ทีม่ปีระสิทธิภาพ นอกจากน้ียังส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการ 

ชุมชน เกษตรกร หรือยุวชนในท้องถิ่น ให้สามารถ

สร้างร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ท่ีเป็น 

ทีน่ยิมและมชีือ่เสยีง สอนการใช้เคร่ืองมอืทางการตลาด 

ออนไลน์ การถ่ายภาพสินค้า การบริหารจัดการร้านค้า 

ออนไลน์ การถ่ายทอดเร่ืองราวสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

(Content Marketing และ Story telling) ช่วยสร้าง

ความโดดเด่นให้กับสินค้าหรือบริการของชุมชน รวมถึง 

แนะแนวทางการใช้ระบบการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนกิส์ 

และระบบการขนส่งเพ่ือให้สามารถลดต้นทุนและ 

11  ต้นสายปลายทางธุรกิจ



เพ่ิมรายได้ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามุ่งเน้นพัฒนา 

ทักษะองค์ความรู้ให้คนในชุมชนสามารถมีอาชีพจาก 

การค้าออนไลน์ได ้อย ่างมั่นคง นอกจากนี้  ยังม ี

การด�าเนนิกจิกรรมกระตุน้การตลาด ช่วยประชาสมัพนัธ์

โครงการผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์และ 

การรับรู้ในวงกว้างทั้งในรูปแบบออฟไลน์แลออนไลน์ 

โดยมีการจัดงานโชว์เคส น�าเสนอผลิตภัณฑ์จากชุมชน

ต้นแบบของประเทศไทย และการประชาสัมพันธ์ผ่าน 

บุคคลที่มีชื่อเสียง (Influencer)

กรมพฒันาธรุกจิการค้า ได้ด�าเนนิการพัฒนาชุมชน

อัจฉริยะออนไลน์ ต้นแบบของประเทศไทยมาตั้งแต ่

ปี 2562 จนปัจจุบันสามารถพัฒนาชุมชนต้นแบบได้

แล้ว 34 ชุมชน ใน 30 จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาค  

เกิดเครือข ่ายผู ้ประกอบการชุมชนและเกษตรกร 

ที่มีทักษะองค์ความรู้สามารถสร้างธุรกิจของตนเอง

และชุมชนด้วยการค้าออนไลน์ได้แล้วกว่า 1,458 ราย

ทั่วประเทศ และส่งเสริมผลักดันผู้ประกอบการชุมชน 

เข้าสู่แพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ เช่น SHOPEE ผ่าน

แคมเปญ “สุขใจซือ้ของไทย” สร้างมลูค่าการค้าออนไลน์ 

59,990,816 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวท�าให้คน 

ในชมุชนมรีายได้เพิม่ขึน้กว่าร้อยละ 15 สร้างอาชีพค้าขาย

สินค้าและบริการในชมุชนโดยใช้เคร่ืองมอืทางเทคโนโลยี 

และการค้าออนไลน์ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

เกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง และสร้างยุวชนคนรุ ่นใหม่ 

ให้ต่อยอดธุรกิจของชุมชนต่อไป เล็งเห็นถึงโอกาส 

ในการค้าออนไลน์ที่ช่วยให้ภาคธุรกิจของไทยรอดพ้น 

จากวิกฤต COVID-19 ไปได้ด้วยดี และเป็นหนทาง 

ในการขยายช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าเกษตร สนิค้าชมุชน 

ไปสูต่ลาดระดบัสากลพร้อมทัง้ เร่งเดนิหน้าแผนพฒันา

ชุมชนต้นแบบของประเทศไทยในปีงบประมาณ 2565 

เพิ่มอีก 20 ชุมชน และผลักดันเข้าสู่แพลตฟอร์มร้านค้า

ออนไลน์ที่มีชื่อเสียง เช่น SHOPEE, LAZADA กระตุ้น 

การประชาสัมพันธ์โครงการด้วยแคมเปญต่างๆ และ

ท�าการตลาดท้ังออนไลน์และออฟไลน์ หวงัสร้างการรับรู้

ในอตัลกัษณ์ชมุชนท้องถ่ินในประเทศไทยให้มช่ืีอเสยีงไป

ทัว่โลก พร้อมเร่งส่งเสริมและพฒันาผูป้ระกอบการชมุชน

และเกษตรกรผู้ประกอบการให้มอีาชพีและความเป็นอยู่ 

ที่ดีข้ึน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมรับกับ 

การเปล่ียนแปลงและวกิฤตต่างๆ สร้างเศรษฐกจิฐานราก 

ให้เข้มแข็งและเติบโต

โดยเมือ่เร็วๆ น้ี นายสินติย์		เลศิไกร	รฐัมนตรช่ีวย

ว่าการกระทรวงพาณชิย์ ได้ลงพืน้ทีจ่งัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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เพื่อเยี่ยมชมกิจการของวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ “ไชโย

ฟำร์มเห็ด” พร้อมกับพูดคุยกับผู้น�าชุมชนและสมาชิก 

ซึ่งได้เห็นศักยภาพว่ามีความพร้อมทั้งด้านการผลิต

สนิค้าทีไ่ด้พฒันาการแปรรปูให้เป็นทีต้่องการของตลาด

ผู้บริโภค อาทิ น�้าพริกเห็ด น�้าเห็ด คั่วกลิ้งเห็ด และ  

น�า้พรกิเผาเห็ด โดยเหด็แครงเป็นสนิค้าทีผ่่านมาตรฐาน 

Organic Thailand เป็นรายแรกของประเทศไทย รวมถึง 

ยังมีผู ้น�าและสมาชิกที่เข้มแข็ง ซึ่งปัจจุบันมีรายได ้

จากการขายสินค้าผ่านช่องทางออฟไลน์ร้อยละ 70  

และออนไลน์ (Facebook, Line) ร้อยละ 30 โดย 

กระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปสนับสนุนให้เข้าสู ่ระบบ

แพลตฟอร์มออนไลน์ซึง่จะช่วยเพิม่ช่องทางการจ�าหน่าย

ให้กว ้างขึ้น ไม ่จ�ากัดยอดขายแค่ในประเทศไทย 

แต่จะช่วยพาธุรกิจไปขายสินค้าผ ่านออนไลน์ใน 

ต่างประเทศได้ด ้วย พร้อมท้ังมีระบบการบริหาร

จัดการสินค้าที่เป็นมาตรฐานและจะกลายเป็นต้นแบบ

ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ของประเทศไทย เพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนาสินค้าชุมชนให้แก่พื้นที่อื่นๆ  

ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดอื่นต่อไป 

ผู้ประกอบการชุมชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

ดังกล่าว	 จะมีการเปิดรับสมัครและคัดเลือกในช่วง 

เดือนมกราคม	 2565	 โดยสามารถติดตามข่าวสาร

ได้ที่	www.dbd.go.th	สายด่วน	1570	หรือสอบถาม

รายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที	่กองพาณชิย์อิเลก็ทรอนิกส์	

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	โทร	0	2547	5959	อีเมล์	:	

e-commerce@dbd.go.th			
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การประกวดมาตรฐาน
ธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจ�าปี 2565

 ธรรมาภิบาล เป็นหนึ่งในหลักส�าคัญของการท�าธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก รวมถึงกลุ่มสตาร์ทอัพ ซึ่งภาคธุรกิจไม่ได้มีเพียงการด�าเนินงานที่ต้อง
ค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้บริโภค และส่ิงแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังต้องรับผิดชอบไปถึง 
คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจอีกด้วย ดังนั้นการส่งเสริม SMEs ไทย ให้เล็งเห็นความส�าคัญของการน�า
หลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์และปรับใช้ในการด�าเนินธุรกิจจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจรอดพ้น
จากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้น�าต้นแบบการท�าธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
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ขณะนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก�าลังเปิดรับสมัคร

นิติบุคคลเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “สร้ำงธุรกิจ SMEs เขำ้

สูเ่กณฑ์มำตรฐำนธรรมำภบิำลธรุกจิ ประจ�ำปี 2565” 

ไปจนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โดยคณุสมบตัเิบือ้งต้น

ต้องเป็นนิติบุคคลประเภท ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ห้างหุ้น

ส่วนสามัญจดทะเบียน และบริษัทจ�ากัด ที่จดทะเบียน 

มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร และ 

ไม่เป็นนิติบุคคลล้มละลาย

ส�าหรับการพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐาน

ธรรมาภิบาลธรุกจิ จะมคีณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืก 

ซึ่ ง เป ็นผู ้ทรงคุณวุฒิที่มาจากองค ์กรภาครัฐและ 

ภาคธุรกิจชั้นน�าของประเทศมาร ่วมกันพิจารณา  

โดยยึดหลักเกณฑ์ 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม  

หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม  

หลกัความรบัผดิชอบ และหลกัความคุม้ค่า ซึง่วิธกีารตรวจ

ประเมินผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จะเป็นการสัมภาษณ์

เชิงลึกผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทั้งระดับผู้บริหาร พนักงาน 

หน่วยงานที่ร ่วมด�าเนินธุรกิจ การเข้าสังเกตการณ์ 

การปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจ ณ สถานที่ 

ประกอบการ พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าจุดอ่อน จุดแข็ง  

ด้านธรรมาภิบาลธุรกิจอีกด้วย

ทั้ งนี้  ธุ ร กิจที่ ผ ่ านเกณฑ ์การรับรองตามที่ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก�าหนดจะได้รับหนังสือรับรอง

ซ่ึงมอีายนุาน 3 ปี พร้อมท้ังได้รบัการหมายเหตขุ้อความ

การรบัรองมาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิในหนงัสอืรับรอง

นิติบุคคล และเผยแพร่ชื่อและที่ตั้งของธุรกิจในเว็บไซต์

ของกรมพฒันาธรุกจิการค้า นอกจากนี ้ธรุกจิยงัสามารถ

น�าเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจไป

แสดงร่วมกับเคร่ืองหมายการค้าของธุรกิจ หรือแสดง

บนเครื่องเขียน เอกสาร สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้  

ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและ 

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด และเป็นการเสริมสร้าง 

ภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือให้กับคู่ค้าได้อีกด้วย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงขอเชิญชวนภาคธุรกิจ

ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ข้างต้น สมัครเข้าร่วม

กิจกรรมดังกล่าว เพ่ือก้าวสู่การเป็นองค์กรท่ีโปร่งใส

และได้รับความไว้วางใจในการร่วมท�าธุรกิจ เนื่องจาก

ปัจจุบันนักลงทุนต่างชาติทั่วโลกให้ความส�าคัญต่อ 

การมธีรรมาภบิาลของธรุกจิเป็นอย่างมาก หากนติิบคุคล

ไทยมีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจจะท�าให้เป็น 

เป้าหมายล�าดับต้นๆ ในการเลือกลงทุน ซึ่งจะท�าให้

ธุรกิจประสบความส�าเร็จและมีความมั่นคงยั่งยืน ซ่ึง

ปัจจุบันมีนิติบุคคลที่ได้รับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ธรรมาภิบาลธุรกิจ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จ�านวน

ทั้งสิ้น 185 ราย 

ทั้งน้ี ธุรกิจที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่กองธรรมาภิบาลธุรกิจ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 4417, สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570, 
e-mail : goodgov.dbd@gmail.com และ www.dbd.go.th
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กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

มีนโยบายในการช่วยเหลือผู ้ว่างงาน และนักธุรกิจ 

ที่อยากเร่ิมต้นธุรกิจใหม่ให้มีรายได้ มีอาชีพ สามารถ

เลีย้งดตูนเองและครอบครวัได้ หลงัจากประสบกบัวกิฤต

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ท�าให้เศรษฐกิจหยุด

ชะงักไปเกือบ 2 ปี จึงก�าหนดจัดกิจกรรม “สร้ำงรำยได้ 

ด้วยแฟรนไชส์ ฝ่ำโควิด-19” โดยมีเป้าหมายเพื่อ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้แฟรนไชส์เป็นเครื่องมือลัด 

ในการเริม่ต้นธรุกิจได้อย่างรวดเรว็และเป็นระบบมผีูข้าย 

แฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) คอยดูแลและจับมือไปสู่ 

ความส�าเร็จพร้อมๆ กัน

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ได้จัดงานแถลงข่าว

การจัดกิจกรรม โดยมีนายจุรินทร์	 ลักษณวิศิษฏ	์ 

รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณิชย์	

เป็นประธาน ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ส�านักงานปลัด

กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งภายในงานมีหน่วยงานพันธมิตร 

ได้แก่ สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ สถาบันการเงิน

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามาร่วมมือในการส่งเสริม 

และพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ ซ่ึงต่างคาดหวังว่ากิจกรรม

ดังกล ่าวจะมีส ่วนช ่วยในการพลิกฟ ื ้นและสร ้าง 

ความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจกลับมาคึกคักอีกครั้ง 

โดยจะช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และลดอัตรา 

การว่างงานให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ SMEs และ 

Micro SMEs ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ  

รวมทั้งช่วยให้ธุรกิจแฟรนไชส์มีการขยายตัวเติบโตได้

เพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่ ณ ขณะนี้จ�านวน 597 แฟรนไชส์ 

มูลค่าการตลาดเฉลี่ยปีละ 300,000 ล้านบาท 

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

สร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ 
ฝ่าโควิด-19
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กจิกรรม “สร้ำงรำยได้ด้วยแฟรนไชส์ ฝ่ำโควดิ-19” 

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่กระทรวงพาณิชย์ ได้ด�าเนินการ

อย่างเป็นรูปธรรม โดยน�าเอาระบบแฟรนไชส์มาเป็น

แนวทางในการช่วยเหลอืและสร้างอาชพีให้กลุม่เป้าหมาย

หลักที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด-19 ผู้ที่ตกงาน หรือนักธุรกิจ ที่ต้องการเริ่มต้น 

ประกอบธุรกิจอีกครั้งภายหลังที่ต้องหยุดชะงัก หรือ 

ปิดกิจการไปในช่วงการแพร่ระบาดอย่างหนักของ 

โรคโควิด-19 โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้แฟรนไชส์ช่วย

สร้างรายได้ให้แก่เจ้าของธุรกิจให้สามารถเลี้ยงดูตนเอง

และครอบครัวได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

ระดบัฐานรากให้กลบัมาเตบิโตได้อกีครัง้ ตามเป้าหมาย

ของรัฐบาล โดยระบบแฟรนไชส์เป็นเครื่องมือที่ผ่าน 

การพสิจูน์แล้วว่าสามารถท�าให้ธุรกิจประสบความส�าเรจ็

ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น แม้ผู้ลงทุนจะไม่มีความรู้ด้าน 

การท�าธรุกจิมาก่อน เพราะผู้ขายแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) 

จะเป็นพี่เลี้ยงและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ในการท�า 

ธุรกิจให้แก่ผู ้ซ้ือแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซี) และเป็นที่

ปรกึษาให้ตลอดการท�าธุรกิจ ซึง่ภายใต้กิจกรรมดังกล่าว

ประกอบไปด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) กิจกรรม 

แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Road Show ในส่วนภูมิภาค 

จ�านวน 15 จงัหวดั โดยมผู้ีขายแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) 

เข้าร่วมงานครั้งละ 40 ธุรกิจ ซึ่งเริ่มจัดกิจกรรมระหว่าง

เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 และ 2) การจัดงาน MOC 

แฟรนไชส์สร้างอาชีพ ในเขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล 

จ�านวน 1 คร้ัง โดยมีผู้ขายแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) 

เข้าร่วมงานจ�านวน 400 ธุรกิจ ก�าหนดจัดกิจกรรม 

รวม 5 วัน ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2564 ณ  

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

และเมือ่วนัที ่12 พฤศจิกายน 2564 นายสนิติย์		เลิศไกร	 

รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงพาณชิย์ ได้เดินทางไป 

เป็นประธานเปิดงาน “แฟรนไชส์สร้ำงอำชีพ Road 

Show 2021 ครัง้ที ่5” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา  

สุราษฎร์ธานี ซึ่งงานจัดข้ึนระหว่างวันที่ 11 - 14 

พฤศจกิายน 2564 ตลอดการจดังาน 4 วนัมผีูเ้ข้าชมงาน 

กว่า 2,000 คน สามารถสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ 

เข้าสูร่ะบบแฟรนไชส์กว่า 200 ราย ทีไ่ด้เลอืกซือ้แฟรนไชส์ 

ในหลากหลายสาขาประเภทธรุกจิ เช่น อาหาร เครือ่งดืม่  

การศึกษา บริการ ค ้าปลีก ความงามและสปา  

โดยได้พิจารณาขนาดการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง  

ด้วยงบการลงทุนตั้งแต่หลักหมื่นถึง หลักล้าน และ 

นายสินิตย์  เลิศไกร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
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ยงัได้รบัสิทธพิเิศษลดค่าธรรมเนยีมจากผูข้ายแฟรนไชส์  

(แฟรนไชส์ซอร์) ที่เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งยังมีแหล่ง 

เงินทนุจากสถาบนัการเงนิภาครฐัและเอกชนทีไ่ด้เข้ามา 

ร่วมสนับสนุนการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จที่เดียวพร้อม 

เริ่มต้นเจรจาธุรกิจได้ทันทีภายในงาน 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายทศพล	

ทังสุบุตร	 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เดินทาง

ไปเปิดงาน “งำนแฟรนไชส์สร้ำงอำชีพ Road Show 

2021 ครัง้ท่ี 11” ณ ศนูย์การค้าเซน็ทรลั พลาซา จงัหวดั

ล�าปาง เพือ่กระตุน้การซ้ือขายให้เศรษฐกิจในภาคเหนอื

กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดงานแฟรนไชส์

สร้างอาชีพ Road Show 2021 ในส่วนภูมิภาค รวม 

15 จังหวัด (จังหวัดละ 4 วัน) ณ ศูนย์แสดงสินค้า/

ห้างสรรพสินค้า และเชิญผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส ์

ท่ีผ่านการพัฒนาจากกรมฯ เข้าร่วม เพื่อให้ผู้ที่สนใจ 

จะประกอบอาชีพด้วยธุรกิจแฟรนไชส์ ได้เห็นรูปแบบ

การท�าธรุกจิแฟรนไชส์ของแต่ละราย และส่งเสรมิให้เกดิ 

การเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ด้วย โดยม ี

เป้าหมายครั้งละไม่น้อยกว่า 40 ราย อีกทั้งภายในงาน

ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนมาเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

ให้แก่ผูส้นใจเริม่ต้นธรุกจิและขยายธรุกจิ โดยเริม่จดังาน 

แฟรนไชส์สร้างอาชพี Road Show 2021 มาตัง้แต่เดือน

ตุลาคม 2564 ดังนี้
นายทศพล  ทังสุบุตร

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ครั้งที่ จังหวัด สถานที่ วันที่จัดงาน

1 อุดรธานี ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พลาซา 7-10 ตุลาคม 2564 

2 เชียงใหม่ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล 14-17 ตุลาคม 2564

3 นครราชสีมา ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พลาซา 14-17 ตุลาคม 2564

4 ระยอง ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พลาซา 23-26 ตุลาคม 2564

5 สงขลา (หาดใหญ่) ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล 4-7 พฤศจิกายน 2564

6 พิษณุโลก ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พลาซา 4-7 พฤศจิกายน 2564

7 สุราษฎร์ธานี ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พลาซา 11-14 พฤศจิกายน 2564

8 เชียงราย ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พลาซา 12-15 พฤศจิกายน 2564

9 สมุทรสาคร ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล 18-21 พฤศจิกายน 2564

10 ชลบุรี (พัทยา) ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล 18-21 พฤศจิกายน 2564

11 ล�าปาง ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พลาซา 2-5 ธันวาคม 2564

12 ชัยภูมิ ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน 2-5 ธันวาคม 2564

13 ขอนแก่น ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พลาซา 9-12 ธันวาคม 2564

14 ประจวบคีรีขันธ์ ห้างสรรพสินค้า บลูพอร์ต หัวหิน 9-12 ธันวาคม 2564

15 สมุทรปราการ ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน 16-19 ธันวาคม 2564

ภายหลงัจากจบกจิกรรมฯ มผีูส้นใจลงทนุซือ้แฟรนไชส์ 

ทนัทแีละเจรจาซือ้ขายภายหลงักิจกรรมกว่า 10,000 ราย  

ส่งผลให้มีผู ้ซื้อแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซี) กระจายอยู ่

ทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจ

ระดับฐานราก ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 

4,600 ล้านบาท และสร้างอาชีพให้แก่ คนว่างงาน ให้มี

โอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีความมั่นคง สามารถเลี้ยงดู

ตนเองและครอบครัวได้ต่อไป

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	 กองส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิ	 ส่วนส่งเสรมิธุรกิจแฟรนไชส์	 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	โทรศัพท์หมายเลข	0	2547	5953	อีเมล	:	franchisedbd@gmail.com	

สายด่วน	1570		www.dbd.go.th
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

กระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

ให้ความส�าคญัต่อการช่วยเหลอืสนบัสนนุผูป้ระกอบธรุกจิ 

รายย่อย หรือ ไมโครเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบ 

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กลับมา 

ประกอบธุรกิจ และมีความเข้มแข็งได้อีกครั้ง โดยเร่ง 

ด�าเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เห็นเป็นรูปธรรม 

อย่างชัดเจน เพื่อเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อน 

เศรษฐกิจของประเทศให้มีความแข็งแกร่ง โดยก�าหนด 

มาตรการความช่วยเหลอืผูป้ระกอบการกลุม่ธุรกจิต่างๆ  

รวมถึงประชาชนที่ต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพ และ

สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว 

ส่งเสริมธุรกิจฟู้ดทรัค
ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

ล่าสุดเมื่อเร็วๆ นี้ ได้ช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ

ธรุกจิร้านอาหารเคลือ่นท่ี หรอื ฟูด้ทรคั ทีไ่ด้รับผลกระทบ 

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเปิดพื้นที่

บริเวณลานตลาดนัดกระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี ให ้

ผู้ประกอบการฟู้ดทรัคเข้ามาจ�าหน่ายสินค้า ระหว่าง

วันท่ี 1-2 และ 15-16 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งได้

ประสานสถาบันการเงินมาร่วมออกบูธภายในงานฯ 

เพื่อให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่ผู้ท่ีต้องการลงทุนในธุรกิจ 

และให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษแก่ผู ้ประกอบการ 

ฟู้ดทรัค เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายข้ึน 

ด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งในการจัดงานฯ ทั้ง 2 ช่วง  
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รวม 4 วัน มีผู้ประกอบการฟู้ดทรัคเข้าร่วมงานวันละ  

20 ราย รวมทัง้สิน้จ�านวน 80 ราย สนิค้าทีน่�ามาจ�าหน่าย

และได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ประกอบด้วย อาหาร

ไทย อาหารสากล อาหารว่าง ขนมหวาน ไอศกรีม และ

เครื่องดื่มชนิดต่างๆ เป็นต้น 

กรมพฒันาธรุกจิการค้า ในฐานะก�ากบัดูแลกฎหมาย

หลักประกันทางธุรกิจ ยังคงเดินหน้าผลักดันให้ธุรกิจ

ฟู ้ดทรัคเป็นหลักประกันทางธุรกิจประเภทกิจการ  

เพือ่สร้างความมัน่ใจและช่วยให้เอสเอม็อีเข้าถงึแหล่งทุน 

ได้ง่ายขึ้น โดยได้หารือกับสถาบันการเงินในการรับ 

“ธรุกจิฟูด้ทรคั” เป็นหลักประกนัทางธรุกจิ ซึง่ส่วนใหญ่ 

เป็นผู ้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอี โดยเบื้องต้น  

สถาบนัการเงนิรายย่อยได้มกีารรบักจิการมาจดทะเบียน

สัญญาหลักประกันทางธุรกิจแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 

พฤศจิกายน 2564) จ�านวน 7,867 กิจการ มูลค่ารวม 

1,196 ล้านบาท 

ผูส้นใจ	สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ท่ี	กองทะเบยีนหลกัประกนัทางธรุกจิ	

กรมพฒันาธรุกิจการค้า	กระทรวงพาณชิย์	โทร	0	2547	4939	e-Mail	:	stro@dbd.go.th			

สายด่วน	1570	และ	www.dbd.go.th	
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ปัจจุบันแนวโน้มการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้บริโภค 

เป ล่ียนแปลงไป จากที่ เ คย เลี้ ย งแบบลักษณะ 

ความเป็นเจ้าของ หรอื Ownership กลายเป็นการเล้ียง 

แบบความผูกพันเสมือนคนในครอบครัว/เลี้ยงเสมือน 

ลูก หรือ Pet Parent และต้องการเลือกสิ่งที่ดีมีคุณภาพ

ให้กับสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นอาหาร สิ่งของเครื่องใช้  

และบริการต่างๆ ส่งผลให้กลุ ่มธุรกิจขายปลีกสัตว์

เลี้ยงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีแนวโน้มการเติบโตขึ้น 

อย่างต่อเนือ่ง ภาพรวมผลประกอบการธรุกจิฯ ตลอด 3 ปี  

(2561 - 2563) ที่ผ่านมา พบว่า มีอัตราเพ่ิมสูงข้ึน 

แตะหนึ่งหมื่นล้านบาทต่อปี (ผลประกอบการ ปี 2561 

จ�านวน 8,454.29 ล้านบาท ปี 2562 จ�านวน 9,021.78 

ล้านบาท และ ปี 2563 จ�านวน 9,269.94 ล้านบาท)  

สอดรับกับตัวเลขส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยไป 

ท่ัวโลก (สถิติจาก International Trade Center) ที่มี

ปรมิาณเพิม่ขึน้ต่อเนือ่งตัง้แต่ 2560 - 2563 ด้วยเช่นกัน 

(ปี 2560 ส่งออก 1.126 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปี 2561 

จ�านวน 1.32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปี 2562 จ�านวน 

1.39 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ ปี 2563 จ�านวน  

1.65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจาก 

การเพิม่ขึน้ของการแข่งขนัพฒันาอาหารสตัว์ให้มีคณุภาพ 

สูงข้ึน และท�าการตลาดสินค้าราคาแพง (Premium)  

เพื่อตอบสนองความต ้องการของผู ้บริ โภคที่ ให ้

ความส�าคญักับคณุภาพสินค้า และเตมิเตม็คณุค่าทางใจ

เมื่อเกิดการใช้จ่ายเพื่อสัตว์เลี้ยง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 มีผู้ประกอบการ

ในธุรกิจท่ีจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลและด�าเนิน

กิจการอยู่ จ�านวน 480 ราย ทุนจดทะเบียน 2,559.35 

ล้านบาท แบ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็ก (S) 443 ราย (ร้อยละ  

92.29) ธุรกิจขนาดกลาง (M) 31 ราย (ร้อยละ 6.46) 

และ ขนาดใหญ่ (L) 6 ราย (ร้อยละ 1.25) ส่วนใหญ่ 

ประกอบธุรกิจอยู่ในกรุงเทพมหานครมากที่สุด 195  

ราย (ร้อยละ 40.62) รองลงมาคือ ภาคกลาง 149 ราย 

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

อนาคตและทิศทางของธุรกิจ
สัตว์เลี้ยง อาหาร และอุปกรณ์ 
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(ร้อยละ 31.04) ภาคเหนือ 44 ราย (ร้อยละ 9.17)  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 32 ราย (ร้อยละ 6.67)  

ภาคตะวันออก 27 ราย (ร้อยละ 5.62) ภาคใต้ 19 ราย 

(ร้อยละ 3.96) และ ภาคตะวนัตก 14 ราย (ร้อยละ 2.92) 

ขณะท่ีการลงทุนของชาวต่างชาติในธุรกิจนี้ม ี

แนวโน้มลดลง ส่วนใหญ่เป็นการลงทนุของคนไทย มลูค่า 

2,482.34 ล้านบาท (ร้อยละ 96.99) การลงทนุจากต่างชาติ 

สูงสุด คือ จีน มูลค่า 29.92 ล้านบาท (ร้อยละ 1.17) 

อินเดีย มูลค่า 14.70 ล้านบาท (ร้อยละ 0.57) ญี่ปุ่น 

มูลค่า 10.76 ล้านบาท (ร้อยละ 0.42) และสัญชาติอื่นๆ 

มูลค่า 21.63 ล้านบาท (ร้อยละ 0.85)

ธุรกิจขายปลีกสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ในประเทศไทยมีโอกาสเติบโตอีกมาก คู่แข่งในตลาด

ยังมีน้อย อีกทั้งแนวโน้มความต้องการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง

ของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้นตามล�าดับ เนื่องจาก 1) จ�านวน

ครอบครัวเดี่ยวและคนโสดเพิ่มมากขึ้น 2) คู ่สมรส 

มบุีตรน้อยลงและคนไทยเริม่เข้าสูส่งัคมผูส้งูอายทุีใ่ช้ชวีติ

หลังเกษียณอยู่บ้าน จึงมองหาสัตว์เลี้ยงมาเป็นเพื่อน 

3) พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปมีการท�างานที่บ้าน 

(WFH) มากขึ้น ท�าให้มีเวลาใส่ใจดูแลบ้านและสัตว์เลี้ยง 

4) สามารถหาข้อมูลความรู้ หาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ๆ 

เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง และซื้อหาผ่านช่องทางออนไลน ์

ได้สะดวกมากขึ้น จากปัจจัยข้างต้นท�าให้ธุรกิจขายปลีก 

สัตว์เล้ียงฯ ได้รับความสนใจทั้งจากผู ้ประกอบการ 

รายเก่าและรายใหม่ที่พร้อมจะเข้ามาลงทุนในธุรกิจ

อย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ จากการคาดการณ์ของ Modor Intelligence 

อัตราการเจริญเติบโตต ่อป ี (CAGR) ของตลาด 

อาหารสัตว์ในประเทศไทย ปี 2564-2569 จะเติบโตขึ้น 

ร้อยละ 5.2 และจากสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ ์

สัตว์เลี้ยงไทย รายงานว่าตลาดอาหารสุนัขมีส่วนแบ่ง 

ทางการตลาดสูงสุดทั้ งในด ้านรายได ้และขนาด 

การใช้จ่าย ซึง่ส่วนแบ่งการตลาดน้ีมแีนวโน้มสูงขึน้เรือ่ยๆ 

เนือ่งจากความต้องการอาหารสตัว์ราคาแพง (Premium 

treats) เพ่ิมสูงขึ้น ผู้บริโภคเลี้ยงสัตว์ด้วยความรักและ 

ให้ความผูกพันเสมือนคนในครอบครัว ท�าให้ต้องการ

อุปกรณ์เล้ียงสัตว์มากข้ึน เช่น อาหารสัตว์ประเภทอืน่ๆ 

ที่หลากหลายมากกว่าอาหารสัตว์จ�าพวกอาหารเม็ด 

หรืออาหารแบบเปียกอย่างเดิม
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DBD Good Time
ปกิณกะ
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DBD Good Time
ปกิณกะ

9

การท�าตลาดออนไลน์นั้นไม่ได้ยึดติดที่เครื่องมือใดเครื่องมือนึง เราสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ รวมกันได้
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เรามาดูกันว่าเครื่องมือทั้ง 9 นั้นมีอะไรบ้าง

1.	 SEO:	หรือที่เรียกว่า Search Engine Optimisation 

เป็นการท�าให้ทั้ง website และ social network 

ช่องทางต่างๆ ติดอันดับ search engine ในอันดับ 

ต้นๆ ได้ การท�า SEO น้ัน จ�าเป็นต้องมีการท�า

เรื่อง Keyword มีการค้นคว้า ท�าการบ้าน และเลือก 

keyword ที่เหมาะสมกับสินค้าและท่ีมีการค้นหา 

มากพอ

2.	 SEM: หรือ Search Engine Marketing เป็น 

การท�าตลาดด้วย search engine ต่างๆ เช่น Google, 

Yahoo, Bing หรือ Search Engine อื่นๆ ซึ่งที่เป็น

ที่นิยมมากๆ ที่สุดจะเป็น Google ซึ่งจะเป็นการซื้อ 

Keyword เพือ่ให้ตดิอนัดบัต้นๆ ในการค้นหา เหนอื

การค้นหาปกติ วธินีีจ้ะช่วยให้ keyword ทีเ่ราเลอืกนัน้ 

ตดิอนัดบัได้อย่างรวดเรว็ แต่ระยะยาวอย่างไรก็จ�าเป็น 

ต้องท�า SEO อยู่ดี

3.	 Remarketing: การท�า Remarketing นั้นเป็น 

การท�าตลาดกบัผูท้ีเ่คยเข้ามาเกีย่วข้องกบั website/ 

social network ของเรา และท�าการโฆษณาซ�้า 

ให้กับคนทีเ่คยสนใจใน content น้ันๆ หรือสนิค้านัน้ๆ  

ท�าให้เป็นการเตอืน และท�าให้เกิดการจดจ�าได้อย่างดี

เครื่องมือที่ช่วย
ท�าให้การท�าตลาดออนไลน์มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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4.	 Website: การมี website เหมือนเป็นการสร้างบ้าน 

ของตัวเอง ไม่ต้องห่วงว่า ใครจะปรับเปล่ียน 

ระบบ เปลีย่น algorithm ยังไง นอกจากนีย้งัสามารถ 

ใส่ content ต่างๆ เปลี่ยนแปลงรูปแบบ การจัดวาง

ได้อย่างอิสระเต็มที่ และปรับเปลี่ยนได้ทุกอย่าง

เนื่องจากเป็นเว็บของเราเอง ไม่เหมือนกับการ 

ที่ใช้ social network

5.	 Responsive	Web	 Design: การมีเว็บไซต์ยังไม่ 

เพยีงพอในยุคสมัยน้ีเน่ืองจาก device ต่างๆ ทีใ่ช้กนั 

หลากหลายขนาดท�าให้ website นัน้ต้องมหีลายขนาด 

ตามเพือ่ให้แสดงได้ตามขนาดของหน้าจอทีแ่ตกต่างกัน 

ออกไป ดังนั้นการมี website ที่สามารถ responsive 

web design ได้จะท�าให้ website นั้นๆ สามารถ 

ปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดของมือถือแต่ละขนาดได้

และท�าให้ดูน่าสนใจและใช้งานง่ายดูดี

6.	 Email	 Marketing: อีกหน่ึงเครื่องมือในการช่วย

การท�าตลาดออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพนั้นคือ 

การใช้ email marketing แม้ว่าปัจจุบัน email จะมี

ความส�าคัญน้อยลง คนเปิดอ่าน email น้อยลง แต่

การมี email marketing ไว้ส�าหรับการท�า campaign 

ต่างๆ การประกาศต่างๆ หรือการแนะน�าสินค้า 

ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ก็ยังสามารถส่งตรงเข้าถึงกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายได้อีกช่องทางนึง

7.	 Social	 Media:	 Social media ทั้งหลายสามารถ 

น�ามาใช้ด้วยกันได้ ไม่จ�าเป็นต้องเลือกช่องทางใด 

ช่องทางนึง เพราะแต่ละ Social Media นั้นก็ม ี

จุดเด่นกันในแต่ละด้าน เช่น Youtube เน้นเร่ื่อง 

VDO, Twitter เน้นเรื่องข้อความแบบสั้น,  Line  

เน้นเรือ่งของการ chat ซึง่สามารถน�ามาใช้รวมๆ กนั

ให้เกิดประโยชน์ที่สุดได้

8.	 Influencer	Marketing: Influencer หรอืผูท่ี้มีอิทธพิล 

ไม่ว่าจะเป็น blogger, คนดังต่างๆ หรือว่า กูรู  

มาช่วยโปรโมทสินค้าและช่วยท�าตลาดได้ การเลอืก 

influencer ท่ีเหมาะสมนัน้เป็นเรือ่งทีจ่�าเป็นอย่างยิง่

ในการท�าตลาดผ่าน Influencer Marketing เพราะทุกๆ 

influencer มีตลาดของตัวเองและมีกลุ่มเป้าหมาย 

ของตัวเอง ดังนั้นจ�าเป็นต้องเลือกให้ตรงกลุ่มจะได้

ประสิทธิภาพมากๆ

9.	 VDO: เมื่อยุคนี้เป็นยุคที่สื่อ VDO นั้นมีความส�าคัญ

มากๆ ทุกส่ือจะให้ความส�าคัญกับ VDO มากๆ  

การท�า content ในรูปแบบ VDO จึงเป็นเรื่องส�าคัญ

มากๆ และเป็นเคร่ืองมอืนึงทีท่�าให้สามารถเผยแพร่ 

content ต่างๆ ได้ดีกว่าสื่อรูปแบบอื่นๆ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.smartstartupacademy.com/online_marketing
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DBD Solution
Q & A
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ต้องยอมรบัร้ายไม่แผ่วจรงิๆ ส�าหรบัเจ้าโคโรน่า
ไวรัส หรือ โควิด-19 ที่เข้ามาสร้างความวุ่นวาย 
ให้ทั่วโลกมากกว่า 2 ปี และยังไม่มีท่าทีว่าจะ 
ยอมแพ้ง่ายๆ เพราะล่าสุด ไวรัสร้ายตัวนี้ 
ก็พัฒนาตัวเองกลายพันธุ์เป็นชนิดที่ 5 หลัง
จากสายพันธุ์อัลฟา, เบตา, แกมมา และเดลตา  
ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) จัดให้อยู ่ใน 
กลุ่มสายพันธุ์ที่น่ากังวล โควิด-19 กลายพันธุ์
ล่าสุดนี้มีชื่อในทางวิทยาศาสตร์ว่า B.1.1.529 
ก่อนที่ WHO จะตั้งชื่อเรียกให้ตามล�าดับ 
ตัวอักษรกรีก ว่า “โอไมครอน” (Omicron)

“โอไมครอน” มาจากไหน
การระบาดของโควิด-19 โอไมครอนถูกระบุ

แยกแยะออกมาเป็นคร้ังแรกในจงัหวดัเคาเตง็ (Gauteng) 

ของแอฟริกาใต้ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนท่ีผ่านมา  

โดยขณะน้ีมีการพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอน

แล้วในอย่างน้อย 13 ประเทศ ได้แก่ แอฟริกาใต้  

บอตสวานา เบลเยียม ฮ่องกง อิสราเอล อังกฤษ 

เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ออสเตรเลีย 

แคนาดา สาธารณรัฐเช็ก ผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมดอยู่ใน 

หลักร้อย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)



ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.phyathai.com/article_detail/3662/th
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“โอไมครอน” อันตรายแค่ ไหน
ไวรัสโควิดชนิดใหม่น้ีมีการกลายพันธุ ์ของยีน 

รวมทั้งสิ้นถึง 50 ต�าแหน่ง ท�าให้มันมีความแตกต่าง

จากเชื้อโควิดกลายพันธุ์อื่นๆ เป็นอย่างมาก มีการ 

กลายพันธุ์ของโปรตีนบนส่วนหนามของไวรัสถึง 32 

ต�าแหน่ง และยังมีการกลายพันธุ์ที่ส่วนตัวรับ (receptor 

binding domain) ซ่ึงไวรัสใช้จับยึดกับเซลล์ของคนเรา

ถึง 10 ต�าแหน่ง ขณะที่สายพันธุ์เดลตาที่ระบาดหนัก

ครอบง�าทั่วโลกอยู่ขณะน้ี มีการกลายพันธุ์ในส่วนนี ้

เพยีง 2 ต�าแหน่งเท่านัน้ นัน่จงึเหตผุลทีท่�าให้ผูเ้ชีย่วชาญ

ในหลายประเทศกังวลว่า วัคซีนโควิด-19 ที่ใช้กัน 

อยู่ในปัจจุบันอาจจะใช้ไม่ได้ผลกับเชื้อกลายพันธุ์ตัวนี้  

ซึ่งหากมีการแพร่ระบาดลามออกไปเป็นวงกว้าง  

โลกอาจต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตอีกครั้ง

วัคซีนที่มีตอนนี้ “เอาอยู่” หรือไม่
จากข้อมูลขณะน้ีพบว่ากลายพันธุ์ของโอไมครอน 

อาจท�าให ้ ไว รัสมีความสามารถในการหลบหลีก 

ภูมิต้านทานได้มากขึ้น จึงมีส่วนท�าให้ประสิทธิภาพ 

ของวัคซีนลง แต่ก็ยังช่วยลดความรุนแรงจากการป่วย 

หนักได้ ซ่ึงบริษัทเวชภัณฑ์ผู ้ผลิตวัคซีนหลายแห่ง 

ก็เร่งเดินเครื่องพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 รุ ่นใหม่  

เพื่อรับมือกับเชื้อกลายพันธุ์โอไมครอนแล้ว

อย่าเพิ่งตื่นตระหนก “โอไมครอน” น่ากังวล 
แต่อาจไม่รุนแรง

จากรายงานของ พญ.โคเอตซี ประธานแพทย

สมาคมแห่งแอฟริกาใต้ ระบุว่า ผู ้ติดเชื้อจากไวรัส 

โอไมครอน มีอาการรุนแรงในระดับใกล้เคียงกับไวรัส 

เดิมคือ มีอาการไข้สูง ปวดกระดูก ปวดกล้ามเนื้อ 

อย่างมาก และอาการอ่อนเพลีย แต่แตกต่างไปตรงท่ี 

ผู้ที่ได้รับเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ไม่มีปัญหา

เรื่องการได้กลิ่นกับการรับรส ซึ่งขณะน้ี (29 พ.ย. 64)  

ยังไม่มีรายงานผู้เสียชวีติ จงึพอสรุปได้ว่า ไวรัสโอไมครอน 

ท�าให้เกิดโรคที่มีอาการรุนแรงปานกลาง
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