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เนื่องในวโรกาส วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
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DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?

ขณะน้ีโลกเปล่ียนไปเกิดการชะลอตวัของเศรษฐกจิ

โลก เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา

กับจีนที่กระเทือนไปทั่วโลก ซึ่งเราเผชิญมาเป็นปีและ

ยังไม่มีทีท่าว่าจะหายไป และยังมีสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นสถานการณ์ใหม่ท่ี

เกิดขึ้น และกระทบกับพวกเราทุกคนโดยกระทบหมด

ทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะจีน อเมริกา ยุโรป เอเชีย อาเซียน

หรือแม้แต่ประเทศไทยก็ไม่เว้น เศรษฐกิจโลกกำาลัง

เปลี่ยนไปจะอยากหรือไม่อยากเราก็กำาลังโดนเปลี่ยน 

สิง่นีค้อืสิง่ทีเ่ราต้องเตรยีมการสำาหรบัรองรบัสถานการณ์

เศรษฐกจิการคา้ จำาเปน็ตอ้งปรบัตวัเขา้สูย่คุนวินอรม์อล

ที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดำารงชีวิต หรือ

เศรษฐกิจทันสมัย
การค้าก้าวไกลไปกับดิจิทัล

04 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



เรือ่งของการประกอบธุรกิจการคา้ ท้ังการค้าในประเทศ

หรือการค้าระหว่างประเทศ เราก็ต้องเจอกับมันและ

ต้องพร้อมที่จะปรับตัว เมื่อก่อนการค้าขายเป็นแบบ

ออฟไลน ์คอืเราผลติอะไรได้เราก็แบกไปขายทีต่ลาดนดั 

ตลาดสด ห้างโมเดิร์นเทรด ศูนย์การค้า เป็นต้น แต่พอ

โลกเปลี่ยนไปเราจะมัวทำาแบบเดิมไม่ได้แล้ว แต่ก็ไม่ได้

หมายความว่าจะหยุดทำาการค้าขายแบบออฟไลน์ซึ่ง

ยังมีความจำาเป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นตลาดในประเทศหรือ

ตลาดระหว่างประเทศก็ตาม แต่สิ่งที่ต้องเติมเข้ามาคือ

อีคอมเมิร์ซ ที่เป็นการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ

การคา้แบบออนไลนนั์น่เอง ซึง่เหน็ได้อย่างชดัเจนในชว่ง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ทีค่นออกจาก

บ้านไม่ได้ เดินมาซื้อของไม่ได้ หรือเราไปเดินขายเค้าก็

ไมก่ลา้ซือ้ ระบบการคา้ออนไลน์จงึมคีวามจำาเป็นและมี

บทบาทสำาคัญเปน็อยา่งมาก ถา้คนเขา้ใจกง็า่ย แตถ้่าไม่

เข้าใจก็จะยากมาก 

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

05  ต้นสายปลายทางธุรกิจ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี

ภารกจิในการพฒันาผูป้ระกอบการ SME เพ่ือขบัเคลือ่น

ธุรกิจด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม กรมฯ ตระหนักถึง

ความสำาคัญของการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา

ผู้ประกอบการตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ 

ลักษณวิศิษฏ์) ที่ต้องการให้ผู้ประกอบธุรกิจปรับเปลี่ยน

และช่วยกันพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน เพื่อ

ให้พร้อมสำาหรับการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคนิวนอร์มอล 

ดังน้ันการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซให้

กับทุกคนทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ นิสิต 

นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป จึงเป็นนโยบาย

สำาคัญของกระทรวงพาณิชย์ที่จะต้องเร่งดำาเนินการ

อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นที่มาของการจัดอบรม

หลักสูตร “เศรษฐกิจทันสมัย การค้าก้าวไกลไปกับ

ดิจิทัล” ที่ได้ดำาเนินการมาแล้วจำานวน 4 ครั้ง ที่จังหวัด

สุโขทัย อุดรธานี พัทลุง และสงขลา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม

รวมทั้งสิ้นจำานวน 6,000 ราย

นายวุฒิไกร  ลีวีระพันธุ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ล่าสุดเม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า ได้จัดอบรมหลักสูตร “เศรษฐกิจทัน

สมัย การค้าก้าวไกลไปกับดิจิทัล” ณ โรงแรมภูเก็ต

เมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ได้รับเกียรติจาก นายจุรินทร์ 

ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย ์เปน็ประธานเปดิงาน ซึง่การจดัอบรม

ที่จังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 5 โดยมีผู้สนใจเข้า

ร่วมอบรมกว่า 600 คน มาจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็น

นิสิต นักศึกษาที่สนใจอยากประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซ  

ผู้ประกอบการสินค้าชมุชน โอทอป และสมาร์ทฟารเ์มอร ์

ซึง่กรมฯ ไดจ้ดัหาวทิยากรคนรุน่ใหมท่ีท่ำาธรุกจิออนไลน์

และประสบความสำาเรจ็อยา่งรวดเร็วเกนิกวา่อาย ุหรอืที่

เรียกว่านักธุรกิจอายุน้อยร้อยล้าน มาถ่ายทอดความรู้

และประสบการณใ์นการทำาธรุกจิจนประสบความสำาเรจ็ 

เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างคุณภาพชีวิตของ 

พีน่อ้งประชาชนใหม้คีวามเปน็อยูท่ีด่ขีึน้ และกรมพฒันา

ธรุกจิการคา้จะเดนิหนา้จดัอบรมหลักสูตรดงักลา่วอยา่ง

ต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วไประเทศ

07  ต้นสายปลายทางธุรกิจ



ร้านโชวห่วยเป็นธุรกิจพื้นฐานที่ช่วยขับเคล่ือน

เศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เกิดการหมุนเวียน 

เกิดการจ้างงานในชุมชน อีกทั้งเป็นแหล่งสินค้าอุปโภค

บริโภคและช่องทางการตลาดที่สำาคัญสำาหรับคนใน

ท้องถิ่น การลงพื้นที่เพื่อพบปะรับฟังปัญหา-อุปสรรค 

จากผู้ประกอบการในพื้นที่จริงจะเป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาและผลักดันให้ร้านค้าโชวห่วยไทยเติบโตไปใน

ทิศทางที่ถูกต้อง มั่นใจว่าการที่ภาครัฐให้ความสำาคัญ

และสนใจรับฟังความคิดเห็น จากผู้ประกอบการลึกลง

ไปถึงรายละเอียดปลีกย่อยจะทำาให้เข้าใจเข้าถึงความ

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

สำารวจความพร้อมร้านค้าส่ง-ค้าปลีก

ก่อนพัฒนาเป็น “สมาร์ทโชวห่วย” 

08 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



ต้องการของภาคธุรกิจอย่างแท้จริง อันจะนำามาซึ่ง

แนวทางการแก้ไขและต่อยอดพัฒนาธุรกิจให้ตรงตาม

ความต้องการของแต่ละพื้นที่ สามารถหามาตรการ

สนับสนุนได้อย่างถูกต้อง ตรงใจประชาชน ย่อมส่งผลดี

ทั้งต่อผู้ประกอบการ ประชาชน ภาครัฐ และเศรษฐกิจ 

ในภาพรวมของประเทศ

 ด้วยเหตุผลจำาเป็นดังกล่าวข้างต้น ทำาให้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายวีรศักด์ิ 

หวังศุภกิจโกศล) เร่งนำาทีมผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์

ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการร้านค้าส่ง-ค้าปลีก เพื่อดู

ความพร้อมร้านค้าก่อนพัฒนาเป็น ‘สมาร์ทโชวห่วย’ 

ใน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โดยได้ไปตรวจเย่ียมร้านค้า

ส่ง-ค้าปลีกที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การส่งเสริม

และพัฒนา รวม 3 ร้าน คือ 1) ร้านสิน 2000 ชัยภูมิ 

ซึ่งเปิดดำาเนินการมาแล้ว 3 ปีเป็นร้านค้าส่งค้าปลีก

ต้นแบบขนาดใหญ่ในจังหวัดชัยภูมิ ปัจจุบันมีเครือ

ข่ายร้านค้าปลีกกว่า 1,000 ร้านค้า ครอบคลุมจังหวัด

09  ต้นสายปลายทางธุรกิจ



ชัยภูมิ นครราชสีมาและขอนแก่น อีกทั้งยังเป็นร้าน

ค้าธงฟ้าประชารัฐที่ใช้ Application ถุงเงินประชารัฐ 

โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนายกระดับมาตรฐาน

คุณภาพการบริหารจัดการจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

มาอย่างต่อเนื่อง 2) ร้านคูณเฮง จำาหน่ายสินค้าอุปโภค

บริโภค และเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ใช้ Application 

ถุงเงินประชารัฐ มีพื้นที่ขายประมาณ 40 ตารางเมตร 

พื้นที่คลังสินค้าประมาณ 40 ตารางเมตร มีสินค้าที่

จำาหน่ายภายในร้านประมาณ 1,000 รายการ ขณะ

นี้ได้สมัครเข้าร่วมโครงการสมาร์ทโชวห่วยแล้ว ซึ่งอยู่

ระหว่างการตรวจความพร้อมของร้านค้า และ 3) ร้าน

ดวงดาว จำาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้

ไฟฟ้ามีการนำาเอาโปรแกรมสำาเร็จรูป POS มาใช้งาน 

มีพื้นที่ขายประมาณ 250 ตารางเมตร พื้นที่คลังสินค้า

ประมาณ 150 ตารางเมตร มสีนิคา้ทีจ่ำาหนา่ยภายในรา้น

ประมาณ 300 รายการ สมคัรเขา้รว่มโครงการสมารท์โชว

ห่วยแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจประเมินความพร้อม

ของร้านค้าเช่นเดียวกัน ซึ่งทั้ง 3 ร้านค้าล้วนเป็นกิจการ

ของคนไทย 100% โดยจากการพูดคุยพบว่ามีศักยภาพ

และความพร้อมที่จะพัฒนาเป็น “สมาร์ทโชวห่วย” 

ได้ไม่ยาก ซึ่งจากข้อมูลที่สำานักงานพาณิชย์จังหวัดได้

ทำาการสำารวจพบว่า ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิมีร้านค้าโชว

ห่วยอยู่ประมาณ 1,300 ร้าน สมัครเข้าร่วมพัฒนาเป็น 

“สมาร์ทโชวห่วย” แล้ว 198 ร้าน ซึ่งร้านค้าที่สมัคร

เข้าร่วมโครงการต่างพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอย่างเห็น

ได้ชัดมีความตื่นตัวและมีใจที่พร้อมอยากพัฒนา ซึ่ง

หลังจากนี้จะได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รับหน้าที่ ไปดำาเนินการปรับโฉมร้านค้าเหล่านี้ให้เป็น 

‘สมาร์ทโชวห่วย’ อย่างเต็มรูปแบบ และเพิ่มจำานวนให้

มากยิ่งขึ้นในทุกๆ จังหวัด
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 นอกจากการตรวจเยี่ยมร้านค้าส่ง-ค้าปลีกแล้ว 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะยังได้

เดินทางไปพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับยุวชนคน

รุน่ใหมจ่ำานวนกวา่ 100 คนทีส่นใจสมคัรเขา้รบัการอบรม

หลักสูตร ‘นักการค้าออนไลน์รุ่นใหม่’ (Young Digital 

Warrior) ณ ศนูยก์ารเรยีนรูต้ะโกดดัเทศบาลตำาบลภเูขยีว 

อ.ภูเขียว ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต่างมีความมุ่งมั่นตั้งใจใฝ่

เรียนรูเ้กีย่วกบัการคา้ออนไลน ์เนือ่งจากปจัจบุนัและใน

อนาคตจะมคีวามสำาคญัมาก โดยเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจนใน

ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผู้คนไม่สามารถ

ออกจากบ้านไปเดินจับจ่ายซื้อของตามสถานที่ต่างๆ 

ไดท้ำาใหก้ารชอ้ปปิง้ออนไลนเ์ขา้มามบีทบาทสำาคญัเป็น

อยา่งมาก เนือ่งจากสามารถซือ้ขายสนิคา้ไดต้ลอดเวลา

ไม่ต้องแคร์เคอร์ฟิว เรียกว่านอนอยู่บ้านก็สั่งซ้ือสินค้า

ผ่านมือถือได้ ตอบโจทย์วิถีชีวิตแบบ New Normal ซึ่ง

นับจากนี้ต่อไป โลกออนไลน์จะกลายเป็นแหล่งรวมตัว

ของพ่อค้าแม่ค้าและผู้ซื้อที่มาจากทั่วโลก จึงอยากให้

ลกูหลานคนรุน่ใหม ่และผูป้ระกอบการชมุชนรูจั้กนำาเอา

อีคอมเมิร์ซมาเป็นช่องทางในการขยายโอกาสทางการ

ตลาด และสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชน แม้จะมี

สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็ยังสามารถอยู่ได้อย่าง

เข้มแข็งและยั่งยืน 
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

แถลงข่าวการจัดประกวดรางวัล 
“Thailand Franchise Award 2020”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับธนาคารเพื่อ 

การส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM  

Bank ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ

สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ ร่วมแถลงข่าวการจัด

งาน “Thailand Franchise Award 2020: TFA 2020”  

เพื่อมอบโล่รางวัลให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีการพัฒนา

ศักยภาพและมาตรฐาน จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 

โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 5 ประเภท 13 รางวัล ดังนี้
ประเภทที่ 1 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยม

ตามขนาด 3 รางวลั คอื รางวลัแฟรนไชส์ไทยขนาดยอ่ม
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ยอดเย่ียม รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม 

และรางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม

ประเภทที่ 2 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยม 

รายอุตสาหกรรม 5 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทย

อาหารยอดเย่ียม รางวัลแฟรนไชส์ไทยเคร่ืองด่ืม 

ยอดเย่ียม รางวัลแฟรนไชสไ์ทยบรกิารยอดเยีย่ม รางวลั 

แฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์

ไทยการศึกษายอดเยี่ยม

ประเภทท่ี 3 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีความ

โดดเด่นเฉพาะด้าน 2 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทย

นวตักรรมยอดเย่ียม และรางวลัแฟรนไชส์ไทยโกอนิเตอร์

ยอดเยี่ยม

ประเภทที่ 4 รางวัลสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย 

แห่งปี รวม 2 รางวัล คือ รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทย 

และรางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง

ประเภทที่ 5 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ 1 

รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม

คุณสมบัติของธุรกิจแฟรนไชส์ที่สมัครเข้าร่วม

ประกวด ต้องดำาเนินกิจการในรูปแบบแฟรนไชส์

ภายในประเทศไทย ดำาเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ 

หรือ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ทะเบียนนิติบุคคล 

อย่างถูกต้อง และต้องเป็นธุรกิจที่มีภาพลักษณ์ที่ดี  

มีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของตลาด

และผู้บริโภค โดยธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้ว 

คณะกรรมการจัดการประกวดจะทำาการคัดเลือกธุรกิจ

แฟรนไชส์ที่เหมาะสมที่สุด ให้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติใน

พิธีมอบรางวัล “Thailand Franchise Award 2020”  

ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 กันยายน 2563 นี้

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ 
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้า และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นหน่วยงานหลักที่ร่วมกัน 
ขับเคลื่อนการนำาไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ 
โดย ธ.ก.ส. เป็นธนาคารแรกที่เกษตรกรสามารถนำาไม้
ยืนต้นที่ปลูกบนที่ดินของตนเองมาเป็นหลักประกัน 
การกู้ยืมเงินตาม พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ดังนั้น การประสานความร่วมมือระหว่าง 
2 หน่วยงาน จะช่วยผลักดันให้เกษตรกรและประชาชน
ตระหนักถึงประโยชน์ของการปลูกไม้ยืนต้นบนที่ดิน 
ของตนเอง นอกจากจะช่วยเพิ่มแหล่งออกซิเจนให้
ประเทศแล้ว ยังเปน็มรดกใหล้กูหลานในอนาคตอกีดว้ย

เพื่อเป็นการเดินหน้าขับเคลื่อนการใช้ไม้ยืนต้นมา
เป็นหลักประกันทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ทั้ง 2 หน่วย
งานจึงจับมือกันลงพื้นที่ต่างจังหวัดเพื่อกระตุ้นและ 
สง่เสรมิให้เกษตรกรและประชาชนปลกูไมย้นืตน้บนทีด่นิ
ของตนเอง รวมทั้งชี้แจงรายละเอียดโครงการธนาคาร
ต้นไม้ของ ธ.ก.ส. และแนวทางการใช้ไม้ยืนต้นมาเป็น
หลกัประกนัทางธรุกิจ เน่ืองจาก เกษตรกรหรอืประชาชน
ที่ต้องการใช้ไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันในการขอ 
สินเชื่อกับ ธ.ก.ส. ต้องเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส.และ
เป็นสมาชิกธนาคารต้นไม้  ดังนั้น การเข้าใจถึง 
รายละเอียดและหลักเกณฑ์การขอสินเชื่อที่ชัดเจน 
จะช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการใช้ประโยชน์ 
จากไมย้นืตน้ท่ีปลกูบนทีด่นิของตนเอง หรือเริม่ทีจ่ะปลูก
ไม้ยืนต้นเพื่อการออมในอนาคต 

 เมื่อเดือนมิถุนายนท่ีผ่านมา นางสาวปัทมาวดี  
บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมดว้ย 
นายอดิเรก วงษ์คงคำา ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาชนบท 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ไดเ้ดนิทางไปทีธ่นาคารตน้ไมบ้า้นหนองจกิ อ.หนองฉาง 
จ.อทัุยธาน ีพบปะตวัแทนเกษตรกรและผูน้ำาชุมชน เพือ่
ชี้แจงถึงนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในการผลักดัน 
ให้เกษตรกรปลูกไม้ยืนต้นบนที่ดินของตนเอง พร้อม
ให้รายละเอียดถึงประโยชน์ของการปลูกไม้ยืนต้นใน
ระยะยาว ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัว 
ในอนาคต อกีทัง้นำาไปตอ่ยอดทำาการเกษตรหรือใชส้อย
ในชีวิตประจำาวัน และท่ีสำาคัญสามารถนำาไม้ยืนต้นนั้น
มาเป็นหลักประกันการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ 
เป็นการช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ซึ่งเกษตรกรบ้านหนองจิก
ให้ความสนใจปลูกไม้ยืนต้น บนที่ดินของตนเอง โดย
ส่วนใหญ่มักจะใช้พื้นที่การเกษตรในรูปแบบผสมผสาน 
คือ การปลูกไม้ยืนต้นสลับกับการปลูกพืชผักสวนครัว 
มีการแบ่งพื้นที่การเพาะปลูกที่ชัดเจน ทำาให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากพื้นที่เกษตรกรรมอย่างคุ้มค่า

ในส่วนของ ธ.ก.ส. ได้ดำาเนินโครงการธนาคาร
ต้นไม้มาตั้งแต่ปี 2555 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน 
ใหป้ระชาชนปลกูตน้ไมต้ามแนวทางพระราชดำาริ “ปลูก
ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกไว้กิน ไว้ใช้  
ไว้ขาย และรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ดินของตนเองและ
ชุมชน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ประโยชน์
ของการปลูกไม้ยืนต้น

บนที่ดินของตนเอง 
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ทรัพยากรชุมชนร่วมกัน สามารถพึ่งตนเองได้ในระดับ
ครอบครัว ชุมชน และเชื่อมโยงเครือข่ายระดับชุมชน
จนถึงระดับประเทศ จนถึงปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วม 
โครงการฯ แล้ว จำานวน 6,848 ชุมชน โดยส่งเสริมให้
มีการปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2 ล้านต้นต่อปี  
ซึง่สอดคล้องกบันโยบายของกระทรวงพาณชิยท์ีส่ง่เสรมิ 
ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปปลูกไม้ยืนต้นบนที่ดิน
ของตนเอง แต่ส่ิงท่ีเพิ่มเติมขึ้นมา คือ สามารถนำา 
ไมย้นืตน้นัน้มาเปน็หลกัประกันการขอสินเช่ือกบั ธ.ก.ส. 
ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกร 
มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย พลังงาน อาหาร ยารักษา
โรค และระบบนิเวศ ป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤต 
ของสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง เพิ่มศักยภาพใน 
การประกอบอาชีพ สร้างห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของ
การผลิตทางการเกษตรและตน้ไม ้เพิม่ขดีความสามารถ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากอีกด้วย

การลงพ้ืนที่ในครั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ธ.ก.ส. และกรรมการธนาคารต้นไม้ ได้ร่วมกันตรวจวัด 
และประเมินมูลค่าไม้ยืนต้นของเกษตรกรที่แสดง 
ความประสงค์ขอใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ 
และ ธ.ก.ส.ได้ มอบวงเงินสินเชื่อแก่เกษตรกร จำานวน 
2 ราย วงเงินสินเชื่อรวม 520,437.09 บาท โดยได้นำา 
ไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันจำานวนรวม 30 ต้น ได้แก่ 
ยาง 23 ต้น แดง 1 ต้น ประดู่ป่า 1 ต้น มะหาด 1 ต้น 
รกฟา้ 1 ต้น เสลา 1 ตน้ และ พะยอม 2 ตน้ โดยเกษตรกร
ทั้ง 2 ราย ดีใจที่ได้รับวงเงินสินเชื่อจากการนำาไม้ยืนต้น
มาเป็นหลักประกันโดยไม่จำาเป็นต้องตัดต้นไม้ ทำาให้
ไม้ยืนต้นน้ันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามการเติบโตของ
ต้นไม้ เกษตรกรจึงสามารถขยายวงเงินการขอสินเชื่อ
เพิ่มเติมได้ในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจฯ ที่ต้องการให้เกษตรกร
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายสะดวกมากขึ้น

นอกจากนี้ ผู้แทนจากทั้ง 2 หน่วยงาน ยังได้ให้
คำาแนะนำาเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ให้สามารถจำาหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปให้มี
ความทันสมัยตรงความต้องการของตลาด พร้อมบรรจุ

ในบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงาม รวมถึง การจำาหน่าย
สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้าพร้อมส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่ม
มลูคา่ รวมถึง อบรมการขายสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน ์
โดยหลังจากที่ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว กรมฯ จะ
ประสานผู้แทนจำาหน่าย ซัพพลายเออร์ และผู้แทน 
ห้างสรรพสินค้าที่เป็นพันธมิตร มาคัดสรรสินค้าเพื่อ
นำาไปจำาหน่ายบนศูนย์การค้า โมเดิร์นเทรด สถานท่ี 
ท่องเที่ยวต่างๆ และผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อกระตุ้น
ยอดขาย สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างการจดจำาให้แก่ 
ผู้บริโภค เป็นการขยายช่องทางการตลาดให้มีความ
หลากหลาย เพิ่มรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นมากขึ้นด้วย

ในโอกาสต่อไป กรมฯ และ ธ.ก.ส. มีแผน 
จะลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง และพิษณุโลก เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรและประชาชนท่ัวไป
เห็นถึงความสำาคัญของการปลูกไม้ยืนต้นบนท่ีดินของ
ตนเอง นับเปน็การสรา้งมลูคา่เพิม่ทางเศรษฐกจิอกีทาง
หน่ึง ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อน 
“โครงการชุมชนไม้มีค่า” ท่ีส่งเสริมให้เกษตรกรและ
ประชาชนปลูกไม้มีค่าเพื่อการออม/อนุรักษ์/เพิ่มพื้นที่
ป่า และเพิ่มแหล่งออกซิเจนให้กับประเทศด้วย 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีผู้ขอนำา 
ไม้ยืนต้นมาจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
แล้ว จำานวน 105,381 ต้น มูลค่ารวม 131,649,237.00 
บาท เกษตรกร หรือประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับการปลูก
ไม้ยืนต้น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2547 4944 สายด่วน 
1570 www.dbd.go.th และ ธนาคารเพือ่การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
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เตือน...นิติบุคคลแจ้งอีเมล 

และเบอร์ โทรศัพท์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกคำาชี้แจงให้นิติบุคคล
ทุกรายทั้งที่ประกอบกิจการอยู่แล้ว หรือที่กำาลังจะยื่น 
ขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ หรือขอแก้ไขที่ตั้งสำานักงาน
แห่งใหญ่และสาขา ต้องแจ้งข้อมูลอีเมล หมายเลข
โทรศัพท์ และเว็บไซต์ของนิติบุคคลให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน เนื่องจากเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสำาคัญที่
ต้องใช้ติดต่อสื่อสารกับนิติบุคคลโดยตรงเพื่อประโยชน์
ในการเข้าใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมฯ เปน็การเชือ่มโยงงานบรกิารกบัหนว่ยงานภาครัฐ  

(Biz Portal) อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึง 
คู่ค้าให้สามารถติดต่อเจรจาธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ทำาให้
ธรุกจิขยายการเตบิโตไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งแบบไมส่ะดดุหรอื 
หยุดอยู่กับที่

ปัจจุบันภาคธุรกิจได้นำาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
บริหารจัดการธุรกิจให้คล่องตัวมากขึ้น เช่น การทำา
ธุรกรรมทางการเงินผ่านออนไลน์ การใช้แอปพลิเคชัน
ในการช่วยทำาบญัช ีการบรกิารดา้นโลจสิตกิส ์การค้นหา 
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ข้อมูลคู่ค้าฯ ซึ่งในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้
พัฒนาบริการเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลก
การค้าและอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ 
โดยเปิดให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบ 
e-Registration การนำาส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing 
การให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลผ่านระบบ 
e-Service เป็นต้น โดยธุรกรรมเหล่าน้ีจำาเป็นต้องใช้
อีเมลในการรับรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username 
& Password) จึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบต่างๆ ของ 
กรมฯ ได้ และรหัสที่ได้รับผ่านทางอีเมลยังสามารถ 
นำาไปใชก้บัระบบศนูยก์ลางบรกิารภาครฐัเพือ่ภาคธรุกิจ  
(Biz Portal) อาทิ การขออนุญาตก่อสร้าง การติดตั้ง
ระบบไฟฟ้า/ประปา และการขึ้นทะเบียนนายจ้างได้อีก
ด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และ
เว็บไซต์ของนิติบุคคลจึงเป็นข้อมูลที่มีความสำาคัญมาก
ต้องแจ้งให้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ปิดบัง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรน่า หรือโควิด-19 ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมาน้ี 
สร้างความเปลี่ยนแปลงในการดำา เนินชีวิตและ
กระทบต่อธุรกิจไปทั่วโลก เพื่อความปลอดภัยต้องใส่ 
หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างกัน ลดหรือ 
งดเดินทางให้น้อยลง หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
นำานโยบาย Work From Home มาใช้ เปล่ียนเป็นส่ือสาร
และทำางานผ่านออนไลน์แทน ภาคธุรกิจหันมาทำาธุรกรรม
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ดังนั้นการแจ้งข้อมูล

อเีมล หมายเลขโทรศพัท ์และเวบ็ไซตท์ีถ่กูตอ้งครบถว้น
ของนิตบิคุคล จะทำาใหก้ารตดิตอ่สือ่สารระหว่างภาครฐั
กับภาคธุรกิจมีความสะดวกและง่ายข้ึนแม้สถานการณ์
การค้าจะเป็นไปในทิศทางใดแต่ธุรกิจจะไม่มีวันสะดุด
หรือหยุดนิ่งแน่นอน

ทั้งน้ี นิติบุคคลที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลกับกรมฯ หรือ
แจ้งแล้วแต่ประสงค์จะเปล่ียนแปลงข้อมูล ให้จัดทำาหนงัสอื
ชี้แจงการขอแก้ไขข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือ
เวบ็ไซตข์องนิตบิคุคล ย่ืนตอ่นายทะเบยีนหุ้นสว่นบรษิทั 
ณ กรมพฒันาธรุกจิการคา้ สนามบนิน้ำา หรือ สำานกังาน
พัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 ในกรุงเทพมหานคร หรือ
สำานักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ โดยดาวน์โหลด
แบบฟอร์มหนังสือชีแ้จงได้ทีเ่ว็บไซต์กรมพฒันาธรุกจิการ
ค้า www.dbd.go.th หัวข้อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/
หนังสือแก้ไขรายการทางทะเบียน ส่วนนิติบุคคล 
ที่กำาลังจะขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงที่ตั้งสำานักงาน
แหง่ใหญ ่หรอืสาขาอยูแ่ลว้กส็ามารถแจง้แกไ้ขหมายเลข
โทรศัพท์ อีเมล หรือเว็บไซต์ไปในคราวเดียวกันเลยก็ได้
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“รา้นโชวหว่ย” หรอืรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็ในชมุชน
ที่มีความผูกพันอย่างใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของคนไทยมา
ยาวนาน เเม้จะต้องเจอการเเข่งขันที่สูงเเละมีอุปสรรค
รอบด้าน ร้านโชวห่วยจะยังคงอยู่กับคนไทยต่อไป และ
ต้องปรับตัวอีกมาก ดังนั้น เพื่อให้ธุรกิจเกิดความยั่งยืน 
ผู้ประกอบการจำาเป็นต้องปรับตัวให้ก้าวทันโลก รวม
ถึงการหาจุดเด่นเเละจุดด้อยของโชวห่วย เพื่อนำาไปสู ่

การถอดบทเรียนในการแก้ปัญหาและการช่วยเหลือ 
ที่ตรงจุด ในขณะเดียวกันการส่งเสริมของภาครัฐก็เป็น
ส่วนสำาคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจดั้งเดิมเหล่าน้ีแข่งขัน
ได้ในยุคดิจิทัล

ประกอบกบัในชว่งสถานการณก์ารแพรเ่ช้ือระบาด
ของโรคโควิด-19 และการดำาเนินชีวิตใหม่ (New 
Normal) อาจนำาไปสู่การปรับรูปแบบการทำาธุรกิจ 
ค้าปลีกที่เห็นภาพชัดขึ้น โดยเฉพาะการสร้างมาตรฐาน
ด้านความสะอาดและความปลอดภัยต่อสุขภาพ ซ่ึงเป็น
ปัจจัยสำาคัญที่ผู้บริโภคให้ความใส่ใจมากขึ้น ควบคู่
ไปกับการทำาการตลาดออนไลน์ที่สามารถตอบโจทย์ 
ผู้บริโภคได้อย่างตรงจดุ ทัง้ด้านสินคา้และคณุภาพการให้
บรกิาร ภายหลังจากทีผู้่บริโภคเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ  จาก 
การกักตัวและทำางานที่บ้าน และกลายเป็นพฤติกรรม
ใหม่ที่เป็นเรื่องปกติ

พาณิชย์จับมือ P&G ฝ่าวิกฤตโควิด
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ทั้งนี้  จากสถานการณ์ดังกล่าวทำาให้วิถีชีวิต 
ความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคออกมาใช้จ่าย 
เท่าที่จำาเป็น ในฐานะภาครัฐที่ให้การส่งเสริมร้านค้า
โชวห่วยมาอย่างต่อเน่ือง กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้ 
ลงพื้นที่ร่วมกับบริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล  
เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำากัด หรือ P&G นำาถุงเยียวยา
ช่วยเหลือร้านค้าโชวห่วยทั่วประเทศ 10,000 ร้าน
ค้า ซ่ึงประกอบด้วยสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่จำาเป็นใน
ชีวิตประจำาวัน มูลค่า 500 บาท เช่น น้ำายาปรับผ้านุ่ม 
จำานวน 2 ถุง ผงซักฟอก จำานวน 2 ถุง แปรงสีฟัน  
จำานวน 4 ชิ้น ยาสระผมและครีมนวดผม จำานวน 4 
ขวด ที่โกนหนวดพร้อมใบมีด 1 ชุด โดยแบ่งการมอบถุง
เยียวยาออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก (เดือนมิถุนายน 
63) มอบให้ร้านค้าทั่วประเทศที่ เข้าร่วมโครงการ 
สมาร์ทโชวห่วย จำานวน 6,000 ร้านค้า และระยะที่สอง 
มอบใหร้า้นคา้ทีผ่า่นการพฒันาจากกรมฯ จำานวน 4,000 
ร้านค้า

การมอบถงุเยียวยาดังกล่าว จะช่วยลดตน้ทนุสินคา้
ให้ร้านค้าโชวห่วยหรือสามารถนำาสินค้าที่ได้รับมอบไป
บริโภคส่วนตัว เป็นการเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายของร้านค้า 
และทำาให้ร้านโชวห่วยสามารถนำากำาไร ส่วนเกินไปลดราคา 
สินค้าในร้าน เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของ
ผู้บริโภคอีกทางหน่ึง การแจกถุงเยียวยาจึงถือเป็น 
โครงการดีๆ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและบริษัท 

พรอคเตอร ์แอนด ์แกมเบลิ เทรดดิง้ (ประเทศไทย) จำากัด 
หรือ P&G ที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจ
ฐานรากและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศ 
ให้ก้าวไปข้างหน้าได้หลังช่วงวิกฤตโควิด

ทั้งนี้ นอกจากกิจกรรมช่วยลดต้นทุนให้ร้านค้า 
โชวห่วยแล้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังยกระดับ 
ร้านค้าโชวห่วยให้สามารถแข่งขันได้ผ่านโครงการสมาร์ท 
โชวห่วย ซ่ึงเป็นการพัฒนาภาพลักษณ์ร้านค้าและ 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้กับร้านค้าโชวห่วยท่ัวประเทศ 
ใหส้ามารถแขง่ขนัไดแ้ละ มกีารบรหิารจดัการทีด่ ีมีกำาไร
เพิ่มขึ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริม
ธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5986 สายด่วน 1570 และ 
www.dbd.go.th
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานที่มีบทบาท

สำาคัญในการพัฒนา สนับสนุนและดูแลธุรกิจของ

ประเทศ กรมฯ ไดพั้ฒนาระบบการให้บรกิารเพือ่อำานวย

ความสะดวกให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

ทัว่ไป โดยนำานวตักรรมเทคโนโลยมีาใชใ้นการใหบ้ริการ

เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว โปร่งใส เชื่อถือได้ และรองรับ

นโยบายไทยแลนด ์4.0 ปจัจบุนักรมฯ มรีะบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นฐานข้อมูล (Database 

Server) จำานวน 15 ฐานข้อมูล มีระบบงานด้านต่างๆ 

ที่สนับสนุนภารกิจหน่วยงานหลัก จำานวน 54 ระบบ 

สนับสนุนภารกิจหน่วยงานสนับสนุน จำานวน 17 ระบบ 

รวมทั้งหมด 71 ระบบงาน

ภายใต้การนำานวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาด

ใหญ่ นำาระบบการทำางานที่เป็นดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติงาน กรมฯ ได้ให้ความสำาคัญของการบริหาร

การตรวจสอบภายในด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ 

(Artificial Intelligence : AI)

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD
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จัดการองค์กรที่ต้องมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ 

รับผิดชอบตรวจสอบได้ ป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 

กรมฯ จึงใช้การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือสำาคัญ

เครื่องมือหนึ่งของฝ่ายบริหารในการตรวจสอบ ติดตาม

และประเมนิผลการดำาเนินงาน การตรวจสอบภายในจงึ

ต้องสามารถตอบรับการคาดหวังขององค์กรในฐานะที่

เปน็เครือ่งมือหรอืผูช้ว่ยของผูบ้รหิารในการตดิตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆ ขององค์กร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเป็นเครื่องมือที่สามารถ

ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) และ

เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะทำาให้ผลการ

ดำาเนินงานมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์

และเป้าหมายที่กำาหนด โดยการประเมินและปรับปรุง

ประสิทธิผลของกระบวนการ

บริหารความเส่ียง การควบคุม

ภายใน และกระบวนการกำากับ

ดูแลองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อ

ให้องค์กรมีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 

โปร่งใส เชื่อถือและตรวจสอบได้ สร้าง

ความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีใน

สายตาของนกัลงทนุต่างชาติและ

ประชาชนต่อไป 

การตรวจสอบภายใน

ของกรมฯ ต้องพร้อมรับมือ

กับความเปล่ียนแปลงที่เกิด

ขึ้นอย่างรวดเร็วให้ทันเวลา 

ภายใต้การทำางานทีม่ปีรมิาณ

ขอ้มูลทีต่อ้งตรวจสอบจำานวน

มาก และมีเวลาในการทำางาน

อยา่งจำากดั ทำาให้การตรวจสอบภายใน

จำาเป็นต้องมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่

สามารถนำามาช่วยในงานตรวจสอบให้ทำางานเสร็จทัน

ตามเวลาทีก่ำาหนด ระบบปญัญาประดษิฐ ์(Artificial Intel-

ligence: AI) เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่น่าสนใจ และเป็น

ทางเลือกหนึง่ทีก่ารตรวจสอบภายในสามารถนำามาชว่ย

ในงานตรวจสอบภายในได้ AI เหมาะที่จะนำามาใช้กับ

ขอ้มลูทีเ่ปน็เชงิปริมาณ เปน็ตวัเลขไดเ้ป็นอยา่งด ีเพราะ

สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว ผลการวิเคราะห์

ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของ AI มีความแม่นยำา 

ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทำาให้การตรวจสอบภายในสามารถ

นำารายงานทีไ่ดจ้ากการประมวลผลของ AI น้ีไปวิเคราะห์

และสรุปผลการตรวจสอบไดอ้ย่างรวดเร็ว การนำา AI มา

ใช้ในงานตรวจสอบภายในจะช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายใน

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลา
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อันจำากัด สามารถตรวจสอบได้ในปริมาณมากขึ้น ทั้งใน

เชิงกวา้งและเชงิลกึ นอกจากนีย้งัสามารถระบรุายการที่

นา่สงสัย แนวโนม้ของรายการทีผ่ดิปกต ิรายการทีม่กีาร

เปล่ียนแปลงการควบคมุ หรอืการอนมุตัทิีผิ่ดปกตอิยา่ง

รวดเรว็ย่ิงข้ึน ทำาใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถเขา้ถงึจดุ

ควบคุมต่างๆ ในกระบวนการมากขึ้น และเมื่อพบสิ่ง

ผิดปกติสามารถหารือกับผู้บริหารได้อย่างทันที 

การนำาปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยในงานตรวจ

สอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องพิจารณา และ

คำานึงถึงว่าจะนำา AI มาช่วยงานตรวจสอบเรื่องอะไร 

แล้วเลือกใช้ AI ตามลักษณะของกิจกรรมที่ตรวจสอบ 

โดยให้ AI ทำาหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลข

ไปประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นรายงาน 

ส่วนผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้วิเคราะห์รายงานผล

การตรวจสอบที่ได้จากการประมวลผลของ AI รวมทั้ง

ซักถามข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานจากข้อผิดพลาดที่พบใน

รายงานผลการตรวจสอบของ AI การนำา AI มาช่วยใน

งานตรวจสอบภายในจะไม่มีความเส่ียง เว้นแต่ความ

เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากระบบที่จะตรวจสอบไม่รองรับ

เทคโนโลยีช้ันสูงที่ทันสมัย การแฮ็กข้อมูลท่ีส่งมาจาก

ภายนอกเข้ามาในองคก์ร การโดนไวรัส รวมท้ังบคุลากร

นำา AI ไปใช้ในทางที่ไม่ดี ผิดวัตถุประสงค์การใช้งาน 

ความไม่พร้อมของบุคลากรในการใช้ AI การป้อนข้อมูล

ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ทำาให้ AI ประมวลผล

ผดิพลาด ผู้ตรวจสอบภายในไดผ้ลการวเิคราะหข์อ้มูลท่ี

ผิด ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของ AI จะมีความ

ถูกตอ้งน่าเชือ่ถือหรือไม ่จงึข้ึนอยู่กับข้อมลูทีป่อ้นเขา้ไป

ให้ AI ถ้าป้อนข้อมูลที่ผิดเข้าไป ผลการวิเคราะห์ก็จะผิด 

แต่ถ้าข้อมูลที่ป้อนเข้าไปให้ AI ถูกต้อง ผลการวิเคราะห์

ของ AI ก็จะถูกต้อง น่าเชื่อถือ ดังนั้น การนำา AI มาใช้

ในการวเิคราะห์และประมวลผล ตอ้งมบีคุลากรทำางานคู่

ขนานกับ AI เพื่อทดสอบระบบของ AI ก่อนนำา AI ไปใช้
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บทความโดย นางสาวกุลกริยา  เปลี่ยนสกุลวงศ์

ผู้อำานวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

รักษาการในตำาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ  

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ในมุมของผู้ตรวจสอบภายในควรปรับตัวเพื่อเปิด

รับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในฐานะของเครื่องมือหนึ่ง

ที่จะช่วยให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพยิ่ง

ขึ้น ซ่ึงถือเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคต และเป็น

สิ่งที่ผู้ตรวจสอบภายในหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปรับ

ตัว อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า AI จะมาทดแทนงาน

บางอย่างที่ต้องทำาซ้ำาๆ จึงช่วยปรับเปลี่ยนให้งาน

จำานวนมากเป็นแบบอัตโนมัติและรวดเร็วกว่าเดิม แต่

ผู้ตรวจสอบภายในยังคงมีบทบาทเป็นผู้กำาหนดว่าจะ

ให้ AI ตรวจสอบตรงไหน ต้องการดึงข้อมูลใด และต้อง

พิจารณาข้อมูลที่จะนำาเสนอ ผู้ตรวจสอบภายในจึงยังมี

ความสำาคัญ เพียงแต่จำาเป็นต้องปรับตัว โดยการเรียน

รู้เทคโนโลยี AI และ Data analytics และทดลองใช้

เครื่องมือเหล่านี้ให้เกิดความเชี่ยวชาญ ก็จะกลายเป็น

อีกหนึ่งทักษะที่ช่วยสร้างความแตกต่างในงานตรวจ

สอบภายในได้เป็นอย่างดี เพื่อทำาให้การตรวจสอบ

ภายในเปน็เคร่ืองมอืสำาคญัเคร่ืองมอืหนึง่ในการตดิตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้กรมฯ มีกระบวนการ

ปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง โปร่งใส เชื่อถือและตรวจสอบได้ 

เพื่อก้าวไปเป็น “องค์กรโปร่งใส” ของสำานักงานคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) ในปี 2564
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เทคนิคการขายสินค้าออนไลน์ ให้คนสนใจ
การขายสินค้าถือเป็นวิธีการสร้างเงินให้กับทุกคนมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทใดก็แล้วแต่ ประเด็น
สำาคัญที่สุดก็คือการพยายามหาเทคนิคการขายสินค้าให้น่าสนใจได้มากที่สุด นั่นก็เท่ากับว่าโอกาสที่จะขายสินค้าได้
มากก็มีตามไปด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามเมื่อโลกมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปการขายสินค้าก็เปลี่ยนตามไปด้วย  
การขายสินค้าแบบออนไลน์ ได้เข้ามามีบทบาทมากย่ิงขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้เทคนิคที่จะใช้ ในการขายแบบออนไลน์ก็ต้องมี 
เทคนิคใหม่ๆ เพื่อทำาให้การขายสินค้าประสบความสำาเร็จมากยิ่งขึ้น

เน้นการถ่ายรูปที่ทำาให้สินค้าดูโดดเด่น – ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทใด
ก็ตาม หากว่าได้มีการนำามาขายบนโลกออนไลน์แล้วส่ิงแรกที่ลูกค้าจะเห็นได้ 
ก็คือภาพของสินค้าชนิดน้ันๆ เมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่จะดึงดูดใจพร้อมทำาให้ลูกค้า 
เกิดความสะดุดตามากท่ีสุดน่ันก็คือภาพของสินค้าท่ีต้องเด่นชัด สวยงาม เม่ือเป็น
เช่นน้ีการถ่ายรูปสินค้าให้ดูโดดเด่นจึงเป็นตัวท่ีจะช่วยให้คนเกิดความสนใจในสินค้า
ตัวนั้นมากยิ่งขึ้นด้วย

เทคนิคในการขายสินค้าออนไลน์เพื่อให้คนสนใจ
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สร้างคำาโฆษณาที่น่าเชื่อถือ ไม่เกินความเป็นจริง – ไม่ว่าจะเป็นสินค้า
ชนิดใดก็ตามการใช้คำาโฆษณาต่างก็ต้องมีด้วยกันทั้งสิ้น ถึงกระนั้นการเลือกใช้
คำาโฆษณาในการขายสินค้าออนไลน์ก็ควรเป็นคำาโฆษณาที่นำาเสนอถึงตัวสินค้า 
แต่พองาม ไม่ได้มีความสนับสนุนหรือบ่งบอกสรรพคุณจนเกินความเป็นจริง 
มากเกินไป เพราะหากมันโอเวอร์คนก็จะรู้สึกไม่อยากสนใจไปโดยปริยาย

พยายามโพสต์ขายสินค้าบ่อยๆ – การขายสินค้าออนไลน์หากต้องการ 
ให้เป็นท่ีรู้จักหรือเป็นท่ีจดจำาของกลุ่มเป้าหมายต้องพยายามโพสต์ขายซ้ำาๆ บ่อยๆ 
จนลูกค้าเกิดการจดจำา เมื่อเวลาเขาต้องการซื้อสินค้าประเภทนี้ก็จะนึกถึงสินค้า
ของเราเป็นอันดับแรก

ตอบคำาถามลกูค้าด้วยความเตม็ใจ – เปน็เร่ืองปกตมิาก
ทีเ่วลาใครจะซือ้ของกต้็องถามรายละเอยีดตา่งๆ ยิง่เปน็การขาย
แบบออนไลนท์ีไ่มเ่หน็หนา้ตากนัดว้ยแลว้ลกูคา้ยิง่ตอ้งสอบถาม
มากกว่าปกติ การตอบคำาถามของคนขายจึงเป็นกุญแจสำาคัญ 
ที่จะบ่งบอกได้ว่าลูกค้าจะตัดสินใจซื้อหรือไม่

พยายามหารีวิวสินค้าของตนเองจากผู้ ใช้จริงมา 
นำาเสนอ – การที่ลูกค้าได้เห็นรีวิวสินค้าว่าเมื่อมีการใช้แล้ว 
ได้ผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างจะช่วยสร้างความเชื่อม่ันในการ 
จะเลือกซือ้สินคา้ได้เปน็อยา่งดี เพราะความรูส้กึของลูกคา้จะรูส้กึวา่เคยมคีนใชสิ้นคา้แลว้และมนักไ็ม่ไดม้อีะไรท่ีไม่ดี
ยิ่งเพิ่มความมั่นใจในการซื้อสินค้าได้อีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://gybo.org/
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DBD Solution
Q & A

จุดเด่นของธุรกิจออนไลน์มีอะไรบ้าง

ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปต้องยอมรับว่าในเวลานี้เร่ืองของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต
หรือโลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตต่อคนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก จากท่ีสมัยก่อนเวลา 
จะทำาอะไรแต่ละอย่างต้องใช้เวลา ต้องวุ่นวาย ทว่าทุกวันน้ีแค่เรามีอุปกรณ์ท่ีสามารถเชื่อมต่อกับ
อนิเทอรเ์นต็ไดก้ส็ามารถทำาอะไรไดห้ลายอยา่งตามท่ีใจตอ้งการ แม้แตเ่ร่ืองของการทำาธุรกจิหรือการขาย
ของ ทุกวันนี้ไม่จำาเป็นต้องลงทุนลงแรงสร้างร้านเปิดร้านให้วุ่นวาย เพียงแค่สร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์ก็
สามารถมีเงินมีทองใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน

ประหยัดค่าใช้จ่าย – ต้องบอก
เลยว่าการขายของผ่านโลกออนไลน์

จดุเดน่แรกทีเ่หน็ได้ชัดสดุๆ สำาหรบั 
คนขายทุกคนคือไม่จำาเป็นต้อง
เสยีเงนิในการเช่าพ้ืนทีร่า้น ตกแตง่ 

ร้านให้ดูสะดุดตา เพียงแค่สร้างเว็บ 
หรอืแฟนเพจด้วยเงนิไมก่ี่บาทก็สามารถขายของไดแ้ลว้

เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ได้ชัดเจน – การทำาธุรกิจบนโลก
ออนไลน์สามารถกำาหนดได้ว่ า
ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร
ดว้ยการโฆษณาไปตามเว็บทีเ่กีย่วขอ้ง
หรือว่าไปตามกลุ่มต่างๆ ซึ่งทำาให้สินค้า
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

จุดเด่นของธุรกิจออนไลน์
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สะดวกสบายท้ังคนซ้ือและคนขาย – สำาหรับ 
ผู้ ที่ เลือกซื้อของออนไลน์แน่นอนว่าความสะดวก 
ของพวกเขาคือไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาเลือกซ้ือ
ดว้ยตนเอง แคก่ดเขา้มาดูแลว้ก็เลอืกสนิคา้ตามตอ้งการ
พร้อมกับการโอนเงินได้เลย ด้านคนขายเองก็ไม่ต้อง
จัดแสดงสินค้าอะไรให้มากมายเพียงถ่ายรูปให้ออกมา
สวยงามก็ใช้ได้แล้ว

ต่อยอดธุรกิจได้รวดเร็ว – การขาย
ของออนไลน์หากสินค้าของคุณขายดีมากๆ 
ก็จะทำาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างได้อย่าง
รวดเร็ว เมื่อคนรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆ โอกาส
ในการต่อยอดทางธุรกิจด้วยการแตก

ประเภทสินค้าออกไปหรือสร้าง
แบรนด์สินค้าใหม่ๆ ก็มีโอกาส
พัฒนาไปได้ไกลและรวดเร็วด้วย

เช่นเดียวกัน

ควบคุมต้นทุนได้ง่าย – 
การขายของออนไลน์เวลาที่เรา
เลือกส่งสินค้าไปยังลูกค้าเราก็
สามารถท่ีจะเช็คจำานวนของ
และเช็คต้นทุนสินค้าที่แน่นอน
ไดว้า่ในแต่ละวนัมกีารขายสนิคา้
ออกไปเทา่ไหร ่มยีอดตรงกับรายรบัทีไ่ด้มาหรอืไม่ ทำาให้ 
ไม่เกิดการสับสนด้วย

ไม่จำาเป็นต้องสต๊อก 
สินค้า เยอะ  – จุดเด่น 

อี ก อ ย่ า ง ที่ ค น ข า ย ขอ ง
ออนไลน์ชอบมากๆ ก็คือ 

ไม่จำ า เป็นต้องสต๊อกสินค้า 
เพือ่โชวใ์หล้กูคา้เหน็เหมอืนกบั 

การมีหน้าร้าน เพียงแค่ 
ถา่ยรปูสนิคา้ทีเ่รารูว่้ามแีหลง่รบัมาแนน่อนหลงัจากนัน้
เมื่อลูกค้าสั่งเราก็ค่อยสั่งสินค้าเข้ามาเท่านี้ก็ได้แล้ว

ทำาเป็นอาชีพเสริมได้ – 
ต้องยอมรับว่าสำาหรับคนที่มี 
งานประจำาคงไม่มีใครอยาก
ทิ้งเงินเดือนมาขายสินค้า
เพยีงอย่างเดยีวแนน่อน การ
ขายแบบออนไลน์จึงช่วย
เพิ่มรายได้และเป็นอาชีพเสริมให้
กับหลายคนได้เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://gybo.org/
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