
 

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ โชวโครงการป 62 อัพเลเวลธุรกิจครอบคลุมทุกระดับพรอมปกหมุด

ศูนยฯรัชดาภิเษก สูบิสิเนสอะคาเดมี่แหงใหม ครบในที่เดียว! 

 

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ  เปดงาน DITP OPEN HOUSE 2019  ภายใตคอนเซ็ปต “ดีเอ็นเอ” 

ดึงผูประกอบชั้นนํายุคใหม สรางแรงบันดาลใจการทําธุรกิจ อาทิ ธุรกิจผลิตภณัฑสปาและอโรมา  โดยคุณ

ศรีริตา เจนเซน ธุรกิจอาหารเสริมคุณนาคร-กษมา ศิลาชัย ธุรกิจอาหารเสริม โดยดีเจเพชรจา ฯลฯ 

 

 กรุงเทพฯ 9 มกราคม 2562 – กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ เรงพัฒนาผูประกอบการไทยดวย

นโยบาย “Local To Global” หรือ การยกระดับผูประกอบการธุรกิจใหกาวสูเวทีระดับโลก  จัดกิจกรรม 

“DITP OPEN HOUSE 2019” ภายใตแนวคิด “DNA ใหม SMEs ไทยกาวไกลอยางม่ันคง”   นอกจากน้ี 

สถาบันพัฒนาผูประกอบการการคายุคใหม หรือ NEA ยังไดเผยถึงการดําเนินงานของหนวยงานในป 2562 ที่

มุงยกระดับไปสูการเปนอะคาเดม่ีเพ่ือพัฒนาผูประกอบการที่ครบวงจร โดยอาศัยพ้ืนที่ถนนรัชดาฯ ซ่ึงมีความ

สะดวกและเพียบพรอมทั้งการเดินทางที่สะดวกสบาย หลักสูตรและบริการที่ตอบทุกความตองการ รวมทั้ง

กิจกรรม/อบรมสัมมนาที่มากกวา 50 กิจกรรมตลอดป  อาทิ การคาออนไลนและอีคอมเมิรซ การเขาถึงตลาดที่

มีศักยภาพ การพัฒนาผูประกอบการรายใหม ฯลฯ อยางไรก็ตาม กิจกรรม “DITP OPEN HOUSE 2019” ได

จัดไปเม่ือเร็วๆน้ี โดยมีผูประกอบการเขารวมงานเปนจํานวนมาก อาทิ ธุรกิจผลิตภัณฑสปาและอโรมา  โดยคุณ

ศรีริตา เจนเซน ธุรกิจอาหารเสริม โดยคุณนาคร-กษมา ศิลาชัย ธุรกิจอาหารเสริม โดยดีเจเพชรจา ฯลฯ  

 นางสาวบรรจงจิตต อังศุสิงห อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ  เปดเผยวา ในป 2562 ถือ

เปนอีกปที่มีความเรงดวนที่จะตองพัฒนาผูประกอบการไทย กรมฯจึงไดดําเนินนโยบาย “Local To Global” 

ซึ่งมุงสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศต้ังแตระดับฐานรากและยกระดับผูประกอบการธุรกิจให

เดินหนาสูเวทีการคาระดับโลก พรอมทั้งเปลี่ยนแปลงการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหมีการขับเคลื่อนดวย

นวัตกรรม นอกจากน้ี ยังมีเปาหมายในการสรางความเปนธรรมและเทาเทียมในการทําธุรกิจ  ลดการผูกขาด

หรืออํานาจเหนือตลาด เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถการแขงขันของผูดําเนินธุรกิจ ตลอดจนสรางโอกาส

ในการคาการลงทุนใหกับผูประกอบการในตางประเทศใหอยูในระดับที่เขมขน 

  นางสาวบรรจงจิตต กลาวตอวา เพ่ือใหผูประกอบการทั้งรายเกาและรายใหมไดมีโอกาสเขาถึงงาน

บริการของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศใหไดมากยิ่งข้ึน ลาสุดจึงไดมอบหมายใหสถาบันพัฒนา

ผูประกอบการการคายุคใหม หรือ NEA จัดกิจกรรม “DITP OPEN HOUSE 2019” ภายใตแนวคิด “คนหา 

DNA ใหม SMEs ไทยกาวไกลอยางม่ันคง” ข้ึน ซึ่งแนวคิด DNA น้ัน สะทอนแนวทางการสนับสนุนพัฒนา

ผูประกอบการในทุกระดับที่ขณะน้ีอยูระหวางกําลังดําเนินการและจะมีข้ึนตลอดทั้งป ซึ่งประกอบดวย 

• การพัฒนาดาน Digital Economy กรมฯ ไมเพียงมุงเนนใหผูประกอบการมีความรูและความเขาใจใน

เรื่องการคาในรูปแบบเดิม แตยังมุงเนนใหผูประกอบการไดใชประโยชนและเพ่ิมขีดความสามารถ

ทางการแขงขันจากการทําธุรกิจผานทางออนไลนอีกดวย ดังน้ัน กรมฯ จึงเรงดําเนินการพัฒนา

ศักยภาพผูประกอบการเพ่ือการคาทั้งรูปแบบออฟไลนและออนไลน  โดยไดจัดต้ัง สถาบันพัฒนา



 

ผูประกอบการการคายุคใหม(NEW Economy Academy) หรือ NEA เพ่ือสงเสริมและพัฒนา

ผูประกอบการใหสามารถใชชองทางออนไลนในการประกอบธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ  

• การพัฒนาดาน New Services ซึ่งเปนการบริการในรูปแบบใหมๆและเขาถึงผูประกอบการไดงายข้ึน 

อาทิ 1169 DITP Call Center หนวยงานบริการขอมูลและความรูใหกับผูประกอบการทั่วประเทศ 

ตอบทุกขอสงสัยพรอมทั้งแนะนําชองทางการทําการตลาดใหกับผูประกอบการไดงายข้ึน ไมเพียง

เทาน้ัน ยังมีโครงการที่จะชวยเพ่ิมโอกาสการขยายตลาดใหกับผูประกอบการไทยทุกระดับ การพัฒนา

ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากผานทางออนไลน จึงไดพัฒนาแพลตฟอรมการคาออนไลนทั้งในและ

ตางประเทศ อาทิ เว็บไซต thaitrade.com ซ่ึงถือเปนตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบ B2B2c 

สําหรับผูประกอบการไทยในการทําการคาระหวางประเทศผานชองทางที่หลากหลาย 

•  การพัฒนาดาน Accelerate หรือเครื่องมือในการเรงความเร็วใหกับผูประกอบการในการกาวสูตลาด

การคาระดับนานาชาติ ผานการเขารวมงานแสดงสินคาทั้งในและตางประเทศ อาทิ โครงการ SME Pro 

active โครงการ TOP THAI BRAND ฯลฯ  เพ่ือสงเสริมใหผูประกอบการสามารถสงออก พรอมทั้ง

แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหมๆไดมากข้ึน ซึ่งจะเปนการชวยกระตุนตัวเลขทางเศรษฐกิจไดเปนอยางดี  

นอกจากน้ี การจัดกิจกรรมในครั้งน้ี กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศยังไดรวมมือกับองคกรเครือขาย

พันธมิตรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เชน ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (EXIM BANK) 

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) สภาหอการคาแหงประเทศไทย และอีกหลากหลายหนวยงาน 

ซึ่งจะรวมผนึกกําลังเสริมสรางโอกาสใหผูประกอบการไทยไดใชประโยชนจากบริการตางๆที่จําเปนกับการเสริม

ศักยภาพการดําเนินธุรกิจ  ไมวาจะเปนดานการเงิน ดานกฎระเบียบในการนําเขา-สงออก การจัดต้ังธุรกิจ การ

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ฯลฯ   

 ดาน นายพรวิช ศิลาออน ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาผูประกอบการการคายุคใหม เปดเผยวา การ

ดําเนินงานของ NEA ในปน้ีไดปรับบทบาทและภารกิจในการสงเสริมพัฒนาผูประกอบการหลากหลายดาน  

โดยกําหนดให สถาบันพัฒนาผูประกอบการการคายุคใหม  ( ถ.รัชดาภิเษก ) ศูนยฝกอบรมหลักพรอมดวย

คุณสมบัติของการมี Good Location สามารถเดินทางไดสะดวกสบาย อยูบนใจกลางเมือง และเปนยานที่

แวดลอมไปดวยแหลงธุรกิจ Good Services บริการตางๆที่หลากหลายและตอบโจทยทุกความตองการของ

ผูประกอบการ Good Activities กิจกรรมการฝกอบรม/การสัมมนาที่เต็มไปดวยอรรถประโยชนตลอดทั้งป 

และ Good Programme for Entrepreneur หลักสูตรสงเสริมการคาในยุคดิจิทัล ที่จะไดเรียนรู ตลอดจนเปน

เสมือนจุดนัดพบระหวางผูประกอบการรายใหมและรายเกา เจาหนาที่ วิทยากรผูเช่ียวชาญระดับประเทศ 

รวมถึงทีมงานมืออาชีพ ผูที่มีความรู มีประสบการณ ใหสามารถแบงปนแนวความคิดหรือทักษะในดาน    ที่

จําเปน เพ่ือใหเกิดกลยุทธการทําธุรกิจใหมๆ ซึ่งม่ันใจวา NEA รัชดาฯ จะเปนอะคาเดม่ีที่ชวยเติมเต็มทุกเทคนิค

ทางธุรกิจไดอยางเต็มที่ ดวยเน้ือหาที่เขมขน และสามารถนําไปใชในทุกตลาดการคา  

 อยางไรก็ดี ในชวง 2 ปที่ผานมาน้ัน จะเห็นไดวา NEA ไดดําเนินกิจกรรมการอบรมและสัมมนาตางๆ 

มากกวา 150 กิจกรรม ซึ่งแตละกิจกรรมลวนแลวแตมีความจําเปนและครอบคลุมทุกเน้ือหา ทุกกลุมธุรกิจ ทุก



 

ตลาดที่ไดรับความนิยมสําหรับผูประกอบการหนาใหม  ผูบริหาร รวมไปถึงผูประกอบการเอสเอ็มอี สตารทอัพ 

และการสรางเครือขายการคา ฯลฯ ทั้งน้ี ยังผลักดันใหผูประกอบการไดมองในมุมที่กวางข้ึน ต้ังแตเศรษฐกิจใน

ระดับจุลภาคไปจนถึงมหภาค เพ่ือพรอมกาวสูการเปน Smart Enterprise ที่มีศักยภาพสูง และสําหรับในป 

2562 น้ี NEA ยังคงมุงเติมเต็มทุกความรูดานดิจิทัลใหผูประกอบการสามารถนําไปใชไดจริง อาทิ E-

Commerce Week หลักสูตรครบเครื่องเรื่องการคาออนไลน กลยุทธการสรางแบรนดในยุคดิจิทัล การคา

ออนไลนและอีคอมเมิรซ การเขาถึงตลาดที่มีศักยภาพ การพัฒนาผูประกอบการรายใหม การสงออก

ตางประเทศ ฯลฯ ซึ่งต้ังเปาไววาจะผลักดันใหผูประกอบการ และผูมีความตองการดําเนินธุรกิจใหมเขารวม

กิจกรรมใหไดมากกวา 1 แสนราย  พรอมตอบโจทยกับความตองการในตลาดโลกที่กําลังกาวสูเศรษฐกิจยุค

ดิจิทัลไดมากข้ึน  

สําหรับ กิจกรรม “DITP OPEN HOUSE 2019” ไดจัดไปเม่ือเร็วๆน้ี โดยมีผูประกอบการเขารวมงาน

จํานวนมาก อาทิ ธุรกิจผลิตภัณฑสปาและอโรมา  โดยคุณศรีริตา เจนเซน ธุรกิจอาหารเสริม โดยคุณนาคร-

กษมา ศิลาชัย ธุรกิจอาหารเสริม โดยดีเจเพชรจา ฯลฯ สําหรับผูประกอบการและผูที่สนใจรายละเอียด 

สามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ สถาบันพัฒนาผูประกอบการการคายุคใหม (NEA) กรมสงเสริมการคา

ระหวางประเทศ โทรศัพท 02 507 8157 หรือ www.nea.ditp.go.th ,facebook.com/nea.ditp 

 

***************************************** 

 

http://www.nea.ditp.go.th/
http://facebook.com/nea.ditp

