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กรมเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ ประเดิมก�รเป็นประธ�นอ�เซียนของไทยด้วยก�ร

จับมือสำ�นักเลข�ธิก�รอ�เซียน จัดง�นสัมมน�ใหญ่ระหว่�งประเทศเรื่องก�รเตรียมคว�มพร้อม

อ�เซียนรับ 4IR (ก�รเข้�สู่ยุคปฏิวัติอุตส�หกรรมครั้งที่ 4) ในวันจันทร์ที่ 14 มกร�คม 2562 ณ 

โรงแรมเซ็นท�ร�แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

น�งอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ เปิดเผยว่� ก�ร

สมัมน�ครัง้นีจ้ัดขึ้นก่อนที่ไทยจะเปน็เจ�้ภ�พก�รประชมุด�้นเศรษฐกิจครัง้แรกของอ�เซียนในปี 

2562 เนื่องจ�กขณะนี้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เข้�ม�มีบทบ�ทสำ�คัญต่อก�รผลิต และภ�ค

อุตส�หกรรมเป็นอย่�งม�ก ถือได้ว่�โลกของเร�เข้�สู่ยุคก�รปฏิวัติอุตส�หกรรม ครั้งที่ 4 หรือ

อุตส�หกรรม 4.0 (Forth Industrial Revolution : 4IR) ที่เทคโนโลยี ออโตเมชั่น และปัญญ� 

ประดิษฐ์ มีคว�มสำ�คัญต่อก�รผลิตสินค้�ของผู้ประกอบก�รตั้งแต่ต้นนำ้� กล�งนำ้� และ 

ปล�ยนำ้� รวมทั้งก�รใช้ชีวิตประจำ�วันของมนุษย์ สำ�นักเลข�ธิก�รอ�เซียนจึงได้ทำ�ก�รประเมิน 

คว�มพร้อมของอ�เซียนในก�รรับมือกับก�รปฏิวัติอุตส�หกรรมคร้ังที่ 4 เพ่ือว�งแนวท�งก�ร

ปรับตัวของอ�เซียนและตั้งเป้�หม�ยที่จะให้อ�เซียนเป็นภูมิภ�คที่มีขน�ดเศรษฐกิจดิจิทัลใหญ่

ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก หรือเพื่อให้มูลค่�เศรษฐกิจดิจิทัลของ 6 ตล�ดใหญ่อ�เซียน ได้แก่ 

อนิโดนเีซีย ม�เลเซีย ฟิลปิปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดน�ม เตบิโตจ�กมลูค่� 50,000 ล้�นเหรียญ 

สหรัฐ ในปัจจุบัน สู่ 200,000 ล้�นเหรียญสหรัฐ ในปี 2568 

น�งอรมน กล่�วเสริมว่� ในส่วนของไทยได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญนี้เช่นกัน จึงได้จัด

ให้ก�รเตรียมคว�มพร้อมรับมือ 4IR เป็นหนึ่งในประเด็นสำ�คัญที่ไทยจะผลักดันในว�ระก�รเป็น

ประธ�นอ�เซียน โดยเฉพ�ะก�รเตรียมทรัพย�กรมนุษย์ และวิส�หกิจขน�ดกล�ง ขน�ดย่อม 

และร�ยย่อย (MSME) ของอ�เซียนให้ส�ม�รถรับมือและใช้ประโยชน์จ�ก ออโตเมชั่น หุ่นยนต์  

ปัญญ�ประดิษฐ์ เทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนจัดก�รกับคว�มท้�ท�ยและคว�มเสี่ยงต่�งๆ ที่จะ 

เกิดข้ึนในยคุ 4IR และเพ่ือให้ผูป้ระกอบก�ร ประช�ชน และผูส้นใจของอ�เซียนตระหนกัถึงคว�ม

สำ�คัญดังกล่�ว กรมเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศจึงได้จับมือสำ�นักเลข�ธิก�รอ�เซียนจัดก�ร

สัมมน�ใหญ่ระหว่�งประเทศเร่ืองก�รเตรียมคว�มพร้อมอ�เซียนรับ 4IR (ก�รเข้�สู่ยุคปฏิวัติ

อุตส�หกรรมครั้งที่ 4) ขึ้นในวันจันทร์ที่ 14 มกร�คม 2562 ระหว่�งเวล� 08.30 - 12.30 น. ณ 

โรงแรมเซ็นท�ร�แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยน�ยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงพ�ณชิย์ ให้เกียรตกิล่�วเปิดง�นพร้อมป�ฐกถ�พิเศษ รวมทัง้มผีูท้รงคณุวุฒจิ�ก

ประเทศต่�งๆ ในอ�เซียนร่วมเสวน�แลกเปลีย่นคว�มเห็นในเร่ืองคว�มพร้อมของอ�เซียนต่อ 4IR 

ก�รสร้�งคว�มได้เปรียบท�งก�รแข่งขัน มุมมองภ�คธุรกิจต่อ 4IR เป็นต้น 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบก�รและประช�ชนที่สนใจ ส�ม�รถลงทะเบียนเข้�ร่วมง�นสัมมน� โดย

ไม่มค่ี�ใช้จ่�ยได้ที ่http://seminar.dtn.go.th และส�ม�รถสอบถ�มข้อมลูเพิม่เตมิได้ที ่02-507-

7628, 02-507-7817 และ 02-507-7512

“พาณิชย์” จับมือสำานักเลขาธิการอาเซียนจัดสัมมนาใหญ่ 
“เตรียมความพร้อมอาเซียนเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4” 

เปิดฉากการเป็นประธานอาเซียนของไทย
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กรมบัญชีกล�งขย�ยวงเงินทดรองร�ชก�รเพ่ิมเติมอีกจังหวัดละ 

50,000,000 บ�ท ให้แก่ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด 14 จังหวัดภ�คใต้ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มกร�คม 2562 

เป็นต้นไป

น�งส�วสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกล�ง เปิดเผยว่� 

เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์จ�กพ�ยุ “ป�บึก” (PABUK) ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณ

อำ�เภอป�กพนัง จังหวัดนครศรีธรรมร�ช ในระหว่�งวันที่ 3 - 5 มกร�คม 

2562 ทำ�ให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้�ง และมีฝนตกหนักถึงหนักม�กหล�ย

พ้ืนที่ ซ่ึงอ�จทำ�ให้เกิดนำ้�ท่วมฉับพลันและนำ้�ป่�ไหลหล�กได้ ในพ้ืนที่ 14 

จังหวัดภ�คใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี ประกอบวงเงิน

ทดรองร�ชก�รที่จังหวัดมีอยู่ในขณะนี้ไม่เพียงพอที่จะให้คว�มช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยพิบัติที่เกิดข้ึน ท�งกรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยจึง

เสนอให้กรมบัญชีกล�งอนุมัติขย�ยวงเงินทดรองร�ชก�รที่อยู่ในอำ�น�จ 

ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด (เพิ่มเติม) เป็นกรณีพิเศษ 

อธิบดีกรมบัญชีกล�ง กล่�วต่อว่� เหตุก�รณ์ดังกล่�วได้ก่อให้เกิด

คว�มเสียห�ยต่อทรัพย์สินและชีวิตของประช�ชน ดังนั้น เพื่อให้จังหวัด

ส�ม�รถช่วยเหลือประช�ชนผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่�งรวดเร็ว ทั่วถึง และ

ทันต่อสถ�นก�รณ์ กรมบัญชีกล�งจึงได้อนุมัติขย�ยวงเงินทดรองร�ชก�ร

เพิ่มเติมอีกจังหวัดละ 50,000,000 บ�ท ให้แก่ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด 14 

จังหวัดภ�คใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 3 

มกร�คม 2562 เป็นต้นไป 

ก�รขย�ยวงเงินทดรองร�ชก�รเพ่ิมเติมในคร้ังนี้ ต้องก�รให ้

ประช�ชนได้รับคว�มช่วยเหลือและส�ม�รถบรรเท�คว�มเดือดร้อน 

อันเนื่องม�จ�กพ�ยุป�บึกได้อย่�งรวดเร็ว และส�ม�รถนำ�ไปฟื้นฟูส่ิงที ่

เสียห�ยได้ทันท่วงที

น�งอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ 

เปิดเผยผลก�รลงพ้ืนที่ของกรมเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศร่วมกับสภ�

เกษตรกรแห่งช�ติ สำ�นักง�นพ�ณิชย์จังหวัดปร�จีนบุรี และสำ�นักง�น

กองทุนสนับสนุนก�รวิจัย (สกว.) ระหว่�งวันที่ 7-9 มกร�คม 2562 ณ 

จงัหวัดปร�จนีบรีุ เพือ่พบปะกลุม่เกษตรกรในภ�คตะวันออก และจดัสัมมน�

เรื่อง “ก�รเพิ่มศักยภ�พเกษตรกรในยุคก�รค้�เสรี ครั้งที่ 2” ให้ข้อมูลกับ

เกษตรกรใช้ประโยชน์จ�กคว�มตกลง FTA 13 ฉบับที่ไทยทำ�กับประเทศ

ต่�งๆ เพื่อส่งออก

น�งอรมน เสริมว่� จ�กก�รลงพ้ืนที่พบเกษตรกรกลุ่มต่�งๆ เช่น  

1. กลุ่มผลไม้สด/แปรรูป (กระท้อนหยีและมะดันแช่อิ่ม) 2. กลุ่มสมุนไพร

เกษตรอินทรีย์บ้�นดงบัง ซ่ึงผลิตพืชสมุนไพรวัตถุดิบส่งให้กับโรงพย�บ�ล 

อภยัภเูบศร ทัง้ขมิน้ชัน ฟ้�ทะล�ยโจร เพชรสงัฆ�ต หญ้�ปักก่ิง และ 3. กลุม่

ไม้ดอกไม้ประดบับ้�นดงบงั ทีเ่พ�ะปลกูต้นไม้จำ�หน่�ยทัว่ประเทศและตล�ด

ออนไลน์ โดยเฉพ�ะทุเรียน ขนุน มะข�ม โมก ไข่ด�ว พวงคร�ม ทองอุไร 

ซ่ึงพบว่�เป็นกลุ่มสินค้�เกษตรที่มีโอก�สเติบโตท�งธุรกิจและส่งออก โดย

ก�รเปิดเสรีท�งก�รค้�ของไทยจะช่วยเกษตรกรไทยให้ส�ม�รถขย�ยตล�ด

ส่งออกได้ เช่น พืชสมนุไพรสดและแห้งรวมถึงขมิน้ชัน ไพล กระช�ยดำ� ไป

ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ส�รสกัดจ�กพืชรวมขมิ้นชัน ใบบัวบก 

ไปจีน ญี่ปุ่น อินเดีย ผลไม้สด/แห้งไปญี่ปุ่น อินเดีย ตลอดจนไม้ดอกไม ้

ประดับไปจีน เป็นต้น ซ่ึงส่วนใหญ่ประเทศปล�ยท�งได้ลดภ�ษีศุลก�กร 

นำ�เข้�จ�กไทยเป็นศูนย์แล้วภ�ยใต้ FTA นอกจ�กนี้ ไทยยังให้คว�มสำ�คัญ

กับก�รสนบัสนนุง�นวิจยัในก�รยดือ�ยผุลไม้แปรรูป และก�รห�ปริม�ณส�ร

สรรพคุณในพืชสมุนไพรเฉพ�ะถ่ิน รวมถึงก�รพัฒน�ต่อยอดก�รแปรรูป 

ผลไม้และสมนุไพรในรูปแบบต่�งๆ เพ่ือเพิม่มลูค่�สนิค้� รักษ�ฐ�นก�รผลติ

สินค้�เกษตร และสร้�งง�นสร้�งร�ยได้ ให้กับชุมชนอีกด้วย

น�งอรมน กล่�วเพ่ิมเติมว่� กรมฯ ยังได้จัดเสวน�เชิงปฏิบัติก�ร

เรื่อง “ช่องท�งรวยของสินค้�เกษตรจ�ก FTA” และ “ทำ�อย่�งไรให้สินค้� 

เกษตรสู่ตล�ดต่�งประเทศ” ในวันที่ 8 มกร�คม 2562 ณ โรงแรม 

แคนท�รี 304 อำ�เภอศรีมห�โพธิ จังหวัดปร�จีนบุรี ให้กับเกษตรกรกว่�  

120 คน จ�กปร�จนีบรีุ นครน�ยก จนัทบรีุ ตร�ด และสระแก้ว เพ่ือเสริมสร้�ง 

คว�มรู้คว�มเข้�ใจเร่ืองเขตก�รค้�เสรี ก�รใช้ประโยชน์จ�กคว�มตกลง 

FTA กฎระเบียบท�งก�รค้� นำ�ไปสู่ก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน

ท�งก�รค้� โดยเน้นสินค้�ที่มีศักยภ�พในพ้ืนที่ ซ่ึงในระหว่�งง�น ได้เปิด

เวทีวิเคร�ะห์สินค้�ให้กับผู้ประกอบก�ร รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูล คว�มรู้  

และประสบก�รณ์ด้�นก�รส่งออกสินค้�เกษตรระหว่�งวิทย�กร ผูป้ระกอบก�ร  

และเกษตรกรด้วย

“กรมเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ เช่ือมัน่ว่� ก�รผลกึกำ�ลงัร่วมกับ

สภ�เกษตรกรแห่งช�ติในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำ�คัญในก�รช่วยสร้�ง

มลูค่�และยกระดบัสินค้�เกษตรในชุมชนให้มคีณุภ�พได้ม�ตรฐ�นส�กลเพ่ือ

ให้ส�ม�รถเข้�ถึงช่องท�งก�รจำ�หน่�ยทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และก�ร

เข้�สู่ตล�ดอ�เซียน และที่สำ�คัญย่ิงคือ ก�รเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถในก�ร

แข่งขันท�งก�รค้�ให้กับเกษตรกรโดยใช้ประโยชน์จ�กคว�มตกลงก�รค้�

เสรีซ่ึงจะทำ�ให้เกษตรกรเข้�สู่ตล�ดต่�งประเทศได้อย่�งเข้มแข็งมั่นคงใน

ระยะย�ว” น�งอรมน กล่�ว

กรมบัญชีกลางขยายวงเงินทดรองราชการฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ในจังหวัดที่ได้รับอิทธิพลจากพายุ “ปาบึก”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจับมือสภาเกษตรกรแห่งชาติลงพื้นที่พบปะเกษตรกร 

และจัดสัมมนาชี้ช่องทางรวยจาก FTA ให้กับเกษตรกรภาคตะวันออก 



ปีที่ 11 ฉบับที่ 1906 วันที่ 17 มกราคม 2562 3

ฉบับที่ 1906 วันที่ 17 มกร�คม 2562 ลำ�ดับที่ 2

ฉบับที่ 1906 วันที่ 17 มกร�คม 2562 ลำ�ดับที่ 4

ฉบับที่ 1906 วันที่ 17 มกร�คม 2562 ลำ�ดับที่ 1

ฉบับที่ 1906 วันที่ 17 มกร�คม 2562 ลำ�ดับที่ 3



ปีที่ 11 ฉบับที่ 1906 วันที่ 17 มกราคม 2562 4



ปีที่ 11 ฉบับที่ 1906 วันที่ 17 มกราคม 2562 5

ฉบับที่ 1906 วันที่ 17 มกร�คม 2562 ลำ�ดับที่ 7-12



ปีที่ 11 ฉบับที่ 1906 วันที่ 17 มกราคม 2562 6

ฉบับที่ 1906 วันที่ 17 มกร�คม 2562 ลำ�ดับที่ 5

ฉบับที่ 1906 วันที่ 17 มกร�คม 2562 ลำ�ดับที่ 13

ฉบับที่ 1906 วันที่ 17 มกร�คม 2562 ลำ�ดับที่ 6



ปีที่ 11 ฉบับที่ 1906 วันที่ 17 มกราคม 2562 7



ปีที่ 11 ฉบับที่ 1906 วันที่ 17 มกราคม 2562 8


