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 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การันตี 

การส่งออกของประเทศไทย ครึ่งหลังของปีนี้ มี

แนวโน้มสดใส หลังเศรษฐกิจโลก-คู่ค้าฟืน้ และยัง

ได้ผลดีจากการที่ไทยใช้ดิจิทัล ดันยอดการค้า เชื่อ

มูลค่าขยายตัวโตเกินเป้าหมาย เป็นพระเอกขับเคล่ือน

เศรษฐกิจไทยในปีนี ้

 นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงการส่งออก

ของประเทศไทยช่วงครึ่งหลังปีนี้ว่า สถานการณ์จะดีขึ้นมาก เพราะเศรษฐกิจท่ัวโลกและประเทศคู่

ค้าเริ่มฟื้น หลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโควดิ-19 ท่ีช่วยสร้างความเชื่อมั่น ทำให้การใช้ชีวิต และ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมา อีกท้ังรัฐบาลประเทศต่างๆ ได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำ

ให้กำลังซื้อประชาชนเพิ่มขึ้น และส่ังซื้อสินค้ามากขึ้น 

 นอกจากนี้ การส่งออกไทยยังได้รับผลดีจากการที่กรมได้ปรับแนวทางการทำงานส่งเสริม 

และผลักดันการส่งออกตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.พาณิชย์ ตั้งแต่เริ่มต้น

วิกฤติโควิด-19 เมื่อปีท่ีผ่านมา เพื่อพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยนำดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภารกิจ

งาน ท้ังพัฒนาช่องทางการตลาด พัฒนาผู้ประกอบการ พัฒนาสินค้า และการให้บริการข้อมูล 

เพื่อให้เดินหน้ากิจกรรมส่งเสริมส่งออกได้ ส่งผลให้สินค้าไทยยังส่งออกได้ดี 

 

ส่งออกปีนี้โตเกินเป้า 4% 

 กรมยังร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคล่ือนนโยบายเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” เพื่อส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพ ใช้นวตักรรมในการผลิต 

และมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น, ทำงานร่วมกับภาคเอกชนในรูปคณะกรรมการร่วมภาครฐัและเอกชนด้าน

การพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) เพื่อช่วยกนัแก้ปัญหาด้านการส่งออก, ใช้กลไกการทำงานของทูต

พาณิชย์ ในฐานะเซลส์แมนประเทศ และพาณิชย์จังหวัด ในฐานะเซลส์แมนจังหวัด ในการทำ

ตลาดร่วมกัน, อบรมผู้ส่งออกให้ค้าขายออนไลน์ได้ สร้างนักรบการค้ารุ่นใหม่ ให้สามารถส่งออก

ได้อีกด้วย 

 “แผนงานทั้งหมดนี้ เป็นนโยบาย รมว.พาณิชย์ เราใช้ผลักดันการส่งออกมาตลอด ส่งผล

ให้ 5 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-พ.ค.) มีรายได้จากการส่งออกมากถึง 108,635 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

เพิ่มขึ้น 10.78% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน จึงจะยังคงใช้แผนงานนี้ตอ่เนื่อง และจะมีเพิ่มเติม 

เช่น การทำมินิเอฟทีเอกับไห่หนาน ของจีน, รัฐเตลังกานา อินเดีย, เมืองคยองก ีเกาหลีใต้ และ

เมืองโคฟุ ญ่ีปุ่น เพื่อผลักดันการค้าร่วมกัน คาดว่า จะลงนามร่วมกันในเร็วๆนี้ เพื่อทำให้มูลค่า

ส่งออกในภาพรวมของปีนี้โตกว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้ท่ี 4%” 

คอลัมน์ เศรษฐกิจโลก : คู่ค้าฟ้ืนตัว เกื้อหนุนส่งออกไทยปีนี้โตเกินเป้าหมาย 4% 



 สำหรับสินค้าท่ียังส่งออกได้ดี ได้แก่ สินค้าเกษตรและอาหาร เช่น ยางพาราและผลิตภัณฑ์

อาหารสำหรับคนและสัตว์เล้ียง, สินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับการทำงานที่บ้าน และเครื่องใชไ้ฟฟ้าในบ้าน 

เช่น คอมพิวเตอร์ เตาอบไมโครเวฟเครือ่งปรับอากาศ โทรศพัท์และอุปกรณ,์ สินค้าท่ีเกี่ยวกับการ

ป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาด เช่น เครื่องมือแพทย์ ถุงมือยาง และสินค้าอุตสาหกรรม 

เช่น รถยนต์ เป็นต้น 

 

ปัจจัยเสี่ยงไม่น่าเป็นห่วง 

 สำหรับตลาดส่งออกท่ีคาดขยายตัวได้ดี พบว่าแทบจะทุกตลาด เพราะเศรษฐกิจเริ่มฟื้น

แล้ว โดยเฉพาะสหรัฐฯ จีน ญ่ีปุ่น สหภาพยุโรป (15 ประเทศ) เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย แคนาดา 

ไต้หวัน มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เป็นต้น แต่ยังมีปัจจัยเส่ียงท่ีต้องเฝ้าระวัง ท้ังการระบาด

ของโควิด-19 ท่ียังไมค่ล่ีคลาย และบางประเทศกลับมาระบาดใหม่, การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์

และค่าระวางเรือท่ีสูงขึ้น, เงินบาทท่ียังแข็งค่าเกินกว่าค่าเงินคู่แข่ง ทำให้สินค้าไทยแพงขึ้น และเสีย

ศักยภาพแข่งขัน เป็นต้น 

 “ปัจจัยเส่ียง ไม่น่าห่วงมาก เพราะเราปรับแนวทางการทำงาน และจัดกิจกรรมส่งเสริม 

ผลักดันการส่งออกครอบคลุมไว้หมดแล้ว ท่ีจะทำให้การส่งออกไทยไปต่อได้ เพยีงแค่คอย

มอนิเตอร์ไว้เท่านั้น” 

 สำหรับการนำดิจิทัลมาใช้ในการทำงาน ที่มีท้ังการเจรจาจับคู่ทางธุรกจิผ่านออนไลน์ 

(Online Business Matching), การจัดงานแสดงสินค้าเสมือนจริงผ่านออนไลน์ (Virtual 

Exhibition), การจัดงานแสดงสินค้าในรปูแบบไฮบริด ท่ีมีท้ังการจัดงานผ่านออนไลน์ ร่วมกับการ

จัดงานแสดงสินค้าจริง, การเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในรูปแบบ Mirror-Mirror โดยส่ง

ตัวอย่างสินค้าไปให้ลูกค้าในต่างประเทศชม และเจรจาซื้อขายผ่านออนไลน์ ฯลฯ ช่วงครึ่งแรกปีนี้ 

สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศสูงถึง 10,152 ล้านบาท 

 

ลุยขายออนไลน์โกยรายได้ 

 ขณะท่ีครึ่งหลังของปีนี้ ยังจะจัดงานในลักษณะดังกล่าวอีกหลายครั้ง ในหลายๆสินค้า เช่น 

อาหารคน-สัตว์เล้ียง, เครื่องใช้ไฟฟา้, ชิน้ส่วนยานยนต์, เครื่องมือแพทย์, ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ

ความงาม เป็นต้น ซึ่งจะมีรายได้เข้าประเทศจำนวนมาก และช่วยผลักดันยอดส่งออกให้ขยายตัว

ได้มากท่ีสุด 

 “กิจกรรมใหม่ๆ ที่มีโอกาส อาทิ งานแสดงสินค้าดิจิทัลคอนเทนต์แบบเสมือนจริง ผ่าน

ออนไลน์ (MOVE) ประสบความสำเร็จมาก ผมคิดว่าไทยอาจจะเป็นประเทศแรกๆ ที่จัดงานใน

ลักษณะนี้ตั้งแต่ปีที่แล้ว และจัดปีนี้ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 และอีกงานท่ีสำเร็จมากคือ คอนเทนต์ วาย 

โดยจัดเจรจาจับคูธุ่รกิจระหว่างผู้ผลิตคอนเทนต์ วาย ของไทยท่ีกำลังโด่งดังไปท่ัวโลกกับผู้ซื้อใน

ต่างประเทศ สร้างรายได้กว่า 300 ล้านบาท เราพยายามหาสินค้า และบริการท่ีมีศักยภาพใหม่ๆ 

ไปขายตลาดโลก” 

 นอกจากนี้ อีกงานท่ีประสบความสำเร็จสูง คือ การทำตลาดร่วมกันระหว่างพาณิชย์

จังหวัด และทูตพาณิชย์ โดยเปิดไลน์กลุ่ม เพื่อให้พาณิชย์จังหวัดได้นำเสนอสินค้าดีในแต่ละ



จังหวัด และให้ทูตพาณิชย์หาตลาดให้ ท่ีผ่านมาขายสินค้าให้กับผู้ผลิตในหลายจังหวัดได้เกือบ 130 

ล้านบาท และอยู่ระหว่างการเจรจาอีกหลายสินค้า เช่น อุปกรณ์การแพทย์ ขิงดอง เครื่องสำอาง 

ธัญพืชอบกรอบ เป็นต้น 

 “ปีนี้ การส่งออกเป็นพระเอกขับเคล่ือนเศรษฐกิจได้แน่นอน ไม่ว่าจะมอีุปสรรคอะไร เรา

ต้องทำทุกทางเพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าได้” 

 

 

 

 
 

คอลัมน์กระจก 8 หน้า : WTO ชี้ชะตาภาคเกษตรโลก 
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 นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู ้จ ัดการใหญ่ 

ธนาคารกรุงไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย

ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 

สถาบ ัน (กกร.) เป ิดเผยว ่า ท ี ่ประช ุม กกร. 

ประกอบด้วย สมาคมธนาคารไทย สภาหอการค้า

ไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท.) 

มีมติปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ(จีดีพี) ของไทยปี 2564 ลงมาอยู่ใน

กรอบ 0.0-1.5% จากเดิมคาดไว้อยู ่ที ่ 0.5-2% เนื ่องจากเศรษฐกิจไทยยังเผชิญความเสี ่ยง

ค่อนข้างมากจากการระบาดระลอกใหม่ที่รวดเร็วและรุนแรง กระทบต่ออุปสงค์ในประเทศ แม้

เศรษฐกิจโลกท่ีฟื้นตัวชัดเจนขึ้นต่อเนื่องจะส่งผลดีต่อแนวโน้มส่งออกของไทยในระยะต่อไป 

 ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโควิด-19 และมาตรการเพิ่มเติมของรัฐ แม้เศรษฐกิจโลกจะ

ฟื้นตัวดีกว่าท่ีคาดไว้ โดย กกร. ได้ปรับเพิ่มประมาณการการส่งออกปี 2564 คาดขยายตัว 

8-10% จากเดิมคาดไว้ที ่ 5-7% ภายใต้เง ื ่อนไขสามารถควบคุมการระบาดในกลุ ่มแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมได้ และการฉีดวัคซีนให้แรงงานภายใต้ ม.33 ได้ท่ัวถึง อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปยังอยู่

ในกรอบ 1-1.2% 

 นายผยงกล่าวว่า ภาคการส่งออกของไทยยังมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง มีแนวโน้ม

เติบโตได้มากกว่าที่คาดไว้เดิม แม้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มแผ่วลงเล็กน้อยจาก

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปเกือบ 100 

ประเทศทั่วโลก ส่งผลให้หลายประเทศอย่างอังกฤษ รัสเซีย ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย ต้องกลับมา

ยกระดับมาตรการควบคุมโรคอีกระลอก ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจและ

การค้าโลกในระยะต่อไป แต่ภาคส่งออกไทยยังมีศักยภาพและมีโอกาสในการเติบโตมากกว่าท่ีคาด

ไว้เดิม 

 นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยยังต้องการแรงสนับสนุนจากทั้งนโยบายการเงินและการคลัง

เพิ่มเติม เพื่อพยุงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า เพราะการแพร่ระบาดที่มีแนวโน้ม

ยืดเยื้อทำให้ผู้ประกอบการขาดความเชื่อมั่น สะท้อนการสำรวจโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

(ธปท.) ในเดือนมิถุนายนที่พบว่าผู้ประกอบการคาดการณ์ว่าธุรกิจอาจจะฟื้นตัวได้ในครึ่งหลังของ

ปี 2565 เป็นต้นไป ซึ่งช้ากว่าเดิม 6 เดือน 

 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน สอท.กล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่จีดีพีปีนี้ของไทยจะติดลบ 

หากการแพร่ระบาดยังอยู่ในลักษณะนี้ต่อไปและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ให้คลี่คลายลงได้ 

และอาจนำไปสู่ความจำเป็นท่ีรัฐต้องประกาศพื้นท่ีล็อกดาวน์เพิ่มเติม ประกอบกับนักท่องเท่ียวไม่

สามารถเข้ามาได้ตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ ส่วนกรณีที่มีข่าวว่ารัฐอาจจะเพิ่มมาตรการเป็นลอ็ก

ดาวน์นั้นรัฐควรหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การล็อกดาวน์เกิดผลที่ดีและรัฐเองจะต้องมี

โควิดแรงทุบศก.เดียง กกร.หั่นจีดีพีเหลือแค่0-1.5% 



มาตรการช่วยเหลือควบคู่ไปด้วย ท่ีสำคัญรัฐควรเร่งแผนจัดหาวัคซีนและมีจุดยืนชัดเจนทางเลือก

เป็นวัคซีนเข็มที่ 3เพื่อพลิกสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

ต่างชาติท่ีจะเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวหรือนักลงทุนต่างชาติท่ีจะเข้ามาลงทุนในระยะยาว 

 พร้อมกันนี้กกร.ขอเสนอให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)เพิ่ม

วงเงินค้ำประกันให้แก่ลูกหนี้ของธนาคารเป็น 70% จากเดิม 40% และจัดกลุ่มลูกหนี้ท่ีเป็นหนี้ท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แยกจากลูกหนี้เอ็นพีแอลทั่วไป 

รวมถึงยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกันในปีที ่ 1-3 เพราะอยู ่ในช่วงเดือดร้อนเพื ่อลดภาระ

ผู้ประกอบการ 

 นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า 

รัฐต้องเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเร็วที่สุดเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดประเทศให้ได้ใน 120 วัน 

ซึ่งทางสภาหอการค้าฯเตรียมหารือพบปะกับ 40 CEO และรองประธานสอท.หรือ 40 CEO พลัส 

ในวันที่ 8กรกฎาคมนี้ เพื่อสรุปถึงมาตรการต่างๆที่จะเตรียมรองรับ และวันที่ 9 กรกฎาคมจะ

หารือกับนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงานเพื่อเร่งสรุปมาตรการ

ฟื้นฟูเอสเอ็มอี 

 

 

 เมื่อเร็วๆ นี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์จัดงานเสวนา

ในหัวข้อระบบอาหารที่ยั ่งยืน โดยมีผู ้บริหารและ

พนักงานจากทั้ง บริษัทเจียไต๋ จำกัด, บริษัท เจริญ

โภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ , 

บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทรู คอร์

ปอเรชั ่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท สยามแม็คโคร 

จำกัด (มหาชน), บริษัทกรุงเทพโปรด๊ิวส จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพีแรม จำกัด, บริษัท เจริญโภค

ภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด,บริษัท ซีพี อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม 

จำกัด หรือ Lotus’s ซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การประชุมสุดยอดสหประชาชาติ UN 

Food Systems Summit 2021 ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2564 นี้ รวมถึงสร้างความตระหนัก

รู้ในเรื่องระบบอาหาร (Food Systems) 

 ท้ังนี้ ระบบอาหาร หรือ Food Systems หมายถึง ปัจจัยและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ

การผลิตและบริโภคอาหาร ตั้งแต่การเพาะปลูกการเก็บเกี่ยว การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปบรรจุ

ภัณฑ์ การขนส่ง การตลาด รูปแบบพฤติกรรมการบริโภค ตลอดจนการจัดการกับของเสียจากทุก

ขั้นตอน ซึ่งล้วนแต่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในหลายด้าน และเป็นหัวใจ

สำคัญของการขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 

 สหประชาชาติได้วางกรอบการหารือไว้ 5 ประการ เพื่อให้ทุกประเทศทั ่วโลก รวมท้ัง

ผู้เข้าร่วมเสวนาจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นว่าด้วย ปัญหาความท้าทาย และ

แนวทางพัฒนาระบบอาหารให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น ดังนี้ คือ 1.ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารท่ีปลอดภัยและมี

ประโยชน์ ขจัดปัญหาความอดอยากและขาดสารอาหาร 2.ขับเคล่ือนพฤติกรรมผู้บริโภคสู่รูปแบบ

คอลัมน์โลกธุรกิจ - ซีพีระดมสมอง…เตรียมพร้อมร่วมเวที UN Food Systems Summit 



การบริโภคอาหารท่ียั่งยืนยิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 3.ยกระดับกระบวนการ

ผลิตอาหารที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4.ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี

ของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหารอย่างทั่วถึง 5.เสริมสร้างความมั่นคงเข้มแข็งของระบบ

อาหารให้พร้อมรองรับภัยพิบัติและผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 

 คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

กล่าวว่า ระบบอาหาร เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนทุกคน การพัฒนาระบบอาหารสู่

ความยั่งยืนแบบองค์รวมจะเป็นกำลังสำคัญที่จะไปต่อสู้กับความท้าทายอื่นๆ ได้เครือเจริญโภค

ภัณฑ์ ในฐานะผู้นำในธุรกิจอาหารและการเกษตรรายหนึ่งของประเทศไทยและของโลก มีบทบาท

สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนานี้ ผมขอชื่นชมกลุ่มธุรกิจภายในเครือที่ได้ดำเนินการพัฒนา

ระบบอาหารมาอย่างต่อเนื่อง และมั่นใจว่าการเสวนาในครั้งนี้จะทำให้เครือฯ มีเป้าหมายและ

แนวทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการสนับสนุนประชาคมโลกให้สามารถเดินไปสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนร่วมกัน 

 ในการเสวนาครั้งนี้ บุคลากรจากหลากหลายกลุ่มธุรกิจภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เสนอ

แนวทางพัฒนาระบบอาหารในประเด็นต่างๆ กว่า 40 ประเด็น เช่น การพัฒนานวัตกรรมร่วมกับ

เกษตรกรรายย่อยและ SME ในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ การใช้

ฐานข ้อม ูลและระบบ GIS เพื ่อตรวจสอบพื ้นที ่เพาะปลูกไม่ให้ร ุกล้ำพื ้นที ่ป ่าและแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติ การให้บริการทางการเงินแก่เกษตรกรรายย่อย โดยมีเกณฑ์ความยั่งยืน

ประกอบการพิจารณา การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารท้ังห่วงโซ่อุปทานเพื่อลดการสร้างขยะอาหาร 

และการเสนอให้ภาครัฐออกนโยบายจูงใจผู้ประกอบการมุ่งสู่การบริหารจัดการขยะอาหารเป็น

ศูนย์ เช่นมาตรการจูงใจทางภาษีและความช่วยเหลือเชิงเทคนิค เป็นต้น 

 เป้าหมายของการประชุม UN Food Systems Summit 2021 ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน

นี้ เน้นการพัฒนาแผนงานไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ค.ศ. 2030ศึกษาและร่วมกำหนด

แนวทางแก้ไขปัญหาในระบบอาหาร เรียกร้องให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้บริโภค ร่วมมือกันเพื่อ

ขับเคล่ือนความเปล่ียนแปลง รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ และกระตุ้นให้เกิดการหารือกันในเวที

สาธารณะ ในประเด็นการพัฒนาระบบอาหารให้เกิดความยั่งยืนต่อธรรมชาติและมนุษย์ 

กระบองเพชร 


