
          สวสัดีค่ะท่านผู้อา่นทุกทา่น  ในรอบปีที่ผ่านมา มีความเคลื่อนไหวมากมาย ซ่ึงเราก็ได้มาอพัเดท
ความเคลื่อนไหวต่างๆ อย่างต่อเน่ือง และในโอกาสที่ เราพ่ึงจะครบรอบ 1 ปี AEC อย่างเป็นทางการไป 
เม่ือวนัที่ 31 ธนัวาคม ที่ผ่านมา และฉบบัน้ี ก็ถือเป็น ฉบบัแรกของปี 2560  จึงจะได้มีการกล่าวถึง              
เทรนด์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในรอบปีน้ี และเน้นไปถึงการค้าระหว่างประเทศ ซ่ึงขอให้ทุกท่าน
ติดตามได้ในฉบบัน้ีเลยนะคะ  
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 ในปีนี้ พวกเราคงจะเหน็ว่า กระทรวงพาณชิย์ของเรา ได้เร่งขบัเคลือ่นการค้าด้วยเทคโนโลยมีาก
ย ิ่งข ึ้น มีการเปิดตัวสถาบัน New Economic Academy (NEA) ซึ่งเป็นสถาบันท ี่จะพัฒนา
ผู้ประกอบการ ท ัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึง MOC Business Solution Center 
/SMEs Start up ซึง่เราจะกล่าวถึงต่อไป  อ่านมาถึงตรงนี้  พวกเราสงสัยกันไหมว่าท าไม 
กระทรวงฯ ถงึต้องเร่งปรบัตวั ทัง้การให้บรกิารของกระทรวงฯ รวมถงึปรบัตวัผู้ประกอบการไทย 
ให้แข่งขนัได้ในเวทโีลก  ปจัจุบัน การค้าโลกมกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ ทุกคนคงเคยรู้จกั
ลูกค้าท ีเ่กดิในยุคต่าง ๆ เช่น  Gen x Gen y กนัมาบ้างแล้ว แต่ในปจัจุบัน ลูกค้าของเรา เก ิดใน
ยุค Gen m ซึง่เราจะท าความรู้จกักบัลกัษณะของมนุษย์ Gen M กนัมากย ิง่ข ึ้น  
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จากข้อมูล Info graphic ท ี ่กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ ได้ จ ัดท าข ึ้น จะเห ็นว่า ในป ัจจุบัน ลักษณะของ
ลูกค้า มกีารเปลีย่นแปลงไปจากเดมิจากการซื้อ ผ่านหน้าร้าน เป็นการซื้อ  และเลือกหาข้อ มูลจาก อินเตอร์เน็ต             
มากข ึ้นเรือ่ยๆ รวมถงึมคีวามรบัผดิชอบต่อสังคมมากย ิ่งข ึ้น ด ังจะได้เห ็นจากข้อ มูลด้านล่างนี้   จึงเป็น เหตุผล
ส าคญัท ี ่กระทรวงฯ จะต้องปรบัตวั และส่วนท ีส่ าคญัย ิง่คอื การปรับตัวของภาคธุรกิจ ท ี่จะต้องปรับตัวให้ท ันต่อ               
ยุคสมยัท ีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็  
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จากทศิทางการค้าและพฤตกิรรมผู้บรโิภคท ี่เปลี่ยนแปลง  กระทรวงพาณิชย์ จ ึงจ ัดตัง้ศูนย์ให้ค าปรึกษาทางธุรก ิจ 
กระทรวงพาณชิย์ หรอื MOC Business Solution Center เพือ่ช่วยเหลอืและเป็นพีเ่ลี้ยงให้ ผู้ประกอบการ รวมท ัง้ช่วย
แก้ไขป ัญหาท ี่เป็นข้อติดข ัด เพื่อ ให้สามารถท าธุรก ิจไ ด้ โดยจะช่วยเป็นผู้เช ื่อมโยงกับแหล่งเทคโนโลย ีหรือ                
แหล่งเงนิทุนให้ รวมท ัง้ช่วยเป็นพีเ่ลี้ยงในการท าการค้า on line ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มี Platform คือ  thaitrade.com 
ทีเ่ช ือ่มโยงกบั Website สากล ซึง่ศูนย์ด ังกล่าว จะด าเนินการท ัง้ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ควบคู่ก ันไปด้วย     
จงึเป็นหน้าท ีข่องพวกเรานีจ่ะต้องเตรยีมความพร้อมในการให้บรกิารประชาชนอีกทางหนึง่ 

 
 

 

     ที่มา : Info graphic กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

 โดยศูนย์ MOC Business Solution Center นี้จะให้บรกิารภายใต้ส่วนบรกิาร One Stop Service ซึง่จะมบีรกิารต่างๆ ประกอบด้วย 
1. ศูนย์บรกิารด้านนวตักรรม (Innovation Driven Enterprise หรอื IDE) ให้ค าปรกึษาโดย กรมทรพัย์สินทางปญัญา 
2. ศูนย์ให้ค าปรกึษาทางธุรกจิ (Business Advisory Service หรอื BAS) ให้ค าปรกึษาโดย  กรมพฒันาธุรกจิ 
3. New Economy Academy โดยกรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 
4. National Trade Repository โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ซึง่จะเป็นคลงัข้อมูลเก ีย่วกบัพกิ ัดศุลกากร อัตราศุลกากรภายใต้
ข้อตกลง กฎว่าด้วยถิน่ก าเนดิสินค้า กฎระเบียบ มาตรการ และข้อมูลอื่นๆ ท ีเ่ก ีย่วข้อง 



สรปุสถานการณ์เศรษฐกิจ (World Trend)  : เดือนมกราคม 2560 
 

เศรษฐกิจต่างประเทศ 
สหรฐัอเมริกา :  ในปี 2559 IMFคาดว่า GDP ของสหรัฐฯ น่าจะ
ขยายตัว ร้อย ละ 1.6 ส าหรับ แนว โน้ม ปี 6 0 IMF คาดการณ์
เศรษฐกจิสหรัฐ น่าจะขยายตัวได้ ร้อยละ 2.2 จากตัวเลขทาง
เศรษฐกจิท ีด่ขี ึ้น  
           นาย โดนัลด์ ทรัมป์  เข้าสาบานตนเป็นประธานาธิบดี
สหรฐัฯ คนท ี่ 45 เมื่อว ันศุกร์ท ี่ 20 ม.ค . 2017 พร้อม กับกล่าว
สุนทรพจน์ ตอนหนึง่ว่า จะมอบอ านาจแก่ประชาชนในการสร้าง
ประเทศ และจะน าพาสหรัฐฯ ให้กลับมาย ิ่งใหญ่อีกครัง้ โดยจะ
กระตุ้นเศรษฐกิจและการ จ้างงานครัง้ใหญ่  ด้วยการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคท ัว่สหรฐั โดยม ีกฎหลกั 2 ข้อคอื ซื้อสินค้าอเมริก ัน 
และจ้างชาวอเมรกินั รวมถงึการประกาศ ความพร้อมในการกวาด
ล้างมุสลมิหวัรุนแรงให้หมดสิ้น ซึง่ภายหลงัการรบั ต าแหน่งก็มีกลุ่ม
ผู้ต่อต้านออกมาประท้วงในหลายเมืองท ัว่สหรัฐฯ และอีกหลาย
ประเทศท ัว่โลก  
 

สหภาพยโุรป :  ในปี 2559 IMF คาดว่า  GDP ของสหภาพยุโรป 
จะขยายตวัร้อยละ 1.7 ขยายตัวลดลงเมื่อ เท ียบกับปี 2558 และ
แนวโ น้มปี 2560 IMF คาดว่ า GDP จะขยายตัวร้อ ยละ 1.5 
            นายกฯ เทเรซา เมย์ ของอังกฤษ ออกมา ประกาศอย่าง
เป็นทางการ ในการจะเริ่มด าเนินนโยบายถอนตัวออก จาก EU 
โดยจะเป็นหุ้นส่วนท ีเ่ท่าเทยีมกบั EU  
 

จีน  : ในไตรมาส 4 ปี 2559 จนี ได้ประกาศภาวะเศรษฐกิจ โดย 
GDP ได้ขยายตวัข ึ้น 6.8 % สูงกว่าไตรมาสก่อนหน้าและสูงกว่าท ี่
คาดกาณ์ไว้ท ี6่.7% ซึง่แสดงถงึเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจีน
โดยรวมท ัง้ปี 2559 เศรษฐกจิจนีขยายตัว 6.7% ซึ่งสูงกว่าท ี่ IMF 
คาดการณ์เศรษฐกจิ โดยรวมที ่6.6 % ส าหรับ แนวโน้มปี  2560 
IMF คาดการณ์ว่า GDP ของจีนย ังคงขยายตัวลดลงจากปีก่อน
หน้า โดยคาดว่า จะขยายตวัร้อยละ 6.2 
 

ญ่ีปุ่ น  : เศรษฐกจิญี่ปุ่นในปี 2559  IMF คาดว่า GDP จะขยายตัว
ร้อยละ 0.5 เท่ากบัปี 2558 และแนวโน้มปี 2560 IMF คาดว่า จะ
ยงัคงขยายตวัได้ไม่มาก โดยคาดว่า GDP จะขยายตัวร้อยละ 0.6   
 
 

ภาพรวมเศรษฐกิจโลก 
              ในปี 2559  IMF คาดว่าภาพรวมเศรษฐกจิของโลกยงัคงขยายตวัได้ โดยคาดการณ์ว่าภาพรวมสามารถขยายตัว ร้อยละ 3.1 
แม้ว่าเศรษฐกจิของหลาย ๆ ประเทศจะชะลอตวัจากปี 2558 เศรษฐกจิสหรฐัฯ ยงัคงขยายตวั โดยปญัหาการว่างงานลดลงอย่างต่อเนื่อง 
เศรษฐกจิสหภาพยุโรปขยายตวัแต่ยงัคงมปีญัหาอัตราการว่างงานท ีอ่ยู่ ในระดับสูง นอกจากนี้ย ังคงมีความกังวลในเรื่อง Brexit ที่อาจ
ส่งผลต่อเศรษฐกจิสหภาพยุโรป เศรษฐกจิญี่ปุ่นขยายตวัเลก็น้อย ส าหรบัเศรษฐกิจประเทศจีนย ังคงชะลอตัว ต่อเนื่อง ในปี 2560 IMF   
ได้คงประมาณการ ขยายตวัทางเศรษฐกจิโลกในปีนี้ท ี ่ 3.4% 
 ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศ 

              ตลอดระยะเวลา 1 ปี  ท ี่ผ่านมา ถือว่าไทยสอบผ่านใน
การประคองเศรษฐกจิในภาวะท ี่ม ีความผันผวนรุนแรง ท ัง้จากใน
ประเทศเอง ท ีไ่ทยประสบภาวะภยัแล้งรุนแรงและยาวนาน และจาก
ต่างประเทศท ี่ม ีความกดดันทางนโยบายจากตลาดหลักท ัว่โลก                          
ทัง้จนีเองท ีป่ระสบปญัหาเรือ่งการขยายตวัทางเศรษฐกิจท ี่ลดต ่าลง 
นโยบายดอกเบี้ยตดิลบจาก ญี่ปุ่น การเลือกตัง้สหรัฐ การถอนตัว
จากสหภาพยุโรปของอังกฤษ ซึ่งเศรษฐกิจในภาพรวมของไทย           
ในปี 2559 น่าจะขยายตัวได้ท ี่ ร้อยละ 3.2 สูงกว่าปีก่อนหน้าท ี่
ขยายตวัท ี ่ร้อยละ 2.8 ส าหรบัในปี 2560 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
และ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค . ) ได้ออกมาวิเคราะห์ 
แนวโน้มเศรษฐกจิรวมถงึผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ
นโยบายของสหรฐัฯ ต่อไทย ซึ่งหลายฝ่ายมองว่า เศรษฐกิจไทย                
ในปี 2560 น่าจะขยายตวัได้ดขี ึ้นกว่าในปี 2559 ซึ่ง สศค . เตรียมท ี่
จะปรบัเพิม่เป้าหมายการขยายตวัของไทยจากท ีค่าดการณ์ไว้ท ี่ 3.4 
ข ึ้นอีก จากการเพิม่งบกลางปี 60 และการขยายงบประมาณแบบ
ขาดดุลของปี 61 ซึง่คาดว่าน่าจะกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยขยายตัว
ได้ดยี ิง่ข ึ้น และธนาคารแห่งประเทศไทยได้คาดการณ์ เศรษฐกิจ
ไทยเมือ่เด ือนธันวาคม 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่า
เศรษฐกิจไทยในปี 2560 จะเติบโตในระดับท ี่ใกล้เค ียงปีท ี่แล้ว           
ทีร้่อยละ 3.2 แต่ปจัจ ัยข ับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอาจจะต่างจากปี
ก่อนบ้าง โดยการส่ งออกสินค้ามีแนวโน้มฟ้ืนตัวดีกว่าปีท ี่แล้ว      
ตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกท ี่หลายส านักเห ็นคล้ายกันว่าจะ
ขยายตวัดขี ึ้น จงึอาจจะมกีารปรับเป้าหมายของปี 60 อีกครัง้ซึ่ง
ภาพรวมเศรษฐกจิของประเทศไทย ย ังเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
จากภาครฐั เป็นหลกั ดงัจะเหน็ได้ว่าในรอบปีท ี่ผ่านมา การลงทุน
จากภาคเอกชน ย ังเป็นการลงทุนเพื่อ ซ่อมแซมทดแทนของเก่า
มากกว่าการลงทุนเพิม่เพือ่ขยายธุรกิจ ส าหรับผลกระทบต่อไทย
จากนโยบายใหม่ ๆของสหรัฐฯ กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประ เทศ  ได้ จ ัดท า Info graphic สรุปผลก ระทบ ท่ีมีจ าก
นโยบายของทรมัป์ กบัภาคการส่งออกของไทย ดงัน้ี 

             ในช่วงต้นปีแบบนี้  มีหลายส านักออกมาพยากรณ์ท ิศทางเศรษฐกิจท ัง้ของไทยและของโลก ซึ่งมีหลายเหตุการณ์ท ี่             
น่าตดิตาม และอาจจะส่งผลต่อเศรษฐกจิไทยอย่างหลกัเลีย่งไม่ได้  โดยเราจะมาสรุปภาพรวมของปีก่อน และแนวโน้มของปีนี้  
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Commodities Index 
             คาดการณ์ว่า ราคาน ้ามนัดบิโลกปี 2560 จะทรงตวัในระดบัท ีสู่งกว่า 50 USD/บาเรล เนื่องจากกลุ่มโอเปกบรรลุข้อตกลงการลด
ก าลงัการผลติของกลุ่ม ในวนัท ี ่30 พฤศจกิายน 2559 ซึง่ข้อตกลงดงักล่าวจะเริม่มผีลบังคบัใช้ในเดอืนมกราคม 2560 5 



  
  

สินค้า 

 ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน ม.ค.(บาท) 

ราคา
เฉลี่ย 
(ธ.ค.) 

สัปดาห์ 1 
  

สัปดาห์ 2 
  
 

สัปดาห์ 3 
  
 

สัปดาห์ 4 
  
 

สัปดาห์ 5 
  
 

ราคาเฉลี่ย 
(ม.ค.) 

%  
ราคาเฉลี่ย 
ม.ค../ธ.ค 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 9,182 9,072 9,267 9,266 9,282 - 9,222 0.435635 
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 1.51 1.49 1.48 1.49 1.49 - 1.49 -1.3245 

ยางแผ่นดิบ ชัน้ 3 65.33 67.37 69.33 78.32 78.75 - 73.44 12.4139 
ผลปาล์มน ้ามนัทัง้ทลาย  

นน.>15 กก. 
5.43 5.09 5.29 5.38 5.54 - 5.32 

-2.02578 
ข้าวโพดเมล็ดความชื้น 14.5 % 6.17 6.22 6.42 6.43 6.20 - 6.32 2.431118 

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนมกราคม 2560 
  
 

     ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร /การยางแห่งประเทศไทย 

 
             ราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้ ปรบัตวัเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย เน่ืองจากผลผลิต
ส่วนใหญ่ออกสู่ตลาดแลว้ ขณะที่ตลาดยงัคงมีความต้องการอย่างต่อเน่ือง  แม้
เป็นช่วงปลายฤดู โดยราคาส่งออก F.O.B.ข้าวสารหอมมะลิ ข้าวสารเจ้า เฉลี่ย
ช่วงปลายเดือนมกราคม ปรบัตวัสูงขึ้นเล็กน้อย 

           ราคามนัส าปะหลงัทีเ่กษตรกรขายได้ ปรบัตวัลดลง เน่ืองจากเป็นช่วง
ผลผลิตมนัส าปะหลงัออกสูต่ลาดมาก ประกอบกบัราคาส่งออกมนัเส้นและแป้ง
มนัอยู่ในเกณฑ์ต ่า ส่งผลให้ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ลดต ่าลงด้วย  โดยกระทรวง
พาณิชย์ได้ส ัง่การให้ทุกจงัหวดั ตรวจสอบสต็อกส าหรบัส่งออก ที่อตัรา 1.5 : 1 
เร่งการส่งออกและการซ้ือเพ่ือผลติเอทานอลในประเทศ เพ่ือลดปริมาณผลผลติที่
จะออกมากในช่วงน้ี รวมถึงการประชาสมัพนัธ์แนวทางการบริหารจัดการ              
มนัส าปะหลงักบัทกุภาคสว่นให้มีความเข้าใจตรงกนั และร่วมมือกบัธกส. ในการ
ด าเนินการตามนโยบายรฐับาล 

         ราคาปาล์มน ้ามนั ยงัคงลดลงเล็กน้อยจากเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลมาจาก
คุณภาพของผลผลิตในช่วงต้นเดือน ซ่ึงปจัจุบนัราคาปาล์มน ้ามนัได้ปร ับตัว
สูงขึ้นตามทิศทางของราคาตลาดที่ปรบัตวัสูงขึ้น โดยมีผลมาจากสต็อกของ
มาเลเซียที่ต ่าลง และตามราคาตลาดล่วงหน้ามาเลเซียที่สูงขึ้น  

ข้าว 

ข้าวโพดเล้ียงสตัว์  

ยางพารา   
             ราคายางพารา ปรบัตวัเพ่ิมขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยมีปจัจยับวก
จาก ราคายางในตลาดล่วงหน้าโตเกียวและราคาน ้ามนั ประกอบกบัเงินเยน
และ เงินบาทอ่อนค่า อีกท ัง้ความกงัวลเก่ียวกบัอุปทานยางทีอ่อกสูต่ลาดน้อย
ยงัคงเป็นปจัจยัส าคญัที่ส่งผลให้ราคายางปรบัตวัสูงขึ้นในระยะน้ี อย่างไรก็
ตามผู้ประกอบการหลายรายเริ่มหยุดยาวเทศกาลตรุษจีนจึงท าให้ราคายาง
ในช่วงน้ีค่อนข้างทรงตวั 

ปาล์มน ้ามนั  

มนัส าปะหลงั  

            ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ปรบัตวัเพ่ิมขึ้น  เ น่ืองจากขณะ น้ี 
ผลผลิตเหลืออยู่ในตลาดค่อนข้างน้อย ความต้องการในประเทศค่อนข้างทรงตวั 

คาดการณ์สถานการณ์  ไตรมาส 1( มค.- มี.ค.)  
ข้าวหอมมะลิ และข้าวโพดเลีย้งสตัว์ : ราคามีแนวโน้มสงูขึ้น เน่ืองจากสนิค้า
มีปริมาณเหลือที่จะเข้าสูต่ลาดไม่มาก ยกเว้นข้าว อาจมีแนวโน้มทรงตวั ก่อนที่
ข้าวนาปรงัจะออกสู่ตลาด 
ยางพารา :ราคามีแนวโน้มสงูขึ้น ในกรอบแคบ ๆ  โดยมีปจัจยัลบจากเศรษฐกิจ                 
ที่ยงัไม่ฟ้ืนตวัมากนกั อย่างไรก็ตาม ราคายางยงัมีปจัจยับวกจากปริมาณ ผลผลิต
ลดลงตามฤดูกาล  ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้ประกอบการเร่งซ้ือเก็บสต๊อก เพราะเกรงจะ           
ขาดแคลนยางในช่วงฤดูยางผลดัใบ  
ปาล์มน ้ามนั : ราคามีแนวโน้มสูงขึ้นตามทิศทางของตลาดล่วงหน้า และจาก
ปริมาณน ้ามนัปาล์มในตลาดมีน้อยลง  
มนัส าปะหลงั : ราคามีแนวโน้มอ่อนตวัลง  เน่ืองจากเป็นช่วงสินค้าที่จะเข้าสู่
ตลาดมาก โดยต้องติดตามผลจากมาตรการที่ประกาศไปแล้วว่าจะพยุงราคาได้
มากน้อยเพียงใด  
พืชหวั (หอมแดง หอมหวัใหญ่ และกระเทียม) : ราคามีแนวโน้มอ่อนตวัลง 
จากการประมาณการผลผลติหอมแดง และกระเทียม คาดว่าจะมีมากกว่าปีทีผ่่านมา 
เน่ืองจากมีพ้ืนที่ปลกูเพ่ิมขึ้น  โดยจะเริม่เก็บเก่ียวเดือนมกราคมน้ี และออกตลาด
มากที่สุดเดือนกุมภาพนัธ์ หรอืออกสู่ตลาดประมาณ ร้อยละ 50 ซ่ึงผลผลิตจาก
ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จะเริม่เก็บเก่ียวออกตลาดพร้อม
กนัหลายจงัหวดัตลอดช่วงไตรมาสแรก จนถึงมีนาคม ซ่ึงหากราคาหอมแดง และ
กระเทียมสด ช่วงเริ่มเก็บเก่ียวตกต ่าลง อาจจะให้เกษตรกรมดัจุกแขวน ชะลอการ
ขายผลผลิตไว้ก่อนได้เม่ือผลผลติเริ่มออกตลาดลดน้อยลงประมาณเดือนเมษายน
เป็นต้นไป คาดว่าราคาจะสูงขึ้น จึงทยอยน าออกขาย 
สินค้าท่ีจะเข้าสู่ตลาดมากในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี  ได้แก่  
ข้าวนาปรงั ที่เตรียมจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค. 60  
ผลไม้ภาคตะวนัออก  ทุเรียน มงัคุด เงาะ   
คาดการณ์ว่า ผลผลิตในปีน้ีจะสูงขึ้นจากปีก่อนหน้า เ น่ืองจากปี น้ี ได้ร ับ
ผลกระทบจากภยัแล้งน้อยกว่า ซ่ึงอาจจะท าให้ราคาสินค้าปรบัตวัลดลงจากปี
ก่อนหน้า ยกเว้นทุเรยีน ที่คาดการณ์ว่าจะมีความต้องการมากกว่าผลผลิต แม้
จะมีปริมาณผลผลิตมากขึ้นกว่าปีก่อนหน้าแล้วก็ตาม 

6 
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 ดร.สมคดิ  จาตุศรพีทิกัษ์  รองนายกรัฐมนตรี ให้
เก ีย รติเป็ นประธานงานเปิ ดตัว “สถาบั นพัฒนา
ผู้ป ระกอ บ การการค้ายุ ค ให ม่  (New Economy 
Academy : NEA)อย่างเป็นทางการ ภายใต้ช ื่องาน 
“พาณชิย์ 4.0 สู่โลกการค้ายุคใหม่” โดยมีนางอภิรด ี 
ต ันตราภ รณ์   รัฐมนตรีว่าก ารก ระทรว งพาณิช ย์ 
กล่าวรายงาน นายสนธิร ัตน์  สนธิจริวงศ์  ร ัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง 
ผู้ช่วยรฐัมนตรปีระจ ากระทรวงพาณิชย์ นายสมพล 
เก ียรติไพบูลย์ ประธานท ี่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณชิย์ และนางสาววบูิลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ 
ปลัดกระทรว งพาณิชย์ เข้าร่ว มงานด้วย เมื่อว ัน
พฤหสับดที ี ่ 26  มกราคม  2560 ณ ห้องคอนเวนชัน่
เซ็นเตอร์ เอ 2 ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์
แอท เซน็ทรลัเวล์ิด 
 นายสมคิด จาตุศ รีพิท ักษ์ รองนายกรัฐมนตร ี
เปิดเผยว่า “จากนโยบายของรฐับาลในการข ับเคลื่อน
เศรษฐกจิของประเทศตามวสิัยทศัน์ไทยแลนด์ 4.0 ที่
มุ่งเน้นการใช้นว ัตกรรมและเทคโนโลย ีเข้ามาช่วย
พฒันาต่อยอดด าเนนิธุรกจิยกระดับธุรก ิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ตลอดจนอุตสาหกรรมท้องถิ่นให้เป็น
สมา ร์ทเอส เอ็มอี (Smart SMEs) มุ่ง เน้นการน า
นวัตกรรมเทคโนโลย ีสารสนเทศ  และเท คโนโลย ี
ดจิทิลั เปลีย่นถ่ายรูปแบบการท าธุรกจิเศรษฐกิจแบบ
ดัง้เดมิสู่เศรษฐกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการ
บรกิารท ีม่มูีลค่าสูง ลดกระบวนการผลิตแบบท ามาก
ได้ ผล น้อย เป็ นท า น้อ ย ได้ ผลมาก  รัฐ บาลจึง ไ ด้
วางรากฐานโดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
เพื่อข ับเคลื่อนประเทศให้เข้ าสู่ เศรษฐ กิจยุคให ม่ 
(New Economy) 

นางอภิรดี  ตันตราภรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
กล่าวว่า “กระทรวงพาณิชย์ในฐานะหน่วยงานหลักท ี่ม ีภารกิจ
ส าคญัในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ
ให้ก ับ ผู้ประกอบการไทยเพื่อ เพิ่มข ีดความสามารถในการ
แข่งข ันทางการค้าท ั ้งในประเทศและต่างประเทศ ได้จ ัดตั ้ง
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy 
Academy : NEA) ข ึ้นภายใต้การก าก ับดูแลของกรมส่งเสริม
การค้ าร ะห ว่างประเทศ เพื่อ เป็ นศู นย์ กลางในการพัฒ นา
ศกัยภาพ SMEs ของไทยในทุกระดับให้สามารถด าเนินธุรกิจ
การค้าในเศรษฐกิจยุคใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการ
เสรมิสร้างองค์ความรู้ในด้านต่างๆ อย่างครบวงจร รวมถึงการ
น าเทคโนโลยมีาใช้เป็นเครื่องมือในการขยายช่องทางการค้า
และเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งข ันให้กบั SMEs ไทย 
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 ว ันท ี่ 29 ม.ค .60 นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วย
รฐัมนตรีประจ ากระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นท ี่ อ .นคร
หลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อ เร่งรัดและติดตาม
การด าเนินการตามมาตรการช่ วยยกระดับ ราค า
ห ัวมันส าปะห ลัง  ซึ่งพบว่ า ก ารด าเนินการตาม
มาตรการจะช่วย ผลักดันให้ ผู้ ส่ งอ อกต้อ งจัดห า
ผลติภณัฑ์มนัส าปะหลงัมาไว้ในครอบครองก่อนการ
ส่งออก เป็นการดูดซบัผลผลติจากเกษตรกรในช่วงท ี่
หวัมนัสดออกสู่ตลาดจ านวนมาก  และสามารถช่วย
พยุ งร าค าไ ม่ให้ป รับ ตัว ลดลง  พ ร้อ มกันนี้ ขอ ให้
ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นลานมนั และโรงแป้ง ขอให้
รบัซื้อหวัมนัส าปะหลงัสดจากเกษตรกรในราคาท ี่เป็น
พร้อมย ้ า จ ากการลงพื้ นท ี่ต ิดตามส ถานการณ์มัน
ส าป ะห ลังต ามแนวชาย แดนพบว่ า  ผลผลิตมัน
ส าปะหลงัของประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทย
น้อยกว่าท ี่คาดการณ์ สาเหตุมาจากสภาพอากาศ 
โดยเฉพาะฝ ัง่กมัพูชาเริ่มแปรรูปเป็นแป้งได้มากข ึ้น
แล้ว ท าให้ผลผลติหวัมนัสดในตลาดลดลง จากกรณี
ดงักล่าวผู้ประกอบการไทยจะต้องเตรยีมพร้อมรับมือ 
เพือ่ให้มผีลผลติหวัมนัสดเพยีงพอต่อการแปรรูปเป็น
สินค้าอื่นๆ ต่อไปในอนาคต 

 วนัท ี ่19 ม.ค.60 ส านกังานพาณิชย์จ ังหว ัดชุมพร ลงพื้นท ี่
ออกส ารวจภาวะราคา ปริมาณสินค้าท ี่จ าเ ป็นในครัวเรือ น 
หลงัจากสถานการณ์ภาวะอุทกภัยอุทกภัยได้คลี่คลายลง โดย
ในหมวดอุปกรณ์ท าความสะอาด และหมวดของใชป้ระจ าว ัน ใน
ห้างสรรพสินค้า และหมวดวัสดุก่อส ร้าง ในร้านจ าหน่ายว ัสดุ
ก่อส ร้างพบ ว่าสินค้ามีป ริมาณเพีย งพอ ไม่พบ การฉกฉวย
โอกาสปรบัข ึ้นราคา และกกัตุนสินค้า ท ัง้นี้ราคาสินค้าในแต่ละ
ห้างฯ ข ึ้ นก ับ โป ร โมชัน่ข อ งนโยบ าย แต่ ละบ ริษัท  และ
ผู้ประกอบการร้านวสัดุก่อส ร้างในพื้นท ี่มกีารจัดโปรโมชัน่ลด
ราคาส าหรบัผู้ประสบภยั 

 วนัท ี ่20 ม.ค.60 ส านกังานพาณิชย์จ ังหว ัดน่าน ได้ลงพื้นท ี ่ 
อ.แม่จรมิ เย ีย่มชมจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร 
จากการเช ือ่มโยงจากสภาเกษตรกรและผู้ประกอบการการนอก
พื้นท ี(่ผู้ประกอบการจงัหวดัเพชรบูรณ์) ที่มาเปิดจุดรับซื้อ  เพื่อ
ระบายผลผลติข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ให้เกษตรกร อ.แม่จรมิ จ.น่าน 

 วนัท ี ่23 ม.ค.60 ส านกังานพาณิชย์จ ังหว ัดสมุทรสาคร จ ัด
งาน "สมุทรสาคร ออนท ัวร์ on Sale " ระหว่างว ันท ี่ 23-26 
มกราคม 25 6 0  ณ บริเ วณถนนหลังศาลากลางจังห ว ัด
เพชรบูรณ์ (หลังเก่า) ซึ่งมีผู้ประกอบการ จ.สมุทรสาคร มา
จ าหน่ายสินค้า 35 คูหา และด าเนินส่งมอบเกลือแก่จ ังหว ัด
เพชรบูรณ์ ซึง่เป็นการเช ือ่มโยงตามโครงการ "หนุ่มนาข้าว สาว
นาเกลอื" เพือ่จ าหน่ายแก่ ผู้ประกอบการแปรรูปมะขามหวาน
ของจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
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 วนัท ี ่26 ม.ค .60 ส านักงานพาณิชย์จ ังหว ัดอุดรธาน ี
ร่วมกบัส านกังานชัง่ตวงว ัดเขต 2-2 ศูนย์ด ารงธรรม และ
ส านกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตรวจสอบร้าน
จ าหน่ายสินค้าส าหรบัท าอาหาร และขนมต่างๆ ณ อ .เมือง 
จ.อุดรธาน ีพบว่าทางร้านปิดป้ายแสดงราคาจ าหน่ายไว้
บรเิวณร้านค้าชดัเจนและเปิดเผย ส าหรับปริมาณสินค้าท ี่
บรรจุไม่ตรงตามปรมิาณทีก่ าหนดไว้ เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 
62 ตามพระราชบัญญัติมาตราช ัง่ตวงว ัด พ.ศ . 2542 ซึ่ง
ผู้ประกอบการต้องแสดงปรมิาณสินค้าและบรรจุสินค้าตาม
ปรมิาณทีก่ าหนด  
     เจ้าหน้าท ีจ่งึได้เปรยีบเทยีบปรบัเป็นจ านวนเงิน 5,000 
บาท พร้อมท ัง้ได้ก าช ับให้จ าหน่ายสินค้าให้ตรงกับราคา
จ าหน่ายท ีปิ่ดป้ายไว้ และบรรจุสินค้าให้ตรงกับปริมาณที่
ก าหนดไว้ ซึง่ทางร้าน ยนิดปีฏิบัตติามอย่างเคร่งครดั 

 วนัท ี ่23 ม.ค.60 ส านักงานพาณิชย์จ ังหว ัด เช ียงใหม่ 
ออกประชาสัมพนัธ์การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ 
เนือ่งในเทศกาลตรุษจนี บรเิวณตลาดนัดว ัดโป่ง และตลาด
สดแม่เหยีะ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่  ผู้ประกอบการร้อยละ 90  
มกีารปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบรกิาร ท ีเ่หลือ เจ้าหน้าท ี่
ได้ท าการตกัเตอืนและแจกประกาศจังหว ัดเช ียงใหม่ เรื่อง 
การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบรกิารให้ทราบ พร้อมท ัง้
แจ้งให้ปิดป้ายแสดงราคาด้วยแล้ว 

 วนัท ี ่30 ม.ค.60 ส านักงานพาณิชย์จ ังหว ัดหนองบัวล าภู 
ร่วมแถลงข่าว การจดังาน " ๙ ตามรอยเท้าพ่อ ด้วยว ิธ ีเกษตร
ไทย จังหว ัดหนองบัวล าภู " ระหว่างว ันท ี่ 14-16 ก .พ. 6 0       
ณ บรเิวณถนนศูนย์ราชการจังหว ัดหนองบัวล าภู  โดยมีผู้ว่า
ราชการจงัหวดัหนองบัวล าภู (นายธนากร  อึ้ งจ ิตรไพศาล) เป็น
ประธาน ณ บรเิวณลานอเนกประสงค์ ช ัน้ 1 ศาลากลางจังหว ัด            
โดยส านกังานพาณิชย์จ ังหว ัด ได้จ ัดจ าหน่ายสินค้าโครงการ           
ธงฟ้าราคาประหยดัลดค่าครองชพีประชาชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 -40  และคัด เลือก ผู้ผลิตหรือ ผู้ แทนจ าห น่ายเกษตรกร 
ผู้ประกอบการ SMEs น าสินค้าท ีม่คีุณภาพมาจ าหน่ายโดยตรง
ให้แก้ผู้บรโิภค 

 ว ันท ี่  3 1  ม .ค . 6 0  ส านักง านพาณิช ย์ จ ังห ว ัดพะ เย า          
จดักจิกรรมจ าหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหย ัด เพื่อลดค่าครอง
ชพีประชาชนในงาน “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขสร้างร้อยย ิ้ม
ให้กบัประชาชน” ณ ตลาดนดัชายแดนไทย-ลาว ม.12 ต.ภูซาง 
อ.ภูซาง จ.พะเยา ซึง่มปีระชาชนสนใจเลอืกซื้อสินค้าธงฟ้าราคา
ประหยดัภายในงานจ านวนมาก อาท ิ น ้ ามันปาล์มโอลีน 1 ลิตร 
ไข่ไก่เบอร์ 2 หมูเนื้อแดง เป็นต้น มีมูลค่าการจ าหน่าย รวม 
93,310 บาท สามารถลดค่าครองชพีประชาชนได้ 19,760 บาท 
หรอืคดิเป็นร้อยละ 21.18 
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กิจกรรมภมิูภาค ...เดือนกุมภาพนัธ์ 2560 

                   กองบรรณาธิการ : กองบริหารการพาณิชย์ภูมภิาค ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
               สถานท่ีติดต่อ : กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02 – 507 – 6463/6465/6902-3 แฟกซ์ 02-5475290 

                         ติดตามจดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาคฉบบัก่อนหน้า ได้ที ่  http://www.aecthaibiz.com/SitePages/e-asean-all.aspx 

วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 

01/02/2560 - 
05/02/2560  

“สินค้าสมุทรปราการล ้าค่า จากภูมิ
ปญัญาสู่สากล”คร ัง้ที่ 2 

ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา  

งานแสดงและจ าหน่าย
สินค้า  

 สพจ. สมุทรปราการ 

01/02/2560 - 
07/01/2560  

ของดีแดนใต้ 2560  ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ช ัน้ G 
โซนร้านทอง จงัหวดัปทุมธานี   

งานแสดงและจ าหน่าย
สินค้า  

สพจ. ยะลา  

01/02/2560 - 
05/02/2560  

งานแสดง/จ าหน่ายและเจรจาการค้า 
สินค้าOtop/Gi/Organic จงัหวดั
อุทยัธานี  

ลานโปรโมชัน่ ช ัน้1 ศูนย์การค้า เจ เจ 
มอลล์ กรุงเทพมหานคร  

งานแสดงและจ าหน่าย
สินค้า  
 

สพจ. อุทยัธานี 

02/02/2560 - 
06/02/2560  

มหกรรม SMEs Fair 2017 : 
สุรินทร์  

บริเวณลานจอดรถและบรเิวณ 
โดยรอบสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 
พรรษาจงัหวดัสุรินทร์  

ภายใต้โครงการสง่เสริม
และเพ่ิมศกัยภาพ
ผู้ประกอบการ SMEs สู่ 
AEC  

สพจ. สุรินทร์  

04/02/2560 - 
05/02/2560  

อบรมเชิงปฏิบติัการ หวัข้อ 
"การตลาดออนไลน์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ อ.
เมือง จ.นครสวรรค์  

อบรมเชิงปฏิบติัการ  สพจ. นครสวรรค์  

09/02/2560 - 
09/02/2560  

ธงฟ้าราคาประหยดัลดค่าครองชีพ
ประชาชน กิจกรรมโครงการบ าบดั
ทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน จงัหวดัสตูล คร ัง้ที ่3  

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า อ าเภอทุง่หว้า 
จงัหวดัสตูล  

งานธงฟ้า ลดค่าครองชีพ
ให้ประชาชน 

สพจ. สตูล 

10/02/2560 - 
13/02/2560  

 
16/02/2560 - 
19/02/2560  

"สมุทรสาคร ออนทวัร ์On sale"  ณ ลานกาสะลอง เซ็นทรลัพลาซา 
เชียงราย  
 
ณ ลานอเนกประสงค์หลงัเทศบาล
เมืองพะเยา อ าเภอเมือง จงัหวดั
พะเยา  

งานแสดงและจ าหน่าย
สินค้า  
 

 สพจ. สมุทรสาคร 
 

11/02/2560 - 
20/02/2560  

งานประเพณี "นบพระ-เลน่เพลง" 
และงานกาชาดจงัหวดัก าแพงเพชร 
ประจ าปี 2560  

ณ วดัพระบรมธาตุ พระอารามหลวง 
และ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอ าเภอ
เมืองก าแพงเพชร  

งานประเพณีและงาน
กาชาด 

จงัหวดัก าแพงเพชร 

16/02/2560 - 
22/02/2560  

งานวนัยางพารา และกาชาดจงัหวดั
บึงกาฬ 2560  

ลานหน้าที่ว่าการอ าเภอเมืองบงึกาฬ 
จงัหวดับึงกาฬ  
 

งานกาชาด จงัหวดับึงกาฬ 
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