จดหมายข่าวพาณิชย์ภมู ิ ภาค
Regional Commercial Newsletter

คุยกับ กบภ.
สวัสดีคะ่ ท่านผูอ้ ่านทุกท่าน กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวพาณิชย์ภูมภิ าค
เดือนสิงหาคม ซึ่งเดือนนี้เป็ นเดือนที่ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันถวายพระพรเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ทีมงาน กบภ. ขอเป็ นตัวแทนคณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของกระทรวง
พาณิชย์ ขอถวายพระพรชัย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิง่ ยืนนานและสถิต
เป็ นมิง่ ขวัญปกเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบนิรนั ดร์เทอญ
ทีมงาน กบภ.

ปีท่ี 2 ฉบับที่ 11
ประจาเดือน ส.ค. 60

เรือ่ งเด่นในฉบับ

คุยกับ กบภ.

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง
พ.ศ. 2560 - 2564
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การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทผ่ี ่านมา
หน้า 13-14
ส่งผลให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาทีส่ งู ขึน้ ตามลาดับ ได้แก่ เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ขน้ึ
มีฐานการผลิตและบริการทีม่ คี วามเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา และความร่วมมือกับ
หน้า 15
มิตรประเทศทัง้ ในรูปทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงความร่วมมือกับประเทศในอนุ ภูมภิ าคและ
หน้า 15
อาเซียนมีความเข้มแข็งและชัดเจนขึน้ ขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนของไทยเพิม่ ขึน้
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึน้
จึงทาให้มคี วามอ่อนไหวและผันผวนตามปจั จัยภายนอก ในขณะทีค่ วามสามารถในการแข่งขัน
ปรับตัวช้า ประกอบกับประเทศไทยยังประสบปญั หาคุณภาพที่สาคัญ ได้แก่ คุณภาพคน
คุณภาพการศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมีความ
เหลื่อมล้าสูง นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอและสิง่ แวดล้อมเสือ่ มโทรมอย่างรวดเร็ว
มีภาวะขยะล้นเมืองและการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็ นระบบโครงข่ายทีส่ มบูรณ์
ดังนัน้ การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จาเป็ นต้องมีการเตรียมความพร้อม
เพื่อ วางรากฐานของประเทศในระยะยาวให้มุ่ ง ต่ อ ยอดผลสัม ฤทธิข์ องแผนที่ส อดคล้อ ง
เชื่อมโยงและรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันไปตลอด 20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
www.aecthaibiz.com (พ.ศ. 2560 – 2579)
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ภาพรวมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง

หลักการพัฒนาประเทศทีส่ าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง” “การพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น”
และ “คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา” ยึดหลักการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจทีล่ ดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
จากการเพิม่ ผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมปิ ญั ญาและ
นวัต กรรม โดยยึด วิส ัย ทัศ น์ ข องกรอบยุ ท ธศาสตร์ช าติท่ี
กาหนดว่า “ประเทศไทยมีความมันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น เป็ นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง” โดยยุ ท ธศาสตร์ แ ผนฯ 12 หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า
ยุทธศาสตร์ 6-6-4 นัน้ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์สาคัญ ซึง่
เป็ นยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ได้แก่
1.ยุทธศาสตร์ดา้ นความมันคง
่
2.ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างความมันคงในการแข่
่
งขัน
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4.ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันในสังคม
5.ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็ น
มิตรกับสิง่ แวดล้อม
6.ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ส่วน 6 ตัวทีส่ อง และ 4 หมายถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาทัง้ 10 ด้าน
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึง่ สะท้อนเป้าหมายในระยะ 20 ปี
ของยุทธศาสตร์ชาติอย่างชัดเจน คือ 6 ยุทธศาสตร์แรกของแผน ได้แก่
1.การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2.การสร้างความเป็ นธรรม ลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3.การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยังยื
่ น
4.การเติบโตทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
5.การเสริมสร้างความมันคงแห่
่
งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
สูค่ วามมังคั
่ งและยั
่
งยื
่ น
6.การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล
และ 4 ยุทธศาสตร์เสริม ได้แก่
1.การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์
2.การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม
3.การพัฒนาภาคเมืองและพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ
4.การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
เพื่อวางรากฐานให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีจติ สาธารณะ
มีทกั ษะความรูค้ วามสามารถ ได้รบั ความเป็ นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมทีม่ คี ุณภาพ กระจายความเจริญ
ไปสูภ่ ูมภิ าค ตลอดจนเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันได้
อย่างยังยื
่ น ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาการค้า
การลงทุนได้อย่างเต็มที่
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“คนไทยใฝ่ ดี มีวินัย
สร้างสรรค์นวัตกรรม
พึ่งพาตนเองได้อย่างยังยื
่ น”

“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
สร้างสังคมเป็ นธรรม
และเข้มแข็ง”

“พัฒนาเศรษฐกิ จให้เข้มแข็ง
และทัวถึ
่ ง เพื่อมุ่งสู่การมี
รายได้สงู อย่างมีเสถียรภาพ
เป็ นธรรมและยังยื
่ น
ด้วยนวัตกรรม”
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“คืนสมดุลสู่ธรรมชาติ
เพื่อการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น”

“เสริ มสร้างพื้นฐาน
ที่มนคงในการ
ั่
พัฒนาประเทศ”

“ประสิ ทธิ ภาพ ทันสมัย
โปร่งใส เป็ นธรรม”

5

“โครงสร้างพื้นฐาน
ก้าวไกล พัฒนาไทย
สู่ทศวรรษหน้ า”

“รุกไปข้างหน้ า
ด้วยวิ ทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิ จยั
และนวัตกรรม”

“กระจายความเจริ ญ
สู่ภมู ิ ภาคอย่างสมดุล”

6

เป้าหมาย

“ใช้จดุ เด่นให้เป็ นประโยชน์
ขยายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเข้มข้น
เพื่อให้เกิ ดผลต่อการ
พัฒนาอย่างเต็มที่ ”
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เปิดตลาดภ ูมิภาค
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สรุปสถานการณ์สินค้าเกษตรสาคัญ : เดือนสิงหาคม 2560
สิ นค้า

ราคาที่เกษตรกรขายได้ เดือน ส.ค.(บาท)
ราคา สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4 ราคา
เฉลี่ย
เฉลี่ย
(ส.ค.)
(ก.ค.)

10,041
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ
1.16
หัวมันสาปะหลังสดคละ
48.97
ยางแผ่นดิ บ ชัน้ 3
3.59
ผลปาล์มน้ามันทัง้ ทลาย
นน.>15 กก.
ข้าวโพดเมล็ดความชื้น 14.5 % 5.59

10,277
1.20
50.28
3.45
6.08

10,406
1.22
50.88
3.16
6.49

10,497
1.19
52.01
3.43
6.20

10,726
1.21
51.90
3.55
6.06

10,477
1.20
51.27
3.40
6.21

%
ราคาเฉลี่ย
ส.ค./ก.ค.

4.342197
3.448276
4.696753
-5.29248
11.09123

ข้าว

ราคาข้าวทีเ่ กษตรกรขายได้ราคาเพิม่ ขึน้ เนื่องจากสถานการณ์
ข้าวส่งออกทีม่ ที ศิ ทางทีด่ ที งั ้ ความต้องการข้าวหอมมะลิไทยทีเ่ พิม่ สูงขึน้
และจากราคาข้าวของคู่แข่งอย่างเวียดนามทีอ่ ยู่ในเกณฑ์สูง อย่างไรก็ดี
สาหรับความต้องการข้าวนึ่ง และข้าวขาวเริม่ ชะลอตัวลง และแนวโน้ม
ราคาข้าวของเวียดนามเริม่ ลดลงจากผลผลิตทีอ่ อกสู่ตลาดมากขึน้

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ราคาข้าวโพดทีเ่ กษตรกรขายได้ราคาเพิม่ ขึน้ เนื่องจากช่วงทีผ่ ่านมา
ฝนตกชุก ทาให้มผี ลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อย ในขณะที่ยงั มีความต้องการใช้
อย่ างต่ อเนื่อง โดยทิศทางของตลาดล่วงหน้ า CBOT ส่ งมอบเดือนกันยายน
ลดลงต่อเนื่องจาก สัปดาห์แรกที่ 4,837 บาท/ตัน เหลือ 4,557 บาท/ตัน ในสัปดาห์
ั ยกดดันราคาในช่วงเดือนถัดไป
สุดท้าย ซึง่ จะเป็นปจจั

ยางพารา
ราคายางพาราทีเ่ กษตรกรขายได้ราคาเพิม่ ขึน้ โดยเกิดจากปจั จัยบวก
ที่ร าคาน้ า มัน ดิบ เริ่ม ปรับ ตัว สูง ขึ้น ปริม าณวัต ถุ ดิบ ในประเทศมีล ดลง
เนื่อ งจากฝนตกชุกในหลายพื้น ที่ปลูกยาง โดยยังมีปจั จัยกดดันราคาคือ
ค่าเงินบาททีแ่ ข็งขึน้ และแนวโน้มทางเศรษฐกิจโลกทีค่ ่อนข้างอ่อนไหวจาก
เรือ่ งความมันคง
่

มันสาปะหลัง
ราคามันสาปะหลังทีเ่ กษตรกรขายได้ราคาเพิม่ ขึน้ แต่ราคาทรงตัว
ในเกณฑ์ต่า โดยขณะนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง เนื่องจากเป็ นปลายฤดู
เก็บเกีย่ ว ช่วงทีผ่ ่านมาฝนตกชุก เปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันลดต่าลง โดยขณะนี้
ผลผลิตออกสู่ตลาดไปแล้วร้อยละ 85

ปาล์มน้ามัน

ราคาปาล์มน้ ามันปรับตัวลดลง โดยเป็ นผลจากปจั จัยกดดันจาก
ตลาดต่างประเทศ โดยราคาน้ามันปาล์มดิบของมาเลเซียปรับตัวลดลงตาม
คาดการณ์การผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ แม้ว่าผลผลิตจะเข้าสู่ตลาดน้อยลงเนื่องจาก
เข้าสู่ช่วงปลายฤดูกาล อย่างไรก็ตามในช่วงกลาง-ปลายเดือนทิศทางราคา
ปาล์มเริม่ ปรับตัวสูงขึน้ ตามราคาน้ามันปาล์มดิบซื้อขายล่วงหน้า มาเลเซีย
ราคาเริม่ ปรับตัวสูงขึน้

คาดการณ์สถานการณ์ เดือน กันยายน 2560
ข้าว – คาดการณ์ว่าราคาข้าวหอมมะลิจะยังคงมีทศิ ทางทีด่ ี เนื่องจากยังมีความ
ต้องการและมีคาสังซื
่ ้ออย่างต่อเนื่อง สาหรับข้าวขาว 5% และ 25 % มีแนวโน้ม
ทีร่ าคาจะปรับตัวลดลง เนื่องจากข้าวนาปรังเริม่ มีผลผลิตออกสู่ตลาด และข้าวจาก
ประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนามมีราคาลดต่าลง สาหรับข้าวเหนียวมีแนวโน้มทีจ่ ะมี
ราคาสูงขึน้ เนื่องจากพืน้ ทีก่ ารเพาะปลูกได้รบั ผลกระทบจากอุทกภัย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ – ราคาอ่อนตัวลง แต่แนวโน้มความเห็นหลายฝา่ ยยังทรงตัว
มีแนวโน้มดีขน้ึ เนื่องจากผลผลิตมีน้อยกว่าปีทแ่ี ล้ว
ยางพารา – คาดว่าราคายางพาราจะปรับตัวสูงขึน้ ได้ โดยมีปจั จัยบวกสาคัญจาก
ผลผลิตทีจ่ ะเข้าสู่ตลาดน้อยลง เนื่องจากฝนยังคงตกชุกและราคาน้ ามันทีย่ งั ทรงตัว
ในระดับสูง และสต็อกยางของประเทศญีป่ นุ่ ลดลง
มันสาปะหลัง – คาดว่าราคายังทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ต่า โดยยังมีแนวโน้มปรับตัว
ขึน้ ได้เล็กน้อย เนื่องจากผลผลิตทีเ่ ข้าสู่ตลาดมีน้อยลง โดยผลผลิตรอบใหม่จะเข้าสู่
ตลาดในช่วง ต.ค. โดยจะออกสู่ตลาดมากในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 ทัง้ นี้
สมาคมการค้ามันส าปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันส าปะหลังภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลังไทย ได้ขอ้ สรุปร่วมกันใน
การกาหนดราคารับซื้อมันสาปะหลังปี 2560/2561 โดยราคาส่งออกมันเส้น ขัน้ ต่า
ตันละ 175 ดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นราคาหัวมันสด 1.90 บาท/กก. สาหรับแนวโน้ม
การส่ ง ออกมัน ส าปะหลัง ในปี 2560 โดยเฉพาะมัน เส้น คาดว่ า จะขยายตัว
เนื่องจากตลาดจีนมีความต้องการนาเข้าเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20 และร้อยละ 90 ของ
การนาเข้าเพือ่ ใช้ผลิตแอลกอฮอล์
ปาล์มน้ ามัน –คาดว่าราคาจะมีทิศ ทางที่ดีข้นึ ต่ อ เนื่องได้จากช่วงปลายเดือ น
สิงหาคม ทีร่ าคาเริม่ ขยับตัวสูงขึน้ ซึง่ เป็นไปตามราคาตลาดล่วงหน้าของมาเลเซีย
อย่างไรก็ตาม คาดว่าผลผลิตจะเข้าสู่ตลาดมากยิง่ ขึน้ และโรงงานยังคงเข้มงวด
ต่อการรับซื้อผลปาล์มทีม่ คี ุณภาพ ซึง่ ยังคงเป็ นปจั จัยในการกดดันราคาผลผลิตปาล์ม

ทีม่ า : กรมการค้าภายใน/สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร /ศูนย์วจิ ยั ธ.ก.ส.
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แวดวงพาณิชย์

 วันที่ 9 สิงหาคม 2560 สานักงานพาณิชย์จงั หวัด กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบไปด้วย จังหวัดอุดรธานี เลย
หนองคาย หนองบัวลาภู บึงกาฬ ได้จ ัดงานแสดงและจ าหน่ ายสินค้า
Esan expo 2017 วันที่ 8 -14 สิงหาคม 2560 โดยมีผวู้ ่าราชการจังหวัด
อุดรธานี (นายชยาวุธ จันทร) เป็ นประธานเปิ ดงาน พาณิชย์จงั หวัด
อุดรธานี เป็ นผู้กล่ าวรายงาน โดยมีสินค้าที่เข้าร่ วมโครงการทัง้ หมด
จานวน 400 boots ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี ชัน้ 1-4
มีกจิ กรรม ดังนี้
1. การแสดงและจาหน่ ายสินค้า ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน 1 และสินค้าจากทัวประเทศ
่
รวมทัง้ ต่างประเทศ
คือ จีน เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา ลาว
2. การเจรจาจับคู่ธุรกิจ
3. การประชุมการค้า ลงทุน ท่องเทีย่ ว และบริการ การส่งเสริมค้าชายแดน
ของ 5 จังหวัด 2 แขวง คือ แขวงบอลิคาไซ และแขวงไชยบุรี
4. การจัดนิทรรศการด้านการค้า การลงทุน การส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
5. การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์
และของประเทศในกลุ่มอนุภูมภิ าคลุ่มน้าโขง (GMS)
6. การจาหน่ายสินค้านาทีทอง
7. การจัด ส่ ง เสริม ท่ อ งเที่ย ว ในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนบน 1 และประเทศ สปป.ลาว เวียดนาม

 วันที่ 10 สิงหาคม 2560 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
(นายสนธิรตั น์ สนธิจริ วงศ์) พร้อมด้วยนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดี
กรมการค้าภายใน และผูบ้ ริหารกระทรวงพาณิชย์ และพาณิชย์จงั หวัด
สกลนคร นาคาราวานน้าใจพาณิชย์ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน้ าท่วมจังหวัด
สกลนคร จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) โดยเดินทาง
ไปมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย จุดที่ 1 บ้านพอกใหญ่
ตาบลพอกน้ อย อ าเภอพรรณนานิ คม จุ ดที่ 2 กองทุ น หมู่บ้า น
หมู่บา้ นโนนกุง อาเภอโพนนาแก้ว จุดที่ 3 ห้างโรบินสัน เพื่อมอบถุงยังชีพ
ให้แก่พน่ี ้องประชาชนเขตตาบลธาตุนาเวง รวมทัง้ สิน้ 1,000 ชุด
มูลค่า 532,000 บาท พร้อมทัง้ เยี่ยมชมการจาหน่ ายสินค้าธงฟ้า
และลดค่าครองชีพประชาชน ณ ห้างโรบินสัน และ บิก๊ ซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์
ซึง่ นาสินค้ามาจาหน่ายลดราคาถูกกว่าท้องตลาด 20-40%

 วัน ที่ 11 สิง หาคม 2560 เวลา 09.00 น. ส านักงาน
พาณิ ช ย์ จ ั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี ร่ ว มกั บ กรมการค้ า ภายใน
จัด ฝึ ก อบรมเกษตรกร เพื่อ เสริม สร้ า งความเข้ม แข็ง
ให้ช าวนาด้ว ยกฎหมายชัง่ ตวงวัด ณ อาคารจุ ฑ ามาศ
ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีว่าทีร่ อ้ ยตรี
ธรรมศิฑชัย สามกษัตริย์ ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี เป็ นประธาน
ในพิ ธี เ ปิ ด โครงการอบรมเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง
ให้ชาวนาด้วยกฎหมายชัง่ ตวงวัด และพาณิ ชย์ จ ังหวัด
สิงห์บุรี กล่าวรายงาน
ส าหรั บ การฝึ กอบรมครั ้ง นี้ มี ผู้ เ ข้ า ฝึ กอบรม
ทีเ่ ป็ นเกษตรกรชาวนา ผูน้ าชุมชน จานวน 200 คน โดยวิทยากร
ทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ มาบรรยายในหัวข้อวิชาต่างๆ
ประกอบการสาธิต วิธีก ารโกงตาชัง่ โดยใช้ซ อฟแวร์
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ รีโมท การหักค่าความชืน้ การหัก
สิง่ เจือปน เพื่อ ให้ชาวนามีค วามเข้ม แข็ง รู้เท่ าทัน ผู้ค้า
ทีเ่ อารัดเอาเปรียบ มีทางเลือกในการขายผลผลิต โดยให้
ผู้ ป กครองท้ อ งที่ ไ ด้ มี ส่ ว นร่ ว มในการปกป กั รั ก ษา
ผลประโยชน์ของชาวนามิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบเพื่อเสริมสร้าง
เครือข่ายทางตรง เป็ นการลดขัน้ ตอนในการแก้ไขปญั หา
ให้ชาวนา หากพบเบาะแสแจ้งสายด่วน 1569

 วันที่ 16 สิงหาคม 2560 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดตรัง
จัด งานแสดงและจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ของดี อ ัน ดามั น :
Andaman Fair 2017 ณ ห้างเซ็นทรัลระยอง ระหว่าง
วันที่ 16-20 สิงหาคม 2560 โดยมีนายศิรพิ ฒ
ั พัฒกุล
ผูว้ ่าราชการจังหวัดตรัง เป็ นประธาน
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 วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.45 น. ณ ห้องอัลปาก้า
บอลรู ม โรงแรมเวสต์ เ กต เรสซิเ ดนซ์ อ าเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี นายนิสติ จันทร์สมวงศ์ ผูว้ ่าราชการจังหวัด
นนทบุ รี มอบหมายให้น ายชลธี ยัง ตรง รองผู้ว่ า ราชการ
จังหวัดนนทบุรี เป็ นประธานในพิธเี ปิ ดกิจกรรมสัมมนาเชิงธุรกิจ
ตามกิจกรรมเจรจาธุรกิจเพิม่ ช่องทางการจาหน่ ายและเพิม่
เครือข่ายทางการตลาด (Business Matching) สูส่ ากลให้กบั
ผูผ้ ลิตผู้ประกอบการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ซึง่ เป็ น
กิจกรรมแรกของโครงการเพิม่ ศักยภาพการผลิต การตลาด
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคการเกษตร ดาเนินการโดย
สานักงานพาณิชย์จงั หวัดนนทบุรี เพื่อการพัฒนาผูป้ ระกอบการ
ให้มอี งค์ความรูร้ องรับการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในปจั จุบนั
มีหวั ข้อการสัมมนาทีน่ ่าสนใจ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลกในปจั จุ บนั การเข้า สู่แ ละท าตลาดออนไลน์
และการปรับตัวของผูป้ ระกอบการ OTOP SMEs เพื่อก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็ นกลุ่มผู้ประกอบการ
OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน และเจ้าหน้าทีส่ านักงานพาณิชย์
จังหวัด จากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี ปทุมธานี และนนทบุร)ี จานวน 220 คน

 วัน ที่ 20 สิ ง หาคม 2560 จัง หวัด พัง งา เปิ ด ตลาดต้อ งชม
“ตลาดชมเลบ้ า นบางพัฒ น์ ” ขยายช่ อ งทางการตลาดและ
ความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน โดยนางจันทิรา ยิมเรวัต วิวฒ
ั น์รตั น์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็ นประธานเปิ ดงาน “ตลาดชมเล
บ้านบางพัฒน์” พร้อมด้วยนายเอกรัตน์ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพังงา พาณิชย์จงั หวัดพังงา ณ ตลาดชมเลบ้านบางพัฒน์ หมู่ท่ี 8
ตาบลบางเตย อาเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยการล่องเรือหางยาว
ข้ามฟากมาเปิ ดงาน ภายในงานมีสนิ ค้าของชุมชนให้เลือกซื้อ
จานวนมาก ได้ตามความพึง พอใจ ซึ่ง ชุม ชนบ้า นบางพัฒ น์
เป็ นชุมชนทีม่ ลี กั ษณะเป็ นเกาะในอ่าวพังงา ตัง้ บ้านเรือนนอกฝงั ่
โดยมีสะพานเป็ นทางเดินทอดไป สภาพพื้นที่เป็ นป่าชายเลน
ที่สมบู รณ์ ไม่ มีพ้ืนดิน ในการเพาะปลู ก ประชากรส่ ว นใหญ่
ั่
ทาอาชีพการประมงชายฝงและค้
าขาย ในอดีตชาวบ้านเข้ามา
ทามาหากินในพืน้ ทีแ่ ห่งนี้และจัดทาทีพ่ กั ชัวคราว
่
โดยเรียกชื่อว่า
“บ้านบางลิง ” เนื่องจากสมัย ก่อนมีลิง เป็ นจานวนมาก แต่ ใ น
ปจั จุบนั ได้เปลีย่ นชื่อเป็ น “บ้านบางพัฒน์” เสน่ หข์ องชุมชนแห่งนี้
คือ ความโอบอ้อมอารี มีน้ าใจของชาวบ้าน สภาพทางธรรมชาติ
ทีส่ วยงาม อุดมสมบูรณ์ดว้ ยอาหารทะเล สอดคล้องกับคาขวัญ
ที่ว่ า “ตลาดอาหารทะเลสด ชมวิถีช าวประมงเก่า แก่ สัม ผัส
ความอุ ดมสมบูรณ์ ข องทะเลบางพัฒ น์ ” และกิจ กรรมรองรับ
การท่องเทีย่ ว เช่น ร้านอาหาร ซีฟ้ ูดและโฮมสเตย์

 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดนครสวรรค์ ร่วมกับกรมพัฒนาธุกิจ
การค้า จัดสัมมนา "BE YOUR OWN BOSS" ลงทุนเฟรนไชส์
อย่างไรให้สาเร็จ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ฮลิ ล์
รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีนางลลิดา จิวะนันทประวัติ
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเปิ ดสัมมนาฯ ซึง่ การจัด
สัมมนาครัง้ นี้เป็ นการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่ผู้ทส่ี นใจ
จะซื้อหรือลงทุนในการทาระบบเฟรนไชส์ได้อย่างเหมาะสม
มีผรู้ ่วมสัมมนารวม 90 คน

 วันที่ 25 สิงหาคม 2560 พาณิชย์จงั หวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงพาณิขย์ (นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง)
และรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์)
เนื่องในโอกาศเดินทางมาเป็ นประธานเปิ ดโครงการมหกรรมการค้า
ชายแดน ณ อาเภอแม่สาย ระหว่างวเนที่ 25-28 ส.ค. 60 โดยใน
งานดังกล่าวมีการประชุมร่วมระหว่างหอการค้าจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน กับ หอการค้ารัฐฉาน, เมียนมา การเจรจาจับคู่ธุ รกิจ
การจัดแสดงสินค้ า 4 จังหวัดภาคเหนื อตอนบน และการจัด
จาหน่ายสินค้า "มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนชายแดนแม่สาย"
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สาระน่ ารู้

กิจกรรมภูมิภาค ...เดือนกันยายน
วันที่จดั งาน

ชื่องาน

31/08/2560 01/09/2560

พัฒ นาธุ ร กิจ สู่ก ารค้า ระหว่ า งประเทศ
Passport to Global Challenge : PGC
by NEA

31/08/2560 04/09/2560

สถานที่จดั งาน

ลักษณะงาน

หน่ วยงานที่ รบั ผิ ดชอบ

อบรม SME Startup และแนวคิด
ธุรกิจยุคใหม่

สพจ. สงขลา

ั นธรรมไทยสิร ิ
มหกรรม ชิม ช้อป เทีย่ ว ของดี 4 จังหวัด ลานอนุรกั ษ์วฒ
จิตอุทยาน จ.กาแพงเพชร
@ชากังราว

งานแสดง จาหน่ายสินค้าและบริการ

สพจ. กาแพงเพชร

พิธเี ปิดงาน “ตลาดน้ าคลองโคกขามร่วม
ใจประชารัฐ”

ตลาดน้ าคลองโคกขามร่วมใจ
ประชารัฐ ต.โคกขาม อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร

ตลาดต้องชม

สพจ. สมุทรสาคร

05/09/2560 07/09/2560

การค้าเสรี กับ E-Commerce

โรงแรมจอมเทีย น ปาล์มบีช
รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชลบุร ี

งานสัมมนา

สพจ. จันทบุร ี

06/09/2560 09/09/2560

มหกรรมครัวสุขภาพมหานคร ครัง้ ที่ 4

ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กทม.

งานแสดง จาหน่ายสินค้า และเจรจา
ธุรกิจการค้า

สพจ.อ่างทอง

08/09/2560 17/09/2560

EXPORT SALE 2017

ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานแสดงและจาหน่ายสินค้าส่งออก
มาตรฐานต่างประเทศ

สพจ.จันทบุร ี

03/09/2560

โรงแรมSiam Oriental
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กองบรรณาธิ การ : กองบริหารการพาณิชย์ภูมภิ าค สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สถานที่ติดต่อ : กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถ.นนทบุร ี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุร ี 11000 โทรศัพท์ 02 – 507 – 6463/6465/6902-3 แฟกซ์ 02-5475290
ติ ดตามจดหมายข่าวพาณิ ชย์ภมู ิ ภาคฉบับก่อนหน้ า ได้ที ่

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