
          สวสัดคีะ่ท่านผูอ้่านทุกท่าน กลบัมาพบกนัอกีแล้วนะคะกบัจดหมายข่าวพาณิชยภ์ูมภิาค
เดอืนสงิหาคม ซึ่งเดอืนน้ีเป็นเดอืนที่ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกนัถวายพระพรเน่ืองในโอกาส  
วนัเฉลมิพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ ในรชักาลที ่9 
ทมีงาน กบภ.  ขอเป็นตวัแทนคณะผูบ้รหิาร ขา้ราชการ พนักงานราชการ และลูกจา้ง ของกระทรวง
พาณิชย ์ขอถวายพระพรชยั ขอพระองคท์รงพระเจรญิ มพีระชนมพรรษายิง่ยนืนานและสถิต
เป็นมิง่ขวญัปกเกลา้ของปวงขา้พระพทุธเจา้ตราบนิรนัดรเ์ทอญ  
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• แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาติ
ฉบบัที ่12  

  (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

• เปิดตลาดภมูภิาค 
 

 
     การพฒันาประเทศตามแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติทีผ่่านมา 
สง่ผลใหป้ระเทศไทยมรีะดบัการพฒันาทีส่งูขึน้ตามล าดบั ไดแ้ก่ เศรษฐกจิไทยมขีนาดใหญ่ขึน้ 
มฐีานการผลติและบรกิารทีม่คีวามเขม้แขง็และโดดเด่นในหลายสาขา และความร่วมมอืกบั
มติรประเทศทัง้ในรปูทวภิาคแีละพหุภาค ีรวมถงึความร่วมมอืกบัประเทศในอนุภูมภิาคและ
อาเซยีนมคีวามเขม้แขง็และชดัเจนขึน้ ขยายโอกาสดา้นการคา้และการลงทุนของไทยเพิม่ขึน้  
 

     อย่างไรกต็าม โครงสรา้งเศรษฐกจิไทยมคีวามเชื่อมโยงกบัเศรษฐกจิและสงัคมโลกมากขึน้ 
จงึท าใหม้คีวามอ่อนไหวและผนัผวนตามปจัจยัภายนอก ในขณะทีค่วามสามารถในการแข่งขนั
ปรบัตวัช้า ประกอบกบัประเทศไทยยงัประสบปญัหาคุณภาพที่ส าคญั ได้แก่ คุณภาพคน 
คุณภาพการศกึษา คุณภาพบรกิารสาธารณะและบรกิารสาธารณสุข สงัคมไทยยงัมคีวาม
เหลื่อมล ้าสงู นอกจากนี้ทรพัยากรธรรมชาตริ่อยหรอและสิง่แวดลอ้มเสือ่มโทรมอย่างรวดเรว็ 
มภีาวะขยะลน้เมอืงและการบรหิารจดัการน ้ายงัไม่เป็นระบบโครงขา่ยทีส่มบรูณ์ 
 

     ดงันัน้ การพฒันาประเทศในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 จ าเป็นตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้ม
เพื่อวางรากฐานของประเทศในระยะยาวให้มุ่งต่อยอดผลสมัฤทธิข์องแผนที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงและรองรบัการพฒันาอย่างต่อเนื่องกนัไปตลอด 20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตรช์าต ิ
(พ.ศ. 2560 – 2579)  

กิจกรรมภมิูภาค 
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แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ีสิบสอง 
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   หลกัการพฒันาประเทศทีส่ าคญัในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 
ยดึหลกั “ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพฒันาท่ียัง่ยนื” 
และ “คนเป็นศนูยก์ลางการพฒันา” ยดึหลกัการเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกจิทีล่ดความเหลื่อมล ้าและขบัเคลื่อนการเจรญิเตบิโต
จากการเพิม่ผลติภาพการผลติบนฐานการใช้ภูมปิญัญาและ
นวัตกรรม โดยยึดวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่
ก าหนดว่า “ประเทศไทยมคีวามมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื เป็นประเทศ
พฒันาแล้ว ด้วยการพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ”  โดยยุทธศาสตร์แผนฯ 12 หรือที่ เ รียกว่ า
ยุทธศาสตร ์6-6-4 นัน้ ประกอบดว้ย 6 ยุทธศาสตรส์ าคญั ซึง่
เป็นยุทธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี ไดแ้ก่  
1.ยุทธศาสตรด์า้นความมัน่คง  
2.ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งความมัน่คงในการแขง่ขนั  
3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน  
4.ยุทธศาสตรด์า้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีม
กนัในสงัคม  
5.ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้ม  
6.ยุทธศาสตรด์า้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิาร
จดัการภาครฐั 

ส่วน 6 ตวัทีส่อง และ 4 หมายถึงยุทธศาสตรก์ารพฒันาทัง้ 10 ดา้น 
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 ซึง่สะท้อนเป้าหมายในระยะ 20 ปี 
ของยุทธศาสตรช์าตอิย่างชดัเจน คอื 6 ยุทธศาสตรแ์รกของแผน ไดแ้ก่ 
1.การเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์ 
2.การสรา้งความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล ้าในสงัคม  
3.การสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัไดอ้ย่างยัง่ยนื  
4.การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื  
5.การเสรมิสรา้งความมัน่คงแห่งชาตเิพื่อการพฒันาประเทศ 
สูค่วามมัง่คัง่และยัง่ยนื  
6.การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการในภาครฐัและธรรมาภบิาล 
และ 4 ยุทธศาสตรเ์สรมิ ไดแ้ก่  
1.การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส ์ 
2.การพฒันาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม  
3.การพฒันาภาคเมอืงและพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ  
4.การสรา้งความร่วมมอืระหว่างประเทศเพื่อการพฒันา 
     เพื่อวางรากฐานใหค้นไทยมคีุณธรรมจรยิธรรม มจีติสาธารณะ 
มทีกัษะความรูค้วามสามารถ ไดร้บัความเป็นธรรมในการเขา้ถงึ
ทรพัยากรและบรกิารทางสงัคมทีม่คีุณภาพ กระจายความเจรญิ
ไปสูภู่มภิาค ตลอดจนเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัได้
อย่างยัง่ยนื ขยายความร่วมมอืระหว่างประเทศ เพื่อพฒันาการคา้
การลงทุนไดอ้ย่างเตม็ที ่ 2 

ภาพรวมแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ีสิบสอง  
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“คนไทยใฝ่ดี มีวินัย 
สร้างสรรคน์วตักรรม  

พ่ึงพาตนเองได้อย่างยัง่ยืน” 

“ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลงั  
สร้างสงัคมเป็นธรรม 

และเข้มแขง็” 

“พฒันาเศรษฐกิจให้เข้มแขง็
และทัว่ถึง เพ่ือมุ่งสู่การมี 
รายได้สงูอย่างมีเสถียรภาพ 

เป็นธรรมและยัง่ยืน       
ด้วยนวตักรรม” 
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“คืนสมดลุสู่ธรรมชาติ 
เพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน” 

“เสริมสร้างพื้นฐาน    
ท่ีมัน่คงในการ    
พฒันาประเทศ” 

“ประสิทธิภาพ ทนัสมยั 
โปร่งใส เป็นธรรม” 
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“โครงสร้างพื้นฐาน
ก้าวไกล พฒันาไทย 
สู่ทศวรรษหน้า” 

“รกุไปข้างหน้า
ด้วยวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี วิจยั 
และนวตักรรม” 

“กระจายความเจริญ
สู่ภมิูภาคอย่างสมดลุ” 
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“ใช้จดุเด่นให้เป็นประโยชน์ 
ขยายความร่วมมือ

ระหว่างประเทศเข้มข้น
เพ่ือให้เกิดผลต่อการ
พฒันาอย่างเตม็ท่ี” 
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เปิดตลาดภมิูภาค 
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สินค้า 

 ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน ส.ค.(บาท) 

ราคา
เฉล่ีย 
(ก.ค.) 

สปัดาห ์1 
  

สปัดาห ์2 
  
 

สปัดาห ์3 
  
 

สปัดาห ์4 
  
 

ราคา
เฉล่ีย 
(ส.ค.) 

%  
ราคาเฉล่ีย 
ส.ค./ก.ค. 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 10,041 10,277 10,406 10,497 10,726 10,477 4.342197 
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 1.16 1.20 1.22 1.19 1.21 1.20 3.448276 

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 48.97 50.28 50.88 52.01 51.90 51.27 4.696753 
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทลาย  

นน.>15 กก. 
3.59 3.45 3.16 3.43 3.55    3.40 

 -5.29248 
ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 5.59 6.08 6.49 6.20 6.06 6.21 11.09123 

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนสิงหาคม 2560 
  
 

 
             ราคาขา้วทีเ่กษตรกรขายไดร้าคาเพิม่ขึน้ เนื่องจากสถานการณ์
ขา้วส่งออกทีม่ทีศิทางทีด่ที ัง้ความตอ้งการขา้วหอมมะลไิทยทีเ่พิม่สงูขึน้ 
และจากราคาขา้วของคู่แข่งอย่างเวยีดนามทีอ่ยู่ในเกณฑ์สูง อย่างไรกด็ ี
ส าหรบัความต้องการขา้วนึ่ง และขา้วขาวเริม่ชะลอตวัลง และแนวโน้ม
ราคาขา้วของเวยีดนามเริม่ลดลงจากผลผลติทีอ่อกสู่ตลาดมากขึน้  

           ราคาปาล์มน ้ามนัปรบัตวัลดลง โดยเป็นผลจากปจัจยักดดนัจาก
ตลาดต่างประเทศ โดยราคาน ้ามนัปาลม์ดบิของมาเลเซยีปรบัตวัลดลงตาม
คาดการณ์การผลติทีเ่พิม่ขึน้ แมว้่าผลผลติจะเขา้สู่ตลาดน้อยลงเนื่องจาก
เขา้สู่ช่วงปลายฤดกูาล อย่างไรกต็ามในช่วงกลาง-ปลายเดอืนทศิทางราคา
ปาลม์เริม่ปรบัตวัสงูขึน้ตามราคาน ้ามนัปาลม์ดบิซื้อขายล่วงหน้า มาเลเซยี 
ราคาเริม่ปรบัตวัสงูขึน้ 

ข้าว 

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์ 

ยางพารา   
             ราคายางพาราทีเ่กษตรกรขายไดร้าคาเพิม่ขึน้ โดยเกดิจากปจัจยับวก
ที่ราคาน ้ ามันดิบเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ปริมาณวัตถุดิบในประเทศมีลดลง 
เนื่องจากฝนตกชุกในหลายพื้นที่ปลูกยาง โดยยงัมปีจัจยักดดนัราคาคือ
ค่าเงนิบาททีแ่ขง็ขึน้ และแนวโน้มทางเศรษฐกจิโลกทีค่่อนขา้งอ่อนไหวจาก
เรือ่งความมัน่คง  

ปาลม์น ้ามนั  

มนัส าปะหลงั  

            ราคาขา้วโพดทีเ่กษตรกรขายไดร้าคาเพิม่ขึน้ เนื่องจากช่วงทีผ่่านมา
ฝนตกชุก ท าให้มผีลผลติเขา้สู่ตลาดน้อย ในขณะที่ยงัมคีวามต้องการใช้
อย่างต่อเนื่อง โดยทิศทางของตลาดล่วงหน้า CBOT ส่งมอบเดือนกนัยายน 
ลดลงต่อเนื่องจาก สปัดาหแ์รกที ่4,837 บาท/ตนั เหลอื 4,557 บาท/ตนั ในสปัดาห์
สุดทา้ย ซึง่จะเป็นปจัจยักดดนัราคาในช่วงเดอืนถดัไป 

 

คาดการณ์สถานการณ์  เดือน กนัยายน 2560 
 

ข้าว – คาดการณ์ว่าราคาขา้วหอมมะลจิะยงัคงมทีศิทางทีด่ ีเนื่องจากยงัมคีวาม
ตอ้งการและมคี าสัง่ซื้ออย่างต่อเนื่อง ส าหรบัขา้วขาว 5%  และ 25 % มแีนวโน้ม
ทีร่าคาจะปรบัตวัลดลง เนื่องจากขา้วนาปรงัเริม่มผีลผลติออกสู่ตลาด และขา้วจาก
ประเทศคู่แขง่ เช่น เวยีดนามมรีาคาลดต ่าลง ส าหรบัขา้วเหนียวมแีนวโน้มทีจ่ะมี
ราคาสงูขึน้ เนื่องจากพืน้ทีก่ารเพาะปลกูไดร้บัผลกระทบจากอุทกภยั 
 

 ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์– ราคาอ่อนตวัลง แต่แนวโน้มความเหน็หลายฝ่ายยงัทรงตวั 
มแีนวโน้มดขีึน้ เนื่องจากผลผลติมน้ีอยกว่าปีทีแ่ลว้ 
 

ยางพารา – คาดว่าราคายางพาราจะปรบัตวัสูงขึน้ได ้โดยมปีจัจยับวกส าคญัจาก
ผลผลติทีจ่ะเขา้สู่ตลาดน้อยลง เนื่องจากฝนยงัคงตกชุกและราคาน ้ามนัทีย่งัทรงตวั
ในระดบัสงู และสตอ็กยางของประเทศญีปุ่น่ลดลง  
 

มนัส าปะหลงั – คาดว่าราคายงัทรงตวัอยู่ในเกณฑ์ต ่า โดยยงัมแีนวโน้มปรบัตวั
ขึน้ไดเ้ลก็น้อย เนื่องจากผลผลติทีเ่ขา้สู่ตลาดมน้ีอยลง โดยผลผลติรอบใหม่จะเขา้สู่
ตลาดในช่วง ต.ค. โดยจะออกสู่ตลาดมากในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 ทัง้นี้ 
สมาคมการค้ามันส าปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันส าปะหลังภาคตะวันออก          
เฉยีงเหนือ และสมาคมโรงงานผลติภณัฑ์มนัส าปะหลงัไทย ไดข้อ้สรุปร่วมกนัใน
การก าหนดราคารบัซื้อมนัส าปะหลงัปี 2560/2561 โดยราคาส่งออกมนัเสน้ข ัน้ต ่า
ตนัละ 175 ดอลลารส์หรฐัฯ คดิเป็นราคาหวัมนัสด 1.90 บาท/กก. ส าหรบัแนวโน้ม
การส่งออกมนัส าปะหลังในปี 2560 โดยเฉพาะมนัเส้น คาดว่าจะขยายตัว 
เนื่องจากตลาดจนีมคีวามต้องการน าเขา้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 และรอ้ยละ 90 ของ
การน าเขา้เพือ่ใชผ้ลติแอลกอฮอล์ 
 

ปาล์มน ้ามนั –คาดว่าราคาจะมทีิศทางที่ดีข ึ้นต่อเนื่องได้จากช่วงปลายเดือน
สงิหาคม ทีร่าคาเริม่ขยบัตวัสงูขึน้ ซึง่เป็นไปตามราคาตลาดล่วงหน้าของมาเลเซยี 
อย่างไรกต็าม คาดว่าผลผลติจะเขา้สู่ตลาดมากยิง่ขึน้และโรงงานยงัคงเขม้งวด 
ต่อการรบัซื้อผลปาลม์ทีม่คีุณภาพ ซึง่ยงัคงเป็นปจัจยัในการกดดนัราคาผลผลติปาลม์ 

         ราคามนัส าปะหลงัทีเ่กษตรกรขายไดร้าคาเพิม่ขึน้ แต่ราคาทรงตวั
ในเกณฑต์ ่า โดยขณะนี้ผลผลติออกสู่ตลาดลดลง เนื่องจากเป็นปลายฤดู
เกบ็เกีย่ว ช่วงทีผ่่านมาฝนตกชุก เปอรเ์ซน็ต์แป้งในหวัมนัลดต ่าลง โดยขณะนี้
ผลผลติออกสู่ตลาดไปแลว้รอ้ยละ 85  

     ทีม่า : กรมการคา้ภายใน/ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร /ศนูยว์จิยั ธ.ก.ส. 12 



แวดวงพาณิชย ์

 วนัที่ 9 สงิหาคม 2560 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดั กลุ่มภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบไปดว้ย จงัหวดัอุดรธานี เลย 
หนองคาย หนองบัวล าภู บึงกาฬ ได้จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า  
Esan expo 2017 วนัที ่ 8 -14  สงิหาคม  2560  โดยมผีูว้่าราชการจงัหวดั
อุดรธานี (นายชยาวุธ จนัทร) เป็นประธานเปิดงาน พาณิชย์จงัหวัด
อุดรธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีสินค้าที่เข้าร่วมโครงการทัง้หมด
จ านวน  400 boots  ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั  พลาซ่า อุดรธานี ชัน้ 1-4  
มกีจิกรรม ดงันี้  
1. การแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ ของกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก         
เฉียงเหนือตอนบน 1 และสนิคา้จากทัว่ประเทศ รวมทัง้ต่างประเทศ 
คอื จนี เวยีดนาม เมยีนมา กมัพชูา ลาว  
2. การเจรจาจบัคู่ธุรกจิ  
3. การประชุมการคา้ ลงทุน ท่องเทีย่ว และบรกิาร การส่งเสรมิคา้ชายแดน 
ของ 5 จงัหวดั 2 แขวง คอื แขวงบอลคิ าไซ และแขวงไชยบุร ี 
4. การจดันิทรรศการดา้นการคา้ การลงทุน การสง่เสรมิการท่องเทีย่ว  
5. การแสดงศลิปวฒันธรรม ประเพณี ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ 
และของประเทศในกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขง (GMS) 
6. การจ าหน่ายสนิคา้นาททีอง  
7. การจัดส่งเสริมท่องเที่ยว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 และประเทศ สปป.ลาว เวยีดนาม 

 วันท่ี 16 สิงหาคม 2560  ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัตรงั 
จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า ของดีอันดามัน : 
Andaman Fair 2017 ณ หา้งเซน็ทรลัระยอง ระหว่าง
วนัที่ 16-20 สงิหาคม 2560 โดยมนีายศริพิฒั พฒักุล 
ผูว้่าราชการจงัหวดัตรงั เป็นประธาน 

 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุ รี  ร่ วมกับกรมการค้าภายใน          
จัดฝึกอบรมเกษตรกร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง      
ให้ชาวนาด้วยกฎหมายชัง่ตวงวัด ณ อาคารจุฑามาศ 
ภตัตาคารไพบลูยไ์ก่ย่าง จงัหวดัสงิหบ์ุร ีโดยมวี่าทีร่อ้ยตร ี
ธรรมศฑิชยั สามกษัตรยิ์ ปลดัจงัหวดัสงิห์บุร ีเป็นประธาน 
ในพิธีเ ปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง        
ให้ชาวนาด้วยกฎหมายชัง่ตวงวัด และพาณิชย์จังหวัด
สงิหบ์ุร ีกล่าวรายงาน  
       ส าหรับการ ฝึกอบรมครั ้งนี้  มีผู้ เข้า ฝึกอบรม          
ทีเ่ป็นเกษตรกรชาวนา ผูน้ าชุมชน จ านวน 200 คน โดยวทิยากร 
ทีม่คีวามรู้ ความสามารถ มาบรรยายในหวัขอ้วชิาต่างๆ 
ประกอบการสาธิตวิธีการโกงตาชัง่ โดยใช้ซอฟแวร์
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์รโีมท การหกัค่าความชืน้ การหกั
สิง่เจือปน เพื่อให้ชาวนามีความเข้มแข็ง รู้เท่าทันผู้ค้า    
ทีเ่อารดัเอาเปรยีบ มทีางเลอืกในการขายผลผลติ โดยให้
ผู้ปกครองท้องที่ ได้มีส่วนร่วมในการปกปกัรักษา
ผลประโยชน์ของชาวนามใิห้ถูกเอารดัเอาเปรยีบเพื่อเสรมิสร้าง
เครอืข่ายทางตรง เป็นการลดขัน้ตอนในการแกไ้ขปญัหา
ใหช้าวนา หากพบเบาะแสแจง้สายด่วน 1569  

 วนัที ่10 สงิหาคม 2560 รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงพาณิชย ์         
(นายสนธริตัน์  สนธจิริวงศ)์ พรอ้มดว้ยนางนนัทวลัย ์ศกุนตนาค อธบิดี
กรมการคา้ภายใน และผูบ้รหิารกระทรวงพาณิชย ์และพาณิชยจ์งัหวดั
สกลนคร น าคาราวานน ้าใจพาณิชยช์่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน ้าท่วมจงัหวดั
สกลนคร จากอทิธพิลของพายุโซนรอ้น “เซนิกา” (SONCA) โดยเดนิทาง
ไปมอบถุงยงัชพีเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยั จุดที ่1 บา้นพอกใหญ่ 
ต าบลพอกน้อย อ าเภอพรรณนานิคม จุดที่ 2 กองทุนหมู่บ้าน 
หมู่บา้นโนนกุง อ าเภอโพนนาแกว้ จุดที ่3 หา้งโรบนิสนั เพื่อมอบถุงยงัชพี
ใหแ้ก่พีน้่องประชาชนเขตต าบลธาตุนาเวง รวมทัง้สิน้ 1,000 ชุด 
มูลค่า 532,000 บาท พร้อมทัง้เยี่ยมชมการจ าหน่ายสนิค้าธงฟ้า
และลดค่าครองชพีประชาชน ณ ห้างโรบนิสนั และ บิก๊ซ ีซุเปอรเ์ซน็เตอร ์
ซึง่น าสนิคา้มาจ าหน่ายลดราคาถูกกว่าทอ้งตลาด 20-40% 13 



 วันที่ 20 สิงหาคม 2560 จังหวัดพังงา เปิดตลาดต้องชม 
“ตลาดชมเลบ้านบางพัฒน์” ขยายช่องทางการตลาดและ   
ความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน โดยนางจนัทริา ยมิเรวตั ววิฒัน์รตัน์ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “ตลาดชมเล 
บา้นบางพฒัน์” พรอ้มด้วยนายเอกรตัน์ หลเีสน็ รองผู้ว่าราชการ
จงัหวดัพงังา พาณิชยจ์งัหวดัพงังา ณ ตลาดชมเลบา้นบางพฒัน์ หมู่ที ่8 
ต าบลบางเตย อ าเภอเมอืง จงัหวดัพงังา โดยการล่องเรอืหางยาว
ขา้มฟากมาเปิดงาน ภายในงานมสีนิคา้ของชุมชนใหเ้ลอืกซื้อ
จ านวนมาก ได้ตามความพึงพอใจ ซึ่งชุมชนบ้านบางพัฒน์  
เป็นชุมชนทีม่ลีกัษณะเป็นเกาะในอ่าวพงังา ตัง้บา้นเรอืนนอกฝ ัง่ 
โดยมสีะพานเป็นทางเดนิทอดไป สภาพพื้นที่เป็นป่าชายเลน  
ที่สมบูรณ์ ไม่มีพื้นดินในการเพาะปลูก ประชากรส่วนใหญ่     
ท าอาชพีการประมงชายฝ ัง่และคา้ขาย ในอดตีชาวบา้นเขา้มา
ท ามาหากนิในพืน้ทีแ่ห่งนี้และจดัท าทีพ่กัชัว่คราว โดยเรยีกชื่อว่า 
“บ้านบางลิง” เนื่องจากสมยัก่อนมีลิงเป็นจ านวนมาก แต่ใน
ปจัจุบนัไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น “บา้นบางพฒัน์” เสน่หข์องชุมชนแห่งนี้ 
คอื ความโอบอ้อมอาร ีมนี ้าใจของชาวบ้าน สภาพทางธรรมชาต ิ  
ทีส่วยงาม อุดมสมบูรณ์ดว้ยอาหารทะเล สอดคลอ้งกบัค าขวญั
ที่ว่า “ตลาดอาหารทะเลสด ชมวิถีชาวประมงเก่าแก่ สมัผัส
ความอุดมสมบูรณ์ของทะเลบางพัฒน์” และกิจกรรมรองรับ  
การท่องเทีย่ว เช่น รา้นอาหาร ซฟู้ีดและโฮมสเตย ์

 วนัท่ี 25 สงิหาคม 2560 พาณิชยจ์งัหวดัเชยีงราย ใหก้ารตอ้นรบั 
ผู้ช่วยรฐัมนตรีประจ ากระทรวงพาณิขย์ (นายวนิิจฉัย แจ่มแจ้ง) 
และรองอธบิดกีรมการคา้ต่างประเทศ (นายอดุลย ์ โชตนิิสากรณ์) 
เนื่องในโอกาศเดนิทางมาเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมการคา้
ชายแดน ณ อ าเภอแม่สาย ระหว่างวเนที่ 25-28 ส.ค. 60 โดยใน
งานดงักล่าวมกีารประชุมร่วมระหว่างหอการคา้จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน กับ หอการค้ารัฐฉาน, เมียนมา การเจรจาจับคู่ธุรกิจ    
การจัดแสดงสินค้า 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และการจัด
จ าหน่ายสนิคา้ "มหกรรมธงฟ้าขบัเคลื่อนชายแดนแม่สาย" 

 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดันครสวรรค์ ร่วมกบักรมพฒันาธุกิจ 
การคา้ จดัสมัมนา "BE YOUR OWN BOSS" ลงทุนเฟรนไชส์
อย่างไรใหส้ าเรจ็ เมื่อวนัที ่18 สงิหาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนดฮ์ลิล ์
รสีอรท์ แอนด ์สปา อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์มนีางลลดิา จวิะนันทประวตั ิ
รองอธบิดกีรมพฒันาธุรกจิการคา้ กล่าวเปิดสมัมนาฯ ซึง่การจดั
สมัมนาครัง้นี้เป็นการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่ผู้ทีส่นใจ 
จะซื้อหรอืลงทุนในการท าระบบเฟรนไชสไ์ด้อย่างเหมาะสม 
มผีูร้่วมสมัมนารวม 90 คน 

 วนัที ่16 สงิหาคม 2560 เวลา 09.45 น. ณ หอ้งอลัปากา้ 
บอลรูม โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ อ าเภอบางใหญ่ 
จงัหวดันนทบุร ี นายนิสติ จนัทรส์มวงศ ์ผูว้่าราชการจงัหวดั
นนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการ
จงัหวดันนทบุร ีเป็นประธานในพธิเีปิดกจิกรรมสมัมนาเชงิธุรกจิ 
ตามกจิกรรมเจรจาธุรกจิเพิม่ช่องทางการจ าหน่ายและเพิม่
เครอืขา่ยทางการตลาด (Business Matching) สูส่ากลใหก้บั
ผูผ้ลติผู้ประกอบการ กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน 1 ซึง่เป็น
กจิกรรมแรกของโครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติ การตลาด 
และพฒันาผลติภณัฑช์ุมชนภาคการเกษตร ด าเนินการโดย
ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดันนทบุร ีเพื่อการพฒันาผูป้ระกอบการ
ใหม้อีงคค์วามรูร้องรบัการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในปจัจุบนั 
มหีวัขอ้การสมัมนาทีน่่าสนใจ ไดแ้ก่ ภาวะเศรษฐกจิไทยและ
เศรษฐกิจโลกในปจัจุบนั การเข้าสู่และท าตลาดออนไลน์ 
และการปรบัตวัของผูป้ระกอบการ OTOP SMEs เพื่อกา้วทนั
การเปลี่ยนแปลง โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ 
OTOP SMEs วสิาหกจิชุมชน และเจา้หน้าทีส่ านกังานพาณิชย์
จงัหวดั จากกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน 1 (พระนครศรอียุธยา 
สระบุร ีปทุมธานี และนนทบุร)ี จ านวน 220 คน 
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วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 

31/08/2560  -  
 01/09/2560 

พัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ 
Passport to Global Challenge : PGC 
by NEA 

โรงแรมSiam Oriental  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

อบรม SME Startup และแนวคดิ
ธุรกจิยุคใหม ่

 สพจ. สงขลา 

31/08/2560  - 
 04/09/2560 

มหกรรม ชมิ ชอ้ป เทีย่ว ของด ี4 จงัหวดั 
@ชากงัราว 

ลานอนุรกัษ์วฒันธรรมไทยสริิ
จติอุทยาน จ.ก าแพงเพชร 

งานแสดง จ าหน่ายสนิคา้และบรกิาร สพจ. ก าแพงเพชร 

 03/09/2560 พธิเีปิดงาน “ตลาดน ้าคลองโคกขามร่วม
ใจประชารฐั” 

ตลาดน ้าคลองโคกขามร่วมใจ
ประชารฐั ต.โคกขาม อ.เมอืง 
จ.สมทุรสาคร 

ตลาดตอ้งชม  สพจ. สมทุรสาคร 

05/09/2560  - 
07/09/2560 

การคา้เสร ีกบั E-Commerce โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช  
รสีอรท์ อ.เมอืง จ.ชลบุร ี

งานสมัมนา 
 

สพจ. จนัทบุร ี

06/09/2560  - 
09/09/2560 

มหกรรมครวัสุขภาพมหานคร ครัง้ที ่4 ศนูยน์ิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กทม. 

งานแสดง จ าหน่ายสนิคา้ และเจรจา
ธุรกจิการคา้ 

สพจ.อ่างทอง 

08/09/2560  - 
17/09/2560  

EXPORT SALE 2017 ศนูยป์ระชุมกาญจนาภเิษก 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่  

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ส่งออก 
มาตรฐานต่างประเทศ 

สพจ.จนัทบุร ี
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