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โครงการประชารฐั “สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างตลาด สร้างรายได้” เป็นโครงการ  
เพื่อยกระดับคุณภาพชีว ิตให้ก ับประชาชน ผ่านความร่วมมือและเช ื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานท ีเ่ก ีย่วข้องท ัง้ภาครฐัและเอกชน น าเสนอทางเลือกท ี่จะพัฒนาตนเองให้แก่ ผู้มี
บัตรสวสัดกิารแห่งรฐัผ่านการฝึกอบรมสร้างอาช ีพและสร้างรายได้ ภายใต้กระบวนการ
ขบัเคลือ่นไทยนิยมอย่างย ัง่ย ืน ขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเง ินทุน และเทคโนโลย ี      
อันท ันสมัยในการส่งเสริมการผลิต เพื่อ เพิ่มคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าชุ มชน 
เพิม่ช่องทางการตลาด กระจายสินค้าของท้องถิน่ให้เป็นท ี่แพร่หลายมากย ิ่งข ึ้น ตลอดจน
ส่งเสรมิองค์ความรู้ท ีจ่ าเป็นในการประกอบอาชพีและธุรกจิ อีกท ัง้จะเป็นแรงกระตุ้นให้เก ิด
กระบวนความคดิในการพฒันาและพึง่พาตนเอง เกดิการรวมตวัของประชาชนเพือ่ขบัเคลื่อน
เศรษฐกจิภายในชุมชนได้

โดยด าเนนิโครงการต้นแบบน าร่อง ณ จงัหวดักาญจนบุรี เพื่อ เป็นแนวทางในการ
จดักจิกรรมลกัษณะเดยีวกนัในอีก 10 จงัหวดัท ีม่รีายได้น้อยท ี่สุดของประเทศ เพื่อส ร้าง
ความเข้มแขง็อย่างย ัง่ยนืให้กบัเศรษฐกจิฐานรากตามนโยบายของรฐับาล

ที่มาข้อมลู : ธนาคารแห่งประเทศไทย/ ภาพประกอบ : www.malaysiadateline.com

สวสัดเีดอืนเมษายนค่ะท่านผู้ อ่านทุกท่าน จดหมายข่าวฉบับนี้ เราจะพูดถงึเร ื่อง 
โครงการประชารฐั “สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างตลาด สร้าง รายได้” ซึ่งเป็นโครงการที่
กระทรวงพาณิชย์ จบัมอืกับหน่วยงานพนัธมติรทัง้ภาครฐัและเอกชน เพ ือ่ขบัเคล ื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม รายละเอยีดจะเป็นอย่างไร ตดิตามได้ในฉบบันี้ เลยค่ะ



ความเป็นมา

สืบเนือ่งจากเมือ่วนัท ี ่28 ธนัวาคม 2560 กระทรวงพาณชิย์ได้ลงนาม “บันท ึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการ 
1 ประชารฐั 1 ภูมภิาค” ร่วมกบัหน่วยบัญชาการทหารพฒันา กองบัญชาการกองทพัไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน บริษัท ปตท . จ าก ัด (มหาชน) 
และมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ีราชมงคล ซึ่งการลงนามในครัง้นี้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นเจ้าภาพในการจัดพธิ ี ณ 
ส านกังานหน่วยบัญชาการทหารพฒันา ถนนแจ้งว ัฒนะ โดยบทบาทของกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การลงนามบันท ึกความ
เข้าใจฯ กค็อื การเช ือ่มโยงและต่อยอดด้านการค้าและการตลาดให้ชุมชน ท้องถิน่ท ีม่ศีกัยภาพในพื้นท ีเ่ป้าหมายการพฒันาของ
หน่วยบัญชาการทหารพฒันาสามารถมรีายได้เพิม่ข ึ้น 

จากการท ีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณชิย์ (นายสนธริตัน์ สนธจิ ิรวงศ์) มอบแนวทางการท างานของกระทรวงพาณิชย์ 
ในปี 2561 ให้เน้นการท างานแบบบูรณาการกบัทุกภาคส่วนในการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจฐานราก เพื่อดูแลความกินดีอยู่ด ีให้แก่
ประชาชน โดยเฉพาะอย่างย ิง่การร่วมมอืกบัหน่วยงานพนัธมิตรท ัง้ในส่วนกลางและระดับ พื้นท ี่ เพื่อ ต่อยอดด้านการค้าและ
การตลาดให้ชุมชน/ท้องถิน่สามารถมรีายได้เพิม่ข ึ้น ซึง่การท ีก่ระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมเป็นหนึ่งในหน่วยงานพันธมิตรให้การ
สนบัสนุน “โครงการ 1 ประชารฐั 1 ภูมภิาค” เนือ่งมาจากโครงการดงักล่าวสอดรบักับนโยบายของกระทรวงในการข ับเคลื่อน
เศรษฐกจิฐานราก รวมท ัง้กลุ่มเป้าหมายในการพฒันา ได้แก่ ชุมชน และหมู่บ้าน ก็ครอบคลุมถึงเกษตรกรและผู้ ประกอบการ 
OTOP ซึง่เป็นเป้าหมายท ีก่ระทรวงฯ ต้องการขยายการสนบัสนุนอย่างกว้างขวางย ิ่งข ึ้น อีกท ัง้รูปแบบการบู รณาการห่วงโซ่
การผลติ ตัง้แต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ผ่านความร่วมมอืและเช ื่อมโยงระหว่างหน่วยงานท ี่เก ี่ยวข้องท ั ้งภาครัฐและ
เอกชน ยงัช่วยลดภาระด้านงบประมาณ และเพิม่ประสิทธภิาพในการสนบัสนุนและส่งเสริมชุมชนในพื้นท ี่เป้าหม ายอย่างเป็น
รูปธรรม

กระทรวงพาณชิย์และหน่วยงานพนัธมติรจงึจดัท าแผนการด าเนนิงานและกิจกรรมท ัง้ระยะสั ้นและระยะยาว เพื่ อผลักดัน
โครงการดงักล่าวให้เหน็ผลเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย

1. แผนการด าเนนิงานโครงการประชารัฐ “สร้างงาน สร้างตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้” ภายใต้
บันทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอืโครงการ 1 ประชารฐั 1 ภูมภิาค ร่วมกบั หน่วยงานพนัธมติร

2. การจดัท าโครงการต้นแบบรายได้” เพือ่จงัหวดักาญจนบุรี ในว ันท ี่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศาลา 60 
พรรษามหาราช เทศบาลเมอืงกาญจนบุร ีน าร่อง ณ จงัหว ัดกาญจนบุรี และถือ เป็นการเปิดตัวเพื่อประชาสัมพัน ธ์โครงการ
ดงักล่าว เพือ่สร้างความตระหนกัรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชน ภายใต้ช ือ่ โครงการประชารัฐ “สร้างงาน สร้างตลาด 
สร้างโอกาส สร้างอ าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบุรี โดยเรียนเช ิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธ ีเปิด
โครงการดงักล่าว

เพือ่ให้การด าเนนิโครงการต้นแบบน าร่อง ณ จงัหวดักาญจนบุร ี หรอื “กาญจนบุรีโมเดล” สามารถเป็นแนวทางในการ
จดักจิกรรมในลกัษณะเดยีวกนัอีก 10 จงัหวดัท ีม่รีายได้น้อยท ีสุ่ดของประเทศ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน นราธิวาส ปัตตานี กาฬสินธ์ุ 
นครพนม ชยันาทตาก บุรรีมัย์ อ านาจเจรญิ และน่าน จงึขอสรุปแนวทางการด าเนินโครงการต้นแบบน าร่องโครงการประชา
รฐั “สร้างงาน สร้างตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้” เพื่อจ ังหว ัดกาญจนบุรี  ภายใต้  “โครงการประชารัฐโดยการ
ขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน”เมือ่วนัเสาร์ท ี่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวดักาญจนบุรี ณ 
ศาลา 60 พรรษามหาราช เทศบาลเมอืงกาญจนบุร ีอ าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบุร ีอันจะเป็นประโยชน์ในการด าเนิน โครงการ
ต่อไป

2



โครงการประชารฐั “สร้างงาน สร้างตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได”้ เพ่ือจังหวดักาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพนัธ ์2560 ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช เทศบาลเมอืงกาญจนบุร ีอ าเภอเมือง 
จงัหวัดกาญจนบุร ีประกอบดว้ย กิจกรรม   3   กิจกรรม ดงัน้ี

นางนนัทวลัย์ ศกุนตนาค ปลดักระทรวงพาณชิย์ ตลอดจนผู้บรหิารกระทรวงพาณชิย์ และหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน
ในจงัหวดักาญจนบุรเีข้าร่วมประชุม โดยสรุปดงันี้

ภาคเอกชนได้น าเสนอแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิจงัหวดักาญจนบุร ี  และความต้องการสนบัสนุนจากภาครฐั 
ใน 3 ประเดน็ ได้แก่ 

1. การเกษตร ได้แก่ การพฒันาอุตสาหกรรมเกษตรและผลไม้แปรรูป การจดัท า Big Data ของจงัหวดักาญจนบุรี
การตัง้ศูนย์รวมด้านการเกษตร การสร้างแบรนด์สินค้าเกษตร การพฒันาการรบัรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร     
อินทรยีแ์ละเกษตรปลอดภยั
2. การพฒันาการค้าชายแดน ได้แก่ การแก้ไขปัญหาด่านการค้าชายแดนและเส้นทางเช ือ่มทวาย
3. การพฒันาผู้ประกอบการชมุชนเช่ือมโยงกบัการท่องเท่ียว ได้แก่ การเข้าถงึแหล่งเงนิทุนของ SMEs
การพฒันาผู้ประกอบการ การส่งเสรมิพฒันาตลาด การพฒันาร้านค้าชุมชน และการพฒันาท่องเท ีย่วชุมชน

โดย นายสนธริตัน์ สนธิจ ิรวงศ์ ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีความเห ็นและข้อสั ง่การ พร้อมมอบห มายให้
ส านกังานพาณชิย์จงัหวดักาญจนบุร ี เป็นหน่วยงานหลกัในการขบัเคลือ่นการด าเนินงาน ดงันี้ 

1. มอบส านกังานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ ส านกังานพาณชิย์จ ังหว ัดกาญจนบุร ี และกองบรหิารการพาณิชย์ 
ภูมภิาค  และมอบหมายกรมการค้าภายใน และกรมทรพัย์สินทางปัญญา ด าเนนิการในส่วนท ีเ่ก ีย่วข้องกับการเกษตร   
ได้แก่ การพฒันาอุตสาหกรรมเกษตรและผลไม้แปรรูป การจดัท า Big Data ของจงัหวดักาญจนบุร ี การตัง้ศนูย์รวม 
ด้านการเกษตร การสร้างแบรนด์สินค้าเกษตร การพฒันาการรบัรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรยี์และ 
เกษตรปลอดภยั
2. มอบส านกังานปลดักระทรวงพาณชิย์ ได้แก่ ส านกังานพาณชิย์จงัหวดักาญจนบุร ี และกองบรหิารการพาณชิย์ 
ภูมภิาค และมอบหมายกรมการค้าต่างประเทศ ด าเนนิการในส่วนท ีเ่ก ีย่วข้องกบัการพฒันาการค้าชายแดน ได้แก่ 
การแก้ไขปัญหาด่านการค้าชายแดนและเส้นทางเช ือ่มทวาย
3. มอบส านกังานปลดักระทรวงพาณชิย์ ได้แก่ ส านกังานพาณชิย์จงัหวดักาญจนบุร ี และกองบรหิารการพาณชิย์ 
ภูมภิาค และมอบหมายกรมพฒันาธุรกจิการค้า  และกรมการค้าภายใน ด าเนนิการในส่วนท ีเ่ก ีย่วข้องกบัการพฒันา
ผู้ประกอบการชุมชนเช ือ่มโยงกบัการท่องเท ีย่ว ได้แก่ การเข้าถงึแหล่งเงนิทุนของ SMEs การพฒันาผู้ประกอบการ 
การส่งเสรมิพฒันาตลาด การพฒันาร้านค้าชุมชน และการพฒันาท่องเท ีย่วชุมชน 

การประชมุแนวทางพฒันาเศรษฐกิจจงัหวดักาญจนบุรี
1

การประชุมแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจจังห ว ัดกาญจนบุรี ภายใต้
โครงการประชารัฐ “สร้างงาน สร้างตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้”    
เพือ่จงัหวดักาญจนบุร ีเมือ่วนัท ี ่10 กุมภาพนัธ์ 2561 ณ โรงแรมรเิวอ ร์แคว
อ าเภอ เมือง  จ ังหว ัดก าญจนบุ รี โดยมี นายส นธิร ัต น์ ส นธิ จ ิร วงศ์ 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานในท ีป่ระชุม พร้อมด้วย 

การด าเนินกจิกรรมโครงการ
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2. การให้ค าปรึกษาและแนะน ากิจกรรมสร้างอาชีพ
- การให้ค าปรกึษาในการเริม่ต้นธุรกจิ ได้แก่ การจดทะเบียนนติบุิคคล การจดทะเบียน  
เครือ่งหมายการค้า การจดับัญชแีละงบการเงนิ 

- การให้ค าปรกึษาการพฒันาเพือ่เพิม่มูลค่าสินค้า  และบรกิารโปรแกรมการพฒันาศกัยภาพ 
ผู้ประกอบการ
- การให้ค าปรกึษาการเช ือ่มโยงสู่ตลาดการค้าออนไลน์ (e-Commerce) 
- การแนะน ากจิกรรมสร้างอาชพี  ได้แก่ ร้านอาหารมอือาชพี  ร้านเสรมิสวยมอือาชพี 
แม่บ้านมอือาชพี

- การแนะน าโครงการแฟรนไซส์สร้างอาช ีพ ซึง่มขีนาดการลงทุนระหว่าง 10,000 - 50,000  บาท

การจดักิจกรรมเปิดตวัโครงการประชารฐั “สร้างงาน สร้างตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้” เพื่อจงัหวดักาญจนบุรี

1. การรบัแจ้งความประสงค์ในโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตผู้ มีบัตรสว ัสดิการแห่งรัฐ 
หรือมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเฟส 2
- การรบัแจ้งความประสงค์ของผู้มบีัตรสวสัดกิารแห่งรฐัท ีป่ระสงค์เข้าร่วมโครงการฯ 
- การให้ค าแนะน าและเสนอแนะแนวทางการเข้าร่วมโครงการฯ

3. การจดัแสดงตวัอย่างความส าเรจ็และแนะน าการฝึกอบรมอาชีพ
- การจดัท าระบบน ้าหยด  การอุปกรณ์ท่อน ้า การนวดแผนไทย การท าปาท่องโก๋ การท า
การบูร พมิเสนน ้า การท าสบู่ การเลี้ยงโคเนื้อครบวงจร 

- การรบัสมคัรฝึกอาชพี การทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน  การแสดงฟาร์มเลี้ยงถงัเช่า  
การแสดงผลติภณัฑ์ของกลุ่มราษฎร

4. การให้ค าปรึกษาและแนะน าการพฒันาสินค้าและบริการเพื่อเข้าสู่ตลาด
- การแสดงผลงานของจงัหวดัท ีป่ระสบความส าเรจ็เช ิงธุรกจิ ได้แก่ การพฒันา
น ้าแร่ของอ าเภอทองผาภูมิ

- การให้ค าแนะน าองค์ความรู้ในการประกอบธุรกจิให้ประสบความส าเรจ็

5. การให้ค าปรึกษาด้านแหล่งเงินทุน
- การให้ค าแนะน าสินเช ือ่รูปแบบต่างๆ ได้แก่ สินเช ือ่เพือ่ธุรกจิแฟรนไชส์ สินเช ือ่สตรทีฟู้ด
- การให้บรกิารทางการเงนิ ได้แก่ การลงทะเบียนหนี้นอกระบบ  การให้ความรู้ทางการเงิน  
เพือ่ให้มแีผนการจดัการทางการเงิน

6. การจ  าหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยดั
- การจ าหน่ายสินค้าท ีจ่ าเป็นต่อการด ารงชพี จ านวน 120 คูหา
- สินค้าเด่นของชุมชน

7. การให้ค าแนะน าและเช่ือมโยงสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด
- การรบัฟังค าแนะน าในการพฒันาสินค้าเพือ่เข้าจ าหน่ายในห้างฯ 

2
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การจดัพิธีเปิดเปิดตวัโครงการประชารฐั “สร้างงาน สร้างตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้” เพื่อจงัหวดักาญจนบุรี  
ภายใต้  “โครงการประชารฐัโดยการขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน”3

ได้ร ับเก ียรติจ ากรัฐมนตรีว่ าการกระทรว งพาณิชย์ ผู้บัญชาการหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานร่วมพิธ ีเปิดโครงการ ร่วมด้วย ผู้แทน
หน่วยงานพนัธมติรท ัง้ 7 หน่วยงาน และเย ีย่มชมกิจกรรมภายในงานโครงการ
ประชารฐัฯ และงานมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชพีเพือ่ประชาชนจงัหวดักาญจนบุรี

1. การให้บริการข้อมูลธรุกิจการค้า
- การให้ค าปรกึษาในการเริม่ต้นธุรกจิ

มผู้ีประกอบการ/ประชาชน สนใจขอรบัค าปรกึษา จ านวน  91 ราย ประกอบด้วย
1) การจดทะเบียนนติบุิคคล  จ านวน 13 ราย
2) การจดัท าบัญชแีละภาษ ี จ านวน 15 ราย
3) การย ืน่ขอเครือ่งหมายการค้า/ใช้ตรา GI/ทรพัย์สินทางปัญญา จ านวน 18 ราย
4) ขอรบัคู่มอืผู้บรโิภค จ านวน 30 ราย
5) การปิดป้ายแสดงราคา/ฉลากสินค้า/ไม่ได้ร ับความเป็นธรรม จ านวน 15 ราย
- ก าร ให้ค าป รึกษาการพัฒนาเพื่อ เพิ่ม มูลค่าสินค้ าและบ ริก าร โปรแกรมการพัฒ นาศักยภาพ

ผู้ประกอบการ มผู้ีประกอบการและประชาชนสนใจขอรบัค าปรกึษา จ านวน  82 ราย ประกอบด้วย
1) ขอรบัค าปรกึษาเชงิลกึการค้าชายแดนและการส่งออก จ านวน 15 ราย
2) การฝึกอบรม/สัมมนาการค้าระหว่างประเทศ จ านวน 17 ราย
3) ข้อมูลท ัว่ไปเกีย่วกบัการส่งออก จ านวน 50 ราย

สรุปผลการด าเนินงาน
กระทรวงพาณิชย์

2. ธรุกิจแฟรนไชส์
มผู้ีประกอบการและประชาชน สนใจกจิกรรม จ านวน 60 ราย ดงันี้
1. Argo Coffee & Tea (กาแฟ) มผู้ีสนใจแฟรนไชส์ จ านวน 12 ราย
2. สุขอุทยั ก๋วยเตีย๋วสุโขทยั (ผดัไท) มผู้ีสนใจแฟรนไชส์ จ านวน 12 ราย
3. อร่อยจงั (แกงเลยีง แกงเหด็ ผกัหวาน) มผู้ีสนใจแฟรนไชส์ จ านวน 7 ราย
4. Gala Noodle (ก๋วยเตีย๋ว) มผู้ีสนใจแฟรนไชส์ จ านวน  14 ราย
5. ไจแอ้น ลูกช ิ้นระเบิด มผู้ีสนใจแฟรนไชส์ จ านวน 15 ราย 5



หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทัพไทย
■ จดัแสดงตวัอย่างความส าเรจ็และแนะน าการฝึกอบรมอาชพี 

- กลุ่มอาชพีงานหตักรรมโครเชต์ บ้านห้วยปากคอก อ.ทองผาภูมิ
- กลุ่มอาชพีงานจกัสานไม้ไผ่ บ้านหนองเจรญิ อ.ทองผาภูมิ
- ส่งเสรมิการจดัตัง้ธนาคารปุ๋ ยอินทรยี์ บ้านไทรทอง อ.ด่านมะขามเตี้ย
- ส่งเสรมิการท าไม้กวาดดอกหญ้า บ้านประไรโหนก อ. สังขละบุรี
- ส่งเสรมิอาชพีการแปรรูปแก่นตะว ัน บ้านหนองหญ้าปล้อง อ. ด่านมะขามเตี้ย
- ส่งเสรมิอาชพีปาท่องโก๋ มผู้ีเข้ารบัการฝึกอาชพี จ านวน 50 ราย
- ส่งเสรมิอาชพีการบูร พมิเสนน ้า มผู้ีเข้ารบัการฝึกอาชพี จ านวน 50 ราย
- ส่งเสรมิอาชพีท าสบู่ มผู้ีเข้ารบัการฝึกอาชพี จ านวน 50 ราย
- ส่งเสรมิอาชพีท าข้าวหลาม แนะน าการใข้ชวีติอยู่กบัป่า ปลูกป่าทดแทน แนะน าสูตรการท าข้าวหลาม
- ส่งเสรมิอาชพีการเลี้ยงโคเนื้อครบวงจร 

ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
■ ลงทะเบียน/ปรกึษาแนะน าสินเช ือ่ SME 38 ราย 
■ ผู้ประสงค์ย ืน่สินเช ือ่ SME จ านวน 8 ราย วงเงนิรวม 13 ล้านบาท แบ่งเป็น 

- บุคคลธรรมดา (กจิการเกษตรแปรรูป รบัเหมาก่อสร้าง) จ านวน 6 ราย 10 ล้านบาท 
- นติบุิคคล (กจิการค้าส่งค้าปลกี รบัเหมาก่อสร้าง ท่องเท ีย่ว) จ านวน 2 ราย วงเงนิ 3 ล้านบาท 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
■ การแสดงการพฒันา ผลติภณัฑ์น ้าแร่ของผู้ประกอบการอ.ทองผาภูม ิจ.กาญจนบุร ีอาท ิสเปรย์น ้าแร่ โลช ัน่น ้าแร่
สบู่และแชมพูน ้าแร่ โดยมผู้ีสนใจสมคัรเป็นตวัแทนจ าหน่าย 35 ราย

สรุปผลการด าเนินงาน

3. การค้าออนไลน์
มผู้ีประกอบการและประชาชน สนใจขอรบัค าปรกึษา จ านวน 61 ราย ประกอบด้วย
1. การค้าออนไลน์ และบรกิารถ่ายภาพสินค้า จ านวน 45  ราย
2. การจดทะเบียนพาณชิย์อิเลก็ทรอนกิส์ และการอบรม จ านวน 16 ราย

4. การจดักิจกรรมเช่ือมโยงจบัคู่ผู้ประกอบการกบัโมเดิร์นเทรด
เกดิการเช ือ่มโยงผู้ผลติสินค้าเข้าสู่ร้านโมเดิร์นเทรด กว่า 10 ราย จากผู้มารบัค าปรกึษาประมาณ 100 ราย 
โดยมสีินค้าท ีน่่าสนใจ ได้แก่ ขนมเป๊ียะ ซาลาเปา เส้นบุก ไซรปัน ้าอ้อย ซอสผดัไท จมูกข้าวรุ่งอรุณ ข้าวไรซ์เบอรี ่
ชาใบหม่อนออแกนกิ สบู่ และกระเป๋า/หมวก

5. ธงฟ้าราคาประหยดั
มปีระชาชนเข้าร่วมงานประมาณ 14,200 คน มมูีลค่าการจ าหน่ายประมาณ 8.4 ล้านบาท สามารถลดภาระ
ค่าครองชพีของประชาชนได้ประมาณ 3.6 ล้านบาท

กระทรวงพาณิชย์
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ราคาข้าวหอมมะลิทีเ่กษตรกรขายได้ราคาสูงขึ้น เน่ืองจากตลาดมีความ
ต้องการข้าวอยา่งต่อเน่ือง ขณะที่ผลผลติออกสู่ตลาดลดลงเน่ืองจากอยู่ในช่วง
ปลายฤดูเก็บเก่ียว โดยกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ ได้คาดการณ์ผลผลิตข้าวโลก   
ปี 2560/61 ณ เดือนมีนาคม 2561 ว่าผลผลิตจะมี 486.262 ล้านตนัข้าวสาร
เพ่ิมขึ้นจากปี 2559/60 ร้อยละ 0.02 และสต็อกปลายปีคงเหลอื 143.062 ลา้นตนั
ข้าวสาร เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.21

ราคาปาล์มน ้ามนัปรบัตวัลดลงจากผลผลติที่เข้าสู่ตลาดมากขึ้น โดย
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2561 ผลผลิตปาล์มน ้ามนั เดือนมีนาคม
จะมีประมาณ 1.239 ล้านตนัคิด สูงขึ้นจากผลผลิตปาล์มทะลาย 1.136 ล้านตัน 
ของเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 คิดเป็นร้อยละ 9.07 และเป็นไปตามตลาดล่วงหน้ า
มาเลเซียที่ปรบัตวัลดลง 

ข้าว

ข้าวโพดเล้ียงสตัว์ 

ยางพารา
ราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้ปร ับตัวเ พ่ิมขึ้น  ตามความ

ต้องการภายในประเทศรวมถึงผลดีจากราคาน ้ามนัที่เพ่ิมสูงขึน้  ในขณะที่
ภาพรวมราคาส่งออก เอฟ.โอ.บ.ี ซ้ือขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนเมษายน
2561 ปรบัตวัลดลง ซ่ึงอาจจะกดดนัราคาในเดือนถดัไป 

ปาล์มน ้ามนั 

มนัส าปะหลงั 

ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ปรบัตวัราคาสูงขึ้น เน่ืองจากความ
ต้องการใช้ผลผลิตขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ยงัคงมีอย่างต่อเน่ือง และสอดคล้องกบั
ราคาซ้ือขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนพฤษภาคม 2561 ข้าวโพดเมล็ด
เหลืองอเมริกนัช ัน้ 2 สปัดาหส์ุดท้ายของเดือนเฉลี่ยบุชเชลละ 377.24 เซนต์ 
(4,661บาท/ตนั) เทียบกบัสปัดาห์สุดท้ายของเดือนก่อนหน้าที่   373.12 
เซนต์ (4,637 บาท/ตนั)

คาดการณ์สถานการณ์ 
ข้าว – คาดการณ์ว่าราคาข้าว  จะมีราคาในระดบัสูง เน่ืองจากยงัมีความต้องการของ
ตลาดอย่างต่อเน่ือง รวมถึงเป็นช่วงปลายฤดูกาลผลิต ผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อย โดย
นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยคาดการณ์จากการพูดคุยกบัโรงสี ว่าราคาข้าว
ในครึ่งปีหลงัน่าจะยงัทรงตวัในระดบัสูง เน่ืองจากยงัมีความต้องการสูง และเหลือข้าว
ในสต็อกไม่มากจากโครงการจ าน ายุ้งฉางเพียง 800,000 กว่าตนั 
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ –คาดการณ์ว่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ จะมีราคาทรงตัวขึ้นลงใน
กรอบแคบ เน่ืองจากในขณะน้ีเพ่ิงเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลผลิตรอบใหม่ ผลผลิตที่ เข้าสู่ตลาด
ยงัไม่พอต่อความต้องการ และความต้องการในตลาดโลกเพ่ิมขึ้น โดยกระทรวง
เกษตรสหรฐัฯ คาดคะเนความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ของโลกปี 2560/61 
ว่ามี 1,074.43 ล้านตนั เพ่ิมขึ้นจาก 1,058.37 ล้านตนั ในปี 2559/60 รอ้ยละ 1.52
ยางพารา  - คาดว่าราคายางพาราจะเปลี่ยนแปลงในกรอบจ ากดั โดยมีโอกาสปร ับตัว
สูงขึ้นเล็กน้อย โดยปัจจยับวกมีผลจากมาตรการภาครฐั จะช่วยให้เกิดความต้องการ
ใช้ในประเทศมากยิ่งขึ้น ท าให้ราคามีเสถียรภาพมากขึ้น รวมถึงอยู่ในช่วงยางผล ัดใบ 
ช่วงปิดกรีด ท าให้ผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อยลง และผลดีจากราคาน ้ ามัน อย่างไรก็ดี
ยงัคงมีปัจจยัลบส าคญัคือ สต็อกยางจีน ณ ตลาดล่วงหน้าเซ่ียงไฮ้ อยู่ ในระดับสูง 
และราคาตลาดล่วงหน้าส่งมอบเดือน เม.ย. ที่ลดลง
มนัส าปะหลงั -คาดการณ์ว่าราคามนัส าปะหล ังที่ เกษตรกรขายได้จะเพ่ิมขึ้นจาก
เดือนก่อนเล็กน้อย  จากปริมาณผลผลิตที่เข้าสู่ตลาดมากขึ้น  แต่ย ัง มีความ
ต้องการท ัง้ในและต่างประเทศที่มีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง  โดยนายกสมาคม
การค้ามนัส าปะหลงัไทย คาดการณ์ว่า ราคาหวัมนัในไตรมาส 2 น่าจะทรงตวั
หรือสูงขึ้น เน่ืองจากไม่มีหวัมนัที่ครบอายุการ เก็บเ ก่ียวเหลื อมาก จากที่
เกษตรกรขาดทุนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และหนัไปปลูกพืชอื่น และส่วนหน่ึง
จากผลผลิตเสียหาย เบื้องต้น ปีผลติ 2560/61 คาดจะมีผลผลิต 24-25 ล้านตนั 
จากปีผลิต 2559/2560 มีผลผลิต 30.9 ล้านตนั โดยโรงงานแป้งมนับางส่วนได้
เริ่มหยุดผลิต ลานมนัเสน้ก็เกือบจะหยุดผลติ เพราะสู้ราคาโรงแป้งไม่ไหวจาก
โรงแป้งส่วนหน่ึงมีขายล่วงหน้า อีกส่วนหน่ึงต้องผลิตไว้เพ่ือจัดส่ง ให้ลูกค้า
ประจ า ท าให้แข่งขนักนัซ้ือหวัมนัที่ใกล้หมด และมีแนวโน้มที่จะขาดช่วง
ปาล์มน ้ามนั -คาดว่าราคาจะปรบัตวัในกรอบแคบ เน่ืองจาก นักวิเคราะห์ย ังคง
คาดการณ์ว่า ราคาน ้ามนัปาล์มดิบซ้ือขายล่วงหน้าตลาดมาเลเซียจะปร ับตัวลดลง
จนถึงเดือนมิถุนายน 2561 เน่ืองจากน ้ามนัปาล์มดิบของมาเลเซียมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
ปริมาณอยู่ที่ 20.76 ล้านตนั และอินโดนีเซียมีปริมาณอยู่ที่ 38.3 ล้านตัน ส่งผลให้
น ้ามนัปาล์มดิบของโลกเพ่ิมขึ้นปริมาณอยูท่ี่ 70.84 ล้านตนั จากเดิมอยู่ที่ 67.87 ล้านตนั
ในปี 2560

ราคามนัส าปะหลงัที่เกษตรกรขายได้ราคาเพ่ิมขึ้น ผลผลิตออกสู่
ตลาดมาก แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการมนัส าปะหลงั 
ประกอบกบัราคาส่งออกผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงัปรบัตวัสูงขึ้น ส่งผลให้
ราคาที่เกษตรกรขายได้ปรบัตวัสูงขึ้นด้วย 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร /กรมการค้าภายใน

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนมีนาคม 2561

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน มี.ค.(บาท)

ราคา
เฉล่ีย
(ก.พ.)

สปัดาห์ 1 สปัดาห์ 2 สปัดาห์ 3 สปัดาห์ 4 ราคา
เฉล่ีย
(มี.ค.)

%
ราคาเฉล่ีย
มี.ค./. ก.พ

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 14,475 14,943 15,114 15,168 15,109 15,084 4.20
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 2.12 2.24 2.29 2.40 2.42 2.34 10.37

ยางแผ่นดิบ ชัน้ 3 42.02 44.87 44.52 44.50 43.78 44.42 5.71
ผลปาล์มน ้ามนัทัง้ทลาย นน.>15 กก. 3.44 3.37 3.05 2.69 2.72 2.96 -13.95
ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 8.24 8.24 8.27 8.27 8.35 8.28 0.48
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■ วนัท ี ่1 เมษายน 2561 ส านกังานพาณชิย์จงัหวดัหนองคาย ออก
ตรวจประเมนิตลาดประชารฐัตลาดสะอาด ตลาดปลอดภัย ไม่ใช้
ภาชนะโฟม ณ ตลาดประชารฐัต้องชม “ตลาดนดัจุดผ่อนปรนไทย-
ลาว” บ้ านเปงจาน ต าบ ลโพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จังหว ัด
หนองคาย เพื่อแนะน าผู้ประกอบการในตลาด ให้ปฏิบัต ิตาม
หลกัเกณฑ์การประเมนิตลาดตามโครงการตลาดประชารฐั
โดยได้ให้ค าแนะน าผู้ประกอบการในการปิดป้ายราคาสินค้ า ใช้

เครือ่งช ัง่ท ีถู่กต้อง ใช้ภาชนะป้องกนัแมลง และขออนุญาตการค้า
ตามระเบียบของกรมปศุสัตว์

แวดวงพาณิชย์

■ วันท ี่ 4 เมษายน 2561 ส านักงานพาณิชย์จ ังหว ัดนครสวรรค์
เป็นประธานในพธิเีปิดงานจดัแสดงและจ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย 
กลุ่มจังหว ัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจติร 
อุท ัยธาน)ี ณ เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 กรุงเทพฯ โดย
ภายในงานมีสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรแปรรูปสดจากไร่ 
ส่งตรงจากสวน พร้อมเสิ ร์ฟคนเมืองกว่ า 50 ร้ านค้า การแสดง
นทิรรศการทศิทางการพฒันากลุ่มจังหว ัดภาคเหนือตอนล่าง2 และโชว์
การท าอาหารจากเชฟชือ่ดงั

■ วันจันท ร์ท ี่ 2 เมษายน 256 1 ส านัก งานพาณิชย์จ ังหว ัด
มุกดาหาร ร่วมกับคณะท างานออกตรวจสอบสต็อกข้าวของ
ผู้ประกอบการโรงสีข้าว ท ีเ่ข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ ยให้แก่
ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกปีการผลิต 2560/6 1 
เพือ่ให้การด าเนินงานตามมาตรการของรัฐเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใสและสร้างความเช ื่อมัน่ให้ก ับประชาชนได้ ว่า
งบประมาณทีใ่ช้ในการด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความคุ้ มค่า
และเกดิประโยชน์อย่างสูงสุด ผลการตรวจสอบมดีงันี้
โรงสีก ิมเจ ็กซินย ื่นตัว๋สัญญาใช้เง ินมูลค่า 40,000,000 บาท 
มขี้าวเปลอืกและข้าวสารในความครอบครองปรมิาณ 3,554.50 ตัน
คดิเป็นมูลค่า 73,578,275 บาท
โรงสีมุกธัญญาย ื่นตัว๋สัญญาใช้เง ินมูลค่า 41,000,000 บาท 
มขี้าวเปลอืกและข้าวสารในความครอบครองปรมิาณ 4,223.55 ตัน
คดิเป็นมูลค่า 78,383,100 บาท

■ วนัท ี ่4 เมษายน 2561 ส านักงานพาณิชย์จ ังหว ัดสกลนคร  จ ัดงาน
“มนต์เสน่ห์อีสาน เมืองแห่งผ้าครามย้อมสีธรรมชาติ : E-san the city 
of natural indigo fabric” ณ ลาน Eden 1 ชัน้ 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เว ิลด์ โดยมีนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ  
นายวทิยา จนัทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหว ัดสกลนคร ร่วมเป็นประธาน
เปิดงาน น าผู้ประกอบการสินค้าผ้าครามย้อมสีธรรมชาติและสิ่ งทอ    
ทีเ่ก ีย่วข้องในกลุ่มจังหว ัดภาคตะว ันออกเฉียงเหนือ จ านวน 50 ราย 
น าสินค้ามาจัดแสดงและจ าหน่ายให้ก ับประชาชนและนักท่องเท ีย่ว   
ในพื้นท ีก่รุงเทพฯ เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางในการจ าหน่ายให้ก ับผู้ผลิต 
ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตสินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์สินค้าผ้าครามย้อมสี
ธรรมชาต ิโดยคาดว่า ในการจัดงานครัง้นี้  จะมียอดขายได้ไม่ต ่ากว่า 
7 ล้านบาท
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■ วนัท ี ่22 เมษายน 2561 นายสมเดจ็ สุสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงพาณชิย์ เป็นประธานในพิธ ีเปิดงานตลาดประชารัฐต้องชม
“ตลาดเจ้าค่ะ” ณ บรเิวณลานประว ัต ิศาสตร์เสด็จประพาสต้น
หน้าวดัเขาดนิใต้ อ าเภอเก้าเลี้ยว  จ ังหว ัดนครสวรรค์ โดยม ี 
นายบันลอื สง่าจติร รองผู้ว่าราชการจังหว ัดนครสวรรค์ และ  
นายประดษิฐ ภู่พดั พาณชิย์จงัหวดันครสวรรค์  กล่าวรายงานพิธ ี
เปิดงานดงักล่าว ซึง่ตลาดประชารฐัต้องชมตลาดเจ้าค่ะ เป็นตลาด
ประชารฐัต้องชมแห่งท ี ่2 ของจังหว ัดนครสวรรค์ ภายในงาน
มกีารจ าหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยดั สินค้าชุมชน อาหารไทย
พื้นบ้าน ขนมไทย ผกั ผลไม้ และการแสดงพื้นบ้าน ตลาดเปิ ด
จ าหน่ายสินค้าทุกวนัอาทติย์ ต ัง้แต่เวลา 15.00 เป็นต้นไป

■ วนัท ี ่12 เมษายน 2561 ส านักงานพาณิชย์จ ังหว ัดเช ียงใหม่ 
ร่วมเป็นเกยีรตใินพธิเีปิดงาน “สินค้าเด่นชายแดนใต้ Halal…Goods
for Everyone” ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เช ียงใหม่ โดยมี
นายวชิยั โภชนกจิ รองปลดักระรวงพาณชิย์ เป็นประธานเปิดงาน
ส าหรับ การจัด งานครั ้งนี้  ส านักงานพาณิชย์ จ ังหว ัดภาคใต้

ชายแดน โดยส านกังานพาณชิย์จงัหวดัจาก 5 จังหว ัดชายแดนใต้ 
ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล ยกมาให้ชาว
เชยีงใหม่และนกัท่องเท ีย่ว ได้เลอืกชมิเลอืกช้อปสินค้าฮาลาลและ
สินค้า เด่นประจ าจ ังหว ัดช ายแดนใ ต้แบบ จุใจกว่า 100  คูห า       
จดัระหว่างวนัท ี ่ 11 – 17 เมษายน 2561

■ วันท ี่ 11 เมษายน 25 61 ส านักงานพาณิชย์จ ังห ว ัดยโสธร
ออกตรวจสอบผู้ประกอบการบรเิวณสถานขีนส่ง สถานีรถไฟ และ
สถานท ี่ท่องเท ี่ย ว เพื่อ เป็นการป้องปรามมิใ ห้ ผู้ประกอบการ
จ าหน่ายฉวยโอกาสปรบัข ึ้นราคาและไม่แสดงราคาจ าหน่ายปลีก
ผลการตรวจสอบ ไม่พบการกระท าท ี่เข้าข่ายการฉวยโอกาส   

ข ึ้นราคาสินค้าหรอืบรกิารท ีเ่ป็นการเอารดัเอาเปรยีบผู้บรโิภค

■ วนัท ี่ 25 เมษายน 2561 นายสุรศกัดิ ์ เกษมสุวรรณ รอ งผู้ว่า
ราชการจงัหวดับึงกาฬ เป็นประธานเปิดงาน บึงกาฬเทรดแฟร์
สู่อาเซยีน ครัง้ท ี ่2 ระหว่างวนัท ี ่25-29 เมษายน 2561 ณ ลาน
โปรโมชัน่ ช ัน้ 1 ศูนย์การค้าซีคอนบางแค กรุงเทพมหานคร  
พร้อมด้วยหวัหน้าส่วนราชการจังหว ัดบึงกาฬ ร่วมเป็นเก ียรต ิ
โดยมีนายชาญยุทธ ว ันดี พาณิชย์จ ังหว ัดบึงกาฬ ในฐาน ะ
ผู้รบัผดิชอบโครงการจงัหวดั ให้การต้อนรบัคณะในครัง้นี้

ผู้ประกอบการท ีเ่ข้าร่วมงานประกอบด้วย ผ้าและเครื่อง
แต่งกาย สมุนไพร ของใช้ของตกแต่ง หมูยอ ข้าวเม่าสด หมอน
ยางพารา เครือ่งจกัสาน ผ้าฝ้ายย้อมคราม ผ้าไหม ของจังหว ัด
บึงกาฬและจากแขวงบอลคิ าไซ สปป.ลาว รวม 50 คูหา



กิจกรรมภมิูภาค... เดือนพฤษภาคม

กองบรรณาธิการ : กองบริหารการพาณิชย์ภูมภิาค ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สถานท่ีติดต่อ : กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02 – 5077012/6464/6929/6902 แฟกซ์ 02-5475290

ติดตามจดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาคฉบบัก่อนหน้า ได้ที ่ http://www.aecthaibiz.com/SitePages/e -asean-all.aspx 10

วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

23/05/2561 โครงการหน่วยบ าบดัทกุข์ บ ารงุสุข สรา้ง
รอยยิ้มให้ประชาชน (จงัหวดัเคลื่อนที่ ) 
ประจ าปี 2561 คร ัง้ที่ 2/2561 และคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ คร ัง้ที่ 3/2561

โรงเรียนวดัเฉลมินอก ต.บางโฉลง  
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

งานจ าหน่ายสนิค้าราคาประหยดั
ลดค่าครองชีพประชาชน

สพจ.สมุทรปราการ

08/05/2561 –
15/05/2561

ตวัเล็กก็...ออนไลน์ได้ ง่ายนิดเดียว โรงแรมนิวซีซัน่ สแควร์ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาเตรยีม
ความพร้อมเกษตรกร ผู้ประกอบการ
และผลิตภณัฑ์สู่เกษตรออนไลน์

สพจ.สงขลา

10/05/2561 –
11/05/2561

งานธงฟ้าราคาประหยดั ลดค่าครองชีพ
ประชาชน

ณ บริเวณหน้าทีว่่าการอ าเภอ
ช้างกลาง

งานจ าหน่ายสนิค้าราคาประหยดั
ลดค่าครองชีพประชาชน

สพจ.นครศรีธรรมราช

17/05/2561 –
18/05/2561

งานธงฟ้าราคาประหยดั ลดค่าครองชีพ
ประชาชน

ณ บริเวณหน้าทีว่่าการอ าเภอ
ขนอม

งานจ าหน่ายสนิค้าราคาประหยดั
ลดค่าครองชีพประชาชน

สพจ.นครศรีธรรมราช

24/05/2561 –
25/05/2561

งานธงฟ้าราคาประหยดั ลดค่าครองชีพ
ประชาชน

ณ บริเวณเทศบาลต าบลสชิล
อ าเภอสิชล

งานจ าหน่ายสนิค้าราคาประหยดั
ลดค่าครองชีพประชาชน

สพจ.นครศรีธรรมราช

ที่มา : www.applicadthai.com

สาระน่ารู ้!


