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สวสัดีเดือนพฤษภาคมค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน จดหมายข่าวฉบบัน้ีเราจะพูดถึงเรื่อง 
E-commerce ซึ่งเป็น 1 ใน 5 เรื่องหลกั ที่กระทรวงเร่งขบัเคลื่อนในปี 2561 น้ี เพื่อความ
เป็นอยู่ที่ดขีึน้ของประชาชน และปิดท้ายกนัดว้ยสาระน่ารูเ้กี่ยวกบัการส่งออกและน าเขา้สนิคา้
จากฮ่องกง รายละเอยีดจะเป็นอยา่งไร ตดิตามไดใ้นฉบบัน้ีเลยคะ่

e

รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชนในหลากหลายด้าน เพื่อยกระดบัความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดขี ึน้ 
ลดความเหลื่อมล ้าในดา้นต่าง ๆ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ขบัเคลื่อนตามนโยบายของ
รฐับาลมาอย่างสม ่าเสมอ โดยในปีนี้ เรามุ่งเน้นใน 5 เรื่องหลกั ได้แก่ เศรษฐกจิ  
ฐานราก e-Commerce สนิคา้เกษตร การส่งออก และ Big DataและSmart Ministry
ซึง่E-Commerce ถอืเป็นกุญแจส าคญัทีจ่ะขบัเคลื่อนเศรษฐกจิฐานรากไปสู่เป้าหมาย
กระทรวงจงึเร่งผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบการ รวมไปถงึกลุ่มวสิาหกจิชุมชน กลุ่มสหกรณ์
ใชป้ระโยชน์จากการคา้ออนไลน์ โดยช่วยเหลอืใหผู้ป้ระกอบการขนาดย่อม (Micro 
SMEs) ขนาดกลางและขนาดเลก็ (SMEs) รวมทัง้กลุ่มวสิาหกจิชุมชน มโีอกาสท า
การคา้ผ่าน e-Market place ส่งเสรมิใหร้า้นคา้ธงฟ้าประชารฐั รา้นคา้ส่งคา้ปลกี 
ร้านค้าชุมชน และผู้ผลิตสินค้าชุมชน OTOP เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้า    
ผา่นทางออนไลน์ เพราะเป็นชอ่งทางใหมท่ีจ่ะท าใหข้ายสนิคา้ไดม้ากขึน้
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- Commerce Big Bange

เพือ่ขบัเคลื่อนนโยบายของรฐับาลและนโยบายของกระทรวง
พาณิชย์ ในด้านการพฒันาเศรษฐกจิฐานราก และE-commerce
ลดความเหลื่อมล ้าทางดา้นรายได ้ยกระดบัคณุภาพชวีติความเป็นอยู่
ประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยัง่ยืน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 
กระทรวงพาณิชยจ์งึจดังาน e-commerce Big Bang : วถิกีารคา้ไทย
สู่วถิอีอนไลน์ ณ  ห้องบุรฉัตรไชยากร ส านักงานปลดักระทรวง
พาณิชย์ ภายในงานมีการเปิดตัวเว็บไซต์ ‘ของดีทัว่ไทย’ ที่
คดัเลอืกสนิคา้ระดบัพรเีมีย่มของชุมชนมาจ าหน่ายผ่านเวบ็ไซต ์
เพื่อสนับสนุนของดใีนชุมชนและเพิม่ช่องทางการจ าหน่ายสนิคา้ 
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และมีพิธีลงนามในหนังสือแสด ง
เจตจ านง (LOI) ซึง่เป็นการจบัมอืครัง้ยิง่ใหญ่ระหว่าง 30 หน่วยงาน
เดนิหน้าขบัเคลื่อน e-Commerce ทัง้ประเทศไทยไปพรอ้มกนั



กระทรวงพาณิชยม์คีวามตัง้ใจทีจ่ะสง่เสรมิและสรา้งขดีความสามารถ  
ให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจมีธุรกิจที่แข็งแรงพร้อมก้าวสู่
การเป็น Trading Nation บนฐานขององค์ความรู้ ความคดิ
สร้างสรรค์ และนวตักรรม เราจะร่วมกนัสร้างระบบนิเวศ
ครบวงจร (Ecosystem) ใหก้บัธุรกจิและเพิม่ชอ่งทางการคา้
ผ่านรูปแบบ e-commerce สู่ผู้ประกอบธุรกิจฐานราก

เพื่อใหม้เีครื่องมอืการตลาดทีเ่ชื่อมสนิคา้ให้ถงึมอืผูบ้รโิภค
ดว้ยความรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ ส่งผลต่อการเตบิโตของ

เศรษฐกิจในประเทศ และมูลค่าการส่งออกของไทยที่เพิ่มขึ้น 
อีกทัง้เพิ่มอันดับการแข่งขนัทางการค้าของชาติได้ตามเป้าหมาย
ยทุธศาสตรข์องกระทรวงทีต่ัง้ไว้

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย ์(นายสนธริตัน์ สนธจิริวงศ์) กล่าวว่า 
งาน e-commerce Big Bang เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพฒันาสนิคา้ชุมชน 
Offline 2 Online (B2C) เพื่อพฒันาผูป้ระกอบการรายย่อย SMEs ทีอ่ยู่ภายใต้
การดแูลของกระทรวงพาณิชยใ์หส้ามารถใชเ้ทคโนโลยเีพิม่ช่องทางการตลาด
ออนไลน์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยไฮไลท์ของกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง
ส าคญั คอื พธิเีปิดตวัเว็บไซต์ "ของดทีัว่ไทย” (www.kongdeetourthai.com) 
ซึง่กระทรวงพาณิชยไ์ดค้ดัเลอืกของดแีละของเด่นจากทัว่ประเทศมาน าเสนอ
แก่ผูบ้รโิภคโดยตรงในรปูแบบ e-Directory เมื่อเขา้ชมเวบ็ไซต์แลว้รบัรองว่า
ท่านจะไม่ผิดหวังกับร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นใน เบื้องต้น    
เพียง 100 ร้านค้า เพราะเป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยม ที่ผ่านการตรวจสอบ
คณุภาพ การนัตถีงึความภาคภมูใิจเมื่อไดใ้ชส้นิคา้ไทย ทัง้นี้รา้นคา้ทีผ่่านการ
คดัเลอืกกระทรวงพาณิชยจ์ะช่วยพฒันาต่อยอดและเสรมิทกัษะในดา้นต่างๆ 
ใหเ้ขม้แขง็มากขึน้ อาท ิการพฒันาช่องทางการตลาดใหห้ลากหลาย (Marketing)
การพฒันาภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑ ์(Branding) และการวางต าแหน่งสนิคา้ 
(Positioning) เป็นตน้

ส าหรบัการซื้อขายสนิคา้จากเวบ็ไซต์ของดทีัว่ไทย ผู้ใชบ้รกิาร
สามารถคน้หาสนิคา้ผา่นระบบการปกัหมดุ Location รา้นคา้ของดทีัว่ประเทศไทย
จากแผนที่ (Mapping) นอกจากนี้ ย ังเป็นศูนย์รวมข้อมูลและเครื่องมือ          
ที่ผู้ประกอบธุรกิจจ าเป็นต้องใช้ (e-Portal) เช่น เครื่องมือทางการตลาด 
การตรวจสุขภาพเวบ็ไซต์ เพื่อน าไปพฒันาปรบัปรุงใหท้นัสมยั การรวบรวม
องคค์วามรูแ้ละขา่วสารใหม่ๆ นอกจากนี้ในอนาคตกระทรวงพาณิชยไ์ดว้างแผน
ทีจ่ะพฒันาเว็บไซต์ของดทีัว่ไทยใหก้ลายเป็นตลาดกลางพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์
(e-Marketplace) ของสินค้าไทยซึ่งจะท าให้ผู้บรโิภคสามารถซื้อสินค้าผ่าน
เวบ็ไซตไ์ดโ้ดยตรง
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ทา่นรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชยย์งักล่าวต่อว่า นอกจาก
การเปิดตวัเวบ็ไซต์ของดทีัว่ไทยแลว้ ยงัมพีธิลีงนามในหนังสอื
แสดงเจตจ านง (Letter of Intent : LOI) ความร่วมมอืการส่งเสรมิ
ช่องทางการตลาด e-Commerce แก่ผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไทย จ านวน 30 หน่วยงาน อาทิ หน่วยงาน
ในสงักดักระทรวงพาณิชย ์หน่วยงานราชการ ตลาดกลางพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-Marketplace) ผูใ้หบ้รกิารขนส่ง (Logistics)และ
ผูใ้หบ้รกิารช าระเงนิ (e-Payment) โดยมวีตัถุประสงค ์ใน 5 ด้าน
คอื 1) การใหค้ าปรกึษา แนะน าชอ่งทางตลาดพาณิชยอ์เิลก็ทรอนกิส์
(e-Commerce) และพัฒนาองค์ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  
การท าพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์
2) การส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการตลาดทัง้ในรูปแบบ
ออฟไลน์และออนไลน์อยา่งครบวงจร 
3) การรว่มมอืประชาสมัพนัธก์จิกรรมต่างๆ 
4) การสรา้งเครอืขา่ยระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนใหส้ามารถ
พฒันาการขนสง่สนิคา้ (Logistics) และระบบช าระเงนิ (Payment)
ทีส่ามารถลดตน้ทนุและสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่
5) การเชื่อมโยงขอ้มูลผู้ประกอบธุรกจิพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส ์ 
ทีผ่่านการพฒันาของกระทรวงพาณิชย์ กบัตลาดกลางพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-Marketplace) ภาครฐัและภาคเอกชนเพือ่เป็น
การเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายสนิค้าให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส”์

กระทรวงพาณิชย์มุ่ งมัน่ที่จะผลักดันและยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพของผูป้ระกอบธุรกจิไทยใหเ้ขม้แขง็ พร้อมที่
จะเตบิโตได้อย่างต่อเนื่อง ดงันัน้แนวคดิด้าน "การคา้ไทยสู่วถิี
ออนไลน์” จะเป็นโอกาสส าคญัทางการตลาดทีจ่ะสรา้งผูป้ระกอบ
ธุรกจิไทยใหเ้ดนิหน้าพฒันาเศรษฐกจิบนระบบดจิทิลั เกดิการ
เชื่อมโยงเครอืข่ายโซ่อุปทานและกระตุ้นการพฒันาเศรษฐกจิ 
ได้อย่างรวดเร็วนัน่เอง ปจัจุบันมูลค่าทางการค้าของธุรกิจ 
E - commerce ในประเทศไทยมจี านวน 2.8 ลา้นลา้นบาท และ
มผีูป้ระกอบการจ านวน 7 แสนราย ทัง้นี้ คาดการว่าในอีก 3 ปี
ข้างหน้า E - commerce จะสามารถสร้างมูลค่าทางการค้า
ใหป้ระเทศไทยได้จ านวน 3 ลา้นลา้นบาท และมผีูป้ระกอบการ
เขา้สูร่ะบบออนไลน์เพิม่ขึน้เป็นจ านวนมากกว่า 1 ลา้นราย
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www.kongdeetourthai.com
เวบ็ไซต์ของดีทัว่ไทย เป็นเว็บไซต์ทีร่วบรวมสนิคา้และบรกิารจากทัว่ประเทศ (e-Directory) โดยภายใน

เวบ็ไซตม์กีารจดัแบ่งหมวดหมูส่นิคา้ตามประเภทต่างๆ ไดแ้ก ่พืน้ที ่ประเภทสนิคา้ คะแนนจากผูใ้ชบ้รกิาร 
(Rating) สามารถคน้หาสนิคา้และบรกิารผา่นระบบการปกัหมดุ Location รา้นคา้ของดทีัว่ประเทศไทยจาก
แผนที(่Mapping) เชือ่มระบบปกัหมดุเขา้กบัการทอ่งเทีย่วไทย (สถานทีท่อ่งเทีย่วและบรกิารต่างๆ)

นอกจากการรวบรวมรา้นคา้ สนิคา้ และบรกิารทัว่ประเทศแลว้ ยงัมกีารบ่มเพาะผูป้ระกอบการทีม่แีค่
ช่องทางการคา้ในรูปแบบออฟไลน์ ให้สามารถมชี่องทางการคา้ออนไลน์จ านวนไม่น้อยกว่า 1,500 ราย 
และจะมกีารจดังานแสดงสนิคา้ทีร่วบรวมรา้นคา้ทีผ่่านการพฒันาใน 5 ครัง้ ครอบคลุมทัว่ประเทศ ซึง่ผูท้ี่
สนใจสามารถเลอืกชม เลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารจากรา้นคา้ออนไลน์ทัว่ประเทศไดอ้ยา่งงา่ยดาย

โดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ ไดร้วบรวมสนิคา้ บรกิาร รา้นอาหาร รา้นคา้ทีด่ทีีสุ่ด 
ทัว่ไทยมาไวใ้นทีเ่ดยีว เพื่อใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึสนิคา้ด ีมคีุณภาพจากชุมชน ได้งา่ยสบายภายใน
คลกิเดยีว อกีทัง้ยงัเป็นการสนับสนุน SME ไทย ใหม้ชี่องทางการตลาดเพิม่ขึน้ มโีอกาสเตบิโตและเพิม่
ศกัยภาพธุรกจิผา่นชอ่งทางการคา้ออนไลน์

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ได้มีการมอบนโยบาย
และส่งมอบเครื่องEDC ให้แก่ร้านคา้ธงฟ้าประชารฐัในเขต
กรงุเทพฯ และปรมิณฑล จ านวน 586 ราย 

กระทรวงพาณิชย์มแีผนทีจ่ะพฒันารา้นคา้ธงฟ้าประชารฐั
ใหม้ศีกัยภาพในการท าธุรกจิเพิม่มากขึน้ ตัง้เป้าทีจ่ะผลกัดนั   
ให้พัฒนาร้านค้าที่มีอยู่ 4 หมื่นแห่งเป็นโชห่วยมืออาชีพ 
โดยเริ่มจากการยกระดับการให้บริการในร้านค้าธงฟ้าให้
ทนัสมยัดว้ยการน าระบบอเิลคทรอนิคสม์าใช ้เพื่อสนองตอบ
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างทนัท่วงท ีและท าให้ผู้ขาย
ทราบว่ามกีารซือ้ขายสนิคา้ชนิดใด จ านวนเทา่ใด เกดิประโยชน์
ในการบรหิารจดัการและกระจายสนิคา้สูช่มุชน

การมอบเครื่องEDC แก่ร้านค้าธงฟ้าประชารฐั

ทัง้นี้ ยงัมแีผนทีจ่ะฝึกอบรมเจา้ของรา้นคา้ธงฟ้าประชารฐั ประกอบดว้ย 4 หลกัสตูร คอื 
1. การบรหิารธุรกจิอยา่งงา่ย 
2. การจดัท าบญัชแีละบรหิารภาษ ี
3. การเชือ่มโยง รวบรวม และกระจายผลติภณัฑช์มุชนและทอ้งถิน่ 
4. หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และกฎกตกิาทีร่า้นคา้ธงฟ้าประชารฐัตอ้งทราบและถอืปฏบิตัิ

โดยก าหนดระยะเวลาอบรม รุ่นละ 5 วนั ซึ่งได้มกีารลงพื้นทีเ่พื่อการสรา้งเครอืขาย (Network) ระหว่างรา้นคา้ธงฟ้าประชารฐั
กบัรา้นคา้ธงฟ้าประชารฐัระดบัอ าเภอและระดบัจงัหวดั ผูผ้ลติสนิคา้ชุมชน ผูผ้ลติสนิคา้อุปโภคบรโิภครายใหญ่ และสถาบนั 
การศกึษา ตลอดจนเพื่อการเชื่อมโยงสนิค้าชุมชน/สนิค้าเกษตร สู่ร้านค้าธงฟ้าประชารฐั และผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบรโิภค      
รายใหญ่ รายภมูภิาค จ านวน 8 ครัง้ ในจงัหวดัพษิณุโลก บุรรีมัย ์อดุรธานี เชยีงใหม ่สรุาษฎรธ์านี กระบี่ ราชบุร ีและชลบุร ี 5



การฝึกอบรมรา้นคา้ธงฟ้าประชารฐั จะท าใหร้า้นคา้มคีวามเขม้แขง็
มากขึน้ สามารถท าธุรกจิไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขยายโอกาส
เขา้สู่ตลาดการคา้ออนไลน์ เพราะปจัจุบนันอกจากจะมลีูกคา้ทีเ่ป็น  
ผูถ้อืบตัรสวสัดกิารแห่งรฐัแลว้ ยงัจะไดลู้กคา้ทัว่ไปทีช่ ื่นชอบการซื้อ
สนิคา้ผา่นทางออนไลน์ จะเป็นการเพิม่ยอดขายและเพิม่ขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนั ซึง่จะส่งผลใหร้า้นโชห่วย รา้นคา้ชุมชนเหล่านี้สามารถ
แขง่ขนัและมคีวามเขม้แขง็เพิม่มากขึน้ ขณะเดยีวกนั จะเขา้ไปช่วย
ลดตน้ทนุในการซือ้สนิคา้ โดยส ารวจกลุ่มสนิคา้ขายดแีละผลกัดนัให้
รา้นคา้รวมกลุ่มและสรา้งเครอืขา่ยในการซือ้สนิคา้กบัผูผ้ลติ ซึง่จะท าให้
สามารถเจรจาต่อรองกบัผูผ้ลติสนิคา้ใหม้าเขา้รว่มโครงการ และขอความ
รว่มมอืลดราคาสนิคา้ใหเ้หมาะสมเพือ่ลดตน้ทนุในการสัง่ซือ้สนิคา้

นอกจากนี้ ยงัจะเพิม่จ านวนรายการสนิคา้เขา้ไปจ าหน่ายใน
รา้นคา้ธงฟ้าประชารฐั โดยจะท าการเชื่อมโยงสนิคา้จากเกษตรกร
ผูผ้ลิตชุมชน ผู้ผลติท้องถิน่ เช่น ผกั ผลไม้ สนิค้า OTOP และ
สนิคา้ GI ของจงัหวดั มาจ าหน่ายในรา้นคา้ด้วย ซึ่งไม่เพยีงแต่
ช่วยเพิม่จ านวนสนิคา้ภายในรา้นคา้ แต่ยงัเป็นการช่วยขบัเคลื่อน
เศรษฐกจิฐานราก ท าใหเ้กษตรกรและผู้ผลติในชุมชนมรีายได้
เพิม่ขึน้ดว้ย

ส าหรบัการก ากบัดูแลร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ จะมีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ปฏบิตัิเป็นไปตามเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ของการสมคัรเข้าเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารฐั โดย
กระทรวงฯ จะมกีารตรวจสอบรา้นคา้ และจะด าเนินการขัน้เดด็ขาด
หากพบว่ามกีารกระท าผดิจรงิ จะท าการปลดออกจากโครงการ
และยดึคนืเครือ่งรดูบตัรทนัที

นอกจากรบัมอบนโยบายแล้ว ผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้า
ประชารฐัยงัได้รบัฟงัการเสวนา เรื่อง การบรหิารร้านค้าอย่าง   
มอือาชพี สวสัดกิารของผูถ้อืบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั การใชเ้ครื่อง 
และวิธ ีการติดตัง้เครื่อง รูดบตัร EDC และร่วมกจิกรรมการ
เชือ่มโยงการซือ้ขายระหว่างผูผ้ลติ และเครอืขา่ย Biz club สนิคา้
ชมุชนดว้ย ผูท้ีร่บัเครือ่ง EDC สามารถเปิดใชไ้ดใ้นวนัรุง่ขึน้

ส าหรบัยอดจ าหน่ายสนิคา้ผ่านรา้นคา้ธงฟ้าประชารฐั ตัง้แต่ 
4 ตุลาคม 2560 - 8 พฤษภาคม 2561 มียอดใช้จ่ายไปแล้ว 
25,986 ลา้นบาท
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ราคาขา้วหอมมะลทิีเ่กษตรกรขายไดร้าคาสงูขึน้ เนื่องจากตลาดมคีวาม
ตอ้งการขา้วอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ ไดค้าดการณ์ผลผลติขา้ว
โลกปี 2560/61 ณ เดือนเมษายน 2561 ว่าผลผลิต จะมี 487.462 ล้านตัน
ขา้วสาร เพิม่ขึน้จากปี 2559/60 รอ้ยละ 0.27 และสต็อกปลายปีคงเหลอื 144.424 
ลา้นตนัขา้วสาร เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมารอ้ยละ 5.34

ราคาปาลม์น ้ามนัปรบัตวัลดลงจากผลผลติทีเ่ขา้สู่ตลาดมากขึน้ โดย
ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร คาดว่าปี 2561 ผลผลติปาลม์น ้ามนัเดอืนเมษายนจะมี
ประมาณ 1.488 ลา้นตนัคดิ สงูขึน้จากเดอืนมนีาคม 2561 คดิเป็นรอ้ยละ 20.10

ข้าว

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา
ราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้ปรบัตัวลดลง ซึ่งเป็นไปตาม

ความกดดนัจากราคาตลาดล่วงหน้าทีส่่งมอบเดอืนเมษายน 2561ทีป่รบัตวั
ลดลง โดยผลผลติยางพาราที่ออกสู่ตลาดเดอืนเมษายน ประมาณ 0.103 
ลา้นตนั คดิเป็นรอ้ยละ 2.11 ของประมาณรวมทัง้ปีทีป่ระมาณ 4.902 ลา้น
ตนั โดยเดอืนนี้เป็นช่วงหยุดกรดียางจงึมผีลลติออกสู่ตลาดน้อย

ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั 

ราคาขา้วโพดทีเ่กษตรกรขายไดป้รบัตวัราคาสูงขึน้ เนื่องจากความ
ตอ้งการใชผ้ลผลติขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ยงัคงมอีย่างต่อเนื่อง ซึ่งในขณะนี้เพิง่เริม่
เขา้สู่ฤดกูาลผลติรอบใหม่ ผลผลติทีเ่ขา้สู่ตลาดยงัไม่พอต่อความต้องการ และ
ความตอ้งการในตลาดโลกเพิม่ขึน้ โดยกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ คาดคะเนความ
ต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก ปี 2560/61 ว่าม ี1,069.19 ล้านตัน 
เพิม่ขึน้จาก 1,058.53 ลา้นตนั ในปี 2559/60 รอ้ยละ 1.01

คาดการณ์สถานการณ์  
ข้าว –คาดการณ์ว่าราคาขา้ว  จะมรีาคาสูงขึน้ได ้เนื่องจากยงัมคีวามต้องการของ
ตลาดอย่างต่อเนื่อง และจากการทีไ่ทยชนะการประมลูขา้วขาว 25% แบบจทีูจี ที่มี
ก าหนดส่งมอบจ านวน 120,000 ตนั ในช่วงเดอืน พ.ค.-ม.ิย. ส่งผลใหก้ระตุน้ราคาขา้ว
ภายในประเทศ จากความตอ้งการส่งมอบขา้วจ านวนมากไดอ้กีทางหนึ่ง

มนัส าปะหลงั –คาดการณ์ว่าราคามนัส าปะหลงัที่เกษตรกรขายได้จะเพิม่ขึน้จาก
เดอืนก่อนเลก็น้อย  จากปรมิาณผลผลติทีเ่ขา้สู่ตลาดมากขึน้ แต่ยงัมคีวามต้องการ
ทัง้ในและต่างประเทศทีม่เีพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงพาณิชย์มแีผนจะไป
ส่งเสรมิตลาดมนัส าปะหลงัในประเทศนิวซแีลนดใ์นช่วงเดอืนกนัยายน ภายหลงัจาก
ที่ประสบความส าเร็จในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารสัตว์นานาชาต ิ
International Feed Congress and Exhibition – TUYEM ครัง้ที ่13 ณ ประเทศตุรก ี
ซึง่ตุรกถีอืเป็นตลาดใหมท่ีม่ศีกัยภาพ โดยมกีารน าเขา้กว่า 10 ลา้นตนัต่อปี

ยางพารา  - คาดว่าราคาน่าจะปรบัตวัเพิม่ขึ้นได้ เศรษฐกจิของประเทศคู่ค้ายงัคง
ขยายตัว รวมถึงราคาน ้ามนัที่ขยบัสูงขึ้นมากกว่า 70 USD ต่อบาเรล และความ
ต้องการภายในประเทศยงัคงมอีย่างต่อเนื่อง สต็อกยางจนี ณ เมอืงชิงเต่า ลดลง 
รวมถงึราคาซื้อขายล่วงหน้าทีจ่ะสง่มอบในเดอืน พ.ค. ปรบัตวัสงูขึน้ แมว้่าจะมปีจัจยั
กดดนัจากค่าเงนิบาททีแ่ขง็ค่า และชาวสวนยางน่าจะกลบัมากรดียางท าใหม้ผีลลลติ
ออกสู่ตลาดมากขึน้กต็าม

ปาลม์น ้ามนั –คาดว่าราคาจะปรบัตวัในกรอบแคบ โดยปจัจยักดดนัมาจาก การทีม่ ี
ผลผลติออกสูต่ลาดมากขึน้ และราคาน ้ามนัปาลม์ดบิซื้อขายล่วงหน้าตลาดมาเลเซยีที่
จะส่งมอบในเดอืนกรกฎาคม ยงัคงปรบัตวัลดลง และมปีจัจยับวกคอื สต็อกน ้ามนั
ปาล์มของมาเลเซยีลดลงตดิต่อกนัเป็นเดอืนทีส่าม และคาดการณ์ว่าความต้องการ
ผลผลติจะเพิม่ขึน้ในช่วงเดอืนรอมฎอน

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์–คาดการณ์ว่าราคาขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ จะมรีาคาทรงตวัขึน้ลงใน
กรอบแคบ เนื่องจากยงัมคีวามต้องการในระดบัสูง และผลผลติไม่เพยีงพอต่อความ
ต้องการ แต่ยงัต้องจบัตา มติคณะกรรมการนโยบายและบรหิารขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์
(นบขพ.) ซึง่มวีาระพจิารณาสดัส่วนการรบัซื้อขา้วโพดในประเทศ ต่อการน าเขา้ขา้ว
สาล ีจาก 1 ต่อ 3 เหลอื 1 ต่อ 2  ว่าจะมมีตลิดสดัส่วนหรอืไม่ โดยคาดว่าจะมกีาร
ประชุมในช่วงสิน้เดอืนพฤษภาคมนี้ 

ราคามนัส าปะหลงัทีเ่กษตรกรขายไดร้าคาเพิม่ขึน้ ผลผลติออกสูต่ลาด
มาก แต่ไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของผูป้ระกอบการมนัส าปะหลงั ประกอบ
กบัราคาส่งออกผลติภณัฑม์นัส าปะหลงัปรบัตวัสงูขึน้ ส่งผลใหร้าคาทีเ่กษตรกร
ขายไดป้รบัตวัสงูขึน้ดว้ย โดยเดอืนเมษายน 2561 คาดว่าจะมผีลผลติออกสู่
ตลาด 2.52 ลา้นตนั (รอ้ยละ 9.24 ของผลผลติทัง้หมด) ทัง้นี้ผลผลติมนั
ส าปะหลงัปี 2561 ออกสู่ตลาดแลว้ (เดอืนตุลาคม 2560 – มนีาคม 2561) 
ปรมิาณ 18.79 ลา้นตนั (รอ้ยละ 68.96 ของผลผลติทัง้หมด) 

หมายเหต ุสปัดาหท่ี์ 2 ไม่มีรายงานสถานการณ์ราคาเน่ืองจากหยุดสงกรานต ์                                                   ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร /กรมการคา้ภายใน

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนเมษายน 2561

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน เม.ย.(บาท)

ราคา
เฉล่ีย
(มี.ค.)

สปัดาห ์1 สปัดาห ์2 สปัดาห ์3 สปัดาห ์4 ราคา
เฉล่ีย
(เม.ย.)

%
ราคาเฉล่ีย
เม.ย./มี.ค.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 15,084 15,155 - 15,229 15,322 15,236 1.01
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 2.34 2.49 - 2.52 2.52 2.51 7.26

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 44.42 42.57 - 43.16 43.92 43.22 -2.70
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทลาย นน.>15 กก. 2.96 2.74 - 2.83 2.86 2.86 -3.38
ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 8.28 8.30 - 8.72 8.42 8.48 2.42
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■ วนัที ่3 พฤษภาคม 2561 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัสกลนคร  น า
ผู้ประกอบการจากจงัหวดัสกลนคร ได้แก่ ร้านใต้ต าหนัก สนิค้าผ้า
ยอ้มสคีรามธรรมชาต ิ รา้นครามสกล สนิคา้ผา้ยอ้มสคีรามธรรมชาต ิ
และหจก.สกลนครไวน์เนอรี่ สนิค้าน ้าหมากเม่า เข้าร่วมจ าหน่าย
สินค้าในงาน “เทศกาลไทย ณ สิงคโปร์ ” ระหว่างวันที่  3 - 6 
พฤษภาคม 2561 ณ สถานเอกอคัรราชทูต ณ สงิคโปร ์ถนนออรช์าร์ด
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี เพื่อ ส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ทีด่ขีองประเทศไทย และเป็นโอกาสในการสรา้งความ
นิยมสินค้าไทย ศิลปวฒันธรรมไทย และสร้างความเชื่อมัน่ให้แก่
นกัท่องเทีย่วและนกัลงทุนชาวสงิคโปรแ์ละต่างชาติ

แวดวงพาณิชย์

■ วนัที ่16 พฤษภาคม 2561 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัจนัทบุร ี
จดัจ าหน่ายสนิคา้ราคาประหยดัร่วมกบัตลาดตอ้งชม ครัง้ที ่2/2561
ณ ตลาดเจรญิสขุ ต.ท่าชา้ง อ.เมอืง จ.จนัทบุร ีโดยสนิค้าทีน่ าไป
จ าหน่ายได้แก่ ไข่ไก่เบอร์ 2 น ้าตาลทราย และน ้าม ันปาล์ม
มปีระชาชนเขา้ร่วมกจิกรรมจ านวน 200 ราย สามารถลดค่าครองชพี
ประชาชนไดท้ัง้สิน้ 5,660 บาท 

■ วนัที ่7 พฤษภาคม 2561 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัพะเยา ช่วย
ระบายผลผลติลิน้จี ่โดยน ากลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกลิน้จี่คุณภาพ(ชนิด
ห่อผล) อ.แม่ใจ จ.พะเยา กระจายผลผลติสู่ผูบ้รโิภคโดยตรงในพืน้ที่
กรุงเทพฯ ปรมิณฑล และภายในจงัหวดัในช่วงผลผลติออกสู่ตลาด 
อาท ิEXIM Bank ส านักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชยโ์รบนิสนั (ศรี
สมาน) เทสโกโ้ลตสั ส านกังานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพส านกังานใหญ่ 
ทอ็ปส ์โรบนิสนั เทสโกโ้ลตสั แมค็โคร และกระทรวงพาณิชย ์

■ วนัที่ 15 พฤษภาคม 2561 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัตราด 
ร่วมกบับรษิทั เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากดั จดังาน “Quarlier Durian 
Festival และของดีภาคตะวันออก” ระหว่างวันที่  15 -20 
พฤษภาคม 2561 ณ ควอเทียร์ อเวนิว ศูนย์การค้าดิเอ็มควอ
เทียร์ โดยมีอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดงาน 
กจิกรรมนี้มขี ึน้เพื่อสนับสนุนผลผลติทีม่มีาตรฐานของเกษตรกร 
รวมถึงเผยแพร่ผลไม้สายพันธุ์ไทยของจงัหวดัตราดและภาค
ตะวนัออกให้เป็นที่รู้จกัแก่ผู้บรโิภคและนักท่องเที่ยวมากยิง่ขึ้น 
โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจดักิจกรรมบุฟเฟ่ต์
ทุเรยีน การแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ผลไมส้ด ผลไมแ้ปรรูป และ
สนิคา้ของดภีาคตะวนัออก ซึง่ไดร้บัการตอบรบัจากผู้บรโิภคและ
นกัท่องเทีย่วเป็นอย่างมาก 
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■ วนัที ่21 พฤษภาคม 2561 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัเชยีงใหม่ 
อบรมความรู้ทางการตลาด รบัเทรนด์การค้าออนไลน์ ปี 2018 
พร้อมทัง้วางแนวทางการยกระดบัสินค้าที่ผลิตในพื้นที่ก้าวสู่
ตลาดสากล หวัขอ้ “รู้ลกึ รูจ้รงิ เทรนดก์ารคา้ออนไลน์ ปี 2018” 
ณ โรงแรมเมอรเ์คยีว อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ มวีตัถุประสงค์
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการตลาดให้แก่
ผูผ้ลติ ผู้ประกอบการของ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตลอดจนเพิ่มมูลค่า
และต่อยอดตลาดสนิค้าที่ผลติในพื้นที่ น าไปสู่การขยายโอกาส
ทางการค้าตลาดเป้าหมายทัง้ในและต่างประเทศ โดยเชิญ
วทิยากรผูท้รงคุณวฒุผิูแ้ทนจากธุรกจิการคา้ออนไลน์ (Marketplace)
รายใหญ่ของโลกอาทิ alibaba และ eBay มาบรรยายและ      
ใหค้ าแนะน าในเชงิลึก หวงัน าผู้ประกอบการรุกตลาดใหม่ผ่าน 
Marketplace ทีไ่ดร้บัความนิยม ซึง่จะเป็นโอกาสของผูป้ระกอบการ
ทีพ่ฒันาผลติภณัฑด์ว้ยความคดิสรา้งสรรค์และนวตักรรมใหม่ๆ 
ไดแ้สดงศกัยภาพ ต่อยอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่กา้วสูต่ลาดสากล

■ วนัที ่18 พฤษภาคม 2561 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัแม่ฮ่องสอน 
เกษตรกรผูป้ลูกกระเทยีมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน น าผลผลติกระเทยีม
แห้งคดัเกรด มดัจุก จ าหน่ายกโิลกรมัละ 80 บาท ณ ตลาด อตก. 
เพื่อกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง และก่อให้เกดิการเรียนรู้
ระบบตลาด ราคา อีกทัง้เป็นการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้เกษตรกร
ผูผ้ลติและผูค้า้ ซึง่มผีูส้นใจซือ้จ านวนมาก    

■ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมจ าหน่ายสินค้า 
ตามโครงการพฒันาผลิตภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัด
ชยันาท ระหว่างวนัที ่21 - 22 พฤษภาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์
ชัน้ 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมี
ผูป้ระกอบการสนิคา้จงัหวดัชยันาท เขา้ร่วมจ าหน่ายสนิคา้ จ านวน 
20 คหูา เป็นสนิคา้ otop สนิคา้ด ีสนิคา้เด่น อาหารแปรรูป ผกัปลอด
สารพิษ พร้อมทัง้ภายในงานจัดให้มีจุดถ่ายภาพเพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทให้เป็นที่รู้ จ ัก
แพร่หลายยิง่ขึน้ ส าหรบัผู้เขา้ร่วมกจิกรรมถ่ายภาพ ณ จุดถ่ายภาพ 
จะได้รับส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทฟรีท่านละ 1 กล่อง เมื่อแชร์
ภาพถ่ายผ่าน facebook

■ วนัที่ 19 พฤษภาคม 2561 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัอุดรธานีได้
ด าเนินกจิกรรมดงันี้ 
1. จดังานรวมพลคนพาณิชยร์่วมกบัศูนยเ์ครอืข่ายธุรกจิ Biz Club 

อุดรธานี น าผลติภณัฑส์นิค้าชุมชน สนิค้าเกษตรสนิค้าเกษตรแปรรูป
และผา้ทอพืน้เมอืง มาจ าหน่ายใหก้บั ผูบ้รโิภคโดยตรง ณ บรเิวณหน้า
อาคารส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัอุดรธานี 
2. ด าเนินโครงการเปิดป้ายตลาดประชารฐัต้องชมบ้านเชียงโดยมี

กจิกรรมจ าหน่ายสนิคา้ธงฟ้าราคาประหยดั น ้ามนัพชืน ้าตาลและการออ
กร้านของผู้ประกอบการค้า ในการจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง 
รวมทัง้การแสดงศลิปะวฒันธรรมของชาวไทยพวนใน แสดงถงึอตัลกัษณ์
และเอกลกัษณ์ของชุมชนชาวไทยพวน
3. ร่วมต้อนรบัเอกอคัรราชทูตสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนามในการ  
มาเยี่ยมจงัหวดัอุดรธานีจ านวน 130 ท่านบ้านหนองโอน อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัอุดรธานี



ธุรกจิสง่ออก และน าเขา้สนิคา้จากฮ่องกง 
เราไดส้ทิธพิเิศษอะไรบา้งจากความตกลง

การคา้เสรอีาเซยีน-ฮ่องกงมาดกูนั
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สาระน่ารู้ !
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วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

30/05/2561 –
03/06/2561

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ สงิขร มะรดิ
แฟร์ 2018

สวนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 
ศาลากลางจ.ประจวบครีขีนัธ์

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้โอทอป
อาหาร เสือ้ผา้ และสนิคา้พืน้เมอืง

สพจ.ประจวบครีขีนัธ์

01/06/2561 –
05/06/2561

งานแสดงและจ าหน่าย สนิคา้ในประเทศ
in store promotion / business 
matching ครัง้ที่ 2 

ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา
อุดรธานี จ.อุดรธานี

Business matching สพจ. อุดรธานี

07/06/2561 –
08/06/2561

งานธงฟ้าราคาประหยดั ลดค่าครองชพี
ประชาชน

ณ บรเิวณหน้าทีว่่าการอ าเภอ
นบพติ า

งานจ าหน่ายสนิคา้ราคาประหยัด
ลดค่าครองชพีประชาชน

สพจ.นครศรธีรรมราช

14/06/2561 –
15/06/2561

งานธงฟ้าราคาประหยดั ลดค่าครองชพี
ประชาชน

ณ บรเิวณหน้าทีว่่าการอ าเภอ
ท่าศาลา

งานจ าหน่ายสนิคา้ราคาประหยัด
ลดค่าครองชพีประชาชน

สพจ.นครศรธีรรมราช

15/06/2561 –
17/06/2561

เทศกาลกนิกุง้ สมทุรสาคร ครัง้ที่ 1 ณ ตลาดทะเลไทย จงัหวดั
สมทุรสาคร

งานเทศกาล สพจ. สมทุรสาคร

15/06/2561 –
17/06/2561

ตลาดประชารฐั Modern Trade จงัหวดั
สมทุรสาคร ครัง้ที ่2

ณ แมค็โคร สมทุรสาคร งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้โอทอป
สนิคา้ชุมชน

สพจ. สมทุรสาคร

15/06/2561 –
19/06/2561

มหกรรมผลิตภณัฑ์ข้าวและสินค้าเกษตร
ปลอดภยั กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง 2

ศนูยการคา้เซน็ทรลัพลาซา
ระยอง จงัหวดัระยอง

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ขา้ว
สนิคา้เกษตรปลอดภยัและสนิคา้เด่น

สพจ.พจิติร

20/06/2561 ตวิเขม้ตลาดต่างประเทศ 2 โรงแรม 24C เดอะชคิ โฮเทล
จงัหวดันครสวรรค์

งานสมัมนา สพจ.นครสวรรค์

21/06/2561 งานธงฟ้าราคาประหยดั ลดค่าครองชพี
ประชาชน

วดัโพธิเ์ยน็ ม.6 ต.บางน ้า
เปรีย้ว อ.บางน ้าเปรีย้ว
จ.ฉะเชงิเทรา

งานจ าหน่ายสนิคา้ราคาประหยัด
ลดค่าครองชพีประชาชน

สพจ.ฉะเชงิเทรา

21/06/2561 กจิกรรมออกหน่วยแพทยเ์คลือ่นที ่พอ.สว.
จงัหวดัหนองบวัล าภู ร่วมกบัโครงการ
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้ มให้
ประชาชน จงัหวดัหนองบวัล าภู ประจ าปี 
2561

บา้นโนนชยัศรี อ.นากลาง 
จ.หนองบวัล าภู

งานจ าหน่ายสนิคา้ราคาประหยัด
ลดค่าครองชพีประชาชน

สพจ.หนองบวัล าภู

21/06/2561 –
22/06/2561

งานธงฟ้าราคาประหยดั ลดค่าครองชพี
ประชาชน

ณ บรเิวณหน้าทีว่่าการอ าเภอ
พรหมครีี

งานจ าหน่ายสนิคา้ราคาประหยัด
ลดค่าครองชพีประชาชน

สพจ.นครศรธีรรมราช

25/06/2561 –
26/06/2561

งานธงฟ้าราคาประหยดั ลดค่าครองชพี
ประชาชน

ณ บรเิวณหน้าทีว่่าการอ าเภอ
ลานสกา

งานจ าหน่ายสนิคา้ราคาประหยัด
ลดค่าครองชพีประชาชน

สพจ.นครศรธีรรมราช

25/06/2561 –
01/07/2561

เทศกาลผลไมภ้าคตะวนัออก ครัง้ที1่ ณ บรเิวณสนามบนิฝงูบนิ 
207 อ.เมอืง จ.ตราด

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ สพจ.ตราด


