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รัฐ บาลให้ค วามส าคัญ กับ การพัฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต และความเป็ น อยู่
ของประชาชนในหลากหลายด้าน เพื่อยกระดับความเป็ นอยู่ของประชาชนให้ดขี น้ึ
ลดความเหลื่อมล้าในด้านต่าง ๆ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ขบั เคลื่อนตามนโยบายของ
รัฐบาลมาอย่างสม่ าเสมอ โดยในปี น้ี เรามุ่งเน้นใน 5 เรื่องหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจ
ฐานราก e-Commerce สินค้าเกษตร การส่งออก และ Big DataและSmart Ministry
ซึง่ E-Commerce ถือเป็ นกุญแจสาคัญทีจ่ ะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากไปสู่เป้าหมาย
กระทรวงจึงเร่งผลักดันให้ผปู้ ระกอบการ รวมไปถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์
ใช้ประโยชน์จากการค้าออนไลน์ โดยช่วยเหลือให้ผปู้ ระกอบการขนาดย่อม (Micro
SMEs) ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) รวมทัง้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีโอกาสทา
การค้าผ่าน e-Market place ส่งเสริมให้รา้ นค้าธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าส่งค้าปลีก
ร้า นค้า ชุ ม ชน และผู้ผ ลิต สิน ค้า ชุ ม ชน OTOP เพิ่ม ช่ อ งทางการจ าหน่ า ยสิน ค้า
ผ่านทางออนไลน์ เพราะเป็ นช่องทางใหม่ทจ่ี ะทาให้ขายสินค้าได้มากขึน้
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e - Commerce Big Bang

เพือ่ ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวง
พาณิชย์ ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และE-commerce
ลดความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวติ ความเป็ นอยู่
ประชาชนให้ดีข้นึ อย่ า งยังยื
่ น เมื่อวัน ที่ 17 พฤษภาคม 2561
กระทรวงพาณิชย์จงึ จัดงาน e-commerce Big Bang : วิถกี ารค้าไทย
สู่วถิ อี อนไลน์ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สานักงานปลัดกระทรวง
พาณิ ช ย์ ภายในงานมีก ารเปิ ด ตัว เว็บ ไซต์ ‘ของดีท ัว่ ไทย’ ที่
คัดเลือกสินค้าระดับพรีเมีย่ มของชุมชนมาจาหน่ ายผ่านเว็บไซต์
เพื่อสนับสนุ นของดีในชุมชนและเพิม่ ช่องทางการจาหน่ ายสินค้า
สร้ า งรายได้ ใ ห้ แ ก่ ชุ ม ชน และมี พ ิ ธี ล งนามในหนั ง สื อ แสด ง
เจตจานง (LOI) ซึง่ เป็ นการจับมือครัง้ ยิง่ ใหญ่ระหว่าง 30 หน่ วยงาน
เดินหน้าขับเคลื่อน e-Commerce ทัง้ ประเทศไทยไปพร้อมกัน
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กระทรวงพาณิชย์มคี วามตัง้ ใจทีจ่ ะส่งเสริมและสร้างขีดความสามารถ
ให้ผู้ป ระกอบการและวิส าหกิจ มีธุ ร กิจ ที่ แ ข็งแรงพร้อมก้า วสู่
การเป็ น Trading Nation บนฐานขององค์ความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม เราจะร่วมกันสร้างระบบนิเวศ
ครบวงจร (Ecosystem) ให้กบั ธุรกิจและเพิม่ ช่องทางการค้า
ผ่ า นรูป แบบ e-commerce สู่ผู้ป ระกอบธุ ร กิจ ฐานราก
เพื่อให้มเี ครื่องมือการตลาดทีเ่ ชื่อมสินค้าให้ถงึ มือผูบ้ ริโภค
ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการเติบโตของ
เศรษฐกิจ ในประเทศ และมูล ค่า การส่งออกของไทยที่เ พิ่ ม ขึ้น
อีกทัง้ เพิ่มอันดับการแข่งขันทางการค้าของชาติได้ตามเป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงทีต่ งั ้ ไว้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรตั น์ สนธิจิรวงศ์) กล่าวว่า
งาน e-commerce Big Bang เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสินค้าชุมชน
Offline 2 Online (B2C) เพื่อพัฒนาผูป้ ระกอบการรายย่อย SMEs ทีอ่ ยู่ภายใต้
การดูแลของกระทรวงพาณิชย์ให้สามารถใช้เทคโนโลยีเพิม่ ช่องทางการตลาด
ออนไลน์ ได้อย่า งมีป ระสิทธิภ าพ โดยไฮไลท์ข องกิจ กรรมแบ่ งเป็ น 2 ช่ว ง
สาคัญ คือ พิธเี ปิ ดตัวเว็บไซต์ "ของดีทวไทย”
ั่
(www.kongdeetourthai.com)
ซึง่ กระทรวงพาณิชย์ได้คดั เลือกของดีและของเด่นจากทัวประเทศมาน
่
าเสนอ
แก่ผบู้ ริโภคโดยตรงในรูปแบบ e-Directory เมื่อเข้าชมเว็บไซต์แล้วรับรองว่า
ท่ า นจะไม่ ผิด หวัง กับ ร้า นค้า ที่ผ่ า นการคัด เลือ กอย่ า งเข้ม ข้น ใน เบื้อ งต้ น
เพีย ง 100 ร้า นค้า เพราะเป็ น สิน ค้า ระดับ พรีเ มี่ย ม ที่ผ่ า นการตรวจสอบ
คุณภาพ การันตีถงึ ความภาคภูมใิ จเมื่อได้ใช้สนิ ค้าไทย ทัง้ นี้ รา้ นค้าทีผ่ ่านการ
คัดเลือกกระทรวงพาณิชย์จะช่วยพัฒนาต่อยอดและเสริมทักษะในด้านต่างๆ
ให้เข้มแข็งมากขึน้ อาทิ การพัฒนาช่องทางการตลาดให้หลากหลาย (Marketing)
การพัฒนาภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (Branding) และการวางตาแหน่ งสินค้า
(Positioning) เป็ นต้น
สาหรับการซื้อขายสินค้าจากเว็บไซต์ของดีทวไทย
ั่
ผู้ใช้บริการ
สามารถค้นหาสินค้าผ่านระบบการปกั หมุด Location ร้านค้าของดีทวประเทศไทย
ั่
จากแผนที่ (Mapping) นอกจากนี้ ย ัง เป็ นศู น ย์ ร วมข้อ มู ล และเครื่อ งมื อ
ที่ผู้ป ระกอบธุ ร กิจ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ (e-Portal) เช่ น เครื่อ งมือ ทางการตลาด
การตรวจสุขภาพเว็บไซต์ เพื่อนาไปพัฒนาปรับปรุงให้ทนั สมัย การรวบรวม
องค์ความรูแ้ ละข่าวสารใหม่ๆ นอกจากนี้ในอนาคตกระทรวงพาณิชย์ได้วางแผน
ทีจ่ ะพัฒนาเว็บไซต์ของดีทวไทยให้
ั่
กลายเป็ นตลาดกลางพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
(e-Marketplace) ของสินค้าไทยซึ่งจะทาให้ผู้บ ริโ ภคสามารถซื้อ สินค้าผ่า น
เว็บไซต์ได้โดยตรง
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ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยงั กล่าวต่อว่า นอกจาก
การเปิ ดตัวเว็บไซต์ของดีทวไทยแล้
ั่
ว ยัง มีพธิ ลี งนามในหนังสือ
แสดงเจตจานง (Letter of Intent : LOI) ความร่วมมือการส่งเสริม
ช่อ งทางการตลาด e-Commerce แก่ ผู้ป ระกอบการพาณิ ช ย์
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ไ ทย จ านวน 30 หน่ ว ยงาน อาทิ หน่ ว ยงาน
ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ หน่ วยงานราชการ ตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) ผูใ้ ห้บริการขนส่ง (Logistics)และ
ผูใ้ ห้บริการชาระเงิน (e-Payment) โดยมีวตั ถุประสงค์ ใน 5 ด้าน
คือ 1) การให้คาปรึกษา แนะนาช่องทางตลาดพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
(e-Commerce) และพัฒ นาองค์ ค วามรู้อ่ืน ๆ ที่เ กี่ย วข้ อ งกับ
การทาพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
2) การส่ ง เสริม และสร้า งโอกาสทางการตลาดทัง้ ในรูป แบบ
ออฟไลน์และออนไลน์อย่างครบวงจร
3) การร่วมมือประชาสัมพันธ์กจิ กรรมต่างๆ
4) การสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนให้สามารถ
พัฒนาการขนส่งสินค้า (Logistics) และระบบชาระเงิน (Payment)
ทีส่ ามารถลดต้นทุนและสอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
5) การเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
ทีผ่ ่านการพัฒนาของกระทรวงพาณิชย์ กับตลาดกลางพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) ภาครัฐและภาคเอกชนเพือ่ เป็ น
การเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ ายสินค้าให้แ ก่ผู้ประกอบธุ รกิจ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์”
กระทรวงพาณิ ช ย์ มุ่ ง มั น่ ที่ จ ะผลั ก ดั น และยกระดั บ
มาตรฐานคุณภาพของผูป้ ระกอบธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง พร้ อมที่
จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ แนวคิดด้าน "การค้าไทยสู่วถิ ี
ออนไลน์” จะเป็ นโอกาสสาคัญทางการตลาดทีจ่ ะสร้างผูป้ ระกอบ
ธุรกิจไทยให้เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจบนระบบดิจทิ ลั เกิดการ
เชื่อมโยงเครือข่ายโซ่ อุปทานและกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ได้อ ย่ า งรวดเร็ว นั น่ เอง ป จั จุ บ ัน มู ล ค่ า ทางการค้า ของธุ ร กิจ
E - commerce ในประเทศไทยมีจานวน 2.8 ล้านล้านบาท และ
มีผปู้ ระกอบการจานวน 7 แสนราย ทัง้ นี้ คาดการว่าในอีก 3 ปี
ข้า งหน้ า E - commerce จะสามารถสร้า งมูล ค่า ทางการค้า
ให้ประเทศไทยได้จานวน 3 ล้านล้านบาท และมีผปู้ ระกอบการ
เข้าสูร่ ะบบออนไลน์เพิม่ ขึน้ เป็ นจานวนมากกว่า 1 ล้านราย
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เว็บไซต์ของดีทวไทย
ั่
เป็ นเว็บไซต์ทร่ี วบรวมสินค้าและบริการจากทัวประเทศ
่
(e-Directory) โดยภายใน
เว็บไซต์มกี ารจัดแบ่งหมวดหมูส่ นิ ค้าตามประเภทต่างๆ ได้แก่ พืน้ ที่ ประเภทสินค้า คะแนนจากผูใ้ ช้บริการ
(Rating) สามารถค้นหาสินค้าและบริการผ่านระบบการปกั หมุด Location ร้านค้าของดีทวประเทศไทยจาก
ั่
แผนที(่ Mapping) เชือ่ มระบบปกั หมุดเข้ากับการท่องเทีย่ วไทย (สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วและบริการต่างๆ)
นอกจากการรวบรวมร้านค้า สินค้า และบริการทัวประเทศแล้
่
ว ยังมีการบ่มเพาะผูป้ ระกอบการทีม่ แี ค่
ช่องทางการค้าในรูปแบบออฟไลน์ ให้สามารถมีช่องทางการค้าออนไลน์ จานวนไม่น้อยกว่า 1,500 ราย
และจะมีการจัดงานแสดงสินค้าทีร่ วบรวมร้านค้า ทีผ่ ่านการพัฒนาใน 5 ครัง้ ครอบคลุมทัวประเทศ
่
ซึง่ ผูท้ ่ี
สนใจสามารถเลือกชม เลือกซือ้ สินค้าและบริการจากร้านค้าออนไลน์ทวประเทศได้
ั่
อย่างง่ายดาย
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้รวบรวมสินค้า บริการ ร้านอาหาร ร้านค้าทีด่ ที ส่ี ุด
ทัวไทยมาไว้
่
ในทีเ่ ดียว เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าดี มีคุณภาพจากชุมชน ได้ งา่ ยสบายภายใน
คลิกเดียว อีกทัง้ ยังเป็ นการสนับสนุ น SME ไทย ให้มชี ่องทางการตลาดเพิม่ ขึน้ มีโอกาสเติบโตและเพิม่
ศักยภาพธุรกิจผ่านช่องทางการค้าออนไลน์

การมอบเครื่องEDC แก่ร้านค้าธงฟ้ าประชารัฐ
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ได้ม ีการมอบนโยบาย
และส่งมอบเครื่องEDC ให้แก่ร้านค้า ธงฟ้าประชารัฐในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล จานวน 586 ราย
กระทรวงพาณิชย์มแี ผนทีจ่ ะพัฒนาร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
ให้มศี กั ยภาพในการทาธุรกิจเพิม่ มากขึน้ ตัง้ เป้าทีจ่ ะผลักดัน
ให้พ ัฒ นาร้า นค้า ที่ม ีอ ยู่ 4 หมื่น แห่ ง เป็ น โชห่ ว ยมือ อาชีพ
โดยเริ่ม จากการยกระดับ การให้บ ริการในร้า นค้า ธงฟ้ า ให้
ทันสมัยด้วยการนาระบบอิเลคทรอนิคส์มาใช้ เพื่อสนองตอบ
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที และทาให้ ผู้ขาย
ทราบว่ามีการซือ้ ขายสินค้าชนิดใด จานวนเท่าใด เกิดประโยชน์
ในการบริหารจัดการและกระจายสินค้าสูช่ มุ ชน
้
ทัง้ นี้ ยังมีแผนทีจ่ ะฝึกอบรมเจ้าของร้านค้าธงฟาประชารัฐ ประกอบด้วย 4 หลักสูตร คือ
1. การบริหารธุรกิจอย่างง่าย
2. การจัดทาบัญชีและบริหารภาษี
3. การเชือ่ มโยง รวบรวม และกระจายผลิตภัณฑ์ชมุ ชนและท้องถิน่
4. หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และกฎกติกาทีร่ า้ นค้าธงฟ้าประชารัฐต้องทราบและถือปฏิบตั ิ
โดยกาหนดระยะเวลาอบรม รุ่นละ 5 วัน ซึ่งได้มกี ารลงพื้นที่เพื่อการสร้างเครือขาย (Network) ระหว่างร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐระดับอาเภอและระดับจังหวัด ผูผ้ ลิตสินค้าชุมชน ผูผ้ ลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ และสถาบัน
การศึกษา ตลอดจนเพื่อการเชื่อมโยงสินค้า ชุมชน/สินค้าเกษตร สู่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และผู้ผลิตสินค้า อุปโภคบริโภค
รายใหญ่ รายภูมภิ าค จานวน 8 ครัง้ ในจังหวัดพิษณุโลก บุรรี มั ย์ อุดรธานี เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ราชบุร ี และชลบุร ี 5

การฝึกอบรมร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ จะทาให้รา้ นค้ามีความเข้มแข็ง
มากขึน้ สามารถทาธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขยายโอกาส
เข้าสู่ตลาดการค้าออนไลน์ เพราะปจั จุบนั นอกจากจะมีลูกค้าทีเ่ ป็ น
ผูถ้ อื บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ยังจะได้ลูกค้าทัวไปที
่ ช่ ่นื ชอบการซื้อ
สินค้าผ่านทางออนไลน์ จะเป็ นการเพิม่ ยอดขายและเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ซึง่ จะส่งผลให้รา้ นโชห่วย ร้านค้าชุมชนเหล่านี้สามารถ
แข่งขันและมีความเข้มแข็งเพิม่ มากขึน้ ขณะเดียวกัน จะเข้าไปช่วย
ลดต้นทุนในการซือ้ สินค้า โดยสารวจกลุ่มสินค้าขายดีและผลักดันให้
ร้านค้ารวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายในการซือ้ สินค้ากับผูผ้ ลิต ซึง่ จะทาให้
สามารถเจรจาต่อรองกับผูผ้ ลิตสินค้าให้มาเข้าร่วมโครงการ และขอความ
ร่วมมือลดราคาสินค้าให้เหมาะสมเพือ่ ลดต้นทุนในการสังซื
่ อ้ สินค้า
นอกจากนี้ ยังจะเพิม่ จานวนรายการสินค้าเข้าไปจาหน่ ายใน
ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยจะทาการเชื่อมโยงสินค้าจากเกษตรกร
ผูผ้ ลิตชุมชน ผู้ผลิตท้องถิน่ เช่น ผัก ผลไม้ สินค้ า OTOP และ
สินค้า GI ของจังหวัด มาจาหน่ ายในร้านค้าด้วย ซึ่งไม่ เพียงแต่
ช่วยเพิม่ จานวนสินค้าภายในร้านค้า แต่ยงั เป็ นการช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ฐานราก ทาให้เกษตรกรและผู้ผลิตในชุมชนมีรายได้
เพิม่ ขึน้ ด้วย
สาหรับ การกากับ ดูแ ลร้า นค้า ที่เ ข้า ร่ว มโครงการ จะมีการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ข องการสมัครเข้า เป็ น ร้า นค้า ธงฟ้ า ประชารัฐ โดย
กระทรวงฯ จะมีการตรวจสอบร้านค้า และจะดาเนินการขัน้ เด็ดขาด
หากพบว่ามีการกระทาผิดจริง จะทาการปลดออกจากโครงการ
และยึดคืนเครือ่ งรูดบัตรทันที
นอกจากรับมอบนโยบายแล้ว ผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้ า
ประชารัฐยังได้รบั ฟงั การเสวนา เรื่อง การบริหารร้านค้าอย่า ง
มืออาชีพ สวัสดิการของผูถ้ อื บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การใช้เครื่อง
และวิธ ีก ารติด ตัง้ เครื่อ ง รูด บัต ร EDC และร่ว มกิจ กรรมการ
เชือ่ มโยงการซือ้ ขายระหว่างผูผ้ ลิต และเครือข่าย Biz club สินค้า
ชุมชนด้วย ผูท้ ร่ี บั เครือ่ ง EDC สามารถเปิ ดใช้ได้ในวันรุง่ ขึน้
สาหรับยอดจาหน่ ายสินค้าผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ตัง้ แต่
4 ตุ ล าคม 2560 - 8 พฤษภาคม 2561 มีย อดใช้จ่ า ยไปแล้ ว
25,986 ล้านบาท
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สรุปสถานการณ์สินค้าเกษตรสาคัญ : เดือนเมษายน 2561
สิ นค้า
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ
หัวมันสาปะหลังสดคละ
ยางแผ่นดิ บ ชัน้ 3
ผลปาล์มน้ามันทัง้ ทลาย นน.>15 กก.
ข้าวโพดเมล็ดความชื้น 14.5 %

ราคา
เฉลี่ย
(มี.ค.)
15,084
2.34
44.42
2.96
8.28

ราคาที่เกษตรกรขายได้ เดือน เม.ย.(บาท)
สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4 ราคา
เฉลี่ย
(เม.ย.)
15,155
2.49
42.57
2.74
8.30

ข้าว

ราคาข้าวหอมมะลิทเ่ี กษตรกรขายได้ราคาสูงขึน้ เนื่องจากตลาดมีความ
ต้องการข้าวอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้คาดการณ์ผลผลิตข้าว
โลกปี 2560/61 ณ เดือนเมษายน 2561 ว่ าผลผลิต จะมี 487.462 ล้านตัน
ข้าวสาร เพิม่ ขึน้ จากปี 2559/60 ร้อยละ 0.27 และสต็อกปลายปีคงเหลือ 144.424
ล้านตันข้าวสาร เพิม่ ขึน้ จากปีทผ่ี ่านมาร้อยละ 5.34

มันสาปะหลัง

ราคามันสาปะหลังทีเ่ กษตรกรขายได้ราคาเพิม่ ขึน้ ผลผลิตออกสูต่ ลาด
มาก แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผูป้ ระกอบการมันสาปะหลัง ประกอบ
กับราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลังปรับตัวสูงขึน้ ส่งผลให้ราคาทีเ่ กษตรกร
ขายได้ปรับตัวสูงขึน้ ด้วย โดยเดือนเมษายน 2561 คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่
ตลาด 2.52 ล้านตัน (ร้อยละ 9.24 ของผลผลิตทัง้ หมด) ทัง้ นี้ผลผลิตมัน
สาปะหลังปี 2561 ออกสู่ตลาดแล้ว (เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)
ปริมาณ 18.79 ล้านตัน (ร้อยละ 68.96 ของผลผลิตทัง้ หมด)

ยางพารา

ราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้ปรับตัว ลดลง ซึ่งเป็ น ไปตาม
ความกดดันจากราคาตลาดล่วงหน้าทีส่ ่งมอบเดือนเมษายน 2561ทีป่ รับตัว
ลดลง โดยผลผลิตยางพาราที่ออกสู่ตลาดเดือนเมษายน ประมาณ 0.103
ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 2.11 ของประมาณรวมทัง้ ปีทป่ี ระมาณ 4.902 ล้าน
ตัน โดยเดือนนี้เป็นช่วงหยุดกรีดยางจึงมีผลลิตออกสู่ตลาดน้ อย

ปาล์มน้ามัน

-

15,229
2.52
43.16
2.83
8.72

15,322
2.52
43.92
2.86
8.42

15,236
2.51
43.22
2.86
8.48

%
ราคาเฉลี่ย
เม.ย./มี.ค.
1.01
7.26
-2.70
-3.38
2.42

คาดการณ์สถานการณ์
ข้าว –คาดการณ์ว่าราคาข้าว จะมีราคาสูงขึน้ ได้ เนื่องจากยังมีความต้องการของ
ตลาดอย่างต่อเนื่อง และจากการทีไ่ ทยชนะการประมูลข้าวขาว 25% แบบจีทูจี ที่ม ี
กาหนดส่งมอบจานวน 120,000 ตัน ในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. ส่งผลให้กระตุน้ ราคาข้าว
ภายในประเทศ จากความต้องการส่งมอบข้าวจานวนมากได้อกี ทางหนึ่ง

มันสาปะหลัง –คาดการณ์ว่าราคามันสาปะหลังที่เกษตรกรขายได้จะเพิม่ ขึน้ จาก
เดือนก่อนเล็กน้อย จากปริมาณผลผลิตทีเ่ ข้าสู่ตลาดมากขึน้ แต่ยงั มีความต้องการ
ทัง้ ในและต่างประเทศทีม่ เี พิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงพาณิชย์มแี ผนจะไป
ส่งเสริมตลาดมันสาปะหลังในประเทศนิวซีแลนด์ในช่วงเดือนกันยายน ภายหลังจาก
ที่ประสบความส าเร็ จในการเข้าร่ ว มงานแสดงสิน ค้ าอาหารสัต ว์ น านาชาติ
International Feed Congress and Exhibition – TUYEM ครัง้ ที่ 13 ณ ประเทศตุรกี
ซึง่ ตุรกีถอื เป็นตลาดใหม่ทม่ี ศี กั ยภาพ โดยมีการนาเข้ากว่า 10 ล้านตันต่อปี
ยางพารา - คาดว่าราคาน่ าจะปรับตัวเพิม่ ขึ้นได้ เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ายังคง
ขยายตัว รวมถึงราคาน้ ามันที่ขยับสูงขึ้นมากกว่า 70 USD ต่ อบาเรล และความ
ต้องการภายในประเทศยังคงมีอย่างต่อเนื่อง สต็อกยางจีน ณ เมืองชิงเต่า ลดลง
รวมถึงราคาซื้อขายล่วงหน้าทีจ่ ะส่งมอบในเดือน พ.ค. ปรับตัวสูงขึน้ แม้ว่าจะมีปจั จัย
กดดันจากค่าเงินบาททีแ่ ข็งค่า และชาวสวนยางน่าจะกลับมากรีดยางทาให้มผี ลลลิต
ออกสู่ตลาดมากขึน้ ก็ตาม

ปาล์มน้ามัน –คาดว่าราคาจะปรับตัวในกรอบแคบ โดยปจั จัยกดดันมาจาก การทีม่ ี
ราคาปาล์มน้ามันปรับตัวลดลงจากผลผลิตทีเ่ ข้าสู่ตลาดมากขึน้ โดย
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2561 ผลผลิตปาล์มน้ามันเดือนเมษายนจะมี ผลผลิตออกสูต่ ลาดมากขึน้ และราคาน้ามันปาล์มดิบซื้อขายล่วงหน้าตลาดมาเลเซียที่
จะส่งมอบในเดือนกรกฎาคม ยังคงปรับตัวลดลง และมีปจั จัยบวกคือ สต็อกน้ ามัน
ประมาณ 1.488 ล้านตันคิด สูงขึน้ จากเดือนมีนาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 20.10
ปาล์มของมาเลเซียลดลงติดต่อกันเป็ นเดือนทีส่ าม และคาดการณ์ว่าความต้องการ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ผลผลิตจะเพิม่ ขึน้ ในช่วงเดือนรอมฎอน
ราคาข้าวโพดทีเ่ กษตรกรขายได้ปรับตัวราคาสูงขึน้ เนื่องจากความ
ต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยงั คงมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในขณะนี้เพิง่ เริม่
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ –คาดการณ์ว่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จะมีราคาทรงตัวขึน้ ลงใน
เข้าสู่ฤดูกาลผลิตรอบใหม่ ผลผลิตทีเ่ ข้าสู่ตลาดยังไม่พอต่อความต้องการ และ
กรอบแคบ เนื่องจากยังมีความต้องการในระดับสูง และผลผลิตไม่เพียงพอต่อความ
ความต้องการในตลาดโลกเพิม่ ขึน้ โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความ
ต้องการ แต่ยงั ต้องจับตา มติคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ต้องการใช้ข ้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก ปี 2560/61 ว่ ามี 1,069.19 ล้านตัน
(นบขพ.) ซึง่ มีวาระพิจารณาสัดส่วนการรับซื้อข้าวโพดในประเทศ ต่อการนาเข้าข้าว
เพิม่ ขึน้ จาก 1,058.53 ล้านตัน ในปี 2559/60 ร้อยละ 1.01
สาลี จาก 1 ต่อ 3 เหลือ 1 ต่อ 2 ว่าจะมีมติลดสัดส่วนหรือไม่ โดยคาดว่าจะมีการ
ประชุมในช่วงสิน้ เดือนพฤษภาคมนี้
หมายเหตุ สัปดาห์ที่ 2 ไม่มีรายงานสถานการณ์ราคาเนื่ องจากหยุดสงกรานต์

ทีม่ า : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร /กรมการค้าภายใน 7

แวดวงพาณิชย์

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดสกลนคร นา
ผู้ประกอบการจากจังหวัดสกลนคร ได้แก่ ร้านใต้ตาหนัก สินค้าผ้า
ย้อมสีครามธรรมชาติ ร้านครามสกล สินค้าผ้าย้อมสีครามธรรมชาติ
และหจก.สกลนครไวน์ เนอรี่ สินค้าน้ าหมากเม่า เข้าร่ วมจาหน่ าย
สิ น ค้ า ในงาน “เทศกาลไทย ณ สิ ง คโปร์ ” ระหว่ า งวั น ที่ 3 - 6
พฤษภาคม 2561 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ถนนออร์ชาร์ด
สาธารณรัฐ สิง คโปร์ ซึ่ ง จัด ขึ้น เป็ น ประจ าทุ ก ปี เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ภาพลักษณ์ทด่ี ขี องประเทศไทย และเป็ นโอกาสในการสร้างความ
นิยมสินค้าไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย และสร้างความเชื่อมัน่ ให้ แก่
นักท่องเทีย่ วและนักลงทุนชาวสิงคโปร์และต่างชาติ
■

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดพะเยา ช่วย
ระบายผลผลิตลิน้ จี่ โดยนากลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกลิน้ จี่คุณภาพ(ชนิด
ห่อผล) อ.แม่ใจ จ.พะเยา กระจายผลผลิตสู่ผบู้ ริโภคโดยตรงในพืน้ ที่
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภายในจังหวัดในช่วงผลผลิต ออกสู่ตลาด
อาทิ EXIM Bank สานักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์โรบินสัน (ศรี
สมาน) เทสโก้โลตัส สานักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพสานักงานใหญ่
ท็อปส์ โรบินสัน เทสโก้โลตัส แม็คโคร และกระทรวงพาณิชย์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดตราด
ร่วมกับบริษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ป จากัด จัดงาน “Quarlier Durian
Festival และของดี ภ าคตะวั น ออก” ระหว่ า งวั น ที่ 15 -20
พฤษภาคม 2561 ณ ควอเทียร์ อเวนิว ศูน ย์การค้า ดิเอ็มควอ
เทีย ร์ โดยมีอ ธิบ ดีก รมการค้ า ภายใน เป็ น ประธานเปิ ด งาน
กิจกรรมนี้มขี น้ึ เพื่อสนับสนุ นผลผลิตทีม่ มี าตรฐานของเกษตรกร
รวมถึง เผยแพร่ผ ลไม้สายพัน ธุ์ไ ทยของจัง หวัด ตราดและภาค
ตะวันออกให้เป็ นที่รู้จกั แก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ ยวมากยิง่ ขึ้น
โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดกิจกรรมบุฟเฟ่ต์
ทุเรียน การแสดงและจาหน่ ายสินค้าผลไม้สด ผลไม้แปรรู ป และ
สินค้าของดีภาคตะวันออก ซึง่ ได้รบั การตอบรับจากผู้บริโภคและ
นักท่องเทีย่ วเป็ นอย่างมาก
■

■

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดจันทบุรี
จัดจาหน่ายสินค้าราคาประหยัดร่วมกับตลาดต้องชม ครัง้ ที่ 2/2561
ณ ตลาดเจริญสุข ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยสินค้าทีน่ าไป
จาหน่ า ยได้แ ก่ ไข่ไ ก่เ บอร์ 2 น้ า ตาลทราย และน้ า มัน ปาล์ม
มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 200 ราย สามารถลดค่าครองชีพ
ประชาชนได้ทงั ้ สิน้ 5,660 บาท
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■ วันที่ 21

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดแม่ฮ่องสอน
เกษตรกรผูป้ ลูกกระเทียมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นาผลผลิตกระเทียม
แห้งคัดเกรด มัดจุก จาหน่ ายกิโลกรัมละ 80 บาท ณ ตลาด อตก.
เพื่อกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง และก่อให้เกิดการเรียนรู้
ระบบตลาด ราคา อีกทัง้ เป็ นการสร้า งเครือข่ายกลุ่มผู้เกษตรกร
ผูผ้ ลิตและผูค้ า้ ซึง่ มีผสู้ นใจซือ้ จานวนมาก
■

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดอุดรธานี ได้
ดาเนินกิจกรรมดังนี้
1. จัดงานรวมพลคนพาณิชย์ร่วมกับศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz Club
อุดรธานี นาผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชน สินค้าเกษตรสินค้าเกษตรแปรรูป
และผ้าทอพืน้ เมือง มาจาหน่ ายให้กบั ผูบ้ ริโภคโดยตรง ณ บริเวณหน้า
อาคารสานักงานพาณิชย์จงั หวัดอุดรธานี
2. ดาเนินโครงการเปิ ดป้ายตลาดประชารัฐต้องชมบ้านเชียงโดยมี
กิจกรรมจาหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด น้ามันพืชน้าตาลและการออ
กร้านของผู้ประกอบการค้า ในการจ าหน่ ายให้ก ับผู้บริโภคโดยตรง
รวมทัง้ การแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยพวนใน แสดงถึงอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของชุมชนชาวไทยพวน
3. ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการ
มาเยี่ยมจังหวัดอุดรธานีจานวน 130 ท่านบ้านหนองโอน อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี

พฤษภาคม 2561 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดเชียงใหม่
อบรมความรู้ทางการตลาด รับเทรนด์การค้าออนไลน์ ปี 2018
พร้อ มทัง้ วางแนวทางการยกระดับ สิน ค้า ที่ผ ลิต ในพื้น ที่ ก้า วสู่
ตลาดสากล หัวข้อ “รู้ลกึ รูจ้ ริง เทรนด์การค้าออนไลน์ ปี 2018”
ณ โรงแรมเมอร์เคียว อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อ เพิ่ม ขีด ความสามารถในการแข่ง ขัน ด้า นการตลาดให้ แ ก่
ผูผ้ ลิต ผู้ประกอบการของ จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนเพิ่ มมูลค่า
และต่อยอดตลาดสินค้าที่ผลิตในพื้นที่ นาไปสู่การขยายโอกาส
ทางการค้า ตลาดเป้ าหมายทัง้ ในและต่ า งประเทศ โดยเชิญ
วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒผิ แู้ ทนจากธุรกิจการค้าออนไลน์ (Marketplace)
รายใหญ่ ข องโลกอาทิ alibaba และ eBay มาบรรยายและ
ให้คาแนะนาในเชิงลึก หวังนาผู้ประกอบการรุกตลาดใหม่ผ่าน
Marketplace ทีไ่ ด้รบั ความนิยม ซึง่ จะเป็ นโอกาสของผูป้ ระกอบการ
ทีพ่ ฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ดว้ ยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ
ได้แสดงศักยภาพ ต่อยอดภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ก้าวสูต่ ลาดสากล

■

สานักงานพาณิ ชย์จ ังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมจ าหน่ ายสิ นค้า
ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัด
ชัยนาท ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์
ชัน้ 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แจ้ งวัฒนะ กรุ งเทพมหานคร โดยมี
ผูป้ ระกอบการสินค้าจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมจาหน่ ายสินค้า จานวน
20 คูหา เป็ นสินค้า otop สินค้าดี สินค้าเด่น อาหารแปรรูป ผักปลอด
สารพิ ษ พร้ อมทัง้ ภายในงานจัดให้ มี จุ ดถ่ ายภาพเพื่ อเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ การท่ องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทให้ เป็ นที่ รู้ จ ัก
แพร่หลายยิง่ ขึน้ สาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพ ณ จุ ดถ่ายภาพ
จะได้ ร ับส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทฟรีท่ านละ 1 กล่ อง เมื่อแชร์
ภาพถ่ายผ่าน facebook
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สาระน่ารู้ !

ธุรกิจส่งออก และนาเข้าสินค้าจากฮ่องกง
เราได้สทิ ธิพเิ ศษอะไรบ้างจากความตกลง
การค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกงมาดูกนั

10

กิจกรรมภูมิภาค... เดือนมิถนุ ายน
วันที่จดั งาน

ชื่องาน

สถานที่จดั งาน

ลักษณะงาน

หน่ วยงานที่ รบั ผิ ดชอบ

30/05/2561 –
03/06/2561

งานแสดงและจาหน่ายสินค้า สิงขร มะริด
แฟร์ 2018

สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
ศาลากลางจ.ประจวบคีรขี นั ธ์

งานแสดงและจาหน่ายสินค้าโอทอป
อาหาร เสือ้ ผ้า และสินค้าพืน้ เมือง

สพจ.ประจวบคีรขี นั ธ์

01/06/2561 –
05/06/2561

งานแสดงและจาหน่าย สินค้าในประเทศ
in store promotion / business
matching ครัง้ ที่ 2

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
อุดรธานี จ.อุดรธานี

Business matching

สพจ. อุดรธานี

07/06/2561 –
08/06/2561

งานธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพ
ประชาชน

ณ บริเวณหน้าทีว่ ่าการอาเภอ
นบพิตา

งานจาหน่ ายสินค้าราคาประหยัด
ลดค่าครองชีพประชาชน

สพจ.นครศรีธรรมราช

14/06/2561 –
15/06/2561

งานธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพ
ประชาชน

ณ บริเวณหน้าทีว่ ่าการอาเภอ
ท่าศาลา

งานจาหน่ ายสินค้าราคาประหยัด
ลดค่าครองชีพประชาชน

สพจ.นครศรีธรรมราช

15/06/2561 –
17/06/2561

เทศกาลกินกุง้ สมุทรสาคร ครัง้ ที่ 1

ณ ตลาดทะเลไทย จังหวัด
สมุทรสาคร

งานเทศกาล

สพจ. สมุทรสาคร

15/06/2561 –
17/06/2561

ตลาดประชารัฐ Modern Trade จังหวัด
สมุทรสาคร ครัง้ ที่ 2

ณ แม็คโคร สมุทรสาคร

งานแสดงและจาหน่ายสินค้าโอทอป
สินค้าชุมชน

สพจ. สมุทรสาคร

15/06/2561 –
19/06/2561

มหกรรมผลิตภัณฑ์ข ้าวและสินค้าเกษตร ศูนยการค้าเซ็นทรัลพลาซา
ปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ระยอง จังหวัดระยอง

สพจ.พิจติ ร
งานแสดงและจาหน่ายสินค้าข้าว
สินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเด่น

20/06/2561

ติวเข้มตลาดต่างประเทศ 2

โรงแรม 24C เดอะชิค โฮเทล
จังหวัดนครสวรรค์

งานสัมมนา

สพจ.นครสวรรค์

21/06/2561

งานธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพ
ประชาชน

วัดโพธิ ์เย็น ม.6 ต.บางน้า
เปรีย้ ว อ.บางน้าเปรีย้ ว
จ.ฉะเชิงเทรา

งานจาหน่ ายสินค้าราคาประหยัด
ลดค่าครองชีพประชาชน

สพจ.ฉะเชิงเทรา

21/06/2561

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ พอ.สว. บ้านโนนชัยศรี อ.นากลาง
จังหวัด หนองบัว ล าภู ร่ ว มกับ โครงการ จ.หนองบัวลาภู
บ าบัด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข สร้ า งรอยยิ้ ม ให้
ประชาชน จังหวัดหนองบัวลาภู ประจาปี
2561

งานจาหน่ ายสินค้าราคาประหยัด
ลดค่าครองชีพประชาชน

สพจ.หนองบัวลาภู

21/06/2561 –
22/06/2561

งานธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพ
ประชาชน

ณ บริเวณหน้าทีว่ ่าการอาเภอ
พรหมคีร ี

งานจาหน่ ายสินค้าราคาประหยัด
ลดค่าครองชีพประชาชน

สพจ.นครศรีธรรมราช

25/06/2561 –
26/06/2561

งานธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพ
ประชาชน

ณ บริเวณหน้าทีว่ ่าการอาเภอ
ลานสกา

งานจาหน่ ายสินค้าราคาประหยัด
ลดค่าครองชีพประชาชน

สพจ.นครศรีธรรมราช

25/06/2561 –
01/07/2561

เทศกาลผลไม้ภาคตะวันออก ครัง้ ที1่

ณ บริเวณสนามบินฝูงบิน
207 อ.เมือง จ.ตราด

งานแสดงและจาหน่ ายสินค้า

สพจ.ตราด

กองบรรณาธิ การ : กองบริหารการพาณิชย์ภูมภิ าค สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สถานที่ติดต่อ : กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถ.นนทบุร ี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุร ี 11000 โทรศัพท์ 02 – 5077012/6464/6929/6902 แฟกซ์ 02-5475290
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