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ยทุธศาสตรก์ารค้า
เพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและชมุชน 

(2562 – 2564)สวสัดเีดอืนตุลาคมค่ะท่านผูอ้่านทุกท่าน
ปลายฝนต้นหนาวแบบนี้สภาพอากาศ
ค่อนขา้งแปรปรวน ดแูลสขุภาพกนัดว้ยนะคะ
ส าหรบัจดหมายขา่วฉบบันี้ เราจะน าเสนอ
ถงึยุทธศาสตรก์ารคา้เพื่อเศรษฐกจิฐานราก
และชุมชน (2562-2564) ทีก่ระทรวงพาณิชย์
มุ่งเน้นพฒันาเศรษฐกจิฐานรากใหเ้ติบโต
อย่างทัว่ถงึดว้ยการคา้ทีเ่ชื่อมโยงถงึชุมชน
และกลไกประชารฐั และฉบบันี้เราจะขอ
แนะน าผู้ช่วยใหม่ของธุรกิจในยุคดิจิทัล
ที่จะช่วยให้การสื่อสารทางออนไลน์
มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 
รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ติดตามได ้  
ในฉบบันี้เลยค่ะ
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พาณิชยย์คุใหม ่ฉบัไว โปรง่ใส มองไกล ใกลชิ้ดประชาชน

ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่กีารกระจุกตวัของรายไดแ้ละทรพัยส์นิสงูมาก
ประเทศหนึ่งในเอเชยี โดยกลุ่มคนรวยที่สุด 20 % มสี่วนแบ่งรายได้ 56 % 
และมสี่วนแบ่งทรพัย์สนิ 70% สภาวะดังกล่าวก่อให้เกดิความเสี่ยงที่จะเกิด
ความขดัแยง้อยา่งรนุแรงในสงัคม ทัง้นี้ สาเหตุของความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิ
และสงัคมมหีลายประการและมคีวามสลบัซบัซอ้นมาก สาเหตุของความเหลื่อมล ้า
ทางเศรษฐกจิและสงัคมส่วนหนึ่งเกดิจากนโยบายของรฐัเอง ถงึแมว้่านโยบาย
ของรฐัจะเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุแห่งความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิและสงัคม 
นโยบายของรฐักเ็ป็นหนึ่งในมาตรการลดความเหลื่อมล ้า และสรา้งความเป็นธรรม
ในสงัคมทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ หากไดม้กีารวางแผนและน ามาใชอ้ยา่งถกูวธิี

การให้ความส าคญักบัปญัหาความยากจนในระดบัจงัหวดัของแต่ละ
ภูมภิาคจะสามารถสะท้อนปญัหาความยากจนได้ชดัเจนมากขึ้น สาเหตุของ
ความยากจนและความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ในแต่ละภูมภิาค มีความรุนแรง 
มากน้อยต่างกนั ส่วนหนึ่งเกดิจากปจัจยัพืน้ฐาน ฐานะทางเศรษฐกจิของครอบครวั
ตัง้แต่ก าเนิด ซึ่งจะส่งผลต่อการได้ร ับโอกาสในการพัฒนาทักษะความรู ้     
และโอกาสในการประกอบอาชพี เพื่อหารายได้ให้กบัตนเองและครอบครวั    
ไม่เท่าเทยีมกนั รวมทัง้ปจัจยัด้านโครงสร้างเศรษฐกจิในแต่ละภูมภิาค และ
ปจัจยัด้านทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่อื้อต่อการพฒันาเศรษฐกจิในแต่ละภูมภิาค 
มคีวามแตกต่างกนั จงึท าใหป้ระชากรในแต่ละภูมภิาคไดร้บัประโยชน์จากการ
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมไมเ่ทา่เทยีมกนั
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ภาคใต้ชายแดนเป็นภาคทีม่ปีญัหาความยากจนและความเหลื่อมล ้าด้านรายได้
รนุแรงทีส่ดุเมือ่เปรยีบเทยีบกบัภาคอืน่ ๆ โดยภาคใตช้ายแดนมคีวามยากจนสูงทีสุ่ด และมี
ความเหลื่อมล ้าดา้นรายไดส้งูทีสุ่ด รวมทัง้ ประชากรภาคใตช้ายแดนมรีายได้เฉลีย่ต ่าทีสุ่ด 
ในทางกลบักนั ภาคกลางมคีวามยากจนต ่าทีสุ่ดและประชากรภาคกลางมรีายไดเ้ฉลีย่สงูทีสุ่ด
ภาคเหนือมคีวามเหลื่อมล ้าดา้นรายไดต้ ่าทีส่ดุ

อย่างไรก็ตาม เมื่อพจิารณาแนวโน้มความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ของแต่ละภูมภิาค
ในช่วงปี 2554–2558 พบว่า ภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้ ความเหลื่อมล ้าด้านรายได้มีแนวโน้มลดลง ยกเว้น ภาคใต้ชายแดน         
ความเหลื่อมล ้าดา้นรายไดม้แีนวโน้มเพิม่ขึน้

กระทรวงพาณิชย ์ในฐานะกระทรวงทีดู่แลดา้นเศรษฐกจิ มภีารกจิทัง้ในและต่างประเทศ มุ่งเน้นการเพิม่ศกัยภาพเศรษฐกจิ
เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ให้เศรษฐกจิขยายตวัอย่างมเีสถียรภาพและยัง่ยนื โดยมหีน่วยงานส่วนกลางรบันโยบายและ
ยทุธศาสตรช์าตจิากรฐับาล ก าหนดกรอบยทุธศาสตรก์ระทรวง สง่ต่อสว่นภมูภิาค ทีม่สี านกังานพาณิชยจ์งัหวดั เป็นผูป้ฏบิตังิาน
ในพื้นที ่เพื่อขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกจิชุมชนในฐานรากใหเ้ดนิหน้าตามแนวทางและยุทธศาสตร์การพฒันาในเชงิ
พืน้ทีข่องรฐับาล และหน่วยงานในต่างประเทศ 

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ท าการศึกษาและจัดท ายุทธศาสตร์การคา้       
เพือ่เศรษฐกจิฐานราก โดยมุง่เน้นยกระดบัรายไดข้องผูม้รีายได้น้อย ตามยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี และแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 ในยทุธศาสตรท์ี ่2 และยทุธศาสตรท์ี ่9 ซึง่มเีนื้อหา ดงันี้

ผงัความเช่ือมโยงของยทุธศาสตรก์ารค้าเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและชมุชน
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ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหล่ือมล า้ในสงัคม
"ไมท่ิง้ใครไวข้า้งหลงั 

สรา้งสงัคมเป็นธรรมและเขม้แขง็”
โดยมแีนวทางการพฒันาทีส่ าคญั คอื 
(1) เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ประชากรรอ้ยละ 40 ทีม่รีายไดต้ ่าสุดให้
สามารถยกระดับรายได้ และเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐ โดยขยาย
โอกาสการเขา้ถงึการศกึษาทีม่คีุณภาพ
ใหแ้กเ่ดก็และเยาวชนทีด่อ้ยโอกาสทาง
การศกึษาอยา่งต่อเนื่อง

ยทุธศาสตรท่ี์ 9 การพฒันาภาค เมือง 
และพื้นท่ีเศรษฐกิจ
"กระจายความเจรญิสูภ่มูภิาคอยา่งสมดุล”
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ คือ
พฒันาภาคเหนือ ใหเ้ป็นฐานเศรษฐกจิ
สรา้งสรรค์มูลค่าสูง โดยการพฒันาการ
ท่องเทีย่วและบรกิารเชงิสรา้งสรรค์ การ
ยกระดับให้เป็นฐานการผลิตเกษตร
อนิทรยีแ์ละเกษตรปลอดภยั การเชื่อมโยง
สูอ่ตุสาหกรรมเกษตรแปรรปูทีม่มีูลค่าสงู 
ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ใหม้คีวามอดุมสมบรูณ์

(2) กระจายการใหบ้รกิารภาครฐัทัง้ดา้นการศกึษา สาธารณสขุ และสวสัดกิารทีม่คีณุภาพใหค้รอบคลุมและทัว่ถงึ ตลอดจนปรบัปรงุ
ปจัจยัแวดลอ้มทางธุรกจิ รวมทัง้กฎหมาย กฎ ระเบยีบใหเ้กดิการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม และน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
มาชว่ยแกป้ญัหาการขาดแคลนแพทยเ์ฉพาะทางในพืน้ทีห่า่งไกล
(3) เสรมิสรา้งศกัยภาพชมุชน การพฒันาเศรษฐกจิชมุชน และสรา้งความเขม้แขง็การเงนิฐานรากตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง เพือ่ใหช้มุชนสามารถพึง่พาตนเองได ้โดยสรา้งและพฒันาผูน้ าการเปลีย่นแปลงในชมุชน สง่เสรมิใหเ้กดิชมุชนแหง่การ
เรยีนรูด้ว้ยกระบวนการวจิยั สง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสรา้งการจดัการความรูใ้นชมุชน

พฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ใหห้ลุดพน้จากความยากจนกา้วสูเ่ป้าหมาย "อสีานพึง่ตนเอง” โดยเป็นฐานการผลติขา้วหอม
มะลคิณุภาพสงู มาตรฐานปลอดภยัและอนิทรยี ์เป็นศนูยก์ลางอุตสาหกรรมแปรรปูอาหารและเอทานอลของประเทศ เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วทางโบราณคดยีุคก่อนประวตัศิาสตร ์อารยธรรมขอม วฒันธรรมประเพณี ท่องเทีย่วธรรมชาต ิและท่องเที่ยวเชงิกฬีา
ระดบันานาชาต ิรวมทัง้เป็นแหล่งผลติสนิคา้และบรกิารทีเ่ชือ่มโยงกบัระเบยีงเศรษฐกจิอนุภาคลุ่มน ้าโขง
พฒันาภาคกลาง ใหเ้ป็นฐานเศรษฐกจิชัน้น า โดยเป็นศนูยอ์ุตสาหกรรมของอาเซยีน เป็นฐานการผลติอาหารและสนิค้าเกษตร 
ทีม่คีณุภาพ ปลอดภยั และไดม้าตรฐานโลก รวมทัง้เป็นแหล่งทอ่งเทีย่วชายทะเลนานาชาติ
พฒันาภาคใต้ เป็นฐานการสรา้งรายไดท้ีห่ลากหลาย โดยเป็นศนูยก์ลางผลติภณัฑย์างพารา และปาล์มน ้ามนัของภูมภิาค เป็นแหล่ง
ผลติภณัฑอ์าหารทะเลทีไ่ดม้าตรฐานระดบัสากล รวมทัง้คงความเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัในระดบัโลก
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■ ขบัเคลื่อนนโยบายการคา้เพือ่เศรษฐกจิในทอ้งถิน่ / Local Economy
■ พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการรายยอ่ย:สรา้งตรา/มลูคา่เพิม่ โลจสิตกิสก์ารคา้
■ เชือ่มโยงความรว่มมอืเพือ่เพิม่โอกาสทางการคา้: จากทอ้งถิน่สูต่่างถิน่และสากล
■ สง่เสรมิวสิาหกจิเพือ่สงัคม เพือ่เป็นกลไกขบัเคลื่อนเศรษฐกจิชมุชน
■ ขยายชอ่งทางเขา้ถงึสนิคา้/บรกิารในราคาประหยดั: ธงฟ้า รา้นคา้ประชารฐั
■ ปรบัปรงุกฎระเบยีบ ใหเ้อือ้ต่อนิตบิุคคลคนเดยีว การเขา้ถงึแหล่งทนุ และการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม 
■ ยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานทางการคา้Physical & Digital: ยา่นการคา้ ศนูยจ์าหน่ายสนิคา้เกษตร 
ตลาดชมุชน ตลาดกลางทัว่ไป ตลาดกลางเฉพาะสนิคา้ ศนูยก์ระจายสนิคา้ และ การคา้ชายแดน

บทบาทท่ีผา่นมาของกระทรวงพาณิชยใ์นการขบัเคล่ือนการค้าเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก

Farm 
Outlets

Community
Markets

Fresh / Municipal
Markets

Central 
Markets / 

DC

Border Trade 
& Export

Flea /
Tourist
Markets

-ส่งเสรมิเอกลกัษณ์พาณชิย ์อตัลกัษณ์ชุมชน
-เชือ่มโยงสนิคา้จากแหล่งผลติ-ชุมชน-เมอืง
-พฒันาตลาดสนิคา้Organic
-เชือ่มโยงการคา้-การท่องเทีย่ว
-ส่งเสรมินวตักรรม

-ส่งเสรมิ-เชือ่มโยงตลาดสนิคา้Organic
-การปฏบิตัติามกฎหมาย(ปิดป้ายราคา/
น ้าหนกัเทีย่งตรง)
-เสรมิสรา้งความรูด้า้นการตลาด-การจดัการ
-ส่งเสรมิจรยิธรรมการคา้
-พฒันาระบบขอ้มลูขา่วสาร
-พฒันามาตรฐานการประกอบการ
สุขอนามยั

-พฒันาช่องทางจดัจ าหน่าย
สนิคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้
Organic (ในและต่างประเทศ)
-พฒันาระบบขอ้มลูขา่วสาร
-พฒันาระบบบรหิารจดัการ
-เสรมิสรา้งความรูด้า้นการ 
ตลาด-การจดัการ

-พฒันาช่องทาง
การตลาดสนิคา้
Organic และ
นวตักรรม
-Value Added

กรอบทิศทางการขบัเคล่ือนการค้าเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก
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กรอบยทุธศาสตรก์ารค้าเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและชมุชน (2562-2564)

วิสยัทศัน์ : เศรษฐกจิฐานรากเตบิโตอย่างทัว่ถงึดว้ยการคา้ทีเ่ชื่อมโยงถงึชมุชนและกลไกประชารฐั
พนัธกิจ : 1. พฒันาศกัยภาพทางการคา้ของธุรกจิในระดบัชมุชน (เพิม่มลูค่าและตราสนิคา้จากชมุชน)

2. สง่เสรมิการคา้จากทอ้งถิน่สูส่ากลดว้ยกลไกตลาดแบบมสีว่นร่วม (เพิม่เครอืขา่ยและชอ่งทางการคา้)
3. อ านวยความสะดวกทางการคา้ออนไลน์ในระดบัหมูบ่า้น (ลดตน้ทุนโลจสิตกิสก์ารคา้จากชมุชน)
4. สนบัสนุนรา้นคา้เพื่อชุมชนและการบรโิภคตามวถิพีอเพยีง (ลดค่าครองชพีและหนี้ครวัเรอืน)
5. ยกระดบัการด าเนินนโยบายการคา้เพื่อเศรษฐกจิฐานราก (เพิม่หน่วยงานขบัเคลื่อนในระดบัทอ้งถิน่)
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7ทีม่า : ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณชิย์



คาดการณ์...
ปีน้ีภาคธรุกิจใช้ Chatbot 5หมื่นตวัแทนท่ีมนุษย์ !

Chatbot ส า ม า ร ถป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ห้ เ ข้ า กับ ห ล า กหล า ย
แพลตฟอรม์และธุรกจิ ถกูพฒันาขึน้มาเพื่อทดแทน Agent ในระดบั
ที่ไม่ต้องใช้ทักษะมากนัก มีการพยากรณ์ว่าในอนาคต Chatbot
จะเขา้มาทดแทน Agent call center 20-30% นอกจากนี้ Chatbot
ยงัสรา้งประสบการณ์ใหม่ใหแ้ก่ลูกคา้ เพื่อตอบสนองคนรุ่นใหม่ทีเ่บื่อ
การโทรไปยงั Call Center เพราะ Chatbot ใหบ้รกิารไดต้ลอดเวลา
ไมม่วีนัหยดุ และกรณีทีม่กีารตดิต่อเขา้มามาก กย็งัสามารถเพิม่การ
บริการได้ทันที ซึ่งถ้าเทียบกับ Agent แล้ว ต้องมีเวลาหาคนและ
ฝึกอบรมเพื่อให้บรกิาร ซึ่งต้องใชเ้วลา 1-2 เดอืน จงึจะเริม่ท างานได ้
ดงันัน้จงึท าให้การใช้ Chatbot กลายมาเป็นช่องทางส าคัญในการ
บรกิารลกูคา้ในยคุปจัจุบนั อยา่งเชน่

Chatbot ดีอย่างไร

Chatbot คืออะไร

Chatbot คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง    
ซึ่งมีหน้าที่ในการตอบกลับการสนทนาผ่านตัวอักษร  
แบบอตัโนมตั ิโดยวธิกีารเลอืกขอ้ความในการตอบกลบันัน้
จะขึ้นอยู่กบัชนิดของตัว Chatbot เองด้วย มีทัง้การใช้
ระบบ AI ในการประมวลผล เลยีนแบบขอ้ความใหใ้กลเ้คยีง
กบัการตอบกลบัของมนุษย์ หรอืการใชร้ะบบบนัทกึการ
ตอบกลบัไว้จ านวนหนึ่งใน Database และใชก้ารตรวจจบั
Keyword ต่างๆ ในการเลือกดึงข้อความที่บันทึกไว้
ออกมาตอบค าถาม

ในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่านมาค าว่า Chabot เริม่เป็นทีไ่ด้ยนิกนัมากขึ้น เนื่องจากรปูแบบ
การท าการตลาดทีเ่ปลีย่นแปลงไป จากเทรนด์ทีผู่ค้นส่วนใหญ่อยู่ในโลกออนไลน์มากขึน้ 
ท าให้การติดต่อสื่อสารผ่านทางสื่อออนไลน์มากขึ้นตามไปด้วย การใช้โทรศัพท์ในการ
ตดิต่อสอบถามจงึมจี านวนลดลง และถกูแทนทีด่ว้ยการคุยผ่านทาง กล่องขอ้ความ (Chat box) 
ไม่ว่าจะเป็นของ Facebook messenger, Line@ หรอื Live Chat หน้าเว็บไซต์ต่างๆ 
Chatbot จงึเริม่เขา้มามบีทบาทจากจุดนี้

✦ คอยตอบปญัหาเกีย่วกบัการใชง้าน 
✦ น าเสนอขา่วสาร โปรโมชัน่ จากรา้นคา้หรอืส านกัขา่วต่างๆ 
✦ ชว่ยในการปิดการขายสนิคา้ คอยแนะน าลกูคา้ สรา้งบลิ และ

หน้าจ่ายเงนิ
✦ ใหค้ าปรกึษาในดา้นต่างๆ อาท ิการใหค้ าปรกึษาทางกฎหมาย

เรือ่งทีจ่อดรถและทีอ่ยู่อาศยั   
✦ ชว่ยดแูลลกูคา้ เชน่ ในธุรกจิการบนิ สามารถดไูฟล ์เชค็อนิ 

เทีย่วบนิและอืน่ๆได้
✦ ชว่ยปรบัปรงุสนิคา้ โดยคยุกบัลกูคา้เพือ่หาฟีดแบก็ทีม่ตี่อสนิคา้

ซึง่สามารถเกบ็เอาขอ้มลูสว่นนี้มาพฒันาสนิคา้ไดท้นัที
✦ ผูช้ว่ยดา้นการเงนิ เชน่ American Express ม ีAmex Bot

ทีค่อยชว่ยดเูรือ่งของสทิธปิระโยชน์ แจง้การท าธุรกรรมหรอื   
แมแ้ต่อพัเดทวงเงนิ ท าใหผู้ใ้ชบ้ตัรเครดติสะดวกขึน้ไปอกีขัน้

นายโกศล ทรพัย์ประเสรฐิ ผูก้่อตัง้บรษิทั เฮ็ดบอท
(Hbot) ผูด้ าเนินธุรกจิแชทบอท เปิดเผยว่าแนวโน้มในปีนี้
การใชเ้อไอหรอืหุน่ยนตส์ าหรบัการแชทโตต้อบกบัมนุษย ์
ซึง่จะเขา้มาแทนทีก่ารท างานคอลเซน็เตอรห์รอืพนักงาน
โตต้อบค าถาม คาดเพิม่ขึน้ 10-20% หรอืประเมนิว่าจะมี
บอทส าหรบัการแชท ราว 3-5 หมืน่ตวั

ทัง้นี้ เป็นจ านวนประชากรของแชตบอตเพิม่ขึน้ 
5-10 เท่าตัว จากปีที่ผ่านมาประเทศไทยใช้บอท ราว
3,000-5,000 ตวั โดยจะม ี7 ธุรกจิที่น าแชทบอทมาใช้
เพิม่ขึ้นประกอบด้วย ธนาคาร ประกนัภยั โรงพยาบาล 
อ-ีคอมเมริซ์ คา้ปลกี โอเปอเรเตอร ์และทอ่งเทีย่ว 

“การใช้แชทบอทจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ
ธุรกจิบรกิาร แมว้่าธนาคารจะเริม่กา้วสู่ฟินเทค มเีครื่อง
บรกิารต่างๆ แต่กย็งัตอ้งใชพ้นักงานท างาน เพื่อตรวจสอบ
การมีตัวตนของลูกค้า แต่ธุรกิจที่มีแนวโน้มปรบัมาใช ้ 
แชทบอทอย่างชดัเจน คอืกลุ่มโอเปอเรเตอร์มโีอกาสที่
ธุรกจิลดจ านวนพนักงานลง เพราะเป็นงานบรกิารที่ตอบ
ค าถามซ ้าไปซ ้ามา” นายโกศล กล่าว
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น่ารู้...
ทเุรียนหลงลบัแล ทเุรียนหลินลบัแล

สงัคโลกสโุขทยั 

กล้วยตากบางกระทุ่ม

ทุเรยีนหลงลบัแลอุตรดติถ์ เป็นทุเรยีนที่มีผลทรงกลม
หรือกลมรี ขนาดเล็ก เปลือกบาง เนื้อมาก สเีหลืองเข้ม 
เน้ือแหง้ละเอยีดเหนียว มกีลิน่อ่อน รสชาตหิวานมนั เมลด็
ลบีเลก็ ปลกูในเขตพืน้ทีอ่ าเภอลบัแล อ าเภอเมืองอุตรดติถ ์
อ าเภอท่าปลา ของจงัหวดัอุตรดติถ์

ทุ เ รียนหลินลับแลอุตรดิตถ์  เ ป็นทุ เ รียนที่ มีผล
ทรงกระบอก เปลือกบาง เนื้อสีเหลืองเข้ม เนื้อละเอียด
เหนียวแหง้ รสชาตหิวานมนั กลิน่อ่อน เน้ือมากเสน้ใยน้อย 
เก็บไว้ได้นานโดยไม่แฉะ มีเมล็ดลีบเล็ก ที่ปลูก ในเขต 
พื้นที่อ าเภอลับแล อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ อ าเภอท่าปลา 
ของจงัหวดัอุตรดติถ์

สงัคโลกสุโขทยั เป็น เครื่องป ัน้ดนิเผาเน้ือดนิหรือ
เนื้อแกร่ง ประเภทเคลอืบและไม่เคลอืบ มลีกัษณะแตก
ลายงา มีสตีามลกัษณะการเคลอืบแต่ละประเภท เช่น
สขีาว สนี ้าตาล สเีขยีว เป็นต้น มีการตกแต่งลวดลาย  
ทีว่จิติรบรรจง ผลติตามกรรมวธิทีีเ่ป็นภูมปิญัญาสบืทอด
กันมาตัง้แต่บรรพบุรุษ ในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองและ
อ าเภอศรสีชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั

กล้วยตากบางกระทุ่ม พิษณุโลก เป็นกล้วยตากที่ม ี  
เนื้อแหง้ เนียนละเอยีด เหนียวนุ่ม ไม่มเีมลด็ รสชาติหวาน
เป็นธรรมชาต ิผลติจากกลว้ยน ้าวา้พนัธุม์ะลอิอ่ง พนัธุน์วลจนัทร์
พันธุ์ปากช่อง 50 หรือพันธุ์พื้นเมือง ในพื้นที่ จ ังหวัด
พษิณุโลก และต าบลท่าฬ่อ อ าเภอเมอืง จงัหวดัพจิติร
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ราคาขา้วหอมมะลทิีเ่กษตรกรขายไดร้าคาปรบัตวัลดลง ซึ่งเป็นไปตาม
ตลาดโลกทีเ่ริม่ชะลอตวั และผลผลติขา้วนาปีออกสู่ตลาดมากขึ้น ประกอบกบั
เงนิบาทของไทยมแีนวโน้มแขง็ค่ามากกว่าประเทศคู่แข่งขนั โดยเฉพาะค่าเงนิ
รูปีของอินเดยีอ่อนตวัมากกว่า ร้อยละ 10 ซึ่งกดดนัราคาขา้วส่งออกของไทย 
โดยกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ ไดค้าดการณ์ผลผลติขา้วโลกปี 61/62 (ก.ย.) จะมี
ผลผลติ 487.160 ล้านตันข้าวสาร หรอืลดลงร้อยละ 0.90 และสต็อกปลายปี
คงเหลอื 144.399 ลา้นตนัขา้วสาร ลดลงจากปีทีผ่่านมารอ้ยละ 0.85

ราคาปาล์มน ้ามนัปรบัตัวลดลงตามตลาดต่างประเทศ โดยราคา
น ้ามนัปาลม์ดบิในตลาดมาเลเซยีปรบัตวัลดลง เนื่องจากสต็อกน ้ามนัปาล์ม
ดบิของมาเลเซยีเพิม่สงูขึน้ ปรมิาณอยู่ที ่2.49 ลา้นตนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.4 
และผลผลติเพิม่ขึน้อยู่ที ่1.62 ลา้นตนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.9 จงึส่งผลใหร้าคา
น ้ามนัปาล์มดบิซื้อขายล่วงหน้าตลาดมาเลเซยีส่งมอบในเดอืนพฤศจกิายน 
2561 ปรบัตวัลดลงอยู่ที ่2,237 รงิกติต่อตนั (540.08 ดอลลาร์สหรฐัฯ) และ
ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร คาดว่าปี 2561 ผลผลติปาล์มน ้ามนัของไทย
เดอืนกนัยายนจะมปีระมาณ 1.274 ลา้นตนัคดิ เป็นน ้ามนัปาล์มดิบ 0.217 
ลา้นตนั สงูขึน้จากผลผลติปาล์มทะลาย 1.137 ลา้นตนั คดิเป็นน ้ามนัปาล์ม
ดบิ 0.193 ลา้นตนั ของเดอืนสงิหาคม 2561 คดิเป็นรอ้ยละ 12.05 และรอ้ย
ละ 12.44 ตามล าดบั 

ข้าว

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา
ราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้ปรบัตัวลดลง เนื่องจากเริ่มเข้า    

ฤดกูรดียาง ส่งผลใหม้ปีรมิาณยางในตลาดมาก และเป็นตามทศิทางราคายาง
ในตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ที่ปรบัตัวลดลง เนื่องจากะสต็อกยางพาราตลาด
ปรบัตวัสูงขึน้ร้อยละ 1.52  และนักลงทุนยงัมคีวามกงัวลเกีย่วกบัผลกระทบ
ของสงครามการคา้ระหว่างสหรฐัฯ และจนี โดยภายหลงัจากทีส่หรฐัฯขึ้นภาษี
น าเขา้จากประเทศจนีอกีรอ้ยละ 10 ขณะทีป่ระเทศจนีตอบโต้โดยการปรบัขึน้
ภาษีน าเขา้กบัสหรฐัฯ เช่นกนัรอ้ยละ 5-10 โดยมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่24
กนัยายน 2561

ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั 

ราคาขา้วโพดที่เกษตรกรขายได้ปรบัตวัลดลง ราคาเฉลี่ยขา้วโพดเลี้ยง
สตัวท์ีเ่กษตรกรขายไดใ้นเดอืนกนัยายน 2561 ปรบัตวัลดลงจากเดอืนก่อน
เนื่องจากเป็นช่วงทีม่ปีรมิาณผลผลติออกสู่ตลาดมาก ประกอบกบัสภาพภูมอิากาศ
มฝีนตกชุก เกษตรกรจึงเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาด โดยกระทรวงเกษตร
สหรฐัฯ คาดคะเนความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ของโลก ปี 2561/62 ว่ามี
1,106.12 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,067.32 ล้านตัน ในปี 2560/61 ร้อยละ 3.64
ส าหรับการค้าของโลกมี 157.75 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 149.68 ล้านตัน ในปี 
2560/61 รอ้ยละ 5.39

คาดการณ์สถานการณ์  เดือน ตลุาคม 2561
ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาขา้วจะลดลงจากเดอืนก่อนเพยีงเลก็น้อย เนื่องจากผลผลติขา้ว
นาปีออกสู่ตลาดมากขึน้ ประกอบกบัเงนิบาทของไทยมแีนวโน้มแขง็ค่ามากกว่าประเทศ
คู่แขง่ขนั แมว้่าผลผลติทีจ่ะออกสู่ตลาดน้อยกว่าทีค่าดการณ์จากปญัหาน ้าท่วมในพืน้ที่
ผลิตข้าวที่ส าคัญและนโยบายภาครัฐ อาทิ โครงการสินเชื่อชะลอการขาย
ขา้วเปลอืกนาปี ปีการผลติ 2561/62 ช่วยรกัษาเสถียรภาพราคาขา้วและรกัษา
สมดุลปรมิาณขา้วในตลาดในช่วงทีผ่ลผลติออกสู่ตลาดมาก
มนัส าปะหลงั - คาดว่าราคามนัส าปะหลงัจะทรงตวัหรอืปรบัตวัขึน้เลก็น้อย เนื่องจาก
เป็นช่วงที่หัวมนัส าปะหลังออกสู่ตลาดน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
โรงงานแป้งมนัส าปะหลงัและลานมนัเสน้ 
ยางพารา  - คาดว่าราคา อาจจะปรบัตัวลดลง จากสต็อกยางที่ปรบัตัวสูงขึ้น และ
ผูป้ระกอบการอาจชะลอซือ้ขายยางพารา เนื่องจากประเทศจนีจะปิดท าการตลาดซื้อขาย
ล่วงหน้าในช่วงเทศกาลวนัชาติระหว่างวนัที่ 1-5 ตุลาคม 2561 รวมถงึความอ่อนไหว
ของสถานการณ์ทางการคา้ระหว่างจนีกบัสหรฐัอเมรกิา ทีย่งัไมค่ลีค่ลาย 
ปาล์มน ้ามนั –คาดว่าราคาจะปรบัตัวลดลงเนื่องจากปรมิาณผลผลติออกสู่ตลาดเป็น
ปรมิาณมาก ท าใหส้ตอ็กน ้ามนัปาลม์ดบิยงัมปีรมิาณสงูมากกว่าความตอ้งการใช ้แมจ้ะมี
แนวทางการน าน ้ามนัปาล์มดบิเพื่อผลติเป็นไบโอดเีซล B10 โดยไทยอยู่ระหว่างศกึษา
แนวทางการแกป้ญัหาโรงสกดัปาลม์น ้ามนัไมไ่ดม้าตรฐาน โดยการปรบัปรุงประสทฺิธภิาพ
การผลติของโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์เกรดบเีพือ่ยกระดบัเป็นโรงงานเกรดเอ โดยรฐับาลจะ
สนบัสนุนเงนิทุนเพือ่ปรบัเปลีย่นเครือ่งจกัรภายในโรงงาน และในประเทศอนิโดนีเซยีและ
มาเลเซยี แหล่งผลติรายใหญ่กม็ผีลผลติออกสูต่ลาดและมสีตอ็กอยู่ในระดบัสงู กดดนัราคา
ในตลาดล่วงหน้า โดยอินโดนีเซียประกาศห้ามขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน ้ามนัใหม่เป็น
ระยะเวลา 3 ปี เพื่อลดการบุกรุกท าลายป่าและลดปรมิาณผลผลติปาล์มน ้ามนั ซึง่ระยะ
ยาวจะสามารถรกัษาเสถยีรภาพดา้นราคาปาลม์น ้ามนัเพิม่ขึน้
ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์–คาดการณ์ว่าราคาขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ จะมรีาคาค่อนข้างทรงตวั 
เนื่องจากเป็นช่วงทีผ่ลผลติออกสู่ตลาดมาก แต่มคีวามตอ้งการใชข้องโรงงานผลติอาหาร
สตัวเ์พิม่ขึน้

ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร /กรมการคา้ภายใน

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนกนัยายน 2561

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน ก.ย.(บาท)
ราคา
เฉล่ีย
(ส.ค.)

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

%
ราคาเฉล่ีย
ก.ย./ ส.ค.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 15,390 15,243 15,268 15,161 14,881 15,138 -1.64
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 2.36 2.45 2.43 2.51 2.56 2.49 5.51

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 41.10 41 40.63 40.22 39.67 40.38 -1.75
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทลาย นน.>15 กก. 3.19 3.12 3.06 3.01 2.85 3.01 -5.64
ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 6.85 6.44 6.60 6.53 6.69 6.56 -4.23

ราคามนัส าปะหลงัทีเ่กษตรกรขายไดป้รบัตวัพิม่ขึน้ เนื่องจากเป็นช่วงทีม่นั
ส าปะหลังออกสู่ตลาดน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแป้งมัน
ส าปะหลงัและลานมนัเส้น โดยเดอืนกนัยายน 2561 คาดว่าจะมผีลผลติออกสู่
ตลาด 1.13 ลา้นตนั (รอ้ยละ 4.13 ของผลผลติทัง้หมด)
ทัง้นี้ผลผลติมนัส าปะหลงัปี 2561 ออกสู่ตลาดแล้ว (เดือนตุลาคม 2560 –
สงิหาคม 2561) ปรมิาณ 27.24 ลา้นตนั (รอ้ยละ 100 ของผลผลติทัง้หมด)
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แวดวงพาณิชย์

■ วนัที่ 2 ตุลาคม 2561 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัอุดรธานี โดย
นายประเสรฐิ ฝา่ยชาวนา พาณิชยจ์งัหวดั เขา้ร่วมงานสมัมนาใหญ่
ประจ าปี Dell Technology  Forum "Make IT Real" ณ Centara
Grand Bangkok convention Centre at Central World กรุงเทพฯ 
เพื่อเป็นการศึกษาดูงานด้านการพฒันาเทคโนโลยี ส าหรบัน ามา
ประยุกต์ใช้ประกอบการท างานด้านการส่งเสริมจงัหวดัอจัฉริยะ  
(Smart Province) เทคโนโลยแีละนวตักรรมทางดา้นการเกษตรใน
การนี้  ได้มีการพูดคุยหารือเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนเมือง
อจัฉรยิะดา้นต่างๆ ดว้ย เช่น  Smart Farm /ดา้นความมัน่คง และ
การจราจร ณ Centara Grand Bangkok convention Centre at 
Central World กรุงเทพฯ

■ วนัที ่9 ตุลาคม 2561 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดันครสวรรค ์
ลงพืน้ทีต่ดิตามสถานการณ์การเพาะปลกูและเกบ็เกีย่วขา้วในพืน้ที่
ต าบลยางขาว อ าเภอพยุหะครี ีและส ารวจแปลงนาเพาะปลูกของ
นายประยูร แตงทรัพย์ เครือข่ายชาวนาวันหยุด ต้นแบบของ 
Smart Farmers ทีป่รบัเปลีย่นวธิกีารเพาะปลูก โดย การลดต้นทุน
การผลติและเพิม่ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ใหส้งูขึน้ ใชห้ลกัวชิาการเขา้มา
บรหิารจดัการตัง้แต่ช่วงก่อนการเพาะปลูกจนถงึการเกบ็เกีย่ว เช่น 
การท านาเปียกสลับแห้ง หลักการแกล้งข้าว การใช้ธรรมชาติ
จดัการศตัรพูชื ลดการใชส้ารเคม ีใหข้า้วปล่อยศกัยภาพเต็มที ่โดย
จ าหน่ายขา้วเปลือกเป็นพนัธุ์ขา้วภายใต้กลุ่ม “สามคัคพีนัธุ์ขา้ว” 
และจ าหน่ายใหก้บัเกษตรโอฬารพนัธุข์า้ว และจ าหน่ายขา้วสารเอง 
ภายใตแ้บรนด์ “รอยไถ”

■ วนัที ่11 ตุลาคม 2561 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัขอนแก่น เขา้ร่วม
ประชุมและต้อนรบัคณะกรรมการสภาหตัถกรรมภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟิค รวมทัง้ร่วมกิจกรรมรับการตรวจประเมินเพื่อรับรอง
จงัหวดัขอนแก่นเป็นนครแห่งผา้มดัหมีโ่ลก “World Craft City for 
Mudmee (Ikat) Textiles Khon Kaen Province” ณ ศาลากลาง
จงัหวดัขอนแก่น โดยมรีองผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นหวัหน้าคณะ
ต้อนรับคณะกรรมการฯ ซึ่งสภาหัตถกรรมโลกมีก าหนดจัดงาน
มหกรรมผา้มดัหมีโ่ลก 2561 “World Ikat Textiles Symposium 
(WITS)” 2018 และการเสวนา สบืสานภูมปิญัญาสู่อนาคต ครัง้ที่
4 ของโลก ณ จงัหวดัขอนแก่น ระหว่างวนัที ่4-6 ธนัวาคม 2561 
เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดให้กบัผู้ประกอบการค้าผ้ามดัหมี่
ในพืน้ทีจ่งัหวดัขอนแก่น อกีทัง้ส่งเสรมิการท่องเที่ยวของจงัหวดั 
เพื่อสอดคลอ้งกบัการเป็น MICE City 

■ วนัที ่16 ตุลาคม 2561 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัอุตรดติถ ์เป็นภาคี
เครอืข่ายร่วมลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืการพฒันาเกษตร
อนิทรยีจ์งัหวดัอุตรดติถ ์เพื่อขบัเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารพฒันาเกษตร
อนิทรยีแ์ห่งชาติ พ.ศ.2561-2564 ในพืน้ทีร่ะดบัจงัหวดั ณ สหกรณ์
การเกษตรเมอืงลบัแล จ ากดั จงัหวดัอุตรดติถ์ โดยม ีนายธนากร  
อึง้จติรไพศาล ผูว้่าราชการจงัหวดัอุตรดติถ ์เป็นประธาน
■ วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด 
ประชุมตดิตามความก้าวหน้าการจดังานเทศกาลขา้วหอมมะลโิลก
ครัง้ที่ 19 จงัหวดัร้อยเอด็ ณ ศาลากลางจงัหวดัร้อยเอด็ โดยมี
นายวนัชยั คงเกษม ผู้ว่าราชการจงัหวดัร้อยเอด็ เป็นประธาน 
และเจา้หน้าทีท่ ัง้ภาครฐัและเอกชนในจงัหวดัร่วมการประชุมในครัง้นี้
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■ วนัที ่19 ตุลาคม 2561 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดันราธวิาส ร่วม
พธิเีปิดงาน "นวตัวถิี หนุน ไทยมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน" เพื่อส่งเสริม
เศรษฐกจิฐานราก Local Economy ตามนโยบายของรฐับาล ณ.
บรเิวณศาลากลางหลงัเก่า อ.เมอืงจ.นราธวิาส โดยมนีายเอกรฐั หลี
เสน็ ผู้ว่าราชการจงัหวดั เป็นประธานฯ พร้อมด้วยหวัหน้าส่วนทัง้
ภาครัฐและเอกชนร่วมงาน โดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดได้น า
ผูป้ระกอบการจากตลาดต้องชมขนม 100 ปียะกงั เขา้ร่วมออกรา้น
จ าหน่ายสนิคา้จ านวน 22 รา้น

■ วนัที ่24 ตุลาคม 2561 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดันครสวรรค ์
ล ง พื้ น ที่ ต ร ว จ ติ ด ต า ม  แ ล ะ ม อบ ป้ า ย ต ร า สัญ ลั ก ษ ณ์
Nakhonsawan Best ประเภท OTOP ในพืน้ทีอ่ าเภอเกา้เลี้ยว 
จ านวน 1 ราย อ าเภอลาดยาว จ านวน 2 ราย อ าเภอชุมตาบง 
จ านวน 1 ราย และอ าเภอแม่เปิน จ านวน 1 ราย ซึ่งเป็นการ
ตรวจติดตามพร้อมมอบป้ายให้ผู้ประกอบการที่ได้รับตรา
สญัลกัษณ์รายเดมิ ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2560

■ วันที่ 18 ตุลาคม  2561 ส านักงานพาณิชย์จังหวดัมุกดาหาร 
ร่วมกบัเครอืข่าย Biz Club มุกดาหาร จดัตลาดนัดหน้าบรเิวณ
ส านักงานพาณิชย์จงัหวดั เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย
ใหก้บัผูป้ระกอบการทีไ่ม่มแีหล่งจ าหน่าย ตามนโยบายของผูบ้รหิาร
กระทรวงพาณิชย์ (Top Team) โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วม
จ าหน่ายสนิค้า จ านวน 8 ราย อาทิ สนิค้าเกษตรอนิทรีย์ อาหาร 
และสนิคา้อุปโภคบรโิภค ยอดจ าน่ายรวมประมาณ 8,000 บาท ซึง่
จดัเป็นประจ าทุกวนัพฤหสับดขีองสปัดาห ์

■ วนัที ่19 ตุลาคม 2561 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดับงึกาฬ เขา้ร่วมงาน
เปิดกจิกรรมสง่เสรมิและประชาสมัพนัธต์ลาดประชารฐัต้องชม แห่งที ่1
ของจงัหวดับงึกาฬ ณ  ตลาดประชารฐัต้องชมถนนขา้วเม่ารมิโขง  
ณ บงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ โดยมนีายธวชัชยั ศรทีอง รองผูว้่า
ราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน ภายในงานมีกิจกรรมการ
แสดงศลิปวฒันธรรมจากนักเรยีนโรงเรยีนบงึกาฬ  และมกีจิกรรม
แจกของรางวลัใหก้บัผูม้าเดนิตลาด ซึง่ไดร้บัความร่วมมือเป็นอย่าง
ดจีากเทศบาลต าบลบงึกาฬ และพ่อคา้แม่คา้ในตลาด

■ วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมกบัเทศบาลต าบลเมอืงสรวง ออกหน่วยบรกิารเคลื่อนที่รบั
สมัคร ร้านค้า แผงลอย เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารฐัที่ใช้
โปรแกรมประยุกตส์ าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนที ่(Mobile Application) 
ในการรับช าระค่าสินค้าจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของผู้ที่มี
รายได้น้อย ณ ตลาดสดเทศบาลต าบลเมอืงสรวง อ าเภอเมือง
สรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็

■ วนัที่ 21 ตค 2561 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัระยอง ลงพื้นที่
ตรวจสอบร้านจ าหน่ายของฝากตลาดร้อยเสา ต าบลเพ อ าเภอ
เมอืงระยอง สบืเนื่องจากกรณีนกัท่องเทีย่วโพสตล์งสือ่โซเชยีลว่า
ปลาหมกึเสน้ทีซ่ือ้จากตลาดบา้นเพ เหนียว ดงึไม่ขาด เมื่อน าไป
จุดไฟ เกดิการลุกไหมแ้ละมกีลิน่เหมน็เหมอืนพลาสตกิ ท าใหไ้ม่
กลา้รบัประทาน และไดโ้พสตเ์ตอืนนักท่องเทีย่วทีจ่ะซื้อปลาหมกึ
จงัหวดัระยอง ผลการสุ่มตรวจร้านคา้ในตลาดร้อยเสา ไม่พบสิง่
ผดิปกตเิจอืปนในสนิคา้ปลาหมกึเสน้และอาหารทะเลแปรรูป และ
สนิคา้ทีว่างจ าหน่ายมฉีลากรบัรองคุณภาพสนิคา้ บอกแหล่งผลติ
พรอ้มเบอรโ์ทรศพัทแ์ละมกีารปิดป้ายแสดงราคาครบถว้น



จงัหวดัในกลุ่มภาคตะวนัออก : 
เป็นเมอืงศูนยก์ลางผลไมอ้อแกนิค
อุตสาหกรรมไฮเทค อุตสาหกรรม
สะอาดและการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ มีประเด็นการค้าที่
เชื่อมโยงกบัอาหารและผลไม้
เพื่อสุขภาพ รวมถึงบริการ
ท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ

จังหวัดในกลุ่มภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ :
เป็นเมืองนวตักรรมเกษตร
อาหาร และโลจิสติกส์
และเป็นศูนย์กลางข้าว
หอมมะลิโลก มีประเด็น
การค้าสินค้า เกษตร 
อาหารปลอดภยั ปศุสตัว์
คุณภาพสูง และการค้า
ทีเ่ชื่อมโยงกบัขา้วหอมมะลิ

จงัหวดัในกลุ่มภาคกลาง : 
เป็นศนูยก์ลางอตุสาหกรรม
สเีขยีว ฐานการผลติอาหาร
เพื่อสขุภาพ และศูนยก์ลาง 
การคา้ การประมงแปรรูป
มปีระเดน็การคา้ทีเ่ชื่อมโยง
กบัอาหารปลอดภัย เพื่อ
สขุภาพ และออแกนิค

จงัหวดัในกลุ่มภาคเหนือ : 
เป็นเมอืงนวตักรรมอาหาร 
Food Innopolis มปีระเดน็
การคา้ทีเ่ชื่อมโยงกบัอาหาร
ปลอดภยั functional Food
Food For ageing

โอกาสทางการค้าจากเทรนดอ์ตุสาหกรรมอาหารในอนาคต

ประเดน็ส าคญั
• Innova Market Insights บรษิทัวจิยัตลาดอาหารและเครื่องดื่ม ส ารวจและจดัท าเทรนดผ์ลติภณัฑอ์าหารระยะยาว 25 ปี 
อา้งองิจากสิง่ทีผู่บ้รโิภคและผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญั หวงัเป็นไกด์ไลน์ใหภ้าคธุรกจิเอกชนเตรยีมวางแผนรบัมอืลว่งหน้า 
• Mindful choices คยี์เวริ์ดทีม่อีทิธพิลทัง้ในปีนี้และต่อเนื่องถงึอนาคตระยะยาว ผู้บรโิภค 7 ใน 10 ในสหรฐัและองักฤษ
ต้องการทราบและท าความเขา้ใจรายชื่อส่วนผสมในอาหารรวมถึงกระบวนการผลติแบบยัง่ยนื โดยมผีลต่อการตดัสนิใจ
สนับสนุนแบรนดน์ัน้ๆ สอดคลอ้งกบัผลส ารวจทางฝ ัง่ผูป้ระกอบการทีม่คีวามเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและไม่ทดลองในสตัว์
เพิม่ขึน้โดยเฉลีย่กว่า 61% ต่อปี
• ผูบ้รโิภคยงัมองหาสนิคา้ทีร่ะบุว่าเป็น real ingredients รบักบักระแสอาหารรกัสขุภาพทีถู่กพดูถงึอยู่บ่อยๆ
• สิง่ทีน่่าสงัเกตคอื วตัถุดบิจากทอ้งทะเลจะไดร้บัความนิยมมากขึน้ เพราะผูบ้รโิภคลดการกนิเนื้อแดงลง ขณะทีค่วามเคม็
ในผลติภณัฑจ์ากทะเลนัน้ ยงัสามารถแทนทีค่วามเคม็จากเกลอืแลว้ใหร้สชาตแิละคุณภาพทีด่ขี ึน้อกีดว้ย 
• ผลต่อเนื่องจากกระแสความนิยมเครื่องดื่มส่งผลใหเ้กดิ coffee effect ทีรุ่กคบืสู่ผลติภณัฑอ์ื่นๆ ซึ่งถูกปรุงแต่งใหม้กีลิน่ 
รสชาตแิละสว่นผสมจากกาแฟ อย่าง ลาเต้ เอสเพรสโซแ่ละมคัคอิาโตจ้ะยดึครองพืน้ทีบ่นเชลฟ์มากขึน้
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จากการส ารวจเทรนดอ์ุตสาหกรรมอาหารในอนาคต  เราจะเหน็ถงึโอกาสทางการคา้สนิคา้อาหารและผลติภณัฑ ์รวมถงึธุรกจิ
บรกิารทีเ่กีย่วเน่ือง โดยฉายภาพศกัยภาพพืน้ฐานในภูมภิาค จากต าแหน่งเชงิยุทธศาสตรท์างการคา้ (Trade Strategic Position) 
และประเดน็การค้าร่วมแต่ละจงัหวดั ซึ่งมองศกัยภาพการพฒันาในเชงิ Cluster จงัหวดั จะเหน็ถงึโอกาสในอนาคต สร้างมูลค่า 
สรา้งโอกาสทางการตลาดและธุรกจิ และจะตอ้งมกีารน าเอานวตักรรมและเทคโนโลยมีาประยุกตใ์ชอ้ย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

จงัหวดัในกลุ่มภาคใต้ : 
เ ป็ น เมือ ง เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ด้านวทิยาการ
อาหาร มปีระเดน็การคา้
ทีเ่ชื่อมโยงผลไม ้อาหาร
ทะเลและอาหารปลอดภยั
และวทิยาการอาหาร

ทดแทนเนื้อแดง
สาหร่ายทดแทนพชืผกั

ขนมเพิม่พลงังาน
ทดแทนมือ้หลกั

กนิทีบ่า้น
รสชาตริะดบัเหลา

สสีนัและสวยงาม
สจีากเครื่องเทศ

มคีวามสรา้งสรรค์
ตรงรสนิยม

สารปรุงแต่งในขนม
อาหาร
เครื่องดื่ม

วตัถุดบิใชซ้ ้า
ลดขยะบรรจุภณัฑ์

มัน่ใจในกระบวนการผลติ
คุณภาพ

ลดสารปรุงแต่ง
ลดไซสผ์ลติภณัฑ์

ผลติไดม้าตรฐาน
รกัษ์โลก
ยัง่ยนื

ทีม่า : กรุงเทพธุรกจิ


