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ทมีงาน กบภ.

สวัสดีปี 2562 ค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน ในรอบปี     
ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวมากมายที่ทางทีมงาน   
ไดอ้พัเดทสถานการณ์ใหทุ้กท่านทราบ ซึง่ในปี 2562 นี้ 
กจ็ะกา้วเขา้สู่ปีที ่99 ทีก่ระทรวงพาณิชย์อยู่คู่คนไทย 
ช่วยดูแลปากท้องประชาชนและสร้างความเข้มแขง็
ให้กับท้องถิ่น โดยมีการพัฒนาการด าเนินงานให้
สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกจิและสงัคมโลกอยู่เสมอ 
จดหมายข่าวฉบับนี้จึงขอน าเสนอถึงยุทธศาสตร์
กระทรวง พ.ศ. 2561-2565 รวมถงึผลงานในปีทีผ่่านมา
และทิศทางการด าเนินงานในอนาคต ปิดท้ายด้วย
ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกและสงัคมที่จะเข้ามา    
มบีทบาทในภาคธุรกจิในปี 2562 รายละเอยีดจะเป็น
อย่างไร ตดิตามไดใ้นฉบบันี้เลยค่ะ

• 99 ปี กระทรวงพาณิชย ์ 
มุ่งสร้างโอกาสทุกมิติ
เพื่อเศรษฐกิจการค้า
เตบิโตสูย่คุใหมอ่ยา่งยัง่ยนื
ภายในปี 2565

ประเดน็การค้า หน้า  9

หน้า  10สาระน่ารู้ / กิจกรรมภมิูภาค

ส่งเสริมการใช้นวตักรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางการค้าของประเทศ
พฒันาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้มีความเข้มแขง็ ลดความเหล่ือมล า้ และยกระดบัรายได้ของประเทศ
ยกระดบัโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน เป็นธรรม และรองรบัการเปล่ียนแปลงในทุกมิติ
ส่งเสริมการค้าและพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการองคก์ร

“พาณิชยย์ุคใหม่ ฉับไว โปรง่ใส มองไกล ใกล้ชิดประชาชน” 1

วิสยัทศัน์ พ.ศ. 2561 - 2565

เศรษฐกิจการค้าเติบโตสู่เศรษฐกิจยคุใหม่อย่างยัง่ยืนภายในปี 2565

พนัธกิจ



ปี

ภารกิจด้านในประเทศ ได้แก่ การดแูลราคาสินค้าเกษตร
และรายได้เกษตรกร ดูแลผู้บริโภค ส่งเสริมและพฒันา
ธรุกิจการค้า และคุ้มครองทรพัยสิ์นทางปัญญา และภารกิจ
ด้านต่างประเทศ ได้แก่ การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
การรกัษาผลประโยชน์ทางการค้า และการส่งเสริมการค้า
และการส่งออก 

การด าเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ มุ่งสร้างโอกาสทุกมิติ 
“เพ่ือเศรษฐกิจการค้าเติบโตสู่ยุคใหม่อย่างยัง่ยืนภายในปี 2565” 
มีเป้าหมายสร้างความกินดีอยู่ดี เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย และ
เพ่ิมคณุภาพชีวิตให้กบัเกษตรกร ผูป้ระกอบการ และผูบ้ริโภค 

ภารกิจกระทรวงพาณิชย ์

ยทุธศาสตรก์ระทรวงพาณิชย ์พ.ศ. 2561-2565 

มุ่งสร้างโอกาสทุกมิติ 

กระทรวงพาณิชย์
“เพ่ือเศรษฐกิจการค้าเติบโตสู่ยคุใหม่อย่างยัง่ยืนภายในปี 2565” 
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ยทุธศาสตรท่ี์ 2
การสรา้งความเข้มแขง็เศรษฐกิจฐานราก 
• พฒันาเกษตรกรสู่ผูป้ระกอบการ ผลติได ้ขายเป็น ปรบัตวัสูธุ่รกจิรปูแบบใหม่ 
• ยกระดบัราคา เพ่ิมมูลค่า ขยายช่องทางตลาด สินค้าเกษตร และสินค้าและบริการชุมชน
เช่น แปรรปู สรา้งอตัลกัษณ์ สนิคา้ สิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร ์สนิคา้เกษตรอนิทรยี ์
• พฒันาแหล่งการค้าชุมชนเช่ือมโยงท่องเท่ียว เมอืงหลกัและเมอืงรอง 
• ดแูลค่าครองชีพประชาชน เพิม่ทางเลอืกการซือ้สนิคา้จ าเป็น ใชก้ลไกประชารฐั 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4
การพฒันาขีดความสามารถและส่งเสริมความรว่มมือในการพฒันาระหว่างประเทศ
• ขยายตลาดสินค้าและธรุกิจไทยในต่างแดน เน้นรกัษาตลาดเดมิ และขยายตลาดใหม่
ทีม่ศีกัยภาพ สง่เสรมิธุรกจิไทยในต่างแดน (เช่น เกษตร อาหาร) 
• ส่งเสริมการค้าชายแดน สง่เสรมิการคา้การลงทุนชายแดนกบัประเทศเพื่อนบา้น 
• ส่งเสริมการเจรจาการค้าและความรว่มมือ โดยเจรจาความตกลงการคา้ (FTAs) 
และหุน้สว่นยุทธศาสตรเ์ศรษฐกจิ (Strategic Partnerships) 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1
การเพ่ิมศกัยภาพผูป้ระกอบการด้วยนวตักรรม เทคโนโลยี และความคิดสรา้งสรรค ์
• สรา้งโอกาสทางการตลาด สง่เสรมิอคีอมเมริซ์ สรา้งมลูค่าเพิม่/แบรนด์
• ใช้ประโยชน์จากงานวิจยั นวตักรรม และทรพัยสิ์นทางปัญญา ต่อยอดเพิม่มลูค่าสนิคา้ 
และเพิม่ชอ่งทางการซือ้ขายทรพัยส์นิทางปญัญาทัง้ออฟไลน์และออนไลน์ 
• สรา้งผูป้ระกอบการยุคใหม่ ทีข่บัเคลื่อนธุรกจิดว้ยนวตักรรม เทคโนโลย ีและความคดิสรา้งสรรค์

ยทุธศาสตรท่ี์ 3
การพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการประกอบธรุกิจ 
• ปรบัปรงุกฎหมายให้เอื้อต่อการทาธรุกิจ บงัคบัใชเ้ท่าทีจ่ าเป็น และรองรบัธุรกจิรปูแบบใหม่
• พฒันาการให้บริการข้อมูลและอ านวยความสะดวกทางการค้า ใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั
เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ และการใหบ้รกิาร 
• พฒันาฐานข้อมูล และใช้ประโยชน์จาก Big Data ขบัเคลื่อนการพฒันา แกป้ญัหา 
และเพิม่ขดีความสามารถเกษตรกร และผูป้ระกอบการ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 5
การพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเชิงรกุและมีธรรมาภิบาล 
• พฒันาระบบการปฏิบติังานและบริหารจดัการองคก์ร นวตักรรม และเทคโนโลยดีจิทิลัมาเพิม่ประสทิธภิาพการท างาน 
• บริหารจดัการบุคลากรให้สอดคล้องความจ าเป็นและภารกิจ วางแผนอตัรากาลงั ดงึดดูคนรุ่นใหม่
• พฒันาบุคลากร มคี่านิยมและพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค ์มคีวามรู ้ทกัษะ สมรรถนะ และปรบัตวัทนัสมยั
• ป้องกนัและปราบปรามทุจริต สง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม วางระบบป้องกนัทุจรติ 
• สนับสนุนการมีส่วนรว่มของประชาชน สรา้งเครอืขา่ย และบรูณาการการท างานร่วมกบัภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

แนวทาง
การขบัเคล่ือน
ยทุธศาสตร์
ท่ีส าคญั 
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ผลการด าเนินงานส าคญั

- เวบ็ไซต ์“ไทยเทรดดอทคอม” ศนูยก์ลางการคา้ออนไลน์ของประเทศ
ปจัจุบันมีสมาชิกประมาณ 2 แสนราย ผ่าน 3 แพลตฟอร์ม 
ไดแ้ก่ “ไทยเทรดดอทคอม” (B2B ขายส่งระหว่างประเทศ) “ไทยเทรด
ดอทคอม สุข” (Small Order OK) (B2C ขายปลกีระหว่างประเทศ)
และ “ไทยเทรดชอ้ป” (B2C ขายในประเทศ) 
- เว็บไซต์ “ของดีทัว่ไทย” ช่องทางอีคอมเมิร์ซส าหรับสินค้า
ชุมชน ให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีโอกาสค้าขายออนไลน์ 
ปจัจุบนัมผีูป้ระกอบการเขา้สูเ่วบ็ไซต ์4,400 ราย 
- จดัตัง้สถาบนัพฒันาผูป้ระกอบการคา้ยุคใหม่ (New Economy 
Academy : NEA) เพื่อพฒันาศกัยภาพและขดีความสามารถในการ
แข่งขนัของผู้ประกอบการ ปจัจุบนัได้พฒันาผู้ประกอบการแล้ว
กว่า 100,000 ราย 
- จดัตัง้ตลาดกลางทรพัยส์นิทางปญัญา (IP Mart) เป็นช่องทางการ
เจรจาซือ้ขายผลงาน IP และนวตักรรมกว่า 600 รายการ 
- จดัตัง้ MOC Biz Club รวมกลุ่มและสรา้งเครอืข่ายธุรกจิ ในสาขา
ต่างๆ ในแต่ละจังหวดัทัว่ประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายการค้า 
การลงทุนใหเ้ขม้แขง็ ปจัจุบนัมสีมาชกิกว่า 10,000 ราย 

- ยกระดบัราคาสนิค้าเกษตร โดยสนิค้าเกษตรหลายรายการ   
มรีาคาดขีึน้ เช่น ข้าวหอมมะลิ ราคาเฉลีย่ตนัละ 16,313 บาท 
และข้าวเปลือกเจ้า (ข้าวขาว) เฉลี่ยตันละ 7,828 บาท 
การส่งออกข้าวในปี 2561 มีมูลค่า 5,623 ล้านเหรียญสหรัฐ  
มนัสาปะหลงั ราคากโิลกรมัละประมาณ 2.69 บาท มากกว่าปีก่อน
ที่กิโลกรัมละ 1.69 บาท โดย 11 เดือนแรกของในปี 2561 
ประเทศไทยส่งออกผลติภณัฑ์มนัสาปะหลงัเป็นมูลค่า 87,805 
ลา้นบาท ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์ราคาอยู่ที่กโิลกรมัละ 9.75 บาท 
สงูขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2560 ทีร่าคากโิลกรมัละ 7.16 บาท 
- รา้นคา้ธงฟ้าประชารฐั มรีา้นคา้เขา้ร่วมโครงการ 78,000 ราย 
และรา้นคา้มกีารตดิตัง้เครื่องรบับตัร EDC แลว้ จานวน 33,000 เครื่อง
และตดิตัง้แอพพลเิคชัน่ “ถุงเงนิประชารฐั” กว่า 45,000 รา้นคา้ 
สามารถสรา้งรายไดใ้หผู้เ้ขา้ร่วมโครงการกว่า 53,700 ลา้นบาท
- ร้านอาหารหนูณิชย์ จ าหน่ายอาหารปรุงส าเรจ็ราคาประหยดั 
ปจัจุบันมีร้านอาหารหนูณิชย์กว่า 15,000 แห่ง ยกระดับ
คุณภาพเป็นรา้นหนูณิชยต์ดิดาว 700 แห่ง 

การเพ่ิมศกัยภาพผูป้ระกอบการด้วยนวตักรรม 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์

การสร้างความเข้มแขง็เศรษฐกิจฐานราก 

- สนิคา้สิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร ์(สนิคา้ GI) ขึน้ทะเบยีนแลว้ 103 
รายการ เพิม่มลูค่าสนิคา้รอ้ยละ 30-70 จากราคาเดมิ และสนิคา้ GI
สามารถเชื่อมโยงกบัการท่องเที่ยว นอกจากนี้ จดัมุมจ าหน่าย
สนิคา้ GI (GI Corner) ภายในทอ็ปสซ์ุปเปอร์มาร์เกต็ และเซน็ทรลั
ฟู้ดฮอลล์ 108 สาขาทัว่ประเทศ จดักจิกรรมส่งเสรมิการตลาด
อย่างต่อเน่ือง ปจัจุบนัสนิค้า GI ทัง้หมดของไทย มมีูลค่าการตลาด
สงูถงึกว่า 3,700 ลา้นบาทต่อปี 
- สนิค้าโอทอป ส่งเสริมการขยายช่องทางการตลาดทัง้แบบ
ออฟไลน์และออนไลน์ เช่น ร้านค้าปลกีชุมชน และท่าอากาศยาน
ต่างๆ ตัง้แต่ปี 2557 ได้น าสินค้าโอทอปไปวางจ าหน่าย ณ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิและท่าอากาศยานภูเกต็ และในปี 2561
ขยายสู่ท่าอากาศยานดอนเมอืง ขณะนี้อยู่ระหว่างขยายไปยงั 
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นอกจากนี้  มีการน าสินค้าโอทอป
ไปจ าหน่ายบนเครื่องบนิการบนิไทย 

- การออกกฎหมายให้เอือ้ต่อการท าธุรกจิ เช่น พระราชบญัญตัิ
หลกัประกนัทางธุรกจิ พ.ศ. 2558 สร้างโอกาสทางธุรกจิในการ
เขา้ถงึแหล่งเงนิทุน และพระราชบญัญตัแิขง่ขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560
เสริมสร้างบรรยากาศการค้าการลงทุนที่ดี สร้างความเชื่อมัน่   
ในการท าธุรกจิ 
- ตัง้แต่ปี 2561 สหรฐัอเมรกิาปรบัสถานะการคุม้ครองทรพัยส์นิ
ทางปญัญาของไทย โดยประกาศให้ไทยอยู่ในบัญชีประเทศ     
ทีต่้องจบัตามอง (Watch List: WL) จากเดมิในช่วงเวลา 10 ปี
ทีผ่่านมา (ปี 2550-2560) ไทยอยู่ทีใ่นบญัชปีระเทศทีต่้องจบัตามอง
เป็นพเิศษ (Priority Watch List: PWL)
- ยกระดบัมาตรฐานและความเชื่อมัน่อคีอมเมริซ์ ผ่านเครื่องหมาย
DBD Registered เพื่อยนืยนัความมตีวัตนและเครื่องหมาย DBD Verified
เพื่อรบัรองความน่าเชื่อถอื โดยมผีูไ้ดร้บั DBD Registered แลว้ 
37,208 ราย 40,707 เวบ็ไซต์ และมผีูไ้ดร้บั DBD Verified แลว้ 
319 ราย 333 เวบ็ไซต ์
- จดัตัง้ศูนย์บรกิารให้ค าปรกึษาและพฒันาธุรกจิรองรบัเศรษฐกจิ
ยุคใหม่ (MOC BSC: Business Solution Center) ใหค้ าปรกึษา
ด้านทรัพย์สนิทางปญัญาและนวตักรรม ค าปรึกษาธุรกิจเพื่อ
เริม่ต้นธุรกจิ ส่งเสรมิพฒันาธุรกจิใหแ้ข่งขนัได ้และมคีลงัขอ้มูล
ทางการคา้ของไทย (เช่น ขอ้มูลอตัราภาษีศุลกากร มาตรการที่
มใิช่ภาษี กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสนิค้า กฎหมายและกฎระเบยีบ
การน าเขา้-สง่ออกของไทย) 

การพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการประกอบธรุกิจ
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- การเจรจาจดัท าความตกลงทางการคา้ (FTA) โดยในหว้ง 4 ปีทีผ่่านมา
มผีลส าเร็จ ดังนี้ ความตกลง FTA อาเซียน-อินเดีย ด้านการค้า
บริการและการลงทุน มีผลบงัคบัใช้เมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม 2558 
ความตกลง FTA ไทย-ชลิ ีมผีลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที ่5 พฤศจกิายน 2558
และความตกลง FTA อาเซยีน-ฮ่องกง ได้เจรจาส าเรจ็และลงนามแล้ว
เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิายน 2560 ปจัจุบนัอยู่ระหว่างการใหส้ตัยาบนั
ของสมาชกิก่อนการมผีลบงัคบัใช ้
- ส่งเสรมิการค้าชายแดน เชื่อมโยงไทยกบัภูมภิาค CLMV โดยมี
การจดังาน CLMVT Forum 2016 และ 2018 ในปี 2559 และ2561 
ตามล าดบั และมกี าหนดจดังาน CLMVT Forum 2019 ในเดอืน
พฤษภาคม 2562 นอกจากนี้ มกีารสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ 
รุ่นใหม่ของไทยกบัเพือ่นบา้น ผ่านโครงการ YEN-D (Young Entrepreneur
Network Development Program) 

- ยกระดบัส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั ดว้ยนโยบายพาณิชยภ์าค 
เป็นตัวแทนกระทรวงเชื่อมโยงการท างาน ตอบสนองปญัหา  
ได้รวดเรว็ เพื่อขบัเคลื่อนเศรษฐกจิภูมภิาค มุ่งเน้นเศรษฐกิจ
ฐานรากเขม้แขง็ พฒันาตลาดทอ้งถิน่สู่ตลาดโลก
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การพฒันาขีดความสามารถและส่งเสริมความร่วมมือ
ในการพฒันาระหว่างประเทศ 

ผลการด าเนินงานส าคญั (ต่อ)

การพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเชิงรกุ
และมีธรรมาภิบาล 

ปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้ก ากับดูแล (Regulator) เป็นผู้ส่งเสริม
อ านวยความสะดวก (Facilitator & Promoter) ใชแ้นวความคดิ
ตลาดเป็นตวัน า (Demand Driven) และใหค้วามส าคญักบัเศรษฐกจิใหม่
(New Economy) มุ่งเน้นการใชร้ะบบเทคโนโลยนีวตักรรม 

แนวทางการด าเนินงานและทิศทางในอนาคต 

เน้นใหบ้รกิารดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Service) โดยทีผ่่านมา
มกีารด าเนินการบ้างแล้ว เช่น บริการรบังบการเงินผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-Registration) 

การปรบัเปล่ียนบทบาทและแนวคิดการท างาน
รองรบัเศรษฐกิจยคุใหม่

บทบาทหน้าท่ีของส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัต่อการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก
ใชก้ลไกส านักงานพาณิชย์จงัหวดั เพื่อรองรบัการพฒันาเศรษฐกจิ
ฐานราก และขบัเคลื่อนเศรษฐกจิการคา้ทอ้งถิน่ 

การอ านวยความสะดวกทางการค้า

กระทรวงพาณิชยส์ู่ความเป็นองคก์รดิจิทลั
(SMART MINISTRY)
พฒันาระบบเทคโนโลยทีีท่นัสมยัหลากหลายช่องทาง ส่งเสรมิ
และพฒันาอคีอมเมริซ์ และท าการตลาดบนโลกดจิทิลั (Digital 
Marketing) เชื่อมโยงกบัโลก 



ราคาข้าวหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้ราคาปรับตัวลดลงเล็กน้อย
เนื่องจากผลผลิตข้าวนาปีออกสู่ตลาดมากขึ้น ประกอบกับเงินบาทของไทย          
มแีนวโน้มแขง็ค่ามากกว่าประเทศคู่แข่งขนั ท าใหร้าคาขา้วไทยแพงขึน้ ซึ่งตัง้แต่
ตน้ปี 2562 ทีผ่่านมา ค่าเงนิบาท แขง็ค่าอยู่ทีป่ระมาณ 2.28% ประกอบกบัปจัจุบนั
เริม่มอุีปทานในตลาดมากขึน้ เช่น อนิเดยี มมีาตรการกระตุน้การส่งออกโดยใหเ้งนิ
อุดหนุนเป็นแรงจงูใจแก่ผูส้่งออกในอตัรา 5% ทางดา้นจนีมสีต๊อกปรมิาณขา้วมาก 
และมกีารระบายขา้วเก่าในสต๊อก ออกมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหอุ้ปทานในตลาดมี
มากขึ้น และประเทศผู้น าเข้าข้าวมีการปรับนโยบายในการน าเข้าข้าวจาก
ต่างประเทศ เช่น อนิโดนีเซยีมแีนวโน้มลดการน าเขา้ เนื่องจากในปีที่ผ่านมามกีาร
น าเขา้ปรมิาณมาก เป็นตน้

ราคาปาล์มน ้ามนัปรบัตวัลดลงเลก็น้อย เนื่องจากมปีรมิาณผลผลติ
ออกสู่ตลาดมากขึ้น โดยเดือนมกราคมมผีลผลิตประมาณ 1.520 ล้านตัน   
คดิเป็นน ้ามนัปาลม์ดบิ 0.274 ลา้นตนั สงูขึน้จากผลผลติปาล์มทะลาย 1.349 
ล้านตัน คิดเป็นน ้ามนัปาล์มดิบ 0.243 ล้านตัน ของเดือนธนัวาคม 2561 
คดิเป็นรอ้ยละ 12.68 และรอ้ยละ 12.76 ตามล าดบั และราคาน ้ามนัปาล์มดบิ
ซื้อขายล่วงหน้าตลาดมาเลเซียส่งมอบในเดอืนเมษายน ปรบัตวัลดลงและ
ราคาถัว่เหลอืงอ่อนตวัลง

ข้าว

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา
ราคายางพาราทีเ่กษตรกรขายไดป้รบัตวัเพิม่ขึน้ จากปจัจยัสนบัสนุน

จากมาตรการแก้ปญัหาราคายางของภาครฐัที่ลดพึ่งพาการส่งออกและเพิม่
การใช้ยางพาราในประเทศมากขึ้น และนักลงทุนคลายความกงัวลเกี่ยวกบั  
ขอ้พพิาทระหว่างสหรฐัฯและจนี รวมทัง้ราคาน ้ามนัดิบปรบัตวัสูงขึ้น และ
ธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) ชะลอการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในช่วงนี้

ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั 

ราคาขา้วโพดทีเ่กษตรกรขายไดป้รบัตวัสงูขึน้ตามตลาดล่วงหน้า และ
เป็นช่วงสิ้นสุดช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่ น 1 ส่งผลให้
ปรมิาณผลผลติออกสู่ตลาดน้อย ขณะทีค่วามต้องการใชข้า้วโพดเลี้ยงสตัว์เพื่อ
เป็นวตัถุดบิในการผลติอาหารสตัวย์งัคงขยายตวัต่อเนื่อง

คาดการณ์สถานการณ์  เดือนกมุภาพนัธ์ 2562
ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาขา้วจะลดลงจากเดอืนก่อน เนื่องจากค่าเงนิบาทของไทย
มีแนวโน้มแข็งค่ามากกว่าประเทศคู่แข่งขนั โดยนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าว
คาดการณ์ทศิทางการส่งออกขา้วโลกและการสง่ออกขา้วไทยในปี 2562 ซึง่คาดว่า 
จะมกีารส่งออกขา้วโลกรวมที่ประมาณ 48.3 ล้านตนั เติบโตเพิม่ขึ้น 0.2% โดย
คาดว่าอนิเดยี จะมกีารส่งออกอยู่ที ่12.5 ลา้นตนั เตบิโต 0% เวยีดนาม 7 ลา้นตนั 
เติบโต 4.5% ปากสีถาน 4.25 ล้านตนั ลดลง 1.2% สหรฐั 3.2 ล้านตนั เติบโต
10.3% เมยีนมา 3 ล้านตัน เติบโต 7.1% จนี 1.9 ล้านตนั เติบโต 11.8% และ
กมัพชูา 1.3 ลา้นตนั เตบิโต 4% ส่วนไทยคาดวา่จะมกีารส่งออกขา้วอยู่ทีป่ระมาณ 
9.5 ลา้นตนั ลดลง 14%

มนัส าปะหลงั - คาดว่าราคามนัส าปะหลงัจะเริม่ปรบัตวัลดลงต่อเนื่อง จากการเขา้สู่
ช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว (ม.ค.-ม.ีค.) ซึ่งจะท าให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น โดย
คาดการณ์ว่าผลผลติมนัส าปะหลงัปี 2562 จะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดอืนมกราคม –
มนีาคม 2562 ปรมิาณ 20.08 ลา้นตนั (รอ้ยละ 67 ของผลผลติทัง้หมด)

ยางพารา  -คาดว่าราคาอาจจะปรบัตวัสงูขึน้ได ้จากความตอ้งการใชย้างธรรมชาติ
ในประเทศมากขึ้น และจากความคลายกงัวลถงึทศิทางเศรษฐกจิของโลก อย่างไรก็ดี
ความต้องการใช้ยางมแีนวโน้มชะลอตัวในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพนัธ์
เนื่องจากตลาดหลกัหลายตลาดหยุดยาวในช่วงเทศกาลตรุษจนี 

ปาลม์น ้ามนั -คาดว่าราคาจะปรบัตวัสงูขึน้เลก็น้อย  เนื่องจากในเดอืนมกราคมเผลผลติ
ปาลม์น ้ามนัของมาเลเซยีลดลงรอ้ยละ 2.2 และระดบัสต็อกน ้ามนัปาล์มดบิลดลงส่งผลให้
ทศิทางราคาตลาดลว่งหน้าสปัดาหส์ุดทา้ยของเดอืนราคาปรบัตวัสงูขึน้ ประกอบกบัตามที่
คณะกรรมการนโยบายปาล์มน ้ามนัแห่งชาต ิ(กนป.) ในการประชุมพจิารณาแกไ้ขปญัหา
ราคาผลปาล์มน ้ามนัและน ้ามนัปาล์มตกต ่า เมื่อวนัที่ 1 พฤศจกิายน มมีติใหก้ระทรวง
พลงังานน าน ้ามนัปาลม์ดบิไปใชใ้นการผลติไฟฟ้าจ านวน 160,000 ตนั โดยจะเริม่ส่งมอบ
น ้ามนัปาล์มดบิประมาณเดอืนละ 30,000 ตนั ตัง้แต่เดอืนมกราคม ซึ่งจะช่วยยกระดบั
ราคาของน ้ามนัปาลม์ ช่วยเหลอืเกษตรกรชาวสวนปาลม์ตามนโยบายของรฐั

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์-คาดการณ์ว่าราคาขา้วโพดเลีย้งสตัว ์จะมรีาคาสงูขึน้เนื่องจากเขา้สู่
ช่วงการปลกูขา้วโพดเลีย้งสตัวร์ุ่น 2 (ขา้วโพดหลงันา ปลูก พ.ย. - ก.พ.) ท าใหป้รมิาณ
ผลผลติในตลาดมคี่อนขา้งน้อย ประกอบกบัมาตรการลดปรมิาณการน าเขา้ขา้วสาล ี
โดยตอ้งมสีต๊อกขา้วโพดอตัรา 1/3  ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชข้า้วโพดเลีย้งสตัวเ์พิม่ขึน้
และความต้องการใชข้า้วโพดเลี้ยงสตัว์ในตลาดโลกยงัมคีวามต้องการในระดบัสูง โดย
กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ คาดคะเนความตอ้งการใชข้า้วโพดเลีย้งสตัวข์องโลก ปี 2561/62
ว่าม ี1,131.31 ลา้นตนั เพิม่ขึน้จาก 1,086.23 ลา้นตนั ในปี 2560/61 รอ้ยละ 4.15

ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร /กรมการคา้ภายใน

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนมกราคม 2562

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน ม.ค.(บาท)
ราคา
เฉล่ีย
(ธ.ค.)

สปัดาห ์1 สปัดาห ์2 สปัดาห ์3 สปัดาห ์4 ราคา
เฉล่ีย
(ม.ค.)

%
ราคาเฉล่ีย
ม.ค./ ธ.ค

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 15,244 15,300 14,971 14,914 15,393 15,145 -0.65
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 2.30 2.28 2.25 2.18 2.11 2.20 -4.35

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 36.75 38.93 40.64 40.40 41.26 40.31 9.69
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทลาย นน.>15 กก. 2.49 2.67 2.54 2.23 2.39 2.46 -1.20
ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 8.78 8.99 8.99 8.93 8.98 8.97 2.16

ราคามนัส าปะหลงัทีเ่กษตรกรขายไดป้รบัตวัลดลง เนื่องจากเป็นช่วงทีม่นั
ส าปะหลงัออกสู่ตลาดมากขึ้น โดยเดือนมกราคม 2561 มผีลผลิตออกสู่ตลาด
ประมาณ 4.76 ลา้นตนั (รอ้ยละ 15.89 ของผลผลติทัง้หมด) ปจัจุบนัลานมนัเสน้เปิด
ด าเนินการไม่มาก เนื่องจากเมือ่ผลติเป็นมนัเสน้แลว้ไม่คุม้กบัการลงทุน ส่งผลให้
หวัมนัส าปะหลงัส่วนใหญ่ไหลเขา้สู่โรงงานแป้งมนัส าปะหลงั

6
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■ วันที่ 10 มกราคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
ไดด้ าเนินการจดัประกวดขา้วหอมมะลจิงัหวดัสุรนิทร ์ปีการเพาะปลูก 
2561/62 ณ ศูนย์วิจยัข้าวสุรินทร์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจงัหวดั 
(นายพรพจน์ บณัฑิตยานุรกัษ์) เป็นประธานการประกวด โดยมี
ตวัอย่างทีผ่่านเกณฑ ์และคุณสมบตัเิบือ้งต้น รวมทัง้คุณภาพทีด่ทีีสุ่ด
เขา้ตดัสนิรอบสุดทา้ย จ านวน 31 ตวัอย่าง แยกเป็นเกษตรกร 27 
ตวัอย่าง กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร 4 ตัวอย่าง โดยรางวลั
ชนะเลศิประเภทเกษตรกรรายบุคคล ไดแ้ก่ นายพศนิ ตรงใจ 
ต าบลนาบวั อ าเภอเมอืง และรางวลัชนะเลศิประเภทกลุ่มเกษตรกร
ไดแ้ก่ กลุ่ม วนั วนั ต าบลนาบวั อ าเภอเมอืง

■ วนัที่ 16 มกราคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัปทุมธานี 
ร่วมลงพื้นที่ ติดตามสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มชุมชนที่
ผลิตน ้ าพริก ขิงดอง น ้ าพริกคางกุ้ง ขนมไข่หงษ์ และชุมชน
ท่องเที่ยวเชงิเกษตร การปลูกนาหญ้าซึ่งเป็นพชืทีส่ าคญัที่สร้าง
เศรษฐกจิใหก้บัจงัหวดัปทุมธานี เพื่อประเมนิศกัยภาพ หาแนวทาง
ในการขับเคลื่อน ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการเขา้ถงึปจัจยัการผลติ การสรา้งองคค์วามรู ้การตลาด 
การสรา้งการรบัรูเ้พื่อความยัง่ยนื การบรหิารจดัการต่างๆ เพื่อสรา้ง
ความเขม้แขง็ใหก้บักลุ่มชุมชนต่อไป

■ วนัที่ 11 มกราคม 2561 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัล าพูน ลงพื้นที่
ติดตามสถานการณ์การตลาดหอมแดง ปีการผลิต 2561/62 จงัหวัด
ล าพูน พร้อมทัง้วางแนวทางป้องกนัแก้ไขปญัหาก่อนหอมแดงออกสู่
ตลาด ในพื้นที่อ าเภอป่าซาง ทัง้น้ีจากการติดตามสถานการณ์การซื้อ
ขายในพืน้ที ่พบว่า ขณะนี้เกษตรกรเริม่เกบ็เกีย่วผลผลติแลว้ โดยราคา
หอมแดงสดคละอยู่ที ่12 - 13 บาท/กโิลกรมั หอมแดงป๋ึง ราคา 
25 - 26 บาท/กิโลกรมั ตลาดยงัมีความต้องการรบัซื้อผลผลิต
อย่างต่อเนื่อง ซึง่ราคาหอมแดงขึน้กบัคุณภาพ ประกอบกบัสปัดาห์
ทีผ่่านมาเกดิฝนตกหนกั ท าใหผ้ลผลติของอ าเภอป่าซางบางส่วน
ได้รบัความเสยีหาย เกษตรกรจ าหน่ายผลผลติได้ในราคาต ่าลง 
ส านักงานจึงจดัเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์เฝ้าระวงัในพื้นที่
อย่างใกลช้ดิ พรอ้มทัง้รบัฟงัขอ้มลูจากเกษตรกรและวางแนวทาง
ป้องกนัปญัหาต่อไป 

■ วนัที ่14 มกราคม 2562 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดับงึกาฬ ร่วมกบั
ผูแ้ทนนายกเทศมนตร ีต าบลปากคาด ร่วมออกตรวจภาวะราคา
สนิคา้และเชญิชวนผูป้ระกอบการในตลาดสดเทศบาลต าบลปากคาด
สมคัรเขา้ร่วมแอพพลเิคชัน่ถุงเงนิประชารฐั ไดร้บัความสนใจจาก
ผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมแอพพลิเคชัน่ ถุงเงินประชารัฐ
หลงัจากการชีแ้จง จ านวน 10 ราย

แวดวงพาณิชย์

■ วนัที ่14 มกราคม 2562 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดันครพนม ไดต้รวจ
เยี่ยมร้านคา้ธงฟ้าประชารฐั เพื่อสอบถามภาวะการใช้บตัรสวสัดกิาร
แห่งรฐัและภาวะการค้าขายของร้านคา้ในเขตอ าเภอนาแก และตรวจ
ตลาดสดเทศบาลต าบลนาแก ดูแลเรื่องปิดป้ายแสดงราคาสนิค้าและ
สอบถามภาวะการใช้จ่ายของประชาชนในการซือ้สนิคา้ในตลาด
ซึง่สถานการณ์ปกตแิต่ไม่คกึคกัเหมอืนช่วงปีใหม่
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■ วนัที ่30 มกราคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัตราดและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ในฐานะคณะท างานตรวจสอบฉลากสินคา้
ที่ควบคุมฉลากประจ าจงัหวดัตราด ลงพื้นที่ตรวจสอบแนะน า 
การแสดงฉลากสนิค้าทองรูปพรรณแก่ผู้ประกอบธุรกจิจ าหน่าย
ทองรปูพรรณก่อนช่วงเทศกาลตรุษจนี ในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเมอืงตราด
รวมทัง้สิ้น 5 ราย เนื่องจากในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประชาชน
จ านวนไม่น้อยนิยมซือ้ทองรปูพรรณเพื่อมอบเป็นของขวญัใหก้บั
บุตรหลาน ดังนัน้เพื่อเป็นการป้องปรามให้ผู้ประกอบธุรกิจ
จ าหน่ายทองรปูพรรณปฏบิตัติามกฎหมาย โดยเฉพาะการแสดง
สาระส าคัญเกี่ยวกับทองรูปพรรณ เพื่อให้ผู้บริโภคใช้ประกอบ  
การพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อ จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบฉลาก
สนิคา้ทองรปูพรรณทีเ่ป็นสนิคา้ควบคุมฉลากในครัง้นี้

■ วันที่ 17 มกราคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าปาง 
น าผูป้ระกอบการจงัหวดัล าปาง จ านวน 8 ราย เขา้ร่วมกจิกรรมประชุม
สมาชกิ SACICT Craft Network ครัง้ที ่2/2562 จดัโดยศูนยส์่งเสรมิ
ศลิปาชพีระหว่างประเทศ (องคก์ารมหาชน) หรอื ศ.ศ.ป. ณ โรงแรม
สุโขทยั เฮอรเิทจ รสีอร์ท จงัหวดัสุโขทยั โดยม ีนางอมัพวนั พชิาลยั
ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศ เป็นประธาน  
ในที่ประชุมฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 
มกราคม 2562 โดยกจิกรรมการประชุมประกอบดว้ย การบรรยาย
แนวโน้มการท างานหตัถศลิป์ SACICT Craft Trend-RETELL THE DETAILS
ความรูเ้รื่องทรพัยส์นิทางปญัญา การสรา้งแบรนดอ์ย่างไรใหย้ัง่ยนื 
นโยบายเรื่องการฝากจ าหน่ายสนิคา้ application SACICT SHOP
และการ Audition โดยการน าเสนอผลงานของสมาชกิร่วมกบั Trader
เช่น บรษิทั คงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั, บรษิทั สยามพวิรรธน์
รเีทบ โฮลดิ้ง จ ากัด, ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์, ร้านแมนดาริน  
โอเรยีนเตล็ช้อป, บรษิทั เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากดั ซึง่ผูป้ระกอบการ
ไดใ้หค้วามสนใจ และตอบรบัเป็นอย่างดี

■ วันที่ 22 มกราคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด 
ร่วมกบักรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ จดังานมหกรรมธงฟ้า
ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิภูมภิาคจงัหวดัรอ้ยเอด็ ระหว่างวนัที ่21-24 มกราคม 
2562 ณ บรเิวณลานจอดรถหา้งโรบนิสนั ไลฟ์สไตล ์รอ้ยเอด็ โดยมรีอง
อธบิดกีรมการคา้ภายใน (นายฉัตรชยั ศกัดิศ์ลิปะชยั) เป็นประธาน
เปิดงาน กจิกรรมภายในงานประกอบดว้ยการจ าหน่ายสนิคา้ธงฟ้าใน
ราคาต ่ากว่าท้องตลาดร้อยละ 20 ถึง 40 รวมทัง้เปิดโอกาสให้
ผูป้ระกอบการในจงัหวดัรอ้ยเอด็ และจงัหวดัใกลเ้คยีงได้น าสนิคา้ที่
ผลิตในชุมชนได้น ามาจ าหน่ายในงาน ซึ่งการจัดงานในครัง้นี้
สามารถกระตุน้เศรษฐกจิใหม้กีารจบัจ่าย ใชส้อย มกีารจา้งงานของ
ภาคประชาชน เพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียน ในจังหวดั/ภาค/ประเทศ
สง่ผลต่อการขยายตวัเศรษฐกจิโดยรวม

■ วันที่ 29 มกราคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา      
ได้ออกตรวจสต็อกน ้ามันปาล์มคงเหลือทัง้ระบบจงัหวัดพงังา   
ในเขตอ าเภอเมอืงและอ าเภอคุระบุร ีโดยสรุปไดด้งันี้

1. สตอ็กน ้ามนัปาลม์ดบิคงเหลอืรวมทัง้สิน้ 1,462.600 ตนั เพิม่ขึน้
จากเดอืนธนัวาคม 2561 จ านวน 749.130 ตนั หรอืรอ้ยละ 104.99

2. ปรมิาณผลปาลม์สด ออกสู่ตลาดใกลเ้คยีงกบัเดอืนก่อน 
โดยผลผลติเขา้สู่โรงงานวนัละ 700-800 ตนั ซึง่โรงงานสกดัฯ
และลานเท ยงัคงต้องการรบัซือ้ผลผลติอย่างต่อเนื่อง ทั ง้นี้
ส านักงานไดจ้ดัส่งเจา้หน้าทีอ่อกตรวจสอบการรบัซื้อ/เครื่องชัง่
อย่างใกลช้ดิ เพื่อใหผู้ร้บัซือ้ปฏบิตัติามกฎหมายทีก่ าหนด

3. ราคา ณ วนัที ่29 มกราคม 2562 ปาลม์ทะลาย กโิลกรมัละ
2.90 บาท (17%) เพิม่ขึน้จากเดอืนก่อน กโิลกรมัละ 0.20 บาท 
หรอืรอ้ยละ 7.40 ส่วนปาลม์ร่วง กโิลกรมัละ 3.80 บาท
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แม้สถานการณ์ของโลกในปี 2562 ยังมีหลายปจัจัยที่อาจบัน่ทอนการเติบโตของเศรษฐกิจของไทย แต่กระทรวง
พาณิชย์ ยงัเดนิหน้าด าเนินการตามนโยบายต่างๆ เพื่อผลกัดนัใหเ้ศรษฐกจิของไทยเตบิโตตามเป้าหมาย ดงัน้ี
■ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตัง้เป้าหมายสง่ออกปี2562 อยู่ที่ 8% มลูค่า 2.76 แสนลา้นเหรยีญสหรฐั โดยมแีนวทาง 
การท างาน 3 เรื่อง คอื 1.การเพิม่ช่องทางการคา้ทัง้รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 2.การสรา้งเครอืข่ายพนัธมติรทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ และ 3.การผลกัดนัธุรกิจสู่สากล โดยเฉพาะผู้ประกอบการในชุมชน จะผลกัดนัให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ที่มี
ศกัยภาพท าตลาดต่างประเทศใหไ้ดพ้รอ้มกนั และกรมมแีผนบุกเจาะตลาด ผลกัดนัสนิคา้ใหช้ดัเจนมากขึน้
■ กรมการค้าต่างประเทศ จะจดักจิกรรมเพื่อสง่เสรมิการคา้ชายแดนเพื่อเสรมิสรา้งความรูด้า้นมาตรการทางการค้าทีจ่ะกระทบ
การสง่ออก–น าเขา้ กจิกรรมจบัคู่ทางธุรกจิผ่านโครงการเยน็ด ีซึง่เป็นโครงการสรา้งเครอืข่ายผูป้ระกอบการไทยกบัประเทศเพื่อนบา้น 
ทีก่รมด าเนินการมาต่อเนื่องกว่า 5 ปี รวมทัง้ผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบการผลติสนิคา้เกษตรนวตักรรม
■ กรมการค้าภายใน มมีาตรการช่วยเหลอืผู้มรีายไดน้้อยและผูส้งูอายุผ่านบตัรสวสัดกิารแห่งรฐัต่อไป โดยจะด าเนินการจดัหา
รา้นคา้เขา้ร่วมโครงการเป็นรา้นคา้ธงฟ้าประชารฐักระจายใหท้ัว่ถงึในทุกพืน้ที่
■ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เดนิหน้าทีใ่ชป้ระโยชน์จากการเป็นประธานอาเซยีนปี 2562 น าเสนอประเดน็ดา้นเศรษฐกจิ
ทีต่อ้งการใหอ้าเซยีนร่วมกนัผลกัดนัและด าเนินการใหส้ าเรจ็ในปี2562 ภายใตแ้นวคดิ “ร่วมมอื ร่วมใจ กา้วไกล และยัง่ยนื”
นอกจากนี้กรมยงัไดด้ าเนินโครงการ “เพิม่ศกัยภาพเกษตรกรในยุคการคา้เสร”ี ลงพืน้ทีใ่หค้วามรูแ้ก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
■ กรมพฒันาธรุกิจการค้า เดนิหน้าสง่เสรมิการอ านวยความสะดวกใหก้บัผูป้ระกอบการทีต่้องการจดทะเบยีนจัดตัง้บรษิทัมาก
ขึน้ โดยตัง้เป้าหมายในปี 2562 จะไม่ต ่ากว่าปี 2561 ทีร่าว 8 หมื่นราย และจะส่งเสรมิใหเ้กษตรกรและคนในชุมชนปลูกไมม้คี่า
ทางเศรษฐกจิในทีด่นิกรรมสทิธิ ์ ซึง่สามารถน ามาใชเ้ป็นหลกัประกนัทางธุรกจิได ้นอกจากนี้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะมกีารก าหนด
ชนิดของไมย้นืตน้ทางเศรษฐกจิ ทีจ่ะไดร้บัการสง่เสรมิเพื่อสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิ เพื่อเป็นแนวทางใหเ้กษตรกรเพาะปลกูไมพ้ชื
เศรษฐกจิทีใ่หผ้ลประโยชน์สงูสดุและสามารถตดัเพื่อแปรรปูในภาคอุตสาหกรรมไดโ้ดยถูกตอ้งตามกฎหมาย

■ ศนูยข์้อมูลเศรษฐกิจและธรุกิจ (อีไอซี) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) หรอื เอสซบี ีประเมนิความเสีย่งเศรษฐกจิโลก
ในปี 2562 มาจากปจัจยัส าคญั 3 ประการ คอื 1.สงครามการคา้ 2.ภาวะการเงนิโลกทีต่งึตวัเกนิคาด และ 3.ปญัหาดา้นภมูริฐัศาสตร์
ระหว่างประเทศทัว่โลก
■ ความเส่ียงสงครามการค้ายงัเป็นประเดน็ต่อเนื่องจากปี 2561 ทีท่ ัว่โลกยงัจบัตาความเสีย่งจากมาตรการกดีกนัการคา้ของสหรฐั
โดยเฉพาะการขึน้ภาษนี าเขา้สนิคา้จนีและภาษนี าเขา้ในหมวดยานยนตแ์ละชิน้สว่น
■ ความเส่ียงจากภาวะการเงินโลกตึงตวัขึน้ต่อเนื่อง น าโดยการขึน้ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรฐั(เฟด) ซึ่งท าใหต้้นทุน   
การระดมทุนเพิม่ขึน้ และสภาพคล่องทีเ่คยลน้จะทยอยลดลงต่อเนื่องจากแนวโน้ม การด าเนินนโยบายการเงนิทีเ่ข้าสูภ่าวะปกติ
ของธนาคารกลางหลกัหลายประเทศ
■ ปัญหาเชิงภมิูรฐัศาสตร ์ตอ้งจบัตาเรื่องเบรก็ซทิ และประเดน็การประทว้งรวมทัง้ปญัหาการเมอืงในยโูรโซน ซึง่สง่ผลต่อเสถยีรภาพ
ทางเศรษฐกจิและการเมอืงของสหภาพยุโรป รวมไปถงึการเลอืกตัง้เปลีย่นผูน้ าในหลายภูมภิาคทัว่โลก จะยงัคงสรา้งความเสีย่ง
ต่อความผนัผวนในตลาดการเงนิโลกในระยะต่อไป

ทีม่า : กรุงเทพธุรกจิ
ประเดน็ส าคญั



ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์

วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ

09/02/2562 -
10/02/2562

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ตลาดตอ้งชม
ตามโครงการ “ส่งเสรมิเศรษฐกจิชุมชน
เชือ่มโยงการท่องเทีย่วของกลุ่มจงัหวดั
ภาคกลาง 17 จงัหวดั ”

ตลาดน ้าวดัล าพญา อ าเภอ
บางเลน จงัหวดันครปฐม

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ สพจ.นครปฐม

18/02/2562 -
27/02/2562

งานประเพณนีบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด
จงัหวดัก าแพงเพชร ประจ าปี 2562

บริเวณสนามหน้าที่ว่าการ
อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร

งานประเพณแีละงานแสดง
และจ าหน่ายสนิคา้

สพจ.ก าแพงเพชร

20/02/2562 -
21/02/2562

สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “ครบเครือ่งเรือ่ง
การคา้ออนไลน์” by NEA รุ่นที ่2

โรงแรมมณจีนัทร ์
จงัหวดัจนัทบุรี

งานสมัมนา สพจ.มกุดาหาร

28/02/2562 -
28/02/2562

สมัมนา “เศรษฐกจิไทยกา้วไกลดว้ย
เกษตรนวตักรรม”

โรงแรม S31 Sukhumvit งานสมัมนา สพจ.มกุดาหาร

กิจกรรมภมิูภาค...
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1. สงัคมผู้สงูอายุ

2. สงัคมไร้เงินสด

4. สงัคมธรุกิจ Online-to-Offline (O2O)

5. สงัคมคนรกัสขุภาพ

เป็นกระแสมาระยะหนึ่งแลว้ 
ส าหรบักลุ่มคนรกัสขุภาพทีม่อียู่ทุกเพศทุกวยั 
และเตบิโตต่อเนื่องอย่างเหน็ไดช้ดั จากเดมิ

คนยงับรโิภคจ านวนน้อย ท าใหร้าคาค่อนขา้งแพง
แต่ในปจัจุบนัเริม่มคีนใหค้วามสนใจเพิม่มากขึน้ 
ผูป้ระกอบทีเ่ป็นเจา้ของธุรกจิผลติภณัฑเ์พื่อ
สขุภาพต่างๆ ตอ้งเปลีย่นแปลงในเรื่องของ
ราคาใหเ้หมาะสมแก่ยุคนี้ เพื่อทีจ่ะใหล้กูคา้ 

สามารถเขา้ถงึและจบัตอ้งไดง้า่ย

เป็นเทรนดท์ีเ่กดิขึน้ทัว่โลก ซึง่ไทยถอืว่า
ยงัปรบัตวัชา้กว่าหลายประเทศในเอเชยี 
อย่างจนี ญีปุ่น่ เกาหล ีซึง่ประเทศเหล่าน้ี
เขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสดเกอืบจะ 100% กนัแลว้
แต่ไทยกม็อีตัราความนิยมสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง
ตามความเตบิโตของธุรกจิคา้ออนไลน์
ดงันัน้ผูป้ระกอบการกต็อ้งปรบัใหท้นั 
เพื่อเพิม่ช่องทางการช าระเงนิใหลู้กคา้ 
ไม่พลาดโอกาสในการขายสนิคา้ 
โดยเฉพาะสนิคา้ทีม่รีาคาสงูกจ็ะ

ขายไดค้ล่องขึน้

ปญัญาประดษิฐเ์หล่าน้ีมขีดีความสามารถในการท างาน
ไดเ้ป็นอย่างด ีอกีทัง้ยงัช่วยลดความผดิพลาดในการ
ท างานไดอ้ย่างดเียีย่มและลดการลงทุนของการท า
ธุรกจิของมนุษย ์เพราะฉะนัน้สงัคม AI จงึเป็นสว่น
ส าคญัต่อปจัจยัการท าธุรกจิและการด าเนินชวีติของ
มนุษยใ์นยุคปจัจุบนัอย่างหาทีต่ไิมไ่ด้

ธุรกจิทีม่ที ัง้ระบบออนไลน์ทีส่ามารถเกบ็ขอ้มลู
และพฤตกิรรมของลกูคา้ รวมถงึกระตุน้ใหเ้กดิ
ความตอ้งการสัง่ซือ้สนิคา้และบรกิารได ้สว่นระบบ
หน้ารา้นจะเป็นการเปิดขายเพื่อใหล้กูคา้ไดส้มัผสั
สนิคา้จรงิ ทดลองสนิคา้ได ้เมื่อทัง้สองระบบรวมกนั 
จะท าใหค้วามน่าเชือ่ถอืของรา้นคา้และสนิคา้

เป็นทีส่นใจมากยิง่ขึน้
ทีม่า : mgronline.com

3. สงัคม AI หรือ สงัคมยคุนวตักรรม 
แห่งปัญญาประดิษฐ์

ส านกังานสถติแิห่งชาต ิ(สสช.) 
คาดว่าไทยจะเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายุอย่างสมบรูณ์
ในปี 2564 ซึง่ภาคเอกชนเริม่ปรบัตวัและมผีลติภณัฑ์
เพื่อตอบโจทยก์บัสงัคมผูส้งูอายุกนับา้งแลว้ เช่น 
บา้นพรอ้มฟงักช์นั ส าหรบัครอบครวัทีม่ผีูส้งูอายุ 
ตอ้งมทีางลาด พืน้ส าหรบักนัลื่นในหอ้งน ้าพรอ้ม
ราวจบั สว่นภาคธุรกจิเอสเอม็อกีเ็ริม่คดิคน้ผลติภณัฑใ์หม ่
เพื่อตอบโจทยด์ว้ยเชน่กนั อย่างอาหารเพื่อผูส้งูอายุ
ไม่เวน้แมแ้ต่ภาคบรกิาร เช่น โรงพยาบาล บรษิทัทวัร์
ประกนัชวีติ กต็อ้งปรบัแพค็เกจเพื่อเอาใจ

คนกลุ่มนี้ดว้ยเช่นกนั



กองบรรณาธิการ : กองบรหิารการพาณชิยภ์ูมภิาค ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์
สถานท่ีติดต่อ : กระทรวงพาณิชย ์เลขที ่563 ถ.นนทบุร ีต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบุร ี11000 โทรศพัท ์02 – 507 – 6463/6465/6902-3 แฟกซ ์02-5475290

เบอรโ์ทรศพัท์ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดั 

ล าดบั จงัหวดั เบอรส์ านักงาน ล าดบั จงัหวดั เบอรส์ านักงาน

1 กระบี่ 075-663 340-2 F. 075-663 339 39 เพชรบรูณ์ 056-737 045 F.056-737 046

2 กาญจนบรุี 034-564 293 F.034-564 550 40 แพร่ 054-511 118 F.054-522 015

3 กาฬสินธุ ์ 043-811 631 F.043- 812 524 41 ภเูกต็ 076-212 017 F.076-221 065

4 ก าแพงเพชร 055-70 5019 F.055-705021 42 มหาสารคาม 043-740 052 F.043-722 037

5 ขอนแก่น 043-23 6571F.043-244075 43 มุกดาหาร 042- 611 575 F.042-611 756

6 จนัทบรุี 039-311 357 F.039-322 026 44 แม่ฮ่องสอน 053-611 376 F.053-611 638

7 ฉะเชิงเทรา 038-511 400 F.038-513 868 45 ยโสธร 045- 586 063 F.045-586 067

8 ชลบรุี 038-277 217 F.038-274 279 46 ยะลา 073-212018 F.073-211 706

9 ชยันาท 056-412 507 F.056- 412 506 47 ร้อยเอด็ 043-511 735 F.043-513 735

10 ชยัภมิู 044-811 598 F.044-821 409 48 ระนอง 077-811 371 F. 077-812 336

11 ชุมพร 077-511 210 F.077- 503 501 49 ระยอง 038-694 044-6, F.038-694 047

12 เชียงราย 053-150 200 F.053-177 349 50 ราชบรุี 032-325 867 F.032-337 106

13 เชียงใหม่ 053-112 668-9 F.053-112 670 51 ลพบรุี 036-411 992 F.036-421 668

14 ตาก 055-511 049 F.055-513 228 52 ล าปาง 054-265 022 F.054-265 024

15 ตรงั 075-211 488 F.075-211 490 53 ล าพนู 053-511 184 F.053-512 004

16 ตราด 039-511 283 F.039- 520 231 54 เลย 042-811 163 F.042-812 612

17 นครปฐม 034-340 054 F.034-340 055 55 ศรีสะเกษ 045-611 485  F.045-612 648

18 นครนายก 037-312 707 F.037-311 016 56 สกลนคร 042-711 277, F.042-713 241

19 นครพนม 042-511 117 F.042-512 826 57 สงขลา 074-311 422 F.074-324 238

20 นครราชสีมา 044-242 172 F.044-259 463 58 สตลู 074-711 126 F.074-721 359

21 นครศรีธรรมราช 075-356 069 F.075-344 215 59 สมุทรปราการ 02 395 1148 F.02-389 5961

22 นครสวรรค์ 056-221 104 F.056-226689 60 สมุทรสงคราม 034-715 538 F.034-711 495

23 นราธิวาส 073-511 098 F.073-512 718 61 สมุทรสาคร 034-411 718 F.034-411 718

24 นนทบรุี 02-591 6936 F.02-580 9333 62 สระแก้ว 037-425 011-3 F.037-425 011

25 น่าน 054-771 655 F.054-771 654 63 สระบรุี 036-211 347 F.036-211 763

26 บรุีรมัย ์ 044-611 016 F.044-613 473 64 สิงหบ์รีุ 036-507 193 F.036-507 196

27 บึงกาฬ 042-491 691 F.042-491 511 65 สุโขทยั 055-613 536 F.055-613 038

28 ปทุมธานี 02-567 0224 F.02-567 0234 66 สุพรรณบรุี 035-555 696 F.035-555 477

29 ประจวบคีรีขนัธ์ 032-611 380 F.032- 611 972 67 สุราษฎรธ์านี 077-272 503 F.077-285 150

30 ปราจีนบรุี 037-454 062 F.037-454 063 68 สุรินทร์ 044-531 440 F.044-514 994

31 ปัตตานี 073-335 158 F.073-331 882 69 หนองคาย 042-411 561 F.042-411 339

32 พระนครศรีอยุธยา 035-336 527 F.035-336525-6 70 หนองบวัล าภู 042-312 017 F.042-312 017

33 พะเยา 054-431 636 F.054-481753 71 อ่างทอง 035- 612 774 F.035-611 774

34 พงังา 076-481743 F.076-481741 72 อ านาจเจริญ 045- 523 051-3 F.045-523 053

35 พทัลุง 074- 613 151 F.074-612 414 73 อดุรธานี 042- 241 749 F.042-241 690

36 พิจิตร 056-990 380 F.056-990 379 74 อตุรดิตถ์ 055-817 742,746, F.055-817 567,742

37 พิษณุโลก 055-242 909 F.055-243 033 75 อทุยัธานี 056-970 144-5 F.056-970 146

38 เพชรบรุี 032-424 208 F.032-424 207 76 อบุลราชธานี 045-254 855 F.045-244 771, 318


