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รบัลงประกาศโฆษณาใหก้บัหน่วยงานราชการ

มูลนธิิ องคก์รต่างๆ, บุคคล, นติิบุคคล, 

บริษทัจํากดั, บริษทัมหาชน, สาํนกังานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงินประจําปี, 

ประกาศเชิญประชมุสามญัและวิสามญั 

ตรงตามรูปแบบที�กฎหมายกาํหนดไว้ 
ปีที�   2  ฉบับที�   225   วนัพธุที�   14  มถุินายน  พ.ศ.  2560  ราคา   15   บาท

                                      ภาคเหนือ
 วนัที�  13-17 ม.ิย. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื�นที� และมฝีน

ตกหนักบางแห่ง  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10 - 30 กม. / ชม.   

อุณหภูมติํ�าสุด 23 - 26 องศาเซสเซียส  สูงสุด 31 -37   องศาเซลเซียส  

                         ภาคใต้ ฝั�งตะวนัตก
  มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ  20 -40  ของพื�นที�  ตลอดช่วง

  อุณหภูมติํ�าสุด 24 -26 องศาเซลเซียส สูงสุด 31 - 35 องศาเซลเซียส   

  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  15 - 35 กม. / ชม.   

                          

                       ภาคใต้ ฝั�งตะวนัออก
 มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ  20 - 40 ของพื�นที�     ตลอดช่วง

อุณหภูมติํ�าสุด  24 - 26  องศาเซสเซียส  สูงสุด 32 -36 องศาเซลเซียส  

ทะเลมคีลื�นสูงประมาณ 1 เมตร

                 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 80 ของพื�นที� และมฝีนตกหนักบางแห่ง

อุณหภูมติํ�าสุด  23 -26 องศาเซสเซียส สูงสุด 29-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.

                             ภาคกลาง
 มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 60 ของพื�นที�  ตลอดช่วง

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.

อุณหภูมติํ�าสุด 24-26องศาเซสเซียส สูงสุด 31 -36 องศาเซสเซียส    

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 30-60 ของพื�นที� ส่วนมากในช่วงบ่ายถงึคํ�า        

อุณหภูมติํ�าสุด   25-28 องศาเซสเซียส   

  อุณหภูมสูิงสุด  32 - 25 องศาเซสเซียส

 น.ส.บรรจงจิตต ์ องัศุสิงห์ อธิบดีกรมพฒันาธุร-

กิจการคา้ เปิดเผยวา่ กรมฯไดเ้ชิญตวัแทนจากหา้งคา้ปลีก

สมยัใหม่ (โมเดิร์นเทรด) หา้งสรรพสินคา้ ซูเปอร์มาร์เกต

ร้านสะดวกซื�อ ร้านคา้ส่ง คา้ปลีก ผูเ้ชี�ยวชาญ   ดา้นตลาด

ผลิตภณัฑ ์    และหน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวขอ้งกวา่ 30 ราย   

มาเป็นคณะกรรมการคดัสรรสินคา้โอทอปคุณภาพ     3-5

ดาว      จากทั�วประเทศ ที�พาณิชยจ์งัหวดัคดัเลือกจากผลิต

ภณัฑที์�สมคัรโครงการ 14,800 รายการ เหลือเพียง   2,000 

รายการ เพื�อยกระดบัใหเ้ป็นโอทอป ซีเลก็ซ์และใน 2,000

รายการนั�น     กจ็ะคดัสรรใหเ้หลือ 308 รายการหรือเหลือ

จงัหวดัละ 4   รายการ     เพื�อใหเ้ป็นสินคา้สุดยอดโอทอป  

77  จงัหวดั    (เบสต ์โอทอป 77 เอก็ซ์พีเรียนซ์)

 สาํหรับสินคา้    ที�จะคดัเลือกเป็นสุดยอดโอทอป

นั�น จะเป็นสินคา้ที�นาํเอกลกัษณ์เฉพาะตวั    และประสบ-

การณ์ของแต่ละชุมชน มาช่วยเสริมเสน่ห์สร้างคุณค่าและ

ความประทบัใจใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์  ก่อใหเ้กิดเรื�องราวที�น่า

สนใจชวนติดตาม ทาํใหย้กระดบัเพิ�มมูลค่าสินคา้โอทอป

ไทยสู่การเป็นสินคา้โอทอปพรีเมี�ยม ที�โดดเด่นประจาํแต่

ละจงัหวดั    โดยมีที�มา ที�ไป และประสบการณ์ของแต่ละ

ชุมชนที�จะถือเป็นสิ�งทรงคุณค่า   ตลอดจนสร้างความเชื�อ

มั�น  ความตระหนกั    และง่ายต่อการจดจาํที�จะช่วยสนบั-

สนุนจุดขายที�โดดเด่นของสินคา้ใหมี้ความแตกต่างนาํไป

ใหต้รงกบัความตอ้งการ        หรือกระตุน้ความสนใจของ

ตลาด   เพื�อใหเ้กิดผลในการขยายตลาดใหเ้ติบโตต่อเนื�อง

ระยะยาว  คาดวา่     จะผลกัดนัมูลค่าตลาดโอทอปรวมทั�ง

ประเทศ      ที�รัฐบาลตั�งเป้าหมายในปีนี� ใหมี้มูลค่าเพิ�มขึ�น

ถึง  100,000  ลา้นบาท ไดอ้ยา่งแน่นอน        อีกทั�งยงัเป็น

การตอกย ํ�าวา่        ยทุธศาสตร์ประชารัฐจะสาํเร็จลุล่วงไป

ไดด้ว้ยดี ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่าย    โดยเฉพาะ

ภาคเอกชน   ซึ� งถือเป็นกาํลงัสาํคญั    ที�จะทาํใหเ้ศรษฐกิจ

ทอ้งถิ�นของไทยมีความเขม้แขง็อยา่งย ั�งยนื

 “ทั�งนี�   กิจกรรมคดัสรรโอทอป  ซีเลก็ซ์  2017 นี�  

จะจดัขึ�นระหวา่งวนัที� 12-15 มิ.ย.นี�    ภายใตโ้ครงการการ

เพิ�มมูลค่า และพฒันาศกัยภาพดา้นการตลาดโอทอป ไทย

สู่สากล ประจาํปีงบประมาณ 60 ซึ� งมีเป้าหมาย  เพื�อสร้าง

ความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนฐานรากของประเทศ โดยใชจุ้ด

แขง็ของชุมชนทางดา้นวฒันธรรม วถีิชีวติ ภมิูปัญญาทอ้ง

ถิ�น การใชท้รัพยากรธรรมชาติ แรงงาน   และวตัถุดิบการ

ผลิตที�มีความหลากหลาย ใหเ้กิดประโยชน ์ เพื�อเชื�อมโยง

สู่ภาคเอกชน ที�สามารถสร้างเอกลกัษณ์    โอกาสทางการ

ตลาดและมีการพฒันาผูป้ระกอบการสถานที�   ผลิตภณัฑ ์

และช่องทางการจาํหน่ายไปพร้อมๆ กนั”.

 

สู่ความทรงคุณค่าตวัสินคา้       และความสามารถทางการ

แข่งขนัของผลิตภณัฑโ์อทอปไทยในตลาดโลก

 ทั�งนี�  หลงัจากที�ไดท้ั�ง 308 รายการแลว้ กรมฯ จะ

ส่งเสริม      ดว้ยการร่วมมือกบัผูป้ระกอบการหา้งคา้ปลีก  

ผลกัดนัใหว้างจาํหน่ายในสาขาหา้งชั�นนาํ รวมทั�งใหอ้อก

ไปจาํหน่ายต่างประเทศ  ดว้ยการร่วมมือกบัคิง    เพาเวอร์ 

นาํสินคา้เขา้ไปวางจาํหน่ายในพื�นที�ดิวตี�  ฟรี     ของท่าอา-

กาศยานต่อไป

 “สินคา้โอทอปพรีเมี�ยมที�คดัเลือกมานั�น     จะนาํ

ไปจดังาน พลาดไม่ได-้ตอ้งซื�อ      เพื�อใหน้กัท่องเที�ยวทั�ง

ชาวไทยและชาวต่างชาติ เขา้มาซื�อต่อไป      รวมทั�งจะส่ง

เสริมใหไ้ปวางจาํหน่ายในหา้งฯ  และดิวตี�  ฟรี     เบื�องตน้

ตั�งเป้าหมายยอดขายปีแรก เพิ�มขึ�น 120 ลา้นบาท  ในกลุ่ม

โอทอปที�คดัเลือกมา 308 รายการ จากสินคา้ 4 กลุ่ม     ใน

แนวความคิด กินดี อยูดี่ สวยดี     และดูดี จากมูลค่าตลาด

เฉพาะ 4 กลุ่ม ที�มียอดขายปี 59  ที� 500  ลา้นบาท      ส่วน

สินคา้โอทอป    ซีเลก็ซ์ใน 2,000  รายการที�ไม่ไดรั้บเลือก

กรมฯ  กไ็ม่ทอดทิ�งจะส่งเสริมเพื�อต่อยอดสินคา้ต่อไป”

 น.ส.บรรจงจิตต ์ กล่าววา่    การพฒันาสินคา้โอ-

ทอปเป็นส่วนหนึ�งของกิจกรรมที�กรมฯ ดาํเนินการ      ซึ� ง

ยงัมีอีกหลายโครงการที�จะผลกัดนั      โดยเฉพาะการร่วม

กนัใหค้าํแนะนาํ แนวทางการสนบัสนุน       พฒันาสินคา้

เบสต ์โอทอป 77 เอก็ซ์พีเรียนซ์
เพิ�มมูลค่าสินคา้โอทอปสู่ระดบัพรีเมี�ยม
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