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- ตลาดสนิคา้เกษตร 
มาแรง ปี 2559 

หน้า 1 - 2 เปิดประเดน็ 

ตลาดสินค้าเกษตรมาแรง  
ปี 2559 

คยุกบั กบภ. หน้า 1 
ในช่วงรอบปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ภัยแล้ง และภาวการณ์ขาดแคลนน ้ า
อย่างมากในภาคเกษตรกรรม ซึ่งถอืเป็นส่วนส าคญั
ในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ หน่วยงานภาครฐัต้อง
ออกมาตรการช่วยเหลอืประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบ 
รวมทัง้ขอความร่วมมอืเกษตรกรงดการท านา (นา
ปรัง) ซึ่งจะต้องใช้น ้ าในปริมาณมาก มาปลูกพืช
ทดแทน เลี้ยงปศุสัตว์ หรือเลี้ยงกบและปลาดุก 
เพือ่ใหป้รมิาณน ้าทีม่อียู่ เพยีงพอส าหรบัการอุปโภค
บริโภค และการรกัษาระบบนิเวศภายในประเทศ 
โดยที่สถานการณ์ดังกล่าว ก็ยังคงส่งผลกระทบ
สบืเนื่องมาถงึปี 2559 ท าใหภ้าคการเกษตรจะต้องมี
การเปลี่ยนแปลง เพื่อใหส้ามารถปรบัตวัให้อยู่รอด
ภายใต้วิกฤติการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบ่อยครัง้ใน
ปจัจุบนั 

สถานการณ์น ้าปี 2559  ของประเทศไทย 
ท่ีมา : กรมชลประทาน 

แผนการใช้น ้า (1 พ.ย. 58 – 30 เม.ย. 59) 
   ตามแผน    11,120 ล้าน ลบ.ม. 
   ใช้ไปแล้ว   3,468 ล้าน ลบ.ม. (31% ของแผน) 

ปริมาณน ้าใช้การไดใ้นเขื่อน* เหลือ 32%* 
                  *อ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ 33 แห่ง  

                   ใน 25 จังหวัด 
มีปริมาณน ้าในอ่าง  54% ของความจุ 38,334 ล้าน ลบ.ม. 

  แต่มีปริมาณน ้าใช้การได้  32% (14,831 ล้าน ลบ.ม.) 

ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่เพียงพอ กบัความ
ต้องการใช้ที่คาดว่าจะมีมากกว่า 2 ล้านตันเศษ  
ส่าหรบัราคารบัซื้อเมลด็ถัว่เหลอืง จะอยู่ที ่16.25 – 
18.50 บาท (ณ ตลาด กทม.) โดยทีต่้นทุนการผลติ
ของถัว่เหลอืง อยู่ที ่15.22 บาท/กโิลกรมั และใชน้ ้า
เพยีง 480-560 ลบ.ม./ไร่ เท่านัน้ 
ถัว่เขียว.. 
เป็นพชืทีม่ชี่วงอายุสัน้ประมาณ 65 – 70 วนั มคีวาม
ทนทานต่อโรคและแมลง ศัตรูพืช และสามารถ
เจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูแล้ง จึงเป็นพืชที่เหมาะ
ส าหรบัปลูกก่อนหรือหลงัฤดูการท านา เพราะการ
ปลูกถัว่เขยีวมตี้นทุนทีไ่ม่สูงมาก ประมาณ 18 – 19 
บาท/กก. ซึ่งเป็นเพยีงค่าเมลด็พนัธุ์กบัปุ๋ ยเท่านัน้ แต่
ราคาขายผลผลติของถัว่เขยีวสูงถงึ 25 -30 บาท/กก.
และเป็นทีต่อ้งการของตลาดมาก นอกจากนี้ยงัช่วยลด
ต้นทุนการปลูกข้าวในฤดูกาลต่อไป เพราะถัว่เขยีว 
ช่วยเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดินและเพิ่มธาตุ
ไนโตรเจนในดนิ ซึง่ช่วยลดการใชปุ้๋ ยเคมอีกีดว้ย 
ถัว่ลิสง.. 
ปจัจุบนัตลาดถัว่ลสิงยงัไม่เพยีงพอต่อความต้องการ
บริโภค ปริมาณการปลูกถัว่ลิสงในประเทศอยู่ที่
ประมาณแสนตนัต่อปี ท าใหต้อ้งน าเขา้จากจนี, ลาว, 
เมยีนมาร ์และเวยีดนาม ปีละเป็นหมืน่ตนั ทัง้ในรูป
ฝกัแหง้ทัง้เปลอืก และเมล็ดถัว่ ส าหรบัการส่งออก
ผลผลติถัว่ลสิงของของไทย ส่วนใหญ่จะแปรรูปเป็น
ผลติภณัฑอ์าหารประเภท ถัว่ลสิงเปลอืกแหง้อบ ถัว่
ลิสงปรุงรสต่างๆ โดยมีประเทศคู่ค้าส าคัญ คือ 
มาเลเซีย  ต้นทุนการผลิตต่อไร่ของถัว่ลิสงอยู่ที่
ประมาณ 3,200 บาท/ไร่ โดยให้ผลผลติ (ฝกัแห้ง) 
ประมาณ 250  กก./ไร่ และมรีาคาขายฝกัสดอยู่ที ่
12 -15  บาท /กก. 
ถัว่แดง.. 
ตลาดของถัว่แดงจะมคีวามตอ้งการสงูในการแปรรูป
และส่งออก โดยมตี้นทุนการผลิต (ถัว่แดงหลวง) 
ประมาณ 16 บาท/กก. แต่ใหผ้ลตอบแทนสงูถงึ 30 -
40 บาท/กก. ในส่วนของถัว่แดงปกต ิจะมรีาคาขาย
อยู่ทีป่ระมาณ 20 -25 บาท/กก. 
 
 

เมื่อปรมิาณน ้าปี 2559 ในเขื่อนหลกัทีจ่ะน าไปใช้ใน
ภาคการเกษตรลดลง จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า แนวโน้ม
สนิคา้ทางการเกษตรในปีนี้ คงหนีไม่พน้พชืประเภท
ใชน้ ้าน้อย ทีม่ตีลาดรองรบั อาท ิพชื ตระกูลถัว่ เช่น 
ถัว่เหลอืง ถัว่เขยีว ถัว่ลสิง และถัว่แดง 

คยุกบั กบภ. 
   รฐับาลใหค้วามส าคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ โดยการสรา้งความเขม้แขง็ 
จากเศรษฐกจิภายในประเทศ และพฒันาเศรษฐกจิทอ้งถิน่ (Local Economy) 
   ด้วยเหตุนี้  กองบริหารการพาณิชย์ภูมภิาค (กบภ.) สงักดัส านักงานปลดักระทรวงพาณิชย์ จึงจดัท า
จดหมายขา่วพาณชิยภ์มูภิาคขึน้ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดขอ้มลูข่าวสาร นโยบาย 
หรอืมาตรการที่ส าคญัระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมภิาค ให้เกดิการบูรณาการความร่วมมอืในการท างาน 
ใหม้คีวามสอดคลอ้ง เกดิความรวดเรว็ และบรรลุผลสมัฤทธิม์ากขึน้ 
   ทางทีมงาน กบภ. หวงัว่าเนื้อหาข้อมูลข่าวสารในจดหมายข่าวจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านไม่มาก 
กน้็อย และไดร้บัการตดิตามจากท่านในจดหมายข่าวฉบบัต่อๆ ไป 
                                                                                         ทมีงาน กบภ. 

ถัว่เหลือง.. 
จดัอยู่ในกลุ่มสนิค้าทีต่้องน าเขา้ เนื่องจากปรมิาณ
การผลติ ไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการใชใ้นประเทศ 
สถานการณ์การผลิตถัว่ เหลืองในประเทศไทย
กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าจะมปีระมาณ 0.057 ลา้นตนั  

- แนวทางการบรหิาร
จดัการมนัส าปะหลงั
เพือ่เพิม่รายได้
เกษตรกร 

www.aecthaibiz.com 



แนวทางการบริหารจดัการมนัส าปะหลงั 
เพ่ือเพ่ิมรายได้เกษตรกร 

จากสถานการณ์มนัส าปะหลงัในปจัจุบนัมผีลผลิต
ออกสู่ตลาดแล้วประมาณรอ้ยละ 28.51 (9.06 ลา้น
ตัน ) ของผลผลิตทัง้หมด 31.81 ล้านตัน โดย
ปจัจุบันผลผลิตยงัคงออกสู่ตลาดในปริมาณน้อย
เมื่อเทยีบกบัปีที่ผ่านมา จากเดิม 30,000 ตัน/วนั 
เหลอื 10,000 ตนั/วนั เนื่องจากไดร้บัผลกระทบจาก
ภยัแล้งท าให้ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวล่าช้าออกไป 
ประกอบกับคุณภาพหัวมนัสดมีเชื้อแป้งต ่าและ
สิง่เจือปนสูง ท าให้ราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ใน
เกณฑ์ต ่า ผูป้ระกอบการจงึชะลอการรบัซื้อเพื่อรอ
รบัซื้อหวัมนัสดทีไ่ดคุ้ณภาพตามความตอ้งการ  
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การบรหิารจดัการตลาดมนั
ส าป ะหลัง  ส าม า รถด า เ นิ น ก า ร ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสทิธภิาพ และเกดิประโยชน์สงูสุดแก่เกษตรกร 
รฐับาลจงึไดอ้นุมตัโิครงการทีเ่กีย่วกบัมนัส าปะหลงั 
รวมทัง้สิน้ 3 โครงการ ไดแ้ก่ 

1. โครงการชะลอการเกบ็เก่ียวมนัส าปะหลงั ปี 2558/59 มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหเ้กษตรกรมี
เงนิทุนใชจ้่ายในครวัเรอืนในช่วงชะลอการขุดมนัส าปะหลงั เพื่อลดปรมิาณผลผลติหวัมนัส าปะหลงัสด
ไมใ่หอ้อกสู่ตลาดมากเกนิไป เกษตรกรสามารถขายมนัส าปะหลงัไดใ้นราคาที่สงูขึน้ 
2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันส าปะหลังในระบบน ้าหยด  
ปี 2558/59 เพื่อสนับสนุนเงนิทุนในการพฒันาการผลติโดยใชร้ะบบน ้าหยด และเป็นการช่วยเหลอื
เกษตรกรในการเพิม่ผลผลติและคุณภาพหวัมนัส าปะหลงั  อีกทัง้สามารถช่วยลดต้นทุนการผลติมนั
ส าปะหลงัไดใ้นระยะยาว ส่งผลใหเ้กษตรกรมรีายไดเ้พิม่ขึน้  
3. โครงการสนับสนุนสินเช่ือ เพื่อรวบรวมและสร้างมูลค่าเพ่ิมมนัส าปะหลัง 
ปี 2558/59 ตามแนวทางการบริหารจดัการตลาดมนัส าปะหลงั ปี 2558/59 มวีตัถุประสงค์เพื่อ
สนบัสนุนสนิเชือ่ใหส้หกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวสิาหกจิชุมชน น าไปใชเ้ป็นเงนิทุน
หมุนเวียนในการรวบรวมรบัซื้อหวัมนัส าปะหลงัสดจากเกษตรกรและแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงั นอกจากนี้ยงัช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กบัสหกรณ์ภาคการเกษตรกลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มวิสาหกจิชุมชนในการด าเนินธุรกจิมนัส าปะหลงั และช่วยดูดซับปริมาณผลผลติมนั
ส าปะหลงัในช่วงทีผ่ลผลติออกมาก 

คุณสมบตั ิ: เป็นผูป้ลกูมนัส าปะหลงัปี 2558/59 
และตอ้งแสดงสมดุทะเบยีนเกษตรกรทีไ่ดร้บั
การรบัรองจากกรมสง่เสรมิการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วงเงนิสนิเชือ่ : รายละไมเ่กนิ 50,000 บาท 

อตัราดอกเบีย้ของ ธ.ก.ส. : รอ้ยละ 4 ต่อปี  
เป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 6 เดอืนนบัแต่วนักู ้

ระยะเวลาด าเนินโครงการ :  
1 มกราคม 2559 ถงึ 30 เมษายน 2559 

โครงการชะลอการเกบ็เก่ียว 
มนัส าปะหลงั ปี 2558/59 

คุณสมบตั ิ: เป็นผูป้ลกูมนัส าปะหลงัปี 2558/59 
และตอ้งแสดงสมดุทะเบยีนเกษตรกรทีไ่ดร้บั
การรบัรองจากกรมสง่เสรมิการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วงเงนิสนิเชือ่ : รายละไมเ่กนิ 230,000 บาท 

อตัราดอกเบีย้ของ ธ.ก.ส. : ปีที ่1-2 รอ้ยละ 4 
ต่อปี ปีที ่3-5 คดิอตัรา MRR (รอ้ยละ 7 ต่อปี) 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ :  
1 มกราคม 2559 ถงึ 31 ธนัวาคม 2559 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลกู 
มนัส าปะหลงัในระบบน ้าหยด  

ปี 2558/59 

คุณสมบตั ิ: กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชน ทีม่กีารประกอบธุรกจิเกีย่วกบัมนั
ส าปะหลงัทีเ่ขา้ร่วมโครงการ สามารถรวบรวม
หรอืรบัซื้อมนัส าปะหลงัสดและแปรรปูจาก
สมาชกิหรอืเกษตรกรได ้1,000,000 ตนั 

วงเงนิสนิเชือ่ 25,000 บาท  
วงเงนิชดเชย 75 ลา้นบาท 

กูเ้งนิจาก ธ.ก.ส. โดยรฐัชดเชยดอกเบีย้ในอตัรา
รอ้ยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาชดเชย 12 เดอืน 

ระยะเวลาสมคัร : 1 ก.พ. – 31 ก.ค. 59 
ระยะเวลาการรบัซื้อหวัมนัส าปะหลงัสด : 
31 ก.พ. 59 - 31 ม.ค. 60 
ระยะเวลาชดเชยดอกเบีย้ : 
12 เดอืน นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัสนิเชือ่ 
ระยะเวลาจ่ายเงนิกู ้: 1 ก.พ. – 31 ก.ค. 59 
ระยะเวลาโครงการ : 1 ก.พ. 59 – 31 ส.ค. 60 

โครงการ สนับสนุนสินเช่ือ เพ่ือรวบรวม 
และสร้างมลูค่าเพ่ิมมนัส าปะหลงั   

ปี 2558/59  

การค้าน่ารู้ การน าผา่น (Transit) 

สินค้าทัว่ไป  
ไมม่มีาตรการควบคุมการน าผา่น  

ภายใต ้พ.ร.บ. 14  ฉบบั 

น าผ่านได้เสรี 
โดยอยู่ภายใตก้ารก ากบั
ดูแลของกรมศลุกากร 

สินค้าจดัระเบียบการน าผ่าน 
มนัส าปะหลงั ขา้ว ไม ้และสนิคา้เปิด 
ตลาดตามขอ้ผกูพนั WTO 22 รายการ 

มาตรการน าผ่าน 
น าผา่นได ้(โดยอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของกรม

ศลุกากรและก าหนดมาตรการจดัระเบยีบเพิม่เตมิ เชน่ 
ก าหนดด่าน ตอ้งม ีC/O ใบรบัรองสุขอนามยั ฯลฯ 

สินค้าห้ามน าผ่าน 
สนิคา้ปลอม สนิคา้ละเมดิลขิสทิธิ ์บารากู่ เครื่องเล่นเกมส ์ชา้ง เทวรปู 

โบราณวตัถุ สารคาเฟอนี และสนิคา้ทีม่มีาตรการคว ่าบาตร 

ห้ามน าผ่าน 
หา้มถ่ายล า  

และหา้มผา่นแดน 

ขอ้มลูจาก : กรมการคา้ตา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย ์

                  การน าผ่ าน หมายถึง  น าหรือส่ งสินค้าผ่ าน
ราชอาณาจกัร โดยมจีุดเริม่ต้นและจุดสิ้นสุดของการขนส่งนอก
ราชอาณาจักร  ไม่ว่ าจะมีการพักสินค้า  การ เปลี่ยนถ่าย
ยานพาหนะ หรือการเพิ่ม หรือเปลี่ยนภาชนะบรรจุสินค้าใน
ราชอาณาจกัร เพื่อประโยชน์ในการขนส่ง แต่ต้องไม่มีการใช้
ประโยชน์ในประเทศ 



เปิดตลาดภมิูภาค 

    เรามาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของตลาดน ้ าแห่งนี้ก ันคะ  
ล าพระยา คอื นามเดมิของหมู่บ้านในครัง้ที่การปกครอง ยงัเป็น
อ าเภอ บางปลา มณฑลนครชยัศร ีมปีระวตัเิล่าขานว่า สมยัรชัการ
ที่ 5 เจ้าพระยากรมท่าได้ท าการขุดคลองบรเิวณท้ายตลาดใน
ปจัจุบนั เพื่อท าการจบัจองที่นา ปจัจุบนัจงึได้ชื่อว่า “คลองล า
พญา” ชุมชนแห่งนี้มชีาวบา้น 2 กลุ่ม อพยพมาตัง้บา้นเรอืน คอืใน
ปลายสมยัรชัการที่ 3 ชาวมอญได้อพยพมาจากสามโคก มาตัง้
บ้านเรอืนทางฝ ัง่ตะวนัตกของแม่น ้าท่าจีน มอีาชีพเกษตรกรรม 
และอีกกลุ่มหนึ่งคือชาวจีน ที่อพยพมาตัง้บ้านเรือน อยู่ทางฝ ัง่
ตะวนัออกของแม่น ้า มอีาชพีค้าขาย จนกลายเป็นตลาดรมิน ้าที่
คกึคกัในสมยันัน้ จนเมือ่ครัง้หนึ่งไดม้เีจา้พระยา จากพระนคร ลง
เรือมาบวชที่ว ัดแห่งนี่จนเต็มล าเรือ จึงกลายเป็นต านานแห่ง 
ล าพญา ชุมชนเล็ก ๆ ริมน ้าอันสงบร่มเย็น อยู่ทางตอนใต้ของ  
อ.บางเลน จ.นครปฐม ในปจัจุบนั  
   ตลาดน ้ าว ัดล าพญา เป็นหนึ่ งในตลาดต้องชมซึ่ง เป็น
โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกจิท้องถิ่น ที่กระทรวงพาณิชย์
สนับสนุน เพื่อจะเป็นกลไกในการขยายช่องทางการตลาด ซึ่ง
จะสร้างรายได้ให้กบัชุมชนและเชื่อมโยงภาคการค้ากบัการ
ท่องเทีย่วเขา้ดว้ยกนั ส่งผลใหเ้กดิการกระตุ้นเศรษฐกจิ โดยใช้
การบรโิภคภายในประเทศเป็นตวัขบัเคลื่อน ซึ่งจะน าไปสู่การ
สร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นได้เป็น
อย่างดี  เรียกได้ว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้
เกษตรกร ชาวบ้านมีที่ขายของเพื่อเพิ่มรายได้ กระทรวง
พาณชิย ์โดยกรมการคา้ภายใน ไดเ้ขา้ไปส่งเสรมิพฒันาตลาด
เดมิทีม่อียู่แลว้ ซึง่อาจไมเ่ป็นระเบยีบและยงัไมม่จีุดขาย โดยจะ
เขา้ไปส่งเสรมิ 2 ลกัษณะภายในตลาดเดยีว ลกัษณะแรก คอื 
การน าเอกลกัษณ์ของกระทรวงพาณิชย์ในการเป็นตลาดที่มี
ความเทีย่งตรง เทีย่งธรรม โปร่งใส  มตีาชัง่กลาง ตดิป้ายแสดง
ราคา และก าหนดราคายุติธรรม ลักษณะที่สอง คือให้คง 
อัตลักษณ์ของชุมชนนัน้ๆ ส่วนสินค้าที่น ามาวางจ าหน่าย
ภายในตลาดชุมชนจะต้องเป็นสนิค้า OTOP สนิค้าเกษตร 
สนิค้าท้องถิ่นหรอืสนิค้าที่สะท้อนเอกลกัษณ์ของชุมชนนัน้ๆ 
เพื่อดงึดูดนักท่องเที่ยว ทัง้ชาวไทยและต่างประเทศเขา้มาใช้
บริการและจับจ่ายสินค้า ซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นจะหมุนเวียน
กลบัมาสรา้งรายไดใ้หก้บัชุมชน เรามาช่วยกนัสนับสนุนชุมชน
โดยการมาเทีย่วตลาดน ้าวดัล าพญากนัเยอะๆ นะคะ 

     ตลาดน ้าแห่งนี้ เป็นศาสนสถานทีเ่ก่าแก่อยู่คู่ชุมชนชาวล าพญา 
มากว่า 100 ปี นับตัง้แต่ พ .ศ .2400 และเป็นที่ประดษิฐานของ
พระพุทธรปูอนัศกัดิส์ทิธิ ์คอื หลวงพ่อมงคลมาลานิมติ พระพุทธรูป
ปางมารวิชยั สร้างด้วยศิลาแลงพอกปูนและปิดทองทับไว้อย่าง
สวยงาม ซึ่งเป็นทีส่กัการบูชาและเคารพนับถอืของพุทธศาสนิกชน
จ านวนมาก และยงัเป็นแหล่งท่องเทีย่วชนบท ทีเ่น้นวถิชีวีติชุมชน
รมิน ้า ประเพณ ีวฒันธรรมทอ้งถิน่ คลงัสมองภูมปิญัญาและปราชญ์
ชาวบา้น เพือ่ใหส้บืทอดสู่อนุชนรุ่นหลงัต่อไป ลกัษณะตลาดมทีัง้บน
บก ในเรอืแพ คนขายเป็นคนในชุมชนประมาณ 70-80 % นอกพื้นที ่
20% ดงันัน้ ถ้ามาที่นี่แลว้อย่าลมืเขา้ไปกราบมนัสการหลวงพ่อใน
โบสถ์ ท าบุญใหส้บายใจกนัก่อนจะไปหาของอร่อยทานกนั      
     เมือ่เดนิมาบรเิวณหน้าวดัจะมชีาวบา้นน าผลผลติทางการเกษตร
ใส่เรอืมาขาย มทีัง้พชื ผกั ผลไม ้ปลอดจากสารพษิมาจ าหน่ายใน
ราคายุติธรรม และยังมีอาหารคาว อาหารหวานให้บริการแก่
นกัท่องเทีย่วอยู่บนแพตลอดแนวโคง้น ้า อาหารทีข่ายกม็หีลากหลาย 
เช่น ขา้วหมกไก่, เป็ดพะโล,้ ขนมจนี,หมสูะเต๊ะ, ทอดมนั, ส่วนของ
ฝากกม็หีลายอย่าง เช่น ขนมเป๊ียะ, ขนมไทย, ห่อหมกปลาช่อน, 
ผลไม ้และมะม่วงเขยีวเสวยล าพญา เล่ามาแค่นี้ก็น่าจะท าให้ท่าน
ผูอ่้านเริม่ท้องร้องแลว้ใช่ไหมคะ แบบนี้ต้องห้ามพลาดไปชม ช้อป 
ชมิ ตลาดน ้าวดัล าพญากนัแลว้หล่ะคะ  
     ตลาดนี้ เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตัง้แต่เวลาประมาณ 06.00-
15.00 น. นอกจากนี้ ถา้เดนิซื้อของกนัจนเมือ่ยแลว้ยงัมบีรกิาร นวด
แผนไทยทีเ่ป็นวสิาหกจิชุมชนอกีดว้ย 

เท่ียวตลาดน ้าภาคกลาง ภาค 1: 
“ตลาดน ้ าล าพญา จ.นครปฐม” 
     ตลาดน ้าวดัล าพญา เป็นตลาดทีอ่ยู่รมิฝ ัง่แม่น ้าท่าจนีหน้าวดัล า
พญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ใชเ้วลาเดนิทางจากกรุงเทพฯ 
ประมาณ 30 นาที มบีรรยากาศร่มรื่น เหมอืนบ้านสวนริมน ้ า 
ท่ามกลางธรรมชาติ หากได้ไปสมัผสัที่นี่รบัรองว่า ...จะไม่ผดิหวงั 
เพราะเมื่อก้าวแรกที่ส ัมผัสไปยังตลาดน ้ าว ัดล าพญาจะเห็นถึง
บรรยากาศของตน้ไมน้้อยใหญ่ทีใ่หค้วามรม่เยน็ และยงัมรีอยยิม้ของ
พ่อคา้แมค่า้ทีพ่รอ้มตอ้นรบันกัท่องเทีย่ว 

ทีม่า: กรมการคา้ภายใน  
กระทรวงพาณิชย ์



สถานการณ์ปากท้อง 
ระหว่างวนัที ่25 มกราคม – 7 กุมภาพนัธ ์2559 

สถานการณ์สนิคา้อุปโภคบรโิภคโดยรวมอยู่ในภาวะทรงตวั ไม่มกีารขาดแคลน
ของสนิคา้ โดยหลงัจากผ่านพ้นเทศกาลตรุษจนีซึ่งส่งผลให้ราคาสนิคา้อุปโภค
บริโภคในหมวดอาหาร เช่น เนื้อสตัว์ ผกัและผลไม้ปรบัตัวสูงขึ้นตามความ
ต้องการของผูบ้รโิภคเริม่ทยอยปรบัลดราคาลงเขา้สู่ภาวะปกต ิ โดยสนิคา้ส่วน
ใหญ่มกีารปรบัลดราคาลงจากสปัดาห์ทีผ่่านมา เช่น เนื้อหม ูไข่ไก่ ผกัสดต่างๆ 
เช่น คะน้า  มะนาว ผกับุง้ กะหล ่าปล ีแตงกวา ผกัชี ้ตน้หอม เป็นตน้ 
ทัง้นี้คาดการณ์ว่าภาวการณ์จบัจ่ายใช้สอยจะเขา้สู่ภาวะปกต ิ โดยราคาสนิค้า
ประเภทพืชผกัอาจมกีารปรบัตัวตามความต้องการของตลาดและสภาวะของ
อากาศทีก่ าลงัเขา้สู่ช่วงฤดรูอ้นซึง่หลายพืน้ทีป่ระสบกบัปญัหาภยัแลง้ อาจส่งผล
ต่อปรมิาณผลผลติในตลาดได ้

สินค้าอปุโภคบริโภค : 

สินค้าเกษตรท่ีส าคญั :  
สถานการณ์สนิคา้เกษตรทีส่ าคญั พบว่ามสีนิคา้หลายประเภทผลผลติ
ส่วนใหญ่ออกสู่ตลาดแลว้ เช่น ขา้วนาปี ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ ขณะที่
สนิคา้ทีย่งัมผีลผลติออกสูต่ลาดมาก ไดแ้ก่ มนัส าปะหลงั ยางพารา 
และปาลม์น ้ามนั 

       ผลผลติในภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ทัง้ในส่วน
ขา้วเปลอืกหอมมะล ิ และขา้วเปลอืกเหนียวผลผลติส่วนใหญ่ออกสู่ตลาดแลว้  
ขณะทีผ่ลติขา้วเปลอืกในภาคกลางใกลเ้ขา้ช่วงผลผลติออกสู่ตลาด (นาปรงั) 
แต่เนื่องจากปีนี้หลายพืน้ทีป่ระสบปญัหาภยัแลง้ ประกอบกบัรฐับาลรณรงคใ์ห้
ลดพืน้ทีป่ลกูขา้วนาปรงั ท าใหเ้กษตรกรชะลอการเพาะปลกูอาจส่งผลให้
ผลผลติลดลงจากปีทีผ่่านมา  ขณะทีใ่นภาคใตอ้ยู่ในชว่งผลผลติทยอยออกสู่
ตลาด ท าใหร้าคาโดยรวมคอ่นขา้งทรงตวัจากสปัดาหท์ีผ่่านมา ยกเวน้ภาคใต้
ซึง่ราคาปรบัตวัลดลงเลก็น้อยเพราะมฝีนตกชุกท าใหผ้ลผลติมคีวามชืน้สงู 
 ภาคเหนือ ได้แก่ ก าแพงเพชร พษิณุโลก แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ ตาก 
และพจิติร ราคาโดยรวมอยู่ในภาวะทรงตวั โดยมกีารรบัซื้อขา้วเปลอืกเจา้ 5% 

ความชืน้ไมเ่กนิ 15% ราคา 7,000–9,000 บาท/ตนั  และขา้วเปลอืกเจา้ 5% 
ความชืน้ไมเ่กนิ 20-25% ราคา 6,400 – 7,000 บาท/ตนั   
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ราคาขา้วเปลอืกหอมมะลแิละเปลอืกเหนียวอยู่
ในภาวะทรงตวั  โดยมกีารรบัซื้อขา้วเปลอืกเจา้หอมมะล ิราคา 10,000-12,000 
บาท/ตนั และขา้วเปลอืกเหนียว ราคา 10,000-13,700 บาท/ตนั 
 ภาคกลาง มกีารรบัซื้อขา้วเปลอืกเจา้ 5% ความชืน้ไมเ่กนิ 15% ราคา 
7,500-8,500  บาท/ตนั ราคาปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อย และขา้วเปลอืกเจา้ 5% 
ความชืน้ไมเ่กนิ 20-25% ราคา 6,300-7,500 บาท 
 ภาคใต้ ไดแ้ก่ สงขลา  ปตัตานี  นครศรธีรรมราช และพทัลุง โดย
ขา้วเปลอืกเจา้มรีาคารบัซื้ออยู่ที ่5,800-8,500 บาท/ตนั  ขา้วหอมจงัหวดั 
(หอมปทุม)  มรีาคารบัซื้ออยู่ที ่7,800-10,000 บาท/ตนั 

     ผลผลติส่วนใหญ่ออกสู่ตลาดแลว้  ราคาโดยรวมค่อนขา้งทรงตวั 
 ภาคเหนือ  ได ้แก ่ ก าแพง เพชร  นครสวร รค ์ พ ษิณุโ ลก  ตาก  
แม ่ฮ ่อ ง ส อน  แล ะพ จิ ติ ร  ม กี า ร ร บัซื ้อ แบบ เมล ็ด  คว ามชื ้น  30%  
ราคา 6.00-6.30 บาท/ก.ก. แบบเมล็ด ความชื้น 14.5% ราคา 7.60-8.60 
บาท/ก.ก. ปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อย  
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ เลย  และชยัภมู ิมผีลผลติในพืน้ทีน้่อย 
โดยมกีารรบัซื้อแบบเมลด็ ความชืน้ 30% ราคา 5.88 บาท/ก.ก.  
 ภาคกลาง ได้แก่ สุพรรณบุร ี สระบุร ี ลพบุร ีชยันาท  กาญจนบุร ี
ราชบุร ีและปราจนีบุร ีมกีารรบัซื้อแบบเมล็ด ความชื้น 30% ราคา 4.50-
6.30 บาท/ก.ก.  และความชืน้ 14.5% ราคา 7.50-8.70 บาท/ก.ก.  

หมายเหต ุ: 
(จากกราฟ)  ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคกลางและ 
ตะวนัออก 

ภาคใต ้

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์(บาท/กิโลกรมั) 

ข้าวเปลือกเจ้า (บาท/ตนั) 



   ในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะภาคใต้ได้รบัผลกระทบจาก
มรสุมฝนตกชุก ท าใหม้ผีลผลติออกสู่ตลาดน้อยส่งผลให้ราคามแีนวโน้ม
ปรบัตวัสงูขึน้ 
 ภาคใต้ ได้แก่ ตรงั  สุราษฎร์ธานี พงังา สงขลา  พทัลุง ชุมพร และ
ปตัตานี  โดยมกีารรบัซื้อผลปาลม์ทลาย (คละ) ราคา 5.10-6.40 บาท/ก.ก.  
 ภาคกลาง ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี  สระบุรี ตราด ปราจีนบุร ี
เพชรบุร ีประจวบครีีขนัธ์ และชลบุร ีมกีารรบัซื้อผลปาล์มทลาย (คละ) 
ราคา 5.25-6.20 บาท/ก.ก. 
 ภาคเหนือ ได้แก่ ก าแพงเพชรและพษิณุโลก มกีารรบัซื้อผลปาล์ม
ทลาย (คละ) ราคา 4.40-4.90 บาท/ก.ก. 
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ มกุดาหาร  หนองคาย เลย บุรรีมัย ์
บงึกาฬมกีารรบัซื้อผลปาลม์ทลาย (คละ) ราคา 2.90-4.80 บาท/ก.ก. 

ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั 

     เนื่ องจากอยู่ ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมากโดยเฉพาะในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ส่งผลให้ราคารบัซื้อหวัมนัสด และมนัเสน้ในพื้นที่ 
มแีนวโน้มปรบัตวัลดลง ขณะทีใ่นพื้นทีภ่าคกลางราคาทรงตวัอยู่ในระดบั
ต ่า และภาคเหนือราคาปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อย 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่ เลย  มุกดาหาร  หนองคาย 
กาฬสนิธุ์ มหาสารคาม ชยัภูม ิเลย ยโสธร นครพนม ศรีสะเกษ บุรรีมัย ์
อุบลราชธานี  อุดรธานี และบงึกาฬ   โดยมกีารรบัซื้อหวัมนัสด(คละ) ราคา 
1.30-2.00 บาท/ก.ก. ปรบัตวัลดลงประมาณ 0.30 บาท/ก.ก. และมนัเส้น 
4.00-5.00 บาท/ก.ก.  ราคาลดลงประมาณ 1.00 บาท/ก.ก. 
 ภาคกลาง ไดแ้ก่ ชยันาท ฉะเชงิเทรา สุพรรณบุร ีกาญจนบุร ีสระบุร ี
ลพบุร ีราชบุร ีปราจนีบุร ีและชลบุร ีสถานการณ์การรบัซื้อโดยรวมหวัมนั
สดค่อนขา้งทรงตวั  มรีาคารบัซื้อหวัมนัสด (คละ) ราคา 1.60-2.10 บาท/
ก.ก. และมนัเสน้ ราคา 5.20-5.50 บาท/ก.ก.  
 ภาคเหนือ ไดแ้ก่ ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พษิณุโลก ตาก และพจิติร 
ราคามกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อย โดยมกีารรบัซื้อหวัมนัสด (คละ) ราคา 
1.50-1.80 บาท/ก.ก. และมนัเสน้ ราคา 4.80-5.30 บาท/ก.ก.  

หมายเหต ุ: 
(จากกราฟ)  ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคกลางและ 
ตะวนัออก 

ภาคใต ้

สถานการณ์ปากท้อง (ต่อ) 

ยางพารา 

     หลงัจากราคาปรบัตวัลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายปี และรฐับาลไดม้ี
แนวทางในการช่วยเหลอืแก่เกษตรกรในการรบัซื้อผลผลติจากเกษตรกร  
ประกอบกบัช่วงนี้ภาคใต้ได้รบัผลกระทบจากมรสุมฝนตกชุก ท าให้มี
ผลผลติออกสู่ตลาดน้อยส่งผลใหร้าคาปรบัตวัเพิม่ขึน้ต่อเนื่อง 

 ภาคใต้ ไดแ้ก่  ตรงั  สุราษฎร์ธานี  พงังา สงขลา  พทัลุง ชุมพร และ
ปตัตานี ราคาโดยรวมปรบัตัวสูงขึ้นโดยมกีารรบัซื้อยางแผ่นดิบ ราคา 
35.00-37.06 บาท/ก.ก. น ้ายางดบิ ราคา 35.00-37.50 บาท/ก.ก. และเศษ
ยาง ราคา 14.00-29.00 บาท/ก.ก.  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม เลย  
บุรรีมัย์  อุดรธานี  อุบลราชธานี  มุกดาหาร  และหนองคาย มกีารรบัซื้อ
ยางแผ่นดบิ ราคา 35.00-40.42 บาท/ก.ก. และยางกอ้นถ้วย ราคา 12.00-
17.80 บาท/ก.ก. และน ้ายางดบิ ราคา 30.00-39.00 บาท/ก.ก. 
 ภาคกลาง ไดแ้ก่ ฉะเชงิเทรา กาญจนบุร ีตราด และปราจนีบุร ีโดยมี
การรบัซื้อยางแผ่นดบิ ราคา 38.14-37.77 บาท/ก.ก.  และน ้ายางดบิ ราคา 
35.00-37.50 บาท/ก.ก. 
 ภาคเหนือ ไดแ้ก่ ก าแพงเพชร นครสวรรค ์และพษิณุโลก โดยมกีารรบั
ซื้อยางแผ่นดบิ ราคา 37.00-45.00 บาท/ก.ก.  และยางก้อนถ้วย ราคา 
15.85-22.00 บาท/ก.ก. 

ขอ้มลูจาก : ส านกังานพาณชิยจ์งัหวดั  
ประมวลผลโดย : กองบรหิารการพาณชิย์ภูมภิาค 



     ในวนัที่ 14 ก.พ. 59 ผู้ตรวจราชการและโฆษกกระทรวงพาณิชย ์
นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมและให้ก าลงัใจ
ผูป้ระกอบการ รวมทัง้ติดตามภาวะการคา้ทีจ่งัหวดัสระบุร ีซึ่งเขา้เยีย่ม
ชมตลาดต้องชม ณ ตลาดต้าน ้ าโบราณบ้านต้นตาล อ .เสาไห้ ศูนย ์
OTOP คอมเพล็กซ์พุแค สระบุรี และห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น (ห้าง
เอกภาพ) พรอ้มทัง้เขา้เยีย่มศูนย์ด ารงธรรมและตรวจตดิตามการปฏบิตัิ
ราชการหน่วยงานกระทรวงพาณชิยจ์งัหวดัสระบุร ี

     ส านกังานพาณชิยจ์งัหวดัลพบุร ีไดจ้ดัเสวนาพระโอสถพระนารายณ์ 
"โอสถพระนารายณ์กูไ้ทย กูแ้ผ่นดนิ" ณ.บรเิวณบา้นไทย วถิีไทย ในงาน
แผ่นดนิสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช ในวนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2559 โดยม ี
นพ.นิพธั กติติมานนท์ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 
รองศาสตราจารย์โรจน์ คุณอเนก มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และนาย
บุณยพร ยี่ม ีแพทย์แผนไทย ประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณ สภา
การแพทย์แผนไทย เป็นวทิยากร ด าเนินการเสวนาโดยคุณอญัชลพีร 
กุสุมภ ์พธิกีรและผูส้ ือ่ขา่วอสิระ จากการเสวนาไดผ้ลสรุปทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อชาว จ.ลพบุร ีทัง้ดา้นเศรษฐกจิและสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะ
เกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร และวงการแพทย์แผนไทย ที่ส าคญัที่สุด 
เป็นการเทิดพระเกียรติและ เผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จ 
พระนารายณ์มหาราช  

    กระทรวงพาณชิย ์โดยส านกังานพาณชิยจ์งัหวดัไดด้ าเนินกจิกรรม           
ตามนโยบายประชารฐัทีส่รา้งความเขม้แขง็ใหเ้ศรษฐกจิทอ้งถิ่น โดย
ความร่วมมอืสามฝ่าย ไดแ้ก่ เกษตรกร/กลุ่มผูผ้ลติชุมชน หน่วยงาน
ราชการ และผู้ประกอบการเอกชนร่วมกนัสร้างความเขม้แขง็ให้กบั
ชุมชน ซึง่มกีจิกรรมการด าเนินงานในพืน้ทีต่่าง ๆ ดงันี้ 

    ส านกังานพาณชิยจ์งัหวดับุรรีมัยด์ าเนินการช่วยเหลอืเกษตรรายย่อย
ที่มีข้าวคุณภาพต ่ ากว่า 20 กรัม โดยการจัดตัง้กองทุน “ครอบครัว
เดยีวกนั ตามธรรมนูญหมู่บา้นสนัตสิุข 9 ด ีคมัภรี์สรา้งอนาคตลูกหลาน
ชาวบุรรีมัย”์ และผูว้่าราชการจงัหวดัไดข้อความร่วมมอืจากส่วนราชการ 
รฐัวสิาหกจิ และภาคเอกชนช่วยรบัซือ้ขา้วหอมมะลบิรรจุถุงอย่างน้อยคน
ละ 1 ถุง (ถุงละ 5 กิโลกรัม) ในแต่ละคราวที่โรงสีชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรบุรรีมัยจ์ ากดั สแีปรสภาพและน าออกจ าหน่าย 

     ส านกังานพาณิชย์จงัหวดันครศรธีรรมราชร่วมกบันายกสมาคมโรงสี
ขา้วและชาวนาภาคใต ้ด าเนินโครงการขา้วสาร ลดค่าครองชพีประชาชน 
ในการจ าหน่ายข้าวสารราคาถูก จ านวน 2,000 ตัน บรรจุถุงละ 5 
กโิลกรมั จ าหน่ายในราคาถุงละ 100 บาท โดยผ่านองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ในพืน้ที ่โดยเริม่ด าเนินการตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ์ เป็นต้นไป ซึ่ง
โครงการดงักล่าวจะส่งผลต่อประชาชนจงัหวดันครศรธีรรมราช ดงัต่อไปนี้ 
1) ช่วยลดค่าครองชพีใหก้บัประชาชนไมน้่อยกว่า 20 ลา้นบาท 2) ช่วยให้
ชาวนาขายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้นไม่ น้อยกว่า  35 ล้านบาท 3) 
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมภาคการผลติ โดยใชก้ารตลาดน าการผลติ จากเดมิ
ทีช่าวนาเคยปลูกขา้วหลากหลายชนิดเป็นปลูกขา้วนิ่มที่นิยมบรโิภคใน
พืน้ที ่ซึง่ขณะนี้ชาวนาไดม้กีารปรบัเปลีย่นมาปลูกขา้วหอมปทุมธานีเป็น
หลัก โดยเฉพาะในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน ้ าปากพนังอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

แวดวงพาณิชย ์

     การด าเนินงานด้านส่งเสริมตลาดและพัฒนาผู้ประกอบการของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายและตอบสนองความต้องการให้แก่ผู้บริโภค และสร้างกลุ่มเครือข่ายด้านการตลาด  
ลดขอ้จ ากดั อ านวยความสะดวกในการคา้ มกีจิกรรมทีส่ าคญัในหว้งเวลา 1 – 15 กุมภาพนัธ ์2559 ไดแ้ก่  
     งานถนนคนเดนิกระทรวงพาณชิยล์ดค่าครองชพีประชาชน ภายใต้โครงการพฒันาเศรษฐกจิการคา้
จังวัดชายแดนภาคใต้ตามโครงการ 7 เมืองหลัก ระหว่างวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลาน
วฒันธรรมเบตงยะลา  
     งานช๊อป เฮง เฮง Happy Valentine เพือ่สรา้งเครอืขา่ยทางธุรกจิ (Biz Club) และช่องทางการตลาด
ใหก้บัสมาชกิเครอืข่าย ระหว่างวนัที ่9-15 กุมภาพนัธ์ 2559 ณ บรเิวณลานชัน้ 1 ศูนย์การคา้เซ็นทรลั
พลาซ่าระยอง จ.ระยอง  
     การประชุมเจรจาธุรกิจระหว่างผู้บรหิารท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ตกบัผู้ประกอบการ OTOP/SMEs/
สนิคา้เกษตร/สนิคา้ประมง ณ จงัหวดัสงขลา เพือ่น าสนิคา้ไปวางจ าหน่ายในทอ็ปสซุ์ปเปอร์มาร์เกต็ หา้ง
เซน็ทรลัทัว่ประเทศ โดยมผีูป้ระกอบการเขา้ร่วมเจรจา จ านวน 21 ราย สนิคา้ทีไ่ดร้บัความสนใจในครัง้นี้ 
ไดแ้ก่ กลว้ยหอมทอง กลว้ยน ้าวา้ แคนตาลปู มลัเบอรร์ี ่ปลาสม้ และผกัสลดั 
 



     พาณิชยจ์งัหวดัแม่ฮ่องสอน ร่วมกบัอ าเภอเมอืงแมฮ่่องสอน ไดน้ าคณะ
เดนิทางไปสรา้งความสมัพนัธ์ชายแดนกบัประเทศเพื่อนบา้น โดยไปเยอืน
ฐานทหารพมา่ ณ บา้นหว้ยโปง่เลา ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอบอระเคะ จงัหวดั
ลอยก่อ รฐัคะยา   (นัง่เรอืยาวจากท่าเรอืน ้าเพยีงดนิใชเ้วลา 20 นาท)ี และ
ไดไ้ปส ารวจเสน้ทางเศรษฐกจิระหว่างจงัหวดัแม่ฮ่องสอนกบัจงัหวดัลอยก่อ 
ขณะนี้พม่าก าลงัก่อสร้างสะพานขา้มแม่น ้าเพื่อเชื่อมเส้นทางบกมายงัจุด
ผ่อนปรนน ้าเพียงดนิ ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน สะพานนี้จะ
สรา้งเสรจ็ภายในเดอืน ม.ิย. 59 นี้ กจ็ะสามารถขนส่งสนิคา้ทางรถยนต์ผ่าน
จุดผ่อนปรนนี้ ได้สะดวกและปริมาณมากขึ้น คาดว่าจะมีมูลค่าการค้า
ชายแดนสูงมากขึน้หลายเท่าตวั แทนการขนส่งทางเรอืที่มอียู่ขณะนี้มูลค่า
การคา้เพยีงปีละ 100 ลา้นบาทเท่านัน้ 

       ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัยะลา ไดร้บัขึน้ทะเบยีนผูข้ออนุญาตใชต้รา
สญัลกัษณ์   สิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร ์กลว้ยหนิบนันงัสตา ประจ าปีงบประมาณ 
2559 ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 มนีาคม 2559 มผีู้ยื่นค าขอฯ 
จ านวน 5 ราย ซึ่งจะส่งผลใหผู้ผ้ลติ/ผูป้ระกอบการคา้สิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตร ์
“กลว้ยหนิบนันงัสตา” ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 

      ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัอบุลราชธานี  
ไดจ้ดัประชุมร่วมคณะผูแ้ทนภาครฐัและเอกชนจงัหวดัอุบลราชธานี 
กบัแขวงจ าปาสกั  สปป.ลาว โดยมคีวามตกลงทีจ่ะด าเนินการดา้น
การคา้การลงทุนดงันี้ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารด าเนินการตกลงซื้อขายสินค้า
เกษตรแบบพนัธะสญัญา (Contract Farming) และจบัคู่ธุรกิจ 
(Business Matching) ในปี 2559      
2. ทัง้สองฝ่ายมีความเห็นร่วมกันที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการช าระเงินค่าสินค้าผ่านสถาบันการเงิน และระบบ
ธนาคาร เพื่อสอดรบักบักฎหมายการคุม้ครองเงนิตราต่างประเทศ 
และกฎหมายฟอกเงนิของแต่ละประเทศ     
3. สนับสนุนใหม้กีารจดังานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ร่วมกนัของทัง้
สองฝา่ย    
4. ทัง้สองฝ่ายมคีวามเห็นร่วมกนัที่จะด าเนินการพฒันาตลาดกลาง 
แ ล ะ จุ ด ข น  ถ่ า ย สิ น ค้ า เ กษ ต ร  บ ริ เ วณช า ย แ ด น วั ง เ ต่ า   
และช่องเมก็ใหไ้ดม้าตรฐานสากล 

แวดวงพาณิชย ์(ต่อ) 

มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นจากการจ าหน่าย
ผลผลติทางการเกษตรและผลติภณัฑ์
แปรรปู กลว้ยหนิบนันงัสตา 

     การด าเนินงานภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบปญัหาวกิฤตภยัแล้ง ปี 2558/59 โดยส านักงาน
พาณิชย์จงัหวดัไดจ้ดัจ าหน่ายสนิคา้อุปโภคบรโิภคที่จ าเป็นต่อการ
ครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชน ลดภาระค่าครองชีพในพื้นที่
ประสบภัยแล้ง และจากปญัหาราคาสินค้าเกษตร จังหวัดที่
ด าเนินการ ไดแ้ก่ ก าแพงเพชร ฉะเชงิเทรา ชยันาท ตาก นครปฐม 
นครนายก นครสวรรค ์นนทบุร ีปทุมธานี พระนครศรอียุธยา พจิติร 
พิษณุโลก ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุร ี
สุพรรณบุร ีสุโขทยั อ่างทอง และอุตรดติถ์ 

กิจกรรมภธูร 
ปฏทินิกจิกรรมงานในส่วนภมูภิาค 

เดือนกมุภาพนัธ ์ (วนัท่ี 12 – 29) เดือนมีนาคม (วนัท่ี 1 – 16) 
12 – 21 ก.พ.  

งานพระนครครี-ีเมอืงเพชร  
ครัง้ที ่30 เขาวงั จ.เพชรบุร ี

12 – 16 ก.พ.  
เทศกาลวนัขา้วหอมมะลโิลกยิง่ใหญ่ จ.รอ้ยเอด็ 

13 - 19 ก.พ.  
งานสมโภชพระพุทธชนิราช ประจ าปี 

2559 จ.พษิณุโลก 

20 - 24 ก.พ.  
พษิณุโลก อนิโดไชน่าแฟร ์
และเทศกาลโคมไฟงว่นเซยีว 

ประจ าปี 2559 
22 ก.พ. – 2 ม.ีค.  

ประเพณีนบพระเล่นเพลง และงานกาชาด  
ประจ าปี 2559 จ.ก าแพงเพชร 

11 – 13 ม.ีค. 
เกลอืจะหวานกง็านเนี้ยะ 

จ.เพชรบุร ี

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

21 - 22 ก.พ.(จ.อยุธยา) / 5 – 6 มนีาคม (จ.เชยีงใหม)่  
การอบรมหลกัสูตรการเพิม่ศกัยภาพผูป้ฏบิตังิาน เพื่ออ านวยความสะดวกทางการคา้  
และการก ากบัดแูลและพฒันาเศรษฐกจิในภูมภิาค โดยสถาบนักรมพระจนัทบรุนีฤนาถ 


