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จดหมายข่าวพาณิชยภ์มิูภาค 

   สวสัดคีะท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกนัอีกครัง้กบัจดหมายข่าวพาณิชย์ภูมภิาคฉบบัที่ 2 เรื่องราวที่นํามา

เสนอในฉบบันี้ เป็นนโยบายของรฐับาลทีท่่านผูอ่้านทุกท่านคงจะรูจ้กักนัด ีนัน่กค็อื นโยบายประชารฐั                                                                                          

ซึ่งเป็นการดําเนินนโยบายผ่านการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะอยู่ในภาค

ประชาชน ภาคธุรกจิ หรอืภาครฐั เพือ่ใหก้ารบรหิารจดัการงบประมาณของรฐัมปีระสทิธภิาพ และเกดิ

ประโยชน์สงูสุด ทัง้ต่อการพฒันาประเทศ การพฒันาชุมชน และการพฒันาสทิธแิละสวสัดกิารของรฐั 

เป็นการยกระดบัคุณภาพชวีติประชาชน ไมใ่หเ้กดิปญัหาความเหลือ่มลํ้าในสงัคมเช่นทีผ่่านมา  

    ภายในฉบบั จะประกอบดว้ยบทความเกีย่วกบัภาพรวม ผลการดําเนินงานภายใต้นโยบายประชารฐั 

และเนื้อหาทีน่่าสนใจอกีหลายเรือ่งคะ สาํหรบัท่านพาณชิยท์่านใดมเีรือ่งทีท่่านคดิว่าน่าสนใจและจะเป็น

ประโยชน์ต่อผูอ่้านท่านอื่นๆ เชญิส่งเรือ่งมาไดท้ีก่องบรหิารการพาณชิยภ์มูภิาคไดน้ะคะ 

                  ทมีงาน กบภ.    
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   ภายใต้แนวคิดของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศด้วยการพึ่งพาตนเองมากขึ้น 

(Strength from within) และใชเ้ศรษฐกจิทอ้งถิน่ (Local Economy) เป็นเครื่องมอืขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของ

ประเทศใหเ้ดนิไปขา้งหน้าอย่างมัน่คง ในปจัจุบนัทุกภาคส่วนจงึใหค้วามสําคญักบั แนวคดิประชารฐั ทีเ่ป็น

การดึงภาคประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการพฒันาประเทศ พร้อมดนัภาคเอกชนเขา้ร่วมวางรากฐาน

เศรษฐกจิใหม่ และภาครฐัเป็นผูใ้หก้ารสนับสนุนและอํานวยความสะดวกอย่างเต็มที ่หน่วยงานหลกัดา้น

เศรษฐกจิอย่างกระทรวงพาณชิย ์กม็กีารจดัทาํแผนการใชง้บกลางวงเงนิ 1,500 ลา้นบาท ในการสรา้งความ

เขม้แขง็ทางเศรษฐกจิจากภายในประเทศผ่านโครงการประชารฐัดว้ยเช่นกนั 

ประชารฐั กบั  
การพฒันาเศรษฐกิจของกระทรวงพาณิชย ์

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทองถ่ิน 

 สนับสนุนกลุมเกษตรกรผูผลิตขาว  
และมันสําปะหลงั 

 ผลักดันการข้ึนทะเบียน GI 
 นํารอง 10 หมูบานทํามาคาขาย 
 เปด 5 ตลาดกลางครบวงจร 
 3 ศูนยกระจายสินคาไปยังกลุม CLMV 

โครงการปฏิรูปการคาไทย 

 ผลักดัน SMEs ไทยไปสูตลาดโลก 
 ทําการตลาดเชิงลึกในแตละประเทศ 
 ทํา Branding สินคาไทย 
 เพ่ิมนวัตกรรมเขาไปในตัวสินคา 
 มุงเนนสงเสริมธุรกิจในภาคบริการมากข้ึน 

Local Economy Global Economy 

620 ลบ. 880 ลบ. 

   แผนงานประชารฐัของกระทรวงพาณิชย์ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ระดับประเทศ (Local Economy)  

ใชง้บประมาณ 620 ลา้นบาท และระดบัโลก (Global Economy) ใชง้บประมาณ 880 ลา้นบาท โดยทีแ่ผนงาน

Local Economy จะเป็นโครงการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิท้องถิน่ไทยเชื่อมโยงสู่เศรษฐกจิโลก โดยมกีารพฒันา

ระดบัฐานราก เช่น เกษตรกร ผูป้ระกอบการในทอ้งถิน่ ใหม้คีวามเขม้แขง็ พรอ้มทัง้ยกระดบัเกษตรกรใหเ้ป็น 

Smart Farmer และผลกัดนัสู่การเป็นผูป้ระกอบการ (Smart Entrepreneur) รวมทัง้การสรา้งความเขม้แขง็ให้

ตราสญัลกัษณ์ GI ดว้ยการผลกัดนัการขึน้ทะเบยีนสิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ ซึ่งงบประมาณในกจิกรรมส่วนนี้ 

เท่ากบั 195 ลา้นบาท ส่วนงบประมาณอกี 425 ลา้นบาท จะใชใ้นแผนงานโครงการการพฒันาการคา้ระดบั

ภมูภิาค ดว้ยการส่งเสรมิพฒันาระบบกลไกตลาด เชือ่มโยงสนิคา้จากตลาดชุมชนและตลาดกลาง 

/อ่านต่อหน้า 2 1 



   สาํหรบัแผนงานในส่วนที ่2 Global Economy โครงการปฏริูปภาคการคา้

ไทยสู่เศรษฐกจิยุคใหม ่ดว้ยเศรษฐกจิในยุคปจัจุบนัมกีารเปลีย่นแปลงอย่าง

รวดเรว็ในทุกด้าน และไม่มแีบบแผนทีช่ดัเจน ทัง้มกีารเปลี่ยนจากการค้า

สนิคา้ไปสู่การคา้บรกิาร และการขยายตวัอย่างรวดเรว็ของช่องทางการคา้ 

ประกอบกับระยะหลังผู้ประกอบการไทยมีแนวโน้มที่จะสูญเสียขีด

ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลก ขาดเทคโนโลยแีละนวตักรรมการ

ผลิต รวมทัง้การสร้างแบรนด์ของตนเอง เพื่อการพฒันา ปรับตัว และ

วางรากฐานใหภ้าคการคา้สามารถแข่งขนัอย่างไดเ้ปรยีบในภาวะเศรษฐกจิ

ในอนาคต ภาพรวมโครงการจงึแบ่งเป็น 5 กจิกรรมใหญ่ ดงันี้ 

  1.การขยายการคา้การลงทุนตลาดทีม่ศีกัยภาพสงู ไปสู่ตลาด CLMV  

  2.ยกระดบัแบรนดข์องผูป้ระกอบการไทยสู่ตลาดโลก (Value Creation) 

  3.ขยายมลูค่าการคา้ผ่าน E-Commerce โดยการเจาะตลาดออนไลน์ผ่าน 

Thaitrade.com/Topthaibrands.com 

  4.ผลกัดนัภาคบรกิารของไทยขบัเคลือ่นไปสู่เศรษฐกจิยุคใหม ่

  5.การปฏริปูองคก์รเพือ่รองรบัการเป็นผูนํ้าดา้นการส่งเสรมิการคา้ระหว่าง

ประเทศในเศรษฐกจิยุคดจิติลั 

พฒันาศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเพื่อการเชื่อมโยงการค้าระหว่าง

ประเทศ โดยจดัทํา Business Model ตลาดกลาง จํานวน 5 Model อาท ิ

ข้าว-พืชไร่/ ผกั-ผลไม้/ ปศุสตัว์/ สัตว์น้ํา/ อื่นๆ และให้มกีารจดัตัง้และ

รวบรวมศนูยก์ระจายสนิคา้ ณ ตลาดกลางทีม่ศีกัยภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลาง

ในการเชือ่มโยงการคา้ทัง้ในประเทศและเชื่อมโยงเศรษฐกจิอาเซยีน North-

East/ South-West Corridor รวมถงึพฒันาระบบขอ้มลูข่าวสารดา้นตลาด

สนิคา้เกษตร/ตลาดกลาง และ E-Commerce 

2 

โครงการปฏิรูปภาคการคาไทยสูเศรษฐกิจยุคใหม 880 ลบ. 

City Focus : key export 
destination to win : CLMV 

E-Commerce Ultimate 
Trade Solution for Thai SMEs 

Services as a new 
drive engine 

Innovation & Branding 
Global Branding Entrepreneurs 

DITP Reform 
Service Enhancement/ 
In-Depth Intelligence 

150 ลานบาท 

160 ลานบาท 

160 ลานบาท 

250 ลานบาท 

160 ลานบาท 
ที่มา : กรมสงเสรมิการคาระหวางประเทศ 

   เมือ่กระทรวงพาณชิยด์าํเนินการตามแผนงานทีไ่ดก้ําหนดไวแ้ลว้ ผลลพัธ์

ทีค่าดว่าจะไดร้บั นอกจากเกษตรกรจะสามารถพฒันาตนเองในดา้นการผลติ

และการตลาด เกดิการพฒันาสนิคา้และผลติภณัฑ์เพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่ และ

เศรษฐกจิในชุมชนมคีวามเขม้แขง็แลว้ ระบบตลาดระดบัชุมชน ระดบัจงัหวดั 

ระดับภาค และการส่งออกจะมีการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และมี

ประสทิธิภาพ เนื่องจากมเีทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหาร

จดัการ นอกจากนี้ในส่วนของการคา้ระหว่างประเทศ จะส่งผลต่อมูลค่าการ

ส่งออกและการลงทุนจะขยายตวัเพิ่มขึ้นในกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ 

SMEs ไดร้บัการบ่มเพาะอย่างเหมาะสมในทุกดา้น รวมทัง้ธุรกจิบรกิาร และ  

E-Commerce จะไดร้บัการพฒันาและขยายไปสู่ต่างประเทศ 

      ผกูป่ินโตขา้วอํานาจเจรญิ เกดิจากการเหน็ช่องทางในการเพิม่ช่องทางการตลาดขา้วภายใน

จงัหวดัจากหน่วยงานภาครฐั โดยผูว้่าราชการจงัหวดัและพาณิชย์จงัหวดัอํานาจเจรญิ มบีทบาท

สําคญัในการเป็นผูก้่อตัง้และที่ปรกึษาของโครงการ โดยมเีครอืข่ายวสิาหกจิขา้วสจัธรรม กลุ่ม

เกษตรกรผูป้ลกูขา้วในจงัหวดัอํานาจเจรญิเป็นสมาชกิ “เจา้บ่าวเขม้แขง็ 01” กบั “ผูกป่ินโตขา้ว” 

ความสาํเรจ็ของโครงการเริม่จากการดําเนินการใชง้บประมาณตามแผนพฒันาจงัหวดั โครงการ

เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิภ า พ ก า ร ผ ลิต ข้ า ว ห อ ม ม ะ ลิคุ ณ ภ า พ ดีแ ล ะ ข้ า ว ห อ ม ม ะ ลิ อิ น ท รี ย ์ 

ปี 2559 และให้ทมีงานจากโครงการ “ผูกป่ินโตข้าว” ช่วยขบัเคลื่อนโครงการ “ผูกป่ินโตขา้ว

อํานาจเจรญิ” ใหเ้กดิขึน้อย่างเป็นรูปธรรม หลงัจากนัน้มกีารจดัทําร่าง มาตรฐานเกษตรอนิทรยี์

ผกูป่ินโตขา้วอํานาจเจรญิ และประกาศใชโ้ดยผูว้่าราชการจงัหวดั เมือ่กลุ่มชาวนาหรอืเครอืข่าย

วสิาหกจิข้าวสจัธรรมอํานาจเจริญมคีวามเข้มแข็งอย่างยัง่ยืนแล้ว จึงถ่ายโอนระบบงานและ

ภารกจิของทมีแมส่ือ่ (ผูม้จีติอาสา ทีพ่า เจา้บ่าว มารูจ้กักบั เจา้สาว) ใหก้บัเจา้บ่าวตามโครงการ 

และใหโ้ครงการนี้เป็นของชาวนา ชมุชน และ จงัหวดัอํานาจเจรญิอย่างแทจ้รงิ  

    ผูอ่้านหลายๆ ท่านคงจะสงสยัว่า ผกูป่ินโตขา้ว คอือะไร? มคีวามสาํคญัอย่างไรกบัจงัหวดัอาํนาจเจรญิ?  

วนันี้เราจะมาบอกเล่าเรือ่งราวดีๆ  ใหท้่านผูอ่้านไดค้ลายขอ้ขอ้งใจในทัง้สองคาํถามกนัคะ... 

     ผกูป่ินโตข้าว เป็นโครงการทีส่นับสนุนชาวนาผูท้ําเกษตรอนิทรยี์ใหม้คีุณภาพชวีติทีด่อีย่างยัง่ยนื พรอ้ม

ทัง้ใหค้นไทยไดบ้รโิภคขา้วดมีปีระโยชน์ ในลกัษณะของการผกูความสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนัระหว่างชาวนากบัผู้

ซื้อขา้ว ในรปูแบบ เจา้บ่าว และเจา้สาว โดยที ่“เจ้าบา่ว” คอืชาวนาทีป่ลกูขา้วแบบอนิทรยีอ์ยูแ่ลว้ หรอืกาํลงัจะ

เลกิใชส้ารเคมใีนการปลกูขา้ว ส่วน “เจ้าสาว” คอืคนเมอืงทีส่นใจอยากกนิขา้วปลอดภยัและต้องการสนับสนุน

ชาวนาไทย โดยมตีวักลางทีเ่รยีกตวัเองว่า “แม่ส่ือ” นัน่กค็อืกลุ่มผูค้ดิคน้โครงการผกูป่ินโตขา้วนัน่เอง  

ผกูป่ินโตข้าวอาํนาจเจริญ 

     ในปจัจุบนัผูกป่ินโตขา้วอํานาจเจรญิ เริม่ดําเนินการมาแล้ว 2 เดอืน มกีลุ่มลูกค้า (เจ้าสาว) ทัง้สิ้น 13 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกจิ

รา้นอาหาร บรษิทัเอกชน โรงพยาบาล จํานวน 2 ราย เจา้สาวรายเดีย่ว จํานวน 11 ราย สามารถจําหน่ายผลผลติขา้วไดเ้ดอืนละ 919 กก. และ

สรา้งรายไดใ้หก้ลุ่มมลูค่า 44,245 บาท นอกจากนี้ผลจากความสําเรจ็ของผูกป่ินโตขา้ว ยงัขยายไปสู่เครอืข่ายขา้วเกษตรอนิทรยี์ในจงัหวดัอื่นๆ  

ซึง่จะมกีารเริม่ตน้โครงการในอนาคต ไดแ้ก่ จงัหวดัอุบลราชธานี จงัหวดันครสวรรค ์จงัหวดัอุทยัธานี จงัหวดักาํแพงเพชร และจงัหวดัพจิติร 

ORGANIC 

สงมอบ 

สงมอบ 
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แลหลงั...มองหน้า 
ภาคการเกษตรไทย 

การนําเข้าสินค้าเกษตรส่วนใหญ่จะ

เป็นสนิคา้ทีไ่ทยไมส่ามารถปลกูไดเ้อง 

หรือผลผลิตไม่ เพียงพอต่อความ

ต้องการ อาทิ ข้าวสาลี ถัว่ เหลือง 

ผลไม้ มนัสําปะหลัง เป็นต้น ดังนัน้ 

การปลกูพชืทดแทนและเพิม่พืน้ทีป่ลูก 

จะช่วยลดการนําเขา้สนิคา้เกษตรจาก

ต่างประ เทศ ประกอบกับเป็นอีก

แนวทางหนึ่ งที่ จ ะช่ วย เหลือและ

ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืช

ชนิดอื่น  เพื่อทดแทนพืชที่ประสบ

ปญัหาล้นตลาด และปญัหาภัยแล้ง 

โดยพืชที่จะแนะนําให้เกษตรกรปลูก

ทดแทนนัน้ ต้องเป็นที่ต้องการของ

ตลาด มรีาคาดี และคาดว่าจะไม่เกิด

การกระจุกตวัในอนาคต สถานการณ์นําเข้าสินค้าเกษตรสาํคญั 

ถัว่เหลือง ส่วนใหญ่นําเขา้จากบราซลิ ( 65.91%) และสหรฐัอเมรกิา (23.99%) เพราะผลผลติ
ในประเทศไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ ซึง่พืน้ทีแ่ละปรมิาณการเพาะปลกูมแีนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยถัว่เหลอืงเป็นวตัถุดบิหลกัสําหรบัผลติอาหารสตัว์ อุตสาหกรรมน้ํามนั และการ
แปรรปูอาหาร เกษตรกรสามารถปลกูทดแทนพชืชนิดอื่นได ้เพราะเป็นพชืระยะสัน้ ใชน้ํ้าน้อย 

กาแฟ มกีารนําเขา้สูงขึน้ 18.50% ส่วนใหญ่นําเขา้จากอนิโดนีเซยี 50.86% และเวยีดนาม 
38.18% เนื่องจากมกีารปลูกในประเทศลดลง โดยเฉพาะพนัธุโ์รบสัต้าทีใ่หผ้ลผลติต่อไร่ลดลง 
ทัง้นี้ไทยใหนํ้าเขา้เพือ่เป็นวตัถุดบิในการแปรรปูเท่านัน้ ปจัจุบนัเวยีดนามปลูกกาแฟเป็นอนัดบั 
2 รองจากบราซลิ แต่คุณภาพของเวยีดนามจะมสีิง่เจอืปนมาก 

พริกไทย มกีารนําเขา้สงูขึน้ 42.67% ส่วนใหญ่นําเขา้จากอนิเดยี เวยีดนาม และจนี เนื่องจาก
ผลผลติในไทยลดลง เพราะเกษตรกรหนัไปปลกูยางพารา และปาลม์น้ํามนั ซึ่งในอดตีส่วนใหญ่
จะปลกูในพืน้ทีจ่งัหวดัจนัทบุร ีทัง้นี้ในปจัจุบนัยงัมคีวามตอ้งการใชอ้ย่างต่อเนื่อง จงึควรส่งเสรมิ
ใหม้กีารขยายพืน้ทีป่ลกู เพราะราคาดแีละใชน้ํ้าน้อย 

มะพรา้วแห้ง มกีารนําเขา้สงูขึน้ 23.04% ส่วนใหญ่นําเขา้จากอนิโดนีเซยี เนื่องจากประเทศ
ไทยประสบปญัหาภยัแลง้จงึทาํใหผ้ลผลติลดลง 

สมุนไพร และขิง มกีารนําเขา้สูงขึน้มาก โดยเฉพาะขงิ ส่วนใหญ่นําเขา้จากจนี นํามาใชใ้น
ธุรกจิสปาและแพทยแ์ผนไทย และอุตสาหกรรมอาหาร 

ผลไม้ (แอป๊เป้ิล องุ่น ส้ม) ส่วนใหญ่เป็นผลไมเ้มอืงหนาว และมกีารนําเขา้เพิม่ขึน้ 

     จากขอ้มลูการนําเขา้สนิคา้เกษตรขา้งตน้ ในอนาคตประเทศไทยควรทีจ่ะมกีารปรบัเปลีย่นการเกษตรให้
เหมาะสมกับพื้นที่และความต้องการภายในประเทศก่อน โดยแหล่งรับซื้อผลผลิตประเภทถัว่  
มปีรมิาณการรบัซื้อในปรมิาณมาก ในเขตจงัหวดัตาก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ นครปฐม ชยันาท กาญจนบุร ี
ชล บุ รี  และลพบุ รี  กาแฟ มีแหล่ งร ับซื้ ออยู่ ที่ จ ังหวัดระนอง และ น่ าน  โดยจะรับซื้ อกาแฟ  
(โรบสัต้า, อาราบกิา้) เป็นเมลด็ดบิ และกลุ่มสมุนไพร มแีหล่งรบัซื้อรายใหญ่ที ่รพ.เจา้พระยาอภยัภูเบศร  
จ.ปราจนีบุร ีมคีวามตอ้งการสมุนไพรปลอดสารพษิหลายชนิด นอกจากนี้ จ.อํานาจเจรญิ มแีหล่งรบัซื้อลูก
ประคบและยาหมอ่งสมนุไพร ทีใ่ชใ้นธุรกจิโรงแรมและสปา รวมทัง้ส่งออกไปยงั สปป.ลาว ทัง้นี้ ไมว่่าจะปลกู
พชืชนิดใด ควรคาํนึงถงึความเหมาะสมในพืน้ที ่ความพรอ้มของเกษตรกร และความตอ้งการของตลาดดว้ย. 

ทีม่า: สํานกังานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณิชย ์

GI นารู... 

กาแฟดอยตุง เป็นกาแฟต้นแรกทีส่มเดจ็พระศรนีค

รนิทราบรมราชชนนีหรอืสมเด็จย่าของปวงชนชาว

ไทยทรงปลกูดว้ยพระหตัถ์ของพระองคเ์อง เมือ่วนัที ่

30 พฤษภาคม 2532 เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่ม

ชีวิตใหม่ให้แก่ชาวไทยภูเขาแห่งดอยตุงหลาย

เผ่าพันธุ์ ให้ได้ลงหลักปกัฐานกับสัมมาอาชีพ มี

ความมัน่คง ยัง่ยนื ไม่ต้องทําไร่เลื่อนลอย และปลูก

ฝ่ิน 

ด้วยโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่ องมาจาก

พระราชดําริ ทําให้ปจัจุบนัดอยตุงเป็นแหล่งผลิต

กาแฟพนัธุอ์าราบกิา แหล่งใหญ่ของประเทศไทยใน

พืน้ทีม่ากกว่า 3 พนัไร่และมกีารขยายอย่างต่อเนื่อง 

ในระดับความสูง 800 – 1,200 เมตร จาก

ระดบัน้ําทะเล เป็นแหล่งผลติกาแฟทีค่รบวงจรทีสุ่ด 

ทีม่ที ัง้กระบวนการผลติตัง้แต่การปลกูตน้กาแฟ การ

ผลิตสารกาแฟ การคัว่กาแฟ จนได้เป็นสินค้า

สําเร็จรูปที่มคีุณภาพเฉพาะตัว ในทุกขัน้ตอนการ

ผลิต  ซึ่ งดํ า เนิ นการ โดยชาว เผ่ า ในพื้นที่ที่ ม ี

กระบวนการควบคุมคุณภาพ เพื่อใหไ้ดผ้ลผลติที่มี

ความกลมกล่อมคงที่ ทัง้ส ีกลิน่ รสชาติ ของกาแฟ

แท้ จนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของกาแฟ

ดอยตุงในปจัจุบัน และด้วยการอบรมถ่ายทอด

ความรู้โดยผู้เชีย่วชาญควบคู่กบัการปฏบิตังิานจรงิ 

จะทําให้ประชาชนในพื้นที่สามารถผลติกาแฟดอย

ตุงไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ. 

ทีม่า: กรมทรพัยส์นิทางปญัญา 
กระทรวงพาณิชย ์



เปิดตลาดภมิูภาค 

ตลาดนดันาวง มเีอกลกัษณ์ของการอยู่ร่วมกนัของชุมชนไทย

พุทธและมุสลมิที่เหนียวแน่น เจา้ของตลาดมคีวามพรอ้มและ

ใส่ใจในการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ค้าในตลาด พ่อค้าแม่ค้าส่วน

ใหญ่นําสนิคา้พื้นบา้น ผลผลติทางการเกษตร พชืผกัสวนครวั 

เช่น ถัว่พู กระเฉด ผกัหวาน สะตอ และเกษตรแปรรูป เช่น 

ปลาร้าปลาดุกแดดเดียว มาจําหน่ายด้วยตนเอง โดยยดึถือ

ความซื่อสัตย์และจริงใจกับลูกค้า ซึ่งเป็นเสน่ห์ดึงดูดทัง้

ชาวบา้นในทอ้งทีแ่ละละแวกใกลเ้คยีง รวมทัง้นกัท่องเทีย่วและ

ร้านอาหารในเมอืง เข้ามาชมและเลอืกซื้อสนิค้าจํานวนมาก 

นอกจากนี้ยงัมสีถานที่ท่องเที่ยวริมทะเล ห่างจากตลาดไป

เพียง 5 กม. เป็นจุดชมวิว มองเห็นแหลมตะลุมพุก ซึ่งเป็น

สถานทีท่่องเทีย่ว Unseen ของทอ้งถิน่อกีดว้ย 

ตลาดนดันาวง เป็น ตลาดชุมชนเป้าหมายนําร่องตามแนวคดิ Local 

Economy ภายใตช้ือ่ “ตลาดต้องชม ตลาดนัดนาวง” มวีตัถุประสงค์

ในการกระตุ้นเศรษฐกจิ สร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชนและเพื่อ

ช่วยเหลอืเกษตรกรผูผ้ลติสนิคา้เกษตร กลุ่มวสิาหกจิชุมชน  ไดม้ี

สถานที่จําหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ประชาชน เป็นการสานต่อ

แนวนโยบายของนายกรฐัมนตรทีี่ต้องการช่วยเหลอืเกษตรกรให้มี

รายได้เพิ่ม การเดินทางไปตลาดนัดนาวง ไม่ยุ่งยากเลย เพราะ

ตลาดอยู่ห่างจากตัวเมืองเพียงแค่ 3 กิโลเมตร และตลาดเปิด

ใหบ้รกิารทุกวนัองัคาร วนัศุกร ์และวนัอาทติย ์

เปิดตลาดภูมิภาคฉบบัน้ี พาท่านผู้อ่านมาไกลจากภาคกลาง

พอสมควร แต่สาํหรบัท่านท่ีอยู่ในภาคใต้ตลาดแห่งน้ี คงเป็น

อีกทางเลือกหน่ึง หากท่านได้มาจงัหวดันครศรธีรรมราช เมอืง

แห่ง ตลาดนัดนาวง " คําว่า "นาวง" หมายถงึพื้นทีท่ี่มนีาล้อมรอบ 

อนัแสดงถงึความอุดมสมบรูณ์ ส่วนคําว่า "ท่าซกั" นัน้ มตีํานานเล่า

กันว่า เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาให้กับพม่าใน พ .ศ. 2310 

บา้นเมอืงระสํ่าระสาย แต่ละหวัเมอืงต่างตัง้ตนเป็นใหญ่ เมือ่กรุงศรี

อยุธยาแตก สมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช ทรงรวบรวมพลผู้กล้า

มาปราบจนัทบุร ีและภายหลงัจงึยกมาปราบเมอืงนครศรธีรรมราช 

ใน พ.ศ. 2312 โดยยกทพัมาทางชลมารคเขา้สู่คลองแห่งนี้ พระองค์

ทรงตีทพัหน้าด่านของพระยานครแตก ทรงตัง้พลบัพลาที่ประทบั

บริเวณวัดคงคาเลียบ (วัดล่าง) รวมทัง้บริเวณที่ตัง้ตลาดนาวง 

พระองค์ทรงสรงน้ําและซกัผา้ฉลองพระองค์ทีท่่าน้ําหน้าวดั จงึเป็น

ทีม่าของคาํว่า  “ท่าซกั” คนโบราณมกัจะเล่าต่อ ๆ กนัว่า “พระเจ้า

ตากสนิลงซกัผา้หน้าท่าวดั” ชาวบา้นจงึเรยีกว่าท่าซกั นอกจากนัน้ 

บรเิวณหน้าวดัคงคาเลยีบ ซึ่งต่อเนื่องกบัตลาดนัดนาวง เป็นจุดที่

สมเดจ็พระราชมนุีสามรีามคุณูปรมาจารย์ (หลวงปู่ทวด) ไดป้ระทบั

นัง่รอลงเรอืสาํเภาของนายอนิ เพื่อไปศกึษาต่อยงัพระนคร (กรุงศรี

อยุธยา) และเมื่อพระองค์สําเร็จการศึกษาได้กลบัมาเยี่ยมครูบา

อาจารยท์ีเ่มอืงนคร  กไ็ดแ้วะมาพาํนกัทีว่ดัคงคาเลยีบ ซึง่ปจัจุบนัยงั

มตีน้พระศรมีหาโพธิ ์ซึ่งเป็นสถานทีป่ระทบันัง่รอเรอื ใหป้ระชาชน

ได้รําลึกถึงการเสด็จมาของพระองค์ ที่ต้องห้ามพลาด ณ จุดปาก

คลองท่าซกั ซึง่อยู่ฝ ัง่ตรงกนัขา้มกบัปลายสุดของแหลมตะลุมพุก มี

ศนูยก์ารเรยีนรูป้า่ชายเลนทีน่่าสนใจสาํหรบัการท่องเทีย่วเชงินิเวศน์

อีกจุดหนึ่งที่สวยงามตามธรรมชาติมทีางเดินให้สามารถเดินชม

ปากอ่าวปากพนังในมุมกวา้ง บอกไดค้ําเดยีวว่า... “หา้มพลาดดว้ย

ประการทัง้ปวง”         

   ของดี ของเด่น 

สินค้าเกษตรชมุชน  ไดแ้ก่ ถัว่พ ูผกักระเฉด ผกับุง้ 

สะตอ สายบวั ปลาน้ําจดื และอาหารทะเลสด 

สินค้า OTOP ไดแ้ก่ ปลารา้ปลาดุกแดดเดยีว 

ร้านหนูณิชยพ์าชิม จาํนวน 3 รา้น 
4 

เท่ียวตลาดภาคใต้: 
“ตลาดนัดนาวง จ.นครศรีธรรมราช” 



สินค้าอปุโภคบริโภค : สินค้าเกษตรท่ีสาํคญั :  

หมายเหต ุ: 

(จากกราฟ)  ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคกลางและ 
ตะวนัออก 

ภาคใต ้

2. ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์(บาท/กิโลกรมั) 

1. ข้าวเปลือกเจ้า (บาท/ตนั) 

สถานการณ์ปากท้อง 
ระหว่างวนัที ่15 – 28 กุมภาพนัธ ์2559 
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สถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคโดยรวมอยู่ในภาวะทรงตัว ตรวจไม่พบ

ภาวะการขาดแคลนสนิคา้ โดยราคาสนิคา้ประเภทพชืผกัอาจมกีารปรบัตวัตาม

ความต้องการของตลาดและสภาวะของอากาศที่กําลงัเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนซึ่ง

หลายพืน้ทีป่ระสบกบัปญัหาภยัแลง้ อาจส่งผลต่อปรมิาณผลผลติในตลาดได ้

พบว่ามสีินค้าหลายประเภทผลผลติส่วนใหญ่ออกสู่ตลาดแล้ว เช่น 

ขา้วนาปี ขา้วโพดเลี้ยงสตัว์  ขณะทีส่นิค้าทีย่งัมผีลผลติออกสู่ตลาด

มาก ได้แก่  ม ันสําปะหลัง  ยางพารา และปาล์มน้ํามัน  โดยมี

รายละเอยีดโดยสรุป ดงันี้ 

     ผลผลติในภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทัง้ในส่วนขา้วเปลอืก

หอมมะล ิและขา้วเปลอืกเหนียวผลผลติส่วนใหญ่ออกสู่ตลาดแลว้  ขณะทีผ่ลติ

ขา้วเปลอืกเจา้โดยเฉพาะในภาคกลางยงัคงมผีลผลติออกสู่ตลาด แต่โดยรวมมี

ผลผลติออกสู่ตลาดน้อย ประกอบกบัปีนี้หลายพื้นทีป่ระสบปญัหาภยัแลง้ และ

รฐับาลรณรงค์ใหล้ดพื้นทีป่ลูกขา้วนาปรงั ทําใหเ้กษตรกรชะลอการเพาะปลูก

อาจส่งผลใหผ้ลผลติลดลงจากปีทีผ่่านมา  โดยรวมภาวะราคารบัซื้อขา้วเปลอืก

เจา้ยงัคงทรงตวั ขณะทีข่า้วเปลอืกเหนียว และขา้วเปลอืกหอมมะลมิแีนวโน้ม

ปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อย 

 ภาคเหนือ ไดแ้ก่ กําแพงเพชร พษิณุโลก แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ ตาก  

และพจิติร ราคาโดยรวมอยู่ในภาวะทรงตวั โดยมกีารรบัซื้อขา้วเปลอืกเจา้ 5% 

ความชื้นไม่เกนิ 15% ราคา 8,200–8,500 บาท/ตนั  และขา้วเปลอืกเจา้ 5% 

ความชืน้ไมเ่กนิ 20-25% ราคา 6,600 – 6,800 บาท/ตนั   

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้แก่ มุกดาหาร หนองคาย  กาฬสินธุ ์

มหาสารคาม ชยัภมู ิเลย ยโสธร นครพนม  ศรสีะเกษ บุรรีมัย ์อุบลราชธานี  

อุดรธานี บงึกาฬ และหนองบวัลําภู  ราคาขา้วเปลอืกหอมมะลแิละเปลอืก

เหนียวมแีนวโน้มปรบัตวัสูงขึ้น  โดยมกีารรบัซื้อขา้วเปลอืกเจ้าหอมมะล ิ

ราคา  10,000-12,700 บาท/ตัน และข้าวเปลือกเหนียว ราคา 10,830-

13,700บาท/ตนั 

  ภาคกลาง ได้แก่  ชยันาท ฉะเชงิเทรา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม 

สงิห์บุรี นครปฐม ปทุมธานี  สระบุร ีลพบุรี นนทบุร ี ราชบุร ีปราจีนบุร ี

เพชรบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม โดยมกีารรับซื้อข้าวเปลือกเจ้า 5% 

ความชื้นไม่เกนิ 15% ราคา 7,800-8,000  บาท/ตนั ราคาปรบัตวัเพิม่ขึน้

เล็กน้อย และขา้วเปลอืกเจ้า 5% ความชื้นไม่เกิน 20-25% ราคา 6,800-

7,500 บาท 

    ผลผลติส่วนใหญ่ออกสู่ตลาดแลว้  ราคาโดยรวมค่อนขา้งทรงตวั  

 ภาคเหนือ กําแพงเพชร นครสวรรค์ พิษณุโลก ตาก  แม่ฮ่องสอน น่าน   

และพิจิตร มกีารรบัซื้อแบบเมล็ด ความชื้น 30% ราคา 5.60-6.00 บาท/กก.  

แบบเมลด็ ความชืน้ 14.5% ราคา 7.60-8.35 บาท/กก. ปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อย  

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ หนองคาย   อุดรธานี  ชยัภูม ิ เลย และ

หนองบวัลาํภ ูโดยมกีารรบัซื้อแบบเมลด็ ความชืน้ 30% ราคา 5.6-6.0 บาท/กก.  

 ภาคกลาง ได้แก่ สุพรรณบุร ีสระบุรี  ลพบุรี ชยันาท กาญจนบุรี ราชบุร ี 

ปราจนีบุร ีชยันาท  สุพรรณบุร ีและลพบุร ีมกีารรบัซื้อแบบเมลด็ ความชื้น 30% 

ราคา 4.50-8.2 บาท/กก.  และความชืน้ 14.5% ราคา 7.00-8.60 บาท/กก. 



หมายเหต ุ: 

(จากกราฟ)  ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคกลางและ 
ตะวนัออก 

ภาคใต ้

สถานการณ์ปากท้อง (ต่อ) 

   ราคามแีนวโน้มปรบัตวัลดลงเนื่องจากหลายพื้นทีป่ระสบปญัหาภยัแลง้

ทําใหผ้ลปาล์มสุกเรว็ ส่งผลใหม้เีปอร์เซ็นต์น้ํามนัน้อย ประกอบกบัภาวะ

ราคาในตลาดมแีนวโน้มปรบัตวัลดลง 

 ภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช  ตรงั สุราษฎร์ธานี พงังา สงขลา 

พทัลุง ชุมพร และปตัตานี โดยมกีารรบัซื้อผลปาล์มทลาย (คละ) ราคา  

4.10-4.45 บาท/กก.  

 ภาคกลาง ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี สระบุรี  ตราด ปราจีนบุร ี 

เพชรบุร ี ประจวบครีขีนัธ์  และชลบุร ีมกีารรบัซื้อผลปาล์มทลาย (คละ) 

ราคา 4.40-4.65 บาท/กก. 

 ภาคเหนือ ได้แก่ กําแพงเพชรและพษิณุโลก มกีารรบัซื้อผลปาล์ม

ทลาย (คละ) ราคา 4.30 บาท/กก. 

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้แก่ มุกดาหาร หนองคาย กาฬสนิธุ ์

เลย บุรรีมัย์ อุบลราชธานี และบงึกาฬ มกีารรบัซื้อผลปาล์มทลาย (คละ) 

ราคา 2.50-4.50 บาท/กก. 

ปาลม์น้ํามนั (บาท/กิโลกรมั) 

มนัสาํปะหลงั (บาท/กิโลกรมั) 

เป็นการรกัษาระดบัราคาไม่ใหต้กตํ่าจนเกนิไป  แต่ในภาคตะวนัออกเฉียง 

เหนือ และภาคกลางผลผลติเริม่ออกสู่ตลาดลดลง ส่งผลใหร้าคาโดยรวมมี

แนวโน้มปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อย  

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่  มุกดาหาร หนองคาย กาฬสินธุ ์

มหาสารคาม  ชยัภูม ิ เลย ยโสธร  นครพนม ศรสีะเกษ  บุรรีมัย์ อุบลราชธานี 

อุดรธานี บงึกาฬ และหนองบวัลําภู โดยมกีารรบัซื้อหวัมนัสด(คละ) ราคา 1.6-

2.1 บาท/กก. ปรบัตวัเพิม่ขึ้นประมาณ 0.10 บาท/กก. และมนัเส้น 4.00-5.00 

บาท/กก.  ทรงตวัจากสปัดาหท์ผี่านมา 

 ภาคกลาง ไดแ้ก่ ชยันาท ฉะเชงิเทรา สุพรรณบุร ีกาญจนบุร ีสระบุร ีลพบุร ี

ราชบุรี ปราจีนบุรี และชลบุรี สถานการณ์การรับซื้อโดยรวมหัวมนัสดมี

แนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้  มรีาคารบัซื้อหวัมนัสด (คละ) ราคา 1.60-2.20 บาท/กก. 

ปรบัตวัเพิม่ขึน้ประมาณ 0.10 บาท/กก. และมนัเสน้ ราคา 5.10-5.30 บาท/กก.  

 ภาคเหนือ ได้แก่ กําแพงเพชร  นครสวรรค์ พิษณุโลก  ตาก  และ

พจิติร  ราคาอยู่ในภาวะทรงตวั โดยผลผลติส่วนใหญ่ออกสูต่ลาดแลว้ โดยมี

การรบัซื้อหวัมนัสด (คละ) ราคา 1.50-1.80 บาท/กก. และมนัเส้น ราคา 

4.80-4.90 บาท/กก.  

     ขณะนี้อยู่ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก 

ราคาจงึมแีนวโน้มอ่อนตวัลงตามกลไกตลาด แต่

รัฐบาลมีมาตรการชะลอการเก็บเกี่ยวรองรับ 

เพือ่ใหเ้กษตรกรค่อยๆ ทยอยขดุหวัมนัจาํหน่าย 

ยางพารา  (บาท/กิโลกรมั) 

 ภาคใต้ ไดแ้ก่  ตรงั สุราษฎรธ์านี พงังา  สงขลา  พทัลุง นครศรธีรรมราช  
ชุมพร  และปตัตานี ราคาโดยรวมปรบัตวัสูงขึน้โดยมกีารรบัซื้อยางแผ่นดบิ 

ราคา 35.00-40.00 บาท/ก.ก. น้ํายางดบิ ราคา 33.50-37.30 บาท/ก.ก. และ

เศษยาง ราคา 15.00-20.00 บาท/ก.ก.  

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ กาฬสนิธุ์ มหาสารคาม  เลย  ยโสธร  
บุรรีมัย ์ อุดรธานี อุบลราชธานี มกุดาหาร  หนองคาย  และบงึกาฬ มกีารรบั

ซื้อยางแผ่นดบิ ราคา 34.50-41.25 บาท/ก.ก. และยางกอ้นถ้วย ราคา 14.00-
22.50 บาท/ก.ก. และน้ํายางดบิ ราคา 16.50-37.50 บาท/ก.ก. 

 ภาคกลาง ไดแ้ก่ ฉะเชงิเทรา กาญจนบุร ีตราด และปราจนีบุร ีโดยมกีาร
รบัซื้อยางแผ่นดบิ ราคา 36.00-40.00 บาท/ก.ก.  และเศษยาง 14.00-20.35 
บาท/ก.ก.  และน้ํายางดบิ 35.00-35.50 บาท/ก.ก.   

 ภาคเหนือ ไดแ้ก่ นครสวรรค ์ พษิณุโลก  น่าน และกาํแพงเพชร  
โดยมกีารรบัซื้อยางแผ่นดบิ ราคา 36.00 บาท/ก.ก.  

     ในช่วงนี้เป็นชว่งฤดูปิดหน้ายางทําใหม้ปีรมิาณผลผลติในตลาดลดลง
ประกอบกบัราคาน้ํามนัปรบัตวัเพิม่ขึน้ ส่งผลใหร้าคายางพาราโดยรวมมี
แนวโน้มปรบัตวัเพิม่ขึน้ 
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แวดวงพาณิชย ์
   ดร.สุวทิย์ เมษินทรยี์ รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เขา้ร่วม

ประชุมพบปะแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ในจงัหวดั

เชียงใหม่ ประกอบด้วยกลุ่มนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ Young FTI กลุ่ม 

Young Executive Chamber หอการค้าเชยีงใหม่ กลุ่ม BIZ Club  และ 

กลุ่มโครงการพฒันาผูป้ระกอบการธุรกจิอุตสาหกรรม (คพอ.)  

   ในวนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2559 ดร.สุวทิย์ เมษินทรยี์ รมช.กระทรวง

พาณชิย ์เขา้ร่วมประชุมพบปะแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูป้ระกอบการ

รุ่นใหม่ในจงัหวดัเชยีงใหม่ ณ ห้องประชุมชัน้ 2 โรงแรมคุ้มพญารสีอร์ท 

แอนด์ สปา จ.เชยีงใหม ่ได้กล่าวถงึยุทธศาสตร์การขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ

ของรฐับาลในสภาวะปจัจุบนัของประเทศไทย ว่าประกอบดว้ย  

   1) การสนับสนุนใหเ้กดิการขบัเคลื่อนทางเศรษฐกจิไดด้ว้ยภาคเอกชน 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาคเอกชนรายใหญ่จะต้องให้การสนับสนุนรายย่อย 

หรือรายใหม่ จึงเกิดโครงการพี่ช่วยน้อง (Big Brother) ตลอดจนภาค

เกษตรกรทีจ่ะตอ้งปรบัตวัใหเ้ป็น Entrepreneur มากขึน้  

   2) การสนบัสนุนกลุ่มธุรกจิ Start up โดยมุง่เน้นการใชน้วตักรรมนําไปสู่

การเพิ่มมูลค่า (Value Creation) โดยการสนับสนุนให้ม ีEntrepreneur 

Society เพือ่ทีจ่ะก่อใหเ้กดิ Innovation 

   3) ปญัหาทางเศรษฐกจิทีเ่กดิจากการทีผู่ป้ระกอบการจรงิๆแลว้ไมไ่ดย้นื

บนขาของตวัเองมาตัง้แต่ต้น โดยอาศยัการลงทุนจากภายนอกผ่าน BOI 

หรอืการพึง่พาตลาดต่างประเทศในชว่งเศรษฐกจิของโลกด ีซึง่ไมย่ ัง่ยนื  

   4) การมผีูนํ้า (Leadership) ทีจ่ะสนบัสนุนใหเ้กดิการผลกัดนัใหเ้ป็นไป

ในทศิทางทีก่าํหนดไว ้
   ภายหลงัจากที ่รมช.รบัฟงัปญัหาและขอ้เสนอจากกลุ่มผูป้ระกอบการรุ่น

ใหม่ ได้มกีารสรุปปิดท้ายว่า เชียงใหม่ต้องเป็น Next Practices ไม่ใช่ 

Best Practices หมายถงึ การขบัเคลือ่นโดยสิง่ใหม ่รวมทัง้มกีารวเิคราะห์

ศกัยภาพเชยีงใหม่ 3 ประการ ได้แก่ Place : ความหมายของเชยีงใหม ่

Authenticity Products : Food Valley, Art & Crafts, IT People : ต้อง

ตอบโจทย ์คนเชยีงใหมใ่นอนาคตตอ้งการอะไร และใหภ้าคเอกชนร่วมมอื

กนัทํา work shop วิเคราะห์รวบรวมสิ่งที่ต้องการเสนอเป็น Proposal 

เพื่อให้เชยีงใหม่เริม่ต้นในฐานะ Start up Sector โดยแบ่งเป็น 3 สิง่ คือ 

สิง่ทีภ่าคเอกชนทาํเองได ้สิง่ทีส่ามารถทาํร่วมกนักบัภาครฐั (ประชารฐั) สิง่

ทีต่อ้งขอใหร้ฐัทําในฐานะ Facilitator การมารบัฟงัประเดน็ต่างๆ ในครัง้นี้ 

ทําใหเ้กดิ Concept ประชารฐัในภูมภิาคแบบ Area Base Start up ขยาย

ออกมาจากเดิมที่เน้นเฉพาะ Issue Base Start up การร่วมกันสร้าง 

“Ecosystem” ที่เอื้อให้เกิดธุรกิจ Start Up ดังนัน้  เชียงใหม่จะต้องม ี

Chiangmai Business Model และตอ้งม ีChiangmai Ecosystem โดยการ

เชื่อมโยงใหเ้หน็ภาพกวา้งว่าจะมกีารเชื่อมโยงกนัระหว่างภาคส่วนต่างๆ

อย่างไรบา้ง 

 ความร่วมมอื 2 ฝา่ยระหว่าง ไทย-เวยีดนาม ณ นครเกิน่เทอ เวยีดนาม  

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูม ิ

ประกอบด้วยจงัหวดัสระแกว้ ฉะเชงิเทรา สมุทรปราการ นครนายก และ

ปราจนีบุร ีโดยมผีู้ว่าราชการจงัหวดั พาณิชย์จงัหวดัสระแก้วพร้อมด้วย

คณะฯ ร่วมประชุมกับรองหัวหน้าคณะกรรมาธิการกลางพรรคภาค

ตะวนัตกเฉยีงใตข้องเวยีดนามเรื่องความร่วมมอื 2 ฝ่ายไทย-นครเกิน่เทอ 

เวยีดนาม โดยมกีงสุลใหญ่ของไทย ณ โฮจมินิห ์นําคณะกลุ่มจงัหวดัฯ เขา้

ประชุมร่วมกนัซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจ โดยมกีารทํา Business  Matching 

ระหว่างผู้ประกอบการกลุ่มจงัหวดัเบญจบูรพาสุวรรณภูม ิ(ฉะเชงิเทรา 

สระแก้ว ปราจีนบุรี สมุทรปราการและนครนายก) ที่เข้าร่วมกิจกรรม

จํานวน 27 ราย และผูป้ระกอบการเวยีดนาม ประมาณ 50 ราย รวมทัง้มี

ผลการทาํ MOU จาํนวน 7 ราย 

   เมื่อวนัที่ 27 ก.พ..59 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นายอิทธิ

พงศ ์ คุณากรบดนิทร ์เป็นประธานเปิดงานตลาดตอ้งชม ตลาดนดัปากน้ํา

หลงัสวน อ.หลงัสวน จ.ชุมพร โดยมรีอง ผวจ. เลิศพรไชย  ไชยฤทธิ ์

นายกเทศบาลตําบลปากน้ําหลงัสวน ให้การต้อนรบัโดยม ีที่ปรีกษาฯ 

นางสาวพัทยา เชิงสะอาด หัวหน้าส่วนราชการ และคณะเจ้าหน้าที ่ 

ใหเ้กยีรตริ่วมพธิเีปิด หลงัจากนัน้ ผต.อทิธพิงศ ์ทีป่รกึษาฯพทัยา พณจ.

ชุมพร และคณะเจา้หน้าที ่เขา้เยีย่มและพบปะผูป้ระกอบการโรงสกดัและ

โรงกลัน่ บจ.ชุมพร เอสพี ปาล์มออยล์ อ.ละแม และ บจ.กลุ่มปาล์ม

ธรรมชาต ิอ.สว ีเพือ่ตดิตามสถานการณ์ดา้นการผลติและการตลาดปาล์ม

น้ํามนั ในจงัหวดัชุมพร 
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    สํานักงานพาณิชย์จงัหวดัเชียงใหม่ เร่งวางแนวทางในการช่วยเหลือ

เกษตรกรผูป้ลกูกระเทยีม ซึง่จะมผีลผลติกระเทยีมออกสูต่ลาดมากทีสุ่ดในช่วง

เดอืนมนีาคม โดยเชยีงใหม่เป็นแหล่งเพาะปลูกกระทยีมทีส่ําคญั ในปีนี้มกีาร

ลดพืน้ทีป่ลกูกระเทยีมลง แต่พ่อคา้ยงัมกีระเทยีมคา้งสตอ็กอยู่ ทาํใหค้าดการณ์

ราคากระเทียมสดจะอยู่ที่ประมาณ กก.ละ 10-12 บาท  ดงันัน้ สพจ. จึง

ดาํเนินการประชาสมัพนัธข์อความร่วมมอืผูป้ระกอบการ/ผูค้า้รายใหญ่ 

ในพืน้ทีจ่งัหวดัต่างๆ ในการทาํ MOU สัง่ซื้อกระเทยีมล่วงหน้า 

เพือ่เพิม่ความตอ้งการซื้อสนิคา้ ซึง่จะช่วยดงึราคากระเทยีมใหส้งูขึน้ 

แวดวงพาณิชย ์(ต่อ) 

กิจกรรมภธูร 
ปฏทินิกจิกรรมงานในส่วนภมูภิาค 

                   กองบรรณาธิการ : กลุ่มพฒันางานบรกิารพาณชิยภู์มภิาค กองบรหิารการพาณชิยภู์มภิาค สํานกังานปลดักระทรวงพาณชิย ์
               สถานท่ีติดต่อ : กระทรวงพาณชิย ์เลขที ่563 ถ.นนทบุร ีต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบุร ี11000 โทรศพัท ์02 – 507 – 6463/6465/6902-3 แฟกซ ์02-5475290 

2 – 8 ท็อปสรวมสรางชุมชน คืนอาชีพสู
เกษตรไทย กรีนมารเกต็ เพชรบูรณ 

5 – 6 การอบรมหลกัสูตรการเพิม่ศกัยภาพผูป้ฏบิตังิาน 
การกาํกบัดแูลและพฒันาเศรษฐกจิในภูมภิาค โดย

สถาบนักรมพระจนัทบุรนีฤนาถ (จ.เชยีงใหม)่  

26 - 27 การอบรมหลกัสูตรการเพิม่ศกัยภาพ
ผูป้ฏบิตังิาน เพื่ออาํนวยความสะดวกทางการคา้ 
โดยสถาบนักรมพระจนัทบรุนีฤนาถ (จ.เชยีงใหม)่  

4 – 6 งาน"เทศกาลอาหาร
อรอ่ย ระยอง...ฮ ิครัง้ที ่4" 

11 – 13 Art Of Salt #4  
@บา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุร ี

12 – 13 "มหาทานบารมี
ประเพณี บุญผะเหวด รอ้ยเอด็ 59" 

เดือน มีนาคม 2559 

   สาํนกังานพาณชิยจ์งัหวดัเพชรบูรณ์ ไดด้ําเนินการช่วยเหลอืชาวบา้นไทย

ภเูขาชุมชนมง้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากราคากะหลํ่าปลตีกตํ่า เนื่องจากถูกเอารดั

เอาเปรยีบจากพ่อคา้คนกลางทาํใหไ้ดร้บัความเดอืดรอ้น โดยการ ประสานแกน

นําเกษตรกรเชือ่มโยงเครอืขา่ยผูร้บัซื้อทีต่ลาดกลางศรเีมอืง จงัหวดัราชบุร ีใน

การรบัซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ดําเนินการเปิดศูนย์จําหน่ายสินค้าเกษตร

ชุมชน Organic Farm Outlet ณ อเมโซนออรแ์กนิคฟารม์ ต.รมิสมีว่ง อ.เขาคอ้ 

จ.เพชรบรูณ์ เมือ่วนัที ่ 5 กุมภาพนัธ์ 2559 และมกีารเจรจาจบัคู่ธุรกจิระหว่าง

หา้งสรรพสนิคา้ ไดแ้ก่ ทอ็ปส ์บิก๊ซ ีกบักลุ่มเกษตรกรทีท่ําการเพาะปลูกสนิคา้

เกษตรในระบบอินทรยี์ ประสานผู้รวบรวมส่งโรงงานแปรรูป ได้แก่ บริษัท 

อโกรไทยยเูนียน จาํกดั ซึง่มคีวามตอ้งการรบัซื้อประมาณสปัดาหล์ะ 5 ตนั และ

ต้องการขอ้มลูเพิม่เตมิ เช่น คุณภาพของกะหลํ่าปล ีขนาด น้ําหนัก พนัธุ์ทีใ่ช้

ปลูก วธิกีาร และขัน้ตอนการใชย้าฆ่าแมลง เป็นต้น และไดป้ระสานผูค้้าราย

ใหญ่ ในตลาดไท จ.ปทุมธานี เพือ่รองรบัเชือ่มโยงผลผลติรุ่นต่อไป 
  สาํนกังานพาณิชย์จงัหวดัลําปางจดังานแสดงและจําหน่ายสนิคา้ 

“ลําปางเซรามกิสญัจร ครัง้ที ่1 ” ภายใต้โครงการลําปางเมอืงเซรา

มกิ กจิกรรม การประชาสมัพนัธ์และส่งเสรมิกลยุทธ์ทางการตลาด

ผลติภณัฑเ์ซรามกิเชงิรุก วตัถุประสงคเ์พือ่สรา้งการรบัรูใ้นอตัลกัษณ์

เซรามกิลําปาง ทีม่คีวามโดดเด่นและมคีุณภาพมาตรฐานแตกต่าง

จากแหล่งผลติอื่น สรา้งโอกาสในการขยายตลาดเซรามกิทัง้ในและ

ต่างประเทศ กําหนดจดังานระหว่างวนัที่ 18-21 กุมภาพนัธ์ 2559 

จํานวน 3 วนั ณ ศูนย์การคา้เซ็นทรลัพลาซาชลบุร ีผูป้ระกอบการ

เซรามกิ จํานวน 30 ราย ยอดจําหน่ายสนิคา้ในงาน 987,650 บาท 

ยอดสัง่ซือ้ 708,500 บาท รวมยอดจาํหน่ายทัง้สิน้ 1,696,150 บาท 

   สํานักงานพาณิชย์จงัหวัดยโสธร จัดงาน “เกษตรอินทรีย์วิถี

ยโสธร" วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2559  ณ หา้งเจเจมอลล์ จตุจกัร กทม. 

โดยไดร้บัเกยีรตจิากนายบุญธรรม เลศิสุขเีกษม ผูว้่าราชการจงัหวดั

ยโสธร เป็นประธานในพิธเีปิด โดยมนีายปิติ  วฒันรตัน์ พาณิชย์

จงัหวดัยโสธร กล่าวรายงาน หลงัจากพธิเีปิดงานท่านผูว้่าฯ ยงัเดนิ

ชมนิทรรศการ พร้อมให้กําลงัใจผู้ประกอบการทัง้ 50 บูธ ที่มา

จําหน่ายสินค้าภายในงานฯ การจดังานในครัง้นี้  มปีระชาชนเข้า

ร่วมงานและซื้อสนิคา้กนัเป็นจํานวนมาก โดยมยีอดจําหน่ายสนิค้า

รวมประมาณ 2.6 ลา้นบาท 

   การจดักิจกรรมเช่ือมโยงตลาด เพื่อส่งเสรมิผลติภณัฑ์ในจงัหวดั 

เป็นอีกหนึ่งบทบาทสําคญัของพาณิชย์จงัหวดั  ที่จะช่วยให้ผู้ผลิตมี

ช่องทางในการจําหน่ายสินค้า เพิม่รายได้ และเป็นการประชาสมัพนัธ์

สนิคา้ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัในส่วนอื่นๆ ของประเทศ ในหว้งเวลาตัง้แต่วนัที ่17 ถงึ 

29 ก.พ. 59 สาํนกังานพาณชิยจ์งัหวดัมกีารดาํเนินการจดักจิกรรม ดงันี้ 

   ว ันที่ 23 ก.พ. 59 พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้นําคณะทูตไทย ณ 

กรุงย่างกุ้ง และคณะจากฝ่ายเมยีนมาร์ ได้แก่ นายอําเภอ หัวหน้าตํารวจ 

หวัหน้าศุลกากร และผอ.รพ. ของ อ.แม่แจ๊ะ ไปสํารวจศกัยภาพการเชื่อมโยง

ระหว่างไทย-เมยีนมาร์  ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าห้วยต้นนุ่น อ.ขุนยวม จ.

แมฮ่่องสอน ในการผลกัดนัจุดผ่อนปรนทางการคา้ใหเ้ป็นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่ง

คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางการค้าเพิ่มขึ้นจากเดิมได้ถึง 2 เท่า โดย

ปจัจุบนัเมยีนมารไ์ดถ้อนกาํลงัรบหลกัออกไปจากตามแนวชายแดนทีต่ดิต่อกบั

แนวเขตจุดผ่อนปรนฯ หว้ยต้นนุ่นหมดแล้ว เพื่อแสดงออกถึงความจรงิใจใน

การเชือ่มโยงและพฒันาความสมัพนัธใ์หเ้พิม่มากขึน้ 
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