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คยุกบั กบภ. 

    สวสัดคีะท่านผูอ่้านทุกท่าน จดหมายขา่วพาณชิยภ์มูภิาคฉบบันี้ อดัแน่นไปดว้ยเรือ่งราวของสนิคา้เกษตร 

ซึ่งปจัจุบนันับว่าเป็นความท้าทายของกระทรวงพาณิชย์ในการบริหารจดัการให้เกดิความสมดุล และเกิด

ความเป็นธรรมในตลาด โดยเปิดประเด็นเรื่องแรก เป็นการเล่าถงึแผนการผลติและการตลาดขา้วครบวงจร  

ปี 2559/60 ซึ่งท่านปลดัชุติมา แม่งานร่วมกบัภาครฐัและเอกชน รวมทัง้ผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งในตลาดข้าว 

มาร่วมวางแผนเพื่อรองรบัผลผลติขา้วของปีการผลติ 2559/60 หลงัจากนัน้จะนําเสนอเรื่องราวการจดัการ

ตลาดผลไมใ้นจงัหวดัจนัทบุร ีและปิดทา้ยด้วยการพาไปทําความรู้จกักบัเครอืข่ายเกษตรอนิทรยี์ร้อยแก่น

สารสนิธุ์ ส่วน GI น่ารู ้ฉบบันี้ นําเสนอเรื่อง ขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ จ.สระบุร ีและเปิดตลาดภูมภิาค จะพาท่าน

ผูอ่้านไปรูจ้กัตลาดเซราะกราว จ.บุรรีมัย ์ทีว่นันี้ใครไมรู่จ้กัคงเซราะกราวน่าด ู                                                                              

                  ทมีงาน กบภ.    

แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60 
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เฉยีงเหนือ  “ตลาด-

เซราะกราว จ.บุรรีมัย”์ 
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เปิดประเดน็ 

คยุกบั กบภ. หน้า 1 

- การจดัการตลาด

ผลไม ้จ.จนัทบุร ี 

- เครอืขา่ยเกษตร

อนิทรยีร์อ้ยแก่น 

สารสนิธุ ์

www.aecthaibiz.com 

สภาพปจจุบันในตลาดขาวประสบปญหา 6 ดาน ดังนี้ 
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อุปสงค/อุปทาน ความเปนธรรม มาตรฐาน 

ขอมูลขาวสาร การจัดการ นวัตกรรม  

ขอมูลการผลิต 
และการตลาด 
ไมสอดคลองกัน 

สถาบันเกษตรกร 
ไมมีความแข็งแรง 
ขาดอํานาจตอรอง 

มาตรฐานขาวหอมมะลิไทย 
มีมาตรฐานเดียว  
เปนอุปสรรคในการแขงขัน 

การเขาถงึแหลงของ
ขอมูลขาวสาร 
ไมเทาเทียมกัน 

มีปญหาการบริหาร
จัดการในชวงการผลิต 

สินคานวตักรรมมีการ
ผลิตไมคงท่ี เนื่องจาก 
วัตถุดิบไมมากพอ 

      ขา้วกบัสงัคมไทยมเีรื่องราวและคุณค่าในทางวถิีชวีติ มากกว่าการเป็นเพยีงอาหารหลกัของคนใน

ชาต ิแต่เมือ่เกษตรกรผูป้ลกูขา้วหรอืชาวนา ตอ้งเผชญิปญัหาซํ้าซ้อนหลายเรื่องมาโดยตลอด ตามแนวคดิ

ประชารฐั การร่วมกนัแกป้ญัหาของชาตเิป็นหน้าทีข่องทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน โรงส ี

ผู้ส่งออก รวมทัง้ชาวนาเอง ต้องร่วมกนัวางแนวทางไม่ให้เกิดปญัหาซํ้าซ้อนดงัเช่นที่ผ่านมา จึงเกิด

คณะทาํงานวางแผนการผลติขา้วครบวงจรขึน้ ซึง่ประกอบดว้ยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งขา้งต้น ทําหน้าทีว่างแผนการ

ผลติและการตลาดขา้วสําหรบัปีการผลติ 2559/60 โดยหลงัจากทีค่ณะทํางานฯ ไดม้กีารประชุมหารอืเพือ่

จดัทาํแผนงานดงักล่าวแลว้ พบว่า สภาพปจัจุบนัของตลาดขา้วจะประสบปญัหา 6 ดา้น ดงันี้ 

1) ด้านอปุสงค/์อปุทาน  มอุีปทานมากกว่าอุปสงคป์ระมาณ 5.8 ลา้นตนัขา้วเปลอืก ประกอบกบัชนิดขา้ว

ทีป่ลกูไมส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด และความตอ้งการบรโิภคขา้วต่อหวัต่อปีลดลง  

2) ด้านความเป็นธรรม ในห่วงโซ่อุปทานราคาขา้วถูกกําหนดจากตลาดโลก ทําใหร้าคาในประเทศต้อง

ปรบัตวัตามโดยไมเ่ป็นไปตามตน้ทุน ช่วงทีผ่ลผลติออกมาพรอ้มกนัอํานาจต่อรองของชาวนาตํ่าลงกว่าเดมิ

มาก ชาวนามกัถูกเอารดัเอาเปรยีบเรื่องเครื่องชัง่ เครื่องวดัความชื้น และสถาบนัเกษตรกรไม่มคีวาม

แขง็แรง ขาดอํานาจในการต่อรอง 

3) ด้านมาตรฐาน มาตรฐานขา้วหอมมะลไิทยมมีาตรฐานเดยีว ทําใหเ้ป็นอุปสรรคในการแข่งขนัตลาดใน

ต่างประเทศ ขาดการกาํหนดมาตรฐานขา้วสแีละขา้วชนิดอื่น ๆ รวมทัง้โรงสขีา้วยงัตอ้งพฒันามาตรฐานให้

เป็นสากลเพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนัในตลาดโลกได ้เช่น GMP/HACCP  

4) ด้านข้อมลูข่าวสาร ขอ้มลูมหีลากหลายแหล่งมากเกนิไปเกดิความสบัสน การเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูของแต่

ละส่วนในตลาดขา้วมไีมเ่ท่าเทยีมกนั ทาํใหค้วามสามารถในการแขง่ขนัตํ่า การบรหิารความเสีย่งผดิพลาด    

5) ด้านการจดัการ การจดัการพนัธุข์า้วไมท่ัว่ถงึ ไมเ่พยีงพอทาํใหเ้กษตรกรต้องเกบ็พนัธุเ์อง พนัธุข์า้วไม่

มคีุณภาพ ยงัมปีญัหาการบรหิารจดัการในชว่งการผลติ(นาแปลงใหญ่, รถเกีย่วนวดขา้ว, ค่าเช่าทีน่า) 

6) ด้านนวตักรรม สนิคา้ทีซ่ื้อขายในตลาด 90% เป็นสนิคา้ commodity ซึง่การแขง่ขนัสงู 

แต่ความสามารถในการแขง่ขนัตํ่า สนิคา้ราคาตํ่าและไมม่กีารสรา้งมลูค่าเพิม่ 
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ประกอบกบัปญัหาทีพ่บจากสถานการณ์ขา้ว ปี 2558/59 ทัง้ 2 ดา้น คอื 

1) ดา้นการผลติ พบปญัหาขา้วเปลอืกคุณภาพไม่ด ีมเีมลด็แดงปนมาก เนื่องจากโครงการรบั

จาํนําทีผ่่านมาเกษตรกรไม่มกีารพฒันาคุณภาพ ไม่ปรบัเปลีย่นพนัธุ์ขา้วในบางพื้นที ่รวมทัง้

ตน้ฤดมูฝีนตกทาํใหเ้กษตรกรเร่งทาํการเกบ็เกีย่ว ส่งผลใหข้า้วเปลอืกมเีมลด็เขยีวปะปน และ

เมือ่นําไปอบลดความชืน้และสแีปรสภาพจะไดต้น้ขา้วทีน้่อยและไดร้บัราคาตํ่ากว่าเกณฑป์กต ิ

2) ดา้นการตลาด ไดแ้ก่ การระบายขา้วในยุง้ฉาง ปี 2557/58 มกีารระบายทีล่่าชา้ทําใหผ้ลผลติ

ออกสู่ตลาดประดงักบัผลผลติฤดูใหม่ ส่งผลให้ราคาอ่อนตวัลง การปลอมปนขา้วหอมมะล ิส่งผล

กระทบต่อราคาจาํหน่ายขา้วหอมมะลทิีเ่กษตรกรจําหน่ายและภาพพจน์ขา้วหอมมะลไิทย 

     แผนการผลติและการตลาดขา้วครบวงจร ปี 2559/60 จะมกีารบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ  

ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน และเกษตรกร ร่วมกนัดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนงาน ดงันี้  

แผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร 

กําหนด อุปสงค & อุปทาน 

ความตองการขาว 
แยกตามชนิด  

ทั้งภายในประเทศ 
และตางประเทศ  

มีความตองการใชประมาณ 
25.01 ลต.ขป. 

กําหนดพื้นที่เพาะปลูกขาว 
ประมาณ 27.17 ลต.ขป. 

(อัตราเผ่ือเหลือเผ่ือขาด  
5 – 10% จากอุปสงค) 27.17 

ลานตัน
ขาวเปลือก 

  

ระยะส้ัน (6 เดือน) ระยะกลาง (12 เดือน) ระยะยาว (18 เดือน) 

แผนงานดานการผลิต 
การลดตนทุนการผลิต 

• ลดราคาปจจัยการผลิต  
คาปุย และยาฆาแมลง 
รวมทั้งดูแลคารถเก่ียวนวด 
• กํากับดูแลราคาคาเชา 
ที่นาใหเหมาะสม 

• สนับสนุนเร่ืองเคร่ือง 
จั กรกลการเกษตร เพื่ อ
ใหบริการครอบคลุมทุ ก
พื้นที่  
• สงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาหมูบานตนแบบ 

• พัฒนาพันธุขาว 
• สงเสริมใหมีการนํา
นวัตกรรมมาแปรรูปขาว
ใหมีความหลากหลาย
และสรางมูลคาเพิ่มใน
การผลิต 

ชวงเก็บเก่ียว  
• ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 
รถเก่ียว ใหสอดคลองกับ
ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง
เกษตรกร การสํารวจลาน
ตา ก แ ล ะ เ ค ร่ื อ ง อ บ ล ด
ค ว า ม ชื้ น  ก า ร จั ด ห า
สถานที่เก็บขาวและขนสง 

• สงเสริมพัฒนาประสิทธ ิ
ภาพและมาตรฐานโรงสีขาว 
โดยปรับปรุงเคร่ืองจักรและ
อุปกรณ ให ไดมาตรฐาน 
สากล 

แผนงานดานการตลาด 

ตลาดในประเทศ 
• ดําเนินการมาตรการ
ช ะ ล อ ผ ล ผ ลิ ต อ อ ก สู
ตลาดเพื่ อสร างความ
เขมแข็งของกลไกตลาด 
• เชื่อมโยงการจําหนาย
ข า ว คุ ณ ภ า พ เ ฉ พ า ะ  
เพื่อเพิ่มชองทางตลาด 
• สรางความเปนธรรมใน
การคาขาว 

• จัดทํามาตรฐานขาวชนิด
ตางๆ พรอมทั้งสรางการ
รับรู และสง เสริมการซ้ือ
ขายขา วตามมาตรฐาน
อยางจริงจัง 
• สงเสริมการบริโภคขาว
ในประเทศ 

ตลาดตางประเทศ 
• เ ชื่ อ ม โ ย ง แ ล ะ ขย า ย
ตลาดในตางประเทศ  
• สรางการรับรูประโยชน
ขาวไทย รวมทั้งสงเสริม
ก า ร บ ริ โ ภ ค ข า ว ใ น
ตางประเทศ 

• สงเสริมตลาด
ผลิตภัณฑแปรรูปขาวและ
นวัตกรรมในเชิงพาณิชย 

• สรางภาพลักษณและ
ประชาสัมพันธขาวที่
ตอบสนองตลาดบน 

มาตรฐานโรงสี 
GMP/HACCP  
โรงสีติดดาว 

มาตรฐานขาว
หอมมะลิ 

วตัถุประสงค ์: เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการผลติขา้ว
หอมมะลใินเขตพืน้ทีป่ลกูขา้วหอมมะลคิณุภาพ
เพื่อการแขง่ขนัในตลาดโลก 

เป้าหมาย : 20 จงัหวดั พืน้ที ่64,000 ไร ่1,280 
ชุมชน เกษตรกร 64,000 ราย 

งบประมาณ : 206 ลา้นบาท 

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ : กรมการขา้ว 

มาตรการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมลด็พนัธุ ์

ข้าวหอมมะลิคณุภาพดี  

โครงการด้านการผลิตและด้านการตลาด  
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลกูข้าว ปี 2559/60 

มาตรการสนับสนุนสินเช่ือให้กลุ่มชาวนา

ผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ 

วตัถุประสงค ์: เพื่อสง่เสรมิ สนับสนุนกลุ่มชาวนา
ผลติขา้วแบบแปลงใหญ่ใหส้ามารถผลติขา้วได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพและมคีณุภาพ  

เป้าหมาย : กลุ่มชาวนาทีเ่ป็นสถาบนัเกษตรกรที่
ดาํเนินการผลติขา้วในระบบแปลงใหญ่  
จาํนวน 426 กลุ่ม 

วงเงนิสนิเชื่อ : 2,130  ลา้นบาท  

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ : ธ.ก.ส.  

มาตรการปรบัเปล่ียนการปลูกข้าวไปปลูกพืช 

ท่ีหลากหลาย “ปรบัเปล่ียนพืน้ท่ี แบบไมถ่าวร 

ปลูกพืชไร่ พืชตระกลูถัว่ และพืชอายสุัน้  

ในฤดนูาปรงั 2560” 

วตัถุประสงค ์: เพื่อปรบัเปลีย่นพืน้ทีป่ลกูขา้วไป
ปลกูพชือื่นๆ เช่น พชืไร ่พชืตระกลูถัว่ 

เป้าหมาย : พืน้ที ่22 จงัหวดั จาํนวน 300,000 ไร ่
เกษตรกร 60,000 ราย 

งบประมาณ : 648.24 ลา้นบาท 

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ : กรมสง่เสรมิการเกษตร 

มาตรการปรบัเปล่ียนการปลูกข้าวไปปลูกพืช 

ท่ีหลากหลายโครงการไถกลบตอซงั 

และปลูกพืชปุ๋ ยสดในนาข้าว 

วตัถุประสงค ์: เพื่อลดพืน้ทีก่ารปลกูขา้วนาปรงั 
ในฤดนูาปรงั 2560  

เป้าหมาย : พืน้ที ่500,000 ไร/่25,000 ครวัเรอืน 
พืน้ที ่22 จงัหวดัลุ่มน้ําเจา้พระยา 

งบประมาณ : 2,382.50  ลา้นบาท 

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ : กรมพฒันาทีด่นิ 



 การดาํเนินการ :ใหส้นิเชื่อเพื่อใชเ้ป็นเงนิทุน
หมนุเวยีนใหแ้ก่สถาบนัเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
วสิาหกจิชุมชน และศนูยข์า้วชุมชน เพื่อรวบรวม
ขา้วเปลอืกเพื่อจาํหน่าย หรอืเพื่อการแปรรปู 

เป้าหมาย : 20 จงัหวดั พืน้ที ่64,000 ไร ่1,280 
ชุมชน เกษตรกร 64,000 ราย 

วงเงนิสนิเชื่อ : 12,500 ลา้นบาท  

ระยะเวลา : 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60  

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ : กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ และ ธ.ก.ส. 

โครงการสินเช่ือเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้าง

มลูค่าเพ่ิมโดยสถาบนัเกษตรกร 

โครงการด้านการผลิตและด้านการตลาด  
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลกูข้าว ปี 2559/60 

โครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี  

การดาํเนินการ : ใหส้นิเชื่อเกษตรกรในอตัรา 
รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดในปีทีผ่า่นมา เพื่อชะลอ
การขายขา้วเปลอืกหอมมะลแิละขา้วเปลอืกเหนียว
ในพืน้ทีภ่าคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

เป้าหมาย : ขา้วเปลอืก 2 ลา้นตนั 

วงเงนิกู ้: เกษตรกรรายละไมเ่กนิ 300,000 บาท 
สหกรณ์การเกษตรไม่เกนิสหกรณ์ละ 300 ลา้นบาท 

ระยะเวลา : 1 พ.ย. 59 – 28 ก.พ. 60  

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ : ธ.ก.ส. 

โครงการลดดอกเบีย้เงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

การดาํเนินการ : สนับสนุนสนิเชื่อแก่เกษตรกร 
จาํนวน 1.2 ลา้นราย 

วงเงนิกู ้: รายละไมเ่กนิ 80,000 บาท ระยะเวลา
ไมเ่กนิ 6 เดอืน 

ระยะเวลา : 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 59 

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ : ธ.ก.ส. 

โครงการชดเชยดอกเบีย้ให้ผู้ประกอบการค้าข้าว

ในการเกบ็สตอ็ก  

การดาํเนินการ : ชดเชยดอกเบีย้ใหผู้ป้ระกอบการ
ทีเ่ขา้รว่มโครงการเกบ็สตอ็กในรปูขา้วเปลอืกและ
ขา้วสาร ปรมิาณ 8 ลา้นตนั โดยชดเชยดอกเบีย้
ในอตัรารอ้ยละ 3 ต่อปี ตามระยะเวลาทีเ่กบ็สตอ็ก
ไว ้60 – 180 วนั นับแต่วนัทีร่บัซือ้  

วงเงนิงบประมาณ : 940 ลา้นบาท 

ระยะเวลาโครงการ : 1 ก.ค. 59 – 31 ต.ค. 61  

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ : กรมการคา้ภายใน  
ทีม่า: โรงเรยีนหนองแซงวทิยา   
และ กรมทรพัยส์นิทางปญัญา 

GI นารู... 
ขาวเจกเชยเสาไห 

KHAO JEK CHUEY SAO HAI 

     ขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ เป็นขา้วที่ได้จากการแปรรูปขา้วเปลอืก  

พนัธุเ์จ๊กเชย ซึง่เป็นพนัธุพ์ืน้เมอืงและเป็นขา้วเจา้ไวต่อแสง 

 ปลกูในช่วงฤดนูาปี ในพืน้ทีอ่ําเภอเสาไห ้อําเภอเมอืง อําเภอหนองแซง 

อําเภอวหิารแดง อําเภอหนองแค อําเภอหนองโดน และกิง่อําเภอดอนพุด จงัหวดัสระบุร ี

ลกัษณะเด่น : ขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้เป็นขา้วพื้นแขง็ 

เมื่อหุงสุกขา้วจะร่วนเป็นตวั ไม่เกาะกนัเป็นก้อน 

ขา้วหุงขึน้หมอ้ ขา้วสุกจะนุ่มไมแ่ฉะ ไมแ่ขง็กระดา้ง 

ไมเ่หนียว และไมยุ่บตวัเมือ่เป็นขา้วราดแกง ไม่บูด

ง่ายเมื่อทิ้งไวเ้ยน็ขา้มวนั คุณภาพไม่เปลีย่นแปลง 

ขา้วเก่าเมือ่นํามาหุงไมม่กีลิน่สาบ 

ความเป็นมา : ขา้วพนัธุ์เจ๊กเชย เป็นขา้วพื้นเมอืงเป็นต้นแบบของขา้วคุณภาพดทีี่ปลูกใน

อําเภอหนองแซง แต่ในปจัจุบนัเรยีกว่า ขา้วเสาไห ้เนื่องจากในอดตี หนองแซงเป็นกิง่อําเภอ

ทีข่ ึน้กบัอําเภอเสาไห ้ ขา้วพนัธุ์เจ๊กเชยเป็นขา้วทีทุ่กคนยอมรบัในเรื่องคุณภาพที่ยากจะหา

ขา้วพื้นเมอืงอื่นมาเทยีบ การปรบัปรุง กระบวนการผลติขา้วเสาไห้โดยใช้พนัธุ์เจ๊กเชย ได้

เริม่ต้นในปีพ.ศ. 2460-2479 โดย ดร.ครุย บุณยสงิห์ ไดร้ายงานผลการทดลองเรื่องขา้วของ 

พระยาโภชากร และหม่อมหลวงยิง่ศกัดิ ์อศิรเสนา ในพื้นทีอ่ําเภอหนองแค จ.สระบุร ีว่าขา้ว

พนัธุเ์จ๊กเชยเป็นขา้วทีม่ผีลผลติสงูและเป็นขา้วคุณภาพทีด่ทีีสุ่ด ในปีพ.ศ. 2545 ศูนย์วจิยัขา้ว

ปทุมธานีไดร้วบรวมพนัธุข์า้วเจ๊กเชย นํามาคดัเลอืกพนัธุท์ีบ่รสิุทธิ ์เรยีกว่า “ขา้วพนัธุเ์จ๊กเชย” 
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   เริม่ตัง้แต่เดอืนมนีาคมถงึเดอืนสงิหาคม เป็นช่วงทีผ่ลไม้

เศรษฐกจิทยอยออกสู่ตลาดมาก อาทิ ลําไย ลิ้นจี่ มงัคุด 

เงาะ ทุเรยีน เป็นต้น ซึ่งในปจัจุบนั การรบัซื้อผลไมข้อง

ไทย กาํลงัถูกแทรกแซงจากกลุ่มทุนต่างประเทศในการเขา้

มาเหมาซื้อ ผลไมไ้ทยถงึสวน โดยเฉพาะในจงัหวดัจนัทบุร ี

พ่อคา้และนายทุนชาวจนีไดเ้ขา้มาเปลีย่นแปลง การรบัซื้อ

ผลไมไ้ทย มพี่อคา้ชาวจนีเขา้มาตัง้โรงคดับรรจุผลไมห้รอื

ทีเ่รยีกกนัว่า “ล้ง” หรอื “ลง้จนี” มากขึ้น เพื่อรบัซื้อผลไม้

ไทยถงึในสวนและส่งออกไปสาธารณรฐัประชาชนจนี ทํา

ให้เกิดการซื้อขายเป็นแบบผูกขาด และส่งผลต่อการ

กาํหนดราคาผลไมใ้นประเทศไทย 

สถานการณ์ผลไม้ไทยสาํหรบัฤดกูาลปี 2559  

มปีระเดน็ปญัหาทีเ่กดิขึน้ ดงันี้ 

ระยะสัน้  

1. ภยัแลง้ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลติ และปรมิาณ  

2. ภาวะตลาดหลกั คือ เศรษฐกิจจีนไม่ดี ส่งผลต่อความ

ต้องการและราคา ในขณะที่ตลาดอินโดนิเซีย ทีม่กีารกําหนด

มาตรการควบคุมการนําเขา้ ในลกัษณะโควต้า และกฎระเบยีบ

ดา้นมาตรฐานสุขอนามยั  

3. ล้งนินจา หรือที่มลีกัษณะเดนิทางเข้ามาตัง้จุดรบัซื้อ แล้ว

หายไป หรอืเกษตรกรปลอม ไดส้รา้งปญัหาสญัญาซํ้าซอ้น หรอื

ละทิ้งสญัญา ทัง้นี้ ล้งจนีที่เขา้มาอย่างถูกต้องมสี่วนช่วยเพิ่ม

ความต้องการและอํานาจต่อรองของเกษตรกรไทย ทําใหร้าคา

รับซื้อในช่วงหลายปีหลังที่ผ่านมาดีขึ้นมาก ไม่เกิดปญัหา

ผลผลติลน้ตลาด หรอืราคาตกตํ่าของผลไมภ้าคตะวนัออก 

ระยะยาว 

1. ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของเกษตรกรไทยและลง้ไทย  

2. การพึง่พาตลาดเดยีว  

3. คุณภาพผลผลติและสารตกคา้งเกนิมาตรฐาน 

การจดัการตลาดผลไม ้  
จ.จนัทบรีุ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

      หน่วยงานราชการที่เกีย่วขอ้งในจงัหวดัจนัทบุร ีมแีนวทางการบรหิารจดัการ

ผลไมภ้ายในจงัหวดั หรอื “จนัทบุรโีมเดล” โดยใชก้ลไกประชารฐั ซึ่งเป็นการบูรณา

การระหว่างภาครฐั เอกชน และเกษตรกร มกีารกําหนดแผนงาน 4 ด้าน คอื การ

จดัทําขอ้มลูการผลติการตลาดล่วงหน้า การจดัการดา้นการผลติ การจดัการดา้น

การตลาด และการวางแผนรองรบัสถานการณ์ฉุกเฉนิ 

    โดยทัว่ไปเมื่อเกิดสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของผลไม ้ 

ทางจังหวัดจะรีบหาข้อมูลข่าวสารและดํา เนินการแก้ไขอย่ างรวดเร็ว 

เช่น มาตรการป้องกนัทุเรยีนดอ้ยคุณภาพ การสรา้งความเขา้ใจเรือ่งทุเรยีนอ่อน  

การรับซื้อทุเรียนที่ได้ร ับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนเพื่อตัดวงจรทุเรียนลม 

การกํากบัควบคุมผู้ประกอบการทีนํ่าเขา้มงัคุดอนิโดนีเซียมา Packing ในพื้นที ่ 

และประชาสมัพนัธไ์มใ่หเ้กษตรกรนําเงาะคดั (คดัทิง้) เขา้สู่กลไกการตลาด  

  

4 

การบริหารจัดการขอมูล 

 ติดตามสถานการณตั้งแตตนฤดกูาล 
 จัดการทําขอมูลเอกภาพรวมกัน  
 ผูวาราชการจังหวัดใหขาวคนเดียว  
 มีคณะทํางานวิเคราะหสถานการณ  
 บูรณาการขอมูลรวมเพื่อใหพื้นที่  
   ติดตามสถานการณอยางใกลชดิ 

การจัดการดานการผลิต 

 นําขอมูลดานสถิติกับขอมูลจริงใน 
   พื้นที่มาเปรียบเทียบกัน 
 ติดตามการผลิตสินคาคุณภาพ  
 ติดตามการผลิตนอกฤดูกาล 
   ใหเปนไปตามกลไกตลาดปกติ    
 ติดตามดานแรงงานใหเพียงพอ  

การจัดการดานการตลาด แผนรองรับสถานการณฉุกเฉิน 

 ติดตามการคาใหเปนตามกลไกตลาด 
 เตรียมการใหสหกรณรวบรวมผลผลติ 
   และซ้ือนําราคาตลาด   
 ใชศูนยกระจายผลผลติเรงระบาย 
   ในชวงผลผลิตลนตลาด   
 อบจ. เขาชวยซ้ือผลผลิต โดยออก 
   ประกาศจังหวัดอาศัยมต ิคพจ.  
 สงเสริมการทองเที่ยวเชงิเกษตร 

 บูรณาการการทํางาน ภายใต 
   นโยบาย “ติดตามเร็ว ทําทันที”   
 ประชุมพาณิชยจังหวัด 3 จังหวัด  
   เพื่อติดตามใกลชิดตั้งแตตนฤดู   
 ใหเจาหนาที่  CPI  เก็บราคาผลผลิต 
   ในพื้นที่  ตั้งแตเร่ิมออกสูตลาด  
 ประสานความรวมมือกับพาณิชย 
   จังหวัดปลายทาง  

จันทบุรีโมเดล 

     จากขอ้มลูโรงคดัแยกบรรจุผลไม ้(ลง้) ของจงัหวดัจนัทบุร ี

พบว่า ผลไมท้ีม่ปีรมิาณการรบัซื้อในปรมิาณมาก 3 อนัดบัแรก 

ไดแ้ก่ ทุเรยีน ลาํไย และเงาะ ทัง้นี้เมือ่ทําการศกึษารูปแบบการ

ซื้อขายทุเรียนของล้ง สามารถสรุปขอ้มูลได้ว่า การรวบรวม

ผลผลติของล้ง จะแบ่งเป็น 2 วธิี วธิแีรกล้งจะมอบให้ตวัแทน

ออกสาํรวจทุเรยีนตามแหล่งต่างๆ พรอ้มทัง้เป็นตวัแทนในการ

วางเงนิมดัจําเหมาสวน และทําสญัญาซื้อขายล่วงหน้ากนั โดย

ตวัแทนของลง้จะเซน็สญัญาในฐานะผูซ้ื้อ ส่วนเกษตรกรจะเซ็น

สญัญาในฐานะผู้ขาย รูปแบบนี้ล้งจะเป็นผู้ออกเงินค่ามดัจํา 

ส่วนตวัแทนลง้มรีายไดต้ามน้ําหนักทีซ่ื้อขายจรงิ ส่วนวธิทีีส่อง

จะมพี่อคา้คนกลาง รวบรวมผลผลติใหล้ง้ โดยเป็นผูว้างเงนิมดั

จําของตนเองและทําสญัญากบัเกษตรกรโดยตรง พ่อคา้กลุ่มนี้

จะเชีย่วชาญทางดา้นการตลาดและมคีวามสมัพนัธ์กบัหลายลง้ 

โดยจะขายใหแ้ก่ลง้ทีใ่หร้าคาด ี 

ทีม่า: ขอ้มลูโดยสํานกังานพาณชิยจ์งัหวดัจนัทบรุ ีและจงัหวดัชมุพร 
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    เมื่อไม่นานมานี้กระเป๋าถุงกระสอบสายรุ้งที่คนไทยรู้จกักนัดีมาเป็นเวลานาน ได้กลายเป็นข่าวอันโด่งดัง 

เนื่องจากกระเป๋าดงักล่าวมรีปูแบบและสสีนั คลา้ยคลงึกบักระเป๋าคอลเลคชัน่ใหมแ่บรนดด์งั Balenciaga ของสเปน 

ซึง่หลายท่านไดต้ัง้คาํถามในกรณดีงักล่าวว่าเป็นการละเมดิลขิสทิธิห์รอืไมน่ัน้ จากเรื่องดงักล่าว ผูเ้ขยีนขอนําท่าน

ผูอ่้านมาทําความรู้จกักบัคําศพัท์ที่ใชก้นัเกีย่วกบัทรพัย์สนิทางปญัญา ซึ่งได้แก่ ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัรการประดษิฐ ์ 

อนุสทิธบิตัร สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑเ์ครือ่งหมายทางการคา้ ความลบัทางการคา้ และสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร ์

เกรด็พาณิชย ์

ลิขสิทธิ์ การแสดงออกทางความคดิสรางสรรคดานศิลปะ เชน ภาพถาย ภาพวาด ประติมากรรม หนังสือ งานเขียน สิ่งพิมพ 
โปรแกรม คอมพิวเตอร เพลง ภาพยนตร ทารํา (คุมครองตลอดอายุผูสรางสรรค+50ป) 

สิทธิบัตรการประดิษฐ การประดิษฐ คิดคนใหมๆ ทางวิทยาศาสตรที่มีความซับซอนหรือแกไขของเดมิใหดข้ึีน เชน เคร่ืองยนตกลไก ยารักษาโรค 
อุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกส หรือกรรมวิธีในการผลิตสิ่งของตางๆ (มีอายุการคุมครอง 20 ป) 

อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ หรือกรรมวิธีที่ไมซับซอน เปนการพัฒนาจากของที่มีอยูแลวใหมีประโยชนใชสอยเพิ่มมากข้ึน  
(อายุการคุมครอง 6 ป ขยายเวลาได 2 คร้ัง รวมแลวไมเกิน 10 ป) 

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ งานออกแบบรูปราง รูปทรง ลวดลาย หรือลักษณะภายนอกตางๆ แบบใหมของของสินคา (มีอายุการคุมครอง 10 ป) 

เคร่ืองหมายการคา เคร่ืองหมายที่ใชกบัสินคา หรือบริการเพื่อใหผูบริโภคจดจํา และแยกแยะสินคาออกจากรายอืน่ๆ ได เชน โลโก  
ชื่อแบรนด ตราสัญลักษณ (มีอายุการคุมครอง 10 ป ตออายุทุกๆ 10 ป) 

ความลับทางการคา ขอมูลทางการคาที่มีความสาํคัญตอการประกอบธุรกิจ เชน สูตรลับ กรรมวิธีการผลิตที่รูจักกนัเฉพาะภายในกิจการ 
(คุมครองตลอดเวลาท่ีขอมลูยงัเปนความลับอยู) 

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร เคร่ืองหมายที่ใชกบัสินคาที่มีแหลงผลติเฉพาะและมเีอกลกัษณหรือคณุภาพที่เกิดจากแหลงผลิตน้ัน  
(คุมครองตลอดไป โดยถือเปนสิทธิของชุมชนน้ัน) 

ทีม่า: กรมทรพัยส์นิทางปญัญา กระทรวงพาณิชย ์

     รอ้ยแก่นสารสนิธุ์ เป็นการรวมกลุ่มของ 4 

จงัหวัดในภาคอีสานตอนกลาง คือ จังหวัด

รอ้ยเอด็ ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสนิธุ ์

ตั ้ง แ ต่ ปี  พ .ศ .2546  ต ามน โย บาย ขอ ง

กระทรว งมหาดไทย ที่ ต้ อ งการ ให้การ

บริหารงานเชิงยุทธศาสตร์กลุ่ มจังหวัด  

     ผลผลติทางการเกษตรอนิทรยี์ของกลุ่มจงัหวดัรอ้ยแก่นสารสนิธุ ์

ทีม่ศีกัยภาพ คอื ขา้ว โดยมกีารจดัทําบรรจุภณัฑ์ และสรา้งแบรนด์

สนิค้าเกษตรอินทรยี์เป็นชื่อของกลุ่มเอง ในปจัจุบนัเครือข่ายข้าว

อินทรยี์ร้อยแก่นสารสินธุ์มกีารพฒันาขดีความสามารถในการผลิต

ขา้วอนิทรยี์ของเกษตรเครอืข่ายดว้ยระบบ E-smart Farm ซึ่งเป็น

แนวคดิในการสร้างบรกิารตรวจสอบย้อนกลบัอุตสาหกรรมอาหาร

และสนิค้าเกษตร โดยม ีCAT เป็นผู้วางระบบและดูแลทัง้ฮาร์ดแวร์

และซอฟต์แวร์ให ้อีกทัง้ทางเครอืข่ายฯ ยงัได้มาตรฐานการรบัรอง

ของ Organic Thailand IFOAM และ USDA  

    นอกจากนี้ในการดําเนินกิจกรรมของเครอืข่ายดงักล่าว ยงัคงมี

การปฏิบัติตามพิธีกรรมที่สืบเนื่องจากอดีตทัง้ 3 ระยะของการ

เพาะปลูก ไดแ้ก่ พธิกีรรมก่อนการเพาะปลูก เช่น พธิเีพื่อบวงสรวง 

การเซ่นไหวบ้รรพบุรุษประจําหมู่บ้านก่อนการทํานา พธิกีรรมช่วง

เพาะปลูก เป็นพธิทีี่จดัทําขึ้นเพื่อขอรอ้งอ้อนวอนใหผ้หีรอืเทพช่วย

ดูแลขา้วทีป่ลูกให้เจรญิงอกงามไดผ้ลด ีปลอดภยัจากสตัว์และแมลง

ต่างๆ และขอขมาควายทีไ่ดเ้ฆีย่นตใีนตอนไถนา นอกจากนี้ยงัมกีาร

ประกอบพธิกีรรมช่วงเกบ็เกีย่ว ซึ่งเป็นการขอขมาจากพระแม่โพสพ 

ทีม่กีารนวดขา้ว ดว้ยการฟาดขา้ว หรอืใชว้วัควายเหยยีบ พธิกีรรม

ดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ แนวความคดิความเชื่อทีส่บืทอดมาแต่โบราณ 

ซึง่เป็นเสน่หแ์ละสามารถสรา้งจุดขาย รวมทัง้สามารถจดัเป็นกจิกรรม

การท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพเพยีงพอทีจ่ะสามารถดงึดูดใจใหเ้กดิความ

ตอ้งการเดนิทางมาท่องเทีย่วยงักลุ่มจงัหวดัรอ้ยแก่นสารสนิธุ ์

     จะเห็นได้ว่า เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ร้อยแก่นสารสินธุ์ มกีาร

ดาํเนินงานทีส่อดคลอ้งกบันโยบาย Local Economy ทีเ่ป็นการสรา้ง

ความเข้มแขง็จากภายในชุมชน สรา้งความมัน่คงและยัง่ยนืให้กบั

เกษตรกร และสามารถต่อยอดไปถงึระดบัประเทศไดอ้กีดว้ย 

เครือข่ายเกษตรอินทรีย ์ ร้อยแก่นสารสินธุ ์ 

เป็นการบรหิารงานแบบบรูณาการ โดยยุทธศาสตรใ์นการพฒันากลุ่มจงัหวดั 

รอ้ยแก่นสารสนิธุ ์จะใชจุ้ดแขง็จากการเป็นแหล่งผลติสนิคา้เกษตรสาํคญั อนั

ได้แก่  ข้าว อ้อย และมันสําปะหลัง ซึ่งมีนโยบายสําคัญในการเพิ่ม

ประสทิธภิาพระบบการผลติภาคเกษตรและการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัผลผลติ 

เช่น การส่งเสรมิการทาํเกษตรอนิทรยี ์และหรอืการส่งเสรมิการแปรรปูสนิคา้

ทางการเกษตร เป็นตน้ 

ทีม่า: ศนูยจ์าํหน่ายสนิคา้เกษตรอนิทรยีร์อ้ยแกน่สารสนิธุ ์



เปิดตลาดภมิูภาค 

เท่ียวตลาดภาคอีสาน: 
“ตลาดเซราะกราว  จ.บรีุรมัย”์ 
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 หลายๆ ท่านทีเ่ป็นแฟนบอลไทยลคี คงจะรูจ้กัแชมป์ “บุรรีมัย ์ยูไนเต็ด” 

เป็นอย่างด ีซึง่การเป็นแชมป์ของบุรรีมัย์ ทําใหเ้ศรษฐกจิในทอ้งถิน่ของ

จังหวัด มีการพัฒนาขึ้นอย่างมาก และเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่

หลัง่ไหลเข้ามาเยี่ยมชมสนามไอโมบาย หรือแม้แต่สนามแข่งรถ  

หมู่บ้านไหม ซึ่งเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรม หรือช่องการค้าชายแดน 

น้องใหม่ ช่องสายตะกู ทําให้ผู้ว่าราชการจงัหวดับุรีรมัย์ ต้องการหา

พืน้ทีท่ ีเ่ป็นของคนในจงัหวดั ใหช้าวบา้น หรอืกลุ่มคนต่างๆ ทีม่คีวามรู้

ทางภมูปิญัญา มาจาํหน่ายสนิคา้และสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน จงึใหถ้นน

เซราะกราว ซึ่งเป็นถนนหน้าจวนท่านผูว้่าฯ จดัเป็นตลาดนัดในรูปแบบ

ถนนคนเดนิ ซึง่เป็นไลฟ์สไตลข์องการท่องเทีย่วทีน่ิยมในปจัจุบนั 

ดว้ยความต้องการที่จะให้ตลาดถนนคนเดนิเซราะกราวแห่งนี้ เป็น

ลานบา้น ลานวฒันธรรม เป็นแหล่งใหป้ระชาชนในจงัหวดับุรรีมัย์มา

พบปะกนั นําสนิคา้ผลผลติในชุมชนมาจาํหน่าย นําศลิปวฒันธรรมที่

ดีงามและน่าสนใจของแต่ละอําเภอมาแสดง นําภูมิปญัญาของ

ทอ้งถิน่มาสาธติใหผู้ร้่วมเทีย่วชมงานไดร้่วมกนัแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึ่ง

กนัและกนั นอกจากนี้ย ังมเีวทีกลางบ้านสําหรบัคนบุรีรมัย์ได้มา

เสวนาพดูคุยเรื่องราวต่างๆ เพื่อพฒันาจงัหวดับุรรีมัย์ เป็นการยอ้น

วิถีชีวิตแบบดัง้เดิม เพื่อให้เกิดความสามคัคีปรองดองกนั ซึ่งจะ

นําไปสู่ผลลพัธส์ุดทา้ย คอื “บุรรีมัยส์นัตสิุขเป็นครอบครวัเดยีวกนั”  

ตลาดถนนคนเดินเซราะกราว เปิดทําการวันเสาร์ และวัน

อาทติย ์ตัง้แต่เวลา16.00 ถงึ 22.00 น. สนิคา้ทีจ่าํหน่ายม ี423 

ร้านค้า ได้แก่ สินค้าเกษตร ออร์แกนิกส์  อาหารปรุงสําเร็จ 

สนิคา้ OTOP (ผลติภณัฑผ์า้ใหม ผา้ฝ้าย ผา้พื้นเมอืง ของฝาก 

ของทีร่ะลกึ) และบรกิารนวดแผนไทย 

ประกอบกับการร่วมมือของกระทรวงพาณิชย์ และการ

ท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่มกีารจดัโครงการตลาด

ต้องชม เน้นเปิดตลาดที่เชื่อมโยงไปกบัโครงการ 12 เมือง

ต้องห้ามพลาดของ ททท. นําเสนอวฒันธรรมของชุมชน รวม

ไปถึงสินค้า และอัตลักษณ์ของชุมชนนัน้ๆ เพื่อให้สามารถ

พัฒนาตลาดให้เป็นจุดท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดได้ใน

อนาคต กระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปช่วยเหลือเรื่องการจัด

ระเบียบ การปรับภูมทิัศน์ รวมถึงการพัฒนาตลาดให้ความ

เทีย่งตรง เทีย่งธรรม โปร่งใส มตีาชัง่กลาง ตดิป้ายแสดงราคา 

และกําหนดราคายุติธรรม ซึ่งตลาดถนนคนเดินเซราะกราว  

ของ จ.บุรรีมัย ์ถอืว่ามคีวามพรอ้มและและมคีวามโดดเด่นมาก 

มสีนิคา้ชุมชนทีห่ลากหลายมชี่องทางการตลาดทีด่ ีรองรบัเมอืง

ท่องเที่ยวกฬีามาตรฐานโลก ทําให้ปจัจุบนัตลาดเซราะกราว 

หรอืถนนคนเดนิเซราะกราว เป็นแหล่งท่องเทีย่วอกีแห่งทีม่กีาร

สรา้งงาน สรา้งอาชพี สรา้งรายไดเ้พื่อคุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ของ

ชาวบุรรีมัยไ์ดเ้ป็นอย่างด ี

ทีม่า: กรมการคา้ภายใน 
กระทรวงพาณิชย ์



สินค้าอปุโภคบริโภค : สินค้าเกษตรท่ีสาํคญั :  

2. ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์(บาท/กิโลกรมั) 

หมายเหต ุ: 

(จากกราฟ)  
ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคกลางและ 

ตะวนัออก 
ภาคใต ้

1. ข้าวเปลือกเจ้า (บาท/ตนั) 

สถานการณ์ปากท้อง 
ระหว่างวนัที ่1 – 15 มนีาคม 2559 
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     สถานการณ์สนิค้าอุปโภคบรโิภคโดยรวมอยู่ในภาวะทรงตวั ไม่ตรวจพบ

ภาวะการขาดแคลนสนิคา้ โดยราคาสนิคา้ประเภทพชืผกัอาจมกีารปรบัตวัตาม

ความตอ้งการของตลาดและสภาวะของอากาศทีก่ําลงัเขา้สู่ช่วงฤดูรอ้นซึ่งหลาย

พืน้ทีป่ระสบกบัปญัหาภยัแลง้ อาจส่งผลต่อปรมิาณผลผลติในตลาดได ้

      พบว่ามสีินค้าหลายประเภทผลผลิตส่วนใหญ่ออกสู่ตลาดแล้ว 

เช่น ขา้วนาปี ขา้วโพดเลี้ยงสตัว์  ขณะที่สนิค้าที่ยงัมผีลผลติออกสู่

ตลาดมาก ได้แก่ มนัสําปะหลัง ยางพารา และปาล์มน้ํามนั โดยมี

รายละเอยีดโดยสรุป ดงันี้ 

     ขณะนี้ในหลายพื้นที่ประสบปญัหาภยัแล้งมน้ํีาน้อย ประกอบกบัรฐับาล

รณรงค์ให้ลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรงั ทําให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกอาจ

ส่งผลใหผ้ลผลติลดลงจากปีทีผ่่านมา โดยเฉพาะพื้นทีภ่าคเหนือตอนล่าง เช่น 

พษิณุโลก สุโขทยั อุทยัธานี  โดยขณะปรมิาณขา้วในตลาดมน้ีอย แต่เริม่มี

ผลผลติของขา้วนาปรงัออกสู่ตลาดบา้งแลว้ โดยราคารบัซื้อขา้วเปลอืกขณะนี้

อยู่ในภาวะทรงตวั ดงันี้   

  ภาคเหนือ ไดแ้ก่ กาํแพงเพชร  พษิณุโลก  แมฮ่่องสอน นครสวรรค์  ตาก 

พจิติร และน่าน ราคาโดยรวมอยูใ่นภาวะทรงตวั โดยมกีารรบัซื้อขา้วเปลอืกเจา้ 

5% ความชื้นไม่เกนิ 15% ราคา 7,000–8,500 บาท/ตนั  และขา้วเปลอืกเจา้ 

5% ความชืน้ไมเ่กนิ 20-25% ราคา 6,600 – 7,800 บาท/ตนั 

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้แก่ มุกดาหาร หนองคาย  กาฬสินธุ ์ 

มหาสารคาม  เลย ยโสธร นครพนม บุรรีมัย์ อุบลราชธานี อุดรธานี  บงึกาฬ 

หนองบวัลาํภ ู และชยัภมู ิราคาขา้วเปลอืกหอมมะลแิละเปลอืกเหนียว มกีาร

รับซื้อข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ราคา  10,000-12,160 บาท/ตัน และ

ขา้วเปลอืกเหนียว ราคา 11,000-13,800บาท/ตนั 

 ภาคกลาง ได้แก่  สมุทรปราการ  สงิห์บุรี นครปฐม   สระบุร ี ลพบุร ี 

นนทบุร ี ราชบุร ีและพระนครศรอียุธยาราคายงัคงทรงตวั โดยมกีารรบัซื้อ

ขา้วเปลอืกเจา้ 5% ความชืน้ไมเ่กนิ 15% ราคา 7,500-8,200  บาท/ตนั ราคา

ปรบัตวัเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และขา้วเปลอืกเจ้า 5% ความชื้นไม่เกิน 20-25% 

ราคา 6,800-7,500 บาท 

ขา้วโพดเลีย้งสตัวร์ุ่น 2 กาํลงัอยู่ในระยะปลายของช่วงผลผลติออกสูต่ลาด 

สถานการณ์ราคาโดยรวมยงัคงทรงตวั 

 ภาคเหนือ ไดแ้ก่ พษิณุโลก น่าน  ตาก  นครสวรรค ์ และพจิติร มกีารรบัซื้อ

แบบเมลด็ ความชืน้ 30% ราคา 5.6-6.0 บาท/ก.ก. แบบเมลด็ ความชืน้ 14.5% 

ราคา 7.4-8.35 บาท/ก.ก.  

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ ชยัภมู ิ และเลย โดยมกีารรบัซื้อแบบเมลด็ 

ความชืน้ 30% ราคา 5.88-6.08 บาท/ก.ก.  

 ภาคกลาง ไดแ้ก่ สระบุร ี ลพบุร ีกาญจนบุร ีและราชบุร ี มกีารรบัซื้อแบบ

เมลด็ ความชืน้ 30% ราคา 5.5-8.0 บาท/ก.ก.  และความชืน้ 14.5% ราคา 7.6-8.6 

บาท/ก.ก.  



3. มนัสาํปะหลงั (บาท/กิโลกรมั) 

4. ยางพารา (บาท/กิโลกรมั) 

หมายเหต ุ: 

(จากกราฟ)  ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคกลางและ 
ตะวนัออก 

ภาคใต ้

สถานการณ์ปากท้อง (ต่อ) 

5. ปาลม์น้ํามนั (บาท/กิโลกรมั) 
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โดยรวมผลผลติส่วนใหญ่ออกสูต่ลาดแลว้ 

ประกอบกบัเกษตรกรมกีารชะลอการนําผลผลติ

ออกขายเนื่องจากราคาอยู่ในระดบัตํ่า ส่งผลให้

ขณะนี้ปรมิาณผลผลติในตลาดมแีนวโน้มลดลง 

และราคามกีารปรบัตวัสงูขึน้เลก็น้อยมาต่อเนื่อง ขณะทีร่าคามนัเสน้มแีนวโน้ม

ปรบัตวัสงูขึน้  

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ มกุดาหาร  หนองคาย  กาฬสนิธุ ์ 

มหาสารคาม ชยัภมู ิ เลย  ยโสธร นครพนม ศรสีะเกษ บุรรีมัย ์  อุดรธานี บงึ

กาฬ และหนองบวัลาํภ ูโดยมกีารรบัซื้อหวัมนัสด(คละ) ราคา 1.6-2.0 บาท/ก.ก. 

ปรบัตวัลดลงจากสปัดาหท์ีผ่่านมาเลก็น้อย และมนัเสน้ 4.00-5.00 บาท/ก.ก.  

ทรงตวัจากสปัดาหท์ผี่านมา 

 ภาคกลาง ไดแ้ก่ กาญจนบุร ีสระบุร ีลพบุร ีราชบุร ีและชลบุร ีสถานการณ์

การรบัซื้อโดยรวมหวัมนัสดมแีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้  มรีาคารบัซื้อหวัมนัสด 

(คละ) ราคา 1.80-2.00 บาท/ก.ก. ปรบัตวัลดลงประมาณ 0.20 บาท/ก.ก. และมนั

เสน้ ราคา 5.20-5.60 บาท/ก.ก. ปรบัตวัเพิม่ขึน้ประมาณ 0.3 บาท/ก.ก. 

 ภาคเหนือ ไดแ้ก่ กาํแพงเพชร นครสวรรค ์ พษิณุโลก  ตาก  และพจิติร มี

ผลผลติออกสู่ตลาดน้อย แนวโน้มราคาปรบัตวัสงูขึน้จากสปัดาหท์ีผ่่านมา

ประมาณ 0.20 บาท/ก.ก. โดยมกีารรบัซื้อหวัมนัสด (คละ) ราคา 1.5-2.0 บาท/

ก.ก. และมนัเสน้ ราคา 4.80-5.10 บาท/ก.ก.  

    ราคาอยู่ในภาวะทรงตวัเนื่องจากหลายพื้นที่ประสบปญัหาภยัแล้ง 

ทาํใหผ้ลปาลม์สุกเรว็ ส่งผลใหม้เีปอรเ์ซน็ต์น้ํามนัน้อย  

 ภาคใต้ ไดแ้ก่ นครศรธีรรมราช ตรงั สุราษฎรธ์านี พงังา และชุมพร 

โดยมกีารรบัซื้อผลปาลม์ทลาย (คละ) ราคา 4.0-4.1บาท/ก.ก.  

 ภาคกลาง ไดแ้ก่ ตราด และชลบุร ีมกีารรบัซื้อผลปาล์มทลาย (คละ) 

ราคา 3.80-4.60 บาท/ก.ก. 

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่  หนองคาย เลยและบงึกาฬ มกีาร

รบัซื้อผลปาลม์ทลาย (คละ) ราคา 3.50-4.0 บาท/ก.ก. 

     ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูปิดหน้ายางทําให้มปีรมิาณผลผลติในตลาดลดลง  

ประกอบกบัราคาน้ํามนัมแีนวโน้มปรบัตัวเพิม่ขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคา

ยางพาราโดยรวมมแีนวโน้มปรบัตวัเพิม่ขึน้ 

 ภาคใต้ ไดแ้ก่  ตรงั  สุราษฎรธ์านี  พงังา สงขลา  นครศรธีรรมราช และ

ชุมพร ราคาโดยรวมปรบัตวัสงูขึน้โดยมกีารรบัซื้อยางแผ่นดบิ ราคา 35.00-

42.10 บาท/ก.ก. น้ํายางดบิ ราคา 32.00-40.00 บาท/ก.ก. และเศษยาง 

ราคา 16.00-20.00 บาท/ก.ก.  

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กาฬสินธุ์  มหาสารคาม  เลย  

บุรรีมัย ์อุดรธานี บงึกาฬ และนครพนม มกีารรบัซื้อยางแผ่นดบิ ราคา 34.0-

41.80 บาท/ก.ก. และยางกอ้นถ้วย ราคา 14.000-20.40 บาท/ก.ก. และน้ํา

ยางดบิ ราคา 37.50-39.00 บาท/ก.ก. 

 ภาคกลาง ได้แก่ กาญจนบุรี และตราด โดยมกีารรบัซื้อยางแผ่นดิบ 

ราคา 37.00-40.10 บาท/ก.ก.  และเศษยาง 14.00-17.00 บาท/ก.ก.  และน้ํา

ยางดบิ 38.00-39.00 บาท/ก.ก.   

 ภาคเหนือ ไดแ้ก่ นครสวรรค์  พษิณุโลก  น่าน และกําแพงเพชร โดยมี

การรบัซื้อยางแผ่นดบิ ราคา 37.00-45.00 บาท/ก.ก.  

ขอ้มลูจาก : สํานกังานพาณชิยจ์งัหวดั 
ประมวลผลโดย : กองบรหิารการพาณชิยภู์มภิาค 



แวดวงพาณิชย ์
     กระทรวงพาณิชย์ได้ดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล ในการ

ช่วยเหลอืเกษตรกรและประชาชนผู้ประสบปญัหาวกิฤตแล้งใน 22 

จงัหวดั โดยสาํนกังานพาณชิย ์ไดด้าํเนินการจาํหน่ายสนิคา้ธงฟ้าช่วย

ภยัแลง้ เชือ่มโยงตลาดและจดัหาตลาดรองรบัผลผลติทางการเกษตร/

ผลติภณัฑ์ชุมชนของเกษตรกร พรอ้มทัง้ร่วมเป็นวทิยากรอบรมเพื่อ

เพิม่ผลติภาพทางการผลติใหแ้ก่เกษตรกรทีไ่ดร้บัผลกระทบจากภยัแลง้  

  การจาํหน่ายสินค้าธงฟ้าช่วยภยัแล้ง มแีผนดําเนินการใน 22 จงัหวดั 

รวม 400 ครัง้ ตัง้แต่ พฤศจิกายน 2558 – เมษายน 2559 ในจงัหวัด

กําแพงเพชร ฉะเชิงเทรา ชยันาท ตาก นครปฐม นครนายก นครสวรรค ์

นนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุ ธยา พิจิตร  พิษณุโลก ลพบุ ร ี

สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุโขทยั อ่างทอง 

อุตรดติถ์ และกรุงเทพ (ดําเนินการโดยกรมการค้าภายใน) จนถึงปจัจุบนั

วนัที ่8 มนีาคม 2559 ดาํเนินการไปแลว้ 285 ครัง้ มยีอดจําหน่ายสนิคา้รวม 

31.97 ลา้นบาท ซึง่สามารถลดค่าครองชพีใหป้ระชาชนจํานวน 130,998 คน 

มลูค่า 21.31 ลา้นบาท และทีจ่ะดาํเนินการตามแผนอกี 115 ครัง้  

 การอบรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตให้แก่เกษตรกรท่ีได้รบั

ผลกระทบจากภยัแล้ง ปี 2558/59  สํานักงานพาณิชย์จงัหวัดร่วมให้

ความรู้ในการอบรมเกษตรกรที่จดัโดยหน่วยงานกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ทัว่ประเทศ 76 จงัหวดั โดยถ่ายทอดความรู้ในเรื่องทศิทางของ

ตลาดสนิคา้เกษตร การพฒันาการผลติใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของ

ตลาด เพื่อสรา้งความเขา้ใจแก่เกษตรกรในหวัขอ้อาชพีเกษตรทางเลอืกที่

เหมาะสม และมอีนาคตทางการตลาด  ขณะนี้สาํนกังานพาณิชย์จงัหวดัทุก

จังหวัดอยู่ ระหว่างการดําเนินการ โดยได้เริ่มการอบรมเมื่อวันที ่ 

1 กุมภาพันธ์ 2559 และกําหนดสิ้นสุดระยะเวลาการอบรมวันที่ 31 

พฤษภาคม 2559 มเีกษตรกรสมคัรและไดร้บัการคดัเลอืกเขา้ร่วมการอบรม 

รวมทัง้สิน้ 220,500 ราย จาก 882 อําเภอ ใน 76 จงัหวดั จนถงึปจัจุบนั มี

เกษตรกรเขา้รบัการอบรมแลว้ 178,789 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 81.08 ของผู้

ไดร้บัการคดัเลอืกเขา้ร่วมการอบรม 

 วนัที ่10 มนีาคม 2559 นายชยัณรงค์ โชไชย ผูต้รวจราชการกระทรวง

พาณิชย์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมผู้ประกอบการบ้านปากบาง และกลุ่ม

วสิาหกจิชุมชนบา้นตราชู ซึ่งเป็นกลุ่มแปรรูปปลา ในเขตอําเภอพรหมบุร ี

จ.สงิหบุ์ร ีและไดเ้ขา้เยีย่มชมศนูยด์าํรงธรรมของจงัหวดั 

 วนัที่ 9 มนีาคม 2559 ผู้ช่วยรฐัมนตรกีระทรวงพาณิชย์ (นายวนิิจฉัย 

แจ่มแจ้ง) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายอิทธิพงศ ์

คุณากรบดนิทร)์ และรองอธบิดกีรมการคา้ต่างประเทศ (นายกรีต ิรชัโน) 

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การนําเข้ามนัสําปะหลงั ณ ด่านพรมแดน 

ช่องเมก็ อ.สรินิธร จ.อุบลราชธานีและเยีย่มชมอุตสาหกรรมผลติเอทานอล

ของ กลุ่มบรษิทัอุบลไบโอเอทานอล อ.นาเยยี จ.อุบลราชธานี 

รปูโดย : สํานกังานพาณชิยจ์งัหวดัเชยีงใหม ่สงิหบ์ุร ีอบุลราชธานี 

 วนัที ่10 มนีาคม 2559 สํานักงานพาณิชย์จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยผูแ้ทน

พาณิชย์จงัหวดัเขา้ร่วมในพธิโีครงการเปิดด่านการค้าชายแดน จุดผ่อน

ปรนการคา้กิว่ผาวอก อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่  ซึ่งเป็นจุดผ่อนปรนการคา้

ระหว่างประเทศไทย กบัสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาโดยมหีน่วยงาน

ราชการจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานราชการในพื้นที่อําเภอเชียงดาว 

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน เข้า

ร่วมงาน มผีูว้่าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่เป็นประธานในพธิเีปิดด่านการคา้

ชายแดนในครัง้นี้ ซึ่งเป็นผลจากการผลกัดนัของหน่วยงานราชการหลาย

ฝ่าย เพื่อยกระดับเศรษฐกิจการค้าของจังหวดัเชียงใหม่ และส่งเสริม

ความสมัพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะดําเนินการค้าชายแดนเป็น

ประจาํทุกวนัพฤหสับด ีวนัศุกร ์เสารแ์ละอาทติย ์

9 



แวดวงพาณิชย ์(ต่อ) 

กิจกรรมภธูร 
ปฏทินิกจิกรรมงานในสว่นภูมภิาค 

                   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 

26 – 27 
 การอบรมหลกัสูตรการเพิม่ศกัยภาพผูป้ฏบิตังิาน เพื่ออาํนวยความสะดวกทางการคา้ 

 โดยสถาบนักรมพระจนัทบรุนีฤนาถ (จ.เชยีงใหม)่  

เดือน มีนาคม 2559 

21 - 24  
งานวนัสถาปนาจงัหวดับงึกาฬ ครบรอบ 5 ปี 

 วนัที่ 6 มีนาคม 2559 นายประดิษฐ ภู่พ ัด พาณิชย์จังหวัดแพร่ ร่วมเปิด

นิทรรศการ  Scottish -Thai Craft & Design Exchange  ในโครงการพฒันา

ผู้ประกอบการไทย - สหราชอาณาจักรด้านการออกแบบหัตถกรรม ซึ่งเป็น

โครงการร่วมระหว่างศูนย์ส่งเสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 

กระทรวงพาณชิย ์กบัองคก์รระหว่างประเทศของสหราชอาณาจกัรบรติชิเคานซลิ 

(ประเทศไทย) ไดร้่วมมอืกนัพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการดา้นหตัถกรรม โดยมี

หวัหน้าส่วนราชการ องคก์รภาคเอกชนในจงัหวดัแพร่  ร่วมเป็นเกยีรตใินพธิเีปิด

นิทรรศการฯ ซึ่งจะจดัแสดงจนถงึวนัที ่30 เมษายน 2559 ณ จนิเจอร์เบรดเฮาร์

แกลเลอรี ่ถนนเจรญิเมอืง อําเภอเมอืง จงัหวดัแพร่ เพื่อแสดงผลการเรยีนรูจ้าก

การแลกเปลีย่นองคค์วามรูด้า้นหตัถกรรมและการออกแบบระหว่างวฒันธรรมของ

นกัออกแบบจากประเทศไทย และสหราชอาณาจกัร 

 วนัที่ 11 มนีาคม 2559 พาณิชย์จงัหวดัมุกดาหาร จดัประชุมหารอืแนวทาง

ป้องกันการลักลอบนําเข้าสินค้าเกษตรตามแนวชายแดน กับส่วนราชการที่

เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ นายด่านศุลกากร หวัหน้าฝ่ายปราบปรามด่านฯ ผูบ้งัคบัการหมู่

เรอืที ่3 ผูบ้งัคบัการตํารวจภธูร ผูบ้ญัชาการกองกาํลงัรกัษาความสงบประจาํพืน้ที ่

และตวัแทนด่านตรวจพชืจงัหวดัมกุดาหาร 

 วนัที ่10 มนีาคม 2559 สาํนกังานพาณชิยจ์งัหวดัปราจนีบุร ี 

พาผูป้ระกอบการ Biz Club ไปดงูานทีด่่านศุลกากรมกุดาหาร โดยมี

หวัหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร มาต้อนรับและ

บรรยายให้ความรู้และพาไปดูสินค้าที่ล ักลอบนําเข้ามายังใน

ราชอาณาจักรไทย อาทิ เช่น ไม้พะยูง หัวหอม กระเทียม ไม้

สมุนไพร รถนําเขา้จากจนี เป็นต้น สนิคา้ทีน่ิยมส่งออกจากไทยไป

ยงัประเทศลาว จนี เวยีดนาม เช่น ของกนิ ของใช้ ขนม ประเทศ

เวยีดนามมคีวามตอ้งการทองแดงและสารเคมทีีใ่ชใ้นการทาํทองแดง

เป็นจาํนวนมาก 

 ช่วงระหว่างวนัที ่2 – 14 มนีาคม 2559 สาํนกังานพาณิชย์จงัหวดั

ได้จดักิจกรรมในการส่งเสริมตลาดสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของจังหวัด 

เพื่อให้ผู้ผลติ ผู้ประกอบการ มชี่องทางการตลาดในการจําหน่าย

สนิค้า เพิม่รายได้ และเป็นการประชาสมัพนัธ์สนิค้าให้เป็นที่รู้จกั

อย่างแพร่หลาย ไดแ้ก่ งานแสดงและจาํหน่ายสนิคา้ “ของดเีมอืงอุดร 

The Best of Udonthani” ณ ศูนย์การคา้ เจ เจ มอลล ์เขตจตุจกัร 

กรุงเทพฯ งานตลาดนัดเกษตรกร (ตลาดสีเขยีว) ณ บรเิวณถนน

ดา้นขา้งสาํนกังานพาณชิยจ์งัหวดัหนองคาย การลงนามบนัทกึความ

ร่วมมือ (MOU) การรับซื้อผลผลิตการเกษตรของจังหวัดน่าน 

ระหว่างจงัหวดัน่าน กบับริษัท สยามแม็คโคร จํากดั และการจัด

กจิกรรมเชือ่มโยงการตลาดสนิคา้เกษตรอนิทรยีแ์ละเกษตรปลอดภยั 

สู่ห้างสรรพสนิค้า โดยได้รบัความร่วมมอืจากห้างสรรพสนิค้าแมค

โคร ทอ็ปสซ์ูเปอรม์ารเ์กต็ และบิก๊ซ ีในจงัหวดัเพชรบรูณ์ 

19 - 23 
งานแสดงและจาํหน่ายสนิคา้ 

"ของดเีมอืงอดุร" 

20 - 25 
การแขง่ขนักฬีานนัทนาการเสรมิสรา้ง
ความสมัพนัธล์ุ่มน้ําโขง จ.เชยีงราย 22 - 25 

รว่มงานสมัมนานานาชาตโิลจสิตดิส ์ครัง้ที ่4 Northern Logistics 
Forum 2016 การสมันาเชงิธรุกจิ (Business Forum) และการเจรจา

การคา้จบัคู่ธรุกจิ (Business Matching) ครัง้ที ่5 จ.น่าน 

24 – 28  
งานแสดงและจาํหน่ายสนิคา้ “มหกรรมคา้ชายแดนกาญจนบุร ีปี 2559” จ.กาญจนบุร ี
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