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คยุกบั กบภ. 

    สวสัดคี่ะท่านผูอ่้านทุกท่าน เมือ่ถงึเดอืนเมษายนกเ็หมอืนเรากา้วเขา้สู่หน้ารอ้นอย่างเต็มตวั ทัง้อากาศที่

รอ้นและแลง้ขึน้ ส่งผลกระทบมากมาย ชาวพาณิชย์เรากไ็ม่ไดน้ิ่งนอนใจ มกีารประชุมหารอืกบัหน่วยงาน

ต่างๆ มากมาย เพือ่เตรยีมแนวทางบรรเทาผลกระทบภยัแลง้ รวมทัง้เร่งสรา้งความร่วมมอืกบัประเทศเพื่อน

บ้าน จดหมายข่าวฉบบันี้ จงึนําเสนอผลการประชุมหารอืด้านสถานการณ์สนิค้าปศุสตัว์ และแผนความ

ร่วมมอืตามแนวชายแดนระหว่างไทย – สปป.ลาว เรื่องถดัไปเกดิไอเดยีมาจากปญัหาสนิคา้เกษตรของบา้น

เรามคีวามสามารถในการแข่งขนัที่ลดลง จงึนําเสนอแนวทางพฒันาสนิคา้เกษตรใหม้คีุณภาพมากขึน้ และ

ตวัอย่างการสรา้งมลูค่าเพิม่ในสนิคา้เกษตรกบัเรือ่ง สิง่เลก็ๆ ทีเ่รยีกว่า พรกิ 

   ในเดอืนแห่งเทศกาลสงกรานต์นี้ ทางทมีงาน กบภ. ขออวยพรให้ท่านผูอ่้านทุกท่านจงประสบแต่สุข

กายสุขใจคดิหวงัสิง่ใดขอใหส้มความปรารถนา..สวสัดปีีใหมไ่ทยค่ะ... 

                                                                                         ทมีงาน กบภ.    
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    สถานการณ์ภยัแลง้เป็นทีม่าของภยัดา้นอื่นๆ มากมาย เพราะประเทศไทยต้องผลติสนิคา้ทางการเกษตร 

ซึง่อาศยัน้ําเป็นปจัจยัสาํคญั ดงันัน้ภยัแลง้จงึส่งผลในการขบัเคลื่อนทางเศรษฐกจิ ทําใหก้ระทรวงพาณิชย์มี

การตดิตามสถานการณ์ราคาสนิคา้อุปโภคบรโิภคและสนิคา้เกษตรอย่างใกลช้ดิ รวมทัง้เตรยีมความพรอ้มใน

การประเมนิแนวโน้มเพือ่พจิารณาแนวทางบรรเทาปญัหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต 

    สําหรบัเนื้อสตัว์ และไข่ไก่ ซึ่งเป็นสนิคา้สําคญัอย่างหนึ่งของคนไทย กระทรวงฯ จงึมกีารหารอืร่วมกบั

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ กรมปศุสตัว ์สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร สมาคมและสหกรณ์ผูเ้ลี้ยงสุกร ไก่

เนื้อ ไก่ไข่ สมาคมผูส้่งออกไก่เนื้อ และบรษิทัผูเ้ลี้ยงครบวงจรรายใหญ่ (เครอืซพีเีอฟ และแหลมทอง) เมือ่

วนัที ่18 มนีาคม 2559 เพือ่ประเมนิสถานการณ์การผลติการตลาดจากปญัหาภยัแลง้ทีเ่กดิขึน้ พรอ้มทัง้หา

แนวทางบรรเทาปญัหาทีเ่หมาะสม โดยไดผ้ลจากการหารอื ดงันี้ 
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เปิดตลาดภมิูภาค หน้า 6 

ปีที ่1 ฉบบัที ่4 
ปกัษ์แรก เดอืนเมษายน 59 

สถานการณสินคาปศุสัตวสําคัญ 

สินคา 
ปริมาณผลผลิตที่

ออกสูตลาด 
ราคาปจจุบัน 
18/03/59 

ราคาเดือนกอน 
18/02/59 

ราคาปกอน 
18/03/58 

สุกรมีชีวิต 35,000 ตัว/วัน 67.50 67.10 62.50 

ไกมีชีวิต 30 ลานตัว/สัปดาห 36.50 36.50 35.00 

ไขไกคละ 42 ลานฟอง/วัน 2.90 2.78 2.00 

    สถานการณ์ปจัจุบนัในการผลติสนิคา้สุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข ่ยงัอยู่ในภาวะปกต ิโดยมผีลผลติออกสู่ตลาด

อย่างต่อเนื่องและมปีรมิาณเพยีงพอกบัความตอ้งการของตลาดรองรบัในประเทศ อย่างไรกต็ามช่วงนี้ภาวะ

การคา้ปลกีจะค่อนขา้งชะลอตวั เนื่องจากตรงกบัช่วงโรงเรยีนปิดเทอม ความต้องการบรโิภคไข่ไก่ จงึลดลง

เล็กน้อย ในส่วนของราคาผลผลติหน้าฟาร์ม อยู่ในระดบัทีใ่กล้เคยีงกบัช่วงเดอืนก่อน (กุมภาพนัธ์ 2559) 

และสงูกว่าชว่งเดยีวกนัของปีก่อน ซึง่เป็นช่วงทีเ่กดิปญัหาราคาผลผลติหน้าฟารม์ตกตํ่า 

ผลกระทบภยัแล้ง และแนวโน้มสถานการณ์ 

   1. ดา้นปรมิาณ : ปรมิาณผลผลติสนิคา้ปศุสตัว์ในระบบเศรษฐกจิยงัคงทรงตวั เพยีงแต่จะออกสู่ตลาดชา้

กว่าปกต ิเนื่องจากสภาพอากาศทีร่อ้นขึน้ ทาํใหป้ศุสตัวก์นิอาหารน้อย และโตชา้ นอกจากนี้สถานการณ์ภยั

แลง้จะส่งผลกระทบในดา้นของสุขภาพสตัว์ เนื่องจากปรมิาณน้ําบาดาลทีล่ดลงทําใหค้วามเขม้ขน้ของเชื้อ

แบคทเีรยีในดนิเพิม่ขึน้ รวมทัง้ปญัหาน้ําเคม็ทีเ่ริม่หนุนรุกพื้นทีน้ํ่าจดืมากขึน้ หากเกดิกรณีทีม่คีวามรุนแรง

จนเกดิความสญูเสยีในกลุ่มแมพ่นัธุส์ุกร กอ็าจส่งผลใหป้ลายปีมผีลผลติลดลง 
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    2. ดา้นต้นทุนการผลติ : ต้นทุนผนัแปรของผู้

เลีย้งและผูป้ระกอบการโรงงานชาํแหละและแปรรปู

ผลติภณัฑ์ มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ในส่วนของภาระค่า

ไฟฟ้าและค่าน้ํา โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยใน

พื้นที่ที่ประสบปญัหาภยัแลง้ และมปีญัหาน้ําเค็ม

หนุนรุกพื้นที่น้ําจืด อาทิ ชลบุรี ฉะเชงิเทรา และ

ราชบุรี ปจัจุบนัต้องซื้อน้ําใช้สําหรบัการเลี้ยงใน

ฟาร์ม ราคาคนัละ 800 – 2,000 บาท (ควิละ 100 

– 300 บาท) ขึน้อยู่กบัคุณภาพของน้ํา แหล่งน้ําที่

ซื้อ และระยะทางการขนส่ง ทําใหต้้นทุนการผลติ

ของเกษตรกรรายย่อยสูงกว่าเกษตรกรรายกลาง

และรายใหญ่ทีม่แีหล่งน้ําสาํรองในฟารม์ 

    3. ดา้นราคา : มแีนวโน้มปรบัสูงขึน้ระดบัหนึ่ง

ตามภาวะอุปสงค-์อุปทานทีผ่ลผลติออกสู่ตลาดชา้

ลงและตน้ทุนการผลติทีเ่พิม่ขึน้ แต่ยงัอยู่ในระดบัที่

ไมส่่งผลกระทบต่อผูบ้รโิภค 

2. ดา้นการผลติ : หน่วยงานภาครฐัจะมกีารควบคุม

ฟาร์มโดยการตรวจสอบคุณภาพน้ําที่ใช้ภายในฟาร์ม 

และให้คําแนะนําด้านการปรบัสภาพน้ําให้มคีุณภาพ

ปลอดภยั ต่อการเลีย้งและดแูลสุขภาพสตัว ์นอกจากนี้

จะมกีารเตรยีมหารือแนวทางลดต้นทุนการผลติด้าน

ภาระค่ า ไฟ ฟ้า ให้แก่ กลุ่ มผู้ เ ลี้ ย งปศุ สัตว์  ผ่ าน

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ

3. ดา้นการตลาด : กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการคา้

ภายใน จะมกีารตดิตามความเคลื่อนไหวของราคาปศุ

สตัว์หน้าฟาร์ม และราคาวตัถุดิบ/ต้นทุนอาหารสตัว์

อย่างใกล้ชิด รวมทัง้เชื่อมโยงการจําหน่ายไข่ไก่ทัว่

ประเทศตลอดเดือนเมษายน 2559 เพื่อช่วยลด

ปรมิาณไข่ไก่ส่วนเกนิในช่วงโรงเรยีนปิดเทอมใหแ้ก่ผู้

เลี้ยงไก่ไข่ และช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้

ประชาชนอกีทางหนึ่งดว้ย 

     กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ เป็นเจ้าภาพจดัการประชุมแผนความ

ร่วมมอืระหว่างสํานักงานพาณิชย์จงัหวดักบัแผนกอุตสาหกรรมและการค้า

แขวงตามแนวชายแดนไทย – สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(สปป.ลาว) ครัง้ที่ 7 ระหว่างวนัที่ 22 – 24 มนีาคม 2559 ณ จังหวัด

นครพนม โดยฝา่ยไทยมนีายรณรงค ์พลูพพิฒัน์ รองอธบิดกีรมเจรจาการคา้

ระหว่างประเทศ เป็นประธาน และมผีูเ้ขา้ร่วมจากสํานักงานพาณิชย์จงัหวดั 

10 จงัหวดัที่มีชายแดนติดกบัสปป. ลาว ประกอบด้วย จังหวดัเชียงราย 

พะเยา พษิณุโลก เลย บงึกาฬ หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจรญิ

และอุบลราชธานี และฝา่ยสปป. ลาว มที่านนางกิง่สะดอน เพด็ดาวเฮอืง  

รองหวัหน้ากรมนโยบายการคา้ต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรมและ 

การคา้เป็นประธาน และหวัหน้าแผนก รองหวัหน้าแผนก หวัหน้าหอ้ง - 

 

    ประเดน็ในการประชมุ ประกอบดว้ย 

 1) ความร่วมมอืดา้นสนิคา้เกษตร 

 2) การอํานวยความสะดวกทางการคา้ 

 3) ความร่วมมอืดา้นขนส่งและการเชือ่มโยงในภมูภิาค 

 4) การส่งเสรมิการคา้และการลงทุน  

    โดยที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนัภายใต้บรรยากาศแห่งมติรภาพ บนพื้นฐานแห่งความสมัพนัธ์อนัดีของทัง้สองประเทศ และยืนยนั

เจตนารมณ์ทีจ่ะกระชบัและขยายความสมัพนัธร์ะหว่างเจา้หน้าทีต่ามแนวชายแดนระหว่างราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

ใหแ้นบแน่นยิง่ขึน้ เพือ่นําความสมบรูณ์พนูสุขมาสู่ประชาชนทัง้สองประเทศอย่างยัง่ยนืต่อไป 

                    การเตรียมมาตรการรองรบัปัญหาผลกระทบภยัแล้ง 
               1. ดา้นผูเ้ลีย้ง : สาํรองแหล่งน้ําทีส่ะอาดใหเ้พยีงพอสาํหรบัการใชภ้ายในฟารม์ อาท ิขุดบ่อ

ดนิสาํรอง ใชน้ํ้าบาดาล/น้ําทีก่กัเกบ็ภายในฟารม์ ซื้อน้ําสะอาดสาํหรบัการเลี้ยงภายในฟาร์ม รวมทัง้ใช้

ทาํความสะอาดโรงเชอืดชาํแหละ และโรงงานแปรรปู 

การแผนก หวัหน้าหน่วยงาน และรองหวัหน้าหน่วยงานของแผนกอุตสาหกรรมและการคา้แขวง 9 แขวงทีม่ชีายแดนตดิกบัไทย ประกอบดว้ย แขวงบ่อแกว้ ไซยะบุร ี

นครหลวงเวยีงจนัทน์ เวยีงจนัทน์ บอลคิําไซ คําม่วน สะหวนันะเขต สาละวนั และจําปาสกั พร้อมทัง้ที่ปรึกษาทูตการค้า สปป.ลาว ประจํากรุงเทพฯ โดยมี

วตัถุประสงคเ์พือ่ส่งเสรมิการคา้ แกไ้ขอุปสรรคทางการคา้ และใหก้ารสนบัสนุนความร่วมมอืดา้นอื่นๆ ระหว่างกนั ในปี 2015 การคา้ระหว่างไทย-สปป.ลาว มมีลูค่า

การคา้ 5,708.14 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 4.87 โดยเป็นการส่งออกจากไทยไป สปป.ลาว มลูค่า 4,236.71 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ และนําเขา้จาก 

สปป.ลาว มาไทย 1,471.43 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ทัง้นี้ การคา้ชายแดนระหว่างทัง้สองฝ่ายมบีทบาทสาํคญั โดยคดิเป็นรอ้ยละ 91.34 ของมลูค่าการคา้รวม 

แผนความร่วมมือระหว่างสาํนักงานพาณิชยจ์งัหวดักบัแผนกอตุสาหกรรมและการค้า 
แขวงตามแนวชายแดนไทย – สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

ความร่วมมอื 
ประชารฐั 

ทีม่าของขอ้มลู : กรมการคา้ภายใน 
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QUALITY CONTROL 3 

คณุภาพ กบัสินค้าเกษตร นอกจากนี้หากพูดถงึคุณภาพและความปลอดภยัในอาหาร มาตรฐานทีค่น

ทัว่ไปจะนึกถงึเป็นอนัดบัต้นๆ คอื มาตรฐานเกษตรอนิทรยี์ ซึ่งนอกจากจะ

เป็นมาตรฐานที่การนัตคีุณภาพและความปลอดภยัของสนิคา้แลว้ ยงัเป็น

การรบัรองถงึระบบการผลติทีใ่หค้วามสาํคญักบัการรกัษาสภาพของดนิและ

คงไวซ้ึ่งสมดุลของทัง้ระบบนิเวศ และมนุษย์ พื้นที่ทําการเกษตรจะไม่มี

สารพษิตกค้าง และไม่ใช้สารเคม ีซึ่งจะไม่ทําให้เกดิการปนเป้ือนในดนิ 

และน้ํา เกษตรอินทรีย์ จะผสมผสานความรู้พื้นบ้าน หรือภูมิปญัญา

ท้องถิ่น ร่วมกับนวัตกรรม และวิทยาศาสตร์ ในการสร้างคุณค่าต่อ

สิง่แวดล้อม และส่งเสรมิความสมัพนัธ์ทีเ่ป็นธรรม และคุณภาพชวีติที่ด ี

ระหว่างมนุษย์ สิง่มชีวีติอื่นๆ และธรรมชาต ิดงันัน้การสนับสนุนเกษตร

อนิทรยี์ จงึจะเป็นการสนับสนุนทัง้เกษตรกร รวมทัง้ให้ความสําคญักบั

สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

   มาตรฐานเกษตรอนิทรยี์ แบ่งออกเป็นหลายมาตรฐาน ซึ่งในแต่ละประเทศ

กจ็ะมกีารใช้มาตรฐานที่แตกต่างกนั อาท ิมาตรฐานเกษตรอินทรยี์ IFOAM 

เป็นมาตรฐานนานาชาติ มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป 

(EU)  มาตรฐานระบบเกษตรอินทรยี์สหรฐัอเมริกา (National Organic 

Program – NOP) มาตรฐานระบบเกษตรอนิทรยี์แคนาดา (Canada Organic 

Regime – COR) มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ญี่ปุ่น (Japanese 

Agricultural Standard – Organic JAS mark) เป็นตน้  

   สําหรบัมาตรฐานสนิคา้อนิทรยี์ของหน่วยงานไทย ได้แก่ มาตรฐานระบบ

เกษตรอนิทรยี์ มกท. (Organic Agriculture Certification Thailand – ACT) 

มาตรฐาน Organic Thailand มาตรฐานระบบเกษตรอนิทรยี ์องค์กรมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ – มอน. (The Northern Organic Standard 

Organization)  มาตรฐานระบบเกษตรอินทรยี์ สํานักงานมาตรฐานเกษตร

อนิทรยีส์ุรนิทร์ (มก.สร.) มาตรฐานระบบเกษตรอนิทรยี์ สํานักงานมาตรฐาน

เกษตรอนิทรยีเ์พชรบรูณ์ (มก.พช.) และมาตรฐานระบบเกษตรอนิทรยี์ ชมรม

เกษตรอนิทรยีเ์กาะพะงนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   โดยสรุปแลว้ สนิคา้เกษตรทีม่คีุณภาพควรมรีะบบบรหิารจดัการดา้นการ

ผลิตที่มีประสิทธิภาพ และหากมีการรับรองมาตรฐานก็จะช่วยเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งข ัน และอํานาจการต่อรองให้แก่เกษตรกร 

นอกจากนี้การซื้อขายอย่างเป็นธรรม ก็เป็นการสรา้งคุณภาพอีกทางหนึ่ง

ใหก้บัตวัเกษตรกร เพราะจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถอืและการกลบัมาซื้อซํ้า 

(Loyalty) ของลกูคา้อกีดว้ย 

   ปจัจุบนัผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบัการดแูลสขุภาพและความปลอดภยั

ของอาหารที่รบัประทานมากขึน้ จากการศกึษางานวจิยัของแฟร์เทรด 

พบว่า คนทุกประเทศทัว่โลก มปีจัจยัหลกัก่อนที่จะเลือกบริโภค คือ 

ปจัจยัด้านราคา คุณภาพ และความสะดวก เช่นเดยีวกบัทางผู้ผลติที่

ต้องการขายสนิค้าให้ได้ในราคาที่มคีวามเหมาะสมและได้รบัความพงึ

พอใจ แต่เมื่อกลไกการซื้อขายสนิค้าในสนิค้าเกษตร ส่วนมากจะต้อง

ผ่านคนกลางหรอืผูร้วบรวมก่อนทีจ่ะไปสู่ช่องทางการจําหน่ายใหถ้งึมอื

ผูบ้รโิภค ส่งผลใหคุ้ณภาพเป็นตวักาํหนดราคาผลผลติของเกษตรกร ใน

ขณะเดียวกันการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศมีมาตรการด้าน

สุขอนามยัและสุขอนามยัพชื (SPS) ซึ่งถูกนํามาใชเ้ป็นขอ้กดีกนัทาง

การค้าสนิค้าเกษตรสําหรบัการคา้ระหว่างประเทศ นอกจากนี้การเป็น

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ทาํใหม้กีารเคลื่อนยา้ยสนิคา้เกษตร

อย่างเสรีมากขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการผลิตและการค้าระหว่าง

ประเทศไทยกบัประเทศอาเซยีนดว้ยกนัเพราะมาตรการดา้นสุขอนามยั

และสุขอนามยัพชืและความปลอดภยัด้านอาหารจะถูกนํามาเป็นเงื่อนไข

ในทางการค้ามากขึ้น ดงันัน้เกษตรกรไทยจงึควรเร่งพฒันาคุณภาพของ

ผลผลติอย่างเป็นระบบ ปรบัเปลีย่นการใชเ้ทคนิคและวธิกีารเพาะปลูก

แบบเดิม มาเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงคุณภาพในการ

เพาะปลกู 

   คุณภาพ หมายถึง การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดทีต่อ้งการ หรอืเป็นการควบคุมการผลติผลติภณัฑใ์หอ้ยู่ระดบั

มาตรฐาน  โดยสาํหรบัสนิคา้เกษตรทีเ่ป็นการผลติต้นน้ําจากแหล่งผลติ

ของเกษตรกร ควรมคีุณภาพมาตรฐานตามระบบการจดัการคุณภาพ 

(Good Agricultural Practice : GAP) หรอืมาตรฐานสนิค้าสตัว์น้ํา 

(Code of Conduct : CoC) ของกรมประมง และในส่วนของสนิค้า

เกษตรที่ผลติเพื่อเป็นวตัถุดบิป้อนโรงงานหรอืแหล่งจําหน่าย ซึ่งเป็น

กระบวนการกลางน้ําจงึต้องมกีารส่งเสรมิการใช้ระบบประกนัคุณภาพ

การผลติระดบัอุตสาหกรรม โดยใช้มาตรฐานการจดัการสุขลกัษณะใน

โรงงาน (Good Manufacturing Practice : GMP) และการวเิคราะห์จุด

วกิฤตทีต่้องควบคุม (Hazard Analysis Critical Control Points : 

HACCP) โดยใชก้ระบวนการตรวจรบัรองโรงงานแปรรปูต่างๆ 



ส่ิงเลก็ๆ ท่ีเรียกว่า พริก   
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เกษตรกรผูปลูกพริก 

ผูรวบรวม พอคาขายสง 

พอคาขายปลีก 

สงออกตางประเทศ 

โรงงานแปรรูป 

อาหารแปรรูป  
น้ําพริก ซอสพริก น้ําจ้ิม พริกแกง 

สกัดสาร Capsaicin  

ผลิตภัณฑทีใ่ช Capsaicin 

เวชภัณฑที่ใชกับคน อาหารเสริม ผลิตภัณฑแก
งวง เคร่ืองสําอาง feed additive สําหรับการ

เลี้ยงสัตว สารกําจัดและไลแมลง  

ผูบริโภค 

สงออกตางประเทศ 

     ทุกๆ วนัทีพ่วกเรารบัประทานอาหารในแต่ละมือ้ นอกจากขา้ว เนื้อสตัว ์และผกัแลว้ ส่วนประกอบทีส่าํคญัอกีอย่างหนึ่งซึง่เราใชเ้ป็น 

วตัถุดบิทีช่่วยเพิม่รสชาตใิหก้บัอาหารเกอืบทุกมือ้ นัน่กค็อื พรกิ ทุกคนอาจจะไมท่ราบว่า นอกจากรสชาตทิีเ่ผด็รอ้นของพรกิในอาหารแลว้ 

ความสาํคญัทางเศรษฐกจิ และคุณค่าของพรกิในดา้นอื่นๆ มอีะไรบา้ง วนันี้จงึอยากนําเสนอเรือ่งราวของพชืเลก็ๆ ชนิดนี้ใหท้่านผูอ่้านไดท้ราบกนัคะ 

     ในประเทศไทยมกีารปลกูพรกิ 5 ชนิดคอื พรกิขีห้นูเมด็ใหญ่ พรกิขีห้นูสวน พรกิชีฟ้้า พรกิยกัษ์ และพรกิหยวก เป็นพืน้ทีป่ระมาณ 6 แสนไร่

ต่อปี ไดผ้ลผลติสดประมาณ 3 แสนกว่าตนัต่อปี ปจัจุบนัมกีารขยายพื้นทีป่ลูกพรกิเพิม่ขึน้ เนื่องจากเป็นพชืทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิใหป้ลูกทดแทน

ภายใตส้ถานการณ์ภยัแลง้ พรกิทีป่ลกูมากทีสุ่ดคอื พรกิขีห้นูเมด็ใหญ่ พนัธุ์ทีป่ลูกไดแ้ก่ พนัธุ์จนิดา หวัเรอื หว้ยสทีน และยอดสน แหล่งผลติที่

สาํคญัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดันครราชสมีา ชยัภูม ิเลย ศรสีะเกษ และอุบลราชธานี พรกิทีป่ลูกรองลงมาเป็นอนัดบัสอง คอื 

พริกชี้ฟ้า แหล่งผลติที่สําคญั คอื จงัหวดัเชยีงใหม่ นครสวรรค์ ลําพูน อุตรดิตถ์ ราชบุรี และนครราชสมีา และรองลําดบัที่สาม คอื พรกิขี้หนูสวน  

มแีหล่งผลติทีส่าํคญั คอื เชยีงใหม ่นครปฐม กาญจนบุร ีและศรสีะเกษ  

     การซื้อขายพรกิในตลาดจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ พรกิสด พรกิแหง้ และพรกิอินทรยี์ โดยพรกิสดพนัธุ์ทีม่กีารซื้อขายมาก ไดแ้ก่ 

พรกิซุปเปอรฮ์อท พรกิจนิดามนั พรกิหวัเรอืย่น จะมาจากแถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนพรกิเขยีว (ดวงมณี/ดอกสน) พรกิเหลอืง (แหลม

สน/ชยับุร)ี พรกิช ีจะมาจากทางภาคใต ้ในกลุ่มพรกิแหง้ ไดแ้ก่ พรกิซุปเปอรฮ์อทแหง้ พรกิฮอทแหง้ พรกิหวัเรอืแหง้ พรกิยอดสนแหง้ และกลุ่ม

พรกิอนิทรยี ์ไดแ้ก่ พรกิขีห้นูสวน พรกิจนิดาเขยีว พรกิจนิดาแดง 

     พรกิ ถือพชืทีม่คีวามสําคญัทางเศรษฐกจิชนิดหนึ่ง ทีส่ามารถนํามาแปรรูปสร้างมลูค่าเพิม่ได้เป็นสนิค้าหลายประเภทในอุตสาหกรรมอาหาร 

ไดแ้ก่ ซอสพรกิ เครือ่งแกง น้ําพรกิแกง น้ําพรกิเผา น้ําจิม้ พรกิปน่ และพรกิดอง โดยส่วนใหญ่โรงงานจะตัง้อยู่ในพืน้ทีภ่าคกลาง ภาคตะวนัตก และ

ภาคตะวนัออก จาํนวนมากกว่า 200 โรงงาน นอกจากนี้พรกิยงันํามาสกดัสาร capsaicin ซึง่สารสกดันี้มฤีทธิต์า้นเชือ้ราและมฤีทธิล์ดอาการปวด จงึ

มกีารนําไปใชเ้ป็นส่วนประกอบในผลติภณัฑ์หลายชนิด ไดแ้ก่ เวชภณัฑ์ที่ใชก้บัคน เช่น ครมีทาแกป้วดขอ้กระดูก ยาพ่นรกัษาโรคไซนัส เป็นต้น 

อาหารเสรมิ (Nutraceutical products) ผลติภณัฑแ์กง้ว่ง เครือ่งสาํอาง Feed additive สาํหรบัการเลีย้งสตัว ์รวมทัง้ใชผ้สมกบัสารกําจดัและไล่แมลง 

ปลวก และหนู ซึง่จะเหน็ว่าพรกิเป็นพชืทีม่ศีกัยภาพสงูมากในการสรา้งมลูค่าเพิม่จากการแปรรปูสนิคา้เกษตรทัว่ไปเป็นการแปรรปูสนิคา้เกษตรแห่ง

อนาคต (อาหารทางการแพทย ์และสารออกฤทธิ)์  

หวงโซอุปทาน (Supply Chain) ของผลิตภัณฑพริก 

สาํหรบัตลาดต่างประเทศ ไทยมกีารส่งออกพรกิ

ในรูปของพริกสดมากที่สุด โดยส่งออกไปยัง

ประเทศมาเลเซยีและพม่า ในส่วนของพรกิแหง้ 

จะมกีารนําเขา้มากกว่าการส่งออก ซึ่งจะนําเขา้

มาจากจากประเทศอินเดยีและจนี การส่งออก

พริกป่น ซึ่งจะใช้พริกพนัธุ์จินดา และยอดสน 

เพราะเมื่อป่นแล้วจะได้สแีดง มคีวามเผ็ดน้อย

จนถึงปานกลาง ประเทศที่นําเข้าพริกป่นจาก

ไทย เช่น เนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้ย ังมีการ

ส่งออกผลติภณัฑ์ประเภทซอสและน้ําจิ้มไปยงั

ตลาดต่างประเทศดว้ย 

ทีม่าของขอ้มลู: สํานกังานกองทนุสนบัสนุนการวจิยั และศนูยอ์จัฉรยิะเพือ่อตุสาหกรรมอาหาร 
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เกรด็พาณิชย ์

ทีม่า: กรมทรพัยส์นิทางปญัญา  
กระทรวงพาณิชย ์

GI นารู... 
ผาฝายทอผสมขนแกะ  

บานหวยหอม จ.แมฮองสอน 

       ผา้ฝ้ายทอผสมขนแกะบา้นหว้ยหอ้ม คอื ผา้ทอมอืทีใ่ชเ้สน้ฝ้ายเป็นเสน้ยนืและ

ด้ายป ัน่จาก ขนแกะเป็นเส้นพุ่ง ทอขึ้นตามวิธีการแบบโบราณของสตรชีาวปกา

กะญอ โดยใช้กี่เอว มลีวดลายดัง้เดิมที่เป็นเอกลกัษณ์ของชนเผ่า และมลีวดลาย

ประยุกต์ ผลติในเขตพื้นทีบ่า้นหว้ยหอ้ม ตําบลหว้ยห้อม อําเภอแม่ลาน้อย จงัหวดั

แมฮ่่องสอน อนัมลีกัษณะภูมอิากาศหนาวเยน็ตลอดทัง้ปีเหมาะแก่การเลี้ยงแกะขน 

ดว้ยขนแกะเป็นวตัถุดบิที่ให้ความยดืหยุ่นและอบอุ่น ในขณะที่ผ้าฝ้ายมคีวามเบา 

เยน็สบาย เมือ่ทอรวมกนัจะไดเ้ครื่องนุ่งห่มทีม่คีวามอบอุ่นเป็นพเิศษ แต่มน้ํีาหนัก

เบากว่าเครือ่งนุ่งห่มกนัหนาวทัว่ไป จนสรา้งชือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กัและนยิมของผูบ้รโิภค 

นบัว่าเป็นสนิคา้ทีม่าจากภมูปิญัญาอย่างแทจ้รงิ 

สถานทีจ่าํหน่าย 

   ผา้ฝ้ายทอผสมขนแกะบา้นหว้ยหอ้ม มจีําหน่าย ณ ทีท่ําการกลุ่มสตรทีอผา้ขนแกะบา้นหว้ยหอ้ม  

และร้านจําหน่ายสนิค้าจากโครงการในพระราชดําร ิเช่น ร้านคา้ของศูนย์ศลิปาชพีฯ ตลอดจนใน

หา้งสรรพสนิคา้ทัง้ในจงัหวดัเชยีงใหม ่รวมถงึกรุงเทพฯ ซึง่คุณภาพและฝีมอืของกลุ่มสตรทีอผา้ ขน

แกะก็เป็นที่ยอมรับ ทําให้มีการสัง่ซื้อและผลิตเครื่องนุ่งห่มเพื่อตอบสนองความต้องการของ

หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนมายงักลุ่มสตรทีอผา้ขนแกะบา้นหว้ยหอ้มอย่างสมํ่าเสมอ ผา้ฝ้ายทอ

ผสมขนแกะบา้นหว้ยหอ้มจงึเป็นของฝากจากแมฮ่่องสอนทีเ่ป่ียมไปดว้ยคุณภาพ และความพถิพีถินั

ในทุกขัน้ตอนของการผลติ จากเสน้ใยสู่เครือ่งนุ่งห่มทีส่วยงาม 

แกะขนสวยบนเขาสงู เล้ียงดดู้วยวิธีธรรมชาติ 

   บา้นหว้ยหอ้ม ตัง้อยู่ในเขตตําบลหว้ยหอ้ม อําเภอแมล่าน้อย จงัหวดัแมฮ่่องสอน 

พืน้ทีค่วามสงู ตัง้แต่ 1,000 – 1,300 เมตรจากระดบัน้ําทะเล มทีรพัยากรธรรมชาติ

อุดมสมบรูณ์ และมแีหล่งน้ําตาม ธรรมชาตหิลายสายไหลผ่าน มสีภาพภูมอิากาศ

เยน็ตลอดปี มชี่วงฤดูฝนทีย่าวนาน คอืระหว่างเดอืนพฤษภาคม – กนัยายน มี

อุณหภูมเิฉลี่ยตลอดปี 22 องศาเซลเซียส ซึ่งสภาพภูมปิระเทศและภูมอิากาศ 

ดงักล่าวนี้เหมาะสาํหรบัการเลีย้งแกะขน โดยแกะอายุ 1 ขวบจะสามารถตดัขนได้

น้ําหนักประมาณ 1 – 1.5 กโิลกรมั และจะไดข้นเพิม่มากขึน้ตามอายุของแกะที่

เพิม่มากขึน้ เกษตรกรจะตดัขนแกะปีละหนึ่งครัง้ ในช่วงเดอืนมนีาคม – เมษายน 

ซึง่เป็นช่วงทีอ่ากาศรอ้นทีสุ่ดของปี 

กฎหมายหลกัประกนัทางธรุกิจ 
สรา้งโอกาส SMEs ไทย เขา้ถงึแหล่งเงนิทุน 

ประเทศไทยมี SMEs 2.8 ล้านราย  

... กว่า 2 ลา้นราย หรอืคดิเป็น 70% ของจาํนวน SMEs ทัง้หมด ยงัเขา้ไมถ่งึแหล่งเงนิทุน  

มเีพยีง 800,000 ราย (30%) ทีเ่ขา้ถงึแหล่งเงนิทุน 

กฎหมายหลกัประกนัธรุกิจเก่ียวข้องกบัอะไร 

1. บคุคล : ผูใ้หห้ลกัประกนั เป็นบุคคลหรอืนิตบุิคคล 

              ผูร้บัหลกัประกนั เป็นสถาบนัการเงนิ 

              ผูบ้งัคบัหลกัประกนั เป็นบุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตจากกรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

2. ทรพัยสิ์น : ไมต่อ้งส่งมอบทรพัยส์นิทีเ่ป็นหลกัประกนั 

3. การบงัคบัหลกัประกนั : ระหว่างเอกชนกบัเอกชน จะรวดเรว็ โปร่งใส และเป็นธรรม 

4. จดทะเบียน : กรมพฒันาธุรกจิการคา้ใหบ้รกิารจดทะเบยีนผา่นทางอเิลก็ทรอนิกส ์

SMEs ได้อะไร? 

• เขา้ถงึแหล่งเงนิทุน 

• ลดปญัหาการกูย้มืนอกระบบ 

• ยกอนัดบั Doing Business ใหด้ขี ึน้ 

• สถาบนัการเงนิใหส้นิเชือ่ มหีลกัประกนัเพิม่

มากขึน้ ลดความเสีย่งการผดิชาํระหนี้ 

• เพิม่ขดีความสามารถของผูป้ระกอบการ 

ทีม่า: กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์



เปิดตลาดภมิูภาค 

เท่ียวตลาดภาคตะวนัออก: 
“ตลาดนัดศาลาแดง  จ.ตราด” 
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ตลาดนัดศาลาแดง เดมิเป็นตลาดเอกชนบนที่ดนิราชพสัดุ ซึ่งมี

การดูแลโดยองค์การบรหิารส่วนตําบลทุ่งนนทร ีอําเภอเขาสมงิ 

จงัหวดัตราด เปิดใหบ้รกิารมากว่า 10 ปี แต่ยงัคงความเป็นวถิีชวีติของ

ชาวบ้าน ลกัษณะตลาดเปิดโล่งบนพื้นทีว่่าง มแีผงร้านค้าจํานวน 130 

ร้านค้า โดยแผงร้านค้าทัง้หมดจะวางอยู่บรเิวณด้านหน้าโรงรบัซื้อ

ผลไม ้ซึ่งมลีกัษณะเป็นศาลาขนาดใหญ่ที่มหีลงัคาเป็นสแีดง จงึเป็น

ทีม่าของชื่อตลาดศาลาแดง ซึ่งศาลาแดงแห่งนี้เป็นจุดรวบรวมผลไม้

ของเกษตรกรผูป้ลกูผลไมจ้งัหวดัตราด เมือ่ถงึฤดกูาลทีผ่ลผลติออกสู่

ตลาดทุกปีจะมผีูป้ระกอบการคา้ผลไมม้ารบัซื้อผลไมจ้ากเกษตรกรใน

บรเิวณศาลาแดงแห่งนี้ ตลาดนดัจะมทีุกวนัพุธและเสาร์ เวลา 12.00-

19.00 น. โดยจะคึกคกัในช่วง 17.00 น. เป็นต้นไป ผู้ที่เข้ามาใช้

บรกิารในตลาดส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนและหมูบ่า้นใกลเ้คยีงภายใน

รศัม ี10 กโิลเมตรจากตลาด 

สนิคา้ทีจ่าํหน่ายจะมคีวามหลากหลาย อาท ิผกั ผลไม ้เนื้อสตัว ์ไขไ่ก่ 

อาหารทะเล อาหารสาํเรจ็รปู ขนมขบเคีย้ว อาหารคาวหวาน น้ําอ้อย

คัน้สดๆ ผลไม้แช่อิ่มที่ชาวบ้านทําเอง เสื้อผ้า และสินค้าเบ็ดเตล็ด 

โดยส่วนใหญ่เป็นสนิคา้ของชาวบา้น ซึ่งเป็นแผงเลก็ๆ ขนาดไม่เกนิ 

2 เมตร มมีลูค่าการซื้อขายประมาณ 1,000 – 4,000 บาท/รา้น/วนั 

ผูค้า้มกีําไรประมาณ 300 – 1,500 บาท/รา้น/วนั โดยตลาดมกีารสุ่ม

ตรวจคุณภาพสนิคา้และความเทีย่งตรงของเครื่องชัง่จากหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งอย่างสมํ่าเสมอ 

การเดินทาง 

1. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากศาลากลางจังหวดัตราด 

เลี้ยวขวาเขา้ถนนหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวทิ) ตรงไปประมาณ 

16 กิโลเมตร ถึงอําเภอเขาสมิง เลี้ยวขวาเข้าทางหลวง

หมายเลข 3159 (เขาสมิง – นนทรีย์) เข้าไปประมาณ 2 

กโิลเมตร ตลาดอยู่ดา้นขวาตดิกบั อบต. ทุ่งนนทร ี 

2. รถโดยสารสาธารณะ จากตวัเมอืงตราด นัง่รถสองแถวรบัจา้ง 

3. ถา้มาจากจงัหวดัจนัทบุรตีามถนนหมายเลข 3 (ถนนสุขมุวทิ) 

ถงึอําเภอเขาสมงิ เลี้ยวซ้ายเขา้ทางหลวงหมายเลข 3159 (เขา

สมงิ – นนทรยี)์ เขา้ไปประมาณ 2 กโิลเมตร ตลาดอยู่ดา้นขวา

ตดิกบั อบต.ทุ่งนนทร ี

จดุเด่นของตลาด  

  1. ตลาดนดัมคีวามเป็นเอกลกัษณ์และมจุีดขายทีน่่าสนใจ คอื 

เป็นสนิค้าทีช่าวบ้านในชุมชนนํามาจําหน่ายดว้ยตวัเอง สนิค้า

จงึได้ทัง้ความสดและใหม่ ซึ่งผูค้า้มคีวามหลากหลาย บางราย

เป็นเดก็นกัเรยีนและบางรายมอีายุกว่า 80 ปี โดยผูค้า้ในตลาด

ต่างยึดถือความซื่อสตัย์และจรงิใจกบัลูกค้า จงึทําให้มคีนมา

เลอืกซื้อสนิคา้ในตลาดแหง่นี้เป็นจาํนวนมาก 

  2. ฝ ัง่ตรงขา้มตลาดนดั เป็นสถานทีท่่องเทีย่วเชงินิเวศ ทีเ่ปิด

ใหน้กัท่องเทีย่วเขา้ชมสวนผลไม ้เช่น เงาะ มงัคุด ทุเรยีน และ

สละ เมือ่ถงึฤดกูาลผลไมข้องจงัหวดัตราด จะมนีกัท่องเทีย่วเขา้

มาเที่ยวชม ทําให้ตลาดแห่งนี้มีความคึกคัก สามารถเรียก

นกัท่องเทีย่วใหเ้ขา้มาจบัจ่ายซื้อสนิคา้ไดอ้กีช่องทางหนึ่ง 

  3. ตลาดมพีื้นที่เป็นสดัส่วน ตัง้อยู่รมิถนน มสีถานที่จอดรถ 

การเดนิทางสะดวก 

ทีม่า: กรมการคา้ภายใน  กระทรวงพาณิชย ์



สินค้าอปุโภคบริโภค : 

สินค้าเกษตรท่ีสาํคญั :  

ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์

ข้าวเปลือกเจ้า 

สถานการณ์ปากท้อง 
ระหว่างวนัที ่16 – 31 มนีาคม 2559 

สถานการณ์สนิค้าอุปโภคบริโภคประจําเดอืนมนีาคมราคาค่อนข้างคงที่จาก

เดอืนที่ผ่านมา ไม่พบภาวะการขาดแคลนสนิค้า ทัง้ในกลุ่มเนื้อสตัว์ น้ํามนัพชื

และก๊าซหุงต้ม น้ํามนัเชื้อเพลิง ข้าว พืชไร่ และพชืหวัต่าง ๆ ยกเว้น กลุ่ม

พืชผกั และผลไม้บางชนิด ท่ีมีแนวโน้มปรบัตวัสูงขึ้น  เนื่องจากสภาวะของ

อากาศทีก่าํลงัเขา้สู่ช่วงฤดูรอ้นซึ่งหลายพื้นทีป่ระสบกบัปญัหาภยัแลง้ ส่งผลให้

ผกัและผลไมเ้จรญิเตบิโตไมด่นีกั มปีรมิาณผลผลติออกสู่ตลาดน้อยลง  โดยผกัที่

มรีาคาปรบัตัวสูงขึ้น ได้แก่ ถัว่ฝกัยาว ผกักาดขาว กะหลํ่าปลี กะหลํ่าดอก 

ผกับุ้งจนี คะน้า ต้นหอม ผกัช ีขึ้นฉ่าย พรกิขี้หนู และมะนาว  ส่วนผลไมท้ี่มี

ราคาปรบัตวัสงูขึน้ ไดแ้ก่ ลาํไย สม้เขยีวหวาน ฝรัง่ องุน่ และแตงโม 

• สถานการณ์โลก : คาดการณ์ว่าผลผลติทัว่โลกจะไดร้บัผลกระทบจากภยัแลง้  

ซึ่งมีส ัญญาณว่าอาจจะมีการชะลอการส่งออกจากประเทศคู่แข่ง อาทิ จีน 

อินเดีย และอินโดนีเซีย ซึ่งถือเป็นผลดีของไทยที่ย ังมีสต็อกข้าว คาดว่า

สถานการณ์น่าจะดีขึน้ในช่วงคร่ึงปีหลงั 

• สถานการณ์ในประเทศ : ราคาเฉล่ียท่ีเกษตรกรขายได้  เดือนมีนาคม 

ลดลงจากเดือนกมุภาพนัธ์ เนื่องจากเริม่มผีลผลตินาปรงัออกสู่ตลาดประกอบ

กบัภยัแลง้ ส่งผลให้คุณภาพขา้วลดลง  จากขอ้มลูการส่งออกในช่วงสามเดอืน

แรกพบว่า ปรมิาณการส่งออกเพิม่ขึน้มากกว่า 20 % เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนั

ของปีที่ผ่านมา คาดการณ์ว่า ราคาขา้วอาจจะปรบัตวัสูงขึ้น เนื่องจากภยัแล้ง

ส่งผลกระทบใหม้ผีลผลติออกสูต่ลาดไมม่าก แต่อาจจะมปีญัหาเรือ่งคุณภาพขา้ว

ทีม่เีมลด็หกัหรอืลบี 

ชนิดข้าว 
ราคาเฉล่ีย (บาท/ตนั) 

มนีาคม กุมภาพนัธ ์

เปลอืกเจา้หอมมะล ิ 10,725 10,798 

เหนียวนาปียาว 11,718 11,605 

เปลอืกเจา้ความชืน้ 15% 7,773 7,900 

• สถานการณ์โลก : กระทรวงเกษตรสหรฐัฯคาดการณ์ว่าความต้องการใช้

ขา้วโพดเลีย้งสตัวข์องโลกจะลดลงประมาณรอ้ยละ 1.2 

• สถานการณ์ในประเทศ :ราคาเฉล่ียท่ีเกษตรกรขายได้ ในเดือนมีนาคม 

ลดลงเลก็น้อยจากเดือนกมุภาพนัธ์ เนื่องจากมปีรมิาณผลผลติในประเทศ

เป็นจํานวนใกล้เคยีงกบัความต้องการใชใ้นตลาด ระยะนี้เกษตรกรนําผลผลติ

ขา้วโพดเลีย้งสตัวช์นิดเมลด็ออกสู่ตลาดเลก็น้อย ราคารบัซื้อขา้วโพดเลี้ยงสตัว์

ชนิดฝกั และชนิดเมลด็ยงัทรงตวัเท่ากบัสปัดาหก์่อน 

ข้าวโพด
เมลด็  

ความช้ืน 
14.5% 

ราคา (บาท/กก.) 

21- 27 ม.ีค. 14 - 20 ม.ีค. เฉลีย่เดอืนกุมภาพนัธ ์

7.45 - 7.70 7.68 – 8.10 7.95 

ยางพารา 
• สถานการณ์โลก : ผูผ้ลติและส่งออกยางพารารายใหญ่ของโลก ไดแ้ก่ ไทย 

มาเลเซีย และเวยีดนาม มมีติลดการส่งออกเป็นระยะเวลา 6 เดอืน  ราคา

ยางพาราในตลาดล่วงหน้า ณ โตเกยีว (TOCOM) และสงิคโ์ปรป์รบัตวัสงูขึน้ 

• สถานการณ์ในประเทศ : ราคาเฉล่ียท่ีเกษตรกรขายได้ในเดือน

มีนาคมปรบัตวัสงูขึน้จากเดือนกมุภาพนัธ์ เนื่องจากไดล้ดการส่งออกของ

ไทย ทําให้ผูป้ระกอบการมคีวามกงัวลว่ายางพาราจะอยู่ในภาวะขาดแคลน 

จงึเร่งสตอ็กยางเพิม่ขึน้ และน้ํามนัมแีนวโน้มสงูขึน้ 

ยางพารา 
ราคาเฉล่ีย (บาท/กก.) 

มนีาคม กุมภาพนัธ ์

ยางแผ่นดบิชัน้ 3 39.78 32.42 

ยางกอ้น คละ 18.92 - 

น้ํายางสด คละ 38.14 - 

มนัสาํปะหลงั 
• สถานการณ์โลก : จากข่าวการรบัซื้อขา้วโพดของจนี ซึ่งมผีลกดดนัราคา

มนัสําปะหลงัไทย เนื่องจากขา้วโพดเป็นธญัพชืทดแทนมนัสําปะหลงัในการ

ผลติแอลกอฮอล์นัน้ ผู้ช่วยรฐัมนตรปีระจํากระทรวงพาณิชย์ (นายวนิิจฉัย 

แจ่มแจง้)  ไดเ้ดนิทางไปพบปะผูผ้ลติแอลกอฮอลร์ายใหญ่ของจนี และ คาดว่า

นโยบายรบัซือ้ขา้วโพดของจนีนัน้ ไมน่่าจะส่งผลกระทบต่อราคามนัสาํปะหลงั

ของไทยมากนกั เนื่องจาก โรงงานผลติแอลกอฮอลข์องจนีส่วนใหญ่ตัง้อยู่ทาง

ตอนใตข้องกรงุปกักิง่ ซึง่ไมใ่ช่พืน้ทีเ่พาะปลกูขา้วโพดสาํคญัของจนี 

• สถานการณ์ในประเทศ : ราคามนัสําปะหลงัทีเ่กษตรกรขายไดแ้ละราคา

ส่งออก (FOB) มแีนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากเดือนก่อน เนื่องจากเป็นช่วงที่

ปรมิาณผลผลติออกสู่ตลาดลดลง ราคาหวัมนัสําปะหลงัสด คละ สปัดาห์นี้

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.90 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน ราคามนัเส้น 

สปัดาหน์ี้เฉลีย่กโิลกรมัละ 5.02 บาท ราคาสงูขึน้จากกโิลกรมัละ 4.98 บาทใน

สปัดาหก์่อน คดิเป็นรอ้ยละ 0.80 

หวัมนั
สาํปะหลงั
สดคละ 

ราคา (บาท/กก.) 

21- 27 ม.ีค. 14 - 20 ม.ีค. เฉลีย่ ก.พ. 59 

1.90 1.90 1.76 

     

7 
ทีม่า: สํานกังานพาณชิยจ์งัหวดั 

สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร/ ศนูยว์จิยั ธกส. 
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• สถานการณ์โลก : แมว้่าในภาพรวมของราคา

ปาลม์จะปรบัตวัลดลงเมือ่เทยีบกบัเดอืนทีผ่่าน

มา แต่หากเทยีบกนัระหวา่งสปัดาหท์ี ่3 และ 4 

ของเดอืนมนีาคม (วนัที ่21/28) จะพบว่า 
สถานการณ์ราคาเริม่ปรบัตวัสงูขึน้ซึง่เกดิจากราคาตลาดลว่งหน้าของ

มาเลเซยีปรบัตวัเพิม่ขึน้ 

• สถานการณ์ในประเทศ : ราคาเฉล่ียท่ีเกษตรกรขายได้ในเดือน

มีนาคมปรบัตวัลดลงจากเดือนกมุภาพนัธ์ คณะกรรมการนโยบายปาล์ม

น้ํามนัแห่งชาติ ได้มีมติให้องค์การคลังสินค้า ร ับซื้อน้ํามนัดิบเพิ่มเติม

จํานวน 1แสนตนั เนื่องจากคาดการณ์ว่าช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม

น้ํามนัปาลม์ดบิจะเขา้สู่ตลาดจงึวางแผนการรบัซื้อเพื่อเกบ็ไวเ้ป็นสต็อก ดงึ

อุปทานส่วนเกนิออกจากตลาดเพือ่พยงุราคา ซึง่จากปรมิาณผลผลติทีก่ําลงั

จะเขา้สู่ตลาดเป็นจํานวนมากจงึคาดการณ์ว่าราคาน้ํามนัปาล์มทีเ่กษตรกร

ขายไดใ้นช่วงสองถงึสามเดอืนขา้งหน้า น่าจะมแีนวโน้มทรงตวั หรอืตํ่าลง 

ไมม่ากเนื่องจากมปีจัจยับวกจากนโยบายรฐับาล 

ปาลม์
ทะลาย 

คละ 

ราคา (บาท/กก.) 

21- 27 ม.ีค. 14 - 20 ม.ีค. เฉลีย่ ก.พ. 59 

4.48 - 5.20 4.43 – 5.00 4.86 

พืชหวั (กระเทียม/ หอมแดง/ หอมหวัใหญ่) 

พืชหวั 
ราคา (บาท/กก.) 

21- 27 ม.ีค. 14 - 20 ม.ีค. เฉลีย่ ก.พ. 59 

กระเทยีม  
แหง้ใหญ่ คละ 

82.55 82.55 68.80 

หอมหวัใหญ่ 
เบอร ์1 ตดัจุก 

11.97 11.97 14.34 

หอมแดงหวักลาง 
มดัจุก แหง้ 7-15 วนั 

20.54 25.00 20.40 

สถานการณ์พืชหวั : ผลผลติกระเทยีมภาคเหนือจะเกบ็เกีย่วมากช่วงเดอืน

กุมภาพันธ์-มีนาคม  ขณะนี้ออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อยละ 30-90 

(อุตรดติถ์ รอ้ยละ 90 แม่ฮ่องสอน รอ้ยละ 53  ลําพูน ร้อยละ 30 เชยีงใหม ่

รอ้ยละ 47) โดยจะแขวนไว้ 45 วนั ก่อนนําออกสู่ตลาดเป็นกระเทยีมแห้ง  

ในส่วนของหอมแดงปรมิาณผลผลติทัง้ปี 99,562 ตนั ลดลงจากปีทีผ่่านมา

รอ้ยละ 23.26 เนื่องจาก 2 ปี ทีผ่่านมปีญัหาเรือ่งการส่งออก เกษตรกรจงึ

หนัไปปลูกพืชอื่นทดแทน ปริมาณความต้องการใช้ 124,000 ตัน แหล่ง

เพาะปลูก ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําพูน และ

อุตรดติถ์  ขณะนี้ผลผลติจงัหวดัเชยีงใหม่ออกสู่ตลาดหมดแลว้  จงัหวดัศรี

สะเกษออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 98 และในส่วนของจงัหวดัภาคเหนืออื่นๆ 

ออกสู่ตลาดแลว้รอ้ยละ 50-85  (อุตรดติถ์ รอ้ยละ 50 แมฮ่่องสอน รอ้ยละ 60 

ลาํพนู รอ้ยละ 85) โดยในปีนี้คุณภาพหอมแดงดอ้ยกว่าปีทีผ่่านมา เนื่องจาก

ได้รบัผลกระทบจากภยัแล้งบ้างแต่ไม่รุนแรง สําหรบัภาวการณ์ค้าอยู่ใน

ภาวะปกติ และสถานการณ์หอมหวัใหญ่ ขณะนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้ว

ประมาณร้อยละ 80 ผลผลิตส่วนใหญ่มคีุณภาพด ีตลาดมคีวามต้องการ

ต่อเนื่อง โดยจงัหวดัเชยีงใหม่มผีลผลติประมาณรอ้ยละ 80 ของผลผลติทัง้

ประเทศ ขณะนี้ผลผลิตในพื้นที่อําเภอแม่วาง และสนัป่าตอง เก็บเกี่ยว

ผลผลติหมดแลว้ คงเหลอืพืน้ทีใ่นอําเภอฝาง และอําเภอพรา้ว ผลผลติส่วน

ใหญ่ที่ออกสู่ตลาดเป็นเบอร์ 0 , 1 ราคาที่เกษตรกรขายได้ หอมหวัใหญ่

เบอร ์1 เฉลีย่ทัง้ประเทศ (สศก.) กก.ละ 10.77 บาท 

ผลไม้ 

สถานการณ์ผลไม้ : เงาะสด (โรงเรยีน) เริม่ออกสู่ตลาดเมื่อปลายเดอืน

มนีาคม 2559 ราคา 70 บาท/กก. โดยผลผลติจะออกมาในภาคตะวนัออก 

ช่วงเดอืน พ.ค. – ม.ิย. ภาคใต ้ช่วงเดอืน ก.ค. – ก.ย. คาดการณ์ผลผลติที่

จะออกสู่ตลาดในปีนี้ประมาณ 326,260 กก. มากกว่าคาดการณ์ของปีที่

ผ่านมารอ้ยละ 3.24 ในส่วนของทุเรยีน ผลผลติใกลอ้อกสู่ตลาด และเริม่มี

พ่อคา้บรรทุกมาขายเองในกรุงเทพและปรมิณฑล ราคาจงึค่อนขา้งสงูอยู่ 
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4.75 3.4 

4.3 
4.67 

4.05 

2.5 
2.95 3.25 

2.15 

3.25 3.26 3.5 3.1 

มะนาว เบอร ์1 มะนาว เบอร ์2 มะนาว เบอร ์3 

มะนาว 

สถานการณ์มะนาว : ราคามะนาวลดลงจากช่วงวนัที ่25 – 27 มนีาคม 

2559 เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลติมะนาวส่งเขา้ตลาดมาในราคาที่สูงแล้ว 

ในช่วงสิน้เดอืนราคามะนาวเริม่ลดลง อยู่ระหว่าง 3 – 5 บาท ซึ่งกระทรวง

พาณชิยย์งัคงมกีารตดิตามสถานการณ์ราคาอย่างใกลช้ดิ   

ขอ้มลูราคาจาก : ตลาดวฒันานนัท/์ ตลาดไท/ ตลาดศรเีมอืง 

ไข่ไก่ 

ไข่ไก่ 
ราคา (บาท/ฟอง) 

สปัดาหน์ี้ สปัดาหท์ีผ่า่นมา การเปลีย่นแปลง 

เบอร ์0 4.00 4.00 ทรงตวั 

เบอร ์1 3.65 3.65 ทรงตวั 

เบอร ์2 3.35 3.50 ลดลง 

เบอร ์3 3.15 3.25 ลดลง 

สถานการณ์ไข่ไก่ : เนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอม ความตอ้งการบรโิภคไข่ไก่

จงึลดลง ซึ่งส่งผลต่อราคาไข่ไก่เบอร์ 2 และเบอร์ 3 มรีาคาลดลงจากใน

สปัดาห์ทีผ่่านมาประมาณรอ้ยละ 3 – 4.28 ในส่วนของไข่ไก่เบอร์ 0 และ

เบอร ์1 ทีม่กีารบรโิภคในปรมิาณทีน้่อยกว่า ยงัคงมรีาคาทรงตวัอยู่ 

ขอ้มลูราคาจาก : เวบ็ไซต ์kasetprice.com 



แวดวงพาณิชย ์
     วนัที ่25 ม.ีค.59 ณ หอ้งประชุมศานิตย ์นาคสุขศร ี มหาวทิยาลยั

บูรพา จงัหวดัสระแกว้ นายภคัรธรณ์ เทยีนไชย ผูว้่าราชการจงัหวดั

สระแกว้ กล่าวเปิดงานสมัมนา “เขตเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้ : ประตูสู่

กมัพชูา” และเวลารบัฟงัการปาฐกถาพเิศษ เรือ่ง “การคา้ชายแดนกบั

เขตเศรษฐกจิพเิศษ”  โดยนางอภริด ี ตนัตราภรณ์ รฐัมนตรวี่าการ

กระทรวงพาณชิย ์

 

 
 หลงัจากนัน้เวลา 10.00 – 12.00 น. รบัฟงัการเสวนาเรื่อง “สระแก้ว

ตน้แบบเขตเศรษฐกจิชายแดน ตะวนัออก” โดย ดร.วรีพงศ์ ไชยเพิม่ ผูว้่า

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประ เทศไทย คุณชนินทร์  ขาวจันทร ์ 

ผูอ้ํานวยการศนูยเ์ศรษฐกจิการลงทุนภาคที4่ สํานักงานส่งเสรมิการลงทุน  

คุณวรเชษฐ์  ทบัทมิ  ที่ปรกึษากรมธนารกัษ์ และนายถาวร แสงเทียน  

ผอ.กลุ่มงานส่งเสรมิและสนับสนุนการประกอบธุรกจิการคา้และการตลาด

สาํนกังานพาณิชย์สระแกว้  ในช่วงเวลา 13.00 นาฬกิา  เป็นต้นไปรบัฟงั

การบรรยายพิเศษ ในหวัข้อเรื่อง “สระแก้วโอกาสทองสู่กมัพูชา” โดย  

ศ .นพ .สมพล พงษ์ไทย รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา 

ต่อจากนัน้จะมกีารเสวนาในหวัขอ้เรื่อง “โอกาสทองภาคเอกชน ในเขต

เศรษฐกจิพเิศษ” โดย นายประสทิธิ ์ แสงรุ่งเรอืง  รองประธานหอการคา้ 

จงัหวดัสระแก้ว  นายภคพงษ์  พุมอาภรณ์  หวัหน้าสํานักงานตัวแทน

ต่างประเทศ กรุงพนมเปญ  ธนาคารกสิกรไทย คุณธนัท  สรรักษ์สิน  

ผู้อํานวยการฝ่ายกิจการสาขา ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่ง

ประเทศไทย (EXIM BANK)  คุณสุเกยีรต ิ กติตธิรรมโชต ิ รองกรรมการ

ผูจ้ดัการฝา่ยรฐัสมัพนัธ ์เทสโกโ้ลตสั และผูแ้ทนจาก บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 

โดยงานนี้มผีู้สนใจเข้าร่วมงานสมัมนา “เขตเศรษฐกิจพเิศษสระแก้ว : 

ประตูสู่กมัพชูา” จาํนวนมาก 

 วนัที ่23 มนีาคม 2559 น.ส.นงเยาว์ ศรฉีนัทมติ ผอ. กลุ่มงานส่งเสรมิ

และสนับสนุนการประกอบธุรกจิการคา้และการตลาด สํานักงานพาณิชย์

จงัหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการอบรมสัมมนาและ 

workshop การพฒันาผูป้ระกอบการอาหารฮาลาล 5 จงัหวดัภาคใต้เพื่อการ

ส่งออก โครงการฯจดัขึน้ระหว่างวนัที ่23-25 มนีาคม 2559 เวลา 9.00-17.00

น. ณ ห้องเก้าแสน รร.ลกีาร์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ ซึ่งจดัโดยกรมส่งเสริม

การคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย ์และศูนย์อํานวยการบรหิารจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) โดยมผีูป้ระกอบการอาหารฮาลาลเขา้ร่วมโครงการ 

จาํนวน 21 ราย 

 วนัที่ 21-22 มี.ค.59 สํานักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล ออกตรวจสอบ

สถานการณ์น้ําดื่มซึ่งอาจมผีลกระทบจากภยัแล้งในแหล่งจําหน่าย และ

แหล่งผลิต ในพื้นที่จงัหวดัสตูล ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่าน้ําดิบ-มี

เพียงพอ ไม่ขาดแคลน ไม่พบการกกัตุน และไม่มแีนวโน้มขึ้นราคาแต่

อย่างใด เนื่องจากผูผ้ลติมหีลายราย มกีารแข่งขนัสูง ซึ่งเป็นประโยชน์กบั

ผูบ้รโิภค ชว่งนี้ภาวะการคา้ดกีว่าช่วงปกต ิเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูรอ้น ซึ่ง

จะเป็นเช่นนี้ทุกปี 

 วนัที่ 25 ม.ีค.59 สํานักงานพาณิชย์จงัหวดักําแพงเพชร จดัจําหน่าย

สนิค้าอุปโภค-บรโิภคทีจ่ําเป็น ได้แก่ ไข่ไก่ น้ํามนัพชื ขา้วสาร น้ําตาล

ทราย ผงซกัฟอก สบู่ ยาสฟีนั ฯลฯ ตามโครงการชว่ยเหลอืลดค่าครองชพี

ประชาชนในพื้นที่ประสบภยัลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา  ปี2558/59(เพิ่มเติม) 

ครัง้ที่ 2 ณ อบต .หัวถนน ต .หัวถนน อ .คลองขลุง จ .กําแพงเพชร 

ประชาชนร่วมงานประมาณ 400-450 คน ยอดจําหน่ายรวม 146,600 

บาท ลดค่าครองชพีได้ 20,500 บาท สินค้าที่ขายดไีด้แก่ ไข่ไก่ น้ําตาล

ทราย น้ํามนัพชื ผงซกัฟอกน้ํายาปรบัผา้นุ่ม บะหมีก่ึง่สาํเรจ็รปู 

และปลากระป๋อง 9 



แวดวงพาณิชย ์(ต่อ) 

กิจกรรมภธูร 
ปฏทินิกจิกรรมงานในสว่นภูมภิาค 

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

                         ติดตามจดหมายข่าวพาณิชยภ์มิูภาคฉบบัก่อนหน้า ได้ที ่  http://www.aecthaibiz.com/SitePages/e-asean-all.aspx 

23  พธิเีปิดโครงการตลาดชมุชนเพื่อธรุกจิทอ้งถิน่ ภายใตช้ื่อ 
"ตลาดตอ้งชม ถนนคนเดนิตรอกโรงยา“ จ.อทุยัธานี 

 

เดือน เมษายน 2559 

 วนัที ่23-24 มนีาคม 2559 สาํนกังานพาณชิยจ์งัหวดัพะเยานําผูป้ระกอบการ 

35 ราย เขา้ร่วมสมัมนานานาชาตโิลจสิตกิส์ ครัง้ที ่4 "Northern Logistics Fair 

2016"  ณ โรงแรมดุสติไอสแ์ลนด์ รสีอร์ท อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย การ

สัมมนาในครัง้นี้มีผู้แทนจาก 5 ประเทศเข้าร่วมงานจํานวน 150 คน จาก

สาธารณรฐัประชาชนจนี สปป.ลาว (6 แขวง) สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์

(มณัฑะเลย ์และเชยีงตุง) สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม (จงัหวดัเดยีนเบยีน-

ฟู) และราชอาณาจกัรกมัพูชา ผู้ประกอบการจงัหวดัพะเยา เขา้ร่วมกจิกรรม 

Bussiness Matching จาํนวน 7 ราย ไดแ้ก่ สหกรณ์การปฏริปูทีด่นิบา้นดอกบวั

ขา้วสรอ้ยศร,ี กลุ่มน้ําพรกิแมจ่นัทร์ฝน, หจก.แม่เลก็ฟู้ดโปรดกัท,์ หจก.แม่นาย

ไวเนอร,ี หจก.ขา้วสรา้งสุข และบรษิทั Power Green โดยมคีู่ตกลงซื้อขาย ดงันี้   

1. หจก.ขา้วสรา้งสุข (ขา้ว,ผลติภณัฑ์แปรรูปจากขา้ว) กบั PAN ASIA (1981) 

Co.,Ltd. และรา้นบา้นผลไม ้ 

2. Power Green(ผลติภณัฑ์สมุนไพรทําความสะอาดอเนกประสงค์)กบั บรษิทั

ตฤณ อนิโนเวชัน่ กรุ๊ป จาํกดั และรา้นอาหารภแูล 

 วนัที่ 30 มนีาคม 2559 นายวุฒไิกร ลีวีระพนัธุ์ ที่ปรึกษาการ

พาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม ที่ตลาดเจ้าพระยาแลนด ์

ตําบลบางหลวง อําเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท โดยมนีางสาววรวรี ์

ภู่สวสัดิ ์ผูอ้ํานวยการสาํนกัระบบราคาและปรมิาณสนิคา้ นายเบญจ

พล เปรมปรดีา รองผูว้า่ราชการจงัหวดัชยันาท หวัหน้าส่วนราชการ 

พ่อคา้ ประชาชนจงัหวดัชยันาทให้การต้อนรบั ตลาดแห่งนี้จะเป็น

การเชือ่มโยงตลาดภาคการคา้กบัแหล่งท่องเทีย่วเป็นอย่างด ีทําให้

เกดิการกระตุ้นเศรษฐกจิในระดบัชุมชนใหเ้ขม้แขง็ ซึ่งภายในงานมี

ทัง้กจิกรรมใหผู้ท้ ีม่าร่วมงานไดร้่วมสนุก ตัง้แต่การเปิดตลาดต้องชม

ทีใ่หทุ้กคนทีม่โีชคไดร้บัรางวลัจากลกูโปง่ทีป่ระธานเปิด การแข่งขนั

การปรุงอาหาร การจาํหน่ายสนิคา้ธงฟ้าราคาประหยดั การจําหน่าย

สนิคา้ OTOP สนิคา้ชุมชน และสนิคา้ SMEs บนพื้นทีท่ี่พรอ้มให้

ถ่ายภาพความประทบัใจตลอดเวลา 

 วนัที ่31 มนีาคม 2559 สาํนกังานพาณชิยจ์งัหวดัภเูกต็ ร่วมจดับูธ

พรอ้มกบันําสนิคา้และธุรกจิทีไ่ดร้บัตราภเูกต็แบรนด ์จดัแสดงในงาน

ตามนโยบายโครงการประชารัฐ ที่มท .1 และ ปลัดกระทรวง

มหาดไทยเป็นผู้ออกตรวจ และมอบใบสําคัญจดทะเบียนบริษัท 

ประชารฐัใหแ้ก่บรษิทั รกัสามคัคภีเูกต็ จาํกดั ซึง่รวมทุนโดยนกัธุรกจิ

ที่มาดําเนินกิจการในภูเก็ต เพื่อให้เกิดการส่งเสริมตลาดและ

เชือ่มโยงตลาด รวมทัง้เป็นช่องทางกระจายสนิคา้ต่อไป 

8 - 12   
เทศกาลเมอืงเบตงโครงการ 

7 เมอืงหลกั จ.ยะลา 

18 เสวนา "AEC Smart Move : 
รูท้ศิ พชิติโอกาส กา้วสู่ตลาด

อาเซยีนอย่างยัง่ยนื 
 

16  AEC Smart Move : รูท้ศิ พชิติโอกาส กา้วสู่ตลาดอาเซยีน
อย่างยัง่ยนื” และกจิกรรมจบัคู่ธรุกจิ “DITP AEC CLUB 

Business Matching and Networking 
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