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คุยกับ กบภ.
สวัสดีค่ะท่านผูอ้ ่านทุกท่าน จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมภิ าคฉบับนี้ ขอนาเสนอเรื่องราวเกีย่ วกับแนวทางใน
การปฏิรูปนโยบายการค้าของกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทัง้ ถ่ ายทอดการทางานของกระทรวงที่มคี วาม
สอดคล้องกับนโยบาย Digital Economy อันเนื่องมาจากกระแสเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งส่งผลต่อการ
เปิ ดกว้างการแข่งขันที่เพิม่ มากขึ้น ทาให้พวกเราชาวพาณิชย์ต้องมีการปรับตัว นอกจากนี้การเปิ ด
โอกาสให้ผปู้ ระกอบการรายใหม่จากทัวทุ
่ กมุมโลกได้เข้ามาแข่งขันในตลาด ทาให้เกิดการขยายขนาด
ตลาด มีการเติบโตอย่ างรวดเร็ว ของธุร กิจที่เรีย กว่า วิส าหกิจเริ่มต้น (Startup) ซึ่งส่ ว นมากจะใช้
เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันธุรกิจให้ประสบความสาเร็จ สุดท้ายแต่ไม่ทา้ ยสุดมาทาความรูจ้ กั
กับเว็บไซต์ดา้ นข้อมูลเศรษฐกิจการค้าในภูมภิ าค (www.aecthaibiz.com) และการให้บริการรูปแบบ
ใหม่ของกระทรวงพาณิชย์ กับ MOC Mobile Application
ทีมงาน กบภ.
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แนวทางการปฏิ รปู นโยบายการค้าของกระทรวงพาณิ ชย์
Position Shift for MOC’s Reform
เศรษฐกิจโลกยุคใหม่มกี ารพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว ภาครัฐและเอกชนจาเป็ นต้องมีเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การค้าทีช่ ดั เจนและไปในแนวเดียวกัน เพือ่ ให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศอย่าง
มีเอกภาพ กระทรวงพาณิชย์ ซึง่ เป็นหน่ วยงานหลักในการกาหนดยุทธศาสตร์และนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ
การค้า จึงได้กาหนดแนวทางการปฏิรปู นโยบายการค้า เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในปจั จุบนั และพร้อมรับ
กับสภาวะทางเศรษฐกิจทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงในรูปแบบใหม่ในอนาคต ออกเป็น 4 Position Shift ดังนี้
ก้าวสู่ยุคอุปสงค์นาการค้า
(From Supply Driven to Demand
Driven
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ก้าวสู่การเป็นเศรษฐกิจการค้าที่
ใช้ภาคบริการเป็นตัวนา (From
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to Service)
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ปรับบทบาทจากการกากับและ
ควบคุมเป็นการส่งเสริมและ
อานวยความสะดวกทางการค้า
(From Regulation
to Facilitation)
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พัฒนาภาคการผลิตสู่
การสร้างมูลค่า
(From OEM to Value Creatio

• Position Shift 1 : ก้าวสู่ยุคอุปสงค์นาการค้า โดยปรับเปลีย่ นยุทธศาสตร์การค้าทีม่ ุ่งตอบสนองอุปทาน
ไปเป็ นการค้าทีเ่ น้นการผลิตเพื่อตอบสนองอุปสงค์เป็ นสาคัญ โดยเน้นการให้ขอ้ มูลเชิงลึกด้านความต้องการ
สินค้าหรือบริการของตลาดแก่ผู้ผลิตว่าต้องการสินค้าอะไร ปริมาณเท่าไร และมีทศิ ทางและแนวโน้มความ
ต้องการของโลกเป็ นอย่างไร (Mega Trend) อาทิ สังคมสูงอายุ (Aging Society) การเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
(Eco Friendly) เป็นต้น การดาเนินการเช่นนี้จะทาให้ปรับตัวเองจากผูร้ บั (Passive) เป็ นผูใ้ ห้ (Active) ซึ่งจะมี
ความได้เปรียบและมีอานาจต่อรองทางการค้า
• Position Shift 2 : ก้าวสู่การเป็ นเศรษฐกิ จการค้าที่ ใช้ภาคบริ การเป็ นตัวนา โดยปรับแนวทางการ
ดาเนินงานสู่การใช้ภาคบริการเป็นตัวนา ด้วยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการค้าและการส่งออกจากเดิมทีเ่ น้น
การพึง่ พาสินค้า (Goods) ซึ่งมีขอ้ จากัดด้านการสร้างมูลค่าเพิม่ ไปเป็ นเน้นการค้าและการส่งออกภาคบริการ
เพือ่ ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ได้มากขึน้ อาทิ กลุ่มบริการด้านการเกื้อหนุ น (Supporting Services) และภาค
บริการอื่นๆ ทีก่ ระทรวงพาณิชย์จะร่วมมือกับหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการพัฒนาส่งเสริมุธุรกิจบริการเหล่านี้
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง
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• Position Shift 3 : ปรับบทบาทจากการกากับและควบคุมเป็ นการส่งเสริ มและอานวยความสะดวกทางการค้า โดยปรับบทบาทจากการ
กากับและควบคุม เป็ นการส่งเสริมและอานวยความสะดวกทางการค้า เน้นการปรับกฎระเบียบที่เป็ นข้อจากัดและเป็ นอุปสรรคต่อการค้า (From
Regulation to Facilitation) เพื่อมิให้เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจการค้า โดยยังคงไว้ซ่งึ มาตรการทีป่ กป้องผลประโยชน์ ของประเทศและ
ประชาชน ในขณะทีจ่ ะเน้นปรับบทบาทกระทรวงฯ ให้เป็นหน่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้มากขึน้
• Position Shift 4 : พัฒนาภาคการผลิ ตสู่การสร้างมูลค่า โดยการปรับจากภาคการผลิตสู่การสร้างมูลค่า หรือการพัฒนาการค้าไทยจากการ
รับจ้างผลิต/บริการซึง่ ได้ผลประโยชน์เพิม่ ต่าและไม่ยงยื
ั ่ นไปสู่การเป็นผูค้ า้ และผูป้ ระกอบการทีม่ เี อกลักษณ์และแบรนด์ของตนเอง ซึ่งสามารถสร้าง
มูลค่าเพิม่ ได้สงู ขึน้ และยังยื
่ นกว่า โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีในระดับสูง เพื่อสร้างวงจรผลิตภัณฑ์ของตนเองใหม่ (Product Life Cycle) และส่งเสริม
การเป็นผูป้ ระกอบการรุ่นใหม่ทใ่ี ช้นวัตกรรมและ R&D เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ทางการค้า โดยมีจุดมุง่ หมายไปสู่การเป็นประเทศทีม่ รี ายได้สงู ในอนาคต
โดยทีแ่ นวทางการปฏิรปู นโยบายการค้าของกระทรวงพาณิชย์ทงั ้ 4 แนวทางนี้ จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจการค้าของประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจทีเ่ ป็ น
การสร้างสรรค์มลู ค่าและภาคบริการ ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการ SMEs และวิสาหกิจรายย่อย ทาให้เกิดความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจการค้าในประเทศ พร้อมทัง้ เกิดการพัฒนาในด้านการอานวยความสะดวกทางการค้าเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจทิ ลั และเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ทางานขององค์กรในเชิงรุกและมีธรรมาภิบาล

เกร็ดพาณิ ชย์
บทบาทของกระทรวงพาณิ ชย์...

การส่งเสริ มนวัตกรรมเพือ่ การค้า
1. นวัตกรรมด้านผลิ ตภัณฑ์ (Product Innovation) เป็ นการ
ส่งเสริมการสร้างมูล ค่ าเพิม่ ให้ส ินค้าและบริการ อาทิ การออกแบบ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดแสดงและส่งเสริมสินค้านวัตกรรมและการออกแบบ
เช่น Thailand Innovation and Design Expo (TIDE), Talent Thai, ตรา
Design Excellence Award (Demark) ส่ งเสริมสิน ค้าศิล ปาชีพและ
ภูมปิ ญั ญาไทย รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริม IPR (Intellectual Property
Rights) และตลาดสินค้า GI

2. นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process Innovation) เป็ นการ
ั ญาท้อ งถิ่น ในการผลิต ส่ ง เสริม สิน ค้า ที่เป็ น มิต รต่ อ
ส่ ง เสริม ให้ใ ช้ภู มปิ ญ
สิง่ แวดล้อม (โครงการ Design from Waste of Agriculture) และการ
ยกระดับการให้บริการภาคธุรกิจด้วยระบบ IT

3. นวัตกรรมทางธุรกิ จ (Business Model Innovation)
พัฒนารูปแบบ E-Commerce & Digital Economy รวมทัง้ การพัฒนา
และส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์
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วิ สาหกิ จเริ ม่ ต้น

Startup

ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กจบใหม่ หรืออาเฮีย วัยกลางคน ล้วนแล้วแต่อยาก
ทางานทีเ่ ป็ นของตัวเองด้วยกันทัง้ นัน้ จึงเกิดการเริม่ ต้นทาธุรกิจเป็ น SMEs
เปิดกิจการ ขายของทางเว็บ หรือแม้แต่อาชีพอิสระ แต่บางธุรกิจก็ยงั ไม่ถงึ จุด
ทีไ่ ด้ก าไรมากพอ หรือ ไม่ส ามารถขยายการเติบโตไปได้ม ากกว่ า นี้ (not
scalable) แท้ทจี ่ ริงแล้ว เคยสงสัย กัน ไหมค่ะ ว่าธุร กิจอะไรทีส่ ามารถสร้าง
กาไรและเติบโตอย่างรวดเร็วได้ คาตอบก็คอื “Startup” ค่ะ
ธุรกิจ Startup จะมีความแตกต่างจากธุรกิจ SMEs ตรงที่ Startup เป็ น
ธุรกิจทีถ่ ูกออกแบบมาให้เติบโตเร็วอย่างก้าวกระโดด ไม่มขี อ้ จากัดหรือการ
กาหนดรูปแบบที่ตายตัวในเรื่องของทีมงาน โครงสร้างธุรกิจ วิธกี ารใช้เงิน
และการทาตลาด รวมทัง้ ไม่ได้เกี่ยวข้องว่าจะต้องเป็ นธุรกิจที่เป็ นธุรกิจที่ใช้
เทคโนโลยีขนสู
ั ้ ง ได้รบั การลงทุน มีการควบกิจการ หรือการเข้าตลาดหุน้ แต่
อย่างใด ในขณะที่ SMEs มักจะมีเป้าการดาเนินการธุรกิจให้มรี ายได้เติบโต
อยู่ท่ปี ระมาณปี ล ะ 30%-50% หรือ หากเป็ น ช่ ว งเกิดใหม่ก็อ าจอยู่ท่ปี ี ล ะ
100%-200% เป็ นอย่างมาก โดยทีม่ คี วามสามารถในการสร้างสิง่ ทีผ่ บู้ ริโภค
ได้ในกลุ่มเป้าหมายหนึ่ง แต่ไม่ได้มที รัพยากรหรือความสามารถในการขาย
การตลาด และการจัดจาหน่ ายสินค้าหรือบริการให้ผบู้ ริโภคในกลุ่มเป้าหมาย
ใหญ่ๆ ได้อย่างทัวถึ
่ ง ตัวอย่างเช่น ธุรกิจบริการอย่างร้านอาหาร ธุรกิจ สปา
หรือช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ทีม่ ขี อ้ จากัดในการเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะต่อ
ให้รา้ นอาหารได้รบั ความนิยมเพียงใด หรือช่างทีม่ ฝี ี มอื จะเป็ นทีต่ ้องการแค่
ไหน ธุ ร กิจ เหล่ า นัน้ ก็จ ะมีข ้อ จ ากัด ทางด้า นกายภาพในพื้น ที่ท่ีส ามารถ
ให้บริการและการทาตลาดให้ทวถึ
ั ่ งได้

จากบทความของ Paul Graham นักลงทุนไอทีช่อื ดัง เจ้าของบริษัท Y
Combinator ทีล่ งทุนใน Startup มากกว่า 400 ราย อาทิ Dropbox, AirBnb,
Disqus, Scribd เป็ นต้น มีการถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับแวดวง
Startup ไว้เพิม่ เติมว่า ธุรกิจทีจ่ ะสามารถเป็ น Startup ทีป่ ระสบความสาเร็จได้
นัน้ จะต้องมีคุณสมบัตสิ องอย่างคือ 1) ทาธุรกิจทีน่ าเสนอสิง่ ทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการของ
ตลาดทีม่ ขี นาดใหญ่ และ 2) มีความสามารถในการเข้าถึงตลาดทีใ่ หญ่นนั ้ ได้ อีก
นิยามของ Startup ของ Dave McClure ผูก้ ่อตัง้ กองทุน 500 Startups กล่าวไว้
ว่า “Startup คือบริษัทที่กาลังสับสนว่า 1) ผลิตภัณฑ์ของตนเองคืออะไร 2)
ลูกค้าเป็นใคร และ 3) สามารถหารายได้ได้อย่างไร และทันทีทบ่ี ริษทั ใดสามารถ
ตอบคาถามได้ทงั ้ 3 ข้ออย่างมีกาไรแล้ว บริษทั นัน้ จะสิ้นสุดสภาพความเป็ น
Startup และกลายเป็น ธุรกิจจริงๆ”
Startup และนวัตกรรม
การทาธุรกิจ เริม่ ต้นจาก ความขัดสนหรือการมีปญั หา ผูร้ เิ ริม่ ธุรกิจจึงค้นหาสิง่
ใหม่ๆ มาเพื่อ ตอบโจทย์ข องปญั หาเหล่านัน้ เกิดเป็ น การสร้างนวัต กรรมใน
รูปแบบธุรกิจ (Business Model Innovation) โดยทาให้ธุรกิจเติบโตขึน้ ด้วย
ความหลากหลาย มีการใช้เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตมาสร้างความสามารถใน
การเข้าถึงคนหมูม่ ากได้ในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยต้นทุนทีต่ ่า ทาให้เกิดโอกาสทาง
ธุรกิจ ดังนัน้ กุญแจสาคัญของ Startup คือ การแข่งขันกันที่ความเร็ว (Speed)
และความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ (Creativity) รวมทัง้ การใช้เทคนิคการตลาดแบบ
Viral Marketing เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ และการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

ตัวอย่าง Startup ของประเทศไทย
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Digital Economy
Digital Economy หรือ เศรษฐกิจดิจทิ ลั เป็ นการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยการน าเอาเทคโนโลยี ดิ จิ ท ั ล เข้ า มาใช้ เ พื อ่ เพิ ่ม
ประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลผลิตมวลรวมของประเทศ ซึง่
กระทรวงพาณิชย์ของเรา โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มกี ารดาเนินงาน
เพือ่ สนับสนุนและส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจดิจทิ ลั เช่นกัน ดังนี้

ส่งเสริมและสนับสนุนดิ จิทลั เพื่อเศรษฐกิ จ
1. สร้างและพัฒนาผูป้ ระกอบธุรกิจให้ใช้ e-Commerce
2. ยกระดับขีดความสามารถทางธุรกิจ e-Commerce ให้มมี าตรฐาน
เทียบเคียงการรับรองระดับสากล
• กาหนดหลักเกณฑ์ตามลักษณะการประกอบธุรกิจ B2B, B2C และ
e-Marketplace
• วางแนวทางการจัดทาต้นแบบการพัฒนาร้านค้าออนไลน์สู่สากล
3. เพิม่ ความน่าเชือ่ ถือในการประกอบธุรกิจ
• ออกเครื่องหมายรับรองความมีตวั ตน DBD Registered (14,457
ราย 16,283 เว็บไซต์)
• ออกเครื่องหมายรับรองความน่ าเชื่อถือ (DBD Verified) แบ่งเป็ น
3 ระดับ Silver, Gold และ Platinum (ระดับ Silver 143 ราย 155
เว็บไซต์)
4. ส่งเสริมการตลาดและกระตุน้ การค้าออนไลน์
• จัดกิจกรรมลดราคาสินค้าออนไลน์ Thailand Online Mega Sale
(www.megasale.in.th)
• ตลาดกลางผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP, Halal, Organic, GI และ Fair
Trade (www.thaicommercestore.com)
• พัฒนาผูป้ ระกอบการให้สร้างร้านค้าออนไลน์ได้
• ขยายช่อ งทางการค้าผ่ าน Smart Phone “Thai Commerce
Application”
• จัดงาน e-Commerce Day เพื่อเป็ นเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ สร้าง
เครือข่ายผูป้ ระกอบการ e-Commerce อย่างครบวงจร

3. e-Service
• ให้บ ริก ารขอหนัง สือ รับ รอง รับ รองส าเนาเอกสารและตรวจค้น
เอกสารทะเบียนธุรกิจ งบการเงิน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต ชาระเงินค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร และ เลือก
รับเอกสารได้ดว้ ยตนเอง EMS หรือ พนักงานส่งเอกสารกรม
4. e-Certificate บริการออกหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
5. บริ ก ารออกหนั ง สื อ รั บ รองนิ ติ บุ ค คลเป็ นภาษาอั ง กฤษทาง
อิเล็กทรอนิกส์
6. บริการคลังข้อมูลธุรกิจ
• บริการข้อมูลนิติบุคคลและงบการเงินแก่ภาคธุรกิจในการนาไปใช้
วางแผนบริการจัดการ ขยายตลาด ช่องทางทางธุรกิจ ผ่านเว็บไซต์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
7. บริการข้อมูลธุรกิจ Online สู่หน่วยราชการ
• เชื่อมโยงข้อมูลนิตบิ ุคคลระหว่างหน่ วยงานภาครัฐ ลดขัน้ ตอนจาก
7 วัน เป็น Real Time
8. E – Filing บริการรับฝากงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
9. DBD e-Service Application
10. พัฒนาระบบ e-Accountant
• ให้บริการแก่ผทู้ าบัญชีแบบ Single Point ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า
11. เตรียมความพร้อมให้บริการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลทางอิเล็กทรอนิกส์
“e-Registration”
• กาหนดเปิดให้บริการในปี 2560

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อส่งเสริมการให้บริการ
1. Single Point เริม่ ต้นธุรกิจ ณ จุดเดียว
• บูรณาการร่วมกับกรมสรรพากร สานักงานประกันสังคม และกรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน รับจดทะเบียนจัดตัง้ นิติบุคคลโดย
ยืน่ คาขอ ณ จุดเดียวทีศ่ ูนย์บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลด
ระยะเวลาในการเริม่ ต้นธุรกิจ จาก 25 วัน เหลือ 1 ชัวโมง
่
2. พัฒนาระบบจองชือ่ นิตบิ ุคคลทางอินเทอร์เน็ต
• ตรวจสอบและจองชื่อ ผ่านเว็บไซต์ www.dbd.go.th โดยทราบผล
ภายใน 20 นาที จากเดิมใช้เวลาเกือบ 2 วัน
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ในป จั จุ บ ัน การให้บริก าร และการสืบค้น ข้อ มูล ต่ า งๆ สามารถ
เข้า ถึ ง ได้ อ ย่ า งสะดวกรวดเร็ ว ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ผ่ า นทาง Internet
โดยเฉพาะกับโทรศัพท์มอื ถือ (Mobile) ซึ่งปจั จุบนั ได้เปลีย่ นจากโทรศัพท์
ที่ใช้ส าหรับสื่อสาร พูดคุยเพียงอย่ างเดียว
เป็ น Smart Phone
ซึ่ง เหมือ นกับ มีค อมพิว เตอร์ ข นาดพกพาสามารถใช้ติด ต่ อ สื่อ สาร
และสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว





Mobile

Etc.

กระทรวงพาณิชย์ซง่ึ มุง่ มันพั
่ ฒนา ครบวงจรการค้าเพือ่ ความอยู่ดมี ี
สุ ข ของคนไทย จึง มีก ารพัฒ นา แอปพลิเ คชัน่ ส าหรับ ใช้ ง านผ่ า น
โทรศัพท์มอื ถือ (Mobile Application) สาหรับให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศและบริการต่างๆจากกระทรวงพาณิชย์ได้ทุกทีท่ ุกเวลา ผ่าน
ทางโทรศัพ ท์มอื ถือ ทัง้ ในระบบ iOS และ Android โดยมีจานวน
4 Application ได้แก่
1. MOC Life
2. MOC Tracking
3. MOC Statistic
4. MOC Search

SMART PHONE

ศูนย์รวมบริ การของกระทรวงพาณิ ชย์
ที่ เกี่ ยวข้ องกับชี วิตประจ าวันของ
คนไทย ประกอบด้ ว ย 3 บริ ก าร
ดังนี้
ตรวจสอบราคาสินค้าเกษตร

ศูนย์กลางการติ ดตามสถานะการ
ทาธุรกรรมออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงพาณิ ชย์ ประกอบด้วย

ศูนย์กลางการให้บริ การข้อมูลสถิ ติ
ของกระทรวงพาณิ ชย์สาหรับประชาชน
ประกอบด้วย
มูลค่าการค้าของไทย

ติดตาม

ร้องเรียนราคาสินค้าที่ไม่เป็นธรรม

MOC Live TV

การส่งออกของไทย
แจ้งเตือน

ศูนย์กลางการให้บริ การค้นหาข้อมูล
ของกระทรวงพาณิ ชย์สาหรับประชาชน
ประกอบด้วย 4 บริ การ
ข้อมูลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า

การนาเข้าของไทย
คลังสินค้าตามนโยบายรัฐบาล
สถิติมูลค่าการค้าชายแดน

แนะนาเส้นทาง

สถิตินิติบุคคลจัดตั้งใหม่

ข้อมูลทางการเงินธุรกิจ

Download ได้ ที่...
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เปิดตลาดภูมิภาค
เที่ยวตลาดภาคกลาง:
“ตลาดต้าน้ าบ้านต้นตาล จ.สระบุรี”
เปิ ด ตลาดภู ม ิภ าคฉบับ นี้ พาท่ า นผู้อ่ า นมาเที่ย วชมสถานที่
ท่องเทีย่ วเชิงอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุร ี อยู่รมิ แม่
่
น้าปาสักของชาวบ้านชุมชนต้นตาลในอาเภอเสาไห้ ซึ่งเป็ นชุมชนทีม่ ี
ประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 200 ปี แล้ว เพราะประวัตขิ องชาว
ชุมชนนี้แต่เดิมนัน้ ได้อพยพมาจากอาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 1 ในขณะนัน้ อยู่ในความครอบครองของพม่า ชาว
เชีย งแสนทัง้ หมดที่อ พยพออกมาได้กระจายกัน ไปตัง้ รกรากตาม
จังหวัดต่างๆ อย่างเช่นที่อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรแี ห่งนี้ก็ถือว่า
เป็ น ที่ท่ีม ีจ านวนชาว “ไท-ยวน” มาก ที่สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ซึ่ง ชาวบ้า น
ชุมชนต้นตาลนี้กย็ งั คงเหนียวแน่น และช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมพื้น
ถิ่นของบรรพบุรุษ ชาวไท-ยวนไว้อ ย่างดี ทัง้ เรื่องภาษาพูดส าเนีย ง
แบบชาวเหนื อ การแต่ ง กายแบบไท-ยวนโบราณ หรือ แม้กระทัง่
ศิลปะการแสดง อาหารการกินก็ยงั คงช่วยกันอนุรกั ษ์ไว้มาจนถึงเด็กๆ
รุ่นปจั จุบนั
ตลาดต้ า น้ า บ้า นต้ น ตาล เป็ น ตลาดนั ดเล็กๆ ริม แม่ น้ าป่าสัก
ทีเ่ กิดจากการรวมตัวกันของชาวบ้านในพื้นทีน่ าข้าวของ อาหารการ
กินพื้นเมืองมาจาหน่ ายแก่คนทัวไป
่ ซึ่งเปิดทาการค้าขายกันเฉพาะ
วันอาทิตย์เท่านัน้ ส่วนวันอื่นๆ ถ้าใครเกิดหลงมา ก็คงได้เห็นแต่แผง
เปล่ า ๆ และชาวบ้า นในพื้น ที่ท่ีใ ช้ช ีว ิต ประกอบอาชีพ อื่น ๆ กัน
ตามปกติ พอถึงวันอาทิตย์ บริเวณตลาดต้าน้าแห่งนี้กจ็ ะเริม่ คึกคักกัน
ตัง้ แต่เช้า ซุ้มแผงค้าที่ตกแต่งกันอย่างง่ายๆ ให้บรรยากาศแบบทาง
เหนือ จะเต็มไปด้วยอาหารและขนมพืน้ เมืองมากมาย ไม่ผดิ กับเวลา
ทีเ่ ราไปเทีย่ วกาดเมืองเหนืออย่างไรอย่างนัน้ เพราะจะแว่วเสียงอู้คา
เมืองอยู่รอบตัว แถมการกินหันไปทางไหนก็ละม้ายอาหารเหนือ เช่น
ไข่ป่าม แกงเปรอะ แป้งจี่ ข้าวแคบ ข้าวซอย ขนมจีน รวมถึงอาหาร
จากภาคอื่นๆ ทีถ่ อื ว่าเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมกันมา ซึง่ มีอาหาร
การกิน ให้เ ราเลือ กมากมายทัง้ ขนมครก ขนมไข่ ป ลา ขนมต้ ม

ทอดมัน ส้มตา ไก่ย่าง ปนั สิบ ช่อม่วง ก๋วยเตีย๋ วเรือ ขนมเบื้อง
ญวน ฯลฯ และที่พลาดชิมไม่ได้เมือ งมาถึง ตลาดต้า น้ าแห่งนี้
คือ “ผัดหมี่ไท-ยวน” และ “ขนมกง” ซึ่ง ถือว่าเป็ นอาหารขึน้
ชื่อประจาตลาดทีไ่ ม่ว่าใครมาก็ต้องกินให้ได้ เลือกซื้อหาของกิน
กันได้แล้ว ทีน้กี เ็ ลือกจับจองทีน่ งั ่ ในศาลาริมน้ าได้เลย ซึ่งแน่ นอน
ว่าบรรยากาศก็ย ิ่งชวนให้ค ิดว่าอยู่เมืองเหนืออย่างไรอย่ างนัน้
เพราะที่นงั ่ ในศาลาก็ปเู สื่อไว้คอยท่า พร้อมกับ “โตก” ที่ เตรียม
ให้เราไว้ใช้วางสารับอาหารตามแบบฉบับชาวล้านนาเป๊ะ นังเล่
่ น
กินของคาวหวานกันไปเพลินๆ ช่วงเที่ยงๆ ก็จะมีการแสดงจาก
ลูกหลานชาวชุมชนต้นตาล มาฟ้อนมาราประกอบเสียงสะล้อ ซอ
ซึง ให้บรรยากาศแบบล้านนา แต่อยู่ใกล้กรุงแค่น้ี ถ้าไม่ได้มาด้วย
ตัวเอง บอกไปใครก็คงไม่เชือ่ แน่ๆ

เมือ่ อิม่ หน่ ากันดีแล้ว ก่อนกลับก็หาซื้อของฝากติดไม้ตดิ มือ
กันซักหน่อยนะค่ะ เพราะนอกจากของกินคาวหวานแล้ว สินค้า
ท ามือ ผ้า ทอลายสวยๆ เสื้อ ผ้า แบบชาวไท-ยวน ผ้า พัน คอ
กระเป๋าย่าม ไปจนถึงเครือ่ งจักรสาน ตุ๊กตา ของเล่น ของจุกจิก
อี ก มากมาย ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สิ น ค้ า ที่ช าวบ้ า นท ากัน เอง
โดยเฉพาะผ้าทอลวดลายแบบชาวไท-ยวน ทีส่ าวน้อยสาวใหญ่
ในหมูบ่ า้ นยังคงนังประจ
่
ากีท่ อผ้าเป็นกิจวัตร นับว่าเป็ นชุมชนที่
เหนี ย วแน่ น ทางวัฒ นธรรม และรากเหง้า ของตัว เองมากๆ
เพราะถึง แม้จ ะอพยพมาอยู่ ต่ า งถิ่น นานนับ ร้อ ยปี แ ล้ว และ
ลูกหลานชาวไท-ยวนต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นไป
แต่กย็ งั คงอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรมดัง้ เดิม และปฏิบตั ติ ามรอยบรรพบุรุษของตนอย่างดี ถ้าคิดถึงบรรยากาศแบบเมืองเหนือ แต่ไม่ม ี
เวลามากพอจะเดินทางไปไกลๆ วันอาทิตย์น้ีลองแวะมาเที่ยว
ตลาดต้าน้ าบ้านต้นตาลกันดู รับรองว่าเหมือนได้ไปเทีย่ วกาด
เมืองเหนืออย่างไรอย่างนัน้ เลย
ทีม่ า: กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
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ระหว่างวันที่ 1 – 16 เมษายน 2559
สิ นค้าอุปโภคบริโภค :
สถานการณ์สนิ ค้าอุปโภคบริโภคประจาสัปดาห์ท่ี 1 และ 2 ของเดือนเมษายน
พบว่าสถานการณ์ภยั แล้งอาจทาให้ราคาสินค้าเกษตรบางรายการปรับเพิม่ ขึ้น
ั
บ้าง เช่น มะนาว ถั ่วฝกยาว
แต่ภาพรวมทัวไปราคาสิ
่
นค้าเกษตรยังไม่เพิม่ ขึน้ สูง
มากนัก ขณะที่สนิ ค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ หลายรายการมีราคาคงที่ และหลาย
รายการมีราคาลดลง อาทิ หมวดอาหารเครื่องดื่ม และของใช้ประจาวัน มีการ
ปรับลดราคาหลายรายการ เช่น กาแฟผงสาเร็จรูป ข้าวสารบรรจุถุง ผงซักฟอก
เป็ นต้น เพราะมีสภาวะของการแข่งขันสูง ประกอบกับประชาชนยังระมัดระวัง
การใช้จ่าย เนื่องจากเศรษฐกิจทีไ่ ม่ดี

สิ นค้าเกษตรที่สาคัญ :
ข้าวเปลือกเจ้า : ราคาทรงตัว
• สถานการณ์ โลก : ในช่วง 2 สัปดาห์น้ี การซื้อขายข้าวในตลาดต่ างประเทศ
ทรงตัว ส่ งผลให้ราคาข้าวโดยรวมสัปดาห์น้ีไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ท่ผี ่านมา
โดยข้าว 100% ชัน้ 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาอยู่ท่ตี นั ละ 392
ดอลลาร์ ส่ ว นปลายข้าว เอ.วัน .พิเศษ ส่ งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาตัน ละ 343
ดอลลาร์ นอกเหนือจากนี้มรี ายงานข่าวจากรัฐบาลเวียดนามซึ่งได้คาดการณ์ว่า การ
ส่งออกข้าวครึง่ แรกของปี 2559 จะขยายตัว แม้ผลผลิตลดจากภัยแล้ง โดยคาดว่าจะ
สามารถส่งออกข้าวได้มากกว่า 3 ล้านตัน ในช่วงครึง่ แรกของปี 2559 เพิม่ ขึน้ 12%
จากปี ก่ อนหน้ า เนื่ องจากความต้ องการที่เพิ่มสู งขึ้นจากจีน และชาติเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้อ่ืนๆ ตามการ รายงานของสมาคมอาหารเวียดนาม (VFA)
เวียดนาม ได้ส่งออกข้าวไปแล้วทัง้ สิน้ 1.55 ล้านตัน ในช่วงเดือน ม.ค. ถึงเดือน มี.ค.
เพิม่ ขึ้น 38% เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า อย่างไรก็ตามภัยแล้ง และภาวะน้ าเค็มรุก
พื้นที่ได้ชะลอการเติบโตของภาคเกษตรกรรมของเวียดนามในช่วงไตรมาสแรก ทา
ให้ผลผลิตข้าวลดลง ขณะเดียวกัน ราคาส่งออกข้าวของประเทศก็ปรับตัวสูงสุดใน
รอบ 5 เดือน ในช่วงปลายเดือน มี.ค. “ราคาที่สูงขึ้นท้าให้การส่งออกข้าวเสีย
ความสามารถในการแข่งขัน และส่วนแบ่งตลาดในช่วงเวลาอันใกล้น้ี” รายงานรัฐบาล
ระบุ ผลผลิตข้าวของเวียดนามอาจลดลง 0.5% ในปี น้ี นับเป็ นการตกลงครัง้ แรก
นับตัง้ แต่ปีงบประมาณ 2553/2554 ที่ 28 ล้านตัน เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้ง
และรัฐบาลวางแผนที่จะเปลี่ยนจากการปลูกข้าวไปเป็ นการปลูกข้าวโพด นักวิจยั
สินค้าทางการเกษตร จาก BMI ระบุ เวียดนามอาจเดินตามรอยไทยในการปรับ
โครงสร้างการปลูกข้าวด้วยการลดพื้นทีเ่ พาะปลูก และเปลีย่ นปลูกพืชอื่นๆ ทีใ่ ช้น้ า
น้อย สถานการณ์ในประเทศ : ราคาเฉลีย่ ทีเ่ กษตรกรขายได้ เดือนมีนาคม ลดลงจาก
เดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากเริม่ มีผลผลิตนาปรังออกสู่ตลาดประกอบกับภัยแล้ง ส่งผล
ให้คุณภาพข้าวลดลง จากข้อมูลการส่งออกในช่วงสามเดือนแรกพบว่า ปริมาณการ
ส่งออกเพิม่ ขึน้ มากกว่า 20 % เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีทผ่ี ่านมา คาดการณ์
ว่า ราคาข้าวอาจจะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากภัยแล้งส่งผลกระทบให้มผี ลผลิตออกสู่
ั
ตลาดไม่มาก แต่อาจจะมีปญหาเรื
อ่ งคุณภาพข้าวทีม่ เี มล็ดหักหรือลีบ
• สถานการณ์ ในประเทศ : ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศทรงตัว ราคาข้าว
100 % ชัน้ 2 อยู่ทก่ี ระสอบละ 1,300 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงาน
อาหารสัตว์กระสอบละ 1,070 บาท และจากรายงานของเวียดนาม อาจจะเป็ นโอกาส
ทีด่ ขี องไทยในการชิงส่วนแบ่งทางการตลาดกลับมา และอาจจะต้องเตรียมรับมือต่อ
การเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีป่ ลูกข้าวเป็นข้าวโพดหากเวียดนามปรับนโยบายดังกล่าว
• แนวโน้ ม : คาดว่ าราคาข้า วเฉลี่ ยในเดื อนเมษายนน่ า จะทรงตัว เมื่ อ
เทียบเดือนที่ผา่ นมา

ชนิ ดข้าว
(บาท/ตัน)

ราคาเฉลี่ย
มี.ค. 59

สัปดาห์ที่ 1
เม.ย. 59

เปลี่ยนแปลง

เปลือกเจ้า
ความชืน้ 15%

7,773

7,713

ลดลง

เปลือกเจ้าหอมมะลิ

10,725

10,662

ลดลง

เปลือกเหนียว
เมล็ดยาว

11,718

11,976

เพิม่ ขึน้

ยางพารา : ราคาสูงขึ้นตามทิ ศทางของตลาดล่วงหน้ า TOCOM
ประกอบกับผลผลิ ตออกสู่ตลาดน้ อย

• สถานการณ์ โลก : ราคายางน่ าจะมีทิศทางปรับตัวสูงขึ้น ในช่วงแคบ
ั ยบวกจากปริมาณอุปทานทีล่ ดลง เพราะเป็นช่วงฤดูยางผลัดใบ
เนื่องจากปจจั
เป็ นไปตามทิ ศ ทางของตลาดล่ ว งหน้ า และความต้ อ งการซื้ อ ของ
ผู้ประกอบการในประเทศ แต่ ปจั จัยลบที่ส่งผลให้ราคาอาจจะปรับตัวได้ใน
ทิศทางแคบ ๆ เนื่องจาก ราคาน้ ามันทีต่ กลงหลังจากการประชุม โอเปคทีไ่ ม่
สามารถตกลงการตรึงกาลังการผลิตได้ และความผันผวนและแข็งค่าของเงิน
บาทและเงินเยน ประกอบกับความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน
• สถานการณ์ ในประเทศ : นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม ได้
เปิดเผยผลการโรดโชว์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ณ
เมืองชิงต่าว มณฑลซานตง ประเทศจีน วันที่ 8-11 เม.ย. ทีผ่ ่านมา พบว่า
เอกชนจีนเตรียมขยายโรงงานล้อยางเพิม่ อีก 2 หมืน่ ล้านบาท พร้อมมีราย
ใหม่อีก 3 รายสนใจลงทุนในไทย นอกจากนี้ นายขุน ศรี ทองย้อ ย รอง
กรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส บริษทั เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร กล่าวว่า บริษทั
เตรียมซื้อทีด่ นิ ในพืน้ ที่ จ.อุบลราชธานี นครพนม สกลนคร จังหวัดละ 600 ไร่
เพือ่ ตัง้ โรงงานผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ 10 กาลังการผลิต 6 หมืน่ ตัน/ปี/โรงงาน
หลังจากทีโ่ รงงานผลิตยางแท่งที่ อ.วังสะพุง จ.เลย ซึ่งเพิง่ ตัง้ เมือ่ 2 ปีทผ่ี ่าน
มาประสบความส าเร็จ อย่ า งมาก สามารถส่ ง ออกยางแท่ น ไปจีน เดือ นละ
ประมาณ 5,000 ตัน ทัง้ นี้ โครงการทัง้ 3 จังหวัด อยู่ระหว่างการทาประชาคม
กับ ประชาชนในพื้น ที่ หากผ่ า นขัน้ ตอนนี้ ไ ด้ ก็จ ะมีก ารก่ อ สร้า งโรงงาน
เดินเครือ่ งการผลิต คาดว่าภายในปี 2560 จะเดินเครื่องผลิตได้ แต่ละแห่งจะ
รับซื้อยางจากเกษตรกรทีเ่ ป็ นสมาชิกในรัศมี 30 กม.จากโรงงาน ในราคานา
ตลาดและสูงกว่าราคาตลาดประมาณเกือบ 10 บาท/กก
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สุกร : ราคาสูงขึ้น

ระหว่างวันที่ 1 – 16 เมษายน 2559
ปาล์มน้ามัน : ราคาสูงขึ้นเนื อ่ งจากผลผลิ ตออกสู่ตลาดน้ อย
และ ตลาดล่วงหน้ ามาเลเซี ย ปรับตัวสูงขึ้น
ผลปาล์มน้ามัน (บาท/กก.)
ทัง้ ทะลาย มีน้าหนักมากกว่า 15 กก.
ราคาเฉลีย่
มี.ค. 59

สัปดาห์ท่ี 1
เม.ย. 59

การเปลีย่ นแปลง

4.50

5.10

เพิม่ ขึน้

ผลไม้
สถานการณ์ ในประเทศ คาดการณ์ผลผลิต ปี 2559 มีดงั นี้ ทุเรียน จะมี
ผลผลิตเป็นจานวน 651,568 ตัน มังคุด จะมีผลผลิตเป็ นจานวน 280,757
ตัน และ เงาะ จะมีผลผลิตเป็นจานวน 326,260 ตัน ผลผลิตจะออกสู่ตลาด
ในช่วงเดือนเมษายน 2559 ซึง่ สานักงานพาณิชย์จงั หวัด ได้เริม่ ดาเนินการ
เตรีย มความพร้อ มในการบริห ารจัด การ โดยมีก ารประสานเชื่อ มโยง
เครือข่ายตลาดปลายทางไปยังจังหวัดต่างๆ ศูนย์จาหน่ ายฯ Farm Outlet
และห้าง Modern Trade ในส่ วนของตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะมีค วาม
ต้อ งการมาก กระทรวงฯ มีแผนกระจายผลผลิต โดยการจัดคณะผู้แทน
การค้ า เพื่อ เชื่อ มโยงตลาด รวมถึ ง การเข้า ร่ ว มงานแสดงสิ น ค้ า ใน
ต่างประเทศ
ผลไม้

ราคาเฉลี่ยช่วงผลผลิ ตเริ่ มออกสู่ตลาด
เดือนเมษายน (บาท/กก.)
2557

2558

2559

มังคุด

88.67

79.68

90

เงาะโรงเรียนคละ

47.13

52.23

60

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
• ราคาข้าวโพดทีเ่ กษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์น้ีเฉลีย่
กิโ ลกรัมละ 7.68 บาท ทรงตัว เท่ากับสัปดาห์ก่อ น และราคาข้าวโพดที่
เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์น้ีเฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.11
บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
• ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ทีโ่ รงงานอาหารสัตว์รบั ซื้อสัปดาห์
นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ8.33 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.45 บาท ของสัปดาห์
ก่อนร้อยละ 1.42 ส่วนราคาขายส่ งไซโลรับซื้อสัปดาห์น้ีเฉลี่ยกิโลกรัมละ
7.98 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.03 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.62

ไข่ไก่ : ราคาลดลง
ั บนั ยังอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนทาให้ความต้องการบริโภคไข่
สถานการณ์ปจจุ
ไก่มนี ้อย สวนทางกับปริมาณไข่ไก่ทเ่ี ข้าสู่ทอ้ งตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสารวจทัวไปในท้
่
องตลาดสัปดาห์น้ีลดลง
จากฟองละ 2.80 บาท เป็ นฟองละ 2.70 บาทในสัปดาห์แรก และฟองละ
2.60 บาท ในสัปดาห์ท่ี 2

ในสัปดาห์แรกใกล้เ ข้า สู่ช่ ว งเทศกาลสงกรานต์ ท าให้ค วามต้อ งการ
บริโภคเนื้อสุกรเพิม่ ขึ้น ขณะที่ปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์น้ี
ลดลงจากอากาศร้อนทาให้สุกรโตช้า ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์ม
จากสมาคมผูเ้ ลีย้ งสุกรแห่งชาติสปั ดาห์แรกและสัปดาห์ท่ี 2 ราคาสูงขึน้ อยู่ท่ี
กิโลกรัมละ 68-73 บาท ส่วนราคาซื้อขายจริงอยู่ทก่ี โิ ลกรัมละ 66-70 บาท
• สถานการณ์ ในประเทศ ทัง้ นี้ นายเสน่ ห์ นัยเนตร ประธานสหกรณ์ปศุ
สัตว์และสัตว์น้าฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ภาวะภัยแล้งทีเ่ กิดขึน้ ทาให้ผเู้ ลีย้ งสุกร
ในกลุ่มจานวน 160 ราย และผูเ้ ลีย้ งสุกรในพืน้ ทีฉ่ ะเชิงเทราได้รบั ผลกระทบ
และเริม่ ลดการเลีย้ งลง ประกอบกับยังมีโรคทีเ่ กิดน้ าไม่เพียงพอและอากาศ
ร้อนจัด ส่งผลให้มผี ลผลิตสุกรออกสู่ตลาดลดลงจากเดิม นอกจากนี้ ต้นทุน
การเลีย้ งสุกรยังปรับสูงขึน้ จากการทีเ่ กษตรกรต้องซื้อน้ าเพื่อใช้ในการเลี้ยง
สุกรและทาความสะอาดโรงเรือน และต้องเผชิญกับราคาวัตถุดบิ อาหารสัตว์
ทีป่ รับขึน้ ส่งผลให้ตน้ ทุนสุกรหน้าฟาร์มปรับเพิม่ ขึน้
• แนวโน้ ม : คาดว่าราคาสุกรน่ าจะสูงขึน้ ได้อีก หากมีผเ้ ู ลี้ยงเริ่ มได้รบั
ผลกระทบจากภัยแล้งมากยิ่ งขึน้

พืชหัว (กระเทียม/ หอมแดง/ หอมหัวใหญ่)
ราคา (บาท/กก.)
พืชหัว

ราคาเฉลีย่
มี.ค. 59

สัปดาห์ท่ี 1
เม.ย. 59

การ
เปลีย่ นแปลง

หอมหัวใหญ่
เบอร์ 1 ตัดจุก

10.77

12.00

เพิม่ ขึน้

หอมแดงหัวกลาง
มัดจุก แห้ง 7-15 วัน

23.38

20.86

ลดลง

มันสาปะหลัง : ราคาสูงขึ้นเนื อ่ งจากผลผลิ ตออกสู่ตลาดลดลง
สถานการณ์ ในประเทศ คาดการณ์ผลผลิต ปี 2558/59 มีจานวน 31.81
ล้านตัน รัฐบาลมีมาตรการชะลอการเก็บเกีย่ วรองรับ เพื่อให้เกษตรกรค่อยๆ
ทยอยขุดหัว มัน จาหน่ าย เป็ น การรัก ษาระดับราคาไม่ให้ต กต่ าจนเกิน ไป
สาหรับการค้าและการส่งออกเริม่ มีการสังซื
่ ้อมันเส้นจากจีนอย่างต่อเนื่องใน
เดือนที่ผ่านมา และมีมาตรการเพิม่ เติมโดยได้มกี ารสังการให้
่
หน่ วยงานใน
สังกัดกระทรวงพาณิชย์บูรณาการร่วมกับหน่ วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ กวดขัน
เรือ่ งการลักลอบการนาเข้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เพราะจะทาให้ราคา
ในประเทศตกต่า
หัวมันสาปะหลังสด คละ (บาท/กก.)
ราคาเฉลีย่
มี.ค. 59

สัปดาห์ท่ี 1
เม.ย. 59

การเปลีย่ นแปลง

1.80

1.92

เพิม่ ขึน้

ทีม่ า: สานักงานพาณิชย์จงั หวัด
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร/ ศูนย์วจิ ยั ธกส.
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แวดวงพาณิชย์

 วันที่ 9 เม.ย. 59 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่ าการกระทรวง
พาณิชย์ ได้นาคณะเอกอัครราชทูตจาก 24 ประเทศ พร้อมกับผู้บริหาร
ระดับสูงของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ จานวน 70 คน เดินทาง
มาเยีย่ มชมการทอผ้าไหม ของกลุ่มทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติจนั ทร์โสมา
ณ บ้านท่าสว่าง กลุ่มทอผ้าจันทร์โสมา ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์ โดยมี
นายอรรถพร สิงหวิชยั ผูว้ ่าราชการจังหวัดสุรนิ ทร์ พร้อมด้วย นายวีระชัย
ตระกูลเงินไทย ประธานกลุ่มทอผ้าไหมจันทร์โสมา ให้การตอนรับ และนา
เยีย่ มชมการการย้อมสีผา้ ไหม จากสีธรรมชาติ ทีใ่ ห้สอี ย่างสวยงามด้วยภูม ิ
ั
ปญญาท้
องถิน่ ทีถ่ ่ายทอดต่อกันมายาวนาน และเยีย่ มชมการทอผ้าไหมยก
ทอง ที่การทอผ้ามีความยุ่งยาก หลายขัน้ ตอน กี่ทอผ้าต้องใช้คนช่วยยก
และสลับลายผ้าถึงกีล่ ะ 3-4 ค น ยกสูงจากพื้นดินถึง 4 เมตร การทอผ้าใช้
ความละเอียดสูง วันหนึ่งทอผ้าด้วยมือได้ 2 เซนติเมตรเท่านัน้ ผ้าไหม
ยกทองแต่ละผืนยาว 1 เมตร ใช้เวลาในการทอนานถึง 1 เดือน และขาย
เมตรละ 40,000-200,000 บาท เพราะมีค วามละเอีย ดสู ง และเป็ น
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมปิ ญั ญาอันลึกซึ้งของชาว
สุรนิ ทร์ ทีผ่ ่านการสังสมมาอย่
่
างยาวนานหลายชัวอายุ
่ คน มีลวดลายเป็ น
เอกลักษณ์ และมีความหมายเป็ นมงคล มีลกั ษณะนุ่ ม เรียบ เป็ นเงางาม
สีสนั ไม่ฉูดฉาด และมีเนื้อผ้าทีแ่ น่นละเอียดอ่อน ประณีต ผ้าไหมสุรนิ ทร์จงึ
ได้รบั ความนิยม และเป็นทีต่ อ้ งการของผูค้ นทัวไป
่

 วันที่ 7 เมษายน 59 นายสมชาติ สร้อยทอง รองปลัดกระทรวง
พาณิ ช ย์ เปิ ด ตลาดต้ อ งชม ตลาดนั ด วัด เทพ ณ แยกถนนเจ้ า ฟ้ า
ตะวัน ออก กับ ถนนเทพอนุ ส รณ์ ต าบลวิช ิต อ าเภอเมือ ง จัง หวัด
ภูเก็ต จากสวนยางพาราที่มกี ารปลูกสับปะรดในระหว่างแถวในอดีต
ปจั จุบนั ได้กลายเป็ น “ตลาดต้องชม” ด้วยประกายความคิดของเจ้าของ
ตลาด อยากให้เกษตรกรและประชาชนทัวไป
่ ได้มสี ถานทีท่ ามาหากิน

 วันที่ 3 เมษายน 2559 นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผูต้ รวจราชการ
กระทรวงพาณิชย์ เปิดตลาดต้องชมบริเวณสถานีรถไฟปราณบุร ี อ.ปราณ
บุร ี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ ภายใต้โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิน่ ตาม
นโยบายของนายกรัฐมนตรี เพื่อ เป็ น กลไกในการขับเคลื่อ นเสริมสร้าง
ความเข้ม แข็ง ให้ก ับ เศรษฐกิจ ท้อ งถิ่น และเชื่อ มโยงการค้ า กับ การ
ท่องเทีย่ ว ทางจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์จงึ พิจารณาคัดเลือกให้ตลาดถนนคน
เดินเมืองเก่าปราณบุร ี เปิดเป็ นตลาดต้องชมแห่งแรก เนื่องจากเป็ นตลาด
ที่มาจากนโยบายของผู้นาในชุมชนที่มคี วามเข้มแข็ง และต้อ งการสร้าง
รายได้ใ ห้ก ับ ชุม ชน ประกอบกับ ตลาดถนนคนเดิน เมือ งเก่ า ปราณบุ ร ี
สามารถเชื่อ มโยงกับ แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วของจัง หวัด ได้ และมีค วามเป็ น
อัตลักษณ์ของชุมชนชาวปราณบุร ี
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แวดวงพาณิชย์ (ต่อ)
 เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2559 สพจ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
(กาแพงเพชร นครสวรรค์ อุทยั ธานีและพิจติ ร) และสพจ.สมุทรสาคร ร่วม
จัดกิจกรรมเชื่อมโยงและเจรจาการค้าตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ธุรกิจเกษตร ณ จังหวัดสมุทรสาคร ผลการเจรจาเบื้องต้นมีคู่ค้าได้ทา
บันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายสินค้า ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว 100%
ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมนิล ชาสีม่วงตามผัว น้ าตาลปึก กะปิ อาหารทะเล
แปรรูป มูลค่ารวมประมาณ 845,000 บาท และในวันที่ 7 เมษายน 2559
ผลการเจรจามีคู่ค้าได้ทาบัน ทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายสินค้า ได้แก่ ข้าว
หอมมะลิ ข้าวท่อนหอมมะลิ ข้าวเหลืองอ่อน ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ และเกลือ มูลค่ารวมประมาณ 3,787,000 บาท

 วันที่ 8 เม.ย. 59 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดอานาจเจริญ ร่วมจัด
นิทรรศการด้านการตลาด “KICK OFF จังหวัดอานาจเจริญ สู่เมืองธรรม
เกษตร” ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนกิจกรรม โดยมีนายยิง่ ยศ
ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอานาจเจริญ เป็ นประธานในพิธเี ปิ ด และ
นาประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อานาจเจริญ พร้อมด้วย
หน่ ว ยงานภาครัฐ เอกชน รัฐ วิส าหกิจ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น
ประชาชนชาวจังหวัดอานาจเจริญ เพือ่ ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ขบั เคลือ่ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิง่
การขับเคลือ่ นจังหวัดอานาจเจริญให้เป็ นเมืองธรรมเกษตร ณ หอประชุม
พญานาครินทร์ ศูนย์ราชการจังหวัดอานาจเจริญ และจัดปาฐกถา เรื่อง
“การสร้างความเข็มแข็งภาคประชาชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก"
โดยนายแพทย์พ ลเดช ปิ่ น ประทีป เป็ น การขับเคลื่อ นเศรษฐกิจของ
จังหวัดอย่างบูรณาการ

 วันที่ 7-11 เมษายน 2559 นายชัย ยัน ต์ ยอดคา พาณิชย์จงั หวัด
อุตรดิตถ์ ในฐานะผูแ้ ทนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย
จังหวัดอุ ต รดิต ถ์ พิษ ณุ โ ลก เพชรบูร ณ์ สุ โ ขทัย และจังหวัดตาก จับมือ
บูร ณาการร่วมกัน ภายใต้โ ครงการส่ งเสริมการค้าการลงทุน และสร้าง
พันธมิตรการค้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศเครือข่าย จัด
งานมหกรรมการค้า "ของดีแดนเบญจดารา ล้าค่าภาคเหนือตอนล่าง 1" ณ
ศูน ย์การค้า เซ็น ทรัลพลาซาอุบลราชธานี อ.เมือ ง จังหวัดอุ บลราชธานี
บริเวณลานลูกยางลิว่ ลม โดยสินค้าทีน่ ามาจาหน่ ายเป็ นของหายาก เป็ น
ของดีข องแต่ ล ะจังหวัด ที่ช าวไทยต่ างรู้จกั กัน ดี อาทิ กล้ว ยตาก ของ
จังหวัดพิษณุโลก มะขามหวานของจังหวัดเพชรบูรณ์ เครื่องเงิน -ทองลาย
โบราณของจังหวัดสุโ ขทัย พลอย หยก อัญมณีแม่สอดของจังหวัดตาก
และสับปะรดห้วยมุน่ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้น

 วันที่ 13 เม.ย.59 นางนิยดา หมืน่ อนันต์ พาณิชย์จงั หวัดเชียงใหม่ เข้า
ร่วมประชุมหารือโครงการจัดตัง้ บจ.ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดเชียงใหม่
โดยนายฐาปน สิร ิวฒ
ั นภักดี บจ.ไทยเบฟฯ พร้อมทีมงาน และอธิบดีกรม
พัฒนาชุมชน (ฝา่ ยเลขา) ร่วมเดินทางมาประชุม พร้อมหน่ วยงานของจังหวัด
ประกอบด้วยส านักงานเกษตรจังหวัด , ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด,
สานักงานท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP ข่วงสันกาแพง อ.สัน
กาแพง สรุ ปผลประชุ มให้ม ีการจัดตัง้ บจ.ประชารัฐฯ โดยมีภาคเอกชน
รวมทัง้ ชุมชนของจังหวัด เป็ นผูร้ ะดมทุน และจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ประชา
รัฐฯ ซึ่งฝ่ายเลขาระบุชดั เจนว่า จะไม่มกี ารปนั ผล แต่จะนาผลกาไรทีไ่ ด้มา
เป็นทุนหมุนเวียน และนาไปขยายผลพัฒนางานของบริษทั ประชารัฐฯ ต่อไป
 วันที่ 15 เมษายน 2559 นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จงั หวัด
ยะลา เข้า ร่ ว มพิธีเ ปิ ด งาน “ที่สุ ด ของแผ่ น ดิน กล้ ว ยหิน บัน นั ง สตา”
ที่ศู น ย์ ก ารค้า เซ็ น ทรัล เฟสติว ัล หาดใหญ่ โดยมีน ายดลเดช พัฒ นรัฐ
ผู้ว่ า ราชการจัง หวัด ยะลา เป็ น ประธานในพิธี พร้อ มด้ว ย นายน้ า ลึก
พิชญาภรณ์ ผู้จดั การแผนกกลยุทธการตลาดสาขา ศูนย์การค้า เซ็นทรัล
เฟสติวลั หาดใหญ่ และแขกผูม้ เี กียรติร่วมกันเปิดงานในครัง้ นี้
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GI น่ารู.้ ..

ทุเรียนนนท์ จ.นนทบุรี
ทุเรียนเป็นผลไม้เอกลักษณ์โดดเด่นและเป็นทีน่ ิยมของผูบ้ ริโภคไทยมานานแล้ว
โดยในกลุ่มผูบ้ ริโภคทีช่ น่ื ชอบในการรับประทานทุเรียน จะทราบกันดีว่า ทุเรียนนนท์
หาทานได้ยากและมีราคาสูง เพราะส่วนมากเป็ นทุเรียนพันธุ์ดแี ละมีคุณภาพดีดว้ ย
GI น่ารูฉ้ บับนี้ จึงนาเรือ่ งราวความพิเศษของทุเรียนนนท์มาฝากกันค่ะ
จังหวัดนนทบุร ี เป็ นจังหวัดที่มที รัพยากรน้ าอุดมสมบูรณ์ มีคลองน้อยใหญ่ลดั
เลาะไปตามสวนผลไม้ และนี่ เ ป็ น เหตุ ผ ลหนึ่ ง ที่ท าให้ทุ เ รีย นนนท์ม ีเ อกลัก ษณ์
เฉพาะตัว โดยพันธุข์ องทุเรียนนนท์ หรือทุเรียนเมืองนนทบุรนี นั ้ ไม่ได้มคี วามพิเศษ
แค่พนั ธุก์ า้ นยาวเท่านัน้ แต่ยงั มีพนั ธุเ์ ก่าแก่โบราณอีกหลายพันธุท์ ม่ี คี วามพิเศษ โดด
เด่นไม่แพ้กนั
พัน ธุ์แรก แน่ น อนว่าต้อ งเป็ น “ก้านยาว”
ความโดดเด่นของพันธุ์อยู่ทร่ี สชาติกลมกล่อม
กาลังดี ไม่หวานไม่มนั มากจนเกินไป เนื้อเป็ น
สีครีม ไม่มเี ส้น ใย ถ้าเป็ นก้านยาวเมือ งนนท์
แท้ เวลาหยิบเนื้อจะไม่ยุ่ยเลอะมือ พันธุ์ต่อมา
คื อ “หมอนทอง” ถื อ ว่ า เป็ น ทุ เ รี ย นพั น ธุ์
เศรษฐกิจโดยแท้ เพราะจังหวัดอื่น ๆ ที่ปลูก
ทุ เ รีย นก็ป ลูก กัน ทัว่ ไป แต่ ห มอนทองเมือ ง
นนท์จะต่ างจากหมอนทองที่อ่ืน คือ รูปทรง
ของลูกหมอนทองนัน้ จะยาว ไม่สามารถตัง้ ได้
ต้อ งวางนอนเท่ า นัน้ กลิ่น จะไม่แ รงเหมือ น
หมอนทองที่ป ลูก จากแหล่ ง อื่น รสชาติจ ะมี
ความมันที่โดดเด่นกว่าหมอนทองที่ปลูกจาก
แหล่งอื่นๆ

ทีม่ า: กรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา

พัน ธุ์ท่สี ามคือ ทุเ รีย นในตระกูล “กบแม่เฒ่า ” เป็ น
ทุเรียนพันธุท์ ส่ี มเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี โปรดมาก
รสชาติจะมีระดับความมันและหวานสูงมาก มีกลิ่นแรง
ั บนั ไม่มใี ครปลูกแล้ว อยู่ในสภาวะทีก่ าลังฟื้นฟูพนั ธุ์
ปจจุ
พันธุ์ท่สี ค่ี อื “ทองย้อย” ถือว่าเป็ นมารดาของทุเรียน
โบราณทัง้ หลาย เนื้ อ ของทองย้อ ยจะมีค วามเข้ม กว่ า
ทุเรียนพันธุ์อ่นื ๆ สีคล้ายดอกจาปา เนื้อละเอียด รสชาติ
หวานมัน แต่กลิน่ จะแปลกกว่าทุเรียนพันธุ์อ่นื ๆ เพราะ
ทองย้ อ ยมีก ามะถัน มากกว่ า และเป็ น พัน ธุ์ โ บราณ
ยาวนานกว่ าร้อ ยปี ในอดีตเป็ น ที่นิ ยมมาก แต่ ปจั จุ บนั
กาลังอยู่ในสภาวะฟื้นฟูสายพันธุ์
นอกจากทุเรียนนนท์ทงั ้ 4 สายพันธุแ์ ล้ว ยังมีอกี หนึ่ง
สายพันธุ์ทก่ี าลังได้รบั ความนิยมในปจั จุบนั นัน่ คือ “เม็ด
ในยายปราง” และ “ย่ามะหวาด”
จะเห็นได้ว่า ผลไม้หนึ่งชนิดในหนึ่งจังหวัด ต่างก็ม ี
เรื่องราวและประวัติศาสตร์ในตัวของมัน ดังนัน้ ทุเรียน
นนท์ จึงถือเป็นงานศิลปะชิน้ หนึ่ง ซึ่งถ่ายทอดวัฒนธรรม
ในกระบวนการการปลูกและการดูแลจากคนรุ่นก่อนมาสู่
ั บนั
คนในรุ่นปจจุ

กิจกรรมภูธร
ปฏิทนิ กิจกรรมงานในส่วนภูมภิ าค
เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2559
21 เม.ย. งานประเพณี
ขึน้ เขาพนมรุง้ จ.บุรรี มั ย์
6 - 8 พ.ค.
ลุยเลนละเลงโคลน
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุร ี

23 เม.ย. พิธเี ปิดโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิน่
ภายใต้ช่อื "ตลาดต้องชม ถนนคนเดินตรอกโรงยา“ จ.อุทยั ธานี
13 - 15 พ.ค.

ประเพณีบุญบัง้ ไฟยโสธร

18 พ.ค.
งานเสวนา “AEC Smart Move : รูท้ ศิ พิชติ
โอกาส ก้าวสู่ตลาดอาเซียนอย่างยังยื
่ น

18 - 19 พ.ค.
งานประเพณีบวชนาคช้าง
อ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์

29 เม.ย. - 21 พ.ค.
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