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คยุกบั กบภ. 
        สวสัดคี่ะท่านผูอ่้านทุกท่าน ในช่วงหลงัสงกรานต์ที่ผ่านมา หากใครไดต้ิดตามการมอบนโยบายของ
รฐับาล ผ่านสื่อต่างๆ  จะได้ยนิค าศพัท์ใหม่ๆ ที่เรยีกว่า โมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งจดหมายข่าวพาณิชย์
ภูมภิาคฉบบันี้  จะมาช่วยขยายความให้ท่านผู้อ่านได้รู้จกัโมเดลนี้กนัค่ะ นอกจากนี้มาท าความรู้จกักบั
เครือ่งมอืหนึ่งทีช่่วยในการประเมนิศกัยภาพในการบรหิารงาน Balanced Scorecard และแผนงานใหม่ของ
กระทรวงพาณิชย์แผนการผลติ การตลาด วตัถุดบิอาหารสตัว์ครบวงจร สุดทา้ยเป็นผลจากสมัมนาร่วมกบั
สถาบนั International Institute for Management Development (IMD) เพื่อปฏริูปภายในประเทศใน
การพฒันาขดีความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศไทย ในส่วนของเปิดตลาดภูมภิาคฉบบันี้ ยงัคงเป็น
การท่องเที่ยวในตลาดภาคกลาง กบัตลาดถนนคนเดนิสระน ้าทพิย์เมอืงท่าผา จ.ราชบุร ีซึ่งมปีระวตัคิวาม
เป็นมาน่าสนใจทเีดยีวค่ะ 

ทมีงาน กบภ.    
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กระบวนการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” เป็นโมเดลการพฒันาเศรษฐกิจที่จะสอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
โดย ดร.สุวทิย ์เมษนิทรยี ์รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผูต้กผลกึความคดิโมเดลประเทศไทย 4.0 นี้ 
ไดอ้ธบิายว่า กลไกขบัเคลื่อนความมัง่คัง่ของประเทศมกีารเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดจากโมเดลประเทศไทย 
1.0 ที่เน้นการขบัเคลื่อนดว้ยเกษตรกรรม พฒันาไปสู่โมเดลประเทศ 2.0 ทีเ่น้นอุตสาหกรรมเบา และโมเดล
ประเทศไทย 3.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมหนักตามล าดบั ซึ่งประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 นี้ จะต้องก้าวขา้ม
กบัดกัประเทศรายได้ปานกลาง (Middle - Income Trap) หรอืความเหลื่อมล ้าของความมัง่คัง่ให้ได้ โดย
การปฏิรูปโครงสร ้างเศรษฐกิจจากเศรษฐกิจที่ขบัเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ ให้เป็นเศรษฐกิจที่
ขบัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม (Value-Based Economy)  
ในปจัจุบนั โมเดลเศรษฐกจิของประเทศไทยยงัเป็นแบบ “ท ามาก ได้น้อย (More for Less)” สิง่ทีจ่ะต้องท า 
คอื การปรบัเปลีย่นโมเดลเศรษฐกจิใหอ้ยู่ในรปูแบบ “ท าน้อย ไดม้าก (Less for More)” นัน่กค็อืการขบัเคลื่อน
ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอย่างน้อยใน 3 มติสิ าคญั ไดแ้ก่ เปลีย่นจากการผลติสนิคา้ “โภคภณัฑ์” ไปสู่สนิคา้
เชงิ “นวตักรรม” เปลีย่นจากการขบัเคลือ่นประเทศดว้ยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขบัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลย ี
และนวตักรรม รวมทัง้เปลีย่นจากการเน้นภาคการผลติสนิคา้ ไปสู่การเน้นภาคบรกิารใหม้ากขึน้ 
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“ประเทศไทย 4.0” เป็นการเปลีย่นผ่านทัง้ระบบเศรษฐกจิใน 4 องคป์ระกอบส าคญั คอื 
1.เปลีย่นจากการเกษตรแบบดัง้เดมิ (Traditional Farming) ไปสู่การเกษตรสมยัใหม ่ทีเ่น้นการบรหิารจดัการและเทคโนโลย ี(Smart Farming)  
2.เปลีย่นจาก Traditional SMEs หรอื SMEs ทีม่อียู่ทีร่ฐัตอ้งใหค้วามช่วยเหลอืไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ทีม่ศีกัยภาพสงู 
3.เปลีย่นจาก Traditional Services ซึง่มกีารสรา้งมลูค่าค่อนขา้งต ่า ไปสู่ High Value Services  
4.เปลีย่นจากแรงงานทกัษะต ่าไปสู่แรงงานทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ และทกัษะสงู 
ดงันัน้ กระบวนการพฒันาประเทศไทยภายใต ้“ประเทศไทย 4.0” เป็นการขบัเคลือ่นการปฏริปูโครงสรา้งเศรษฐกจิ การปฏริปูการวจิยัและพฒันา และ
การปฏริปูการศกึษาไปพรอ้ม ๆ กนั อกีทัง้ยงัเป็นการผนึกก าลงัของทุกภาคส่วน ภายใตแ้นวคดิ “ประชารฐั” ร่วมกบัเครอืขา่ยความรว่มมอืในระดบัโลก 
เพือ่ขบัเคลือ่นประเทศไทยใหต้อบโจทยก์ารเป็นประเทศทีม่ ัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนือย่างแทจ้รงิ 
 

การประเมินศกัยภาพการบริหารงานด้วย Balanced Scorecard  

การคดัเลอืกสมาคมการคา้ดเีด่น ประจ าปี 2559 นี้ กรมพฒันาธุรกจิการคา้ร่วมกบัสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ไดน้ าเอาแนวทาง Balanced 
Scorecard (BSC) มาประเมนิศกัยภาพการบรหิารจดัการของสมาคมการคา้ ใน 4 มติ ิไดแ้ก่ 1) ผลส าเรจ็ตามพนัธกจิ 2) ความสามารถในการ
บรหิารจดัการ 3) คุณภาพการให้บรกิาร และ 4) การพฒันาองค์กร  โดยทฤษฎ ีBSC นี้ เป็นแนวคดิการประเมนิผลแบบสมดุลทีใ่ม่ได้อาศยั
ตวัชี้วดัทางดา้นการเงนิเพยีงอย่างเดยีว เพราะการแข่งขนัในยุคปจัจุบนัเน้นปจัจยัจบัต้องไม่ได้มากขึน้ เช่น ความรู ้ชื่อเสยีง ภาพพจน์ของ
องคก์ร ความพงึพอใจของลกูคา้ ความพงึพอใจของพนกังาน ตรา/ยีห่อ้ของสนิคา้ หรอืแมก้ระทัง่ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
โดยตวัชี้วดัทางการเงนิไม่ไดบ้อกใหท้ราบถงึปญัหาและโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้กบัองค์กรในอนาคต  แต่หลกัการของ BSC เป็นการแปลวสิยัทศัน์ 
ภารกจิ และกลยุทธอ์งคก์รไปสู่ชุดของการวดัผลส าเรจ็ ทีก่ าหนดกรอบส าหรบัการวดักลยุทธแ์ละระบบการจดัการ 4 มมุมอง ไดแ้ก่ 
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ตัวอย่าง เป้าหมายของโมเดล 
                                     “Thailand 4.0” 

1. มมุมองด้านการเงิน  
     การเพิม่รายได ้ประสทิธภิาพในการผลติมตี้นทุนต ่าและมกีาร
สูญเสียระหว่างผลิตน้อย การหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต ่ า  
การเพิม่ขึน้ของก าไร 

2. มมุมองด้านลกูค้า  
     ภาพลกัษณ์ ความพึงพอใจของลูกค้า ความสามารถในการ
ดงึดดูลกูคา้ใหม ่รกัษาฐานลกูคา้เดมิ 

3. มมุมองด้านกระบวนการภายใน  
     การจดัโครงสรา้งองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพ การประสานงานภายใน
องค์กร การจดัการด้านสายงานผลติที่มปีระสทิธภิาพ ใช้วงจรเวลา
น้อย ใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหมเ่พือ่คุณภาพผลติภณัฑท์ีด่ขี ึน้ 

4. มมุมองด้านการเรียนรู้และพฒันา  
     การพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังาน ขวญัและก าลงัใจของ
พนกังาน ระบบสารสนเทศทีท่นัสมยั บรรยากาศทีเ่อื้อต่อการท างาน  
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จากสภาพปญัหาดา้นการผลติการตลาดวตัถุดบิอาหารสตัวส์ าคญั อนัไดแ้ก่ เมลด็
ถัว่เหลือง กากถัว่เหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปลาป่น ซึ่งมีสถานการณ์
แบ่งเป็นดา้นหลกัๆ ได ้2 ดา้น ดงันี้ 
ด้านการผลิต 
(1) ผลผลิตเมล็ดถัว่เหลอืง กากถัว่เหลอืง และขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ ที่ผลติได้ใน
ประเทศมปีรมิาณไมเ่พยีงพอ ตอ้งพึง่พาการน าเขา้มากกว่ารอ้ยละ 50 ของความ
ตอ้งการใช ้และน าเขา้วตัถุดบิอื่นเพือ่ใชท้ดแทน 
(2) พื้นที่เพาะปลูกไม่เหมาะสม โดยเฉพาะขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ซึ่งร้อยละ 42.89 
ของพื้นที่เป็นการเพาะปลูกที่บุกรุกพื้นที่ป่า ท าให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่
สามารถใชใ้นอุตสาหกรรมการแปรรปูเนื้อสตัวเ์พือ่การส่งออก ประกอบกบัยงัขาด
ระบบการรบัรองการตรวจสอบยอ้นกลบัไปยงัแหล่งผลติวตัถุดบิฯ  
(3) ต้นทุนการผลติสูง ทัง้จากปญัหาผลผลติเฉลี่ยต่อไร่ต ่า และราคาที่ผนัผวน
ตามราคาตลาดโลก 
(4) ผลผลติคุณภาพต ่า ท าใหไ้ม่เหมาะสมต่อการน าไปใชเ้ลี้ยงสตัว์ และส่งผลให้
เกดิปญัหาดา้นปรมิาณและราคาผลผลติตกต ่า 
(5) เกษตรกรไมม่อี านาจในการต่อรอง เนื่องจากขาดการรวมกลุ่มทีเ่ขม้แขง็ 
(6) ปญัหาผลผลิตปลาป่นเกรดคุณภาพต ่าล้นตลาดในบางช่วงเวลาที่ตลาด
ต่างประเทศไมม่คีวามตอ้งการใช ้
ด้านการตลาด 
(1) ราคาผลผลติในประเทศไมม่เีสถยีรภาพ 
(2) ขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัมาตรการน าเขา้ขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ของไทย โดยประเทศ
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว และกมัพูชา ขอใหพ้จิารณายกเลกิการ
จ ากดัระยะเวลาการน าเขา้ขา้วโพดเลีย้งสตัว์ 
ท าใหม้กีารแต่งตัง้คณะท างานวางแผนการผลติ การตลาด วตัถุดบิอาหารสตัว์
ครบวงจรเป็นครัง้แรก โดยมีท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา   
บุณยประภศัร) เป็นประธานคณะท างาน และได้มีการประชุม ครัง้ที่ 1/2559  
เมือ่วนัที ่11 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมกรมการคา้ภายใน ซึ่ง
มผีลของการประชุมหารอื ดงันี้ 
•  ด้านการผลิต จะด าเนินการดา้นการจดัการอุปทาน (supply management)
โดยส่งเสรมิการปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัว์และถัว่เหลอืงในพื้นทีน่าเพื่อทดแทนการ
เพาะปลูกขา้วตามนโยบายรฐับาล และวางระบบการแกไ้ขปญัหาการเพาะปลูก
ขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ในพื้นที่ป่า รวมทัง้การจดัหาเมล็ดพนัธุ์คุณภาพด ีรวมทัง้มี
ส่งเสรมิให้เกษตรกรปรบัแผนการเพาะปลูกขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ ให้สามารถเก็บ
เกีย่วในช่วงปลายฤดฝูนหรอืฤดแูลง้เพิม่ขึน้ เพือ่ใหไ้ดผ้ลผลติทีม่คีุณภาพดีขึน้ 

และให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นองค์กรที่เขม้แขง็ เพื่อเพิม่อ านาจต่อรอง
ด้านการผลิตการตลาด นอกจากนี้ จะมีการด า เนินการส่ง เสริม
ผูป้ระกอบการโรงงานผลติปลาป่นใหพ้ฒันาคุณภาพการผลติเขา้สู่ระบบ
มาตรฐาน IFFO เพื่อสามารถจ าหน่ายปลาป่นได้กว้างขวางมากขึ้น ใน
ส่วนดา้นการจดัการฐานขอ้มลูหน่วยงานภาครฐัจะร่วมกบัสมาคมผูผ้ลติ
อาหารสตัวไ์ทยพจิารณาฐานขอ้มลูความตอ้งการใชว้ตัถุดบิอาหารสตัว์ให้
เป็นเอกภาพ 

•  ด้านการตลาด กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ส านักงาน
นโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ กรมการคา้ต่างประเทศ และกรมส่งเสรมิ
การคา้ระหว่างประเทศ จะร่วมกนัก าหนดแนวทางรกัษาเสถยีรภาพราคา
ผลผลติในประเทศ พรอ้มทัง้ด าเนินการในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบั GMOsและ
ส่งเสรมิการส่งออกโดยขยายตลาดต่างประเทศเพือ่รองรบัผลผลติปลาปน่ 

ในส่วนของการบริหารจัดการการน าเข้าข้าวโพดเล้ียงสัตว์จาก
ประเทศเพ่ือนบา้น จะมกีารด าเนินการโดยขอใหส้มาคมผูผ้ลติอาหารสตัว์
ไทยพจิารณาแนวทางการคา้ขา้วโพดเลีย้งสตัวก์บัประเทศเพือ่นบา้น ไดแ้ก่ 
กมัพูชา พม่า และลาว โดยให้มกีารบรหิารจดัการขา้วโพดเลี้ยงสตัว์จาก
ประเทศเพื่อนบ้าน ภายในเขตประกอบการคา้เสร ี(Free Tarde Zone) 
ไดแ้ก่ จงัหวดัสระแกว้ ตาก เลย และน่าน เป็นต้น และเพื่อให้สามารถวาง
แผนการผลติการตลาดวตัถุดบิอาหารสตัวท์ีแ่กไ้ขปญัหาครอบคลุมทุกดา้น
อย่างครบวงจร ที่ประชุมได้มีมติแต่งตัง้คณะท างานวางแผนการผลิต
การตลาดวตัถุดบิอาหารสตัว์ครบวงจร ปี 2559 เพิ่มเติมจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ อีกจ านวน 5 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย ผูแ้ทนกรมวชิาการเกษตร กรมป่าไม ้ส านักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ศนูยว์จิยัขา้วโพดและขา้วฟ่างแห่งชาต ิและ สมาคม
การคา้เมลด็พนัธุไ์ทย โดยก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินการในการจดัท า
แผนการผลติการตลาดวตัถุดบิอาหารสตัว์ครบวงจร ให้แลว้เสร็จภายใน
เดอืนมถุินายน 2559 เพื่อเสนอรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์พจิารณา
ก่อนเสนอคณะรฐัมนตร ี

แผนการผลิต การตลาด 
วตัถดิุบอาหารสตัวค์รบวงจร  

ทีม่า: กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย์ 



ผลการสมัมนาเชิงปฏิบติัการ 
แนวทางเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของไทย 
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1.จดัตัง้คณะท างานร่วมทีป่ระกอบดว้ยทุกหน่วยงาน (cross-functional) 
เพือ่ประสานงานดา้นนโยบาย และการน านโยบายไปปฏบิตั ิ
2.ลดช่องว่างการแข่งขนัระหว่างบริษัทขนาดใหญ่และบรษิัทขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยใหค้วามส าคญักบัการเสรมิสรา้ง
ความเขม้แขง็ใหก้บั SMEs 
3.จดัท าโครงการระดบัชาตเิพือ่สนบัสนุนนวตักรรม เพิม่ระดบัความรู้
ด้านการวจิยัและพฒันาบุคลากรด้านการวจิยั พฒันาการผลติ และ
เพิม่ประสทิธภิาพของระบบการศกึษา โดยรูปแบบโครงการจะต้อง
กระตุน้ใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค ์และการปรบัเปลีย่นทศันคติ 
4.พัฒนากลุ่มคนที่มีความสามารถสูง เน้นการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา ส่งเสรมิการศกึษาทีใ่หเ้รยีนรู้จากการปฏบิตั ิส่งเสรมิการ
ฝึกอบรมบุคลากร โดยเฉพาะการเสรมิสร้างสถาบนัอาชวีศกึษาให้
เป็นทีย่อมรบั 
5.สรา้งค่านิยมและทศันคตขิององคก์ร ในการส่งเสรมินวตักรรม 
6.ส่งเสรมิความโปร่งใสของภาครฐั ให้ความส าคญักบัหลกัธรรมา- 
ภบิาล โดยความโปร่งใสของภาครฐัจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ภาคเอกชนและเป็นการดงึดดูการลงทุนอกีทางหนึ่ง 
7.สรา้งความแขง็แกร่งในนโยบายดา้นการเกษตร เช่น พฒันาแรงงาน
ภาคเกษตร ผลกัดนัให้มกีารใช้เทคโนโลยใีนภาคเกษตรให้มากขึ้น 
และเพิม่มูลค่าสนิค้าเกษตร นอกจากนี้ ให้มกีารคดัเลอืกผลติภณัฑ์
เพือ่พฒันาใหเ้ป็น Centre of Excellence 
8.จดัตัง้โครงการ National CEO Program มุ่งเน้นการสรา้งความ
เขา้ใจนโยบายของภาครฐัและการด าเนินธุรกจิของภาคเอกชน โดย
เป็นการเตรยีมผู้น าธุรกจิรุ่นใหม่ให้มคีวามรู้ทัง้ทางด้านเทคนิคและ
การบรหิาร 
9.ด าเนินการในลกัษณะ e-government เต็มรูปแบบ เพื่อเสรมิสรา้ง
ความโปร่งใสในการท างานของภาครฐั และใหป้ระชาขนเขา้ถงึบรกิาร
ของภาครฐัไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็ 
     ทัง้นี้ เรื่องทีส่ถาบนั IMD เสนอนัน้มคีวามสอดคลอ้งกบักจิกรรม
ภายใต้นโยบายประชารฐัของรัฐบาลที่ร่วมมือกับภาคเอกชนในการ
ปฏริูปและพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ อย่างไรกต็าม การที่
จะปฏริูปประเทศให้มคีวามสามารถในการแข่งขนัเพิม่ขึ้นได้ส าเร็จ ใน
ส่วนของภาครฐัจะต้องมกีารปรบัปรุงกฎหมาย กฎระเบยีบต่างๆ ให้
ทนัสมยัและมมีาตรฐานสูงขึ้น นอกจากนี้  สถาบนั IMD อยู่ระหว่าง
การศกึษาวเิคราะห์ประเมนิความสามารถในการแข่งขนัของไทยในเชงิ
ลกึ ทัง้ความสามารถระดบัประเทศ และของภาคธุรกจิ ซึ่งมกี าหนดจะ
แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2559 โดยกระทรวงพาณิชย์จะ
เผยแพร่ผลการศึกษาดงักล่าวให้ทุกภาคส่วนน าไปใช้ประกอบการ
พจิารณาแนวทางการพฒันาความสามารถในการแขง่ขนัต่อไป 

ทีม่า: กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 

   กระทรวงพาณิชย์ไดร้่วมกบัสถาบนั International Institute for Management 
Development (IMD) จดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร (Mega Dive) เพื่อระดมความ
คดิเห็นเชงิลกึเกีย่วกบัปญัหาและแนวทางเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั
ของไทยจากผูแ้ทนทัง้ภาครฐัและเอกชนทีส่ามารถใหค้วามเหน็เชงินโยบายได ้
เกอืบ 300 คน ใน 5 หวัขอ้ส าคญัทีม่ผีลต่อระดบัความสามารถในการแขง่ขนัของ
ไทยอย่างมนีัยส าคญั ได้แก่ (1) ประสทิธภิาพภาครฐั บทบาทภาคการเงนิการ
ธนาคารต่อนโยบายการค้า (2) ประสทิธภิาพการผลติและการบรหิารจดัการ  
(3) การลงทุนจากต่างประเทศ (4) นวตักรรมและเทคโนโลยีข ัน้สูง (5) ภาค
เกษตรกรรม ผลการสมัมนาสรุปได ้ดงันี้ 
• หวัข้อท่ีผูเ้ข้าร่วมสมัมนาส่วนใหญ่มีความเหน็เหมือนกนั ไดแ้ก่ 
1) ประสิทธิภาพภาครัฐ บทบาทภาคการเงินการธนาคารต่อนโยบาย
การคา้ ปญัหาเกดิจากภาครฐัมขีอ้ก าหนด/กฎระเบยีบมากมายและซ ้าซอ้น 
2) ประสทิธภิาพการผลติและการบรหิารจดัการ ปญัหาส าคญัคอืแรงงานไม่
มทีกัษะเพยีงพอ 
3) การเกษตร ปญัหาคอืขาดแคลนเทคโนโลยใีนการท าการเกษตร 
นอกจากนี้ ปญัหาทีทุ่กหวัขอ้ประสบเหมอืนกนั ไดแ้ก่ 
1) การขาดความต่อเนื่องของนโยบายรฐับาล (เป็นปญัหาทีอ่าจไม่เหมอืน
ประเทศอื่น) 
2) นโยบายของแต่ละหน่วยงานไมส่อดคลอ้งกนั 
3) ปญัหาทุจรติคอรปัชัน่ในภาครฐั 
4) กฎระเบยีบภาครฐัทีม่ากมายและซบัซอ้นยุ่งยาก 
5) การลงทุนดา้นพฒันาบุคลากร/แรงงานไมเ่พยีงพอ 
6) การขาดการพัฒนาวิจัย การสร้าง /ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ และการใช้
เทคโนโลยชีัน้สงู 
• แนวทางแก้ไขปัญหา ไดแ้ก่ 
1) การส่งเสรมิใหม้คีวามร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐั รวมทัง้ระหว่าง
ภาครฐัและเอกชนมากขึน้ 
2) การจัดท า Roadmap ส าหรับการแก้ไขปญัหา โดยก าหนดกรอบ
ระยะเวลาทีเ่หมาะสม 
3) ทบทวนกฎระเบยีบทีเ่ป็นอุปสรรค 
4) ปรบัปรุงการอ านวยความสะดวกของภาครฐั 
5) ใชเ้ทคโนโลยใีนภาคเกษตรใหม้ากขึน้ 
     โดยสถาบนั IMD ไดเ้สนอแนะใหไ้ทยปฏริปูภายในประเทศ 3 ดา้น คอื 
เศรษฐกิจ สงัคม และทศันคติ และจะต้องท าอย่างต่อเนื่อง เรื่องที่ไทย
จะตอ้งเร่งด าเนินการ ไดแ้ก่ 



เปิดตลาดภมิูภาค 
เท่ียวตลาดภาคกลาง: 
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ก่อนจะมาเป็น “ตลาดถนนคนเดนิสระน ้าทพิย์เมอืงท่าผา” มเีรื่องเล่า
ของ“สระน ้าทพิย์” ซึ่งมคีวามเป็นมายาวนานกว่า 50 ปี โดยคนใน
ชุมชนกล่าวขานกนัว่า น ้าจากสระน ้าทพิย์ สามารถรกัษาโรคภยัไข้
เจ็บให้หายได้ พี่น้องคนไทยจากทัว่สารทศิจึงเดนิทางเขา้มาน าน ้า
จากสระน ้าทพิยก์ลบับา้นและสกัการะ ต่อมาสระน ้าแห่งนี้ไดถู้กจดัให้
เป็นเมอืงโบราณ โดยในสระน ้าดงักล่าวมปีลาตะเพียนยกัษ์ขนาด
ความยาวเมตรกว่าอาศัยอยู่ จึงได้มีการกล่าวขานกันต่อว่าปลา
ตะเพยีนยกัษ์ตวันี้ เป็นเจา้แห่งปลายกัษ์ทีเ่ฝ้าสระแห่งนี้ จนมกีารหล่อ
เหรยีญปลาตะเพยีนเพื่อสกัการะบูชา และยงัได้ขุดพบโบราณวตัถุ
และโบราณสถานอกีมากมาย อาท ิเทวรปูโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวรเปล่ง
รัศมี 8 กร เศียรคุณปู่ โกทัณและคุณตาอู่ทอง จอมปราสาท  
หรอืศมัพูกปฎัฎนะ ซึ่งเป็นศาสนสถานกลางเมอืงในอดตี หรอื“เมอืง
โกสนิารายณ์” ในปจัจุบนั จากต านานและเรื่องเล่าต่างๆ บวกกบัแรง
ศรัทธาของชาวบ้าน รวมทัง้ความร่วมมือจากสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจงัหวดัราชบุร ีและเทศบาลต าบลท่าผา จงึไดร้่วมมอืร่วมใจกนั
พฒันาสถานทีแ่ห่งนี้ใหเ้ป็นส่วนหนึ่งในการใชช้วีติของชาวบา้น เป็น
สถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ เป็นทีท่ ากจิกรรมร่วมกนัของครอบครวั และ
ได้สร้างพพิธิภณัฑ์ชุมชนสระโกสนิารายณ์ขึน้ เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู ้
และแหล่งท่องเทีย่วของประชาชน 

ทีม่า: กรมการคา้ภายใน  กระทรวงพาณิชย์ 

 
“ตลาดถนนคนเดินสระน ้ าทิพยเ์มืองท่าผา  

อ.บ้านโป่ง จ.ราชบรุ”ี 

เมือ่เดอืนกุมภาพนัธ ์2558 เทศบาลเมอืงท่าผามคีวามต้องการ
ให้เยาวชนและคนในชุมชนด าเนินรอยตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง ตามแผนพฒันาจงัหวดัราชบุร ี(พ.ศ. 2558-
2561) ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 จงึได้รเิริม่โครงการส่งเสรมิ
อาชพี “ตลาดถนนคนเดนิสระน ้าทพิย์เมอืงท่าผา” เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
SMEs และ OTOP ทีม่อียู่ภายในเขตเทศบาลเมอืงท่าผา ไดม้ี
รายไดเ้สรมิ โดยการจดัหาสถานทีจ่ าหน่ายสนิคา้และเชื่อมโยง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานการค้าภายในจงัหวัด
ราชบุร ีร่วมออกร้านจ าหน่ายสนิค้าราคาประหยดัเพื่อช่วยลด
ภาระค่าครองชพีของคนในพืน้ที ่ 

ตลาดถนนคนเดนิสระน ้าทิพย์เมอืงท่าผาเปิดจ าหน่ายสินค้า
เฉพาะวนัอาทติย์ เวลา 09.00-16.00 น. ดว้ยเจตนารมย์ทีด่ใีน
การด าเนินงานตลาดถนนคนเดินสระน ้ าทิพย์เมืองท่าผา 
ประกอบกับนโยบายรัฐบาลส่งเสริมการด าเนินการด้าน
การตลาดภายในประเทศ กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์
จงึไดด้ าเนินโครงการ “ตลาดตอ้งชม” ซึง่เป็นตลาดทีม่กีลิน่อาย
ของเอกลักษณ์พาณิชย์ คือ ราคาขายที่เป็นธรรม น ้ าหนัก
เที่ยงตรง ควบคู่ไปกับวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชน  
โดยกรมการค้าภายในได้เข้าไปส่งเสริมและยกระดับตลาด
ชุมชนใหเ้ป็นจุดเชื่อมโยงและกระจายสนิคา้ เป็นช่องทางการ
สรา้งอาชพีสรา้งรายได้ สรา้งงานใหก้บัคนในชุมชน และสรา้ง
ความเขม้แขง็ให้กบัเศรษฐกจิท้องถิ่น นอกจากนี้ “ตลาดต้อง
ชม” ยงัเป็นอกีหนึ่งสถานทีท่่องเทีย่วใหม่ของจงัหวดัราชบุรทีี่
ทุกคนควร “ตอ้งชม” 



สินค้าอปุโภคบริโภค : 

สินค้าเกษตรท่ีส าคญั :  

ข้าวเปลือกเจ้า : ราคาเพิม่ข้ึน 

สถานการณ์ปากท้อง 
ระหว่างวนัที ่17- 30 เมษายน 2559 

สถานการณ์สนิคา้อุปโภคบรโิภคประจ าเดอืนเมษายนราคาค่อนขา้งคงที่จาก
เดือนที่ผ่านมา ไม่ตรวจพบภาวะการขาดแคลนสินค้า ยกเว้น อาจมสีินค้า
เกษตรบางรายการที่มีปริมาณลดลงตามฤดูกาล เช่น มะนาว ผักคะน้า 
ผกับุง้จนี ผกักวางตุง้ ผกักาดขาวปล ีกะหล ่าปล ีขณะทีถ่ ัว่ฝกัยาวราคาปรบัตวั
ลง เพราะผลผลติทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น ส าหรบัราคาผลไมส้่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑด์ ีเนื่องจากอยู่ในช่วงตน้ฤดู 

• สถานการณ์โลก : การซื้อขายขา้วในตลาดต่างประเทศในช่วงสองสปัดาห์นี้ 
มอีย่างต่อเนื่อง ขณะทีเ่งนิบาทแขง็ค่า ส่งผลใหร้าคาขา้วโดยรวมราคาเพิม่ขึน้
จากช่วงทีผ่่านมา  
• สถานการณ์ในประเทศ : กระทรวงพาณิชย์เตรียมจะระบายขา้วในสต๊อก
จ านวน 11.4 ลา้นตนั เนื่องจาก คณะอนุกรรมการ นบข. เหน็ว่าในช่วงนี้เป็น
โอกาสทีด่ทีีผ่ลผลติขา้วเริม่ออกสู่ตลาดน้อยลง เนื่องจากภยัแลง้ และชาวนาจะ
เริม่เพาะปลกูรอบใหมใ่นเดอืน พค. ซึง่ยงัมเีวลาในการระบายขา้วได ้
• แนวโน้ม :คาดว่าราคาข้าวในประเทศอาจจะอ่อนตวัลงจากการระบาย
ข้าวในช่วงต่อไป  

ยางพารา : ราคาสงูข้ึน 
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ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์: ราคาลดลง 

• สถานการณ์โลก : สญัญาข้าวโพด (วนัที่ 28 เมษายน) ส่งมอบเดอืนก.ค. 
เพิม่ขึน้ 6.5 เซนต์ หรอื 1.69% ปิดที ่3.9125 ดอลลาร์/บุชเชล ซึ่งมผีลมาจาก
สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัอ่อนแรงลงเป็นวนัที ่5 ตดิต่อกนัแลว้ ประกอบกบักระแส
ข่าวว่าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยวสตัว์ของบราซิลได้รบัความเสียหายจากสภาพ
อากาศทีไ่มเ่อื้ออ านวย ซึง่ส่งผลใหส้ญัญาธญัพชืตลาด CBOT ปรบัตวัเพิม่ขึน้  
• สถานการณ์ในประเทศ : ในช่วงนี้ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่
ทอ้งตลาดมมีากขึน้ ขณะทีป่รมิาณการใชท้รงตวั  

มนัส าปะหลงั : ราคาสงูข้ึนเนือ่งจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง 

     จากนโยบายรบัซื้อและระบายขา้วโพดในสตอ็กของรฐับาลจนี ซึ่งผูส้่งออก
มนัส าปะหลงัของไทยมคีวามกงัวลว่าจะส่งผลกดดนัให้ราคามนัส าปะหลงัที่
น าเขา้จากไทยตกต ่าลง เนื่องจากขา้วโพดเป็นธญัพชืทดแทนมนัส าปะหลงัใน
การผลิตแอลกอฮอล์ ล่าสุด รัฐบาลจีนโดยNational Development and 
Reform Commission (NDRC) ไดป้ระกาศแนวทางการปฏริปูนโยบายบรหิาร
จัดการธัญพืชครั ้ง ใหญ่ที่สุ ด ในรอบ 10 ปี  ตามแนวคิด  supply-side 
reform กล่าวคอื ยกเลกินโยบายรบัซื้อและระบายขา้วโพดในสต็อก หนัมาท า
การอุดหนุนเกษตรกรให้ลดพื้นที่เพาะปลูกและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
แทน ในขณะเดยีวกนัจะส่งเสรมิใหผู้ซ้ื้อรบัซื้อขา้วโพดจากเกษตรกรโดยตรง
ในราคาตลาด ซึ่งการยกเลิกนโยบายรับซื้อและระบายข้าวโพดในสต็อก
ดงักล่าว  มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหร้าคาขา้วโพดภายในประเทศเป็นไปตามกลไก
ตลาด รวมทัง้ลดความแตกต่างของราคาขา้วโพดภายในประเทศและขา้วโพด
ทีน่ าเขา้ อย่างไรกต็าม เนื่องจากยงัมขีา้วโพดคงเหลอือยู่ในสต็อก จงึคาดว่า
รฐับาลจนีจะประกาศรายละเอยีดการระบายสต็อกขา้วโพด ในช่วงหลงัจากที่
เสร็จสิ้นการรบัซื้อขา้วโพดในเดอืนเมษายน 2559 ซึ่งยงัไม่มคีวามชดัเจนว่า
นโยบายขา้วโพดของจนี ปี 2559/2560 จะเป็นอย่างไร โดยนโยบายอุดหนุน
เกษตรกรให้ลดพื้นที่เพาะปลูกและเพิ่มประสทิธภิาพการผลติขา้วโพดของ
รฐับาลจนีดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อการน าเขา้ขา้วโพดและธญัพชืทดแทน
ขา้วโพด เช่น ขา้วฟ่าง ขา้วบาร์เล่ย์ ทีน่ าเขา้จากสหรฐัอเมรกิาและนิวซแีลนด์
มากกว่า ไม่ส่งผลกระทบต่อราคามนัส าปะหลงัที่น าเขา้จากไทย โดยจนีเป็น
ตลาดส่งออกมนัส าปะหลงัและผลติภณัฑ์มนัส าปะหลงัอนัดบั 1 ของไทย และ
ในปี 2558 ไทยส่งออกไปจนี ปรมิาณ 7.287 ล้านตนัคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 
99.57 ของปรมิาณทีส่่งออกไปทัว่โลก เพิม่ขึน้จากปี 2557 รอ้ยละ 7.5 

ปาลม์น ้ามนั  : ราคาสงูขึน้เน่ืองจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย และ 
ตลาดล่วงหน้ามาเลเซีย ปรบัตวัสงูขึน้  

สถานการณ์ในประเทศ : จากรายงานของส านักงานพาณิชย์จงัหวดัภาคใต ้
พบว่าปรมิาณปาลม์น ้ามนัเขา้สู่ระบบน้อยลงกว่าเดอืนก่อนหน้า และมปีรมิาณ
น้อยเมื่อเทยีบกบัปีทีแ่ลว้ ที่มสีถานการณ์ผลปาล์มล้นตลาด เนื่องจากในปีนี้
ประสบภาวะฝนทิ้งช่วง แลง้ยาวนาน ปาล์มขาดน ้าจงึใหผ้ลผลติน้อย และให้
เปอรเ์ซน็ต์น ้ามนัปาลม์ต ่า ส่งผลใหร้าคารบัซื้อปรบัตวัสงูขึน้มา 

ราคายางมีแนวโน้มปรบัตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงนี้ เป็นเพราะปริมาณ
ผลผลติยางมน้ีอยตามช่วงฤดกูาล ผูป้ระกอบการและโรงงานบางแห่งยงัคงขาด
สนิคา้และไมม่สีนิคา้เขา้สู่โรงงาน ส่วนพ่อคา้และผูซ้ื้อยางรายย่อยพยายามซื้อ
จดัเกบ็ในราคาทีสู่งขึน้เพราะมมีุมมองว่าทศิทางของราคายางมโีอกาสปรบัตวั
สงูขึน้ไดอ้กีในช่วง 1-2 เดอืนขา้งหน้านี้ 

สถานการณ์โลก : ราคายางทีเ่พิม่สงูขึน้ มปีจัจยับวกจากราคาน ้ามนัปิดตลาด
ปรบัตวัสงูขึน้เหนือระดบั 45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และนักลงทุนขานรบัธนาคาร
กลางสหรฐัฯ (เฟด) ส่งสญัญาณว่าจะไม่รบีปรบัขึน้อตัราดอกเบี้ย ประกอบกบั
อุปทานยางที่ออกสู่ตลาดค่อนขา้งน้อย ส่วนปจัจยัลบราคาชี้น าตลาดโตเกยีว
เริม่ปรบัตวัลดลงจากการเทขายสญัญา เพือ่ท าก าไรในช่วงเปลีย่นเดอืนส่งมอบ 
และความกงัวลเกี่ยวกบัอุปสงค์ยางในภาพรวม เนื่องจากเศรษฐกจิยงัอยู่ใน
ภาวะซบเซา 
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ผลไม้ 

• ล าไย สบัปะรดสด เงาะโรงเรยีน และมงัคุด : ราคาสูงขึ้นเนื่องจากเป็น
ช่วงเริ่มฤดูกาล ผลผลิตยังออกสู่ตลาดน้อย  ส่วนมะม่วง เช่น พันธุ์
น ้าดอกไม ้ราคาปรบัตวัลง เพราะผลผลติออกสู่ตลาดมากขึน้  
• สถานการณ์ในประเทศ : ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัเชยีงราย มกีารจดั
ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ปญัหาเกษตรอันเนื่ องมาจากผลผลิต
การเกษตร ระดบัจงัหวดั ครัง้ที ่1/2559 และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งภาครฐั
และเอกชน ณ หอ้งประชุมส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเชยีงราย เพื่อประเมนิ
สถานการณ์การผลิตลิ้นจี่ และล าไย ปีการผลิต 2559 โดย  ส านักงาน
เศรษฐกจิการเกษตรที่ 1 เผยผลการประมาณการผลผลติล าไย และ ลิ้นจี ่
ปี 59 ใน 8 จังหวดัภาคเหนือ ระบุ ผลผลิตล าไยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
ในขณะที่ลิ้นจี่ผลผลิตลดลง  ล าไยคาดว่าจะมีประมาณ 616,132 ตัน 
เ พิ่ ม ขึ้ น จ า ก ปี  2558 ปร ะ ม าณ ร้ อ ย ล ะ  14 โ ด ย เ ป็ น ล า ไ ย ใ น ฤ ดู
ประมาณ 426,349 ตนั เพิม่ขึ้นจากปี 2558 ประมาณรอ้ยละ 25 และล าไย
นอกฤดูประมาณ 189,783 ตัน ลดลงจากปี 2558 ประมาณร้อยละ 5 ซึ่ง
ขณะนี้ล าไยอยู่ในช่วงออกดอกแล้วร้อยละ  90 และบางพื้นที่ติดผลอ่อน
ขนาดเท่ากบัหวัไมข้ดีไฟประมาณรอ้ยละ 15 โดยผลผลติจะออกมากในช่วง
เดอืนสงิหาคม  

สุกร : ราคาสงูข้ึน 

• สถานการณ์ในประเทศ : สปัดาห์นี้ปรมิาณสุกรทีเ่ขา้สู่ทอ้งตลาดลดลง
จากผลกระทบของอากาศร้อนท าให้สุกรโตช้า สวนทางกบัความต้องการ
บรโิภคที่เพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจาก
สมาคมผูเ้ลีย้งสุกรแห่งชาตปิรบัตวัสูงขึน้ ทัง้นี้ นายสุรชยั สุทธธิรรม นายก
สมาคมผูเ้ลีย้งสุกรแห่งชาต ิกล่าวว่า วกิฤตภิยัแลง้ในปีนี้รุนแรงและยาวนาน
กว่าทีค่าดการณ์ไว ้รวมทัง้อากาศทีร่อ้นจดั ท าใหสุ้กรกนิอาหารน้อยลง โต
ชา้ ตอ้งยดืระยะเวลาการเลี้ยงอกี 2-4 สปัดาห์ เพื่อใหไ้ดน้ ้าหนักตามความ
ต้องการของตลาด และยังมโีรคการขาดน ้าอีก ผลผลิตสุกรจึงมีน้อยลง 
ขณะทีค่วามตอ้งการทัง้ในไทยและประเทศเพือ่นบา้นเพิม่ขึน้ ส่งผลใหร้าคา
ปรบัขึน้ตามตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิและตามกลไกตลาด นอกจากนี้ ภยัแลง้ทีเ่กดิขึน้
ยงักระทบต่อภาคเพาะปลกู ทัง้ร าขา้วและขา้วโพดทีใ่ชผ้สมเป็นอาหารสตัว ์
ที่มีปริมาณน้อยลง จึงมีความกังวลว่า ราคาวัตถุดิบที่ใช้เป็นอาหารมี
แนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้ 
• แนวโน้ม : คาดว่าราคาสกุรน่าจะสงูขึน้ได้อีก หากมีผู้เล้ียงเร่ิมได้รบั
ผลกระทบจากภยัแล้งมากย่ิงขึน้ 

สถานการณ์ปากท้อง 
ระหว่างวนัที ่17 - 30 เมษายน 2559 • ส าหรับล้ินจ่ี คาดว่าจะมีผลผลิตรวมประมาณ 40,393 ตัน ลดลงจาก

ปี 2558 ร้อยละ 13 โดยผลผลิตลิ้นจี่จะออกมากในช่วงเดือนพฤษภาคม
ประมาณร้อยละ  63 และต่อเนื่ องไปจนถึงเดือนมิถุนายนประมาณ 
รอ้ยละ 29 โดย ขณะนี้อยู่ในช่วงตดิผลอ่อนแลว้ประมาณรอ้ยละ15  

ปัจจยัภายในประเทศ 
+  การส่งออกของไทยขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ต่อจากเดือน
กุมภาพันธ์ โดยมีผลมาจากภาคอุตสาหกรรม การส่งออกรถยนต์ 
เครือ่งประดบัและอญัมณ ีโดยเฉพาะทองค าทีข่ยายตวัค่อนขา้งมาก ซึง่หาก
หกัยอดส่งออกทองค าออกแลว้ ภาคการส่งออกยงัคงตดิลบรอ้ยละ 1 
+ การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ในไตรมาสแรกของปี 
59 มนีักท่องเทีย่วต่างชาตเิดนิทางเขา้ประเทศไทยประมาณ 9.03 ลา้นคน 
ขยายตวัเพิม่ขึน้ทีร่้อยละ 15.45 สร้างรายไดป้ระมาณ 4.55 แสนลา้นบาท 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 18 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 
+ ปรบัลดราคาปุ๋ ยเคม ี11 สตูรใชส้ าหรบัปลูกขา้ว ปาล์ม ยาง ขา้วโพดและ
มนัส าปะหลงัลง 5-15% มผีลทนัท ีถงึเดอืน ธ.ค. 59 โดยปรบัลดกระสอบละ 
10-30 บาท ช่วยลดตน้ทุนใหเ้กษตรกร 
- การเบกิจ่ายงบประมาณภาครฐัในช่วง 6 เดอืนแรกต ่ากว่าปีก่อนหน้า การ
ลงทุนขนาดใหญ่เบิกจ่ายล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของ GDP 
เป็นไปไดจ้ ากดั 
- ดชันีราคาสนิค้าเกษตร ในเดอืนมี.ค. 59 ยงัคงหดตวั -1.66 จากช่วง
เดยีวกนัปีก่อน และต่อเนื่องเป็นเดอืนที่ 26 ติดต่อกนั และ ดชันีผลผลิต
สนิค้าเกษตร หดตวัทีร่้อยละ -3.5 จากช่วงเดยีวกนัปีก่อน ตามการลดลง
ของผลผลติขา้ว เป็นส าคญั 
- ธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานเศรษฐกจิไทยในไตรมาส 1 ปี 2559 
ขยายตวัใกลเ้คยีงกบัทีส่ านกังานเศรษฐกจิการคลงั หรอื สศค. ประเมนิไวท้ี่
ร้อยละ 3 โดยแผ่วลงเล็กน้อยจากไตรมาส 4 เนื่องจากการบริโภค
ภาคเอกชนทีข่ยายตวัชะลอลง หลงัจากมกีารเร่งตวัในไตรมาส 4 ปี 2558 
จากปจัจยัชัว่คราวทีม่โีครงการชอ้ปช่วยชาต ิและ การเร่งซื้อรถยนต์ก่อน
การปรบัขึน้ภาษสีรรพสามติ รวมทัง้รายไดเ้กษตรกรยงัอยู่ในระดบัต ่า 

ปัจจยัต่างประเทศ  
+ สหรฐัอเมรกิา ตวัเลขว่างงานของสหรฐัลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 42 ปี 
ยอดขายบา้นมอืสองพุ่งเกนิคาด 
+ EU ดชันีความเชือ่ม ัน่เศรษฐกจิเยอรมนีปรบัตวัสูงขึน้ในเดอืน เม.ย. การ
ประชุม ECB ทีผ่่านมากไ็มด่มีนีโยบายใหม่ๆ  ออกมา 
+ จีน รายงานตวัเลขจดีพีไีตรมาส 1/2559 ของจนี ขยายตวั 6.7% ลดลง
จาก 6.8 ของไตรมาสก่อนหน้า ซึง่ถอืว่าอาจจะดกีว่าทีค่าดหมาย เนื่องจาก
มกีารคาดการณ์ว่าเศรษฐกจิจนีจะเริม่ชะลอตวัลง การผลติภาคอุตสาหกรรม
เดอืนมนีาคม ขยายตวั 6.8% ดกีว่าการคาดการณ์ของนักวเิคราะห์และสูง
กว่าอตัราการขยายตวัที่ 5.4% ตวัเลขส่งออกเดอืนมนีาคม ซึ่งเพิม่ขึ้นถึง 
11.5% ดีกว่าการคาดการณ์ค่อนข้างมาก แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจจีน
ค่อนขา้งเขม้แขง็และเป็นทศิทางทีด่ต่ีอภาพรวมของเศรษฐกจิโลก 
- การประชุม FOMC ในวนัที่ 27-28 เม.ย. นี้ ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ย
นโยบาย แต่คาดการณ์ว่าเฟดอาจจะขึน้ดอกเบีย้ในการประชุมครัง้ถดัไปในเดอืน  
+/- ราคาน ้ามนัดบิปรบัตวัขึน้จากขา่วการประชุมตัง้เพดานการผลติครัง้ใหม่
ทีจ่ะมขี ึน้ในรสัเซยีในช่วงเดอืนหน้า ซึง่ถอืว่าเป็นการปรบัตวัขึน้หลงัจากทีม่ ี
การย่อตวัเลก็น้อย หลงัจากการทีอ่หิร่านไม่เขา้ร่วมการประชุมทีโ่ดฮาและ
ตัง้ใจจะเพิม่ก าลงัการผลติเป็น 4ลา้นบาเรลต่อวนั และซาอุฯยนืยนัจะไม่ลด
ก าลงัการผลติหากผูผ้ลติรายใหญ่ทุกรายไม่เขา้ร่วมขอ้ตกลงแต่ราคาน ้ามนั
พยุงตวัได้ในช่วงต้นสปัดาห์จากข่าวการประท้วงเรื่องค่าจ้างของคนงาน
น ้ามนัในคูเวต ซึ่งท าให้การส่งออกลดลงราว 4 แสนบาร์เรลต่อวนั แมว้่า
คนงานคเูวตจะยกเลกิการประทว้งแลว้ แต่อริกัไดม้กีารพดูถงึการประชุมตัง้
เพดานการผลติครัง้หน้าซึง่จะมขีึน้ในรสัเซยีในช่วงเดอืนหน้า อกีทัง้ ในช่วง
ขา้งหน้าจะเขา้สู่ Driving Season ในสหรฐัฯ และหลายประเทศในยุโรป  
ท าใหค้วามตอ้งการน ้ามนัจะเพิม่ขึน้ตามผลของฤดกูาล กเ็ป็นอกี 
ปจัจยัทีช่่วยพยุงราคาไว ้
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  วนัที ่23 เม.ย. 2559 รองปลดักระทรวงพาณชิย ์(นายวุฒชิยั ดวงรตัน์) 
เป็นประธานเปิดตลาดต้องชมกาดประตูผา  ณ บรเิวณศาลเจา้พ่อประตู
ผา อ.แมเ่มาะ จ.ล าปาง. โดยมรีองผูว้่าราชการจงัหวดัล าปาง (นายสมชยั
กมลเทพเทวินทร์) ร่วมงานและกล่าวต้อนรบัคณะ กาดประตูผา เป็น
ตลาดนดัชุมชนทีเ่หมาะสมตามแนวทางการส่งเสรมิของกรมการคา้ภายใน
ภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม” ของจงัหวดัล าปาง ที่จะส่งเสรมิพฒันาให้
เกิดขึ้นอย่างยัง่ยืนและมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นกลไกขยายช่องทาง
การตลาดแก่ชุมชน การแกไ้ขปญัหาสนิคา้เกษตร สรา้งรายได ้และสรา้ง
ความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนในพืน้ทีแ่ละใกลเ้คยีง โดยชาวบา้นใกลเ้คยีง ทัง้
ชาวไทย ชนเผ่า น าพชืผกัผลไมต้ามฤดกูาล เครื่องเทศ สมุนไพร ของป่า 
และสนิคา้ชุมชนมาวางจ าหน่าย กว่า 40 แผงคา้ โดยมพีืน้ทีก่ว่า 4-5 ไร่ 

  วนัที ่27 เม.ย. 59 ผูต้รวจราชการกระทรวงพาณชิย ์(นายวชิยั โภชนกจิ) ท า
การเปิด"ตลาดต้องชมหนองทะเล" ต.หนองทะเล อ.เมอืง จ.กระบี่ ซึ่ง
ไดร้บัความสนใจจากพีน้่องชาวกระบีทุ่กภาคส่วน โดยมรีองผูว้่าราชการ
จงัหวดักระบี ่(นายสมควร ขนัเงนิ) กล่าวต้อนรบั และในวนัที ่29 เมย.59 
ไดเ้ดนิทางไปเปิดตลาดตอ้งชม ตลาดดสูน อ.ควนโดน จ.สตูล 

  วนัที่ 20 เม.ย.59 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัตราดท าการเชื่อมโยง
ตลาด โดยน าผูแ้ทนสหกรณ์ส่งเสรมิธุรกจิภาคเกษตรจงัหวดัตราด และ
สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จ ากดั ไปเจรจาซื้อขายเงาะกบัฝ่ายจดัซื้อบรษิทั 
เดอะมอลลก์รุ๊ป จ ากดั กรุงเทพฯ ผลการเจรจาทางหา้งฯตกลงจะซื้อเงาะ
คุณภาพในล๊อตแรก 1.8 ตนั โดยใหส้หกรณ์ส่งสนิคา้ในวนัที ่23 เม.ย.59 

  วนัที ่21 เม.ย.59 รองปลดักระทรวงพาณิชย์ (นายวุฒชิยั ดวงรตัน์) 
เป็นประธานเปิดงานเปิดรา้นคา้ชุมชนพาณิชย์ รา้นค้าประชารฐัต้นแบบ 
ณ ห้างสรรพสนิคา้บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลพบุร(ีสาขา1) ชัน้ 2  
อ.เมอืงลพบุร ีจ.ลพบุร ีในโอกาสนี้มลีงนามMOU ร่วมกนัส่งเสรมิพฒันา
รา้นคา้ชุมชนพาณชิยร์ะหว่างผูว้่าราชการจงัหวดัลพบุร ีกบัผูบ้รหิารบิก๊ซ ี
และประธานคณะกรรมการบริหารร้านค้าฯ มกีารมอบถุงกระดาษรกัษ์
สิง่แวดลอ้มตน้แบบใหก้บัรา้นคา้และเครอืขา่ย และไดม้อบป้ายหนูณิชย์...
พาชมิ "ถูก สะอาด ดี อร่อย"ให้กบัร้านค้าหนูณิชย์ที่ตัง้อยู่บนห้างบิ๊กซ ี
จ านวน 11 ราย ซึ่งขณะนี้มจี านวนทีข่ ึน้ทะเบยีนแลว้ 120 ราย เมือ่รวม
กบัที่ยงัไม่ได้ขึ้นทะเบยีน ร้านหนูณิชย์ของลพบุรมีอียู่ถึงร่วม150 ร้าน 
ส าหรบัผลประกอบการของร้านค้าประชารฐัแห่งนี้รอบทดลองขาย 1 
เดอืนทีผ่่านมาสามารถชายได ้200,000 บาท ใน 1 ปีจะมรีายไดป้ระมาณ 
2,400,000 จงึแหล่งทีส่รา้งงาน สรา้งรายได ้สรา้งโอกาส สรา้งอาชพี และ
เป็นความหวงัใหม่ของกลุ่มเศรษฐกจิฐานรากของจงัหวดัลพบุรแีละกลุ่ม 
จ.ภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุร ีสงิหบ์ุร ีอ่างทอง ชยันาท) 

 วนัที่ 26 เมษายน 2559 นายสยาม  ลขิติพงศธร ที่ปรกึษากฎหมาย 
กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพธิเีปิด "ตลาดต้องชม ลานคา้ชุมชนพระ
ธาตุช่อแฮ" อ.เมอืงแพร่  โดยม ีรอง ผวจ.แพร่ (นางชสูม รตันนิตย)์ กล่าว
ตอ้นรบั และมพีระโกศยัเจตยิารกัษ์ เจา้อาวาสวดัพระธาตุช่อแฮ หวัหน้า
ส่วนราชการ ภาครฐั ภาคเอกชน เขา้ร่วมพธิเีปิดฯ 
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 วนัที ่22 เม.ย. 59 พาณิชย์จงัหวดัศรสีะเกษ (นายพงษ์ศกัดิ ์วรวงศ์) 
เข้าร่วมประชุมกบัคณะท างานเชื่อมโยงการผลติและการตลาดทุเรียน
คุณภาพสูง ระดบั PREMIUM จงัหวดัศรสีะเกษ ครัง้ที่ 3/2559 เพื่อ
พจิารณา เรือ่ง ช่องทางการสัง่ซื้อ การบรรจุภณัฑ์ ค่าใชจ้่ายในการขนส่ง 
การท า QR Code  เพือ่ควบคุมการผลติ การท าGAP และเรือ่งอื่นๆ โดยมี
รองผู้ว่าศรสีะเกษ(นายวฒันา พุฒชิาติ) เป็นประธาน และภาคเีครอืข่าย
ทัง้ภาครฐัและเอกชที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ สหกรณ์การเกษตร
กนัทรลกัษ์ จ ากดั อ.กนัทรลกัษ์ 

 วนัที่ 23 เม.ย. 59 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัอ านาจเจรญิ พรอ้มกบั
คณะกรรมการและผูป้ระกอบการตลาดนดัสเีขยีว รวม 18 คน เดนิทางไป
ศกึษาดงูาน ณ ไร่ออนซอน ต.โนนรงั อ.เมอืง จ.รอ้ยเอด็ ซึ่งไร่ออนซอนมี
การผลติพชืผกัและผลไมอ้นิทรยี์มาตรฐาน IFOAM กว่า 65 ชนิด อาท ิ
ขา้วโพด กลว้ยหอมทอง ผกัสลดั หน่อไมฝ้รัง่ ขา้ว เลมอน และแคนตาลูป 
เป็นต้น บนพื้นทีร่่วม 260 ไร่ ปจัจุบนัอยู่ระหว่างปรบัปรุงสถานทีเ่พื่อให้
เป็นแหล่งท่องเทีย่วและเรยีนรูเ้ชงิเกษตรของจงัหวดัรอ้ยเอ็ด และไดร้่วม
ประชุมหารือวางแผนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ผกัและผลไม้
มาตรฐานอนิทรยี์ ร่วมกบันายศุภชยั มิง่ขวญั ผู้จดัการไร่ออนซอน เพื่อให้มี
ผลผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องและรวบรวมส่งจ าหน่ายให้กบั Tops 
Market เพื่อสร้างช่องทางการตลาดและรายไดใ้หก้บัเกษตรกร ภายหลงัการ
หารอืคาดว่ากลุ่มผู้ประกอบการตลาดนัดสเีขยีวสามารถจะเก็บเกี่ยวผลติผล
ประเภทผกัสลดัรอบแรกเพือ่ส่งใหก้บั Tops Market ไดใ้นเดอืน ก.ค. 59 โดยมี
ผลผลติเฉลีย่สปัดาหล์ะ 1 ตนั มลูค่าประมาณ 2 แสนบาท/เดอืน 

 วนัที ่26 เม.ย. 59 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัพษิณุโลก ร่วมกบั
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 (ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
เพชรบูรณ์ สุโขทัย ) ได้จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชนของกลุ่มจงัหวดัในการบรูณาการการต่อยอดการประชุม
ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ ระเบยีงเศรษฐกจิ Limec  ครัง้ที ่2 และ
ตดิตามประเดน็ปญัหาต่างๆ รวมถงึหารอืการด าเนินโครงการของ
กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง  1  ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 

 วนัที่ 27 - 28 เมษายน 2559 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน 2 (เชยีงราย แพร่และพะเยา) โดย ส านักงานพาณิชย์จงัหวดั
พะเยา เป็นเจา้ภาพการจดัอบรมเชงิปฏบิตัแิละศกึษาดูงานตามโครงการ
ส่งเสรมิตลาดอนิทรยี ์ปี 2559 มผีูเ้ขา้ร่วมโครงการ 60 คน โดยกจิกรรมที่
จดัอบรม ไดแ้ก่ การศกึษาดูงาน หมู่บา้นต้นแบบเศรษฐกจิพอเพยีง ถ้วย
พระราชทานของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯ  บา้นดอกบวั ต.บา้นตุ่น 
อ . เมืองพะเยา และศูนย์กระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์  BITOUNG 
HEALTHY CENTER อ.เมอืง จ.พะเยา นอกจากนี้ยงัมกีารเข้าชม
โครงการท านา 1 ไร่ ได ้1 แสน อ าเภอภกูามยาว จงัหวดัพะเยา 

 วันที่ 28 เม.ย. 59 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดภาคกลางตอนบน 2  
ซึ่งได้แก่ ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชยันาท ร่วมจัดงานมหกรรมสินค้า
อาหารปลอดภยั และผลติภณัฑ์ชุมชน พร้อมทัง้มกีารเจรจาธุรกจิ และ
ประชาสัมพันธ์สินค้าในงาน ”เจ้าพระยา - ป่าสักแฟร์ ครัง้ที่ 12”  
ณ ศูนย์การค้าเจ.เจ.มอลล์ จตุจกัร ตลาดตดิแอร์ ชัน้ 1 ลานโปรโมชัน่ 
โดยคดัสรรสนิคา้คุณภาพราคาย่อมเยาของจงัหวดั กว่า 80 ราย มาวาง
จ าหน่ายใหป้ระชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล ไดเ้ลอืกซื้อ
สนิค้าคุณภาพจากผูผ้ลติและผู้ประกอบการโดยตรง อาท ิไข่เค็มดนิสอ
พอง ผา้ไหมมดัหมี ่จ.ลพบุร ีสม้โอขาวแตงกวา ขา้วไรซ์เบอร์รี ่จ.ชยันาท 
ปลาช่อนแม่ลา หมูทุบ กุนเชียงปลา จ .สิงห์บุรี กลองเอกราช เมล่อน
อนิทรยี ์ไขน่กกระทา จ.อ่างทอง 
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ทีม่า: กรมทรพัยส์นิทางปญัญา 

GI น่ารู.้.. 
ข้าวสังข์หยด  จ.พัทลุง 

ความเป็นมา : ขา้วพนัธุส์งัขห์ยด เป็นพนัธุข์า้วพื้นเมอืงทีป่ลูกดัง้เดมิใน
จงัหวดัพทัลุง ซึ่งชาวนาได้ปลูกติดต่อกนัมายาวนาน ตัง้แต่สมยับรรพ
บุรุษจนถงึปจัจุบนั ซึง่เล่าขานว่ามมีานานมากกว่ารอ้ยปี ตัง้แต่สมยัปู่ ย่า 
ตา ทวด ด้วยเป็นพนัธุ์ขา้วที่คงคุณค่าในตวัของพนัธุ์ขา้วเองก่อให้เกดิ
ความผูกพนัทางวฒันธรรม ประเพณีในทอ้งถิน่ เกีย่วขอ้งกบัวฒันธรรม 
การเอื้ออาทรและปฏสิมัพนัธท์ีใ่ชเ้ป็นสือ่ในการแสดงออก ซึง่ความเคารพ 
ศรทัธา และยกย่องผูอ้าวุโส เป็นของก านัลแก่ญาตผิูใ้หญ่ หรอืแขกบา้น 
แขกเมอืง และแขกเหรื่อที่มาพกัเยี่ยมเยอืน เป็นการแสดงถึงความพึ่ง
พอใจในการต้อนรับ พนัธุ์ข้าวสังข์หยดที่ชาวนาทัว่ไปปลูกอยู่เดิมมี
หลากหลายลกัษณะ มาจากหลายสายพนัธุ์ จงึท าใหข้า้วมคีวามแตกต่าง
กนัไมส่ม ่าเสมอ 

กิจกรรมภธูร 
ปฏทินิกจิกรรมงานในสว่นภูมภิาค 

                   กองบรรณาธิการ : กองบรหิารการพาณชิยภ์ูมภิาค ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 
               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 

เดือน พฤษภาคม 2559 

6 - 8 พ.ค.  
ลุยเลนละเลงโคลน 

อ.บา้นแหลม จ.เพชรบุร ี
 

13 - 15 พ.ค.  
ประเพณีบุญบัง้ไฟยโสธร 

18 พ.ค.  
งานเสวนา “AEC Smart Move : รูท้ศิ พชิติ 

โอกาส กา้วสู่ตลาดอาเซยีนอย่างยัง่ยนื 

18 - 19 พ.ค.  
งานประเพณีบวชนาคชา้ง 

อ.ทา่ตูม จ.สุรนิทร ์

29  เม.ย. - 21 พ.ค. 
“จนัทบุรมีหานครผลไม ้2016“ จ.จนัทบุร ี

ลกัษณะเด่น  
1. เป็นพนัธุข์า้วทีม่ลีกัษณะเยือ่หุม้เมลด็สแีดง ขา้วซอ้มมอืหรอืขา้วกลอ้ง 
เมือ่หุงสุกนุ่ม  
2. ขา้วกลอ้งพนัธุส์งัขห์ยด มคีุณค่าทางโภชนาการสงูกว่าพนัธุเ์ลบ็นก
ปตัตานี มปีรมิาณไนอาซนิ (Niacin) 6.46 มลิลกิรมั ใยอาหาร 4.81 กรมั 
และธาตุเหลก็ 0.52 มลิลกิรมั จากตวัอย่างขา้วกลอ้ง 100 กรมั  

 ต่อมานักปรบัปรุงพนัธุ์ข้าวศูนย์วิจยัข้าวพทัลุง ได้น าพนัธุ์มาพฒันา
ปรบัปรุงพนัธุ์ไดส้ายพนัธุ์ทีด่ ีเป็นสายพนัธุ์บรสิุทธิต์ ัง้แต่ปี พ.ศ. 2530 
และปลูกรกัษาพนัธุ์ไวใ้นศูนย์วจิยัขา้วพทัลุง ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้
น าเมล็ดพนัธุ์ดทีี่คดัเลือกแล้วไปปลูกทดสอบผลผลติในพื้นที่แปลงนา
โครงการฟารม์ตวัอย่างตามพระราชด าร ิจงัหวดัพทัลุง และเมือ่วนัที่ 24 
กนัยายน 2546 สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ เสดจ็พระราช
ด าเนินทรงเยีย่มทีโ่ครงการฟาร์มตวัอย่าง ฯ ครัง้นัน้ศูนย์วจิยัขา้วพทัลุง
ได้ถวายข้าวซ้อมมอืพนัธุ์สงัข์หยด พระองค์ฯ ทรงรบั และน าให้ห้อง
เครื่องในพระองค์ทีพ่ระต าหนักทกัษิณราชนิเวศน์ จงัหวดันราธวิาส หุง
ถวาย ทรงรบัสัง่ว่าอร่อย จงึมพีระราชด ารใิหฟ้ื้นฟู ต่อมา จงัหวดัพทัลุง 
โดยผูว้่าราชการจงัหวดั ไดส้นับสนุนใหม้กีารส่งเสรมิการปลูก ตามแผน
ยุทธศาสตร์พฒันาจงัหวดั (ปี 2547 – 2550) ในโครงการผลติขา้ว
คุณภาพดปีลอดภยัจากสารพษิครบวงจร โดยเผยแพร่ใหเ้กษตรกรปลูก
ขา้วพนัธุส์งัขห์ยดทีพ่ฒันาปรบัปรุงพนัธุโ์ดยศนูย์วจิยัขา้วพทัลุง  และได้
รบัรองพนัธุข์ ึน้ทะเบยีนชือ่ว่า“สงัขห์ยดพทัลงุ” 


