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คยุกบั กบภ. 
    ผ่านพน้ไปแลว้กบัครึง่ปีแรกของปี 2559 นบัเป็นปีทีท่า้ทายความสามารถของพวกเราชาวพาณิชย์
เป็นอย่างมาก ส าหรบัการพฒันา/เสรมิสรา้งผูป้ระกอบการ และผลกัดนัเศรษฐกจิการคา้ของประเทศ 
รวมทัง้แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นของทัง้เกษตรกรทีเ่ผชญิกบัภยัแลง้ในปีทีผ่่านมา เหลอืเวลาอกีเพยีง 
3 เดือน ส าหรบัการเร่งด าเนินการโครงการต่างๆ ให้เสร็จสิ้นและบรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้ ภายใน
ปีงบประมาณ 2559 นี้ ในส่วนของการขบัเคลือ่นการคา้ในระดบัจงัหวดัตัง้แต่ปีงบประมาณ 2560 เป็น
ต้นไปนัน้  ส านักงานปลดักระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกบัสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (NIDA) 
จดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารคา้กลุ่มจงัหวดั 18 กลุ่มจงัหวดั ส าหรบัปี พ.ศ. 2560 – 2564 ขึน้ จดหมาย
ข่าวพาณิชย์ภูมภิาคฉบบันี้จงึไม่รอชา้ น าความก้าวหน้าของโครงการมาเล่าสู่กนัฟงั นอกจากนี้ยงัมี
เกรด็ความรูเ้ลก็ๆน้อยๆ ส าหรบัผูบ้รหิารทุกท่าน เกีย่วกบัการบรหิารงานอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งหาก
น าไปใช ้ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะเกดิประโยชน์มหาศาลเลยทเีดยีวค่ะ 

ทมีงาน กบภ.    
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ปกัษ์หลงั มถุินายน 59 

    กระทรวงพาณิชย์ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานขบัเคลื่อนเศรษฐกจิการคา้ในระดบัประเทศ โดยมสี านักงาน
พาณชิยจ์งัหวดัเป็นหน่วยขบัเคลือ่นการคา้ในระดบัจงัหวดั ในปี พ.ศ.2559 กระทรวงฯ ไดใ้ห้ความส าคญัใน
การขบัเคลื่อนการส่งออกและการใช้อาเซยีนเป็นฐานไปสู่เวทโีลก ส านักงานปลดักระทรวงพาณิชย์ จงึได้
ร่วมกบัสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (NIDA) จดัท า “แผนยุทธศาสตร์การค้ากลุ่มจงัหวดั 18 กลุ่ม
จงัหวดั พ.ศ. 2560 – 2564” เพื่อจดัท ายุทธศาสตร์ทางการคา้ใหแ้ต่ละกลุ่มจงัหวดัมทีศิทางการคา้ที่ชดัเจน 
และเป็นกลไกส าคญัในการผลกัดนัและขบัเคลือ่นเศรษฐกจิการคา้ในระดบัประเทศต่อไปได ้ ทัง้นี้จะมกีารจดั
ประชุมสมัมนาระดมความคดิเหน็จากหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งในส่วนภูมภิาค 18 กลุ่ม
จงัหวดั เพื่อแลกเปลีย่นความคดิเห็นและขอ้มลูเกีย่วกบัทศิทาง/แนวโน้มและความทา้ทายทางการค้าของ
กลุ่มจงัหวดัต่างๆ รวมถงึรบัทราบปญัหาหรอือุปสรรคในทางปฏบิตัจิากมุมมองทีห่ลากหลายทัง้จากภาครฐั
และเอกชน    
    ส าหรบัการจดัประชุม/สมัมนาระดมความคดิเหน็ในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การคา้กลุ่มจงัหวดั เร่ิมขึ้น
ในเดือนเมษายน 2559 จนถงึปัจจบุนัมีการด าเนินการแล้ว 7 กลุ่มจงัหวดั ไดแ้ก่ กลุ่มจงัหวดัภาคกลาง
ตอนบน 1 และภาคกลางตอนบน 2 (จงัหวดัพระนครศรอียุธยา), ภาคตะวนัออก (จงัหวดัชลบุร)ี, ภาคกลาง
ตอนกลาง (จงัหวดัฉะเชงิเทรา), ภาคเหนือตอนล่าง 1 (จงัหวดัพษิณุโลก), ภาคเหนือตอนล่าง 2 (จงัหวดั
นครสวรรค์), ภาคกลางตอนล่าง 1 (จงัหวดันครปฐม) และภาคกลางตอนล่าง 2 (จงัหวดัเพชรบุรี) ซึ่ง
นอกจากการประชุม/สมัมนาระดมความเหน็แลว้ ยงัมกีารนดัสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการรายส าคญัๆของจงัหวดั 
เพือ่น าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปวเิคราะห์และประมวลผล ประกอบการจดัท ายุทธศาสตร์การคา้กลุ่มจงัหวดั ซึ่งผลการ
ประชุมสมัมนาระดมความคดิเหน็ มรีายละเอยีดดงันี้ 
 กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน 1  และภาคกลางตอนบน 2  (พระนครศรอียุธยา นนทบุร ีปทุมธานี 
สระบุร ี ลพบุร ีชยันาท สงิหบ์ุร ีอ่างทอง) ประเดน็ส าคญั ไดแ้ก่ การเป็นศนูยก์ลางการผลติสนิคา้เกษตรและ
อาหารปลอดภยั เน้นการค้าที่เชื่อมโยงการท่องเทีย่วเชงิประวตัิศาสตร์ เชื่อมโยงกบัการเรยีนรู้ , การเพิม่
มูลค่าสินค้าผลิตภณัฑ์ ยกระดบัคุณภาพด้วยการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยั  สินค้าเกษตรออแกนิคส ์
อาหารปลอดภยั และการพฒันาสนิค้า  และผลติภณัฑ์ที่เชื่อมโยงกบัเรื่องนวตักรรม สร้างแบรนด์สนิค้า 
ส่งเสรมิสนิคา้ภมูปิญัญา 
 กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก (ชลบุรี จนัทบุรี ระยอง  ตราด)  ประเด็นส าคญั คือ การสร้างความ
เชือ่มโยงของ 4 จงัหวดั โดยการส่งต่อระหว่างกนัในการคา้สนิคา้ บรกิาร  และการท่องเทีย่วระหว่างจงัหวดั
ในกลุ่ม การหาช่องทางการจ าหน่าย การพฒันาสนิคา้ และการพฒันาคน  การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานของ
กลุ่มจงัหวดัใหค้ล่องตวัขึน้ เพิม่มลูค่าทางการคา้ของกลุ่มจงัหวดัในการเป็นเมอืงท่า หรอืเป็นประตูทางการคา้ 
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ระหว่างประเทศ  การต่อยอดสินค้าเกษตรโดยการแปรรูปใน
อุตสาหกรรม  และการใช้ประโยชน์จากสิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ (GI)  
การวางต าแหน่งของกลุ่มจงัหวดัโดยเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง 
ได้แก่  การท่องเที่ยวเชิงกีฬาทัง้กีฬาทางบกและทางน ้ า การค้า
ชายแดนกมัพูชากบัจงัหวดัตราดมคีวามเตบิโตสูง จงึมกีารพยายาม
เปลีย่น position จากจงัหวดัมมุสุดหลงับา้นของไทย เป็นจงัหวดัหน้า
บา้นกบักมัพชูา 
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
นครนายก สมุทรปราการ สระแก้ว )  เน้นอุตสาหกรรมเพื่อ
สิง่แวดลอ้ม และอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีูง สนิคา้เกษตรเน้นการท า
นวตักรรมต่อยอดเพื่อใหเ้กดิมลูค่าเพิม่ สนิคา้ premium เช่น เกษตร
อินทรยี์ อาหารปลอดภยั และการพฒันาเทคโนโลยี, การเพิม่ช่อง
ทางการระบายสินค้า การจัดตัง้ศูนย์กระจายสินค้า (distribution 
center) ซึ่งเป็นศูนย์กระจายสินค้าจากธุรกิจไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง , 
การปรับปรุ ง ระบบโลจิสติกส์  และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                 
ในการคมนาคมขนส่งของกลุ่มจงัหวดัใหม้ปีระสทิธภิาพและคล่องตวั
มากขึ้น , การยกระดับการค้าชายแดนทางจังหวัดสระแก้วให้มี
ศกัยภาพสูงขึ้น ให้เป็นตลาดชายแดนที่มีคุณภาพและปลอดจาก
การคา้สนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา 
 กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก ตาก สุโขทัย 
เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์) ต้องการพัฒนาศกัยภาพทางการค้า โดย
เชือ่มโยงการคา้ไปยงัตลาดประเทศพมา่ สามารถเชือ่มโยงไปถงึตลาด
ประเทศจนี และประเทศอนิเดยีได้ดว้ย  และการท่องเทีย่วกบั สปป.
ลาว ควรเตรยีมความพรอ้มในการคมนาคมเพือ่รองรบัการคา้และการ
ท่องเทีย่วทีก่ าลงัขยายตวั, การเพิม่ช่องทางในการระบายสนิคา้ขา้วที่
เป็นสนิคา้เกษตรหลกัของกลุ่มจงัหวดั รวมถงึการใช ้bio-technology  
โดยศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาดขึ้นมารองรบั , การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการตัง้เขตเศรษฐกิจ
พเิศษ และการปรบัปรุงกฎระเบยีบการผ่านแดนใหค้ล่องตวัมากขึน้ 

 กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง 2 (นครสวรรค ์ก าแพงเพชร พิจิตร 
อุทัยธานี) ประเด็นส าคัญ ได้แก่ การส่งเสริมการท่องเที่ยว  เน้นการ
ท่องเที่ยวเชงินิเวศน์ ซึ่งกลุ่มจงัหวดัมพีื้นที่ทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
โดยเฉพาะหว้ยขาแขง้และทุ่งใหญ่นเรศวร จงัหวดัอุทยัธานี, การท่องเทีย่ว
เชงิวฒันธรรม มอุีทยานประวตัิศาสตร์ในจงัหวดัก าแพงเพชร ได้รบัการ
ประกาศเป็นมรดกโลก, การพฒันาเส้นทางการท่องเทีย่วพจิติร อุดรธานี 
นครพนม เนื่องจากมีประวัติศาสตร์ของโฮจิมินห์ ภาคเกษตรควรน า
งานวจิยัมาใช้ในการผลติสนิคา้เกษตร เพื่อท าใหเ้ป็นต้นแบบในการผลติ ,
การเพิม่มลูค่าสนิคา้เกษตรหลกัของกลุ่มจงัหวดั และการพฒันาองค์ความรู ้
หรอื Know how ดา้นเทคโนโลยกีารผลติ 
 กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 1 (นครปฐม ราชบุรี  สุพรรณบุรี  
กาญจนบุรี) มปีระเดน็พฒันาการคา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัอุตสาหกรรมการแปร
รปูอาหาร  มุ่งเป้าหมายการเป็น western food valley และยกระดบัการคา้
ชายแดน การเพิม่มลูค่าสนิคา้บรกิาร และเปิดตลาดใหม่ โดยเฉพาะการคา้
ชายแดนกบัเมยีนมาร์ การขยายการท่องเที่ยววนัธรรมดา create route 
การท่องเทีย่วเชือ่มโยงกบัเรือ่งกฬีา การศกึษา และเรือ่งศาสนา วฒันธรรม 
 กลุ่ มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  2  ( เพชรบุ รี  สมุทรสาคร  
สมทุรสงคราม  ประจวบคีรีขนัธ์) มปีระเดน็ส าคญัเกีย่วกบัการพฒันาการ
ค้าที่เกี่ยวเนื่องกบัสินค้าประมงแปรรูป  และการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ   
การสรา้งความแขง็แกร่งใหก้บัตราสนิคา้ของจงัหวดั  การพฒันาตราสนิคา้  
การพฒันาผูป้ระกอบการและการเพิม่มลูค่าผลติภณัฑ์ การเพิม่การเขา้ถึง
ช่องทาง/เครอืขา่ยการคา้ในประเทศ 
   โดยกลุ่ ม จังหวัดที่ เหลืออีก  11 กลุ่ มจังหวัด  จะมีการ ลงพื้นที่
ประชุมสมัมนาและสามารถด าเนินการเสรจ็สิ้นภายในอกี 2 เดอืน เพื่อทีจ่ะ
สามารถสรปุเป็นแผนยุทธศาสตรก์ารค้ากลุ่มจงัหวดั 18 กลุ่มจงัหวดั 
ในเดือนกนัยายน 2559 น้ี  ซึ่งเมื่อได ้(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การคา้กลุ่ม
จงัหวดัแล้ว ทางกระทรวงฯ จะน าไปจดัท าประชาพจิารณ์ และจดัประชุม
ชีแ้จงแผนยุทธศาสตรก์ารคา้กลุม่จงัหวดัทัว่ประเทศ เพือ่น ายุทธศาสตรไ์ปสู่
การปฏบิตัเิพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิการคา้ในประเทศต่อไป 

กลุ่มภาคกลางตอนบน 1  และ 2 :  
การเป็นศนูยก์ลางการผลติสนิคา้เกษตร
และอาหารปลอดภยั  

กลุ่มภาคตะวนัออก : พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของกลุ่มจงัหวดั
ใหค้ล่องตวัขึน้ เพิม่มลูค่าทางการคา้ของกลุ่มจงัหวดัในการเป็น
เมอืงท่า หรอืเป็นประตูทางการคา้ระหว่างประเทศ 

กลุ่มภาคกลางตอนกลาง :  
เน้นอุตสาหกรรมเพือ่สิง่แวดลอ้ม 
และอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีงู 

กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 : พฒันาศกัยภาพทาง
การคา้ โดยเชือ่มโยงการคา้ไปยงัตลาดประเทศ
พมา่ สามารถเชือ่มโยงไปถงึตลาดประเทศจนีและ
ประเทศอนิเดยี 

กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 : 
เน้นการท่องเทีย่วเชงินิเวศน์  
ซึง่กลุ่มจงัหวดัมพีืน้ทีท่างธรรมชาติ
ทีอุ่ดมสมบรูณ์ 

กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 : 
พฒันาการคา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบั
อุตสาหกรรมการแปรรปูอาหาร   
มุง่เป้าหมายการเป็น western food 
valley และยกระดบัการคา้ชายแดน 

กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 : 
พฒันาการคา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัสนิคา้ประมง 
แปรรปู และการท่องเทีย่วเชงิคุณภาพ 
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  ผูบ้รหิารทรงประสทิธผิล ไม่จ าเป็นจะต้องเป็น “ผู้น า” ตาม
ความหมายทีใ่ชก้นัทัว่ไปในเวลานี้ แมแ้ต่ “เฮนรี ่ทรูแมน” เอง
กไ็ม่มสีิง่ทีเ่รยีกว่า “บารมขีองผูน้ า” แต่เขาถูกจดัให้เป็นหนึ่ง
ใน CEO ทีท่รงประสทิธผิลทีสุ่ดในประวตัศิาสตรข์องสหรฐัฯ  
  CEO ของธุรกจิ หรอืองค์กรทีไ่ม่แสวงหาหาผลก าไรบางคน  
กไ็ม่ไดม้ลีกัษณะผูน้ าอย่างทีเ่รยีกกนั ทัง้เรื่องของบุคลกิภาพ 
ทศันคติ ค่านิยม จุดแขง็ แมก้ระทัง่จุดอ่อน พวกเขามคีวาม
หลากหลาย ตัง้แต่ เป็นคนทีช่อบเขา้สงัคมมากๆ จนถึงคนที่
เก็บเนื้อเก็บตัว หรือคนที่สบายๆ จนถึงระดบัที่ต้องให้ทุก
อย่างอยู่ใต้อาณัติ แต่สิ่งที่ท าให้ทุกคนทรงประสทิธิผลก็คือ 
เขาท าตามหลกัการทัง้ 8 ประการต่อไปนี้ 

เขาถามว่า “ต้องบรรลอุะไรบ้าง”  

เขาถามว่า “อะไรเหมาะกบัองคก์ร” 

เขาพฒันาแผนปฏิบติัการ 

เขารบัผิดชอบในการท าการตดัสินใจ 

เขารบัผิดชอบในการส่ือสาร 

เขามุ่งเน้นเป้าหมายไปท่ีโอกาส ไม่ใช่ปัญหา 

เขาด าเนินการประชุมท่ีสร้างผลิตผล 

เขาคิดและพดูว่า “เรา”  
แทนท่ีจะพดูว่า “ฉัน”  

การกระท า 2 ประการแรกท าใหเ้ขามคีวามรูท้ีเ่ขาต้องการ ส่วนอกี 4 
ประการถดัมาช่วยใหเ้ขาเปลีย่นความรูน้ี้ไปเป็นการปฏบิตักิารทีท่รง
ประสิทธิผล และ 2 ประการสุดท้าย จะให้หลักประกนัแก่องค์กร
ทัง้หลายถงึความรบัผดิชอบและความพึง่พาไดข้องเขา 

ทีม่า : The Effective Executive โดย ปีเตอร ์เอฟ. ดรกัเกอร ์:  
ปจัจยัของผูบ้รหิารทรงประสทิธผิล ,ผูแ้ปล สุธ ีพนาวร มกราคม 2552 
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ดว้ยความทีจ่งัหวดัพระนครศรอียุธยามปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานถงึ 
417 ปี ท าใหอ้ยุธยามสีถานทีใ่นความทรงจ าของคนหลายชัว่อายุคน
สบืต่อกนัมามากมาย โดยเฉพาะวดั เมอืงโบราณ และตลาดน ้า อาท ิ
วดัพนัญเชงิวรวหิาร วดัใหญ่ชยัมงคล วดัมหาธาตุ พระราชวงับาง
ปะอิน ตลาดน ้ าอโยธยา ตลาดน ้ าทุ่งบัวชม รวมถึงที่นี่  "ตลาด
โก้งโค้ง" ก็เป็นหนึ่งในนัน้ค่ะ ซึ่งที่มาของตลาดโก้งโค้งนัน้ก็น่ารกั
แบบไทยๆ มาจากตลาดในสมยัโบราณทีพ่่อคา้แมค่า้จะนัง่ขายสนิคา้
อยู่บนพื้น คนที่มาซื้อของก็จะต้องโก้งโค้งเพื่อเลือกดูของนัน่เอง 
และดว้ยการโกง้โคง้ของคนไทยสมยัก่อนนัน้กท็ าไดสุ้ภาพ นุ่มนวล 
เป็นกริยิาทีแ่สดงถงึความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ถอืตวัทีต่้องลงไปนัง่
กบัพื้นเพื่อซื้อของ ท าให้ในสมยัโบราณภาพการซื้อขายจะเต็มไป
ดว้ยอธัยาศยัไมตรรีะหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้ายนัน่เองค่ะ 
ตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสม ตลาดโบราณมหาเสน่ห์ ตัง้อยู่บรเิวณ
บา้นแสงโสม เลขที่ 68/12 หมู่ที่ 5 ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา ห่างจากตัวอ าเภอพระนครศรีอยุธยา11 
กโิลเมตร ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 29 มกราคม 2549 จนถึงปจัจุบนัได้เปิด
ใหบ้รกิารเป็นเวลา 10 ปี เป็นตลาดเอกชนมขีนาดพื้นทีป่ระมาณ 10 
ไร่ มแีผงคา้ 100 แผงคา้ตลาดโกง้โคง้ เป็นตลาดยอ้นยุคทีน่่าสนใจ
แห่งหนึ่งซึ่งมลีกัษณะเป็นบ้านเรือนไทยหมู่ใหญ่ ที่คงความเป็น- 
 

“ ตลาดโก้งโค้ง จ.อยธุยา ” 
  สถาปตัยกรรมไทยโบราณไวอ้ย่างเด่นชดั ซึง่ในอดตีเป็นด่าน
ขนอน (ด่านเกบ็ภาษีในอดตี) และเป็นสถานทีท่ี่มกีารซื้อขาย
แลกเปลีย่นสนิคา้นานาชนิด ทัง้สนิคา้ในชุมชนและสนิคา้ ทีม่า
จากต่างเมือง ปจัจุบันตลาดโก้งโค้งได้ร ับการรื้อฟ้ืนขึ้นมา
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สมัผสักบัประสบการณ์ย้อนยุคในการ
เลอืกซื้อสนิคา้ภมูปิญัญาชุมชนทีถ่งึพรอ้มดว้ยคุณภาพ รสชาต ิ
พรอ้มกบัน ้าใจไมตรขีองพ่อคา้แมค่า้ 
  ส าหรับสินค้าที่มีวางขายในตลาด ก็มีให้ เลือกอย่ าง
หลากหลายค่ะ ทัง้อาหารคาว-หวานสูตรแบบโบราณ อาทขิา้ว 
ขาหมตุู๋นล าไย สม้ต าไก่ย่าง หมสูะเตะ ห่อหมก น ้าพรกิลงเรอื 
ปลาเหด็หรอืทอดมนั รสชาตพิื้นบา้น ก๋วยเตีย๋วหลอดญวน ปู
หลน ปลารา้ทรงเครื่อง ขนมแป้งจี่ ขนมครกโบราณใชแ้ป้งโม่
เอง ขนมกล้วยนาบ ขนมดอกโสน ขา้วต้มลูกโยนห่อด้วยใบ
อ้อยรวมทัง้ยงัมเีครื่องไม ้เครื่องมอื อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน 
ของแต่งบา้นนานาชนิดทเีดยีว 
  นอกจากนี้ ความน่ารกัของชาวกรุงเก่าทีต่ลาดโกง้โคง้ยงัมอีกี
ค่ะ ชาวตลาดจะมปีระเพณีที่ท ากนัเป็นประจ า คือการร าวง
กลองยาวถวายพ่อปู่แสงโสม และสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช 
ทุกเช้าเวลา 10.00 น. และยงัมกีารท าบุญตกับาตรเหรยีญใน
วนัอาทติยต์น้เดอืนของทุกเดอืน นักท่องเทีย่วทีไ่ปเทีย่วตลาด
สามารถเขา้ร่วมกจิกรรมไดอ้กีดว้ย หรอืใครจะอยากไปร่วมร า
วงกบัชาวตลาดกไ็มว่่ากนั 
 

ตลาดโกง้โคง้ เปิดบรกิารทุกวนัพฤหสับด ี- อาทติย์ ตัง้แต่เวลา 
10.00-16.00 น. การเดนิทางมาตลาด จากกรุงเทพฯ ขึ้นทาง
ด่วนไปลงบางประอนิ ผ่านสถานีรถไฟประมาณ 6-7 กโิลเมตร 
พอเจอวัดบ้านเลนทางซ้ายมือให้ชิดซ้ายไว้ ตลาดจะอยู่
ทางซ้ายมอื ถ้ามาจากทางวดัพนัญเชงิ ตรงมาเรื่อยๆ ถงึแยก
ทางหลวง 356 ตรงสะพานขา้มแม่น ้าเจา้พระยา ให้เลี้ยวขวา
ลอดใต้สะพานวนมาฝ ัง่ตรงขา้ม เพื่อเลี้ยวขวาเขา้ถนน 3477 
อกีที่ เขา้ไปประมาณ 3 กโิลเมตร ตลาดจะอยู่ทางขวามอื มทีี่
จอดรถจดัไวภ้ายในสองฝ ัง่ของตลาด 

ขอ้มลูโดย: กรมการคา้ภายใน 



สถานการณ์ปากท้อง : สรปุสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ (ไตรมาส  2 เมษายน-มิถนุายน) 
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สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกบัเพ่ือนบา้น 4 ประเทศ (CLMV) 
ในช่วง 4 เดอืนแรกของปี 2559  มทีศิทางทีส่ดใส 
โดยมมีลูค่าการคา้รวม 3.36 แสนลา้นบาท ขยายตวัเพิม่ 3% เมือ่เทยีบ
กบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกไปเพื่อนบา้นมลูค่า 2 แสน
ลา้นบาท ขยายตวัเพิม่ขึน้ 4.8% และน าเขา้มูลค่า 1.36 แสนล้านบาท 
ขยายตวัเพิม่ขึน้ 0.43% เกนิดุลการคา้ชายแดน 6.44 หมืน่ลา้นบาท         

สถานการณ์ในประเทศ 

 นโยบายการเงิน:  Prompt pay  การเชื่อมบญัชเีงนิฝาก
เขา้กบัเบอร์โทรหรอืหมายเลขบตัรประชาชน อ านวยความ
สะดวกดา้นการเงนิใหร้วดเรว็ขึน้ 

 การเบิกจ่าย /การลงทุนภาครัฐภาคเอกชน :  การเร่งร ัดเบิกจ่าย
งบประมาณของรฐับาลในช่วง 8 เดอืนแรก (ตุลาคม 2558-พฤษภาคม 2559) 
เบกิจ่ายไดท้ัง้สิ้น 1,983,892 ลา้นบาท ซึ่งสูงกว่าช่วงเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ถึง
รอ้ยละ 8.4 สะท้อนถึงบทบาทของรฐับาลในการด าเนินนโยบายงบประมาณ
แบบขาดดุลและมาตรการการใชจ้่ายของภาครฐัในการกระตุน้เศรษฐกจิในดา้น
ต่างๆ ซึ่งสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตวัอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา และ
คาดว่าการเร่งรดัเบกิจ่ายงบประมาณในช่วงทีเ่หลอืของปีงบประมาณจะช่วยให้
เศรษฐกจิขยายตวัไดต้ามทีค่าดไว ้ด้านการลงทุนภาครฐัภาคเอกชน  การ
ลงทุนจากภาคเอกชนเริม่กลบัมาเป็นบวกในไตรมาส 1-2 ต่อเนื่องจากทีต่ดิลบ
ทุกไตรมาสในปี 2558 ผลพวงจากการลงทุนของภาครฐับาลน าทาง การจา้ง
งานเริม่ขยบัตาม โดยการลงทุนร่วมภาครฐัและเอกชน (PPP) ยงัคงใหน้ ้าหนัก
ไปทีก่ารลงทุนโครงข่ายคมนาคมขนาดใหญ่ โดยบอร์ด รฟม. อนุมตัริ่าง Tor 
รถไฟฟ้าสสีม้ ราคากลาง 80,000 ลา้นบาท โดยเตรยีมเปิดซองต้นเดอืน กค.  
และสายสชีมพ ูและสเีหลอืงภายในปีนี้  

 นโยบายการคลงั : ร่างพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 
เริม่เขา้สู่กระบวนการพจิารณา วงเงนิ 2,733,000 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เพิม่ขึ้น
จากปีก่อน 13,000 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.5 ขณะทีป่ระมาณ
การรายได้ไว้ที ่2,343,000 ลา้นบาท เป็นงบประมาณขาดดุล390,000 ลา้น
บาท เท่ากบัปีงบประมาณ 2559 โดยในงบประมาณรายจ่ายจ านวนดงักล่าว 
จะเป็นรายจ่ายลงทุน ในสดัส่วนรอ้ยละ 20 คดิเป็นวงเงนิ 548,391 ลา้นบาท 
โดยงบลงทุนการใชจ่้ายภาครฐั ถอืเป็นปจัจยัส าคญัทีท่ าใหเ้ศรษฐกจิของไทย
ในปีนี้คาดว่าจะขยายตวัไดร้อ้ยละ 3-3.5  โดยรฐับาลคาดการณ์ว่า เศรษฐกจิปี 
60 จะขยายตวัรอ้ยละ 3.7-4.2 

Tier 2 
Watch List 

 การส่งออก /การค้าชายแดน : แมว้่าภาพรวมการส่งออกเดอืน เม.ย.59 
จะยงัไม่ส่งสญัญาณฟ้ืนตัว โดยการส่งออกมูลค่า 15,544.96 ล้านUS$ ลดลง 
8.00% น าเข้ามูลค่า 14,823.61 ล้านUS$ ลดลง 14.92% ส่งผลให้ไทยเกินดุล
การคา้ 721.35 ลา้นUS$ 
     ข่าวดี คือ ประเทศไทยได้ร ับการปรบัระดบัประเทศไทยด้านระดบัปญัหา
การคา้มนุษย์จาก Tier 3 ขึน้มาอยู่ในบญัช ีTier 2 Watch List หรอือาจจะเรยีกว่า 
Tier 2.5 โดยจะต้องมกีารประเมนิใหม่ภายใน 2 ปี หากไม่ผ่านจะกลบัสู่ Tier 3 ซึ่ง
การปรบัระดบัครัง้นี้จะส่งผลดีต่อภาพลกัษณ์สินค้าของไทย โดยเฉพาะสินค้า
ประมงในตลาดสหรฐัฯ ทีเ่คยมปีญัหาดา้นแรงงานมาก่อนหน้านี้  

สถานการณ์ต่างประเทศ 

 ภาพรวม : กระแสเงนิทุนเคลือ่นยา้ยสู่สนิทรพัย์ป้องกนัความเสีย่งตลาดการ
ลงทุนอยู่ในสภาวะ Risk-Off จากความกงัวลต่อเศรษฐกจิโลก, Brexit และการ
ชะลอการขึน้ดอกเบี้ยของ Fed จากความกงัวลต่อความผนัผวนในตลาดเงนิ
และตลาดทุนจงึเริม่เหน็นกัลงทุนลดการลงทุนในสนิทรพัยเ์สีย่งเคลือ่นยา้ยเขา้สู่
ทองค าในฐานะสนิทรพัยป้์องกนัความเสีย่งต่อความผนัผวนและการดอ้ยค่าของ
เงนิซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความเปราะบางของเศรษฐกจิโลก 
 สหรฐัอเมริกา : แมว้่าตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนสหรฐัฯ เดอืน พ.ค. ต ่า
กว่าที่คาดการณ์ แต่ การใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรฐัเพิม่ขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ใน
เดอืนพ.ค. โดยปรบัตวัขึน้ 0.4%  หลงัพุ่งขึน้ 1.1% ในเดอืนเม.ย. โดยไดป้จัจยั
บวกจากการทีภ่าคครวัเรอืนเขา้ซื้อรถยนต์ รวมทัง้สนิคา้และบรกิารอื่นๆ 
 ญ่ีปุ่ น : รฐับาลญี่ปุ่นเตรยีมประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิรอบใหม่ ซึ่ง
เน้นการบรโิภคและโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรฐั ขณะที ่ธนาคารกลางญีปุ่น่ 
(BOJ) ยงัไมม่ที่าทจีะเพิม่มาตรการดา้นการเงนิ ซึง่ตอ้งจบัตามองมาตรการทีจ่ะ
ออกมาว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกจิญี่ปุ่นได้หรอืไม่ จากที่ไม่ได้ผลมากนัก
จากการกระตุน้เศรษฐกจิรอบทีผ่่านมา 
 จีน : ทิศทางเศรษฐกิจจีนเริ่มมสีญัญาณชะลอตัวลงในด้าน การลงทุน 
ยอดขายบ้านใหม่ เงนิเฟ้อ และยอดค้าปลีก ส่งผลให้นักลงทุนเริ่มกงัวลต่อ
เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิของจนีมากยิง่ขึน้ 
 ยโุรป : แมว้่าดชันีเศรษฐกจิยุโรปยงัสะทอ้นการขยายตวัในระดบัต ่า โดยยอด
ค้าปลกีและผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ในเดอืน เม.ย. ขยายตวัในอตัรา 1.4 และ 
1.1% ต่อปี และเกนิดุลการคา้เพิม่ขึน้  แต่การที ่สหราชอาณาจกัร ไดท้ าการโหวต
โดยมผีลว่าจะขอออกจากการเป็นสมาชกิอยี ูท าใหส้ถานการณ์ทางเศรษฐกจิในฝ ัง่
ยุโรปมคีวามอ่อนไหวขึน้เป็นอย่างมาก จะเหน็ได้จากตลาดเงนิตลาดทุนผนัผวน
อย่างหนัก รวมถึงสถานการณทางการเมืองก็เริ่มมีการต่อต้านทัง้ในสหราช
อาณาจักรเองที่มีความคิดแตกแยกในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะสก็อตแลนด์ที่
ต้องการอยู่ในอียู อาจจะอยากแยกจากสหราชอาณาจักรอีกครัง้ หรือพรรค
การเมอืงในบางประเทศในยุโรปเริม่น านโยบายว่าจะให้เลอืกตัง้การอยู่หรอืออก
จากอียูมาใช้หาเสียงอีกด้วย และมคีวามเคลื่อนไหวจากธนาคารกลางอังกฤษ 
(BoE) ระบุว่า ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น หลงัจากที่อังกฤษตัดสนิใจออกจาก
สหภาพยุโรป (Brexit) บ่งชี้ว่า BoE มแีนวโน้มทีจ่ะต้องออกมาตรการกระตุ้นและ
ผ่อนคลายนโยบายทางการเงนิในฤดรูอ้นนี้ 



สถานการณ์ปากท้อง : สรปุสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร เดือนมิถนุายน 

  
 สินค้า 

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ (เดือน มิ.ย.) 
ราคาเฉลีย่ 

(พ.ค.) 
สปัดาห ์1 สปัดาห ์2 สปัดาห ์3 สปัดาห ์4 

ราคาเฉลีย่  
(ม.ิย.) 

%เปลีย่นแปลง  
ราคาเฉลีย่ ม.ิย./พ.ค. 

ขา้วเปลอืกเจา้ความชืน้ 15%  
(บาท/ตนั) 

8,074 8,378 8,410 8,555 8,465 8,452 4.68 

หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 1.78 1.59 1.44 1.46 1.49 1.49 - 16.29 
ยางแผ่นดบิ ชัน้ 3 54.12 49.73 48.29 48.25 47.28 48.39 - 10.59 
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทลาย 
มนี ้าหนกั >15 กก. 

5.24 5.05 5.22 5.54 5.90 5.43 3.63 

มงัคุดคละ 55.75 25.99 29.37 30.49 30.11 28.99 - 48 
ทุเรยีนหมอนทองคละ 75.47 69.78 71.68 79.80 73.76 73.75 - 2.28 
เงาะโรงเรยีน (ตะกรา้) 33.32 26.05 27.73 30.86 34.06 29.67 - 10.95 
ไก่รุ่นพนัธุเ์นื้อ 39.10 38.67 37.93 37.07 37.01 37.67 - 3.66 

สุกร น ้าหนกั 100 กก. ขึน้ไป 70.44 72.01 72.06 71.93 71.70 71.92 2.10 
ไขไ่ก่สดคละ (บาท/รอ้ยฟอง) 289 301 304 304 304 303 4.84 

ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร /การยางแหง่ประเทศไทย 

สินค้าท่ีมีราคาสูงขึ้น 
เมือ่เทยีบกบัเดอืนทีผ่่านมา  

ไดแ้ก่ ข้าว ปาลม์น ้ ามนั สกุร และไข่ไก่สด 

ข้าว -  ราคาขา้วเปลอืกเจา้ทีเ่กษตรกรขายได ้ราคาสูงขึน้เมือ่เทยีบกบัเดอืน
ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตน้อยจากการเกิดภยัแล้ง ขณะที่ความ
ตอ้งการขา้วในตลาดส่งออกยงัคงมอีย่างต่อเนื่อง 

ปาลม์น ้ามนั - ราคาในเดอืนมถุินายนปรบัตวัสูงขึน้เมือ่เทยีบกบัเดอืนทีผ่่าน
มา เนื่องจากมผีลผลติออกสู่ตลาดน้อย โดยผลผลติปาลม์น ้ามนัเดอืนมถุินายน
จะมปีระมาณ 1.059 ลา้นตนั คดิเป็นน ้ามนัปาลม์ดบิ 0.180 ลา้นตนั ลดลงจาก
ผลผลติปาลม์ทะลาย 1.198 ลา้นตนั น ้ามนัปาลม์ดบิ 0.204 ลา้นตนั ของเดอืน
พฤษภาคม 2559 คดิเป็นร้อยละ 11.60 และร้อยละ 11.76 ตามล าดบั  แต่
ราคามแีนวโน้มปรบัตวัลดลง เนื่องจากราคาน ้ามนัปาล์มดบิซื้อขายล่วงหน้า
ตลาดมาเลเซยีส่งมอบในเดอืนกนัยายน 2559 ปรบัตวัลดลงอยู่ทีร่ะดบั 2,374       
รงิกติต่อตนั (588 ดอลลารส์หรฐัฯ) ลดลงรอ้ยละ 1.1 เนื่องผลผลติปาลม์น ้ามนั
เพิม่ขึน้ รวมทัง้เงนิรงิกติของมาเลเซียแขง็ค่าขึ้น ส่งผลให้การส่งออกน ้ามนั
ปาลม์ดบิปรบัตวัลดลงเช่นเดยีวกนั 

สุกร – ราคาสุกรปรบัตวัสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อ
เทยีบกบัเดอืนทีผ่่านมา โดย ปรมิาณสุกรออก
สู่ตลาดสอดรบัและใกลเ้คยีงกบัความต้องการ
บรโิภค แนวโน้มคาดว่าราคาจะปรบัตวัลดลง
เลก็น้อย เนื่องจากเขา้สู่ฤดูฝนส่งผลใหห้ลาย
พื้นที่มฝีนตกชุก การซื้อขายไม่คล่องตวั ท า
ใหค้วามตอ้งการบรโิภคชะลอตวั 

ไข่ไก่สด- ราคาไขไ่ก่ทีเ่กษตรกรขายไดส้งูขึน้
เล็กน้อยจากเดอืนที่ผ่านมา เนื่องจากความ
ต้องการบริโภคที่ย ังคงมีเพิ่มมากขึ้นและ
ต่อเนื่อง ขณะที่ผลผลติไข่ไก่ออกสู่ตลาดไม่
มากนัก แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตวัหรอื
สงูขึน้เลก็น้อย 

สินค้าท่ีมีราคาต า่ลง  
เมือ่เทยีบกบัเดอืนทีผ่่านมา  

ไดแ้ก่ มนัส าปะหลงั ยางพารา มงัคดุ ทุเรียน  
เงาะ และไก่เน้ือ 

มนัส าปะหลงั – ราคามนัส าปะหลงั ปรบัตัว
ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา เนื่องจาก 
เป็นช่วงปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยว ผลผลิตมัน
ส าปะหลงัจงึออกสู่ตลาดลดลง ทัง้นี้เชื้อแป้งมนั
ส าปะหลงัลดลงส่งผลใหร้าคาเกษตรกรขายได้
ลดต ่าลง 

ยางพารา  - ในช่วงสปัดาหส์ดุท้ายของเดือน ราคายางแผ่นดบิปรบัตวัลดลง 
ส่วนราคายางแผ่นรมควนัและราคายางท้องถิ่นปรบัตวัเพิม่ขึ้น ซึ่งราคายาง
ไดร้บัปจัจยับวกจากนักลงทุนคลายความกงัวลเกีย่วกบัผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้
หลงัจากทีอ่งักฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) เนื่องจากธนาคารกลางชัน้น า
ของโลก เตรยีมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิไว้รองรบัผลกระทบดงักล่าวที่จะ
เกดิขึน้ และราคาน ้ามนัดบิปรบัตวัสูงขึน้ รวมถงึปรมิาณยางทีเ่ขา้สู่ตลาดน้อย 
เนื่องจากหลายพืน้ทีม่ฝีนตกชุก อย่างไรกต็ามราคายางไดร้บัปจัจยักดดนัจาก
ค่าเงนิบาทและเงนิเยนแขง็ค่าขึน้เมือ่เทยีบกบัดอลลารส์หรฐั 

ผลไม้ –  ราคาปรบัตวัลดลงจากช่วงเดอืนทีผ่่านมา เนื่องจากเขา้สู่กลางฤดกูาล
ผลผลติออกสู่ตลาดมากขึน้  

ไก่เน้ือ – ภาวะตลาดไก่เนื้อยงัคงค่อนขา้งเงยีบ
เหงา ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายไดล้ดลงจาก
เดอืนทีผ่่านมา เนื่องจากปรมิาณผลผลติไก่เนื้อ
ออกสู่ตลาดมาก ประกอบกบัในช่วงนี้มฝีนตก
ในบางพืน้ที ่การซื้อขายไมค่ลอ่งตวั ท าใหค้วาม
ต้องการบรโิภคลดลง แนวโน้มคาดว่าราคาจะ
ทรงตวั หรอืลดลงเลก็น้อย 
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 วนัที ่25 ม.ิย.59 ปลดักระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ในจงัหวดัสระบุร ีเพื่อ
พบปะผู้น าเกษตรกรเครอืข่ายของกลุ่มนาแปลงใหญ่ ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ
ตามแผนการผลติและการตลาดขา้วครบวงจร รวมทัง้ผูป้ระกอบการโรงสทีี่
จะเขา้ร่วมเชื่อมโยงตลาดของโครงการนาแปลงใหญ่ เพื่อการพจิารณา
จดัท าบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืระหว่างกนั (MOU) ใหร้บัซื้อผลผลติสูง
กว่าราคาตลาด พรอ้มรองรบัผลผลติขา้วจากนาแปลงใหญ่ทีจ่ะออกสู่ตลาด
ของฤดูการผลิตปี 2559/60 พร้อมทัง้เดินทางไปยงัศูนย์เรยีนรู้การเพิ่ม
ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร (ศพก.) บ้านหนองเขื่อนชา้ง ซึ่งเป็น
การรวมกลุ่มเป็นนาแปลงใหญ่เพือ่แกป้ญัหาการผลติและลดต้นทุนอย่างมี
ประสทิธภิาพ นอกจากนี้ยงัเดนิทางไปยงัฟารม์เกษตร สมเกยีรต ิผกัอร่อย 
ณ ต าบลโคกสว่าง เพื่อร ับฟงัการบรรยายการด าเนินงานด้านเกษตร
อนิทรยีแ์บบครบวงจร 

 วนัที ่29-30 ม.ิย. 59 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายอิทธพิงศ ์
คุณากรบดนิทร์) เดนิทางไปตรวจตดิตามผลการปฏบิตัิงานตามภารกจิ
ของหน่วยงานสงักดักระทรวงพาณิชย์ จงัหวดัก าแพงเพชร โดยมกีาร
ประชุมติดตามผลการปฏิบตัิงานและให้ข้อแนะน าแก่ข้าราชการสงักดั
กระทรวงพาณชิย ์และตดิตามสถานการณ์การคา้ ราคาสนิคา้ ณ หา้งบิก๊ซี
ซูเปอร์เซนเตอร์ สาขาก าแพงเพชร รวมทัง้ติดตามความคืบหน้าการ
ด าเนินโครงการข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ จังหวดัก าแพงเพชร ณ กลุ่ม
วสิาหกจิชุมชนฅนรกัษ์แม.่..ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.ก าแพงเพชร 

 วนัที ่30 ม.ิย. 59 ผูต้รวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายชยัณรงค์  โชไชย) 
ไดเ้ดนิทางไปเป็นประธานในพธิเีปิดตลาดต้องชม ลานออดหลอด ถ.กส-ิ
กรรม ต.เหนือเมอืง อ.เมอืง จ.ศรสีะเกษ ในการนี้ ท่านผูต้รวจราชการได้
มอบเครื่องชัง่กลางให้กบัรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีสะ เกษ  
เพือ่ใชป้ระจ า ณ ตลาดตอ้งชม ลานออดหลอด จ านวน 1 เครือ่ง 

 วนัที่ 24 ม.ิย. 59 รองอธบิดกีรมพฒันาธุรกจิการค้า (นางสาวรตันา 
เธียรวิศิษฎ์สกุล ) ลงพื้นที่จ ังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อตรวจเยี่ยม /พบปะ
แลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็กบัภาคธุรกจิค้าปลกี/คา้ส่ง ประกอบดว้ย หจก.นิว
กนัเอง (รา้นซุปเปอรถ์ูก) และ บจ.กาฬสนิธุ์พลาซ่า โดยมพีาณิชย์จงัหวดั
กาฬสนิธุแ์ละผอ.กลุ่มทุกกลุ่มร่วมใหก้ารตอ้นรบัและร่วมหารอื 
แลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็ดา้นการคา้ปลกี/คา้ส่งของจงัหวดั 

 วนัที ่20 ม.ิย. 59 ผูช้่วยรฐัมนตรปีระจ ากระทรวงพาณิชย์ (นายวนิิจฉยั 
แจ่มแจ้ง) ลงพื้นที่จ ังหวดักาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมเจรจา
การคา้ระหว่างประเทศ และกรมวชิาการเกษตร เพื่อจดัสมัมนาใหค้วามรู้
เกีย่วกบัความตกลง TPP และการคุม้ครองพนัธุ์พชืใหม่ภายใต้อนุสญัญา 
UPOV 1991 ไดแ้ก่ เรื่องต้นทุนเมลด็พนัธุ์มรีาคาสูง และการใชส้ารเคมี
ก าจดัศตัรูพืชจากต่างประเทศให้แก่เกษตรกรในภาคกลางตอนล่าง 7 
จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี เพชรบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุร ี
สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร เพื่อพฒันาและยกระดบัความสามารถ
ทางการแขง่ขนัของภาคการเกษตรของไทย 
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 วนัที ่23 ม.ิย. 59 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัเพชรบุร ีและบรษิทัประชา
รฐัรกัสามคัคเีพชรบุร ีจ ากดั ร่วม Road Show กบักลุ่ม Royal Coast 
น าเสนอสนิคา้ชุมชนขนมหวานเมอืงเพชร เกลอืทะเล และท่องเทีย่วชุมชน
พื้นทีจ่งัหวดัเพชรบุรแีก่บรษิทัตวัแทนน าเที่ยวและนักธุรกจิชาวสงิคโปร ์
พร้อมได้รบัเกยีรตริบัฟงัขอ้แนะน าช่องทางการตลาด จากท่านทูตธงชยั 
ชาสวัสดิ ์และทูตพาณิชย์ไทยประจ าสิงค์โปร์ ณ Grand Mandarin 
Orchard Hotel ประเทศสงิคโปร ์และในประเทศมาเลเซยี 

 วนัที ่23 - 25 ม.ิย. 59 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดับุรรีมัย์ สุรนิทร์ และ
จงัหวดัศรสีะเกษ ร่วมจดักจิกรรมและผูแ้ทนภาครฐัและภาคเอกชน พบปะ
เจรจาการค้า ณ จงัหวดัอุดรมชียัและเสียมราฐ ราชาอาณาจกัรกมัพูชา 
โดยมคีณะเดนิทางทัง้ 3 จงัหวดั จ านวน 81 คน ประเด็นปญัหาและ
อุปสรรคจากการร่วมหารอื ไดแ้ก่ 1) การอ านวยสะดวกในการขนส่งสนิคา้ 
การน ารถยนต์ขา้มแดน 2) อตัราการจดัเก็บภาษีน าเขา้ของสนิคา้ต่างๆ  
3) การร่วมมอืทางการคา้ การลงทุน และการท่องเทีย่ว นอกจากนี้ในการ
พบปะเจรจาครัง้นี้ มผีูป้ระกอบการไทย - กมัพชูา ร่วมตกลงท าการคา้  23 
คู่ และผูป้ระกอบการไทย - ไทย 2 คู่ พรอ้มทัง้มกีารวางแผนพบปะเจรจา
ระหว่างภาครฐัและเอกชน ทัง้ 2 ฝา่ยต่อไปในอนาคต 

 วนัที่ 27 มิ.ย. 59 ส านักงานพาณิชย์จังหวดัเพชรบูรณ์ ร่วมเปิดตัว
โครงการกรีนมาร์เก็ต จ.เพชรบูรณ์ โดยมผีู้ว่าราชการจงัหวดั รองผู้ว่า
ราชการจงัหวดั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่สายผลิตภณัฑ์ผกัผลไม ้  
บ.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ
หน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่ วมแถลงเปิดงานอย่างเ ป็นทางการ 
  

โดยโครงการนี้ เป็นโครงการประชารฐัซึ่งสนับสนุนการด าเนินงานของ
ชุมชน เพ่อท าหน้าทีบ่รหิารจดัการผลผลติของเกษตรกรในพืน้ที ่ตลอดจน
เจรจาต่อรองกบัภาคเอกชนผูค้า้ปลกีไดเ้อง ท าใหช้าวบา้นและเกษตรกร
ในชุมชนพึง่พาตวัเองด าเนินวถิชีวีติสอดคลอ้งตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

 วนัที ่28 ม.ิย. 59 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัพะเยา ร่วมจดันิทรรศการ
ผลงานทีโ่ดดเด่น ในโครงการ Phayao Showcase and  Phayao Forum 
แสดงทศิทางการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว และการพฒันาเมอืงพะเยา โดย
ผู้ทรงคุณวุฒจิากหลายสาขาอาชพี ที่จะร่วมกนัมองเมอืงพะเยาในอดีต
ปจัจุบนั และร่วมสร้างสรรค์ให้บรรลุผลส าเร็จ ตามวสิยัทศัน์ของจงัหวดั
พะเยา "แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัยสังคมเข้มแข็งพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน"  ทัง้นี้ ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัฯ น าเสนอผลการด าเนินงาน 
ดงันี้ 1) การรกัษาเสถยีรภาพราคาสนิคา้เกษตร 2) การลดภาระค่าครอง
ชพีของประชาชน 3) การก ากบัดูแลตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสนิค้าและ
บรกิารฯ 4) การคา้ชายแดน/AEC 

 วนัที่ 30 มิ.ย. 59 ส านักงานพาณิชย์จังหวดัสงขลาเข้าร่วมประชุม
ระหว่างคณะผู้บริหารต าบลซุ่นเต๋อ เมืองฝูซาน กับคณะจากจังหวัด
สงขลา ซึง่ประกอบดว้ย รองผูว้่าจงัหวดัสงขลา หอการคา้ จ.สงขลา, BOI, 
หน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวข้อง และสมาคมธุรกิจไม้ยางพารา ได้หารือ
แลกเปลีย่นโอกาสทางการคา้ระหว่างสองประเทศ ในการนี้ไดม้พีธิลีงนาม 
MOU ระหว่าง ประธานหอการคา้จงัหวดัสงขลา และ ราชการจงัหวดัเป็น
ประธาน ณ หอ้งประชุม CEO ชัน้ 5 ศาลากลางจงัหวดัสงขลา 

ขอ้มลูโดย : ส านกังานพาณชิยจ์งัหวดั 
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ทีม่า: กรมทรพัยส์นิทางปญัญา 

GI น่ารู.้.. 
ของดีเมืองสุราษฎร์ 

กิจกรรมภธูร ...เดือนกรกฎาคม 2559 

                   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 

วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 

14 - 18 ก.ค. มหกรรมขา้วหอมมะลแิละของดี
อสีานล่าง ครัง้ที ่1 

ลานโปรโมชัน่ ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้
เซน็ทรลัพลาซ่า จ.สุราษฎรธ์านี 

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ 
 

ส านกังานพาณชิยจ์งัหวดั
อ านาจเจรญิ 

22 - 24 ก.ค. งานมหกรรมทรพัยส์นิทางปญัญา 
IP Fair 2016 

ศนูยก์ารประชุมแห่งชาตสิริกิติติ ์ 
Plenary 1-3 และ Main Foyer 
กรุงเทพฯ 

- กรมทรพัยส์นิทางปญัญา 

28 - 31 ก.ค. งานแสดงสนิคา้ Organics & 
Natural Expo 

ศนูยก์ารประชุมแห่งชาตสิริกิติติ ์
กรุงเทพฯ 

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ กองส่งเสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 1 
กรมการคา้ภายใน 

29 - 30 ก.ค. งานถนนคนเดนิปตัตานี “Mon D 
Market @Pattani” ครัง้ที ่4 

ณ ลานวฒันธรรม เทศบาลเมอืง
ปตัตาน ี

งานจ าหน่ายสนิคา้ ส านกังานพาณชิยจ์งัหวดัปตัตานี 

ไข่เคม็ไชยา 

หอยนางรมสรุาษฎรธ์านี 

มะพร้าวเกาะพะงนั 
มะพรา้วจากเกาะพะงนัเป็นมะพรา้วคุณภาพดทีีสุ่ดในเมอืงไทย เนื่องจากเป็นมะพรา้ว
แห่งเดียวในเมอืงไทยที่ได้ มาตรฐาน GI (Geographical Indications) หรือ
มาตรฐานสนิค้าบ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ นอกจากนี้มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วจิยัแล้ว 
พบว่าเป็นมะพรา้วทีม่คีุณค่าทางอาหารสงูมาก เนื้อหนานุ่ม เป็นมะพรา้วทีม่เีนื้อ 2 ชัน้ 
(ต่างจากเกาะอื่นในเมอืงไทย ที่มะพร้าวมเีนื้อชัน้เดียว ) แถมยังมนี ้ าที่หอมอร่อย  
ไมห่วานจดั อุดมดว้ยแร่ธาตุ และบ ารุงสุขภาพ ท าใหช้าวเกาะพะงนัจงึรกัมะพรา้วและ
สวนมะพรา้วมากพอๆ กบัลกูหลาน ถงึขนาดเรยีกมะพรา้วว่าเป็น “มรดกมะพร้าว”  

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่มกีารเลี้ยงหอยนางรมมากที่สุดจงัหวดัหนึ่ง เนื่องจากมี
สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตของหอยนางรม และมีอาหารอุดมสมบูรณ์ 
ลกัษณะการขึน้ลงของน ้าทะเลไมรุ่นแรงเปลีย่นแปลงมากนกัและมลีกัษณะเป็นอ่าว ทีบ่รรจบกบัแม่น ้า
ที่เป็นน ้ าจืดระดับน ้ าทะเล ท าให้ระดับความเต็มของน ้าทะเลอยู่ในภาวะสมดุลที่เหมาะกับการ
เจรญิเตบิโตของหอย ท าใหเ้นื้อในขาวสะอาด รสออกหวาน ไมม่กีลิน่คาว และมคีุณค่าทางอาหารสงู 

เมอืงไชยาเดมิประชาชนมกีารเลี้ยงเป็ดกนัทัว่ไปตามหมู่บ้านต่างๆ ต าบลต่างๆ เพราะอาหาร
เลี้ยงเป็ดตามธรรมชาติมมีาก เช่น ขา้วเปลอืก ลูกปลา หอย และอื่นๆ  ไข่เป็ดไชยาแดงจงึ มนั 
อร่อย ท าให้มกีารคดิว่าน่าจะน าไข่เป็ดไชยามาท าใหเ้ป็นอาหารเกบ็ไวน้านๆ โดยใชด้นิเหนียว
ผสมเกลือป่น ผสมในอตัราส่วนพอเหมาะ คลุกขี้เถ้าเก็บไว้นานพอประมาณ ซึ่งเป็นวธิกีารที่
แตกต่างจากทีอ่ื่น  ท าใหไ้ขเ่คม็มไีขแ่ดงสแีดงจดั มรีสชาตกิลมกล่อมไมเ่คม็จดั 


