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ผ่านช่ว งเทศกาลวันแม่ไปแล้ว นะคะ ใครที่ย งั ไม่ไ ด้บอกรักแม่ก็ค วรจะบอกท่านให้ช่นื ใจกัน บ้าง
หรือใครทีบ่ อกรักคุณแม่ทุกวันอยู่แล้ว ก็ยงิ่ ถือเป็ นเรือ่ งดี จริงๆ แล้ววันแม่ไม่ได้มเี พียงวันที่ 12 สิงหาคม
วันเดียว เพราะทุกวันเราก็สามารถทีจ่ ะรักแม่ บอกรักแม่ได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว จดหมายข่าวพาณิชย์ภมู ภิ าค
ฉบับนี้ ได้นําคําขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2559 มาฝากท่านผูอ้ ่านให้ได้รบั ทราบกันค่ะ
“ สอนให้ลกู ทัง้ หลายเดินทางสายกลาง
ทําทุกอย่างพอดีมเี หตุผล
ประกอบด้วยคุณธรรมนําทางตน
ย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมือง “
และเนื่องในวโรกาสมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ
ทีมงาน กบภ. ขอเป็ นตัวแทนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของกระทรวง
พาณิชย์ ขอถวายพระพรชัย ขอจงทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สถิตเป็ นมิง่ ขวัญ
ของไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ตราบชัวนิ
่ รนั ดร
ทีมงาน กบภ.

"เกษตรไทยเอาไง ? เมื่อผูน้ ําเข้าอาหาร ต่างอยากเป็ นครัวโลก!"
ในช่วงไม่กป่ี ี ทผ่ี ่านมา ประเทศทีไ่ ทยเคยส่งออกอาหารไปขาย เริม่ มีมาตรการทีเ่ ข้มข้นขึน้ เรื่อยๆ มา
จํา กัด อาหารที่นํ า เข้า จากประเทศไทย นอกจากเรื่อ งแรงงานทาส และมาตรการควํ่ า บาตรในเรื่อ ง
ประชาธิปไตยแล้ว เกษตรไทยกําลังเผชิญกับความท้าทายอื่น ๆ อีก มากมาย โดยเฉพาะในประเด็นของ
เทคโนโลยีเทรนด์ทก่ี าํ ลังเกิดขึน้ ก็คอื บริษทั เอกชน มหาวิทยาลัย และ หน่ วยงานรัฐ ในสหรัฐอเมริกา ร่วมกัน
จัด ตัง้ สภาวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศ วกรรมศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ เพื่อ การเกษตรและอาหาร
(Sciene,Technology, Engineering and Mathematics for Food and Agriculture Council) เพื่อรณรงค์
สนับสนุ นให้เยาวชนในสหรัฐฯ หันมาเรียนเกษตรกันมากขึ้น รวมทัง้ อุ ตสาหกรรมไอทีของอเมริกาสนใจ
ลงทุ นในเรื่อ งของเกษตร และ อาหารมากขึ้น อย่ างชัดเจน กูเกิ้ล ไอบีเอ็ม ออรอเคิล เพย์พ าล อเมซอน
อินสตาแกรม และ ทวิตเตอร์ ลงทุนภาคเกษตรและอาหาร นอกจากนี้รฐั บาลโอบามาตัง้ เป้าจะทําให้อเมริกา
เป็นประเทศทีไ่ ม่ตอ้ งพึง่ พาพลังงานจากภายนอกอีกต่อไป และตัง้ ใจจะเป็ นประเทศผูน้ ําในการส่งออกอาหาร
ไปเลีย้ งพลเมืองโลกทีก่ าํ ลังจะเพิม่ ขึน้ เป็ น 9 พันล้านคน ในอีกไม่กป่ี ีขา้ งหน้า
ประเทศกลุ่มอาหรับเริม่ พัฒนาเทคโนโลยีในการปลูกพืชในทะเลทราย มีการค้นคว้าวิจยั การปลูกข้าว ผัก
ต่างๆ ในโรงเรือน ขณะนี้ภาคเกษตรของอาหรับเติบโตเร็วมาก ส่วนแถบยุโรป ก็มกี ารวิจยั การผลิตเนื้อไก่
ด้ว ยวิธีก ารเลี้ย ง และเริ่มกําหนดมาตรฐานเนื้ อ ไก่ ให้สูงขึ้น เพื่อ รองรับสิน ค้าของตัว เอง กีดกัน เนื้อ ไก่ ท่ี
มาตรฐานตํ่ากว่า สหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ออกกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อกีดกันเนื้อสัตว์ทเ่ี กิด
จากการเลีย้ งในฟาร์มทีส่ ตั ว์ไม่มคี วามสุข ฟาร์มทีเ่ ลีย้ งแบบแออัดยัดเยียด
ส่วนแถบเอเชีย ประเทศญี่ปุ่นส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่ ตัง้ เป้าเป็ นผูส้ ่งออกอาหารมูลค่าสูง ประเทศ
สิงคโปร์ว ิจยั และพัฒนาเกษตรกรรมในเมือ ง และได้เปิ ดฟาร์มผัก แนวดิ่งเชิงพานิชย์เป็ นแห่งแรกในโลก
ฮ่องกงวิจยั และพัฒนา การทําฟาร์มสัตว์น้ําในอาคาร และได้เปิดฟาร์มเลีย้ งปลาเก๋าเชิงพาณิชย์ในอาคารสูง
ประเทศเกาหลีใต้ สร้างเมืองนวัตกรรมอาหาร ตัง้ เป้าเป็ นศูนย์กลางอาหารป้อนเอเชียตะวันออก ประเทศจีน
ั้
ออกไปพัฒนาพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมในประเทศทางแอฟริกา (อเมริกาก็ไปด้วย) เพือ่ ปนภาคเกษตร
ในส่วนของประเทศอินเดียตัง้ เป้าเป็ นศูนย์กลางอาหารแห่งสุขภาพ อาหารทีม่ ฤี ทธิ ์ทางยา ของโลก
แล้วเกษตรไทยจะไปต่ ออย่างไรจึงอยู่ท่คี นรุ่นใหม่ว่าเราจะทําแบบเดิมๆ หรือก้าวออกไปจากกรอบเก่าสู่
ความท้าทายใหม่ๆ

ทีม่ า : ดร. สุวทิ ย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์
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ต้นกําเนิด ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
และ โครงการศูนย์ศิลปาชี พ

ในสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ

“ขาพเจานั้นภูมิใจเสมอมาวา คนไทยมีสายเลือดของชางฝมืออยูทุกคน
ไมวาจะเปนชาวไร ขาวนา หรืออาชีพใด อยูสารทิศใด คนไทยมีความ
ละเอียดออนและฉับไวตอการรับศิลปะทุกชนิด ขอเพียงแตใหเขาไดมี
โอกาสฝกฝน เขาก็จะแสดง ความสามารถออกมาใหเห็น”

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ไปทรงเยีย่ มพสกนิกรทัวทุ
่ กภาคของประเทศมา ๔๐ กว่าปี
แล้ว ได้ทรงพบว่า ราษฎรไทยหลายท้องถิน่ มีฝีมอื เป็ นเลิศทางหัตถกรรมหลายชนิดสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ สมควรจะอนุ รกั ษ์ไว้ให้เป็ นมรดกของ
ชาติสบื ไป พระองค์จงึ ทรงทุ่มเทพระวิรยิ ะ อุตสาหะ และพระราชทรัพย์มาส่งเสริมงานหัตถกรรมแก่ราษฎร วัตถุประสงค์สําคัญก็คอื เพื่อหาอาชีพ
เสริมเพิม่ รายได้แก่กสิกรทีป่ ระสบปญั หาในการเพาะปลูก หรือกสิกรทีว่ ่างจากฤดูเพาะปลูก ให้ได้มงี านทําอยู่กบั บ้าน วัตถุประสงค์อกี ประการหนึ่งก็
คือ เพื่อ ธํา รงรัก ษาและฟื้ น ฟู ห ัต ถกรรม แบบไทยโบราณ ซึ่ง กํ า ลัง จะเสื่อ มสู ญ ไปตามกาลเวลาให้ก ลับ มาแพร่ ห ลาย สมเด็จ พระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถจึงทรงพระราชทานพระราชดําริให้จดั ตัง้ “มูลนิ ธิส่งเสริ มศิ ลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิ นีนาถ” ขึน้ เมือ่ วันที่ 21
กรกฎาคม 2519 เพือ่ สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ราษฎร ตลอดจนเพือ่ อนุ รกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมไทยไว้เป็ นมรดกของปวงชนชาวไทยสืบไป
ศูนย์กลางงานศิลปาชีพนัน้ ได้ดําเนินการจัดตัง้ “โรงฝึ กศิ ลปาชี พสวนจิ ตรลดา” ขึน้ เมือ่ ปี 2522 และได้พฒ
ั นาการดําเนินการอย่างก้าวหน้า
ผลงานทีส่ ร้างสรรค์ขน้ึ ล้วนเป็ นงานประณีตศิลป์ขนั ้ สูง มีความ งดงามถึงระดับ “ฝี มือช่างหลวง” หรือ “ช่างแห่งกรุงรัตนโกสิ นทร์” ได้แก่ ช่างถม
ทอง ช่างเครือ่ งเงินเครือ่ งทอง ช่างครํ่า ช่างลงยาสี ช่างปกั ฝ้า ช่างแกะสลักไม้ ช่างเขียนลาย และช่างทอผ้า นับเป็ น “งานศิ ลป์ ของแผ่นดิ น” อย่าง
แท้จริง โดยในปี 2553 โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดา ได้ยกสถานะขึน้ เป็ น “สถาบันสิ ริกิต์ ิ ” เมือ่ งานศิลปาชีพ มีผลิตภัณฑ์และผลงานเป็ นทีป่ ระจักษ์
ั บนั ร้านจิตรลดามีจาํ นวนทัง้ สิน้ 18 สาขา
จึงได้ทรงพระกรุณาฯ จัดตัง้ “ร้านจิ ตรลดา” เพือ่ จําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เป็ นการถาวร ปจจุ
ทีผ่ ่านมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงขยายงาน ศิลปาชีพไปทัวทุ
่ กภูมภิ าคของประเทศ ตัวอย่างเช่น

“ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร”
ตัง้ อยู่ท่ีอํ าเภอบางไทร จังหวัด พระนครศรีอ ยุ ธยา จัดตัง้
โครงการขึน้ เพื่อให้มกี ารประกอบอาชีพอย่างผสมผสานทัง้
อาชี พ ทางการเกษตร และการผลิ ต สิ น ค้ า ประเภท
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น การแกะสลัก จักสาน การทํา
ตุ๊กตา การทําดอกไม้ประดิษฐ์ การทําเครือ่ งเรือน การทอผ้า
ั ้ นเผา
การเชือ่ ม และเครือ่ งปนดิ
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ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทรายทอง

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ตาํ๋

“ศูนย์ศิลปาชี พบ้านกุดนาขาม” อําเภอ
เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร มีการเรียนการสอน
ห ล า ย แ ผ น ก เ ช่ น ผ ลิ ต ศิ ล ป หั ต ถ ก ร ร ม
ั ้ นเผา การแกะสลักไม้ การทอผ้าไหม
เครือ่ งปนดิ
ั ้ ยนสี แสดงผลิตภัณฑ์ ฝีมอื
มีหอ้ งแสดงการปนเขี
ในการผลิต ออกแบบสวยงามมีเอกลักษณ์

“ศู น ย์ ศิ ลป า ชี พ บ้ า นท ราย ทอ ง ”
ตํ า บลปทุ ม วาปี อํ า เภอส่ อ งดาว จั ง หวั ด
สกลนคร ส่งเสริมอาชีพ ทอผ้าไหม ปลูกหม่อน
เลี้ย งไหม งานผ้ า ป กั งานจัก สาน งานทํ า
ผลิตภัณฑ์จากปีกแมลงทับ

“ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ตาํ๋ ” ตําบลเสริม
ซ้าย อํ าเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง มีการ
เรียนการสอน หลายแผนก เช่น งานแกะสลัก
งานจักสาน การปลูกหม่อนเลีย้ งไหม และการ
จักสานไม้ไผ่ เป็ นต้น
ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ

“ศูนย์ศิล ปาชี พจังหวัดแม่ฮ่องสอน ”
อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการฝึ กสอน
อาชีพ เช่น จักสานหวาย จักสานไม้ไผ่ ทอผ้า
ไหม ตั ด เย็ บ เสื้อ ผ้ า ตุ๊ ก ตาชาวเขา ดอกไม้
ประดิษฐ์ เครือ่ งหนัง และของชําร่วย
ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน

“ศู น ย์ ศิ ล ปาชี พ บ้ า นเนิ นธั ม มัง ”
อําเภอเชีย รใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สมาชิก มีก ารแบ่ ง งานออกเป็ น กลุ่ ม เช่ น
กลุ่ มทอผ้า กลุ่ มแปรรูปกระจูด กลุ่ มปกั ผ้า
ด้วยมือ กลุ่มถักโคเชร
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนิ นธัมมัง

“ศู น ย์ ศิ ล ป า ชี พ เ ค รื่ อ ง ปั ้ น ดิ น เ ผ า
พระตําหนักทักษิ ณราชนิ เวศน์ ” จัดตัง้ ที่
บริเ วณเขตพระราชฐาน ชัน้ นอก พระตํ า หนั ก
ทักษิณราชนิ เวศน์ จังหวัดนราธิวาส วิช าที่ส อน
ั ้ นเผา แกะสลัก ย่านลิเภา ปกั ผ้า
เช่น เครื่องปนดิ
เป็นต้น
ศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปัน้ ดิ นเผา
พระตําหนักทักษิ ณราชนิ เวศน์
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“เพชรพาณิชย์”
สมชาติ สร้อยทอง

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
“มุง่ ประโยชน์ ราชการเป็ นสําคัญ
งานต้องสําเร็จ งานต้องมาก่อน”
“เพชรพาณิ ชย์ ” เป็ นรางวัล อั น ทรงเกี ย รติ ท่ี
กระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดขึน้ เพื่อมอบให้แก่ผทู้ ํา
คุณประโยชน์ แก่ประเทศชาติด้านการค้าและการ
พาณิ ช ย์ แ ละผู้ ท่ี ส ร้ า งคุ ณู ป การให้ แ ก่ ก ระทรวง
พาณิชย์ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์
(วันที่ 20 สิงหาคมของทุกปี ) โดยมุ่งหมายเพื่อให้
เป็ นแบบอย่างของบุคคลที่แสดงถึงความมุ่งมั ่นใน
การพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติ โดยในปี
นี้ ห นึ่ งใน ผู้ ไ ด้ ร ั บ ร างวั ล เ พชร พาณิ ชย์ ส าขา
ข้ า ราชการ คื อ นายสมชาติ สร้ อ ยทอง รอง
ปลัด กระทรวงพาณิ ช ย์ จดหมายข่ า วพาณิ ช ย์
ภูมิภ าคฉบับ นี้ จึง ได้ทํ า บทสัม ภาษณ์ พ ิเ ศษท่ า น
เพื่อเป็ นตัวแทนของผูร้ บั รางวัลเพชรพาณิชย์ และ
ผูบ้ ริหารซึง่ เป็ นตัวอย่างของข้าราชการทีด่ ี
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จากวันแรกที่ ท่ านเข้ ารับราชการจนถึ ง วันนี้ ที่
จะได้ ร ับ รางวัล เพชรพาณิ ชย์ และกํา ลัง จะ
เกษี ยณอายุราชการ ท่านมีความรู้สึกอย่างไร

“ขออย่ากลัวการเปลีย่ นแปลง
เพราะการเปลีย่ นแปลงทําให้มีความรู้
และประสบการณ์ มากขึ้น”

เดิมทางบ้านผมมีธุรกิจส่วนตัว มีพ่นี ้อง 9 คน ไม่มใี ครรับราชการเลย ผมมี
ความคิดที่อยากจะรับราชการ ด้วยเหตุ ผลหลัก 2 ประการ 1) อยากรู้ว่ าชีว ิต
ราชการเป็ นอย่างไร 2) ทางบ้านทําธุรกิจและต้องมีการติดต่อราชการอยู่บ่อยครัง้
สมัยก่อนการติดต่อราชการยากลําบากมาก จึงทําให้ผมอยากจะลองมาสอบเข้ารับ
ราชการดู โดยสอบครัง้ แรกก็สอบติด และเข้ารับราชการครัง้ แรกเมือ่ พ.ศ. 2521
บรรจุทก่ี รมการค้าภายใน ตรวจสอบสินค้า ออกตรวจราคาสินค้า ออกตอนเช้าถึง
ที่ ผ่านมา ท่ านมีเป้ าหมายในการทํางานเพื่อ
ตอนบ่ายกลับเข้ากรม แรกๆทํางานที่บ้านไปด้วย รับราชการไปด้วย เริม่ แรกมี
องค์ ก ร หรื อ ส่ ว นรวม และมี ก ารแบ่ ง เวลา
ความรูส้ กึ ว่าเป็ นงานทีส่ บาย ธุรกิจทีบ่ า้ นลําบากกว่ามาก เลยมองการรับราชการ
การทํางานกับการใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างไร
เป็นงานอดิเรก ไม่ได้คดิ ว่าจะรับราชการจนถึงเกษียณ
เมื่อได้รบั ราชการ มีค วามก้าวหน้ าเป็ น ลําดับ ทําให้ไม่ไ ด้ลาออก จึงรับ
เป้าหมายการทํางาน ผมมุ่งประโยชน์ ราชการเป็ นสําคัญ งานต้องสําเร็จ
ราชการจนถึงทุกวันนี้ ผมทํางานหลายปี ภาระงานมากขึ้นตามลําดับ พอรับ งานต้องมาก่อน ก็มกี ารแบ่งเวลาให้ชวี ติ ส่วนตัวบ้าง ทีบ่ า้ นบ้าง แต่ กใ็ ห้เวลา
ราชการได้ 10 ปี จึงรับราชการเต็มตัว ไม่ทํางานที่บ้านแล้ว ได้ร บั ตําแหน่ ง กับงานมากกว่า
สูง ขึ้น ความรับ ผิด ชอบงานสู ง ขึ้น ตาม แต่ ก็ ทํ า งานได้ สํ า เร็จ ตามที่ไ ด้ ร ับ
ท่ านมีแนวคิ ดในการทํางาน การบริ หารคน
มอบหมาย ทําเต็มที่ ไม่เคยทิง้ งาน และโชคดีทม่ี โี อกาสได้เปลีย่ นงานบ่อย แต่
และวิ ธีการจัดการปัญหาอย่างไร
การเปลี่ยนงานไม่ได้เป็ นคนขอเปลี่ยน เปลีย่ นด้วยระบบงาน ทําให้รู้จกั งาน
มากขึน้ โดยเริม่ ต้นจากงานตรวจสอบราคาสินค้าทีก่ รมการค้าภายใน ตอนนัน้
แนวคิดในการทํางานของผม คือ ทํางานให้ดที ส่ี ุด ส่วนเรื่องการบริหาร
ยังไฟแรงอยู่ จึงขอออกไปทํางานต่างจังหวัด ทีร่ าชบุร ี แล้วกลับมาเข้ามาเป็ น คน ผมมีความคิดว่า ทุกคนมีศกั ดิศรี
์ เท่ากัน ต้องให้เกียรติ และให้โอกาสใน
เลขาฯ หน้ า ห้อ งรองอธิบ ดี หลัง จากนั น้ ก็ไ ด้ทํา ทัง้ งานพัส ดุ งานกองการ การทํางานแก่ทุกคน พยายามสร้างแนวคิดให้ทุกคนทํางานอย่างมีความสุข
เจ้าหน้าที่ และงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ก่อนจะได้ข้นึ มาทํางาน ไม่เครียด หากมีปญั หาในเรื่องการบริหารคน เราต้องพยายามเข้าใจคนว่า
สายบริห าร ทัง้ รองอธิบ ดีก รมการค้าภายใน ที่ป รึก ษาการพาณิ ช ย์ อธิบ ดี เขามีความคิดอย่างไร ถ้าเราเข้าใจแนวคิดเขา หาสาเหตุของปญั หา เรียนรู้
กรมการค้าภายใน หัวหน้าผูต้ รวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และตําแหน่ งรอง ถึงความต้องการแล้วจึงจะเข้าไปแก้ให้ตรงจุด การเรียนรูถ้ งึ ความเข้าใจของ
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ในปจั จุบนั เลยอยากฝากน้องๆว่าการเปลีย่ นงานไม่ได้ เขา ต้องใช้การพูดจาที่มศี ลิ ปะ ซึ่งการพูดจากับคนเป็ นศิลปะที่ต้องอาศัย
เป็ นเรื่องที่ผดิ ปกติ หรือไม่ควรยึดติดกับงานใดงานหนึ่ ง มีโอกาสก็อยากให้ โอกาสทีเ่ หมาะสม และประสบการณ์ ดังนัน้ ถ้าอยากจะเก่งเรือ่ งคน ก็ตอ้ งหา
น้องๆข้าราชการได้เปลีย่ นงาน เพราะทําให้เรารูก้ ว้างมากขึน้ มีประสบการณ์ ประสบการณ์มากๆ ซึ่งการจะมีประสบการณ์มาก คือ เราต้องผ่านงานมาก
มากขึน้ และได้เปรียบมากกว่าคนทีท่ ํางานอยู่ทเ่ี ดิมนานๆ และไม่ยอมเปลีย่ น เรียนรูง้ านมาก ไม่มใี ครสอนเราได้ ประสบการณ์จะสอนเราเอง
งาน
เรือ่ งการเกษียณอายุ มีการเตรียมตัวสําหรับการเกษียณอยู่แล้ว เนื่องจาก
สิ่ ง ที่ ท่ า นอยากจะฝากข้ า ราชการรุ่น น้ อง
ั
ไม่ได้เป็ นเรื่องปจจุบนั ทันด่วน แต่เป็ นสิง่ ทีก่ ําหนดแน่ นอนชัดเจนแล้ว เพราะ
เพื่ อให้ ช่ วยกั น มุ่ ง มั น่ พั ฒ นากระ ท รว ง
ผมก็ทาํ งานมาทัง้ หมด 38 ปีเต็ม
พ า ณิ ช ย์ ใ ห้ เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ ทั ้ ง ร ะ ห ว่ า ง
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ผลงานหรือประสบการณ์ ทาํ งานใดที่ ประทับใจ
มากที่สดุ

ผลงานหรือประสบการณ์ทผ่ี มประทับใจ มีหลายเหตุการณ์ อาทิ งานด้าน
การตรวจจับสินค้าเกินราคา จับกุมผูก้ ระทําผิดได้มากทีส่ ุด ถูกล้อมจ้องทีจ่ ะถูก
ทําร้ายมาแล้ว ได้รบั รางวัลบุคลากรดีเด่น จัดตัง้ กองการเจ้าหน้าที่สํานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และได้ทําหน้ าที่ในการปรับตําแหน่ งข้าราชการของ
สํานักงานพาณิชย์จงั หวัดจาก ซี 3 เป็ น ซี 4 และซี 4 เป็ น ซี 5 ทั ่วประเทศ
จากเดิมทีต่ ําแหน่ งไม่ได้ปรับกว่า 10 ปี ทําให้เจ้าหน้าทีม่ ขี วัญกําลังใจกันมาก
ขึน้ นอกจากนัน้ ยังได้วางรากฐานเริม่ ต้นของการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของ
ผูป้ ระกอบการรายย่อยและ SMEs ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและได้มกี ารต่อ
ยอดมาจนทุกวันนี้

ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยกันเอง

สิ่งที่อ ยากจะฝากข้าราชการรุ่นน้ องกระทรวงพาณิช ย์ คือ ให้ทาํ งาน
โดยคํา นึ ง ถึง เป้ า หมายความสํา เร็จ ของงาน อย่ า คํา นึ ง ถึง กระบวนการ
วิธีก ารให้มากนัก สิ่งไหนถ้าทําแล้ว สามารถลัดขัน้ ตอนได้เกิดประโยชน์
ก็ให้ทาํ ไป แต่ ท งั ้ นี้ ต้องไม่ขดั ต่ อ กฎระเบีย บที่มอี ยู่ เพื่อ ให้ถึงจุ ดหมายได้
เร็ว ขึ้น และอยากจะให้ทุ ก คนทํา งานให้ม คี วามสุ ข มีค วามสุ ข ในการ
ทํา งาน ส่ ว นการทํา งานกับ ภาคเอกชนและหน่ ว ยงานอื่ น ๆ เราต้อ งให้
เกีย รติแ ละรับฟ งั เขาให้มากๆ
การรับราชการต้องตัง้ ใจทํางาน คํานึ งถึงเป้ าหมายเป็ นหลัก ไม่ต้อง
กลัว การเปลี่ ย นแปลง เพราะการเปลี่ ย นแปลงทํ า ให้ เ รามี ค วามรู้
ประสบการณ์ มาก นอกจากนี้ การทําสิ่ งใดต้ องรู้ลึกรู้จ ริ ง ถ้ ารู้จ ริ งไม่
ต้องกลัวใคร อยู่ที่ไหนก็สามารถอยู่ได้ เพราะเรารู้จริ ง
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เพชรพาณิชย์

Young Smart Farmer
นายธํารงศักด์ ิ ชุมนุมมณี
อ.ธารโต จ.ยะลา

“ทุเรียนจากธารโต อร่อยทีส่ ุดครับ” คํากล่าวของเกษตรกรหนุ่ ม Young
Smart Farmer วัย 29 ปี จาก อ.ธารโต จ.ยะลา กับรางวัลอันทรงเกียรติ
“เพชรพาณิช ย์” สาขาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งกว่าจะมาถึงจุดนี้ คุ ณ
ธํารงศักดิ ์ ได้เล่าว่า เมือ่ เรียนจบปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จากมหาวิท ยาลัยหาดใหญ่ ก็ไ ด้เริม่ ทํางานที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร ของ
มหาวิทยาลัย โดยรับผิดชอบงานทางด้านกราฟฟิ กในหนังสือพิมพ์ของ
มหาวิท ยาลัย ทํ า หน้ า ที่ห าสปอนเซอร์ และงานออกแนะแนว เป็ น
ระยะเวลา 2 ปี จากนั ้น ก็ ย้ า ยมาทํ า งานที่ ฝ่ า ยประชาสั ม พั น ธ์
มหาวิท ยาลัยสงขลานครินทร์ ประมาณ 1 ปี คุ ณธํารงศักดิก็์ ย งั ค้นหา
ตัวเองไม่เจอ จึงกลับไปยัง จ.ยะลา บ้านเกิด เพื่อทํางานในร้านไวนิ ล
ของพี่ช าย โดยทํ า หน้ า ที่อ อกแบบงาน ซึ่ง เป็ น ทัก ษะที่ม ีค วามถนั ด
ระหว่างนัน้ กระทรวงแรงงานเปิดสอบบัณฑิตแรงงาน เพือ่ ทําหน้าทีเ่ ป็ น
สือ่ กลางในการขับเคลือ่ นภารกิจของกระทรวงแรงงานและนโยบายของ
รัฐบาลไปสู่ประชาชนในพื้น ที่ 4 จังหวัดภาคใต้ เขาจึงได้มโี อกาสทํา
หน้าทีเ่ ป็ นบัณฑิตแรงงาน ประจําศูนย์แรงงาน อ.ธารโต จ.ยะลา ซึ่งตรง
นี้เป็ นจุดเปลีย่ นทีท่ าํ ให้คณ
ุ ธํารงศักดิ ์ ได้กลับมาทํางานทีบ่ า้ นตนเอง ทํา
ให้ได้ใช้เวลาหลังเลิกงานและวันหยุด ทําการเกษตร ควบคู่กนั ไปด้วย
จนกระทังคิ
่ ดอยากจะมีกิจการเป็ น ของตนเอง จึงลาออกจากบัณฑิต
แรงงาน มาเปิ ด ร้ า นรับ ทํ า ไวนิ ล ของตัว เองที่บ้ า น ทํ า ให้ ม ีเ วลาทํ า
การเกษตรแบบเต็มตัว

6

Q

Q

อยากให้เล่าถึงความรูส้ ึกของการทํางานที่ผา่ นมา
จนกระทังถึ
่ งวันที่ได้รบั รางวัลเพชรพาณิ ชย์ในครังนี
้ ้

รางวัล เพชรพาณิ ช ย์ ทํ า ผมรู้ ส ึก มีกํ า ลัง ใจและมี ค วามภาคภู ม ิ ใ จครับ
ขณะเดียวกันครอบครัวก็มคี วามปิติยนิ ดีดว้ ยเช่นกัน การได้เป็ นส่วนหนึ่งที่
ช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนทั ่วไปได้รูจ้ กั กับ อ.ธารโต จ.ยะลา ทําให้เห็นว่าที่น่ี
เป็ น พื้น ที่ท่อี ุ ดมสมบูร ณ์ สามารถมาท่ องเที่ย วได้ ไม่มเี รื่อ งของเหตุ ก ารณ์
ความไม่สงบ ผลผลิตทีไ่ ด้จาก อ.ธารโต มีความสมบูรณ์ เนื่องจากเป็ นพื้นที่
ั
ภูเขา ไม่มปี ญหาเรื
อ่ งของภัยแล้ง ดินดี อากาศดี ใช้ป๋ ุยหมักชีวภาพทีผ่ ลิตขึน้
เอง ไม่ใช้ส ารเคมีในการกําจัดศัต รูพ ืช ด้านรสชาดของทุเรีย นนัน้ ก็อ ร่อ ย
เปลือกบาง เนื้อหนา เม็ดเล็ก ซึ่งเป็ น คุณสมบัติของต้น ทุเรีย นที่มอี ายุ มาก
สามารถส่งผลผลิตคุณภาพดี ราคาไม่แพงให้กบั ลูกค้าได้ นอกจากนี้ ในปีน้ีได้
เปิ ดศูนย์การเรียนรู้ทุเรียนแปลงใหญ่ ทําให้นอกจากบทบาทของเกษตรกร
ต้อ งเป็ นวิทยากร รวมถึงเชฟอีกด้ว ย ซึ่งผมมีค วามสุข ทุก ครัง้ ที่ได้แ บ่งปนั
ความรูใ้ ห้กบั ผูท้ ม่ี าเยีย่ มชมสวนทุเรียน การตัง้ ชมรมเพือ่ ช่วยเหลือชาวบ้านใน
พืน้ ที่ ทีม่ คี วามเดือดร้อน อีกทัง้ ช่วยทํานุ บาํ รุงศาสนา ก็เป็ นอีกภารกิจหนึ่งที่
ผมสามารถตอบแทนสังคม ให้โอกาสกับผูอ้ ่นื เหมือนดังที
่ ผ่ มเคยได้รบั โอกาส

เหตุผลอะไรที่ทาํ ให้ทุเรียน “คุณชายโอ๊ค”
มียอดจองล้น ไม่พอขายคะ

“ทุเรียนธารโต เปลือกบาง เนื้อหนา เม็ดเล็ก หวาน มัน อร่อย” เนื่องจาก
ครอบครัวได้ทาํ สวนทุเรียนอยู่แล้ว การทีผ่ มได้กลับมาช่วยอีกแรงหนึ่งนัน้ ถือว่า
เป็ น การต่ อยอดสิน ค้าเกษตร ที่ไ ม่ไ ด้ข ายเฉพาะทุ เรียนสดอย่ างเดียวเท่ านัน้
เพราะเมือ่ ครัง้ ทีผ่ มทีท่ าํ งานอยู่ใน อ.หาดใหญ่ ผมได้เข้ารับการฝึ กอบรมด้านการ
ทําอาหารจากเชฟโรงแรมดัง ไม่ว่าจะเป็ นอาหารไทย จีน ฝรัง่ รวมถึงนวัตกรรม
การแปรรู ป อาหาร ทํ า ให้ ม ีพ้ืน ฐานความรู้ ด้ า นการแปรรู ป ผลิ ต ภัณ ฑ์ ท าง
การเกษตร โดยในช่วงแรก ประมาณปี พ.ศ. 2555 เริม่ แปรรูปทุเรียนสดเป็ น
ทุเรีย นกวน จากนัน้ ก็พฒ
ั นาสินค้าให้มคี วามหลากหลายมากขึ้น โดยการทํา
ทุเรียนทอด ทุเรียนเชื่อม และคุกกี้ทุเรียน ภายใต้แบรนด์ “คุณชายโอ๊ ค” ซึ่งมี
กระแสตอบรับดีมาตลอด ทัง้ นี้ไม่ใช่แค่ความรูด้ ้านการเกษตร และการแปรรูป
อาหารเท่านัน้ การขายสินค้าเกษตรต้องอาศัยช่องทางการประชาสัมพันธ์ทาง
สื่อ Social Media ด้วย โดยเฉพาะ Facebook และ Line เป็ นต้น ซึ่งปจั จุบนั มี
ยอดจองทุเรียนล่วงหน้าเต็มจนไม่พอจําหน่ าย เนื่องจากลูกค้าทีซ่ ้อื ไปแล้ว เกิด
การแนะนํา บอกต่อ และกลับมาซื้อซํ้า สามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าได้โดยตรง ทํา
ให้ตดั วงจรพ่อค้าคนกลางซึ่งเคยมารับทุเรียนจากสวนออกไปได้ ทําให้ขายได้
ราคาดีขน้ึ ส่วนตัวของสินค้าเองมีป้ายแสดงสาระน่ ารูเ้ รื่องทุเรียน ทุเรียนทุกลูก
รับประกันคุณภาพ

Q

อยากจะฝากอะไรให้กบั ผูท้ ี่คิดอยากจะเริ่มทํา
การเกษตรหรือเกษตรกรรุน่ ใหม่บ้างคะ

“ท้ อ ได้ แต่ อ ย่ า ถอยครับ ผมอยากให้ เ กษตรรุ่น ใหม่ ไ ด้
อดทนและพัฒนาผลิ ตผลทางการเกษตรที่ มีคณ
ุ ภาพให้กบั
ลูกค้า เพราะการเกษตรนัน้ ทําแล้วมีความสุข และสามารถ
ส่งต่อความสุขให้กบั ผูอ้ ื่นได้”

Q

มีการวางแผนสําหรับอนาคตของการทําสวน
ทุเรียนอย่างไรคะ

ผมอยากจะทําศูนย์เรียนรูท้ ุเรียนแปลงใหญ่ให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ มีการรวมกลุ่ม
เกษตรกรในพื้นที่ ทําให้ทุเรียนจากธารโตมีช่อื เสียงมากขึ้น และต้องการ
ขยายตลาดสู่ต่างประเทศ ซึ่งขอขอบคุ ณบุคลากรจากสํานักงานพาณิช ย์
จังหวัดยะลา ทีม่ าให้ความรู้ และคําแนะนําทัง้ ในเรือ่ งของการทําบรรจุภณ
ั ฑ์
การทํ าแบรนด์ การเก็บรักษาสิน ค้า ทางการเกษตร การจดทะเบีย น
ผูป้ ระกอบการ ซึ่งก็เปรียบเสมือนเป็ นเพื่อนคู่คดิ ของเกษตรกรที่ให้การ
สนับสนุ นผมมาโดยตลอดครับ
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เปิดตลาดภูมิภาค
เที่ยวตลาดภาคอีสาน:

“ ตลาดท่าเสด็จ จ.หนองคาย”

ั ่ น้ําโขงทีส่ ําคัญทีส่ ุด
จังหวัดหนองคาย เป็ นจังหวัดชายแดนริมฝงแม่
แห่ ง หนึ่ ง เพราะเป็ น ประตู สู่ เ มือ งเวีย งจัน ทร์ เมือ งหลวงของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็ นทีต่ งั ้ ของ
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งแรกที่เชื่อมโยงประเทศ ไทย-ลาว
เข้าด้วยกันทําให้หนองคายในวันนี้กลายเป็ นเมืองท่องเทีย่ วทีส่ ําคัญ
ซึ่ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วไม่ ค วรพลาดที่ จ ะมาเยี่ ย มเยื อ น และเมื่ อ
นักท่อ งเที่ย วมาเยือนหนองคายแล้วสิ่งหนึ่งที่นัก ท่อ งเที่ยว จะไม่
พลาด คือ …ตลาดท่าเสด็จ… “ตลาดท่าเสด็จ” “ตลาดท่าเรือ” หรือ
“ตลาดอินโดจีน” หากเป็นคนต่างถิน่ คงคิดไปว่าเป็นตลาดทีต่ งั ้ อยู่กนั
คนละที่ แต่ หากเป็ นชาวจังหวัดหนองคายชื่อตลาดเหล่านี้ก็เป็ น ที่
รับรูร้ ่วมกันว่า คือ ตลาดแห่งเดียวกัน ซึ่งเป็ นตลาดขายสินค้าขนาด
ใหญ่ทต่ี งั ้ อยู่ตดิ กับแม่น้ําโขง ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ตําบล
ในเมือง อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยที่มาของชื่อ
ตลาดทีเ่ รียกต่างๆ กันนัน้ ก็มปี ระวัตคิ วามเป็ นมาของชื่อเรียกตลาด
ทีต่ ่างกันไป เช่น “ตลาดอินโดจีน” ซึง่ สาเหตุทเ่ี รียกชื่อนี้กเ็ ป็ นเพราะ
ตลาดแห่งนี้เป็ นศูนย์รวมสินค้าจากหลายชนิดของประเทศในแถบอิน
โดจีน ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม หรือ
ประเทศจีน เป็ นต้น คนทั ่วไปจึงได้เรียกชื่อตลาดอินโดจีน และทีม่ า
ของชือ่ “ตลาดท่าเรือ” นัน้ มาจากในอดีตก่อนทีจ่ ะมีการสร้างสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว ท่าเรือของตลาดสินค้าอินโดจีนแห่งนี้ เคยถูกใช้
เป็ น จุ ด ผ่ า นแดนสํ า หรับ ผู้ท่ีต้อ งการจะเดิน ทางไป-มา ระหว่ า ง
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

ทํา ให้บริเ วณนี้ จึง มีเ รือ ข้า มฝากสัญ จรไปมาระหว่ า งสองฝ งั ่
แม่น้ํ าโขงทําให้คนในท้องถิ่นจึงเรียกชื่อ ตลาดแห่งนี้อีกชื่อว่า
“ตลาดท่าเรือ” ส่วนชือ่ “ตลาดท่าเสด็จ” นัน้ เนื่องมาจากในคราว
ที่จงั หวัดหนองคายเกิดนํ้ าท่ ว มครัง้ ใหญ่ เมื่อ ปี พ.ศ.๒๔๙๘
พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่ ห วั ภู ม ิพ ลอดุ ล ยเดช พร้อ มด้ว ย
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิพ์ ระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราช
ดํ า เนิ น มาเยี่ ย มเยี ย นราษฎรผู้ ป ระสบอุ ท กภัย ในจัง หวั ด
หนองคาย และได้เสด็จฯ ขึ้นจากเรือพระทีน่ ัง่ ณ ตลาดอินโด
จีน หรือตลาดท่าเรือแห่งนี้ ทําให้เกิดชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งซึ่งใช้
เรียกกันอย่างแพร่หลายจนกระทังถึ
่ งปจั จุบนั นอกจากประวัติ
ความเป็ น มาของชื่อ ตลาดจะน่ าสนใจแล้ว ตลาดแห่งนี้ย งั ถือ
เป็ นศูนย์รวมสินค้า ทีน่ ่าสนใจอีกหลากหลายชนิด อาทิเช่น ผ้า
ไทย เครื่อ งประดับ สิน ค้าตกแต่ ง บ้า น ฯลฯ รวมทัง้ บริเ วณ
ตลาดยังมี จุดชมวิวทิวทัศน์ทส่ี วยงามเนื่องจากอยู่ตดิ แม่น้ําโขง
ซึง่ เหมาะอย่างยิง่ กับผูท้ ช่ี น่ื ชอบการถ่ายภาพ

การเดินทางสู่ตลาดท่าเสด็จหากเป็ นรถยนต์ส่วนบุคคล จาก
แยกอนุ ส าวรีย์ ปราบฮ่ อ (ตัง้ อยู่ด้า นหน้ าศาลากลางจังหวัด
หนองคายหลังเก่า)ใช้ถนนประจักษ์ศลิ ปาคมมุ่งหน้าไปทางวัด
โพธิชั์ ยประมาณ 400 เมตร พบสามแยกให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนน
หายโศก ผ่านโรงแรมพรรณทวี พบสีแ่ ยกไฟแดงให้เลี้ยวขวา
เข้าถนนมีชยั ตรงไปเรื่อยๆ ผ่านที่ทําการไปรษณีย์จะพบวัด
ั่
ศรีษ ะเกษทางขวามือ ฝ งตรงข้
า มเป็ น ซอยเข้ า ตลาดท่ า
เสด็จ (นักท่ องเที่ยวอาจหาสถานที่จอดรถใกล้ๆ กับทางเข้า
ตลาดท่ า เสด็ จ ได้ ย าก แนะนํ า ให้ จ อดรถภายในที่ ทํ า การ
ไปรษณีย์ ,วัดศรีษ ะเกษ หรือ วัดศรีคุ ณเมือ งแล้ว เดิน ไปยัง
ตลาดท่าเสด็จจะดีทส่ี ุด สถานทีจ่ อดรถบางแห่งข้างต้นอาจต้อง
เสียค่าบริการ) ตลาดท่าเสด็จเปิ ดจําหน่ ายสินค้าทุกวันตัง้ แต่
เวลา 7.00 – 18.30
ข้อมูลโดย: กรมการค้าภายใน
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สถานการณ์ปากท้อง : สรุปสถานการณ์ทางเศรษฐกิ จประจําเดือนสิ งหาคม
สถานการณ์ในประเทศ

สถานการณ์ต่างประเทศ

 ภาพรวมและสถานการณ์สาํ คัญ: เศรษฐกิจไทยขยายตัวสูงกว่าคาด โดย
ขยายตัว 3.5% ในไตรมาส 2 และเงินเฟ้ อในเดือ น ก.ค. ชะลอลงตามราคา
นํ้ า มัน และอาหารสด ส่ ว นเงิน เฟ้ อพื้น ฐานคงที่ติด ต่ อ กัน เป็ น เดือ นที่ 4
ร่างรัฐธรรมนู ญผ่านการลงประชามติเห็นชอบ โดยคาดว่าจะมีการเลือกตัง้
ทัวไปได้
่
ในปลายปี 60 อย่างไรก็ดี เกิดเหตุ ก่ อวิน าศกรรมในหลายจังหวัด
ภาคใต้ หลังการลงประชามติ กดดันบรรยากาศทางการเมืองและอาจจะส่งผล
ต่อการท่องเทีย่ วทีก่ าํ ลังจะเข้าสู่ไฮซีซนั ในช่วงปลายปี
 นโยบายการเงิ น : คณะกรรมการ กนง. จึงมีมติให้คงดอกเบี้ยไว้ท่ี 1.50%
เนื่องจากไม่มแี รงกดดันด้านเงินเฟ้อ และยังมีความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
 นโยบายการคลัง /การเบิ ก จ่ า ย/การลงทุ น ภาครัฐ ภาคเอกชน :
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้รายงานฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 10
เดือนแรก โดยรัฐบาลมีรายได้นําส่งคลังทัง้ สิ้น 1,960,715 ล้านบาท ในขณะที่
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีจํานวนทัง้ สิ้น 2,432,848 ล้านบาท ทัง้ นี้ รัฐบาล
ได้กเู้ งินเพื่อชดเชยการขาดดุล 386,206 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้น
เดือนกรกฎาคม 2559 มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 247,616 ล้านบาท
จากการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการดําเนิน มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจต่าง ๆ ได้ส่งผลให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในไตร
มาสที่ 2 ของปี 2559 เศรษฐกิจขยายตัวได้ถงึ ร้อยละ 3.5 นอกจากนี้ ผลจาก
การบริหารการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลที่เป็ นไปตามเป้าหมายได้ส่งผลดีต่อ
ฐานะการคลังให้อยู่ระดับทีเ่ ข้มแข็งเพียงพอสําหรับการดําเนินนโยบายการคลัง
ในช่วงต่อไป
 การส่งออก : การส่งออกไทยเดือนก.ค.2559 มีมลู ค่า 17,045 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ หรือ ติดลบ 6.41% ส่วนการนํ าเข้ามีมูลค่า 16,202 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ติดลบ -7.2% เกินดุล 843 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ช่วง 7 เดือน
แรกปีน้ี มีมลู ค่าการส่งออกรวม 122,183 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ติดลบ 2.3%
ส่วนการนําเข้ามีมลู ค่ารวม 108,926 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ติดลบ 9.8% และยัง
เกินดุลการค้ารวม 13,257 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจ
โลกฟื้ นตัวช้ากว่าคาดการณ์ ราคานํ้ามันยังทรงตัวในระดับตํ่า และผลผลิตภาค
เกษตรทีห่ ดตัวระดับสูง จากสภาพอากาศทีแ่ ปรปรวน
 ท่องเที่ ยว : สถานการณ์ท่องเทีย่ วของประเทศไทย ไตรมาส 2 ปี 2559
เติบโตต่ อเนื่อ งจากปี ท่ผี ่านมานักท่อ งเที่ย วชาวต่ างชาติเดิน ทางเข้ามายัง
ประเทศไทย ในไตรมาส 2/2559 ขยายตัวร้อยละ 8.23 ก่อให้เกิดรายได้ดา้ น
การท่องเทีย่ วแก่ประเทศไทยคิดเป็ นมูลค่า 362,933.27 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 13.20 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ทผ่ี ่านมา ในขณะทีร่ ายได้จากการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ 208,748.66 ขยายตัว ร้อ ยละ 8.65 จากช่ว งเวลา
เดียวกันของปีทผ่ี ่านมา คาดการณ์ไตรมาสสามโตต่อเนื่อง
 เศรษฐกิ จภูมิภาค : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รายงานสภาวะเศรษฐกิจ
ภูมภิ าคประจําเดือนกรกฎาคม ว่าเศรษฐกิจภูมภิ าคกําลังฟื้ นตัวอย่างค่อยเป็ น
ค่ อ ยไป ตามแรงขับ เคลื่อ นของการบริโ ภคภาคเอกชนจากการขยายตัว
ต่อเนื่องของการบริโภคสินค้าและบริการโดยเฉพาะสินค้าคงทนของผูม้ รี ายได้
น้อย ประกอบกับการลงทุนภาครัฐที่ย งั ขยายตัวต่ อเนื่อง นอกจากนี้รายได้
เกษตรกรและรายได้จากการเยีย่ มเยือนของนักท่องเทีย่ วทีข่ ยายตัวได้ดเี กือบ
ทุกภูมภิ าค ช่วยให้เศรษฐกิจภูมภิ าคยังขยายตัวต่อเนื่อง ขณะทีเ่ สถียรภาพยัง
อยู่ในเกณฑ์ดที ุกภูมภิ าค

 ภาพรวม : เศรษฐกิจโลกถูกคาดการณ์ว่าจะสามารถรักษาระดับการขยายตัว
ั บนั จากสภาพคล่องทีย่ งั อยู่ในระดับสูง มีปจั จัยบวกด้านการ
ไว้ใกล้เคียงกับปจจุ
ดําเนินนโยบายทางการเงินทีผ่ ่อนคลาย ผ่านการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของ
ธนาคารกลางทัว่ โลก รวมถึง ความคาดหวัง ถึง มาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจ
เพิม่ เติม เพือ่ ประคองเศรษฐกิจให้เติบโตถึงระดับเป้าหมาย
 สหรัฐ อเมริ กา :การจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ เพิม่ สูงกว่ าคาดมาก
ดัช นี กิจกรรมในภาคอุ ต สาหกรรมและบริก ารและการใช้จ่ ายของผู้บ ริโ ภค
ขยายตัวได้ดี ขณะที่เงินเฟ้อทรงตัว แม้ว่าการประชุม Fed ช่วงปลายเดือน
สิง หาคมที่ผ่ า นมา ยัง ไม่ ม ีก ารขึ้น ดอกเบี้ย นโยบาย แต่ ต ัว เลขที่ดีข้นึ ของ
เศรษฐกิจสหรัฐส่งผลให้ตลาดยังมีความกังวลกับโอกาสการปรับขึ้นดอกเบี้ย
ของ Fed ภายในปีน้ี
 ญี่ปนุ่ : เศรษฐกิจญี่ปุ่นขยายตัวตํ่ากว่าทีค่ าดไว้ 0.2% ในไตรมาส 2 โดยรัฐบาล
ญีป่ นุ่ ได้ประกาศใช้เงินกระตุน้ เศรษฐกิจขนาด 0.9% ของ GDP ในปี งบประมาณ
 จีน : ตัวเลขกิจกรรมและการผลิตภาคอุตสาหกรรม ยอดค้าปลีก การลงทุนและการ
ขยายสินเชือ่ ของจีนเดือน ก.ค. ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน กระตุน้ ให้นกั ลงทุนคาดหวัง
มาตรการผ่ อนคลายทางการเงินจากPBOC แม้ว่าเงินเฟ้ อพื้นฐานจะปรับตัวขึ้น
เล็กน้อย
 ยุโรป : ดัชนีกจิ กรรมในภาคอุ ตสาหกรรมและบริการยุโรปเดือน ก.ค. ไม่ได้ร บั
ผลกระทบจากกรณี Brexit แต่เศรษฐกิจอังกฤษกลับชะลอตัวลงจน BoE ต้องประกาศ
ลดดอกเบีย้ และนํามาตรการ QE มาใช้อกี ครัง้ เพื่อเพิม่ สภาพคล่องในจํานวนเงิน 70
หมืน่ ล้านปอนด์ รวมทัง้ ให้เงินกูต้ น้ ทุนตํ่ากับธนาคารพาณิชย์

เตือนภัยสถานการณ์สินค้าที่กาํ ลังจะเข้าสู่ตลาด
เตือนภัยสถานการณ์ สินค้าที่ กาํ ลังจะเข้าสู่ตลาดในเดือนกันยายน
สํานักงานพาณิชย์จงั หวัดกาญจนบุร ี ได้เตือนภัยสถานการณ์ขา้ วโพดเลีย้ งสัตว์
ทีจ่ ะเริม่ ทยอยเก็บเกีย่ วในวันที่ 10กันยายน 2559 นี้ และจะเข้าสู่ตลาดมากทีส่ ุด
ประมาณปลายเดือนกันยายน เป็ นต้นไป. ผลผลิตข้าวโพดในปี น้ีลดลงกว่าปี ท่ี
ผ่านมา เนื่องจากประสบปญั หาภัยแล้ง. คาดการณ์ว่าปี น้ีจะได้ผลผลิตภายใน
จังหวัดทัง้ หมดประมาณ 39,000- 43,000 ตัน ผูป้ ระกอบการแจ้งว่า ปี น้ีราคา
ข้าวโพดตกตํ่ ามาก ส่ งผลต่ อ เกษตรกรอย่ างแน่ น อน อย่ างไรก็ต ามมีค วาม
ต้องการราคาทีส่ ามารถทําให้เกษตรกรชาวไร่อยู่ได้ดว้ ยทีร่ าคา 8.50บาท แต่ใน
ปจั จุบนั ทางบริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPF) รับซื้อที่ 7.80-8.00บาท ส่งผล
ให้เกษตรกรประสบปญั หาราคาตกตํ่าเป็ นอย่างมาก
สาเหตุที่ราคาตกตํา่
1.จากสถานการณ์ ภยั แล้งทําให้ผ ลผลิต มีคุ ณภาพด้อ ยลง. และผลผลิตต่ อไร่
ลดลงจาก 800-850กก./ไร่ เหลือ 500-550กก./ไร่ ทําให้ตน้ ทุนการผลิตต่อไร่สงู
2. CP. เป็ นผูร้ บั ซื้อข้าวโพดเลีย้ งสัตว์รายใหญ่ โดยผูร้ บั ซื้อส่วนใหญ่จะใช้ราคา
ของ CP. เป็ นราคาอ้างอิงในการซื้อ-ขาย ขณะนี้รบั ซื้อ กก.ละ 7.80-8.00 บาท
ซึ่งเกษตรกรถือว่าเป็ นราคาที่ต่ํา แต่ เกษตรที่กาญจนบุรสี ่วนใหญ่ไม่สามารถ
นําไปขายได้เนื่องจากปลูกในพืน้ ทีไ่ ม่มเี อกสารสิทธิ ์ ทําให้ตอ้ งขายในพืน้ ที่
3.ขณะนี้ผปู้ ระกอบการในพืน้ ทีร่ บั ซื้อ กก.ละ7.70บาท แยกเป็ นค่าข้าวโพด7.30
บาท และค่าบริหารจัดการและค่าขนย้าย 40 สต. โดยส่งให้กบั ฟาร์มเลี้ยงหมูท่ี
นครปฐม และกําลังเจรจาขอให้ช่วยรับซื้ออย่างต่อเนื่องจนหมดผลผลิต
4. ราคาข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ ทีเ่ กษตรกรสามารถอยู่ได้คอื กก.ละ 8.50 บาท
5. การนําเข้าข้าวสาลีเป็นส่วนหนึ่งของการทําให้ราคาข้าวโพดตํ่าลง
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สถานการณ์ ปากท้อง : สรุปสถานการณ์ราคาสิ นค้าเกษตร เดือนสิ งหาคม
สิ นค้า

ข้าวเปลือกเจ้าความชืน้ 15%
(บาท/ตัน)
หัวมันสําปะหลังสดคละ
ยางแผ่นดิ บ ชัน้ 3
ผลปาล์มนํ้ามันทัง้ ทลายมีนํ้าหนัก
>15 กก.
ข้าวโพดเมล็ดความชื้น 14.5 %
มังคุดคละ
ทุเรียนหมอนทองคละ
เงาะโรงเรียน (ตะกร้า)
ลําไยสดทัง้ ช่อพันธุ์อีดอเกรด A
ไก่ร่นุ พันธุ์เนื้ อ
สุกร นํ้าหนัก 100 กก. ขึน้ ไป
ไข่ไก่สดคละ (บาท/ร้อยฟอง)

ราคา
เฉลีย่
(ก.ค.)

สัปดาห์ 1

ราคาที่ เกษตรกรขายได้ เดือน ส.ค.(บาท)
สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 5
ราคาเฉลีย่
(ส.ค.)

%เปลีย่ นแปลง
ราคาเฉลีย่
ส.ค./ก.ค.

8,670

8,966

8,717

8,753

8,729

8,513

8,735

0.749712

1.41
48.81
6.73

1.25
53.15
7.09

1.26
52.33
6.71

1.28
50.13
5.63

1.26
49.71
5.31

1.22
48.94
5.56

1.25
50.85
6.06

-11.3475
4.179471
-9.95542

8.10
41.08
67.18
43.10
35.20
37.34
70.67
306

7.76
42.98
52.35
43.90
28.91
37.67
70.01
306

7.83
28.78
51.11
40.94
27.81
38.12
70.02
309

7.70
26.71
46.10
36.68
26.29
38.42
70.09
317

7.66
20.87
43.77
32.69
27.65
38.89
70.07
315

7.56
21.97
44.69
28.96
30.65
38.87
70.20
315

7.70
28.26
47.60
36.63
28.26
38.39
70.08
312

-4.93827
-31.2074
-29.1456
-15.0116
-19.7159
2.811998
-0.83487
1.960784

ข้าว : ราคาข้าวทีเ่ กษตรกรขายได้ ปรับตัวสูงขึน้ เล็กน้อยจากเดือนทีผ่ ่านมา
โดยปรับตัวสูงขึน้ มากในช่วงสัปดาห์แรก มีแนวโน้มอ่อนตัวลงต่อเนื่องในช่วง
สัปดาห์ถดั มา ท่ามกลางภาวะความต้องการข้าวในตลาดทีส่ าํ คัญทัง้ เอเชียและ
แอฟริกาค่อนข้างเบาบาง ประกอบกับอุปทานข้าวฤดูใหม่ในตลาดมีมากขึ้น
ั ยทีก่ ดดันราคาข้าวในตลาดให้อ่อนตัวลง แม้ว่าในระยะสัน้ ทิศทาง
จึงเป็นปจจั
ราคาข้าวจะยังคงอ่อนตัวลง ทัง้ นี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังคงจับตาราคาข้าวที่
อาจมีการกดราคาในบางพืน้ ทีอ่ ย่างใกล้ชดิ โดยเบื้องต้นยังคงปล่อยให้เป็ นไป
ตามกลไกตลาด แต่การทีไ่ ทยสามารถชนะการประมูลขายข้าวแบบ G to G
ให้กบั ฟิลปิ ปินส์จาํ นวน 1 แสนตัน ก็มแี นวโน้มทีจ่ ะทําให้สามารถรองรับข้าวที่
กําลังจะเข้าสู่ตลาดรอบใหม่ และเป็นผลดีต่อราคาข้าวในประเทศมากยิง่ ขึน้
ยางพารา : ช่วงสัปดาห์แรกยางพารามีราคาสูงขึน้ มาก ก่อนจะปรับลดตํ่าลง
ซึ่งในภาพรวมราคาเฉลี่ยของยางพารายังคงเพิม่ สูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่
ผ่านมา ซึ่งคาดการณ์ว่าราคายางมีแนวโน้ มทรงตัวหรือเปลีย่ นแปลงในช่วง
แคบ ๆ ในทิศทางเดียวกับตลาดโตเกียว โดยมีปจั จัย บวกมาจากเงิน เยนที่
อ่อนค่าสุดในรอบ 1 เดือน หลังจากทีธ่ นาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้ออกมาส่ง
สัญญาณครัง้ ใหญ่ ว่าเฟดจะปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้ ๆ นี้ ประกอบ
กับ ปริม าณผลผลิต ยัง คงออกสู่ ต ลาดน้ อ ย จากสภาพอากาศที่แ ปรปรวน
อย่างไรก็ตาม ราคานํ้ ามันที่ปรับตัวลดลงยังเป็ นปจั จัยกดดันราคายางได้ใน
ระดับหนึ่ง
ไข่ไ ก่ส ด : เพิ่ม ขึ้น ต่ อ เนื่อ งจากเดือ นที่ผ่า นมา เนื่ อ งจากมีค วามต้อ งการ
บริโภคเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง คาดว่าราคาไข่ไก่จะยังคงทรงตัว
ไก่เนื้ อ : ราคาเพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบจากเดือนที่ผ่านมา เหตุ จากเข้าหน้ าฝน ทํา
ให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลงในช่วงสัปดาห์แรก และมีความต้องการมากขึน้
ต่อเนื่องจากช่วงเทศกาลสารทจีน

มันสําปะหลัง : ราคามันสําปะหลังทีเ่ กษตรกรขายได้ ลดลงต่อเนื่องจากเดือนที่
ผ่านมา โดยผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง เนื่องจากเป็ นช่วงปลายฤดูกาลเก็บเกีย่ ว
ประกอบกับฝนตกอย่างต่ อเนื่อง ส่งผลให้เชื้อแป้งมันสําปะหลังลดตํ่าลง ทัง้ นี้
ลานมัน และโรงแป้ งส่ ว นใหญ่ ห ยุ ด ดํ า เนิ น การผลิต เพื่อ ทํ า การบํ า รุ ง รัก ษา
เครื่อ งจัก ร ทัง้ นี้ค รม. ได้ใ ห้ค วามชอบแนวทางการบริห ารจัดการตลาดมัน
สําปะหลังปี 2559/60 จํานวน 4 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการลดดอกเบีย้
เงิน กู้ ให้เ กษตรกรผู้ ป ลู ก มัน สํ า ปะหลัง 2.โครงการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการ
เพาะปลูก มันสําปะหลังในระบบนํ้ าหยดปี '59/60 เพื่อ สนับสนุ น เงิน ทุน ในการ
พัฒนาการผลิต ของเกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยีท่เี หมาะสม 3. เป็ น โครงการ
สิน เชื่อ เพื่อ ยกระดับ มาตรฐานการผลิต และการแปรรู ป มัน สํ า ปะหลัง และ
โครงการที่ 4 เป็ นโครงการสินเชือ่ เพื่อรวบรวมมันสําปะหลังและสร้างมูลค่าเพิม่
โดยสถาบันเกษตรกร
ผลไม้ (ลําไย/มังคุด/เงาะ) : ราคาผลไม้ทงั ้ สามชนิดปรับตัวลดลงจากช่วงเดือน
ทีผ่ ่านมา โดยเป็ นช่วงที่ผลไม้ภาคใต้ (มังคุด-เงาะ) เข้าสู่ตลาด และมีผลผลิต
ออกสู่ตลาดมากขึน้ สําหรับลําไย สํานักงานพาณิชย์จงั หวัดพะเยา ได้รายงาน
ว่า เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิตไปแล้วประมาณร้อยละ 75 ของผลผลิตทัง้ หมด
คาดว่าการเก็บเกีย่ วจะเสร็จสิน้ ในช่วงปลายเดือนนี้ ผลกระทบจากภัยแล้งทําให้
คุณภาพของเนื้อลําไยลดลง เนื้อลีบ ติดผลเล็ก เปลือกบาง เกษตรกรส่วนใหญ่
จําหน่ ายลําไยชนิดรูดร่วง ให้กบั จุดรับซื้อในพืน้ ที่ เพือ่ ส่งเข้าโรงงานอบแห้งและ
บางส่วนจําหน่ ายผลสดให้กบั ผูส้ ่งออก เนื่องจากผลผลิตลดลงและตลาดมีความ
ต้องการสูง ทําให้โรงงานอบแห้งหลายแห่งจากลําพูน เชียงใหม่ มาเปิ ดจุดรับซื้อ
ในพืน้ ที่ และแข่งราคารับซื้อ
สุกร : ราคาค่อนข้างทรงตัว โดยปรับลดลงเล็กน้ อย โดยปริมาณสุกรที่เข้าสู่
ตลาดค่อนข้างสอดคล้องกับความต้องการบริโภค
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร /การยางแห่งประเทศไทย/ธปท.
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แวดวงพาณิชย์

 วันที่ 6 ส.ค.59 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางสาวชุติมา บุณยประภัศ ร
และผู้ช่ ว ยรัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางจิน ตนา
ชัยวรรณการ พร้อมด้วยคณะออกติดตามและตรวจสอบแผนการผลิตและ
การตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60 จังหวัดเชียงราย (นาแปลงใหญ่) โดย
พบปะเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรูเ้ พิม่ ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรบ้านห้วยโปร่ง ต.ต้า อ.ขุนตาล รวมทัง้ พบปะเกษตรกร
สมาชิกนาแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรบ้านเวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โดยมีผูป้ ระกอบการโรงสี
และส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องนาแปลงใหญ่เข้าร่วมประชุม

 วันที่ 24 ส.ค. 59 นายสมชาติ สร้อยทอง รองปลัดกระทรวงพาณิช ย์
ร่วมพิธเี ปิดงาน"มหกรรมสุดยอด SMEs ของดีท ั ่วไทย” ระหว่างวันที่ 2428 สิงหาคม 2559 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งการจัด
งานดังกล่าวจะช่วยเพิม่ ช่องทางและโอกาสทางการตลาดให้ผปู้ ระกอบการ
ไทย และประเทศเพื่อนบ้านทีม่ คี วามสนใจในธุรกิจได้พบปะเจรจาการค้า
และเพิม่ โอกาสในการทําธุรกิจร่วมกัน และเป็ นการส่งเสริมภาพลักษณ์
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สนิ ค้าในภูมภิ าคให้เป็ นทีร่ ู้จกั ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทัง้ สร้างรายได้ให้แก่ผปู้ ระกอบการ และเพิม่ โอกาสให้กบั
ประชาชนผู้บริโ ภคได้เลือ กซื้อ สิน ค้าที่ดีมคี ุ ณภาพได้มาตรฐานจากทุ ก
จังหวัดทัวไทย
่
ที่สําคัญเพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหารและ
ภาพรวมของประเทศ

 วันที่ 26 ส.ค.59 รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ และผูว้ ่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงราย
และสมาคมวัฒ นธรรมและเศรษฐกิจ ไทย เมีย นมาร์ สาขาเชีย งราย
เข้าร่วมพิธเี ปิ ดงานแสดงสินค้าไทย Thailand Festival @Shan ระหว่าง
26 -30 ส.ค. 59 ที่ National State Stadium ทีต่ องยี รัฐฉาน นายกรัฐฉาน
หรือมุขมนตรีรฐั ฉาน ดร.หลิน ทุด มาเป็ นประธานพิธเี ปิ ดงาน พร้อมกับ
อู โซว หยุน้ ลวิน รัฐมนตรีกระทรวงวางแผนเศรษฐกิจ และการพาณิชย์
 วันที่ 8 ส.ค. 59 พาณิชย์จงั หวัดกาฬสินธุร์ ่วมพิธเี ปิดนิทรรศการ "วิจติ ร
แพรวา ราชินีแห่งไหม" และพิธเี ปิ ดงาน "วิจติ รแพรวา ราชินี แห่งไหม"
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 12 สิงหาคม
2559 โดยผูว้ ่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายวินัย วิทยานุ กูล) ให้เกียรติ
เป็ นประธานเปิดงาน ซึง่ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2559 ณ สนาม
หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

 วัน ที่ 9 ส.ค.59 สํ า นั ก งานพาณิ ช ย์ จ ัง หวัด สมุ ท รปราการ ร่ ว มกับ
เจ้าหน้าทีจ่ ากสํานัก ชัง่ ตวง วัด กรมการค้าภายใน และเจ้าหน้าทีต่ ํารวจ
สถานีตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นทีต่ ลาดวิบูลย์ศรี และตลาด
หัวเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียน ไม่ปิด
ป้า ยราคาสิน ค้า และบริก าร ตาม พรบ.ว่ า ด้ว ยราคาสิน ค้า และบริก าร
พ.ศ.2542 ผลการตรวจสอบ ร้านค้าส่ ว นใหญ่ มกี ารปิ ดป้ายแสดงราคา
สินค้า พบร้านค้าไม่ปิดป้ายแสดงราคา จํานวน 3 ราย และได้ดําเนินการ
เปรีย บเทีย บปรับ รายละ 400 บาท และตรวจสอบเครื่อ งชัง่ ตวง วัด
จํานวน 377 เครื่อง ผลปรากฎว่าถูกต้องได้มาตรฐาน และได้ทําการยึด
จํานวน 5 เครือ่ ง เนื่องจากชํารุดและเสือ่ มสภาพ
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 วันที่ 10 ส.ค. 59 พาณิชย์จงั หวัดตราด ร่วมพิธเี ปิ ดงานแสดงและจําหน่ าย
สินค้าในต่างประเทศ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
และส่งเสริมด้านการตลาดสินค้า OTOP สินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนเพื่อเข้าสู่
นานาชาติ ปี 2559 ภายใต้ช่ือ งาน “สุ ด ยอดงานดีส ีส ัน เมือ งตราด ครัง้ ที่ 2
ระหว่างวัน ที่ 10 - 14 สิงหาคม บริเวณสนามกีฬาฮลาลือ ถนนดิน ตงหว่ าง
เขต 1 นครโฮจิมนิ ห์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม ซึ่งวัตถุประสงค์ของ
การจัด งานเพื่อ ประชาสัม พัน ธ์ภ าพลัก ษณ์ ผ ลิต ภัณ ฑ์ชุ ม ชน สิน ค้า เกษตร
วิสาหกิจชุมชน SME และการท่องเทีย่ วของจังหวัด เพื่อเพิม่ ช่องทางการตลาด
และสร้างรายได้เข้าสู่จงั หวัด พร้อมทัง้ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน SMEs
วิสาหกิจชุมชน ได้รบั พัฒนาขีดความสามารถด้านการผลติการตลาด และมีการ
เชือ่ มโยงการผลิตและการตลาด ในระดับกลุ่ม ภูมภิ าค ประเทศและต่างประเทศ
 วันที่ 18 ส.ค.59 พาณิชย์จงั หวัดเพชรบุร ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไข
ปญั หาเกลือทะเล 3 จังหวัด ของกระทรวงเกษตรฯ ครัง้ ที่ 1 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏฯ เพชรบุร ี โดยมีผชู้ ่วยปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็ นประธาน เพือ่ กําหนด
แนวทางการดําเนินการสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปญั หา/การพัฒนาเพื่อให้
มีคุณภาพดีข้นึ สร้างมูล ค่าเพิม่ และลดต้นทุ นการผลิตด้ว ยการหาเครื่อ งจักร/
เครื่องมือมาใช้แทน ซึ่งในประเทศเวียดนามมีการผลิตสายพานลําเลียงเกลือ
เพื่อใช้ทดแทนแรงงานและลดต้นทุนได้มาก และจะได้มกี ารนัดประชุมครัง้ ต่อไป
เพือ่ ลงในเรือ่ งรายละเอียดแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปญั หาให้เป็ นรูปธรรมมากขึน้

 วัน ที่ 23 สิงหาคม 59 สํานักงานพาณิ ช ย์จงั หวัดบุ ร ีร มั ย์ ร่ ว มกับผู้แทน
สหกรณ์จงั หวัดบุรรี มั ย์ชมรมโรงสีขา้ วจังหวัดบุรรี มั ย์ เดินทางไปดําเนินกิจกรรม
ส่ ง เสริม และเชื่อ มโยงตลาดผลิต ภัณ ฑ์ ข ้า วประชารัฐ จัง หวัด บุ ร ีร ัม ย์ กับ
ผูป้ ระกอบการจังหวัดกระบีแ่ ละจังหวัดสงขลา ผลการเชื่อมโยงในจังหวัดกระบี่
เจรจาการค้า ได้คู่ค้า จํา นวน 2 คู่ มูล ค่ า การเจรจา 5,760,000 บาท
การดําเนินงานครัง้ ต่อไป ชมรมโรงสีจะดําเนินการนําผลผลิตมาจัดงานแสดง
สินค้าข้าวหอมมะลิบุรรี มั ย์โ ดยจะร่วมกับคู่ค้าห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น จังหวัด
กระบี่ สําหรับผลการเชือ่ มโยงเจรจาการค้าในจังหวัดสงขลาได้ค่คู า้ จํานวน 2 คู่
มูลค่าการเจรจา 4,800,000 บาท

 วันที่ 23 ส.ค.59 สํานักงานพาณิชย์จงั หวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมมนาประชาสัมพันธ์เครือข่ายคู่ค ิดอุ ตสาหกรรม (iP : INDUSTRIAL
PARTNER) และสํารวจความต้องการเพื่อเตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมาย
(DIP Open House 2016) ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุม
นานาชาติเอ็มเพรสเชียงใหม่ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี 13
เครือข่ายอุตสาหกรรม และสํานักงานพาณิชย์จงั หวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรม
ซึง่ มีการจัดคูหาเผยแพร่บทบาทหน้าทีข่ องสํานักงานพาณิชย์จงั หวัดเชียงใหม่
การส่งเสริมด้านการพาณิชย์ รับสมัครผูป้ ระกอบการเชียงใหม่แบรนด์ เผยแพร่
ความรูเ้ กีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปญั ญา ความรูเ้ กี่ยวกับการนํ าเข้า-ส่งออก และ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีผเู้ ข้าร่วมการสัมมนา
จํานวน 400 คน

 วันที่ 25 ส.ค. 59 สํานักงานพาณิชย์จงั หวัดลพบุร ี จัดประชุมศูน ย์
ปฏิบตั ิการกลุ่ มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุร ี สิงห์บุร ี อ่ างทอง
ชัยนาท) ครัง้ ที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมสํานักงานพาณิชย์จงั หวัดลพบุร ี
ชัน้ 1 โดยมีพาณิชย์จงั หวัดกลุ่มจังหวัดฯ พร้อมผอ.กลุ่มและเจ้าหน้าทุก
กลุ่มร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ช่วงเช้าเป็ นการให้ความรูท้ างด้านตลาด
ดัง้ เดิม ในหัวข้อ ช่องทางการค้า เพิม่ โอกาสการขายด้วย E-Commerce มี
ผูบ้ ริหาร THAITUKMALL PROJECT เป็ นผู้บรรยาย แก่ผู้เข้าประชุม
ส่วนภาคบ่ายเป็ นการประชุมติดตามผลการปฏิบตั งิ านปีงบประมาณ 2559
ไตรมาสสุ ด ท้ า ยของกลุ่ ม จัง หวัด ฯ และการ Review งบประมาณให้
สอดคล้องกับนโยบายใหม่ๆ รวมถึงการกําหนดทิศทางจัดทําแผนงาน/
โครงการการดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในภูมภิ าค กับ
แผนงาน/โครงการพาณิชย์กลุ่มจังหวัดฯ 4.0 ให้สอดรับกับพาณิชย์ 4.0
และ Thailand 4.0
ข้อมูลโดย : สํานักงานพาณิชย์จงั หวัด
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GI นารู...

รมบอสราง จ.เชียงใหม

ร่มบ่อสร้าง (Bor Sang Umbrella) หมายถึง ร่มทีผ่ ลิตในเขตอําเภอดอยสะเก็ดและอําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทําจากผ้าฝ้าย ผ้าแพร ผ้าดิบ ร่มทําจากกระดาษสา หุม้ บนโครงไม้ไผ่ ทีม่ ตี งั ้ แต่
ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ มีสสี นั งดงาม และมีการวาดลวดลายต่างๆ บนร่ม เช่น ลายดอกไม้ ลายนก
ลายไทย ตามกรรมวิธที ส่ี บื ทอดต่อกันมา ร่มบ่อสร้างใช้ได้ทงั ้ กันฝนและกันแดด
ลักษณะทางกายภาพมีรปู ทรงเป็ นทรงกลมทีม่ ขี นาดรัศมีตงั ้ แต่ 3 - 100 นิ้ว ความกว้างของร่มและ
ความยาวคันร่ม มีสดั ส่วนประมาณเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของร่ม
ประวัติความเป็ นมา
เมือ่ ประมาณเกือบ 200 ปี มาแล้ว พระอินถา จากสํานักวัดบ่อสร้าง เดิน
ธุดงค์ใกล้ชายแดนพม่า ได้มพี ม่านํากลดมาถวาย ท่านพิจารณาเห็นว่ากลด
ดังกล่าวสะดวกในการใช้และป้องกันได้ทงั ้ แดดและฝน จึงเดินทางเข้าไปใน
พม่าศึกษาวิธที าํ กลด และร่มจากกระดาษสา นํามาถ่ายทอดให้กบั ชาวบ้าน
บ่อสร้าง จึงได้ผลผลิตออกมาสวยงาม สร้างชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว และเป็ น
อุตสาหกรรมใหญ่ขน้ึ กลายมาเป็ นหมูบ่ า้ นบ่อสร้าง ซึง่ เป็ นแหล่งภูมศิ าสตร์
ทีผ่ ลิตร่มบ่อสร้างทีม่ ชี อ่ื เสียง จนมีคาํ พูดว่า บ่อสร้างกางจ้อง และเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ จากนครเวียงพิงค์ในอดีต จนถึง
เมือ งเชี ย งใหม่ ใ นป จั จุ บ ัน แสดงถึ ง ความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งของล้ า นนา
ศิลปวัฒนธรรม การแต่งกาย ขนบธรรมเนียมประเพณี กริยามารยาทของ
ั ่ กรยานกางร่มสีสนั
สาวเหนือ ทีง่ ดงาม พูดจาไพเราะ อู้คําเมืองหวาน ปนจั
สดใส จนกลายเป็ นสัญลักษณ์ของชาวเมืองเหนือเมืองเชียงใหม่ ทีแ่ ม่หญิง
ั ่ กรยานและกางร่ม เป็ นภาพทีน่ ่ าประทับใจยิง่
ปนจั
ทีม่ า: กรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา

กิจกรรมภูธร ...เดือนกันยายน 2559
วันที่จดั งาน
5 - 9 ก.ย.

ชื่องาน

สถานที่จดั งาน

กิจกรรมเชือ่ มโยงผลิตภัณฑ์ผา้
ทอมือจังหวัดอุทยั ธานี ครัง้ ที่ 2

7 - 11 ก.ย.

1.จังหวัดนครราชสีมา 2.จังหวัด
อุดรธานี 3.จังหวัดขอนแก่น 4.
จังหวัดชัยภูม ิ
Bangkok Gems & Jewelry Fair IMPACT เมืองทองธานี กรุงเทพ

23 - 26 ก.ย.

The 13th China-ASEAN Expo

30 ก.ย. - 4 ต.ค. ประเพณีอุม้ พระดํานํ้า ประจําปี
2559

ลักษณะงาน
การศึกษาดูงานและ
เชือ่ มโยงสินค้า

งานแสดงและจําหน่ าย
สินค้าอัญมณีและ
เครือ่ งประดับ
Nanning International
งานแสดงและจําหน่ าย
Convention & Exhibition Center สินค้า
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ณ วัดโบสถ์ชนะมาร วัดไตรภูม ิ งานประเพณี
และ พุทธอุทยานเพชบุระ

หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
สํานักงานพาณิชย์จงั หวัด
อุทยั ธานี
กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ
จังหวัดเพชรบูรณ์

กองบรรณาธิ การ : กองบริหารการพาณิชย์ภูมภิ าค สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สถานที่ติดต่อ : กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถ.นนทบุร ี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุร ี 11000 โทรศัพท์ 02 – 507 – 6463/6465/6902-3 แฟกซ์ 02-5475290
ติ ดตามจดหมายข่าวพาณิ ชย์ภมู ิ ภาคฉบับก่อนหน้ า ได้ที ่

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