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คยุกบั กบภ. 
    ผ่านช่วงเทศกาลวนัแม่ไปแล้วนะคะ ใครที่ยงัไม่ได้บอกรกัแม่ก็ควรจะบอกท่านให้ชื่นใจกนับ้าง  

หรอืใครทีบ่อกรกัคุณแมทุ่กวนัอยู่แลว้ กย็ิง่ถอืเป็นเรือ่งด ีจรงิๆ แลว้วนัแมไ่มไ่ดม้เีพยีงวนัที ่12 สงิหาคม 

วนัเดยีว เพราะทุกวนัเรากส็ามารถทีจ่ะรกัแม่ บอกรกัแม่ไดต้ลอดเวลาอยู่แลว้ จดหมายข่าวพาณิชย์ภมูภิาค

ฉบบันี้ ไดนํ้าคาํขวญัวนัแมแ่ห่งชาต ิประจาํปี 2559 มาฝากท่านผูอ่้านใหไ้ดร้บัทราบกนัค่ะ 

“ สอนใหล้กูทัง้หลายเดนิทางสายกลาง 

ทาํทุกอย่างพอดมีเีหตุผล 

ประกอบดว้ยคุณธรรมนําทางตน 

ย่อมไดค้นดพีอต่อบา้นเมอืง “ 

     และเนื่องในวโรกาสมงคลวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ 

ทมีงาน กบภ. ขอเป็นตวัแทนคณะผู้บรหิาร ขา้ราชการ พนักงานราชการ และลูกจา้ง ของกระทรวง

พาณชิย ์ขอถวายพระพรชยั ขอจงทรงพระเจรญิ ทรงมพีระพลานามยัสมบรูณ์แขง็แรง สถติเป็นมิง่ขวญั

ของไพร่ฟ้าประชาราษฎรต์ราบชัว่นิรนัดร 

ทมีงาน กบภ.    

• ตลาดภาคอสีาน 

“ตลาดท่าเสดจ็  

จ.หนองคาย” 

สถานการณ์ปากท้อง 
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ปีที ่1 ฉบบัที ่11 
ประจาํเดอืน ส.ค. 59 

     ในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่านมา ประเทศทีไ่ทยเคยส่งออกอาหารไปขาย เริม่มมีาตรการทีเ่ขม้ขน้ขึน้เรื่อยๆ มา

จํากัดอาหารที่นําเข้าจากประเทศไทย นอกจากเรื่องแรงงานทาส และมาตรการควํ่าบาตรในเรื่อง

ประชาธปิไตยแล้ว เกษตรไทยกําลงัเผชญิกบัความท้าทายอื่นๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะในประเด็นของ

เทคโนโลยเีทรนดท์ีก่าํลงัเกดิขึน้กค็อื บรษิทัเอกชน มหาวทิยาลยั และ หน่วยงานรฐั ในสหรฐัอเมรกิา ร่วมกนั

จัดตัง้สภาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อการเกษตรและอาหาร 

(Sciene,Technology, Engineering and Mathematics for Food and Agriculture Council) เพื่อรณรงค์

สนับสนุนให้เยาวชนในสหรฐัฯ หนัมาเรยีนเกษตรกนัมากขึ้น รวมทัง้อุตสาหกรรมไอทขีองอเมรกิาสนใจ

ลงทุนในเรื่องของเกษตร และ อาหารมากขึ้นอย่างชดัเจน กูเกิ้ล ไอบเีอ็ม ออรอเคลิ เพย์พาล อเมซอน 

อนิสตาแกรม และ ทวติเตอร ์ลงทุนภาคเกษตรและอาหาร นอกจากนี้รฐับาลโอบามาตัง้เป้าจะทําใหอ้เมรกิา

เป็นประเทศทีไ่มต่อ้งพึง่พาพลงังานจากภายนอกอกีต่อไป และตัง้ใจจะเป็นประเทศผูนํ้าในการส่งออกอาหาร

ไปเลีย้งพลเมอืงโลกทีก่าํลงัจะเพิม่ขึน้เป็น 9 พนัลา้นคน ในอกีไมก่ีปี่ขา้งหน้า 

     ประเทศกลุ่มอาหรบัเริม่พฒันาเทคโนโลยใีนการปลกูพชืในทะเลทราย มกีารคน้ควา้วจิยัการปลกูขา้ว ผกั

ต่างๆ ในโรงเรอืน ขณะนี้ภาคเกษตรของอาหรบัเตบิโตเรว็มาก ส่วนแถบยุโรป กม็กีารวจิยัการผลติเนื้อไก่

ด้วยวิธีการเลี้ยง และเริ่มกําหนดมาตรฐานเนื้อไก่ให้สูงขึ้นเพื่อรองรบัสินค้าของตัวเอง กีดกนัเนื้อไก่ที่

มาตรฐานตํ่ากว่า สหรฐัอเมรกิาและประเทศแคนาดา ออกกฎหมายสวสัดภิาพสตัว์ เพื่อกดีกนัเนื้อสตัว์ทีเ่กดิ

จากการเลีย้งในฟารม์ทีส่ตัวไ์มม่คีวามสุข ฟารม์ทีเ่ลีย้งแบบแออดัยดัเยยีด  

     ส่วนแถบเอเชยี ประเทศญี่ปุ่นส่งเสรมิการเกษตรสมยัใหม่ ตัง้เป้าเป็นผูส้่งออกอาหารมลูค่าสูง ประเทศ

สงิคโปร์วิจยัและพฒันาเกษตรกรรมในเมอืง และได้เปิดฟาร์มผกัแนวดิ่งเชิงพานิชย์เป็นแห่งแรกในโลก

ฮ่องกงวจิยัและพฒันา การทาํฟารม์สตัวน้ํ์าในอาคาร และไดเ้ปิดฟารม์เลีย้งปลาเก๋าเชงิพาณชิยใ์นอาคารสงู 

ประเทศเกาหลใีต ้สรา้งเมอืงนวตักรรมอาหาร ตัง้เป้าเป็นศนูยก์ลางอาหารป้อนเอเชยีตะวนัออก ประเทศจนี

ออกไปพฒันาพืน้ทีเ่กษตรกรรมในประเทศทางแอฟรกิา (อเมรกิากไ็ปดว้ย) เพือ่ป ัน้ภาคเกษตร 

      ในส่วนของประเทศอนิเดยีตัง้เป้าเป็นศนูยก์ลางอาหารแห่งสุขภาพ อาหารทีม่ฤีทธิท์างยา ของโลก 

แล้วเกษตรไทยจะไปต่ออย่างไรจงึอยู่ที่คนรุ่นใหม่ว่าเราจะทําแบบเดมิๆ หรอืก้าวออกไปจากกรอบเก่าสู่

ความทา้ทายใหม่ๆ  

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชินี 
ทรงพระเจริญ 

"เกษตรไทยเอาไง ? เม่ือผูนํ้าเข้าอาหาร ต่างอยากเป็นครวัโลก!" 

ทีม่า : ดร. สุวทิย ์เมษนิทรยี ์ รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงพาณิชย ์
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ต้นกาํเนิด ศนูยศิ์ลปาชีพบางไทร  

และ โครงการศนูยศิ์ลปาชีพ 
ในสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
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“ขาพเจาน้ันภูมิใจเสมอมาวา คนไทยมสีายเลือดของชางฝมืออยูทุกคน 

ไมวาจะเปนชาวไร ขาวนา หรืออาชีพใด อยูสารทิศใด คนไทยมีความ 

ละเอียดออนและฉับไวตอการรับศิลปะทุกชนิด ขอเพียงแตใหเขาไดมี

โอกาสฝกฝน เขาก็จะแสดง ความสามารถออกมาใหเห็น” 

    สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ ไดโ้ดยเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ไปทรงเยีย่มพสกนิกรทัว่ทุกภาคของประเทศมา ๔๐ กว่าปี

แลว้ ไดท้รงพบว่า ราษฎรไทยหลายทอ้งถิน่ มฝีีมอืเป็นเลศิทางหตัถกรรมหลายชนิดสบืทอดมาแต่บรรพบุรุษ สมควรจะอนุรกัษ์ไวใ้หเ้ป็นมรดกของ

ชาตสิบืไป พระองค์จงึทรงทุ่มเทพระวริยิะ อุตสาหะ และพระราชทรพัย์มาส่งเสรมิงานหตัถกรรมแก่ราษฎร วตัถุประสงค์สําคญักค็อื เพื่อหาอาชพี

เสรมิเพิม่รายไดแ้ก่กสกิรทีป่ระสบปญัหาในการเพาะปลกู หรอืกสกิรทีว่่างจากฤดเูพาะปลกู ใหไ้ดม้งีานทําอยู่กบับา้น วตัถุประสงค์อกีประการหนึ่งก็

คือ เพื่อธํารงรักษาและฟ้ืนฟูหัตถกรรม แบบไทยโบราณ ซึ่งกําลังจะเสื่อมสูญไปตามกาลเวลาให้กลับมาแพร่หลาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนิีนาถจงึทรงพระราชทานพระราชดาํรใิหจ้ดัตัง้ “มลูนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ” ขึน้เมือ่วนัที ่21 

กรกฎาคม 2519 เพือ่สรา้งอาชพีและรายไดใ้หแ้ก่ราษฎร ตลอดจนเพือ่อนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมไทยไวเ้ป็นมรดกของปวงชนชาวไทยสบืไป 

 

    ศูนย์กลางงานศลิปาชพีนัน้ ไดด้ําเนินการจดัตัง้ “โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดา” ขึน้ เมือ่ปี 2522 และไดพ้ฒันาการดําเนินการอย่างกา้วหน้า 

ผลงานทีส่รา้งสรรคข์ึน้ลว้นเป็นงานประณตีศลิป์ข ัน้สงู มคีวาม งดงามถงึระดบั “ฝีมือช่างหลวง” หรอื “ช่างแห่งกรงุรตันโกสินทร”์ ไดแ้ก่ ช่างถม

ทอง ช่างเครือ่งเงนิเครือ่งทอง ช่างครํ่า ช่างลงยาส ี ช่างปกัฝ้า ช่างแกะสลกัไม ้ช่างเขยีนลาย และช่างทอผา้ นบัเป็น “งานศิลป์ของแผ่นดิน” อย่าง

แทจ้รงิ โดยในปี 2553 โรงฝึกศลิปาชพีสวนจติรลดา ไดย้กสถานะขึน้เป็น “สถาบนัสิริกิต์ิ” เมือ่งานศลิปาชพี มผีลติภณัฑแ์ละผลงานเป็นทีป่ระจกัษ์ 

จงึไดท้รงพระกรุณาฯ จดัตัง้ “ร้านจิตรลดา” เพือ่จาํหน่ายสนิคา้และผลติภณัฑเ์ป็นการถาวร ปจัจุบนัรา้นจติรลดามจีาํนวนทัง้สิน้18 สาขา 

   ทีผ่่านมา สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ ไดท้รงขยายงาน ศลิปาชพีไปทัว่ทุกภมูภิาคของประเทศ ตวัอย่างเช่น 

 

 

 

“ศนูยศิ์ลปาชีพบางไทร”  

ตัง้อยู่ที่อําเภอบางไทร จังหวดัพระนครศรีอยุธยา จดัตัง้

โครงการขึน้เพื่อใหม้กีารประกอบอาชพีอย่างผสมผสานทัง้

อาชีพทางการ เกษตร  และการผลิตสินค้าประ เภท

ศลิปหตัถกรรมพื้นบ้าน เช่น การแกะสลกั จกัสาน การทํา

ตุ๊กตา การทาํดอกไมป้ระดษิฐ ์การทาํเครือ่งเรอืน การทอผา้ 

การเชือ่ม และเครือ่งป ัน้ดนิเผา 



ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นกดุนาขาม ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นทรายทอง ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นแม่ตํา๋ 

ศนูยศิ์ลปาชีพจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธมัมงั ศนูยศิ์ลปาชีพเคร่ืองปัน้ดินเผา  

พระตาํหนักทกัษิณราชนิเวศน์ 

“ศนูยศิ์ลปาชีพบ้านกดุนาขาม” อําเภอ

เจรญิศลิป์ จงัหวดัสกลนคร มกีารเรยีนการสอน

ห ล าย แ ผ น ก  เ ช่ น  ผ ลิต ศิล ป หัต ถ ก ร ร ม 

เครือ่งป ัน้ดนิเผา การแกะสลกัไม ้การทอผา้ไหม 

มหีอ้งแสดงการป ัน้เขยีนส ีแสดงผลติภณัฑ ์ฝีมอื

ในการผลติ ออกแบบสวยงามมเีอกลกัษณ์ 

“ศูน ย์ ศิ ล ป า ชี พ บ้ า น ท ร า ย ท อ ง ”  

ตําบลปทุมวา ปี  อํ า เภอส่อ งดาว จังหวัด

สกลนคร ส่งเสรมิอาชพี ทอผา้ไหม ปลูกหม่อน

เลี้ยงไหม งานผ้าปกั งานจักสาน งานทํา

ผลติภณัฑจ์ากปีกแมลงทบั 

“ศนูยศิ์ลปาชีพบ้านแม่ตํา๋” ตําบลเสรมิ

ซ้าย อําเภอเสริมงาม จงัหวดัลําปาง มกีาร

เรยีนการสอน หลายแผนก เช่น งานแกะสลกั 

งานจกัสาน การปลกูหมอ่นเลีย้งไหม และการ

จกัสานไมไ้ผ่ เป็นตน้ 

“ศูนยศิ์ลปาชีพจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ” 

อําเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มกีารฝึกสอน

อาชพี เช่น จกัสานหวาย จกัสานไมไ้ผ่ ทอผ้า

ไหม ตัดเย็บเสื้อผ้าตุ๊กตาชาวเขา ดอกไม้

ประดษิฐ ์เครือ่งหนงั และของชาํรว่ย 

“ศู น ย์ ศิ ล ป า ชี พ เ ค รื่ อ ง ปั้น ดิ น เ ผ า  

พระตาํหนักทกัษิณราชนิเวศน์” จดัตัง้ท่ี

บริเวณเขตพระราชฐาน ชัน้นอก พระตําหนัก

ทกัษิณราชนิเวศน์ จงัหวดันราธิวาส วิชาที่สอน 

เช่น เครื่องป ัน้ดนิเผา แกะสลกั ย่านลเิภา ปกัผ้า 

เป็นตน้ 

“ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ” 

อําเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

สมาชิกมีการแบ่งงานออกเป็นกลุ่ม เช่น 

กลุ่มทอผ้า กลุ่มแปรรูปกระจูด กลุ่มปกัผ้า

ดว้ยมอื กลุ่มถกัโคเชร 

ศนูยศิ์ลปาชีพระหว่างประเทศ 
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“เพชรพาณิชย์” เ ป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่

กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ําหนดขึน้ เพื่อมอบใหแ้ก่ผูท้ํา 

คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติด้านการค้าและการ

พาณิชย์และผู้ที่สร้างคุณูปการให้แก่กระทรวง

พาณิชย์ในวนัคล้ายวนัสถาปนากระทรวงพาณิชย ์

(วนัที่ 20 สงิหาคมของทุกปี) โดยมุ่งหมายเพื่อให้

เป็นแบบอย่างของบุคคลที่แสดงถึงความมุ่งมัน่ใน

การพฒันาองคก์ร สงัคม และประเทศชาต ิโดยในปี

น้ีห น่ึ ง ในผู้ ไ ด้ ร ับ ร า งวัล เพชรพาณิ ชย์ส าขา

ข้าราชการ คือ  นายสมชาติ สร้อยทอง รอง

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จดหมายข่าวพาณิชย์

ภูมิภาคฉบบัน้ี จึงได้ทําบทสมัภาษณ์พิเศษท่าน 

เพื่อเป็นตวัแทนของผูร้บัรางวลัเพชรพาณิชย์ และ

ผูบ้รหิารซึง่เป็นตวัอยา่งของขา้ราชการทีด่ ี 

“มุ่งประโยชน์ราชการเป็นสาํคญั 

งานต้องสาํเรจ็ งานต้องมาก่อน”  

“เพชรพาณิชย”์ 
สมชาติ สร้อยทอง 
รองปลดักระทรวงพาณิชย ์ 
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“ขออย่ากลวัการเปลีย่นแปลง  

เพราะการเปลีย่นแปลงทาํให้มีความรู้  

และประสบการณ์มากข้ึน” 

Q 
จากวนัแรกท่ีท่านเข้ารบัราชการจนถึงวนัน้ีท่ี
จะได้ร ับรางวัลเพชรพาณิชย์ และกําลังจะ
เกษียณอายรุาชการ ท่านมีความรู้สึกอย่างไร 

     เดมิทางบา้นผมมธุีรกจิส่วนตวั มพีี่น้อง  9 คน ไม่มใีครรบัราชการเลย ผมมี

ความคดิที่อยากจะรบัราชการ ด้วยเหตุผลหลกั 2 ประการ  1) อยากรู้ว่าชีวิต

ราชการเป็นอย่างไร 2) ทางบา้นทาํธุรกจิและต้องมกีารตดิต่อราชการอยู่บ่อยครัง้ 

สมยัก่อนการตดิต่อราชการยากลาํบากมาก จงึทาํใหผ้มอยากจะลองมาสอบเขา้รบั

ราชการดู โดยสอบครัง้แรกก็สอบตดิ และเขา้รบัราชการครัง้แรกเมือ่ พ.ศ. 2521 

บรรจุทีก่รมการคา้ภายใน ตรวจสอบสนิคา้ ออกตรวจราคาสนิคา้ ออกตอนเชา้ถงึ

ตอนบ่ายกลบัเขา้กรม แรกๆทํางานที่บ้านไปด้วย รบัราชการไปด้วย เริม่แรกมี

ความรูส้กึว่าเป็นงานทีส่บาย ธุรกจิทีบ่า้นลําบากกว่ามาก เลยมองการรบัราชการ

เป็นงานอดเิรก ไมไ่ดค้ดิว่าจะรบัราชการจนถงึเกษยีณ  

     เมื่อได้รบัราชการ มคีวามก้าวหน้าเป็นลําดบั ทําให้ไม่ได้ลาออก  จงึรบั

ราชการจนถึงทุกวนันี้ ผมทํางานหลายปี ภาระงานมากขึ้นตามลําดบั พอรบั

ราชการได้ 10 ปี จึงรบัราชการเต็มตวั ไม่ทํางานที่บ้านแล้ว ได้รบัตําแหน่ง

สูงขึ้น ความรับผิดชอบงานสูงขึ้นตาม แต่ก็ทํางานได้สําเร็จตามที่ได้ร ับ

มอบหมาย ทาํเตม็ที ่ไมเ่คยทิง้งาน และโชคดทีีม่โีอกาสไดเ้ปลีย่นงานบ่อย แต่

การเปลี่ยนงานไม่ได้เป็นคนขอเปลี่ยน เปลีย่นด้วยระบบงาน ทําให้รู้จกังาน

มากขึน้ โดยเริม่ตน้จากงานตรวจสอบราคาสนิคา้ทีก่รมการคา้ภายใน ตอนนัน้

ยงัไฟแรงอยู่ จงึขอออกไปทํางานต่างจงัหวดั ทีร่าชบุร ีแลว้กลบัมาเขา้มาเป็น

เลขาฯ หน้าห้องรองอธิบดี หลังจากนัน้ก็ได้ทําทัง้งานพัสดุ งานกองการ

เจ้าหน้าที่ และงานด้านการส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิ ก่อนจะไดข้ึ้นมาทํางาน

สายบริหาร ทัง้รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ที่ปรึกษาการพาณิชย์ อธิบดี

กรมการคา้ภายใน หวัหน้าผูต้รวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และตําแหน่งรอง

ปลดักระทรวงพาณชิย์ในปจัจุบนั เลยอยากฝากน้องๆว่าการเปลีย่นงานไม่ได้

เป็นเรื่องที่ผดิปกติ หรอืไม่ควรยึดติดกบังานใดงานหนึ่ง มโีอกาสก็อยากให้

น้องๆขา้ราชการได้เปลีย่นงาน เพราะทําใหเ้รารูก้วา้งมากขึน้ มปีระสบการณ์

มากขึน้ และไดเ้ปรยีบมากกว่าคนทีท่ํางานอยู่ทีเ่ดมินานๆ และไม่ยอมเปลีย่น

งาน 

     เรือ่งการเกษยีณอายุ มกีารเตรยีมตวัสําหรบัการเกษียณอยู่แลว้ เนื่องจาก

ไม่ได้เป็นเรื่องปจัจุบนัทนัด่วน แต่เป็นสิง่ทีก่ําหนดแน่นอนชดัเจนแลว้ เพราะ

ผมกท็าํงานมาทัง้หมด 38 ปีเตม็ 

Q ท่ีผ่านมา ท่านมีเป้าหมายในการทาํงานเพ่ือ
องค์กร หรือส่วนรวม และมีการแบ่งเวลา
การทาํงานกบัการใช้ชีวิตส่วนตวัอย่างไร 

     เป้าหมายการทํางาน ผมมุ่งประโยชน์ราชการเป็นสําคญั งานต้องสําเร็จ 

งานต้องมาก่อน กม็กีารแบ่งเวลาใหช้วีติส่วนตวับา้ง ทีบ่า้นบา้ง แต่กใ็ห้เวลา

กบังานมากกว่า 

Q ผลงานหรือประสบการณ์ทาํงานใดท่ีประทบัใจ
มากท่ีสดุ 

     ผลงานหรอืประสบการณ์ทีผ่มประทบัใจ มหีลายเหตุการณ์ อาท ิงานดา้น

การตรวจจบัสนิคา้เกนิราคา  จบักุมผูก้ระทาํผดิไดม้ากทีสุ่ด ถูกลอ้มจอ้งทีจ่ะถูก

ทําร้ายมาแล้ว ไดร้บัรางวลับุคลากรดเีด่น จดัตัง้กองการเจา้หน้าที่สํานักงาน

ปลดักระทรวงพาณิชย์  และได้ทําหน้าที่ในการปรบัตําแหน่งขา้ราชการของ

สํานักงานพาณิชย์จงัหวดัจาก ซี 3 เป็น ซี 4 และซี 4 เป็น ซี 5 ทัว่ประเทศ 

จากเดมิทีต่ําแหน่งไม่ไดป้รบักว่า 10 ปี ทําใหเ้จา้หน้าทีม่ขีวญักําลงัใจกนัมาก

ขึน้ นอกจากนัน้ยงัไดว้างรากฐานเริม่ต้นของการส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิของ

ผูป้ระกอบการรายย่อยและ SMEs ของกรมพฒันาธุรกจิการคา้และไดม้กีารต่อ

ยอดมาจนทุกวนันี้ 

Q ท่านมีแนวคิดในการทาํงาน การบริหารคน 
และวิธีการจดัการปัญหาอย่างไร 

     แนวคดิในการทํางานของผม คอื ทํางานใหด้ทีีสุ่ด ส่วนเรื่องการบรหิาร

คน ผมมคีวามคดิว่า ทุกคนมศีกัดิศ์รเีท่ากนั ต้องใหเ้กยีรต ิและใหโ้อกาสใน

การทาํงานแก่ทุกคน พยายามสรา้งแนวคดิใหทุ้กคนทํางานอย่างมคีวามสุข 

ไม่เครยีด หากมปีญัหาในเรื่องการบรหิารคน เราต้องพยายามเขา้ใจคนว่า

เขามคีวามคดิอย่างไร ถ้าเราเขา้ใจแนวคดิเขา หาสาเหตุของปญัหา เรยีนรู้

ถงึความตอ้งการแลว้จงึจะเขา้ไปแกใ้หต้รงจุด การเรยีนรูถ้งึความเขา้ใจของ

เขา ต้องใช้การพูดจาที่มศีลิปะ ซึ่งการพูดจากบัคนเป็นศิลปะที่ต้องอาศยั

โอกาสทีเ่หมาะสม และประสบการณ์ ดงันัน้ ถา้อยากจะเก่งเรือ่งคน กต็อ้งหา

ประสบการณ์มากๆ ซึ่งการจะมปีระสบการณ์มาก คอื เราต้องผ่านงานมาก 

เรยีนรูง้านมาก ไมม่ใีครสอนเราได ้ประสบการณ์จะสอนเราเอง 

Q ส่ิงท่ีท่านอยากจะฝากข้าราชการรุ่นน้อง 
เ พ่ื อ ใ ห้ ช่ ว ย กัน มุ่ ง มัน่ พัฒ น า ก ร ะ ท ร ว ง
พ า ณิ ช ย์  ใ ห้ เ ป็ น ท่ี ย อ ม รับ ทั ้ง ร ะ ห ว่ า ง
ภาคเอกชนและภาครฐัด้วยกนัเอง 

     สิ่งที่อยากจะฝากขา้ราชการรุ่นน้องกระทรวงพาณิชย์ คือ ให้ทาํงาน

โดยคํานึงถึงเป้าหมายความสําเร็จของงาน อย่าคํานึงถึงกระบวนการ

วิธีการให้มากนัก สิ่งไหนถ้าทาํแล้วสามารถลดัข ัน้ตอนได้เกิดประโยชน์

ก็ให้ทาํไป แต่ทัง้นี้ต้องไม่ขดัต่อกฎระเบียบที่มอียู่ เพื่อให้ถึงจุดหมายได้

เร ็วขึ้น และอยากจะให้ทุกคนทํางานให้มคีวามสุข มคีวามสุขในการ

ทํางาน ส่วนการทํางานกบัภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ เราต้องให้

เกียรติและรบัฟงัเขาให้มากๆ 

     การรบัราชการต้องตัง้ใจทาํงาน คาํนึงถึงเป้าหมายเป็นหลกั ไม่ต้อง

กลัวการเปล่ียนแปลง เพราะการเปล่ียนแปลงทําให้เรามีความรู้

ประสบการณ์มาก นอกจากน้ีการทําส่ิงใดต้องรู้ลึกรู้จริง ถ้ารู้จริงไม่

ต้องกลวัใคร อยู่ท่ีไหนกส็ามารถอยู่ได้ เพราะเรารู้จริง 
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เพชรพาณิชย ์

นายธาํรงศกัด์ิ ชมุนุมมณี 

Young Smart Farmer 

“ทุเรยีนจากธารโต อร่อยทีสุ่ดครบั” คํากล่าวของเกษตรกรหนุ่ม Young 
Smart Farmer วยั 29 ปี จาก อ.ธารโต จ.ยะลา กบัรางวลัอนัทรงเกยีรต ิ
“เพชรพาณิชย์” สาขาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งกว่าจะมาถึงจุดนี้ คุณ
ธาํรงศกัดิ ์ไดเ้ล่าว่า เมือ่เรยีนจบปรญิญาตร ีสาขาวชิาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ 
จากมหาวิทยาลยัหาดใหญ่ ก็ได้เริม่ทํางานที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร ของ
มหาวทิยาลยั โดยรบัผดิชอบงานทางดา้นกราฟฟิกในหนงัสอืพมิพ์ของ
มหาวิทยาลัย ทําหน้าที่หาสปอนเซอร์ และงานออกแนะแนว เป็น
ระยะเวลา 2 ปี  จากนั ้นก็ย้ายมาทํางานที่ฝ่ายประชาสัมพันธ ์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ประมาณ 1 ปี คุณธํารงศกัดิก์็ยงัค้นหา
ตวัเองไม่เจอ จงึกลบัไปยงั จ.ยะลา บา้นเกดิ เพื่อทํางานในร้านไวนิล
ของพี่ชาย โดยทําหน้าที่ออกแบบงาน ซึ่งเป็นทักษะที่มีความถนัด 
ระหว่างนัน้ กระทรวงแรงงานเปิดสอบบณัฑติแรงงาน เพือ่ทําหน้าทีเ่ป็น
สือ่กลางในการขบัเคลือ่นภารกจิของกระทรวงแรงงานและนโยบายของ
รฐับาลไปสู่ประชาชนในพื้นที่ 4 จงัหวดัภาคใต้ เขาจึงได้มโีอกาสทํา
หน้าทีเ่ป็นบณัฑติแรงงาน ประจาํศนูยแ์รงงาน อ.ธารโต จ.ยะลา ซึ่งตรง
นี้เป็นจุดเปลีย่นทีท่าํใหค้ณุธาํรงศกัดิ ์ไดก้ลบัมาทํางานทีบ่า้นตนเอง ทํา
ให้ไดใ้ชเ้วลาหลงัเลกิงานและวนัหยุด ทําการเกษตร ควบคู่กนัไปด้วย 
จนกระทัง่คิดอยากจะมกีิจการเป็นของตนเอง จงึลาออกจากบณัฑิต
แรงงาน มาเปิดร้านรับทําไวนิลของตัวเองที่บ้าน ทําให้มีเวลาทํา
การเกษตรแบบเตม็ตวั 

อ.ธารโต จ.ยะลา 
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อยากจะฝากอะไรให้กบัผูท่ี้คิดอยากจะเร่ิมทาํ
การเกษตรหรอืเกษตรกรรุน่ใหม่บ้างคะ 

มีการวางแผนสาํหรบัอนาคตของการทาํสวน
ทุเรียนอย่างไรคะ 

ผมอยากจะทาํศนูยเ์รยีนรูทุ้เรยีนแปลงใหญ่ใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ มกีารรวมกลุ่ม

เกษตรกรในพื้นที่ ทําให้ทุเรยีนจากธารโตมชีื่อเสยีงมากขึ้น และต้องการ

ขยายตลาดสู่ต่างประเทศ ซึ่งขอขอบคุณบุคลากรจากสํานักงานพาณิชย์

จงัหวดัยะลา ทีม่าใหค้วามรู ้และคาํแนะนําทัง้ในเรือ่งของการทาํบรรจุภณัฑ ์

การทําแบรนด์ การเก็บรักษาสินค้าทางการเกษตร การจดทะเบียน

ผูป้ระกอบการ ซึ่งก็เปรยีบเสมอืนเป็นเพื่อนคู่คดิของเกษตรกรที่ให้การ

สนบัสนุนผมมาโดยตลอดครบั 

 

“ท้อได้ แต่อย่าถอยครับ ผมอยากให้เกษตรรุ่นใหม่ได้

อดทนและพฒันาผลิตผลทางการเกษตรท่ีมีคณุภาพให้กบั

ลูกค้า เพราะการเกษตรนัน้ทําแล้วมีความสุข และสามารถ

ส่งต่อความสขุให้กบัผูอ่ื้นได้” 

เหตผุลอะไรท่ีทาํให้ทุเรียน “คณุชายโอค๊”  
มียอดจองล้น ไม่พอขายคะ 

     “ทุเรยีนธารโต เปลอืกบาง เนื้อหนา เมด็เลก็ หวาน มนั อร่อย” เนื่องจาก

ครอบครวัไดท้าํสวนทุเรยีนอยู่แลว้ การทีผ่มไดก้ลบัมาช่วยอกีแรงหนึ่งนัน้ ถอืว่า

เป็นการต่อยอดสนิค้าเกษตร ที่ไม่ได้ขายเฉพาะทุเรียนสดอย่างเดียวเท่านัน้ 

เพราะเมือ่ครัง้ทีผ่มทีท่าํงานอยู่ใน อ.หาดใหญ่ ผมไดเ้ขา้รบัการฝึกอบรมดา้นการ

ทาํอาหารจากเชฟโรงแรมดงั ไมว่่าจะเป็นอาหารไทย จนี ฝรัง่ รวมถงึนวตักรรม

การแปรรูปอาหาร ทําให้มีพื้นฐานความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตร โดยในช่วงแรก ประมาณปี พ.ศ. 2555 เริม่แปรรูปทุเรยีนสดเป็น

ทุเรยีนกวน จากนัน้ก็พฒันาสินค้าให้มคีวามหลากหลายมากขึ้น โดยการทํา

ทุเรยีนทอด ทุเรยีนเชื่อม และคุกกี้ทุเรยีน ภายใต้แบรนด์ “คุณชายโอ๊ค” ซึ่งมี

กระแสตอบรบัดมีาตลอด ทัง้นี้ไม่ใช่แค่ความรูด้้านการเกษตร และการแปรรูป

อาหารเท่านัน้  การขายสนิคา้เกษตรต้องอาศยัช่องทางการประชาสมัพนัธ์ทาง

สื่อ Social Media ดว้ย โดยเฉพาะ Facebook และ Line เป็นต้น ซึ่งปจัจุบนัมี

ยอดจองทุเรยีนล่วงหน้าเต็มจนไม่พอจําหน่าย เนื่องจากลูกคา้ทีซ่ื้อไปแลว้ เกดิ

การแนะนํา บอกต่อ และกลบัมาซื้อซํ้า สามารถส่งสนิคา้ใหลู้กคา้ไดโ้ดยตรง ทํา

ให้ตดัวงจรพ่อคา้คนกลางซึ่งเคยมารบัทุเรยีนจากสวนออกไปได้ ทําใหข้ายได้

ราคาดขีึน้ ส่วนตวัของสนิคา้เองมป้ีายแสดงสาระน่ารูเ้รื่องทุเรยีน ทุเรยีนทุกลูก

รบัประกนัคุณภาพ 

อยากให้เล่าถึงความรูสึ้กของการทาํงานท่ีผา่นมา 
จนกระทัง่ถึงวนัท่ีได้รบัรางวลัเพชรพาณิชยใ์นครัง้น้ี 

รางวัลเพชรพาณิชย์ ทําผมรู้สึกมีกําลังใจและมีความภาคภูมิใจครับ 

ขณะเดยีวกนัครอบครวัก็มคีวามปิติยนิดดีว้ยเช่นกนั การไดเ้ป็นส่วนหนึ่งที่

ช่วยประชาสมัพนัธ์ใหค้นทัว่ไปได้รูจ้กักบั อ.ธารโต จ.ยะลา ทําใหเ้ห็นว่าที่นี่

เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ สามารถมาท่องเที่ยวได้ ไม่มเีรื่องของเหตุการณ์

ความไม่สงบ ผลผลติทีไ่ดจ้าก อ.ธารโต มคีวามสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นพื้นที่

ภเูขา ไมม่ปีญัหาเรือ่งของภยัแลง้ ดนิด ีอากาศด ีใชปุ้๋ ยหมกัชวีภาพทีผ่ลติขึน้

เอง ไม่ใช้สารเคมใีนการกําจดัศตัรูพืช ด้านรสชาดของทุเรียนนัน้ ก็อร่อย 

เปลือกบาง เนื้อหนา เมด็เล็ก ซึ่งเป็นคุณสมบตัิของต้นทุเรยีนที่มอีายุมาก 

สามารถส่งผลผลติคุณภาพด ีราคาไมแ่พงใหก้บัลกูคา้ได ้นอกจากนี้ ในปีนี้ได้

เปิดศูนย์การเรยีนรู้ทุเรียนแปลงใหญ่ ทําให้นอกจากบทบาทของเกษตรกร 

ต้องเป็นวิทยากร รวมถึงเชฟอีกด้วย ซึ่งผมมคีวามสุขทุกครัง้ที่ได้แบ่งปนั

ความรูใ้หก้บัผูท้ ีม่าเยีย่มชมสวนทุเรยีน การตัง้ชมรมเพือ่ช่วยเหลอืชาวบา้นใน

พืน้ที ่ทีม่คีวามเดอืดรอ้น อกีทัง้ช่วยทํานุบาํรุงศาสนา กเ็ป็นอกีภารกจิหนึ่งที่

ผมสามารถตอบแทนสงัคม ใหโ้อกาสกบัผูอ้ื่น เหมอืนดัง่ทีผ่มเคยไดร้บัโอกาส 

Q 

Q 

Q 

Q 
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เปิดตลาดภมิูภาค 

เท่ียวตลาดภาคอีสาน: 

     

จงัหวดัหนองคาย เป็นจงัหวดัชายแดนรมิฝ ัง่แม่น้ําโขงทีส่ําคญัทีสุ่ด

แห่งหนึ่ง เพราะเป็นประตู สู่ เมืองเวียงจันทร์ เมืองหลวงของ

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นทีต่ ัง้ของ

สะพานมติรภาพไทย-ลาว แห่งแรกที่เชื่อมโยงประเทศ ไทย-ลาว 

เขา้ดว้ยกนัทาํใหห้นองคายในวนันี้กลายเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่ําคญั 

ซึ่ งนักท่ อ ง เที่ยวไม่ควรพลาดที่จะมาเยี่ยมเยือน  และ เมื่อ

นักท่องเที่ยวมาเยือนหนองคายแล้วสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยว จะไม่

พลาด คอื …ตลาดท่าเสดจ็… “ตลาดท่าเสดจ็” “ตลาดท่าเรอื” หรอื 

“ตลาดอนิโดจนี” หากเป็นคนต่างถิน่คงคดิไปวา่เป็นตลาดทีต่ ัง้อยู่กนั

คนละที่ แต่หากเป็นชาวจงัหวดัหนองคายชื่อตลาดเหล่านี้ก็เป็นที่

รบัรูร้่วมกนัว่า คอื ตลาดแห่งเดยีวกนั ซึ่งเป็นตลาดขายสนิคา้ขนาด

ใหญ่ทีต่ ัง้อยู่ตดิกบัแม่น้ําโขง ในเขตเทศบาลเมอืงหนองคาย ตําบล

ในเมอืง อําเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย โดยที่มาของชื่อ

ตลาดทีเ่รยีกต่างๆ กนันัน้กม็ปีระวตัคิวามเป็นมาของชื่อเรยีกตลาด 

ทีต่่างกนัไป เช่น “ตลาดอนิโดจนี” ซึง่สาเหตุทีเ่รยีกชื่อนี้กเ็ป็นเพราะ

ตลาดแห่งนี้เป็นศนูยร์วมสนิคา้จากหลายชนดิของประเทศในแถบอนิ

โดจนี ไมว่่าจะเป็นประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศเวยีดนาม หรอื

ประเทศจนี เป็นต้น คนทัว่ไปจงึไดเ้รยีกชื่อตลาดอนิโดจนี และทีม่า

ของชือ่ “ตลาดท่าเรอื” นัน้มาจากในอดตีก่อนทีจ่ะมกีารสรา้งสะพาน

มติรภาพไทย-ลาว ท่าเรอืของตลาดสนิคา้อนิโดจนีแห่งนี้ เคยถูกใช้

เป็นจุดผ่านแดนสําหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางไป-มา ระหว่าง

ประเทศไทยกบัสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

“ ตลาดท่าเสดจ็ จ.หนองคาย” 

ทําให้บริเวณนี้จึงมเีรือข้ามฝากสัญจรไปมาระหว่างสองฝ ัง่

แม่น้ําโขงทําให้คนในท้องถิ่นจงึเรยีกชื่อตลาดแห่งนี้อีกชื่อว่า 

“ตลาดท่าเรอื” ส่วนชือ่ “ตลาดท่าเสดจ็” นัน้เนื่องมาจากในคราว

ที่จงัหวดัหนองคายเกิดน้ําท่วมครัง้ใหญ่ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๘ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย 

สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิพ์ระบรมราชนิีนาถ ไดเ้สดจ็พระราช

ดําเนินมาเยี่ยมเยียนราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัด

หนองคาย และไดเ้สดจ็ฯ ขึ้นจากเรอืพระทีน่ัง่ ณ ตลาดอนิโด

จนี หรอืตลาดท่าเรอืแห่งนี้ ทําให้เกดิชื่อเรยีกอีกชื่อหนึ่งซึ่งใช้

เรยีกกนัอย่างแพร่หลายจนกระทัง่ถงึปจัจุบนั นอกจากประวตัิ

ความเป็นมาของชื่อตลาดจะน่าสนใจแล้ว ตลาดแห่งนี้ยงัถือ

เป็นศนูยร์วมสนิคา้ ทีน่่าสนใจอกีหลากหลายชนิด อาทเิช่น ผา้

ไทย เครื่องประดบั สินค้าตกแต่งบ้าน ฯลฯ รวมทัง้บริเวณ

ตลาดยงัม ีจุดชมววิทวิทศัน์ทีส่วยงามเนื่องจากอยู่ตดิแมน้ํ่าโขง 

ซึง่เหมาะอย่างยิง่กบัผูท้ีช่ ืน่ชอบการถ่ายภาพ 

ขอ้มลูโดย: กรมการคา้ภายใน 

 การเดนิทางสู่ตลาดท่าเสด็จหากเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล จาก

แยกอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ (ตัง้อยู่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัด

หนองคายหลงัเก่า)ใชถ้นนประจกัษ์ศลิปาคมมุ่งหน้าไปทางวดั

โพธิช์ยัประมาณ 400 เมตร พบสามแยกใหเ้ลี้ยวซ้ายเขา้ถนน

หายโศก ผ่านโรงแรมพรรณทว ีพบสีแ่ยกไฟแดงใหเ้ลี้ยวขวา

เขา้ถนนมชียั ตรงไปเรื่อยๆ ผ่านที่ทําการไปรษณีย์จะพบวดั 

ศรีษะเกษทางขวามือ ฝ ัง่ตรงข้ามเป็นซอยเข้าตลาดท่า

เสด็จ (นักท่องเที่ยวอาจหาสถานที่จอดรถใกล้ๆ กบัทางเข้า

ตลาดท่าเสด็จได้ยาก แนะนําให้จอดรถภายในที่ทําการ

ไปรษณีย์ ,วดัศรีษะเกษ หรือ วดัศรีคุณเมอืงแล้วเดินไปยัง

ตลาดท่าเสดจ็จะดทีีสุ่ด สถานทีจ่อดรถบางแห่งขา้งต้นอาจต้อง

เสยีค่าบรกิาร) ตลาดท่าเสด็จเปิดจําหน่ายสนิค้าทุกวนัตัง้แต่

เวลา 7.00 – 18.30 
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สถานการณ์ต่างประเทศ 

สถานการณ์ปากท้อง : สรปุสถานการณ์ทางเศรษฐกิจประจาํเดือนสิงหาคม 
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 ท่องเท่ียว : สถานการณ์ท่องเทีย่วของประเทศไทย ไตรมาส 2 ปี 2559 

เติบโตต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดนิทางเข้ามายงั

ประเทศไทย ในไตรมาส 2/2559 ขยายตวัรอ้ยละ 8.23 ก่อใหเ้กดิรายไดด้า้น

การท่องเทีย่วแก่ประเทศไทยคดิเป็นมลูค่า 362,933.27 ล้านบาท ขยายตวั

รอ้ยละ 13.20 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา ในขณะทีร่ายไดจ้ากการ

ท่องเที่ยวภายในประเทศ 208,748.66 ขยายตวัร้อยละ 8.65 จากช่วงเวลา

เดยีวกนัของปีทีผ่่านมา คาดการณ์ไตรมาสสามโตต่อเนื่อง 

สถานการณ์ในประเทศ 

 นโยบายการเงิน : คณะกรรมการ กนง. จงึมมีตใิหค้งดอกเบี้ยไวท้ี ่1.50% 

เนื่องจากไมม่แีรงกดดนัดา้นเงนิเฟ้อ และยงัมคีวามไมแ่น่นอนของเศรษฐกจิ 

 นโยบายการคลัง /การเบิกจ่าย /การลงทุนภาครัฐภาคเอกชน : 

สํานักงานเศรษฐกจิการคลงั ได้รายงานฐานะการคลงัของรฐับาลในช่วง 10 

เดอืนแรก โดยรฐับาลมรีายไดนํ้าส่งคลงัทัง้สิ้น 1,960,715 ลา้นบาท ในขณะที่

การเบกิจ่ายเงนิงบประมาณมจีํานวนทัง้สิ้น 2,432,848 ลา้นบาท ทัง้นี้ รฐับาล

ไดกู้เ้งนิเพื่อชดเชยการขาดดุล 386,206 ลา้นบาท ส่งผลใหเ้งนิคงคลงั ณ สิ้น

เดอืนกรกฎาคม 2559 มจีาํนวนทัง้สิน้ 247,616 ลา้นบาท 

     จากการเร่งรดัการเบิกจ่ายงบประมาณและการดําเนินมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกจิต่าง ๆ ไดส้่งผลใหเ้ศรษฐกจิมกีารขยายตวัอย่างต่อเนื่อง โดยในไตร

มาสที ่2 ของปี 2559 เศรษฐกจิขยายตวัไดถ้งึรอ้ยละ 3.5 นอกจากนี้ ผลจาก

การบรหิารการจดัเก็บรายไดข้องรฐับาลที่เป็นไปตามเป้าหมายได้ส่งผลดต่ีอ

ฐานะการคลงัใหอ้ยู่ระดบัทีเ่ขม้แขง็เพยีงพอสาํหรบัการดาํเนินนโยบายการคลงั

ในช่วงต่อไป 

 ภาพรวม : เศรษฐกจิโลกถูกคาดการณ์ว่าจะสามารถรกัษาระดบัการขยายตวั

ไวใ้กลเ้คยีงกบัปจัจุบนั จากสภาพคล่องทีย่งัอยู่ในระดบัสงู มปีจัจยับวกดา้นการ

ดาํเนินนโยบายทางการเงนิทีผ่่อนคลาย ผ่านการปรบัลดดอกเบี้ยนโยบายของ

ธนาคารกลางทัว่โลก รวมถึงความคาดหวังถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

เพิม่เตมิ เพือ่ประคองเศรษฐกจิใหเ้ตบิโตถงึระดบัเป้าหมาย 

 การส่งออก : การส่งออกไทยเดอืนก.ค.2559 มมีลูคา่ 17,045 ลา้นดอลลาร์

สหรฐัฯ หรอืติดลบ 6.41% ส่วนการนําเขา้มมีูลค่า 16,202 ล้านดอลลาร์

สหรฐัฯ ตดิลบ -7.2% เกนิดุล 843 ลา้นดอลลาร์สหรฐัฯ ส่งผลใหช้่วง 7 เดอืน

แรกปีนี้ มมีลูค่าการส่งออกรวม 122,183 ลา้นดอลลาร์สหรฐัฯ ตดิลบ 2.3% 

ส่วนการนําเขา้มมีลูคา่รวม 108,926 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ตดิลบ 9.8% และยงั

เกนิดุลการคา้รวม 13,257 ลา้นดอลลารส์หรฐั เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกจิ

โลกฟ้ืนตวัชา้กว่าคาดการณ์ ราคาน้ํามนัยงัทรงตวัในระดบัตํ่า และผลผลติภาค

เกษตรทีห่ดตวัระดบัสงู จากสภาพอากาศทีแ่ปรปรวน 

 สหรฐัอเมริกา :การจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรฐัฯ เพิม่สูงกว่าคาดมาก 

ดชันีกิจกรรมในภาคอุตสาหกรรมและบริการและการใช้จ่ายของผู้บริโภค

ขยายตวัได้ด ีขณะที่เงนิเฟ้อทรงตวั แมว้่าการประชุม Fed ช่วงปลายเดอืน

สิงหาคมที่ผ่านมา ยังไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย แต่ตัวเลขที่ดีข ึ้นของ

เศรษฐกจิสหรฐัส่งผลให้ตลาดยงัมคีวามกงัวลกบัโอกาสการปรบัขึ้นดอกเบี้ย

ของ Fed ภายในปีนี้  

 ญ่ีปุ่ น : เศรษฐกจิญี่ปุ่นขยายตวัตํ่ากว่าทีค่าดไว ้0.2% ในไตรมาส 2 โดยรฐับาล

ญีปุ่น่ไดป้ระกาศใชเ้งนิกระตุน้เศรษฐกจิขนาด 0.9% ของ GDP ในปี งบประมาณ 

 จีน : ตวัเลขกจิกรรมและการผลติภาคอุตสาหกรรม ยอดคา้ปลกี การลงทุนและการ

ขยายสนิเชือ่ของจนีเดอืน ก.ค. ชะลอตวัลงจากเดอืนก่อน กระตุน้ใหน้กัลงทุนคาดหวงั

มาตรการผ่อนคลายทางการเงนิจากPBOC แม้ว่าเงนิเฟ้อพื้นฐานจะปรบัตัวขึ้น

เลก็น้อย 

 ยุโรป : ดชันีกจิกรรมในภาคอุตสาหกรรมและบรกิารยุโรปเดอืน ก.ค. ไม่ได้รบั

ผลกระทบจากกรณ ีBrexit แต่เศรษฐกจิองักฤษกลบัชะลอตวัลงจน BoE ตอ้งประกาศ

ลดดอกเบีย้ และนํามาตรการ QE มาใชอ้กีครัง้เพื่อเพิม่สภาพคล่องในจํานวนเงนิ 70 

หมืน่ลา้นปอนด ์รวมทัง้ใหเ้งนิกูต้น้ทุนตํ่ากบัธนาคารพาณชิย ์

 ภาพรวมและสถานการณ์สาํคญั: เศรษฐกจิไทยขยายตวัสูงกว่าคาด โดย

ขยายตวั 3.5% ในไตรมาส 2 และเงนิเฟ้อในเดอืน ก.ค. ชะลอลงตามราคา

น้ํามันและอาหารสด ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานคงที่ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4  

ร่างรฐัธรรมนูญผ่านการลงประชามติเห็นชอบ โดยคาดว่าจะมกีารเลือกตัง้

ทัว่ไปได้ในปลายปี 60 อย่างไรก็ดี เกดิเหตุก่อวินาศกรรมในหลายจงัหวดั

ภาคใต ้หลงัการลงประชามต ิกดดนับรรยากาศทางการเมอืงและอาจจะส่งผล

ต่อการท่องเทีย่วทีก่าํลงัจะเขา้สู่ไฮซซีนัในช่วงปลายปี 

 เศรษฐกิจภมิูภาค : สาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั รายงานสภาวะเศรษฐกจิ

ภมูภิาคประจาํเดอืนกรกฎาคม ว่าเศรษฐกจิภมูภิาคกาํลงัฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็น

ค่อยไป ตามแรงขบัเคลื่อนของการบริโภคภาคเอกชนจากการขยายตัว

ต่อเนื่องของการบรโิภคสนิคา้และบรกิารโดยเฉพาะสนิคา้คงทนของผูม้รีายได้

น้อย ประกอบกบัการลงทุนภาครฐัที่ยงัขยายตัวต่อเนื่อง นอกจากนี้รายได้

เกษตรกรและรายไดจ้ากการเยีย่มเยอืนของนักท่องเทีย่วทีข่ยายตวัไดด้เีกอืบ

ทุกภมูภิาค ช่วยใหเ้ศรษฐกจิภมูภิาคยงัขยายตวัต่อเนื่อง ขณะทีเ่สถยีรภาพยงั

อยู่ในเกณฑด์ทีุกภมูภิาค 

เตือนภยัสถานการณ์สินค้าท่ีกาํลงัจะเข้าสู่ตลาด 

เตือนภยัสถานการณ์สินค้าท่ีกาํลงัจะเข้าสู่ตลาดในเดือนกนัยายน  

สาํนกังานพาณชิยจ์งัหวดักาญจนบุร ีไดเ้ตอืนภยัสถานการณ์ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์

ทีจ่ะเริม่ทยอยเกบ็เกีย่วในวนัที ่10กนัยายน 2559 นี้ และจะเขา้สู่ตลาดมากทีสุ่ด

ประมาณปลายเดอืนกนัยายน เป็นต้นไป. ผลผลติขา้วโพดในปีนี้ลดลงกว่าปีที่

ผ่านมา เนื่องจากประสบปญัหาภยัแลง้. คาดการณ์ว่าปีนี้จะได้ผลผลติภายใน

จงัหวดัทัง้หมดประมาณ 39,000- 43,000 ตนั ผูป้ระกอบการแจง้ว่า ปีนี้ราคา

ข้าวโพดตกตํ่ามาก ส่งผลต่อเกษตรกรอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามมคีวาม

ตอ้งการราคาทีส่ามารถทาํใหเ้กษตรกรชาวไร่อยู่ไดด้ว้ยทีร่าคา 8.50บาท แต่ใน

ปจัจุบนัทางบรษิทัเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ (CPF)  รบัซื้อที ่7.80-8.00บาท ส่งผล

ใหเ้กษตรกรประสบปญัหาราคาตกตํ่าเป็นอย่างมาก 

สาเหตท่ีุราคาตกตํา่ 

1.จากสถานการณ์ภยัแล้งทําให้ผลผลติมคีุณภาพด้อยลง. และผลผลิตต่อไร่

ลดลงจาก 800-850กก./ไร่ เหลอื 500-550กก./ไร่ ทาํใหต้น้ทุนการผลติต่อไร่สงู 

2. CP. เป็นผูร้บัซื้อขา้วโพดเลีย้งสตัว์รายใหญ่ โดยผูร้บัซื้อส่วนใหญ่จะใชร้าคา

ของ CP. เป็นราคาอ้างองิในการซื้อ-ขาย ขณะนี้รบัซื้อ กก.ละ 7.80-8.00 บาท

ซึ่งเกษตรกรถือว่าเป็นราคาที่ตํ่า แต่เกษตรที่กาญจนบุรสี่วนใหญ่ไม่สามารถ

นําไปขายไดเ้นื่องจากปลกูในพืน้ทีไ่มม่เีอกสารสทิธิ ์ทาํใหต้อ้งขายในพืน้ที ่

3.ขณะนี้ผูป้ระกอบการในพืน้ทีร่บัซื้อ กก.ละ7.70บาท แยกเป็นค่าขา้วโพด7.30 

บาท และค่าบรหิารจดัการและค่าขนยา้ย 40 สต.  โดยส่งใหก้บัฟารม์เลี้ยงหมทูี่

นครปฐม และกาํลงัเจรจาขอใหช้่วยรบัซื้ออย่างต่อเนื่องจนหมดผลผลติ 

4. ราคาขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ทีเ่กษตรกรสามารถอยู่ไดค้อื กก.ละ 8.50 บาท 

5. การนําเขา้ขา้วสาลเีป็นส่วนหนึ่งของการทาํใหร้าคาขา้วโพดตํ่าลง 



สถานการณ์ปากท้อง : สรปุสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร เดือนสิงหาคม 

  
 

     ท่ีมา : สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร /การยางแห่งประเทศไทย/ธปท. 

ไข่ไก่สด : เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากมคีวามต้องการ

บรโิภคเพิม่ขึน้ต่อเนื่อง คาดว่าราคาไขไ่ก่จะยงัคงทรงตวั  

ข้าว : ราคาขา้วทีเ่กษตรกรขายได ้ปรบัตวัสูงขึน้เลก็น้อยจากเดอืนทีผ่่านมา 

โดยปรบัตวัสงูขึน้มากในช่วงสปัดาหแ์รก มแีนวโน้มอ่อนตวัลงต่อเนื่องในช่วง

สปัดาหถ์ดัมา ท่ามกลางภาวะความตอ้งการขา้วในตลาดทีส่าํคญัทัง้เอเชยีและ

แอฟรกิาค่อนขา้งเบาบาง ประกอบกบัอุปทานขา้วฤดูใหม่ในตลาดมมีากขึ้น 

จงึเป็นปจัจยัทีก่ดดนัราคาขา้วในตลาดใหอ่้อนตวัลง แมว้่าในระยะสัน้ทศิทาง

ราคาขา้วจะยงัคงอ่อนตวัลง ทัง้นี้ กระทรวงพาณิชย์ ยงัคงจบัตาราคาขา้วที่

อาจมกีารกดราคาในบางพืน้ทีอ่ย่างใกลช้ดิ โดยเบื้องต้นยงัคงปล่อยใหเ้ป็นไป

ตามกลไกตลาด แต่การทีไ่ทยสามารถชนะการประมลูขายขา้วแบบ G to G 

ใหก้บัฟิลปิปินสจ์าํนวน 1 แสนตนั กม็แีนวโน้มทีจ่ะทาํใหส้ามารถรองรบัขา้วที่

กาํลงัจะเขา้สู่ตลาดรอบใหม ่และเป็นผลดต่ีอราคาขา้วในประเทศมากยิง่ขึน้ 

ยางพารา : ช่วงสปัดาห์แรกยางพารามรีาคาสูงขึน้มาก ก่อนจะปรบัลดตํ่าลง 

ซึ่งในภาพรวมราคาเฉลี่ยของยางพารายงัคงเพิม่สูงขึ้นเมื่อเทยีบกบัเดอืนที่

ผ่านมา ซึ่งคาดการณ์ว่าราคายางมแีนวโน้มทรงตวัหรอืเปลีย่นแปลงในช่วง

แคบ ๆ ในทศิทางเดียวกบัตลาดโตเกยีว โดยมปีจัจยับวกมาจากเงนิเยนที่

อ่อนค่าสุดในรอบ 1 เดอืน หลงัจากทีธ่นาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) ไดอ้อกมาส่ง

สญัญาณครัง้ใหญ่ ว่าเฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบี้ยในระยะใกล ้ๆ นี้ ประกอบ

กับปริมาณผลผลิตยังคงออกสู่ตลาดน้อย จากสภาพอากาศที่แปรปรวน 

อย่างไรกต็าม ราคาน้ํามนัที่ปรบัตวัลดลงยงัเป็นปจัจยักดดนัราคายางได้ใน

ระดบัหนึ่ง 

ผลไม้ (ลาํไย/มงัคดุ/เงาะ) : ราคาผลไมท้ัง้สามชนิดปรบัตวัลดลงจากช่วงเดอืน

ทีผ่่านมา โดยเป็นช่วงที่ผลไมภ้าคใต้ (มงัคุด-เงาะ) เขา้สู่ตลาด และมผีลผลติ

ออกสู่ตลาดมากขึน้  สาํหรบัลาํไย สาํนกังานพาณิชย์จงัหวดัพะเยา ไดร้ายงาน

ว่า เกษตรกรเกบ็เกีย่วผลผลติไปแลว้ประมาณรอ้ยละ 75  ของผลผลติทัง้หมด 

คาดว่าการเกบ็เกีย่วจะเสรจ็สิน้ในช่วงปลายเดอืนนี้ ผลกระทบจากภยัแลง้ทําให้

คุณภาพของเนื้อลาํไยลดลง เนื้อลบี ตดิผลเลก็ เปลอืกบาง  เกษตรกรส่วนใหญ่

จาํหน่ายลาํไยชนิดรดูร่วง ใหก้บัจุดรบัซื้อในพืน้ที ่ เพือ่ส่งเขา้โรงงานอบแหง้และ

บางส่วนจาํหน่ายผลสดใหก้บัผูส้่งออก เนื่องจากผลผลติลดลงและตลาดมคีวาม

ตอ้งการสงู ทาํใหโ้รงงานอบแหง้หลายแห่งจากลาํพนู เชยีงใหม ่มาเปิดจุดรบัซื้อ

ในพืน้ที ่และแขง่ราคารบัซื้อ 
สุกร  : ราคาค่อนขา้งทรงตวั โดยปรบัลดลงเล็กน้อย โดยปรมิาณสุกรที่เขา้สู่

ตลาดค่อนขา้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการบรโิภค 

มนัสาํปะหลงั : ราคามนัสาํปะหลงัทีเ่กษตรกรขายได ้ลดลงต่อเนื่องจากเดอืนที่

ผ่านมา โดยผลผลติออกสู่ตลาดลดลง เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาลเกบ็เกีย่ว 

ประกอบกบัฝนตกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เชื้อแป้งมนัสําปะหลงัลดตํ่าลง ทัง้นี้

ลานมันและโรงแป้งส่วนใหญ่หยุดดําเนินการผลิตเพื่อทําการบํารุงร ักษา

เครื่องจกัร ทัง้นี้ครม. ได้ให้ความชอบแนวทางการบริหารจัดการตลาดมนั

สาํปะหลงัปี 2559/60 จาํนวน 4 โครงการ ประกอบดว้ย 1.โครงการลดดอกเบีย้

เงินกู้ ให้เกษตรกรผู้ปลูกมนัสําปะหลัง 2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

เพาะปลูกมนัสําปะหลงัในระบบน้ําหยดปี'59/60 เพื่อสนับสนุนเงนิทุนในการ

พฒันาการผลิตของเกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 3. เป็นโครงการ

สินเชื่อ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปมนัสําปะหลัง และ

โครงการที ่4 เป็นโครงการสนิเชือ่เพื่อรวบรวมมนัสําปะหลงัและสรา้งมลูค่าเพิม่

โดยสถาบนัเกษตรกร 
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ไก่เน้ือ : ราคาเพิม่ขึน้เมือ่เทยีบจากเดอืนที่ผ่านมา เหตุจากเขา้หน้าฝน ทํา

ใหผ้ลผลติออกสู่ตลาดน้อยลงในช่วงสปัดาห์แรก และมคีวามต้องการมากขึน้

ต่อเนื่องจากช่วงเทศกาลสารทจนี 

  
  

สินค้า 

 ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน ส.ค.(บาท) 

ราคา

เฉลีย่ 

(ก.ค.) 

  

สปัดาห ์1 

  

สปัดาห ์2 

  

สปัดาห ์3 สปัดาห ์4 สปัดาห ์5 ราคาเฉลีย่ 

(ส.ค.) 

%เปลีย่นแปลง 

ราคาเฉลีย่ 

ส.ค./ก.ค. 

ข้าวเปลือกเจ้าความช้ืน 15% 

(บาท/ตนั) 

8,670 8,966 8,717 8,753 8,729 8,513 8,735 0.749712 

หวัมนัสาํปะหลงัสดคละ 1.41 1.25 1.26 1.28 1.26 1.22 1.25 -11.3475 

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 48.81 53.15 52.33 50.13 49.71 48.94 50.85 4.179471 

ผลปาลม์น้ํามนัทัง้ทลายมีน้ําหนัก 

>15 กก. 

6.73 7.09 6.71 5.63 5.31 5.56 6.06 -9.95542 

ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 8.10 7.76 7.83 7.70 7.66 7.56 7.70 -4.93827 

มงัคดุคละ 41.08 42.98 28.78 26.71 20.87 21.97 28.26 -31.2074 

ทุเรียนหมอนทองคละ 67.18 52.35 51.11 46.10 43.77 44.69 47.60 -29.1456 

เงาะโรงเรียน (ตะกร้า) 43.10 43.90 40.94 36.68 32.69 28.96 36.63 -15.0116 

ลาํไยสดทัง้ช่อพนัธุ์อีดอเกรด A 35.20 28.91 27.81 26.29 27.65 30.65 28.26 -19.7159 

ไก่รุ่นพนัธุ์เน้ือ 37.34 37.67 38.12 38.42 38.89 38.87 38.39 2.811998 

สกุร น้ําหนัก 100 กก. ขึน้ไป 70.67 70.01 70.02 70.09 70.07 70.20 70.08 -0.83487 

ไข่ไก่สดคละ (บาท/ร้อยฟอง) 306 306 309 317 315 315 312 1.960784 



แวดวงพาณิชย ์
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 วนัที่ 6 ส.ค.59 ปลดักระทรวงพาณิชย์ นางสาวชุติมา บุณยประภศัร  

และผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางจินตนา 

ชยัวรรณการ พรอ้มดว้ยคณะออกตดิตามและตรวจสอบแผนการผลติและ

การตลาดขา้วครบวงจร ปี 2559/60 จงัหวดัเชยีงราย  (นาแปลงใหญ่) โดย

พบปะเกษตรกรสมาชกินาแปลงใหญ่ ณ ศนูยเ์รยีนรูเ้พิม่ประสทิธภิาพการ

ผลติสนิคา้เกษตรบา้นหว้ยโปร่ง ต.ต้า อ.ขุนตาล รวมทัง้พบปะเกษตรกร

สมาชกินาแปลงใหญ่ ณ ศนูย์เรยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิค้า

เกษตรบ้านเวยีงเหนือ อ.เวยีงชยั จ.เชยีงราย โดยมผีูป้ระกอบการโรงส ี

และส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้งนาแปลงใหญ่เขา้ร่วมประชุม 

 วนัที่ 24 ส.ค. 59 นายสมชาติ สร้อยทอง รองปลดักระทรวงพาณิชย ์

ร่วมพธิเีปิดงาน"มหกรรมสุดยอด SMEs ของดทีัว่ไทย” ระหว่างวนัที ่24-

28 สงิหาคม 2559 ณ สนามหน้าศาลากลางจงัหวดัมุกดาหาร ซึ่งการจดั

งานดงักล่าวจะช่วยเพิม่ช่องทางและโอกาสทางการตลาดใหผู้ป้ระกอบการ

ไทย และประเทศเพื่อนบา้นทีม่คีวามสนใจในธุรกจิไดพ้บปะเจรจาการคา้

และเพิม่โอกาสในการทําธุรกจิร่วมกนั และเป็นการส่งเสรมิภาพลกัษณ์

เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์สนิค้าในภูมภิาคให้เป็นทีรู่้จกั ทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ รวมทัง้สรา้งรายไดใ้หแ้ก่ผูป้ระกอบการ และเพิม่โอกาสใหก้บั

ประชาชนผู้บรโิภคได้เลือกซื้อสินค้าที่ดีมคีุณภาพได้มาตรฐานจากทุก

จงัหวดัทัว่ไทย ที่สําคญัเพื่อกระตุ้นเศรษฐกจิของจงัหวดัมุกดาหารและ

ภาพรวมของประเทศ 

 วนัที ่26 ส.ค.59 รองอธบิดกีรมการคา้ต่างประเทศ นายอดุลย ์โชตนิิสา-

กรณ์ และผูว้่าราชการจงัหวดัเชยีงราย ร่วมกบัหอการคา้จงัหวดัเชยีงราย 

และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย เมียนมาร์ สาขาเชียงราย  

เขา้ร่วมพธิเีปิดงานแสดงสนิคา้ไทย Thailand Festival @Shan ระหว่าง 

26 -30 ส.ค. 59 ที ่National State Stadium ทีต่องย ีรฐัฉาน นายกรฐัฉาน 

หรอืมุขมนตรรีฐัฉาน ดร.หลนิ ทุด  มาเป็นประธานพธิเีปิดงาน พรอ้มกบั 

อู โซว หยุน้ ลวนิ รฐัมนตรกีระทรวงวางแผนเศรษฐกจิ และการพาณชิย ์

 วันที่ 9 ส.ค.59 สํานักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ

เจา้หน้าทีจ่ากสาํนกั ชัง่ ตวง วดั กรมการคา้ภายใน และเจา้หน้าทีต่ํารวจ

สถานีตํารวจภูธรจงัหวดัสมุทรปราการ ลงพื้นทีต่ลาดวบิูลย์ศร ีและตลาด

หวัเกาะ อําเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรปราการ ตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีน ไมปิ่ด

ป้ายราคาสินค้าและบริการ ตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 

พ.ศ.2542 ผลการตรวจสอบ ร้านค้าส่วนใหญ่มกีารปิดป้ายแสดงราคา

สนิคา้ พบรา้นคา้ไม่ปิดป้ายแสดงราคา จํานวน 3 ราย และไดด้ําเนินการ

เปรียบเทียบปรับรายละ 400 บาท และตรวจสอบเครื่องชัง่ ตวง วัด 

จํานวน 377 เครื่อง ผลปรากฎว่าถูกต้องได้มาตรฐาน และได้ทําการยดึ 

จาํนวน 5 เครือ่ง เนื่องจากชาํรดุและเสือ่มสภาพ 

 วนัที ่8 ส.ค. 59 พาณชิยจ์งัหวดักาฬสนิธุร์่วมพธิเีปิดนิทรรศการ "วจิติร

แพรวา ราชนิีแห่งไหม" และพธิเีปิดงาน "วจิติรแพรวา ราชนิีแห่งไหม" 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ วนัที ่12 สงิหาคม 

2559 โดยผูว้่าราชการจงัหวดักาฬสนิธุ์ (นายวนิัย  วทิยานุกูล) ใหเ้กยีรติ

เป็นประธานเปิดงาน ซึง่จดัขึน้ระหว่างวนัที ่8-14 สงิหาคม 2559 ณ สนาม

หน้าศาลากลางจงัหวดักาฬสนิธุ ์



12 ขอ้มลูโดย : สาํนกังานพาณชิยจ์งัหวดั 

 วนัที่ 10 ส.ค. 59 พาณิชย์จงัหวดัตราด ร่วมพธิเีปิดงานแสดงและจําหน่าย

สนิคา้ในต่างประเทศ ตามโครงการพฒันาคุณภาพยกระดบัมาตรฐานผลติภณัฑ์

และส่งเสรมิดา้นการตลาดสนิคา้ OTOP สนิคา้เกษตรและสนิคา้ชุมชนเพื่อเขา้สู่

นานาชาติ ปี 2559 ภายใต้ชื่องาน “สุดยอดงานดีสีส ันเมืองตราด ครัง้ที่ 2 

ระหว่างวนัที่ 10 - 14 สิงหาคม บริเวณสนามกีฬาฮลาลือ ถนนดินตงหว่าง  

เขต 1 นครโฮจมินิห์ ประเทศสาธารณรฐัสงัคมเวยีดนาม ซึ่งวตัถุประสงค์ของ

การจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตร

วสิาหกจิชุมชน SME และการท่องเทีย่วของจงัหวดั เพื่อเพิม่ช่องทางการตลาด 

และสร้างรายได้เขา้สู่จงัหวดั พร้อมทัง้ผู้ประกอบการผลติภณัฑ์ชุมชน SMEs 

วสิาหกจิชุมชน ไดร้บัพฒันาขดีความสามารถดา้นการผลตกิารตลาด และมกีาร

เชือ่มโยงการผลติและการตลาด ในระดบักลุ่ม ภมูภิาค ประเทศและต่างประเทศ 

 วนัที่ 23 สิงหาคม 59 สํานักงานพาณิชย์จงัหวดับุรีรมัย์ ร่วมกบัผู้แทน 

สหกรณ์จงัหวดับุรรีมัยช์มรมโรงสขีา้วจงัหวดับุรรีมัย ์เดนิทางไปดาํเนินกจิกรรม

ส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวประชารัฐจังหวัดบุรีร ัมย์  กับ

ผูป้ระกอบการจงัหวดักระบีแ่ละจงัหวดัสงขลา ผลการเชื่อมโยงในจงัหวดักระบี ่

เจรจาการค้าได้คู่ค้าจํานวน 2 คู่ มูลค่าการเจรจา 5,760,000 บาท  

การดําเนินงานครัง้ต่อไป  ชมรมโรงสจีะดําเนินการนําผลผลติมาจดังานแสดง

สนิค้าข้าวหอมมะลบุิรรีมัย์โดยจะร่วมกบัคู่ค้าห้างสรรพสนิค้าท้องถิ่นจงัหวดั

กระบี ่สาํหรบัผลการเชือ่มโยงเจรจาการคา้ในจงัหวดัสงขลาไดคู้่คา้จาํนวน 2 คู่  

มลูค่าการเจรจา 4,800,000  บาท 

 วนัที ่18 ส.ค.59 พาณชิยจ์งัหวดัเพชรบุร ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการแกไ้ข

ปญัหาเกลอืทะเล 3 จงัหวดั ของกระทรวงเกษตรฯ ครัง้ที ่1 ณ มหาวทิยาลยั

ราชภฏัฯ เพชรบุร ีโดยมผีูช้่วยปลดักระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน เพือ่กําหนด

แนวทางการดาํเนินการสรา้งความรว่มมอืในการแกไ้ขปญัหา/การพฒันาเพื่อให้

มคีุณภาพดีขึ้นสร้างมูลค่าเพิม่และลดต้นทุนการผลิตด้วยการหาเครื่องจกัร/

เครื่องมอืมาใช้แทน ซึ่งในประเทศเวยีดนามมกีารผลติสายพานลําเลยีงเกลอื

เพื่อใชท้ดแทนแรงงานและลดต้นทุนไดม้าก และจะไดม้กีารนัดประชุมครัง้ต่อไป

เพือ่ลงในเรือ่งรายละเอยีดแนวทางการพฒันาและแกไ้ขปญัหาใหเ้ป็นรปูธรรมมากขึน้ 

 วนัที ่23 ส.ค.59  สํานักงานพาณิชย์จงัหวดัเชยีงใหม่ เขา้ร่วมกจิกรรมการ

สมัมนาประชาสมัพนัธ์เครอืข่ายคู่คิดอุตสาหกรรม (iP : INDUSTRIAL 

PARTNER) และสํารวจความต้องการเพื่อเตรยีมความพร้อมกลุ่มเป้าหมาย 

(DIP Open House 2016) ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุม

นานาชาตเิอ็มเพรสเชยีงใหม่ โรงแรมดเิอ็มเพรส จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยม ี13 

เครอืขา่ยอุตสาหกรรม และสาํนกังานพาณชิยจ์งัหวดัเชยีงใหมเ่ขา้ร่วมกจิกรรม 

ซึง่มกีารจดัคหูาเผยแพร่บทบาทหน้าทีข่องสาํนกังานพาณชิยจ์งัหวดัเชยีงใหม ่

การส่งเสรมิดา้นการพาณชิย ์รบัสมคัรผูป้ระกอบการเชยีงใหมแ่บรนด ์เผยแพร่

ความรูเ้กีย่วกบัทรพัย์สนิทางปญัญา ความรูเ้กี่ยวกบัการนําเขา้-ส่งออก และ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน มผีูเ้ขา้ร่วมการสมัมนา

จาํนวน 400 คน 

 วนัที่ 25 ส.ค. 59 สํานักงานพาณิชย์จงัหวดัลพบุร ีจดัประชุมศูนย์

ปฏิบตัิการกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี สงิห์บุร ีอ่างทอง 

ชยันาท) ครัง้ที ่3/2559 ณ ห้องประชุมสํานักงานพาณิชย์จงัหวดัลพบุร ี

ชัน้ 1 โดยมพีาณิชย์จงัหวดักลุ่มจงัหวดัฯ พรอ้มผอ.กลุ่มและเจา้หน้าทุก

กลุ่มร่วมประชุมพรอ้มเพรยีงกนั ช่วงเชา้เป็นการใหค้วามรูท้างดา้นตลาด

ดัง้เดมิ ในหวัขอ้ ช่องทางการคา้ เพิม่โอกาสการขายดว้ย E-Commerce มี

ผูบ้รหิาร THAITUKMALL PROJECT เป็นผู้บรรยาย แก่ผู้เขา้ประชุม 

ส่วนภาคบ่ายเป็นการประชุมตดิตามผลการปฏบิตังิานปีงบประมาณ 2559 

ไตรมาสสุดท้ายของกลุ่มจังหวัดฯ และการ Review งบประมาณให้

สอดคล้องกบันโยบายใหม่ๆ รวมถึงการกําหนดทิศทางจดัทําแผนงาน/

โครงการการดาํเนินงานส่งเสรมิและพฒันาเศรษฐกจิการคา้ในภูมภิาค กบั

แผนงาน/โครงการพาณิชย์กลุ่มจงัหวดัฯ 4.0 ให้สอดรบักบัพาณิชย์ 4.0 

และ Thailand 4.0 
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ทีม่า: กรมทรพัยส์นิทางปญัญา 

GI นารู... 
รมบอสราง จ.เชียงใหม 

กิจกรรมภธูร ...เดือนกนัยายน 2559 

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

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

วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 

5 - 9 ก.ย. กจิกรรมเชือ่มโยงผลติภณัฑผ์า้

ทอมอืจงัหวดัอุทยัธานี ครัง้ที ่2 

1.จงัหวดันครราชสมีา 2.จงัหวดั

อุดรธานี 3.จงัหวดัขอนแก่น 4.

จงัหวดัชยัภมู ิ

การศกึษาดงูานและ

เชือ่มโยงสนิคา้ 

สาํนกังานพาณชิยจ์งัหวดั

อุทยัธานี 

7 - 11 ก.ย. Bangkok Gems & Jewelry Fair IMPACT เมอืงทองธานี กรุงเทพ งานแสดงและจาํหน่าย

สนิคา้อญัมณแีละ

เครือ่งประดบั 

กรมส่งเสรมิการคา้ระหวา่ง

ประเทศ 

23 - 26 ก.ย. The 13th China-ASEAN Expo Nanning International 

Convention & Exhibition Center 

ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี 

งานแสดงและจาํหน่าย

สนิคา้ 

กรมส่งเสรมิการคา้ระหวา่ง

ประเทศ 

30 ก.ย. - 4 ต.ค. ประเพณอุีม้พระดาํน้ํา ประจาํปี 

2559 

ณ วดัโบสถ์ชนะมาร วดัไตรภมู ิ

และ พุทธอุทยานเพชบุระ 

งานประเพณ ี จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

    ร่มบ่อสรา้ง (Bor Sang Umbrella) หมายถงึ ร่มทีผ่ลติในเขตอําเภอดอยสะเกด็และอําเภอสนักาํแพง 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ซึ่งทําจากผา้ฝ้าย ผ้าแพร ผา้ดบิ ร่มทําจากกระดาษสา หุม้บนโครงไมไ้ผ่ ทีม่ตี ัง้แต่

ขนาดเลก็ถึงขนาดใหญ่ มสีสีนังดงาม และมกีารวาดลวดลายต่างๆ บนร่ม เช่น ลายดอกไม ้ลายนก 

ลายไทย ตามกรรมวธิทีีส่บืทอดต่อกนัมา ร่มบ่อสรา้งใชไ้ดท้ัง้กนัฝนและกนัแดด  

    ลกัษณะทางกายภาพมรีปูทรงเป็นทรงกลมทีม่ขีนาดรศัมตีัง้แต่ 3 - 100 นิ้ว ความกวา้งของร่มและ

ความยาวคนัร่ม มสีดัส่วนประมาณเท่ากบัเสน้ผ่าศนูยก์ลางของร่ม 

ประวติัความเป็นมา 

   เมือ่ประมาณเกอืบ 200 ปีมาแลว้ พระอนิถา จากสํานักวดับ่อสรา้ง เดนิ

ธุดงคใ์กลช้ายแดนพมา่ ไดม้พีมา่นํากลดมาถวาย ท่านพจิารณาเหน็ว่ากลด

ดงักล่าวสะดวกในการใชแ้ละป้องกนัไดท้ัง้แดดและฝน จงึเดนิทางเขา้ไปใน

พมา่ศกึษาวธิทีาํกลด และร่มจากกระดาษสา นํามาถ่ายทอดใหก้บัชาวบา้น

บ่อสรา้ง จงึไดผ้ลผลติออกมาสวยงาม สรา้งชื่อเสยีงอย่างรวดเรว็ และเป็น

อุตสาหกรรมใหญ่ขึน้ กลายมาเป็นหมูบ่า้นบ่อสรา้ง ซึง่เป็นแหล่งภมูศิาสตร์

ทีผ่ลติร่มบ่อสรา้งทีม่ชี ือ่เสยีง จนมคีาํพดูว่า บ่อสรา้งกางจอ้ง และเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่สําคญัของจงัหวดัเชยีงใหม่ จากนครเวยีงพงิค์ในอดตี จนถึง

เมืองเชียงใหม่ในปจัจุบัน แสดงถึงความเจริญรุ่ งเรืองของล้านนา 

ศลิปวฒันธรรม การแต่งกาย ขนบธรรมเนียมประเพณี กรยิามารยาทของ

สาวเหนือ ทีง่ดงาม พดูจาไพเราะ อู้คําเมอืงหวาน ป ัน่จกัรยานกางร่มสสีนั

สดใส จนกลายเป็นสญัลกัษณ์ของชาวเมอืงเหนือเมอืงเชยีงใหม่ ทีแ่ม่หญงิ

ป ัน่จกัรยานและกางร่ม เป็นภาพทีน่่าประทบัใจยิง่ 
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