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คยุกบั กบภ. 

    สวสัดคี่ะท่านผูอ่้านทุกท่าน จดหมายขา่วพาณชิยภ์มูภิาคฉบบันี้ มขี่าวใหญ่ทีพ่ลาดไม่ไดม้าเล่าสู่กนั

ฟงัค่ะ โดยกระทรวงพาณิชย์ มกีารจดังาน Organic and Natural Expo 2016 ระหว่างวนัพฤหสับดทีี ่

28 – วนัอาทติย ์31 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศนูยป์ระชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์หอ้งเพลนิ

นารีฮ่อลล ์1-3 ซึง่งานนี้ถอืเป็นงานแสดงสนิคา้อนิทรยีแ์ละธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย นับเป็น

การรวบรวมผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการธุรกจิ เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารอนิทรยี์และธรรมชาตอิย่างครบวงจร 

และยงัเป็นการเปิดโอกาสใหเ้ป็นเวทแีลกเปลีย่นประสบการณ์เกีย่วกบัเกษตรอนิทรยี์ ซึ่งในปีนี้ถอืเป็น

นิมติรหมายอนัดทีีก่ระทรวงพาณชิย ์ไดนํ้าประเทศในกลุ่ม ASEAN โดยเฉพาะประเทศ CLMV กมัพูชา 

ลาว เมยีนมาร์ และเวียดนาม เข้าร่วมงาน โดยดึงแนวร่วมอย่างธนาคารพฒันาเอเชีย หรือ Asia 

Development Bank (ADB) ซึ่งเป็นหน่วยงานทีม่โีครงการช่วยเหลอืในดา้นการพฒันาสนิคา้เกษตร

อนิทรยี์ให้กบัประเทศในกลุ่ม ASEAN ถอืเป็นการยกระดบัเขา้สู่สากล ทา้ยฉบบัขอแนบคู่มอืการทํา

อนิโฟกราฟฟิคฉบบัชาวพาณิชย์ เพื่อใหพ้วกเราสามารถสรา้งสื่ออินโฟกราฟฟิค พรอ้มนําเสนอไดอ้ย่าง 

มปีระสทิธภิาพ 

ทมีงาน กบภ.    
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กระทรวงพาณิชย์ ให้ความสําคัญในการพฒันาตลาดสินค้าอินทรีย์ โดยมุ่งพฒันาการตลาดทัง้ในและ

ต่างประเทศและมคีวาม ตัง้ใจทีจ่ะยกระดบัการผลติสนิคา้อนิทรยีท์ ัง้ในเชงิปรมิาณ และคุณภาพ ควบคู่ไปกบั

การแปรรูปผลติภณัฑ์ โดยการส่งเสรมินวตักรรมการผลติสนิค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด  

ในขณะเดยีวกนักจ็ะส่งเสรมิการตลาดและการประชาสมัพนัธ์สนิคา้อนิทรยี์ เพือ่ใหป้ระเทศไทยหลุดจากกบั

ดกัการขายสินค้าที่ เน้นปริมาณมากราคาตํ่า มาเป็นการขายสินค้าที่คุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดย

กระทรวงพาณิชย์ได้ ขบัเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ในการส่งเสรมิการตลาดสนิค้าอินทรยี์ของไทย สําหรบัปี 

2559-2564 รวม 4 ยุทธศาสตรห์ลกั ประกอบดว้ย 
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ยทุธศาสตรท่ี์ 1  การสร้างการรบัรู้ของผูเ้ก่ียวข้องตลอดห่วงโซ่อปุทาน 

   โดยสร้างการตระหนักรบัรูคุ้ณค่าและประโยชน์ที่ได้รบัจากการทําอนิทรยี์
และส่งเสรมิเกษตรกรใหต้ระหนักถงึความสําคญัของการปรบัการผลิต สรา้ง
ความเชื่อมัน่ใหแ้กผู่บ้รโิภค พรอ้มปลูกฝงัสรา้งจติสํานึกเกีย่วกบัเกษตรอนิทรยี์
ใหแ้ก่เดก็และเยาวชน เพื่อใหม้คีวามเขา้ใจเกีย่วกบัเกษตรอนิทรยีอ์ย่างถูกตอ้ง  

    ผลกัดนัการผลติตามมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรบัรองเกษตรอนิทรยี ์
เพื่อเพิม่มูลค่าและช่องทางการเขา้สู่ตลาด โดยผลกัดนัผ่านกลุ่มที่ได้ผ่านการ
ตรวจรบัรองมาตรฐานสากลและ กลุ่มทีไ่ดผ้า่นการตรวจรบัรองระบบการรบัรอง
แบบมสี่วนรว่ม (PGS) และทีไ่ดร้บัเครื่องหมาย Organic Thailand 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  ผลกัดนัมาตรฐานและระบบการ รบัรองเกษตรอินทรีย ์

ยทุธศาสตรท่ี์ 3  พฒันาและขยายตลาดสินค้าและบริการอินทรีย ์

   เพิม่ชอ่งทางการจาํหน่ายและขยายสนิค้าเกษตรอนิทรยี์ในประเทศ ผลกัดนั
การส่งออก ขยายตลาดสนิคา้ เกษตรอนิทรยี์ในต่างประเทศ และยกระดบัการ
จดังานแสดงสนิคา้อนิทรยีข์องไทยสู่ระดบัสากล 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  พฒันาสร้างมลูค่าสินค้าและบริการอินทรีย ์

   พฒันาและสรา้งมลูค่าให ้สนิคา้อนิทรยี ์โดยใชน้วตักรรมและเทคโนโลย ีศกึษา

การเพิม่มลูคา่สนิคา้อนิทรยีต์ลอดหว่งโซ่ และอาํนวยความสะดวกและพฒันา

โครงการพืน้ฐานทีเ่อือ้ต่อการสรา้งมลูคา่สนิคา้อนิทรยี ์

คอลมัน์พิเศษ 

• 10 เคลด็ลบัสาํหรบั

การสรา้งสือ่ 

Infographic อย่างมี

ประสทิธภิาพ 
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     ประเทศไทย ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งอาหารการกนิ ซึง่ผลไมข้องประเทศไทยกม็มีากมาย และเป็นทีน่ิยมของผูท้ีช่ ืน่ชอบการรบัประทานผลไมท้ัว่

โลก สิง่สาํคญัของผูผ้ลติและจาํหน่ายผลไม ้กค็อื การส่งออกผลไมส้ด เป็นกระบวนการสาํคญัในการส่งมอบสนิคา้จากแปลงถงึผูบ้รโิภค สถานการณ์

ปจัจุบนั ในแต่ละเขตการผลติทีส่ําคญัจะมทีัง้ผูร้วบรวมจากแปลงของชาวสวน หรอืชาวสวนที่มกีารทําการผลติเป็นกลุ่มจะนําผลผลติเขา้สู่ตลาด

กลางคา้ส่งในแต่ละเขต จากนัน้กจ็ะมผีูค้า้นําไปจาํหน่ายยงัตลาดย่อยปลายทางหรอืรา้นอาหาร ภตัตาคารต่างๆ ส่งออก รวมทัง้โมเดริ์นเทรดอกีจํา

หนวนหนึ่ง ซึง่โมเดริน์เทรดในขณะนี้จะพยายามเขา้ถงึกลุ่มผูป้ลกูโดยตรงเพือ่ความมัน่ใจในระบบ การผลติทีป่ลอดภยั และราคาจากตน้ทางทีถู่กลง 

แต่ปญัหาหลกัทีท่าํใหผ้ลไมไ้ทยไม่สามารถส่งออกไดม้ากเท่าทีค่วร คอื การขาดการจดัการหลงัการเกบ็เกีย่วทีเ่หมาะสม เนื่องจากทําใหอ้ายุของ

ผลติภณัฑ์สดปลายทางอยู่ไดไ้ม่นาน จงึทําตลาดยาก นอกจากนี้กระบวนการคดับรรจุ และทําความสะอาดผกัและผลไมไ้ทย ปจัจุบนัยงัมกีารใช้

สารเคมจีาํนวนมาก จงึพบปญัหาการตกีลบัของสนิคา้อย่างสมํ่าเสมอ ดงันัน้จงึต้องมกีารพฒันาและสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ สําหรบัการจดัการผลไม้

หลงัการเกบ็เกีย่ว เพือ่ลดปรมิาณสารเคมตีกคา้ง และ สามารถยดือายุผลติภณัฑ ์เพือ่ใหผ้ลไมไ้ทยสามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาดโลก 

    นวตักรรม เพ่ือการส่งออก ผลไม้ไทย 

“นวตักรรมแพคเกจทุเรียนเกบ็กล่ิน 100%” 

ทุเรยีนเป็นผลไมท้ี่ไดร้บัความนิยมสูงโดยเฉพาะตลาดจนีแต่ผู้บรโิภคไม่น้อยไม่ชอบกลิน่ของทุเรยีน 

ซึ่งกลิน่ทีท่ําให้ผูบ้รโิภคไม่ชอบนัน้เกดิจากกลิน่ของซลัเฟอร์ในเนื้อทุเรยีนทีป่ลดปล่อยออกมาดงันัน้

การลดกลิน่ของสารประกอบซลัเฟอรจ์งึเป็นสิง่จาํเป็นรวมถงึการพฒันาแถบชีว้ดัการบรโิภคของทุเรยีน

ก็นับว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการสื่อสารต่อผู้บริโภคว่าคุณภาพของเนื้อทุเรียนด้านในนัน้เป็น

อย่างไรการพฒันากล่องทุเรยีนไร้กลิน่แบบฉลาดอาศยัพื้นฐานของการผลติด้วยปจัจยัต่างๆ ได้แก่ 

เรือ่งของอายุของทุเรยีนทีเ่หมาะสมกระบวนการเตรยีมทุเรยีนก่อนการบรรจุและเกบ็รกัษา เรือ่งการลด

กลิน่แบบจําเพาะจงเจาะสําหรบักลิน่ของสารประกอบซลัเฟอร์รวมไปถึงเรื่องการชี้วดัความสดและ

คุณภาพของเนื้อทุเรยีนดว้ยแถบสผีสมสารธรรมชาต ิ

“นวตักรรมลดกล่ินและการแตกของผลทุเรียน”  

เป็นนวตักรรมเพื่อแก้ปญัหาในการส่งออกผลทุเรยีนซึ่งเป็นทีน่ิยมของตลาดจนี 

โดยปญัหาหลกัของการส่งออกผลทุเรยีนคอืกลิน่ไมพ่ึง่ประสงคแ์ละผลแตกระหว่าง

ขนส่งหรอืจําหน่าย ทมีวจิยัธรรมศาสตร์จงึพฒันาบรรจุภณัฑ์ทีใ่ชส้่วนผสมที่ป ัน่

จากเส้นใยส่วนต่างๆ ของพืชและแอคทีฟคาร์บอน ผสมกบัสารกนัเชื้อรา จน

กลายเป็นเสน้ในสาํหรบัจุ่มทุเรยีนทัง้ผล และรอเสน้ใยแหง้ จากการทดสอบพบว่า

เสน้ใยดงักล่าวช่วยลดกลิน่ไมพ่ึง่ประสงคแ์ละลดการแตกของผลทุเรยีนได ้

“นวตักรรม มะพร้าวน้ําหอมกบั Blanching Technique” 

    การใชเ้ทคโนโลย ีblanching ดว้ยแรงดนัและความรอ้นในปรมิาณทีเ่หมาะสมเพือ่ยบัยัง้กระบวนการเกดิสี

น้ําตาลโดยการยบัยัง้การทํางานของเอนไซมจ์ากนัน้จะทําใหก้ารใชส้ารฟอกขาวไดใ้นปรมิาณทีน้่อยลงสาร

ฟอกขาวทีม่คีวามเขม้ขน้ไมส่งูมากจะทาํใหไ้มม่กีารซมึผ่านเขา้สู่น้ามะพรา้วและจะทําใหม้ะพรา้วมคีวามสด

เสมอและสามารถแยกมะพรา้วอ่อนเกนิไปออกจากกระบวนการผลติได ้

“นวตักรรม แถบบง่ช้ีคณุภาพภายในของมะพร้าว โดยไม่ต้องเปิดผล” 

    โดยใชเ้ทคโนโลยบีรรจุภณัฑอ์จัฉรยิะพฒันาแถบสวีดัการเน่าเสยีของมะพรา้ว

จากการเปลี่ยนสีบนฉลาก เพื่อช่วยการส่งออกมะพร้าวน้ําหอมไปยังตลาด

ต่างประเทศ และยงัใชไ้ดก้บัตลาดภายในประเทศดว้ย 
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“นวตักรรม Active Packaging ลองกอง” 

    ลองกองเป็นไม้ผลที่ทํารายได้ให้เกษตรกรภาคใต้และภาคตะวนัออกค่อนข้างสูงมกีาร

ผลกัดนัในการส่งออกไปยงัต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่การส่งออกและการเก็บรกัษามกั

ประสบปญัหาดา้นการเสื่อมคุณภาพอย่างรวดเรว็ ไดแ้ก่ การหลุดร่วงของผล การเน่าเสยีง่าย

เนื่องจากโรคและแมลง และการเกดิสน้ํีาตาลหลงัจากการเกบ็เกีย่ว อกีทัง้ลองกองยงัมอีายุการ

เกบ็รกัษาและการวางจาํหน่ายสัน้เพยีง 4-6 วนัเท่านัน้  การเกบ็รกัษาลองกองเพื่อการส่งออก

โดยใชเ้ทคโนโลย ีActive packaging ร่วมกบัการเกบ็รกัษาผลลองกองสดในสภาพและอุณหภมูิ

ทีเ่หมาะสม ช่วยเพิม่ระยะเวลาการเกบ็รกัษาไดน้านถงึ 30 วนั โดยทีผ่ลลองกองไมร่ว่งออกจาก

ขัว้ และยงัคงคุณภาพการบรโิภค และสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูบ้รโิภคเป็นอย่างมาก 

“นวตักรรมถงุห่อชมพู่”  

   เป็นนวตักรรมสาํหรบัห่อชมพู่ทบัทมิจนัท์ก่อนเกบ็เกีย่ว ซึ่งช่วยใหช้มพู่

หลานกรอบและเร่งใหส้สีวย โดยนําฉนวนกนัรอ้นมาตดัเยบ็เป็นถุงขนาด

พอดกีบัผลชมพู่ และเย็บผ้าตีนตุ๊กแกเพื่อให้พบัตดิง่าย และมเีชอืกด้าย

เพือ่ดดูซบัและระบายน้ําออกจากถุง ซึง่ผลการทดลองพบว่า ชมพู่มผีวิมนั

วาว สแีดงสด และมรีสชาตหิวานกรอบกว่าชมพู่ทีห่่อดว้ยถุงปกต ิ

“นวตักรรมกล่องเกบ็ลาํไยสด ต่ออาย ุShelf life 120 วนั” 

   เทคโนโลยกีารผลติลาํไยเพือ่การส่งออกโดยไมม่กีารรมซลัเฟอรเ์พือ่รองรบัตลาดทีไ่มต่อ้งการ

ให้ลําไยผ่านกระบวนการฟอกสีด้วยซลัเฟอร์ไดออกไซด์โดยเทคโนโลยีดงักล่าวพฒันาบน

พืน้ฐานของปจัจยัต่างๆซึ่งมผีลต่ออายุและคุณภาพของการเกบ็รกัษา ไดแ้ก่ เรื่องของอายุของ

ผลลาํไยทีเ่หมาะสมกระบวนการเตรยีมลาํไยก่อนการบรรจุและเกบ็รกัษาการยบัยัง้กระบวนการ

เกดิสน้ํีาตาลบนผวิของลาํไยรวมถงึกระบวนการเคลอืบผวิดว้ยแวกซ์ผสมสารธรรมชาต ิ

     เนื่องจากผลไมไ้ทย อาท ิลาํไย ทุเรยีน มะพรา้ว ชมพู่ เป็นพชืเศรษฐกจิหนึ่งทีส่รา้งรายไดใ้หแ้ก่ประเทศ โดยในปี 2559 นี้ มกีารส่งออกผลไมส้ดไทยเป็น

มลูค่ารวมกว่า 3 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่ส่งออกไปยงัตลาดเป้าหมายหลกัอย่าง ประเทศจนี และรองลงมา ได้แก่ ประเทศฮ่องกง และเวยีดนาม แต่ใน

ขณะเดยีวกนั เกษตรกรเจา้ของสวนผลไมไ้ทย กลบัสญูเสยีเวลาและค่าใชจ่้ายไปกบัการดแูลบาํรุงดนิ และปรบัคุณภาพผลไมใ้หม้รีสชาตอิร่อยและสผีวิเรยีบ

สวยทัง้นี้ เพือ่เป็นลดความสญูเสยีของเวลาและค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ ตลอดจนสามารถส่งออกผลไมแ้ขง่ขนัเทยีบกบัตลาดต่างประเทศได ้การคดิคน้และพฒันา

นวตักรรมต่างๆ ทัง้นวตักรรมช่วยยดือายุและเกบ็รกัษาความสดใหม่ของผลไม ้จะช่วยยกระดบัรายไดแ้ก่เกษตรกรไทย และเป็นการบูรณาการองค์ความรู้

ดา้นเทคโนโลยกีารเกษตรมาปรบัใช ้ก่อนต่อยอดสู่งานวจิยัและนวตักรรมทีใ่ชไ้ดจ้รงิในหลากรปูแบบทีเ่อื้อประโยชน์ต่อภาคการเกษตรอย่างแทจ้รงิ 

“นวตักรรม Active Packaging เงาะ” 

    เทคโนโลยีการเก็บรกัษาผลเงาะสดโดยทัว่ไปสามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้เพียง 14 วัน  การนํา

เทคโนโลย ีActive packaging มาประยุกต์ใชใ้นการเกบ็รกัษาผลเงาะสดร่วมกบัการเกบ็รกัษาในอุณหภูมทิีเ่หมาะ 

และกรรมวธิใีนการลดปญัหาโรคและแมลงทีต่ดิมากบัผล สามารถยดือายุการเกบ็รกัษาผลเงาะสดไดน้านถงึ 25 วนั 

โดยทีคุ่ณภาพทัง้ภายนอกและภายในยงัเป็นทีพ่งึพอใจของผูบ้รโิภค 

ทีม่า : ภาควชิาเทคโนโลยกีารเกษตร คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมธ. ศนูยร์งัสติ 3 
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“ขว่งคนเตว ถนนคนเดนิ ...ตลาดต้องชมจงัหวดัลําพูน” เป็นการบูร

ณาการกจิกรรม ระหว่างหน่วยงาน กรมการค้าภายใน กระทรวง

พาณิชย์ องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัลําพูน และเทศบาลตําบลเวยีง

ยอง โดยการสนบัสนุนของจงัหวดัฯ ภายใตแ้นวคดิการส่งเสรมิธุรกจิ

ทอ้งถิน่ชุมชน โดยสนับสนุนผลติภณัฑ์ของผูค้นในชุมชนภายใต้วถิี

ชวีติของชุมชนนัน้ๆ ไดก้ําหนดเสน้ทางตลาดต้องชมตัง้แต่บรเิวณ

กาดขวัมุง (สะพานขวัมุงท่าสงิห์) ซึ่งอยู่บรเิวณหน้าวดัพระธาตุหริ

ภุญชยัวรมหาวหิาร ซึ่งคําว่าขวั คอื “สะพาน” ขวัมุงท่าสงิห์ ก็คือ

สะพานข้ามแม่น้ํากวงที่มีหลังคา ในอดีตใช้ในการสัญจรไปมา

ระหว่างชุมชนสองฝ ัง่แม่น้ํา เมื่อสะพานเริม่มรี่มเงาจากการใชเ้ป็น

เพยีงเสน้ทางสญัจรกก็ลายเป็นทีน่ัง่พกัผ่อนนัง่คุยกนั และพฒันามา

เป็นตลาดพื้นบ้านเล็กๆ และได้พัฒนาโดย องค์การบริหารส่วน

จงัหวดัลําพูน จดัทําเป็นศูนย์ OTOP ขายสินค้าพื้นบ้าน อาท ิ 

ผา้ฝ้ายทอมอื ผา้ไหมยกดอก เครือ่งไม ้ของทีร่ะลกึต่างๆ ผลติภณัฑ์

แปรรปูจากลาํไย เมือ่เราเดนิตามเสน้ทางกาดขวัมงุ จากบรเิวณหน้า

วดัพระธาตุหรภิุญชยัวรมหาวหิาร ขา้มสะพานขวัมุงท่าสงิห์ไปสู่อกี

ฝ ัง่หนึ่ง เราจะพบชุมชนเวยีงยอง ซึ่งเป็นชุมชนฝ ัง่เมอืงลําพูน และ

ชุมชนเวียงยอง เป็นชุมชน “ชาวยอง” ที่เข้ามาตัง้รกรากตัง้แต่

ระยะแรก มภีาษาพูดเป็นของตนเอง สําเนียงคล้ายชาวไตลื้อ สิบ

สองปนันาและเป็นชาวเชียงตุง มวีิถีชีวิตเรียบง่ายตัง้แต่อดีตมา

จนถึงปจัจุบนัท่ามกลางสงัคมเมอืงที่เจรญิรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว 

แต่ชาวเวยีงยองยงัคงอนุรกัษ์รกัษาศลิปวฒันธรรมประเพณีของชาว

เวยีงยองเอาไว ้เหน็ไดจ้ากเมือ่เราเขา้ไปในวดัต้นแกว้ในชุมชนจะม ี

 

“ กาดขวัมงุท่าสิงห ์จ.ลาํพนู ” กลุ่มทอผา้พื้นเมอืงของผูสู้งอายุ ปจัจุบนัไดม้กีารสาธติการทอ

ผา้และนําผลติภณัฑอ์อกมาจาํหน่าย อาทเิช่น ผา้ไหมแกมฝ้าย

ลายดอกพกิุลหรอืเรยีกอกีอย่างว่าดอกแกว้ ซึง่เป็นทีม่าของชื่อ

วดัต้นแก้ว ดงันัน้อาจกล่าวได้ว่า ตลาดต้องชมจงัหวดัลําพูน 

ข่วงคนเตว ถนนคนเดิน เส้นทางจาก กาดขวัมุงท่าสิงห์ไป

จนถึงวดัต้นแก้ว เป็นอีกหนึ่งแหล่งค้าขายของชุมชน โดยมี

สนิคา้ทีจ่าํหน่ายในตลาด เช่น ผลติภณัฑ์อาหาร ผลไม ้พชืผกั

อินทรีย์ สินค้าของที่ระลึกของชุมชน ผลิตภณัฑ์ชุมชนอื่นๆ 

รวมถงึผลติภณัฑผ์า้ไหมและผา้ฝ้ายยกดอกทีม่ ี

 

ขอ้มลูโดย: กรมการคา้ภายใน 

สินค้าที่ขายในตลาดเป็น ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลไม้ พืชผัก

อินทรีย์ สินค้าของที่ระลึกของชุมชน ผลิตภณัฑ์ชุมชนอื่นๆ 

รวมถงึผลติภณัฑผ์า้ไหมและผา้ฝ้ายยกดอก ของจงัหวดัลาํพนู 

กาดขวัมุงท่าสิงห์ ตัง้อยู่ตรงข้ามกับ วดัพระธาตุหริภุญชัย 

วรมหาวหิาร เปิดทุกวนัศุกร ์เวลา 16.00 - 21.00 น. 



สถานการณ์ต่างประเทศ 

สถานการณ์ปากท้อง : สรปุสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ (ไตรมาส  2 เมษายน-มิถนุายน) 
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 ท่องเท่ียว : ตวัเลขนกัท่องเทีย่วผ่านด่านสนามบนิสุวรรณภูมแิละ

สนามบนิดอนเมอืงเดอืน ก.ค.ขยายตวั +17.8% YoY สะทอ้นภาคการ

ท่องเทีย่วยงัคงแขง็แกร่ง 

สถานการณ์ในประเทศ 

 นโยบายการเงิน:  ภาครฐัร่วมกบัธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ใหก้ารสนับสนุนสถาบนัการเงนิทํา

ธุรกจิเกี่ยวกบั FinTech เพื่อนํานวตักรรมทาง

การเงนิใหม่ๆ  เขา้มามบีทบาทมากขึน้ คาดว่าไตร 

 นโยบายการคลงั : เมือ่วนัที ่8 กรกฎาคม 2559 ไดม้ปีระกาศกฎกระทรวง

แกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่20) พ.ศ. 

2513 และมาตรา 42 (17)  แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบญัญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบบัที่ 10) กล่าวถึงการ

ปรบัเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้สทิธิล์ดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา สําหรบัการซื้อ

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) โดยมเีนื้อหาสําคญัคอื ผูม้เีงนิไดจ้ะต้องถอืหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวไมน้่อยกว่า 7 ปีปฏทินิ (จากเดมิ 5 ปีปฏทินิ) 

 ภาพรวม : ทศิทางเศรษฐกจิโลกในช่วงเดอืนทีผ่่านมา เริม่มทีศิทางในเชงิ

บวกทีช่ดัเจนขึน้ โดยสงัเกตไดจ้าก นกัลงทุนเริม่มคีวามมัน่ใจต่อเศรษฐกจิมาก

ขึ้น  ซึ่งส่งผลใหท้ศิทางของตลาดทุนทัว่โลก ปรบัตวัไปในทางบวก  โดยนัก

ลงทุนส่วนใหญ่ได้ลดความกงัวลจากประเดน็ Brexit อย่างรวดเรว็ โดยราคา

สนิทรพัย์ส่วนใหญ่ปรบัตวัขึ้นสูงกว่าในช่วงก่อนการลงประชามติขององักฤษ  

และมคีวามมัน่ใจมากยิง่ขึน้ หลงั ตวัเลขทางเศรษฐกจิล่าสุดของสหรฐัฯ และจนี

มทีศิทางทดี ีและมกีารคาดกนัว่าธนาคารกลางประเทศสําคญัๆ จะมมีาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม พร้อมกบัมกีารวิเคราะห์กนัว่า การชะลอการขึ้น

ดอกเบีย้นโยบายของ Fed ออกไป 

   ซึง่สวนทางกบั IMF ทีอ่อกมาเตอืนว่าเศรษฐกจิโลกยงัคงอ่อนแอ และความ

เสีย่งขาลงเพิม่มากขึน้รวมทัง้ความไม่แน่นอนทัง้ดา้นเศรษฐกจิและการเมอืงที่

เพิม่มากขึน้หลงั Brexit พรอ้มทัง้ แนะนําใหป้ระเทศเศรษฐกจิก้าวหน้าอย่าง

เยอรมนีและสหรฐัฯ เพิม่การใชจ่้ายภาครฐัดว้ยการลงทุนดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

เพือ่ช่วยเสรมิการเตบิโตของเศรษฐกจิโลก 

มาส 4 จะสามารถประกาศใช้ได ้โดยเน้นการแกไ้ขผ่อนปรนกฎระเบยีบให้มี

ความยดืหยุ่นและปลอดภยัมากขึ้น เช่น การแก้ไขระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ระบบการชาํระเงนิ การแกไ้ขกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และเปิดโอกาสใหธุ้รกจิอื่น

เขา้มาเป็นสมาชกิได้ด้วย ภาครฐัยงัมนีโยบายกระตุ้นความเขม้แขง็ให้กบัผู้

ประกอบรฐัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ใหม้ขีดีความสามารถ

การแข่งขนัที่ด ีพร้อมปรบัโครงสร้างและขบัเคลื่อนให้เป็นระบบที่สามารถ

เขา้ถงึแหล่งเงนิทุน รวมถงึใชน้วตักรรมเพือ่สรา้งการเตบิโตทางธุรกจิและช่วย

ขบัเคลือ่นภาคเศรษฐกจิของไทย 

 การเบิกจ่าย/การลงทุนภาครฐัภาคเอกชน : ครม. อนุมตังิบ 2,300 ลา้น

บาทช่วยเหลอืเกษตรกรสวนผลไม ้หลงัอนุมตังิบ 45,000 ลา้นบาทช่วยชาวนา

ไปแลว้ในช่วงก่อนหน้า และเร่งผลกัดนัการประมลูการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐาน 

เช่น โครงการรถไฟฟ้า รถไฟทางคู่  และมอเตอร์เวย์ ในช่วงครึ่งปีหลัง 

เพือ่รกัษาอตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิไทย 

   สาํหรบัทศิทางการลงทุนของนกัลงทุนในตลาดทุนของไทย ซึ่งสะทอ้นความ

เชือ่ม ัน่ของนักลงทุนต่อเศรษฐกจิไทยและสอดคลอ้งกบัทศิทางของเศรษฐกจิ

โ ล ก  โ ดย ป ัจ จัย ใ น ปร ะ เทศ ไ ด้ ร ับ แ ร งห นุ น จ า กกา ร ซื้ อ เ ก็ ง กํ า ไ ร 

ผลประกอบการไตรมาส 2 ของบริษัทต่าง ๆ ที่เริม่ทยอยประกาศงบแสดง 

ผลการดาํเนินงานมแีนวโน้มทีด่ ีทาํใหน้กัลงทุนเริม่ม ัน่ใจว่าภาพรวมเศรษฐกจิ

ไทยในปีนี้จะเริม่ฟ้ืนตวั 
 การส่งออก : แมว้่าภาพรวมการส่งออกเดอืน เม.ย.59 จะยงัไม่ส่งสญัญาณ

ฟ้ืนตัว โดยการส่งออกมูลค่า 15,544.96 ล้านUS$ ลดลง 8.00% นําเข้ามูลค่า 

14,823.61 ลา้นUS$ ลดลง 14.92% ส่งผลใหไ้ทยเกนิดุลการคา้ 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  

 สหรฐัอเมริกา : ตวัเลขเศรษฐกจิสหรฐัฯ ดขี ึน้จากเดอืนก่อนหน้า ทัง้ในภาค

การผลติ บรกิาร และการจา้งงานนอกภาคเกษตร โดยจาํนวนชาวอเมรกินัทีย่ ื่น

ขอสวสัดกิารว่างงาน แตะระดบัตํ่าสุดในรอบ 3 เดอืน โดยลดลง 1,000 รายสู่

ระดับ 253,000 ราย ซึ่งตํ่ากว่าคาด รวมถึง ยอดค่าปลีกขยายตัวดีกว่าที่

คาดการณ์  ซึ่ง นักลงทุนคาดว่า Fed มมีุมมองเชงิระมดัระวงัต่อทศิทาง

เศรษฐกจิและค่าจา้ง จงึจะยงัไมข่ ึน้ดอกเบีย้นโยบายในปีนี้ แมว้่าเงนิเฟ้อจะเริม่

มทีศิทางสงูขึน้  

 ญ่ีปุ่ น : พรรครัฐบาลชนะการเลือกตัง้วุฒิสภาทําให้มีโอกาสที่จะแก้

รฐัธรรมนูญใหญ้ีปุ่น่มกีองทพัได ้ขณะทีต่วัเลขเศรษฐกจิญีปุ่่นยงัชะลอตวัลง ซึ่ง

แมว้่าญี่ปุ่นจะเผชญิสภาวะเงนิเยนแขง็ค่าและเงนิฝืด แต่ด้วยความเชื่อมัน่ใน

การรกัษาเสถยีรภาพของนโยบายการเงนิ BOJ ออกมาปฏเิสธการใชน้โยบาย 

“Helicopter Money” แต่หากจาํเป็นจรงิๆ อาจมกีารผ่อนคลายนโยบายเพิม่เตมิ 

โดยรฐับาลเล็งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงนิ 20 ล้านล้านเยน เพื่อ

ผลกัดนัเศรษฐกจิใหห้ลุดพน้จากภาวะเงนิฝืดและป้องกนัผลกระทบจาก Brexit 

 จีน : เศรษฐกจิจนีไตรมาส 2 ขยายตวัทjี 6.7% เท่ากบัในไตรมาสแรก จาก

การบรโิภคในประเทศและการลงทุนภาครฐั นักลงทุนจงึคลายความกงัวลต่อ

การชะลอตวัของจนีลง ขณะทีก่ารขยายตวัของสนิเชื่อเพิม่สูงขึน้ ซึ่งสะทอ้นให้

เห็นปญัหาโครงสร้างของจีนที่ต้องพึ่งสินเชื่อค่อนขา้งมากเพื่อให้เศรษฐกิจ

ขยายตวัไดต้ามเป้าหมาย 

 ยุโรป : ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มแีนวโน้มทีจ่ะต้องปรบัเงอืนไขการซื้อ

สนิทรพัยภ์ายใตโ้ครงการ QE เพือ่ใหส้ามารถอดัฉดีเงนิเขา้สู่ระบบไดต้ามเป้าท ี

80,000 ลา้นยูโร/เดอืน เนื่องจากพนัธบตัรรฐับาลยุโรปทีE่CB สามารถซื้อได ้

(ให ้Yield สงูกว่า -0.4%) มจีาํนวนน้อยลงทาํใหต้ลาดคาดหวงัขา่วดจีาก ECB 

ส่วนการประชุมของ ECB เมื่อวนัที่ 21 ก.ค. ซึ่งเป็นการประชุมครัง้แรก

หลงัจาก Brexit โดยผลเป็นไปตามคาด ทีป่ระชมุมมีตคิงอตัราดอกเบีย้นโยบาย

ไวท้ีเ่ดมิ และไมไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงวงเงนิ QE ขณะทีผ่ลกระทบ 

ของ Brexit ยงัจาํกดัอยู่ในองักฤษและยุโรปมากกว่าภมูภิาคอื่น 

จากการขยายเวลาถอืครอง จาก 5 ปี เป็น 7 ปี 

อาจทําให้เม็ดเงนิเข้าสู่กองทุนดงักล่าวลดลง 

ประกอบกบัรฐับาลได้ประกาศมาตรการทาง

ภาษีสํ าหรับปี  60 ซึ่ งมีการ เพิ่ม เติมการ

ลดหย่อนภาษี ซึง่คาดว่ารฐับาลจะเกบ็ภาษีได้

น้อยลง แต่อาจจะมผีลในแง่บวกทีเ่งนิจะสะพดั

เขา้สู่ระบบเศรษฐกจิเพิม่มากยิง่ขึน้ 



สถานการณ์ปากท้อง : สรปุสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร เดือนกรกฎาคม 

  
 

ทีม่า : สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร /การยางแหง่ประเทศไทย 

 สินค้าท่ีมีราคาสูงขึ้น เมือ่เทยีบกบัเดอืนทีผ่่านมา ไดแ้ก่ ข้าว

ยางพารา ปาลม์น้ํามนั มงัคดุ เงาะ ไข่ไก่  

ข้าว -  ราคาขา้วเปลอืกเจา้ทีเ่กษตรกรขายได ้ราคาสูงขึน้เมือ่เทยีบกบัเดอืน

ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตน้อยจากการเกิดภยัแล้ง ขณะที่ความ

ตอ้งการขา้วในตลาดส่งออกยงัคงมอีย่างต่อเนื่อง 

ไข่ไก่สด : เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดอืนที่ผ่านมา ในช่วงสปัดาห์สุดท้ายมรีาคา

ลดลงเล็กน้อย  เนื่องจากเขา้สู่ฤดูฝนหลายพื้นทีม่ฝีนตก การจบัจ่ายใชส้อยไม่

คล่องตวั ส่งผลใหค้วามตอ้งการบรโิภคไขไ่ก่อ่อนตวัลงเลก็น้อย  

ข้าว : ราคาขา้วทีเ่กษตรกรขายได ้ปรบัตวัสูงขึน้ต่อเนื่องจากเดอืนทีผ่่านมา 

เนื่องมาจาก ตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ จากความ

ตอ้งการในการส่งออกขา้วนึ่ง ทีเ่ขา้ซื้อขา้วในตลาดในปจัจุบนั ในขณะที ่และมี

ปรมิาณผลผลติออกสู่ตลาดน้อย โดย ขณะนี้เกษตรกร เริม่ทําการเพาะปลูก

ขา้วรอบใหม ่ในเขตชลประทาน ประมาณ 4 ลา้นไร่ ซึ่งคาดว่าผลผลติจะออก

สู่ตลาดในช่วงปลายปี 

ยางพารา : ช่วงสองสปัดาหแ์รกยางพารามรีาคาลดตํ่าลงต่อเนื่องจากเดอืนที่

ผ่านมา แต่มรีาคาสูงขึ้นค่อนขา้งมาก ในช่วงสองสปัดาห์หลงั โดยยางพารา 

ยงัคงไดร้บัปจัจยักดดนัจากค่าเงนิบาท และเงนิเยนทีแ่ขง็ค่าขึน้ เมือ่เทยีบกบั

ดอลลารส์หรฐั รวมถงึราคาน้ํามนัทีล่ดตํ่าลง แต่มปีจัจยัสาํคญัทีท่ําใหร้าคายาง

เพิม่สงูขึน้จากปรมิาณยางทีเ่ขา้สู่ตลาดน้อย เนื่องจากพื้นทีภ่าคใต้มฝีนตกชุก 

เป็นอุปสรรคต่อการกรดียาง 

 สินค้าท่ีมีราคาตํา่ลง เมือ่เทยีบกบัเดอืนทีผ่่านมา ไดแ้ก่ มนัสาํปะหลงั 

ทุเรียน ลาํไย ไก่เน้ือ สกุร 

ผลไม้ (มงัคุด/เงาะ) : เป็นช่วงที่ผลไม้ภาคใต้ เริ่มเข้าสู่ตลาด โดยในปีนี้ 

ปรมิาณผลไมภ้าคใต้ที่ออกสู่ตลาด มปีรมิาณตํ่ากว่าทีค่าดการณ์ และน้อยกว่า

ความต้องการของตลาด เพราะปีนี้อากาศรอ้นและแลง้ยาว ทําใหผ้ลไมอ้อกช้า 

จงึทาํใหร้าคาผลไมจ้ากภาคใตเ้พิม่สงูขึน้ 

ผลไม้ (ลาํไย) : ราคาปรบัตวัลดลงจากช่วงเดอืนทีผ่่านมา เนื่องจากเขา้สู่ฤดกูาล

ผลผลติออกสู่ตลาดมากขึน้ แต่เป็นราคาทีเ่กษตรกรพงึพอใจ เนื่องจากยงัคงขาย

ไดใ้นราคาสงู 

ไก่เน้ือ/สกุร  : ราคาค่อนข้างทรงตวั โดยปรบัลดลงเลก็น้อย เนื่องจากเขา้สู่

ฤดฝูนมฝีนตกหลายพืน้ทีท่าํใหค้วามตอ้งการบรโิภคชะลอตวัลง 

ผลไม้ –  ราคาปรบัตวัลดลงจากช่วงเดอืนทีผ่่านมา เนื่องจากเขา้สู่กลางฤดกูาล

ผลผลติออกสู่ตลาดมากขึน้  

มนัสาํปะหลงั : ราคามนัสาํปะหลงัทีเ่กษตรกรขายได ้ลดลงต่อเนื่องจากเดอืนที่

ผ่านมา โดยผลผลติออกสู่ตลาดลดลง เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาลเกบ็เกีย่ว 

ประกอบกบัฝนตกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เชื้อแป้งมนัสําปะหลงัลดตํ่าลง ทัง้นี้

ลานมันและโรงแป้งส่วนใหญ่หยุดดําเนินการผลิตเพื่อทําการบํารุงร ักษา

เครือ่งจกัร 
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สินค้า 

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน ก.ค.(บาท) 

ราคาเฉล่ีย 

(มิ.ย.) 

  

สปัดาห ์1 

  

สปัดาห ์2 

  

สปัดาห ์3 สปัดาห ์4 ราคาเฉล่ีย 

(ก.ค.) 

%เปล่ียนแปลง ราคา

เฉล่ีย 

ก.ค./มิ.ย. 

ข้าวเปลือกเจ้า 

ความช้ืน 15% (บาท/ตนั) 

8,452 8,599 8,690 8,691 8,699 8670 2.58 

หวัมนัสาํปะหลงัสดคละ 1.49 1.45 1.44 1.40 1.37 1.41 - 5.37 

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 48.39 47.64 46.82 49.18 51.60 48.81 0.87 

ผลปาลม์น้ํามนัทัง้ทลายมี

น้ําหนัก >15 กก. 

5.43 6.38 6.73 6.79 7.02 6.73 23.94 

มงัคดุคละ 28.99 26.53 35 43.83 58.96 41.08 41.70 

ทุเรียนหมอนทองคละ 73.75 68.59 70.92 65.93 63.29 67.18 - 8.91 

เงาะโรงเรียน (ตะกร้า) 29.67 42.07 49.41 42.18 38.75 43.10 45.26 

ลาํไยสดทัง้ช่อพนัธุ์อีดอ

เกรด A 

44.24 38.59 37.23 34.14 30.86 35.20 - 20.43 

ไก่รุ่นพนัธุ์เน้ือ 37.67 37.26 36.94 37.63 37.53 37.34 - 0.88 

สกุร น้ําหนัก 100 กก.  

ขึน้ไป 

71.92 71.21 70.67 70.62 70.19 70.67 -1.74 

ไข่ไก่สดคละ  

(บาท/ร้อยฟอง) 

303 305 307 307 306 306 0.99 

ปาลม์น้ํามนั : ราคาปาลม์น้ํามนัเพิม่ขึน้ต่อเนื่องจากเดอืนทีผ่่านมา เนื่องจาก

ผลกระทบจากสภาพอากาศช่วงฤดูมรสุมจึงส่งผลให้ปริมาณผลผลิตปาล์ม

น้ํามนัปรบัตวัลดลงตํ่ากว่าที่คาดการณ์ไว ้รวมถึงค่าเงนิรงิกติของมาเลเซีย

อ่อนค่าลง ส่งผลใหร้าคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดมาเลเซยีปรบัตวัสูงขึน้ ซึ่งจาก

สถานการณ์ที่ราคาปาล์มน้ํามนัมีราคาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมการค้า

ภายใน เริม่มกีารตดิตามราคาน้ํามนับรรจุขวดและสต็อกน้ํามนัปาล์มดบิอย่าง

ใกล้ชดิ เพื่อไม่ให้เกดิความขาดแคลนและกระทบต่อผู้บรโิภค รวมถึงเริม่มี

ความเคลื่อนไหวจากกระทรวงพลงังาน ทีอ่าจจะมกีารปรบัสูตรการทําน้ํามนั

ดเีซลที่ต้องใช้น้ํามนัปาล์มในการผลมสูตร B5 ใหเ้หลอื B3 โดยจะตดิตาม

สถานการณ์ก่อนมกีารตดัสนิใจดาํเนินการต่อไป 



แวดวงพาณิชย ์

7 

 วนัที่ 9 ก.ค.59 นายสมชาติ สร้อยทอง รองปลดักระทรวงพาณิชย ์ 

เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม ถนนคนเดินเขมราษฎร์ธานี อ.เขมราฐ  

จ.อุบลราชธานี โดยมนีายสนัต ิเหล่าบุญเสงีย่ม ปลดัจงัหวดัอุบลราชธานี 

กล่าวต้อนรบั และนายเอกศกัดิ ์อรยนันท์ พาณิชย์จงัหวดัอุบลราชธานี 

กล่าวรายงานถึงวตัถุประสงค์การจดังาน ซึ่งตลาดต้องชม “เขมราษฎร์

ธานี” เป็นตลาดที่มผีู้ประกอบการจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภณัฑ ์

OTOP ผูผ้ลติสนิคา้อนิทรยีเ์ขา้ร่วมจาํหน่ายสนิคา้มากกว่า 100 รา้นคา้  

 วนัที่ 8 ก.ค.59 พาณิชย์จงัหวดัอุดรธานี กล่าวจดังานของดเีมอืงอุดร 

The Best of Udonthani วนัที ่6 -10 ก.ค. 59 ณ หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรลั

พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็น

ประธานเปิดงาน โดยมสีมาชกิ Biz Club และเจรจาจบัคู่ธุรกจิ รวมทัง้สิ้น 

30 ราย ยอดจําหน่ายสนิคา้ 1,755,585 บาท แบ่งเป็นคําสัง่ซื้อ 404,800 บาท 

และยอดจําหน่าย 1,350,785 บาทและภายในวนัเดยีวกนั ทางสํานักงาน

พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมสร้างนักค้ามืออาชีพ (Smart 

Trader) ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ อุดรธานี โดยมผีู้

ประกอบธุรกจิในพืน้ทีภ่าคอสีาน จาํนวน 40 ราย เขา้ร่วมกจิกรรมนักการ

คา้มอือาชพีในครัง้นี้ 

 วนัที่ 11 ก.ค.59 นางกุลณี อิศดศิยั หวัหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง

พาณิชย์  ประชุมพบปะหารือร่ วมกับพาณิชย์จังหวัด เพชรบูร ณ์ 

คณะทํางานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร และ

เกษตรกรผูป้ลูกขา้วแบบแปลงใหญ่ จํานวน 30 ราย เพื่อรบัทราบผลการ

ดาํเนินงาน ปญัหาและอุปสรรค รวมทัง้ขอ้เสนอแนะของจงัหวดั โดยพบว่า

เกษตรกรในจงัหวดัไดร้บัการจดัสรรเมลด็พนัธุ์เรยีบรอ้ยแลว้ และได้เริม่

การหว่านและหยอดเมลด็พนัธุ ์โดยใชเ้ครือ่งหยอดเมลด็พนัธุ์จากกรมการ

ขา้ว ซึง่จะสามารถลดตน้ทุนไดถ้งึ 2 ใน 3 ของตน้ทุนการผลติ 

 วันที่ 16 ก.ค. 59 นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงพาณชิย ์เป็นประธานพธิเีปิดตลาดตอ้งชม “ตลาดถนนคนเดนิไท

หล่ม” ณ บรเิวณหน้าหอนาฬกิาทางเขา้ตลาดถนนคนเดนิไทหล่ม อําเภอ

หล่มสกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยม ีนายสุพล ศรีทบัทิม พาณิชย์จงัหวดั

เพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน และ นายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการ

จงัหวดัเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรบั พร้อมดว้ยนายกเทศมนตรเีมอืงหล่มสกั 

นายอําเภอเมอืงหล่มสกั ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัเพชรบูรณ์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้ประกอบการสินค้าและ

ประชาชนร่วมพธิเีปิดงาน 

 วนัที่ 12 ก.ค.59 สํานักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย คณะผู้แทน

ภาครฐัและเอกชน เขา้รว่มประชุมหารอืสรา้งความสมัพนัธ์ทางการคา้ของ

ภาครฐัและเอกชนไทย กบั สปป.ลาว ณ สภาการคา้และอุตสาหกรรมแห่ง

ลาว ในประเดน็การแลกเปลีย่นและเชือ่มโยงขอ้มลูทางเศรษฐกจิและความ

ร่วมมอื การสร้างเครอืข่ายธุรกจิ และส่งเสรมิการลงทุน พร้อมทัง้สํารวจ

ตลาดสนิคา้อุปโภคบรโิภคทีเ่วยีงจนัทน์เซ็นเตอร ์โดยมนีายสมบตั ิศริพิร

วทิยา ผู้อํานวยการศูนย์การค้าเวยีงจนัทน์เซ็นเตอร์ ให้เกยีรติบรรยาย

ประวตัแิละสภาพการคา้การลงทุนของเวยีงจนัทน์เซน็เตอร ์
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 วนัที่ 16-17 ก.ค. 59 นางพจันา ปญัจมรศัม ผูอ้ํานวยการสถาบนักรมพระ

จนัทบุรนีฤนาถ พรอ้มอาจารยท์ีป่รกึษาสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ และ

คณะทาํงานฯ เดนิทางไปยงัสํานักงานพาณิชย์จงัหวดัเพชรบุร ีเพื่อทํากจิกรรม

ถอดบทเรยีนกรณศีกึษาวธิกีารปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ (Best Practice) โดยมปีระธาน

และกรรมการเครอืข่าย Biz Club มาร่วมให้ขอ้มูลและแลกเปลีย่นความเห็น 

พรอ้มดว้ยเจา้หน้าทีส่าํนกังานพาณชิยเ์พชรบุรทีุกกลุ่มงานเขา้ร่วมกจิกรรมโดย

พรอ้มเพรยีงกนั 

 วนัที่ 21 ก.ค. 59 สํานักงานพาณิชย์จงัหวดัเชยีงใหม่ จดัการสมัมนาเชิง

ปฏบิตัิการ (Workshop) หวัขอ้ แนวทางการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์

สินค้าไลฟ์สไตล์ ณ ห้องดอยหลวง โรงแรมดวงตะวนั ภายใต้กิจกรรมการ

พฒันาทกัษะและองคค์วามรูข้องผูป้ระกอบการ SMEs กลุ่มสนิคา้ไลฟ์สไตล์ ใน

การพฒันาผลิตภณัฑ์สู่ตลาดสากลและการขยายผลการตลาดภายใต้พาณิชย์

ดจิิตอล โดยได้รบัเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านดารออกแบบสินค้าร่วมสมยัและ

สนิคา้ Industrial Design โดยมผีูป้ระกอบการจากกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 

(เชยีงใหม ่แมฮ่่องสอน ลาํปาง ลาํพนู) เขา้ร่วมฝึกอบรมจาํนวนกว่า 50 ราย 

 วนัที ่21 ก.ค. 59 สํานักงานพาณิชย์จงัหวดันครพนมจดังาน Road Show 

แสดงศกัยภาพเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษนครพนม เพื่อเชญิชวนนักธุรกจิ นัก

ลงทุน และผูป้ระกอบการ เขา้ไปลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษนครพนม 

ภายในงานมกีจิกรรมมากมาย ได้แก่ นิทรรศการแสดงศกัยภาพเขตพฒันา

เศรษฐกิจพิเศษนครพนมใน 7 มิติ การเสวนาและปาฐกถาภายใต้ Theme 

ศกัยภาพเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษนครพนม และมกีารจาํหน่ายสนิคา้ดสีนิคา้

เด่นจงัหวดันครพนม พร้อมทัง้การให้คําปรึกษาด้านการลงทุนในเขตพฒันา

เศรษฐกจิพเิศษนครพนม  

 วนัที ่21-22 ก.ค. 59 สํานักงานพาณิชย์จงัหวดัเชยีงใหม่ เขา้ร่วมเป็น

เครอืขา่ยดา้นการตลาด ในพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบน ตามโครงการพฒันาเพิม่

มลูค่าและยกระดบัมาตรฐานสนิคา้ OTOP ไทยสู่สากล ปี พ.ศ. 2559  จดั

โดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ ณ ศูนย์บรกิารวชิาการมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

โดยประกอบดว้ยกจิกรรมดงันี้ 

1. การสรา้งต้นแบบเครอืข่ายและพฒันาความพรอ้มเครอืข่าย เพื่อสรา้ง

ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและทมีเครอืข่าย มผีู้เชี่ยวชาญ และ

เครอืข่ายด้านองค์ความรู้ การตลาด สื่อ การผลติ ฯลฯ ในพื้นทีเ่ขา้ร่วม

จาํนวน 13 ราย 

2. กจิกรรมเครอืข่ายคุณค่าพบปะผูผ้ลติ/ผูป้ระกอบการ OTOP เพื่อทํา

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจและสร้าง กลยุทธ์

การตลาดใหแ้ก่ผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการ OTOP ร่วมกนั เป็นการเปิดโอกาส

ใหเ้กดิการพบปะและเปลีย่นระสบการณ์ ความคดิเหน็ ใหค้าํแนะนํา สรา้ง

ความสมัพนัธ์ทีด่รี่วมกนั โดยมผีูป้ระกอบการ OTOP ภาคเหนือตอนบน

เขา้ร่วมจาํนวน 38 ราย 

 วนัที ่25 ก.ค.59 สํานักงานพาณิชยจ์งัหวดัและสํานักงานสาขาชัง่ตวง

วดัเขต 2-5 สุรนิทร์  ออกตรวจสอบเครื่องชัง่รบัซื้อยางพารา(ยางกอ้นถ้วย)

เพือ่ป้องกนัมใิหเ้กษตรถูกเอาเปรยีบจากการใชเ้ครื่องชัง่ไม่ถูกต้องชัง่รบัซื้อ

ผลผลติ ในเขต อ.ละหานทราย  อ.บ้านกรวด จ.บุรีรมัย์ จํานวน 7 ราย  

เครือ่งชัง่ 9 เครื่อง ถูกต้อง 8 เครื่อง ผดิดําเนินคด ี1/1 ราย/เครื่อง เนื่องจาก

เป็นคดีที่เปรียบเทียบคดีได้ จึงนําส่งพาณิชย์จังหวดับุรีร ัมย์ ผู้มอีํานาจ

เปรยีบเทยีบคดทีําการเปรยีบเทยีบปรบัเป็นเงนิ 20,000 บาท สําหรบัเครื่อง

ชัง่ทีถู่กตอ้งไดต้ดิสติก๊เกอรร์ปูครฑุไวท้ีเ่ครือ่งชัง่ทีถู่กตอ้งทุกเครือ่ง 

 วนัที่ 26 ก.ค. 59 สํานักงานพาณิชย์จงัหวดักาฬสินธุ์ร่วมกับกลุ่ม

จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่ม

ศกัยภาพดา้นการตลาด วธิกีารเขา้สู่ตลาดสมยัใหม่ดว้ยธุรกจิออนไลน์ 

ตามโครงการจดัหาช่องทางการตลาดและสรา้งเครอืขา่ยทางการคา้ใหก้บั

ผูป้ระกอบการ โดยได้รบังบประมาณสนับสนุนจากกลุ่มจงัหวดัรอ้ยแก่น

สารสนิธุ ์ณ โรงแรมรมิปาว อําเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์
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GI นารู... 
ขาวเหนียวเขาวง จ.กาฬสินธุ 

กิจกรรมภธูร ...เดือนสิงหาคม - กนัยายน 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 

8 - 10 ส.ค. กจิกรรม “สรา้งความเขม้เขง็

เครอืขา่ยธุรกจิ MOC Biz Club” 

ครัง้ที ่6 

จ.ขอนแก่น สมัมนา สรา้งโอกาสและ

เสนอแนวทางพฒันาธุรกจิ 

สาํนกังานพาณชิยจ์งัหวดั

ขอนแก่น 

8 - 10 ส.ค. งานสมัมนาเรือ่ง"การคา้ไทยใน

อาเซยีนและมาตรการชว่ยเหลอืผู้

ไดร้บัผลกระทบจาก FTA" 

ณ โรงแรมพชี ลากนู่า รสีอรท์ 

แอนด ์สปา จงัหวดักระบี ่

งานสมัมนาเชงิวชิาการ สาํนกังานพาณชิยจ์งัหวดั

นราธวิาส 

24 - 28  ส.ค. งานแสดงและจาํหน่ายสนิคา้ 

"มหกรรมสุดยอด SME ของดทีัว่

ไทย" 

ณ บรเิวณสนามหน้าศาลากลาง

จงัหวดัมกุดาหาร อําเภอเมอืง

มกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร 

งานแสดงและจาํหน่ายสนิคา้ สาํนกังานพาณชิยจ์งัหวดั

นราธวิาส 

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

สนิคา้อญัมณแีละ

เครือ่งประดบั 

กรมส่งเสรมิการคา้ระหวา่ง

ประเทศ 

 ขา้วเหนียวเขาวง เป็นขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืง และพนัธุ ์กข 6 เป็นขา้ว

เหนียวทีไ่วต่อช่วงแสง ปลกูไดเ้ฉพาะนาปี ในเขตพืน้ทีอ่ําเภอเขา

วง อําเภอกุฉินารายณ์ (เฉพาะตําบลนาโก และตําบลหนองหา้ง) 

และกิง่อําเภอนาคู (เฉพาะตําบลนาคูและตําบลบ่อแก้ว) จงัหวดั

กาฬสนิธุ ์ความพเิศษของขา้วเหนียวเขาวง เป็นขา้วเหนียวทีเ่มือ่

นึ่งสุกจะหอม และนุ่ม ไมแ่ฉะตดิมอื และขา้วทีน่ึ่งแลว้เมือ่เกบ็ไวใ้น

ภาชนะปิดหลายชัว่โมงจนขา้วเยน็ ยงัคงรกัษาความอ่อนนุ่มไดอ้ยู่ 

ชาวกาฬสนิธุ ์ปลกูขา้วหลากหลายชนิดพนัธุ์แตกต่างกนัไป ขึน้อยู่กบัความ

เหมาะสมของสภาพพื้นที่ ส่วนใหญ่ปลูกขา้วเหนียวเพื่อการบรโิภคทีเ่หลอื

จงึขาย พื้นทีต่อนบนของจงัหวดับรเิวณเทอืกเขาภพูาน สภาพพื้นทีเ่ป็นที่

ดอนและที่ราบบรเิวณหุบเขา ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยที่มชีื่อเสยีง

เป็นที่ยอมรบัในเรื่องวิถีชีวิต วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ

พธิีกรรมต่างๆ เป็นสงัคมกสิกรรม ที่มคีวามประณีตบรรจง ในการผลิต

สนิคา้เกษตร โดยเฉพาะขา้วเหนียวเขาวง เริม่เป็นที่รูจ้กัและมชีื่อเสยีงใน

ตลาดขา้วสารจงัหวดักาฬสนิธุ์ตัง้แต่ พ.ศ. 2507 เมื่อกลุ่มผู้ประกอบการ

โรงสขีา้วขนาดเลก็ในเขตตําบลหลุบ อําเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ไดอ้อก

ตระเวนหาซื้อขา้วเปลอืกตามอําเภอต่างๆ ในจงัหวดัมาสเีป็นขา้วสารส่งขาย

ตามตลาดในจงัหวดักาฬสินธุ์และต่างจงัหวดั ปรากฏว่าข้าวเหนียวจาก

อําเภอเขาวง เป็นขา้วคุณภาพด ีไดต้้นขา้วมาก หุงสุกแลว้อ่อนนุ่มมาก มี

ความหอม จึงเป็นที่นิยมของตลาด ผู้บริโภคกล่าวขานถึงและสอบถาม

แหล่งทีม่าจงึเป็นทีม่าของ ขา้วเหนียวเขาวง  



10 เคล็ดลับ 
เพื่อการสรางสื่อ Infographic อยางมีประสิทธิภาพ 

ปจจุบันการนําเสนอขอมูลในรูปแบบ Infographic กลายเปนทางเลือกใหมที่เปนที่นิยมอยางแพรหลาย เนื่องจากทําใหคนที่เห็น
หรืออานสามารถเขาใจการทํางาน หรือเร่ืองที่จะสื่อไดงาย ผานรูปภาพ และ keyword สําคัญ แทนที่จะใชขอความมากมาย 

สวนประกอบสําคัญของการทํา Infographic  

ออกแบบ ขอมูล 

การคัดสรรขอมูลมานําเสนอแกผูอาน 

1. ขอมูลที่มีประโยชน : สามารถเปลี่ยนชีวิตคนไปในทางที่ดีขึ้น 
2. ขอมูลคุณภาพ : ตองมีเนื้อหาแนนรูลึกและรูจริง 
3. ขอมูลดึงดูดความสนใจ : ตองสดใหม ทันตอสถานการณ 
4. ขอมูลเชื่อถือได : ตองมีที่มาอางอิงชัดเจน 

กําหนดเปาหมายอยางชัดเจน 
1 

? 

? 

? 

? 

เพื่อตองการเขาถึงและหาลูกคากลุมใหม 

เพื่อสรางภาพลักษณของแบรนด หรือองคกร 

เพื่อการศึกษา 

เพื่อตองการสรางความบันเทิงแกผูอาน 

ตองการนําเสนอเพ่ือ
จุดประสงคอะไร? 

  การกําหนดวัตถุประสงคในการทําที่ชัดเจน  
จะชวยใหสามารถกําหนดรูปแบบการนําเสนอ 
ไดอยางเหมาะสมมากขึ้น 

กําหนดกลุมเปาหมายในการนําเสนอ 
2 

เราตองรูวาจะสื่อสารกับใคร? 

เลือกใชระดับภาษาใหเหมาะสม 
ตองรูความสนใจของกลุมเปาหมาย 



กําหนดใจความสําคัญเพียงเรื่องเดียว 
3 

Infographic ท่ีดี 
ควรมีการกําหนดประเด็นสําคัญเพียงประเด็นเดียว 

เพ่ือปองกันการสับสนของผูอานในการเขาถึงขอมูล 

เนื้อหามีความทันสมัย สดใหม 
4 

บอกเลา ส่ิงใหมๆ 

ทําเนื้อหาให 

สั้น กระชับ ตรงประเด็น 

ผลการสํารวจพบวา  
ผูชมสวนใหญใชเวลาอานขอมูล
มากที่สุดเพียง 3 นาที่ 

คนควาขอมูลที่ใชใหดี 
5 

การเก็บรวบรวมขอมูล และคัดเลือกขอมูลมาใช  
ควรคนความาจากสื่อหลายๆ ดาน 

เพื่อมุมมองท่ีหลากหลาย  
และขอมูลมีความถูกตองย่ิงขึ้น 

นําเสนอหัวเรื่องที่นาติดตาม 
6 

90%  
จะเขาไปติดตามเนื้อหาบน Infographic 
เพิ่มเติม หากหัวเร่ืองมีความนาสนใจ 

ของคนอาน 
สวนใหญ 



ออกแบบใหโดดเดนและสะดุดตา 
7 

การออกแบบชวยใหเขาถึงและทําความเขาใจ
กับขอมูลที่นําเสนอไดงายย่ิงขึ้น BLOCK 1 

ใชการเนนสีและขนาด 
กับขอมูลและตัวเลขที่มีความสําคัญ  

BLOCK 2 

แบงสวนของขอมูลใหชัดเจน 

ขอมูลเชิงคุณภาพ นําเสนอดวย รูปภาพ 
ขอมูลเชิงปริมาณ นําเสนอดวย ตัวเลข 

บอกตอและแชรไปอยางกวางขวาง 
8 

เผยแพร Infographic ผานส่ือ Social Media 
Infographic ที่ไมไดมีการเผยแพร  
เปรียบเสมือนเกาะในมหาสมุทรอันกวางใหญ 
ที่ยังไมมีใครคนพบ 

แหลงที่มาของขอมูล 
9 

ระบุและอางอิงถึงแหลงท่ีมาของขอมูลอยางชัดเจน 

สรุปขอมูล 
10 

สรุปขอมูลท้ังหมดท่ีนําเสนอ 
เพ่ือชวยใหสามารถเขาใจถึงใจความสําคัญ 
ของเนื้อหาไดอยางถูกตองและตรงประเด็น 

ทั้งหมดนี้เปนแนวทางที่ใชในการทํา Infographic  ซึ่งเปนการสื่อสารเรื่องราวและขอมูลขาวสารผานภาพ  
ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองใหความสําคัญกับขั้นตอนการคัดสรรขอมูลและรูปภาพ เพื่อให Infographic  
เขาใจงาย นาอาน สามารถสื่อสารไดตรงตามวัตถุประสงค 

ขอมูลจาก Learningstudio.info 
จัดทําโดย กองบริหารการพาณิชยภูมิภาค สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
เบอรโทรศัพท 02 - 507 - 6465  
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