
          สวสัดคี่ะท่านผูอ่้านทุกท่าน  เดอืนกนัยายนของทุกปี คอืเดอืนสุดท้ายของปีงบประมาณแผ่นดนิ
และวนัที ่30 กนัยายน ซึ่งเป็นวนัสิ้นสุดปีงบประมาณของทุกปี ก็จะเป็นก าหนดวนัสิ้นสุดอายุราชการ 
ของขา้ราชการทีม่อีายุครบ 60 ปี  ทีเ่รยีกว่า “เกษยีณอายุราชการ” ซึง่ปีหนึ่งๆ กจ็ะมขีา้ราชการจ านวน
ไมน้่อย ทยอยกนัเกษยีณอายุราชการต่อเนื่องกนัไมข่าดสาย จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมภิาคฉบบันี้จงึขอ
ฝากบทกลอนให้ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า ชวีติในวยัเกษียณของท่าน
ทัง้หลายจะมแีต่ความเกษมสุข ราบรืน่ และร่มเยน็ ตลอดไป 

เมือ่ถงึวนัเวลาฟ้ากเ็ปลีย่น     กาลเกษยีณเวยีนมาน่าใจหาย  
ตอ้งอ าลาจากกนัแสนอาลยั    แต่สายใยความผกูพนัยงัมัน่คง  

คุณความดปีระจกัษ์เป็นหลกัฐาน    ตรากตร างานอย่างซื่อสตัยม์ไิหลหลง  
                              พฒันาชาตไิทยใหย้นืยง    เกยีรตดิ ารงกอ้งปรากฏมวิางวาย  
                    ระยะทางจกัเป็นเครือ่งพสิจูน์มา้    วนัเวลาบอกคุณค่าของคนได ้ 
                   ผ่านรอ้นเยน็อุปสรรคมามากมาย    ความดงีามทีส่รา้งไวม้มิเีลอืน  
                  ขออญัเชญิพระไตรรตัน์มาปกป้อง   จงคุม้ครองใหม้สีุขหาใครเหมอืน  
                 เกยีรตภิมูจิะปรากฏเป็นหลกัเรอืน    คอยย ้าเตอืนตราตรงึตราบนิรนัดร ์

ทมีงาน กบภ.    
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การมอบนโยบายของรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์: 
การส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจการค้าในภมิูภาคให้กบัพาณิชยจ์งัหวดั 

    ในวนัศุกรท์ี ่16 กนัยายน 2559 นางอภริด ีตนัตราภรณ์   รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบนโยบาย
ใหก้บัพาณิชย์จงัหวดัทัว่ประเทศ  เรื่องการส่งเสรมิและพฒันาเศรษฐกจิการคา้ในภูมภิาค ณ ศูนย์ฝึกอบรม 
ชัน้ 6 กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์โดยทีก่ระทรวงฯ จะมกีารปรบับทบาทเพือ่มุง่ “พาณชิย ์4.0” 
ดว้ยวสิยัทศัน์ “ฉบัไว โปร่งใส มองไกล ใกลช้ดิประชาชน” ซึง่มคีวามหมาย ดงันี้ 
   1. ฉบัไว คอื การพฒันาเทคโนโลย ีปรบัปรุงระบบขอ้มลูใหท้นัสมยั ใหบ้รกิารรวดเรว็ ท าใหด้ขี ึน้ โดยต้อง
ยดึโยงเครอืขา่ยกระทรวงทัง้ในภมูภิาค ส่วนกลาง และต่างประเทศ เขา้กนัใหไ้ด ้โดยหากในต่างประเทศ เหน็
ว่ามตีลาดที่เหมาะสม มสีิง่แปลกใหม่ทีป่ระเทศควรพฒันาปรบัปรุง กใ็หน้ าเสนอเขา้ส่วนกลาง ส่วนกลางก็
ถ่ายทอดออกไปสู่ส่วนภมูภิาค เพือ่ใหม้กีารผลติ ช่วยเหลอืการผลติของชุมชน 
   2. โปร่งใส คอื ให้ทุกส านักงานพาณิชย์จงัหวดั ยดึความโปร่งใสตามนโยบาย Zero Corruption เป็น
แนวทางในการด าเนินงานอย่างเคร่งครดั ต่อเนื่อง 
   3. มองไกล โดยมพีาณิชย์ในต่างประเทศท าหน้าที่ให้ขอ้มูลนัน้ส่วนหนึ่ง พาณิชย์จงัหวดัที่อยู่ในพื้นที่ก็
สามารถมองไกลได้ โดยใช้ความรอบรู้ ต้องรู้ว่าในพื้นที่ของท่านมจีุดแขง็อย่างไร มสีนิค้าอะไร จะได้น า
ขอ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ประสานกบัในพื้นทีว่่าเป็นไปไดห้รอืไม่  โดยกระทรวงพาณิชย์ได้รบัเหน็ชอบจาก 
ครม. ใหจ้ดัตัง้สถาบนัส่งเสรมิสนิคา้เกษตรนวตักรรม ซึ่งจะสามารถน าพาสนิคา้เกษตรของไทยใหม้มีลูค่าที่
เพิม่สงูขึน้ได ้เพราะปจัจุบนัสนิคา้เกษตรของไทยยงัเป็นขัน้พืน้ฐานอยู่ เช่น มนัส าปะหลงัทุกปีมกีารรอ้งเรยีน
ราคาตก เพราะเรายงัท ามนัเสน้ ท าเป็นแป้งกเ็ลก็น้อย ซึ่งจรงิๆ แลว้มนัส าปะหลงัสามารถไปสู่อุตสาหกรรม
ไดอ้กีเยอะ หรอืปาลม์น ้ามนั กย็งัมอีนาคตอกีไกล สามารถพฒันาสรา้งมลูค่าเพิม่ไดอ้กี ดงันัน้เราจะพน้ความ
ยากจนไดถ้้าเอานวตักรรมเขา้มายดึโยงกบัการผลติของประเทศ ต้องตัง้เป้าผลกัดนัใหเ้กดิ Smart Farmer 
มากขึน้ ซึง่จะส าเรจ็ไดก้ด็ว้ยความร่วมมอืร่วมใจของทุกท่าน 
   4. ใกลช้ดิประชาชน บางครัง้ทีเ่ราคดิเองว่าอนันี้ด ีแต่ท าไมเกษตรกรบอกวา่ยงัไมใ่ช่ จงึควรปรกึษาในพืน้ที ่
บางครัง้ส่วนกลางกไ็มท่ราบทุกเรือ่ง ตอ้งน าเสนอว่ามกีารปรบัเปลีย่นการท างานอย่างไร ต้องท างานร่วมกนั 
ไม่ใช่รอรบัค าสัง่อย่างเดยีว ต้องจุดประกายความคดิจากพื้นที่ข ึ้นมา ทางส่วนกลางและต่างประเทศจงึจะ
สามารถตอบสนองโจทย์ของท่านได้ เรื่องของ Startup ผู้ประกอบการรายใหม่ซึ่งเป็นรายย่อย ต้องใช ้
 



การตลาดมาน าการผลติ ซึง่เป็นภาระใหญ่ทีส่ าคญัทีร่ฐับาลมอบหมายมา ณ วนันี้เราตอ้งบอกใหไ้ดว้่าตลาดต้องการอะไร สนิคา้ OTOP 
ท ายงัไงใหต้รงความตอ้งการตลาด ปจัจุบนักระแสโลกยอ้นกลบั คนอยากกลบัสู่ธรรมชาต ิกนิอาหารไรส้ารพษิ ทีส่งิคโปร์ 2 ปีทีแ่ลว้ไม่
รูจ้กัขา้วส ีแต่ปีนี้สงิคโปรเ์น้นใหก้นิอาหารสุขภาพ ท าใหข้า้วสไีมพ่อขายในสงิคโปร ์ดงันัน้ เราตอ้งมองอนาคตพชืผกัอื่นๆ ซึ่งในอนาคต
จะเป็นเช่นนี้ ประเทศผูผ้ลติจะเน้นการผลติทีไ่มท่ าลายสิง่แวดลอ้ม เช่น IUU การประมง งาชา้ง โลกรอ้น นอกจากนี้เราตอ้งสรา้งแบรนด์
สนิคา้ เช่น เรือ่งเกลอื สามารถน ามาท าแป้งผดัหน้าได ้แต่ต้องน าไปพฒันาตวัผลติภณัฑ์เพิม่เตมิ เช่น packaging การโฆษณาว่าดกีบั
ผวิอย่างไร  ส่วนในภาคบรกิารมกีารเตบิโตสูงมาก แต่ละพื้นทีม่คีวามหลากหลาย มคีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้น ต้องเขา้ไปช่วยดู เช่น 
สุขภาพ สปา นัน้ ผลติภณัฑท์ีใ่ช ้สามารถจะน าโมเดลธุรกจิไปพฒันาธุรกจิใหเ้ขาได้ 
     ทัง้หมดนี้คอืบทบาทใหม่ของพาณิชย์ภูมภิาคที่อยากจะเหน็การท างานทีส่อดคลอ้งกบันโยบายของรฐั วนันี้อาจท าได้ไม่ทัง้หมด  
แต่เมือ่เป็น one roof แลว้ พาณชิยจ์งัหวดัทัว่ประเทศตอ้งสรา้งความเขม้แขง็ ความสามคัคใีนส านักงาน เพื่อใหห้น่วยงานทีท่ างานดว้ย 
โดยเฉพาะผูว้่าราชการจงัหวดัเหน็ว่านี่คอืกระทรวงพาณชิยท์ีจ่ะตอบสนองประเดน็ความตอ้งการ ขอ้เรยีกรอ้ง ของพืน้ทีไ่ดใ้นระดบัหนึ่ง 
บางอย่างเกนิความสามารถกใ็หส้่งต่อเขา้มาส่วนกลางช่วยด ูมคีวามฉบัไว เป็นหเูป็นตาใหก้ระทรวง รฐัมนตรวี่าการฯ กล่าวว่า “เราต้อง
เหน็ภาพก่อนทีเ่หตุการณ์จะเกดิขึน้ การแบ่ง 18 กลุ่มจงัหวดั ท าใหเ้กดิการท างานร่วมกนัระหว่างจงัหวดั เป็นขุนพลเศรษฐกจิ แต่ไม่ได้
ออกไปรบเดีย่ว มกีองหลงัตามมา มแีมท่พัปกป้อง ท างานเป็นทมี” 

“พาณิชย ์4.0   ฉับไว โปร่งใส มองไกล ใกล้ชิดประชาชน”  

ยทุธศาสตรก์ระทรวงพาณิชย ์ระยะ 20 ปี 

ยทุธศาสตรก์ระทรวงพาณิชย ์ระยะ 20 ปี (กรกฎาคม 2559 – พ.ศ.2579) ไดแ้ก่ 
1. พฒันาผูป้ระกอบการแบบครบวงจร เพือ่ใหม้คีวามสามารถแขง่ขนัระดบัภมูภิาคและโลก คอืการพฒันาเกษตรกรใหเ้ป็นผูป้ระกอบการ 
ทีส่ามารถจดัการ demand & supply อย่างครบวงจร cross sector รวมทัง้ส่งเสรมิการเชือ่มโยงกบัทอ้งถิน่และขยายไปต่างประเทศ 
การส่งเสรมิผูป้ระกอบการวสิาหกจิเพื่อสงัคม ส่งเสรมิ SME รูใ้ช ้Trade Digitization เพื่อใหธุ้รกจิทนัสมยั การส่งเสรมิการใชน้วตักรรมที่
ตอบสนองความตอ้งการของตลาดและต่อยอดนวตักรรมดว้ยตลาด และการพฒันาธุรกจิบรกิารใหม้มีาตรฐานและคุณภาพระดบัสงู 
2. สร้างระบบการค้าให้มปีระสทิธภิาพ เพื่อรองรบัความเปลี่ยนแปลงจากภายนอก คอืการ ปรบักฎระเบยีบสู่การค้าเสร ีสอดคลอ้งกบั
นวตักรรมทางการคา้สมยัใหม่ พฒันากลไกเยยีวยาผูร้บัผลกระทบจากการเปิดเสรทีางการคา้ พรอ้มทัง้สรา้งและพฒันา trade digitization 
3. การเสรมิสร้างบทบาทผู้บรโิภค เพื่อรองรบัระบบเศรษฐกจิการคา้อนาคต เป็นการส่งเสรมิให้ผูบ้รโิภคมคีวามรู้ มเีหตุผล มภีูมคิุ ้มกนั  
มคีวามพอประมาณ และสามารถรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงของตลาดและนวตักรรมสมยัใหม่ไดอ้ย่างทนัท่วงท ีสอดคลอ้งกบัหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง ส่งเสรมิใหผู้บ้รโิภคมบีทบาทในการดแูลตลาด และก าหนดพฒันาการของตลาด 
4. การบูรณาการกบัระบบการคา้โลก เพื่อใชป้ระโยชน์จากภายนอก คอื การประสานเศรษฐกจิการค้าการลงทุนกบัอาเซยีน โดยเฉพาะ 
CLMV ดว้ยการเจรจาเปิดเสร ีสรา้งมาตรฐานร่วม และเชือ่มโยงระบบขนส่ง ประสานเศรษฐกจิการคา้การลงทุนและใชป้ระโยชน์จากความ
ร่วมมอืระดบัพหุภาค ีอาท ิRCEP TPP WTO รวมทัง้ขบัเคลือ่นกลไกการคา้กบัประเทศก าลงัพฒันา และสรา้งความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิ
การคา้อย่างใกลช้ดิกบัประเทศทีพ่ฒันาแลว้ 

ทีม่า นายสมเกยีรต ิตรรีตันพนัธ ์ ผูอ้ านวยการส านกังานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ 2 

มัน่คง การค้ามเีสถียรภาพ โดยสร้างความเหนียวแน่นของระบบการค้าของประเทศเอง ต้องสร้างความเป็นธรรมในตลาด 
เขา้ถงึผูด้อ้ยโอกาส รกัษาสิง่แวดลอ้ม  

มัง่คัง่  
สรา้งโอกาสทางการคา้ท าใหเ้กดิความมัง่คัง่ คอื ต้องเชื่อมต่อกบัต่างประเทศ โดยเชื่อมในภูมภิาคก่อน เริม่จาก CLMV 
เพราะเศรษฐกจิโลกจะยา้ยมาทางเอเชยี ดงันัน้ จนี อนิเดยี จะส าคญั ถ้าเขาเจรญิ เราจะเป็นผูน้ าความเจรญิไดโ้ดยเป็น
ตวัเชื่อมโยงเขา โดยเชื่อมกบั CLMV ก่อน เพราะเป็นการสรา้งสะพานเอเชยีใต้ กบัเอเชยีตะวนัออก เราเป็นตวักลาง 
เหมอืนเราเป็นสีแ่ยก จะอยู่ทีเ่ราว่าจะพฒันาพืน้ทีข่องเราอย่างไร ขณะเดยีวกนัเชือ่มดว้ย Demand Driven 

พฒันาการคา้ เร่งสรา้งความสามารถในการแข่งขนั คอื ต้องสรา้งมลูค่าเพิม่ใหเ้กดิขึน้ในประเทศให้ไดแ้ละต้องพฒันา
ตวัเองไปสู่ภาคบรกิาร คนไทยมศีกัยภาพและความไดเ้ปรยีบดา้นความละเอยีดอ่อนและการม ีservice mind เราผลติ
สนิคา้เกษตรดีๆ  อาหารด ีอากาศด ีคนทีอ่ื่นกอ็ยากมาอยู่ 

ยัง่ยืน  



Grow Together with  
our Best Neighbor, Cambodia  

เสริมความรู้ คู่การลงทุน ในประเทศเพ่ือนบ้าน กมัพชูา 
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    ในอาเซียน กมัพูชาถอืเป็นพนัธมติรที่ส าคญัมากของไทย ทัง้ในฐานะประเทศเพื่อน
บ้านและฐานะสมาชกิกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งมคีวามร่วมมอืและความสมัพนัธ์ทาง
เศรษฐกจิ การคา้การลงทุนอย่างใกลช้ดิทัง้ภาครฐัและเอกชนในทุกระดบัในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมา ไทยส่งออกสนิคา้ไปกมัพูชาเป็นมลูค่าเฉลีย่ปีละไม่น้อยกว่า 4,900 ลา้นเหรยีญ
สหรฐัฯ ขยายตวัอย่างต่อเนื่องเฉลีย่สูงถงึรอ้ยละ 21 ต่อปี ถงึแมว้่าในช่วง 7 เดอืนทีผ่่าน
มาของปี 2559 จะหดตวัรอ้ยละ 17 เป็นเพราะสาเหตุหลกัจากราคาน ้ามนัทีอ่ยู่ในระดบัต ่า 
อย่างไรกด็ ีกมัพชูาอยู่ในช่วงเร่งรดัพฒันาประเทศ ท าใหเ้ศรษฐกจิขยายตวัอย่างรวดเรว็
เฉลี่ยราวร้อยละ 8 ต่อปี ก่อให้เกดิกระแสการเปลี่ยนแปลงทัง้ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 
ตลอดจนวถิกีารด าเนินชวีติของชาวกมัพชูาทีม่คีวามเป็นสงัคมเมอืงมากขึน้ รวมทัง้ก าลงั
ซื้อของชาวกมัพชูาทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้ นบัเป็นโอกาสทีน่่าสนใจของผูป้ระกอบการไทยที่
จะเขา้ไปแสวงหาโอกาสการลงทุนและขยายช่องทางการคา้และบรกิารไปกมัพชูา 

      กระทรวงพาณชิยม์กีารก าหนดกลยุทธเ์ชงิรุก มุง่เจาะตลาดทีม่ศีกัยภาพทัง้เมอืงหลกัและเมอืงรองทางเศรษฐกจิ (City Focus) ในทุกมติิ
ทัง้ดา้นการคา้และการลงทุน ผ่านการขยายช่องทางการคา้ ทัง้ช่องทาง   modern trade และ E-Commerce รวมถงึการจดัตัง้ ศูนย์กระจาย
สนิคา้ ซึง่ในปีหน้ากระทรวงไดก้ าหนดจดักจิกรรมส่งเสรมิการคา้สนิคา้และบรกิารไทยทัง้ในเมอืงหลกัของกมัพูชา (กรุงพนมเปญ) และเมอืง
รอง อาท ิเมอืงไพลนิ ซึ่งมศีกัยภาพสูงและอยู่ใกล้เขตชายแดนไทย รวมถงึการส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบการไทยไปประกอบธุรกจิในสาขาที่มี
ศกัยภาพในกมัพชูา เช่น ธุรกจิบรกิารก่อสรา้งครบวงจร ธุรกจิบนัเทงิ และการเจาะตลาด Superrich ตลอดจนไดจ้ดัตัง้ศนูยพ์ฒันาการคา้และ
ธุรกจิไทยในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนใน   แต่ละประเทศ เพือ่ใหบ้รกิารขอ้มลูขอ้มลูและใหค้ าปรกึษาเชงิลกึ ประสานงาน จดัท านัดหมาย
ในการพบหารอืหน่วยงานต่างๆ และอ านวยความสะดวกใหก้บัผูป้ระกอบการไทยทีเ่ดนิทางไปตดิต่อธุรกจิในประเทศอาเซยีน  
      นอกจากนี้ การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนหรอื AEC เพื่อเป็นตลาดและฐานการผลติเดยีว (Single Market and 
Production Base) ผูป้ระกอบการ SMEs ควรต้องเตรยีมความพรอ้มและปรบัตวัเชงิรุก เพื่อชงิความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั ทัง้การหา
พนัธมติรทางธุรกจิ การลงทุนประกอบธุรกจิหรอืขยายฐานการผลติในประเทศเพื่อนบ้าน การยกระดบัมาตรฐานและคุณภาพสนิคา้ สร้าง 
จุดแขง็ใหต้วัเอง ตลอดจนการพฒันาองคค์วามรูใ้นดา้นขอ้กฎหมาย กฎระเบยีบต่างๆ เพื่อการลดความเสีย่งทางธุรกจิ และใชป้ระโยชน์จาก
สิง่อ านวยความสะดวก/นโยบายเอื้อประโยชน์ต่อนกัลงทุนของภาครฐั 

ทีม่า : ค ากล่าวของ นางอภริด ีตนัตราภรณ์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณชิย ์ในการเป็นประธานเปิดเสวนา “Grow Together with our Best Neighbor, Cambodia 
เสรมิความรู ้คู่การลงทนุ ในประเทศเพื่อนบา้น กมัพูชา” เมื่อวนัพฤหสับดทีี ่22 กนัยายน 2559 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี ้



เปิดตลาดภมิูภาค 

เท่ียวตลาดภาคอีสาน: 

     

สะพานไม้แกด า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในมหาสารคาม 
เพราะเป็นสะพานไมเ้ก่าแก่ทีเ่ชื่อมระหว่างบา้นแกด ากบับา้นหวัขวั 
ด้วยความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ที่ทอดข้ามหนองน ้ าแกด า 
หนองน ้าธรรมชาตทิีง่ดงามดว้ยดอกบวับาน และพชืน ้าสเีขยีวตลอด
เส้นทาง ในวันที่ฟ้าโปร่งการเก็บภาพที่สะพานไม้แกด าแห่งนี้ 
งดงามเป็นอย่างยิง่ ดว้ยความเก่าแก่ของสะพานไมแ้กด าซึ่งสรา้งมา
นานนมแลว้ ชาวชุมชนทัง้สองฟากฝ ัง่จงึร่วมแรงร่วมใจกนัซ่อมแซม
สะพานแห่งนี้ไว ้เพือ่อนุรกัษ์ไวใ้หค้นรุน่หลงัไดใ้ชป้ระโยชน์ และเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่ดงึดูดนักท่องเที่ยวและนักถ่ายภาพให้มาเยอืน 
เป็นการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ตลาดต้องชม 
สะพานไมแ้กด า ถอืเป็นความร่วมมอืของประชาชนในทอ้งถิน่ อนัมี
เอกลกัษณ์แห่งการคา้การขายตามตัง้แต่สมยัโบราณ การมแีหล่งน ้า
ธรรมชาตถิอืเป็นแหล่งอาหารทีอุ่ดมสมบูรณ์ของบรรดาสตัว์น ้า และ
พืชผกัสีเขยีว การส่งเสริมผกัพื้นบ้าน ปลอดภยัจากสารพิษเป็น 
อตัลกัษณ์ของชุมชนอย่างแทจ้รงิ การผลติผา้ไหม ผ้าฝ้ายทอมอืก็
เป็นภูมปิญัญาอันล ้าเลิศ ในท้องถิ่น จึงเกิดการรวมตัวกนัจดัตัง้
ตลาดเพื่อเลือกซื้อสินค้าเกษตรจากท้องถิ่น อาหารคาวหวาน ซึ่ง
ประกอบเองจากชุมชนและทอ้งถิน่โดยแท ้จงึไดเ้กดิตลาดต้องชม ..
สะพานไมแ้กด า  
“ตลาดต้องชม สะพานไมแ้กด า” สถานทีท่ี่เป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อน
ใจ ตามวถิชีนบท มสีนิคา้พืน้บา้นตามฤดกูาล และสนิคา้หลากหลาย
ทัง้ทีรู่จ้กัคุน้เคย สมยัเก่าบา้ง ใหมบ่า้ง ซึง่เป็นอตัลกัษณ์ชุมชนอย่าง
แท้จริง นอกจากนี้ ย ังเป็นจุดนัดพบปะสังสรรค์ ที่มีเสียงพูด 
 

“ สะพานไม้แกด า จ.มหาสารคาม” 

คุย กระเซ้าเย้าแหย่ ชนิดที่หาที่ไหนไม่ได้ อตัลกัษณ์วถิีชวีติ
ชาวชนบท ชื่นชม ธรรมชาติ พระอาทติย์ตกดนิ และดนิแดน
แห่งแหล่งธรรมมะ ต านานเล่าขาน ความรกั ความสามคัคขีอง
หมู่บา้นรมิสองฟากฝ ัง่สะพานไมโ้บราณ แรกเริม่นัน้ มรี้านค้า
เพยีงไม่กีส่บิรา้น แต่ปจัจุบนัมรีา้นคา้มากกว่า 60-100 รา้นคา้ 
และคาดว่าจะมีกว่านี้  โดยมีการจ าหน่าย ผักสด ผลไม้สด 
อาหารพื้นเมือง และขนมพื้นเมืองที่หารับประทานได้ยาก 
รวมทัง้สนิคา้แฮนดเ์มคอนัเป็นเอกลกัษณ์ ของชาวอ าเภอแกด า 
จงัหวดัมหาสารคาม สิง่ทีท่ าให ้“ตลาดตอ้งชม สะพานไมแ้กด า” 
แตกต่างจากตลาดชุมชนอื่นๆ กค็อืเลอืกซื้อสนิคา้ในตลาดต้อง
ชม นัง่ชมธรรมชาติบนสะพานไม้โบราณ ได้ยินเสียงนก กา 
แซงแซ่ยามบนิกลบัรงั สดชืน่ดว้ยกลิน่ไอแห่งอารยธรรมชนบท 
นอกจากนี้ ยงัมกีารแสดงทางศลิปวฒันธรรม มุมพกัผ่อน มุม
ถ่ายรูปที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มุมนัง่กนิอาหารท่ามกลาง
แมกไม้อันร่มรื่น ตลาดผักปลอดสารพิษ ธรรมชาติสีเขียว 
บรรยากาศด ีมรีอยยิ้ม มนี ้าใจ เป็นมติรที่ใครและใครหลายๆ 
คนเมื่อมาเดนิแล้วต่างชื่นชอบ ประทบัใจ และต้องหาโอกาส
กลบัไปเยอืนอกีสกัครัง้หรอืหลายๆ ครัง้ 

ขอ้มลูโดย: กรมการคา้ภายใน 

ตลาดสะพานไม้แกด า เปิดทุกวนัเสาร์ ตัง้แต่เวลา 15.00 น. 
เป็นตน้ไป สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่เทศบาลต าบลแก
ด า หมายเลขโทรศพัท ์043-768733 
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สถานการณ์ปากท้อง : สรปุสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร เดือนกนัยายน 2559 

  
 

     ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร /การยางแหง่ประเทศไทย/ธปท. 
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สินค้า 

 ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน ส.ค.(บาท) 
ราคา
เฉลีย่ 
(ส.ค.) 

สปัดาห ์1 
  

สปัดาห ์2 
  

สปัดาห ์3 สปัดาห ์4 สปัดาห ์5 ราคาเฉลีย่ 
(ก.ย.) 

%เปลีย่นแปลง 
ราคาเฉลีย่ 
ก.ย./ส.ค. 

ข้าวเปลือกเจ้าความช้ืน 15% 
(บาท/ตนั) 

8,735 8,222 8,052 8,050 7,673 - 7,999 -8.42587 

หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 1.25 1.21 1.15 1.08 1.08 - 1.13 -9.6 
ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 50.85 48.63 48.23 47.65 48.33 - 48.21 -5.19174 
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทลายมีน ้าหนัก 
>15 กก. 

6.06 5.91 5.71 5.18 5.22 - 5.50 -9.24092 

ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 7.70 7.31 7.04 6.86 6.57 - 6.94 -9.87013 
ลองกอง เบอร ์1 43.52 40 30 30 28.64 - 32.16 -26.1029 
ไก่รุ่นพนัธุ์เน้ือ 38.39 39.08 38.56 37.90 37.23 - 38.19 -0.52097 
สกุร น ้าหนัก 100 กก. ขึน้ไป 70.08 69.32 68.62 68.37 67.39 - 68.42 -2.36872 
ไข่ไก่สดคละ (บาท/ร้อยฟอง) 312 312 311 307 307 - 309 -0.96154 

ภาพรวมสถานการณ์การซื้อขายสนิคา้ในช่วงเดอืนกนัยายนค่อนขา้งซบเซา 
สนิค้าส่วนใหญ่ราคาลดต า่ลง เนือ่งจากเกดิภาวะฝนตกหนักในหลายพื้นที ่
การซื้อขายไมค่ล่องตวั ส่งผลใหค้วามตอ้งการบรโิภคชะลอตวัลง 
สินค้าท่ีมีราคาสงูขึน้เม่ือเทียบกบัเดือนท่ีผา่นมา ได้แก่ - 
สินค้า ท่ี มีราคาต ่าลง  เ ม่ือเ ทียบกับเดือนท่ีผ่านมา ไ ด้แก่  ข้าว  
มนัส าปะหลงั ยาง ปาลม์น ้ามนั ข้าวโพด ลองกอง ไก่ ไข่ สกุร 
ข้าว –  ราคาขา้วทีเ่กษตรกรขายได ้ปรบัตวัลดลงจากเดอืนทีผ่่านมา โดยมี
ผลในช่วงสัน้ จากการเร่งระบายขา้วออกจากสต็อกรฐับาลในช่วงที่ผ่านมา 
เพื่อให้ไม่กระทบต่อช่วงที่ผลผลติขา้วเปลอืกฤดูกาลใหม่จะออกมาในเดอืน
พฤศจกิายน-ธนัวาคมนี้ เนื่องจากหากรฐัยงัมสีต๊อกจ านวนมาก ตลาดไม่ซื้อ
ขา้วใหมแ่ต่จะรอการระบายขา้วจากสตอ็กของรฐับาลซึง่มรีาคาถูกกว่า  
     สมาคมผูส้่งออกขา้วไทย เปิดเผยสถติกิารส่งออกขา้ววนัที ่1 มกราคม - 6 
กนัยายน 2559 ว่าอนิเดยีส่งออกขา้วรวม 6.9 ลา้นตนั มากสุดเป็นอนัดบั 1 
ของโลก รองลงมาคอื ไทยส่งออก 6.4 ลา้นตนั เวยีดนามส่งออก 3.2 ลา้นตนั 
ปากสีถานส่งออก 2.5 ล้านตนั และสหรฐัอเมรกิา 2.3 ล้านตนั ซึ่งสมาคมฯ 
คาดว่า ปี 2559 ไทยจะสามารถส่งออกได ้9.4-9.5 ลา้นตนั 

ยางพารา –แมว้่าราคายางพารา จะปรบัตวัลดลงในช่วงเดอืนที่ผ่านมา ซึ่ง
เกดิจากการเทขายท าก าไรของนักลงทุนในตลาดล่วงหน้า หลงัจากที่ราคา
ปรบัตวัสูงขึ้นในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ปริมาณผลผลติที่ออกสู่ตลาด
น้อยยงัคงท าใหร้าคายางไมป่รบัตวัลดลงมากในระยะนี้ แต่จากการคาดการณ์
แนวโน้มราคายาง น่าจะมแีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้ในทศิทางเดยีวกบัราคาน ้ามนั 
ซึง่ไดร้บัแรงหนุนจากราคาน ้ามนัดบิทีเ่พิม่ขึน้เกนิคาด หลงัจากทีป่ระชุมกลุ่ม
ประเทศผูส้่งออกน ้ามนั (OPEC) มมีตปิรบัลดการผลติน ้ามนัและการอ่อนค่า
ของเงนิเยน ประกอบกบัอุปทานยางทีย่งัคงออกสู่ตลาดน้อยจากภาวะฝนตก
ต่อเนื่องในหลายพืน้ทีป่ลกูยางของไทย 

ปศุสตัว์ (ไข่ไก่สด ไก่เน้ือ สุกร) – ราคาค่อนขา้งทรงตวั โดยปรบัลดลง
เลก็น้อย เนื่องจากเกดิภาวะฝนตกหนกัในหลายพื้นที ่การซื้อขายไม่คล่องตวั 
ส่งผลใหค้วามตอ้งการบรโิภคชะลอตวัลง ส่วนแนวโน้มคาดว่าราคาและความ
ตอ้งการบรโิภคจะลดลงเลก็น้อย เพราะเขา้สู่เทศกาลถอืศลีกนิเจ 

มนัส าปะหลงั – ราคามนัส าปะหลงัทีเ่กษตรกรขายได ้ลดลงต่อเนื่องจากเดอืนที่
ผ่านมา โดยผลผลติออกสู่ตลาดลดลง เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาลเกบ็เกีย่ว 
ประกอบกบัฝนตกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหเ้ชือ้แป้งมนัส าปะหลงัลดต ่าลง  ซึ่งจาก
รายงานของส านกังานพาณชิยจ์งัหวดัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ พบว่า ทีผ่่าน
มาผลผลติส่วนใหญ่มาจากทางตอนบนของภาค มเีชื้อแป้งน้อย เพราะอายุน้อย
ไม่ได้ขนาด ส่วนใหญ่เกษตรกรต้องรบีขุดหนีน ้า และในช่วงก่อนหน้าที่ฝนตก
ต่อเนื่อง ลานมนัตาก ชะลอการรบัซื้อ ท าใหผ้ลผลติทะลกัเขา้จงัหวดัทีม่โีรงแป้ง 
ท าให้ราคาตกต ่าลงในช่วงสัน้ และขณะนี้สถานการณ์การรบัซื้อมนัส าปะหลงั 
เขา้สู่ภาวะปกต ิลานมนัเริม่เปิดรบัซื้อตามปกต ิในขณะทีม่นัสะอาดขึน้เนื่องจาก
ฝนเริม่หยุดตก เชือ้แป้งเฉลีย่ 23-26 % โดยหลายพืน้ทีเ่ริม่มกีารเตรยีมการผลติ
ในฤดถูดัไป ซึง่ในพืน้ทีค่าดการณ์ว่าปีหน้าอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นพื้นทีม่าปลูก
ออ้ยมากยิง่ขึน้ 
ผลไม้ - ราคาผลไม้ในเดือนกันยายน ปรับตัวลดลงทัง้ ทุเรียน  มงัคุด เงาะ
โรงเรยีน และล าไยสด เนื่องจากเป็นช่วงทีผ่ลไมภ้าคใต้ออกสู่ตลาดมากทีสุ่ด ซึ่ง
ขณะนี้ กระทรวงฯ ไดช้่วยบรหิารจดัการผลไมจ้ากภาคใต้ โดยเฉพาะลองกองที่
ก าลงัทยอยออกสู่ตลาด โดยคาดว่าทัง้ปีจะมผีลผลติลองกองออกมาประมาณ 
70,000 ตนั ล่าสุดผลผลติออกมาแล้วกว่า 70% จงึไดเ้ชื่อมโยงผลผลติลองกอง
จากแหล่งผลิตชายแดนภาคใต้ (ยะลา สตูล นราธิวาส สงขลา และปตัตานี) 
กระจายสู่ตลาดปลายทาง รวมทัง้ห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพฯ รวมแล้ว 
228.53 ตนั มลูค่า 9.37 ลา้นบาท เพือ่ใหเ้กษตรกรมชี่องทางการจ าหน่าย 
ปาลม์น ้ามนั – ราคาปาล์มน ้ามนั ยงัคงลดลงจากเดอืนทีผ่่านมา แมว้่าผลผลติ
ปาล์มน ้ามนัจะลดลงจากเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ดีจากการคาดการณ์ของ
นกัวเิคราะห ์คาดว่า น ้ามนัปาลม์มแีนวโน้มปรบัตวัสูงขึน้ถงึ 3,000 รงิกติต่อตนั 
ในไตรมาส 4 โดยเกดิจากความแหง้แลง้ทีเ่กดิจากปรากฏการณ์เอลนิโญในช่วง
ที่ผ่านมา มีผลท าให้ผลผลิตปาล์มน ้ ามันของผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกคือ
อินโดนีเซียและมาเลเซียมปีริมาณลดลง ซึ่งจะท าให้ผลผลิตน ้ามนัปาล์มใน
ตลาดโลกลดลง 
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 วนัที่17 ก.ย. 59 นางสาวชุตมิา บุณยประภศัร ปลดักระทรวงพาณิชย ์
และ ร.ต.อ.ดร.สุธรรม เชื้อประกอบกจิ ผู้อ านวยการองค์การคลงัสนิค้า 
ผูบ้รหิาร และเจ้าหน้าทีใ่นส่วนทีเ่กีย่วขอ้งลงพื้นทีต่รวจเยีย่ม บจก.ว.ธน
ทรพัย ์จ.ราชบุร ีผูป้ระมลูขา้วสารในสต๊อกของรฐัเพือ่เขา้อุตสาหกรรมการ
ผลติปุ๋ ย ครัง้ที่1/2558 พรอ้มเยีย่มชมกระบวนการน าขา้วไปผลติเป็นปุ๋ ย
อนิทรยี ์

 วนัที ่17 ก.ย. 59 ส านกังานพาณิชย์จงัหวดับุรรีมัย์ ร่วมใน“พธิเีปิดโฉม
ใหม่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบุรรีมัย์”  และเยี่ยมชมโฉมใหม่ บิ๊กซ ี
ซูเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาบุรรีมัย ์และ บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาบุรรีมัย ์ให้
พื้นที่แก่เกษตรกร "โครงการตลาดสเีขยีว" น าผลผลติทางการเกษตรมา
จ าหน่ายภายในอกีดว้ย ทัง้นี้มที่านศริพิล ยอดเมอืงเจรญิ สมาชกิสภานิติ
บญัญตัแิห่งชาต ิอดตีปลดักระทรวงพาณชิยร์่วมใหเ้กยีรตใินพธิดีว้ย 

 วนัที ่16 ก.ย. 59  ส านกังานพาณิชย์จงัหวดัพะเยา เขา้ร่วมการประชุม
ความร่วมมอืด้านการค้า การลงทุนและอื่นๆ ระหว่างจงัหวดัพะเยา กบั
ผูบ้รหิารเขตปกครองตนเองชนชาตไิตสบิสองปนันา ณ หอ้งจอมทอง ชัน้ 
4 ศาลากลางจงัหวดัพะเยา โดยนายหลวั หงเจยีง (MR.Luo Hongjiang) 
ผู้ว่าราชการเขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปนันา ได้กล่าวถึง
ความสมัพนัธ์ระหว่างจงัหวดัพะเยา กบัเขตปกครองตนเองชนชาตไิตสบิ
สองปนันา ทีม่มีายาวนานและไดน้ าเสนอความร่วมมอืดา้นการท่องเทีย่ว
เส้นทางวงแหวน 4 ประเทศ(ไทย ลาว จีน พม่า) ด้านจีนตอนใต้และ
การค้า การลงทุนทีส่บิสองปนันาเป็นเมอืงชายแดนดา้นใต้ทีร่ฐับาลกลาง
ใหค้วามส าคญัและส่งเสรมิการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิมาโดยตลอด พรอ้มทัง้
เชญิจงัหวดัพะเยาไดจ้ดัคณะไปเยอืนและสานต่อความสมัพนัธเ์มอืงพีเ่มอืง
น้อง ระหว่างจงัหวดัพะเยา กบั เขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสอง 
ปนันา 

 วนัที ่20 ก.ย.59 พาณชิยจ์งัหวดัมกุดาหาร ไดเ้ขา้ร่วมประชุมพบปะผูน้ า
ชุมชน ทอ้งถิน่ ตาม คก.จงัหวดัเคลื่อนที ่ณ โรงเรยีนบา้นสานแว ้หมู่ที ่4 
ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มกุดาหาร ประชาสมัพนัธม์าตรการของรฐัช่วยเหลอื
เกษตรกรผูป้ลกูขา้วและมนัส าปะหลงั ฤดกูารผลติ 59/60  และไดประสาน
ห้างท๊อปซุปเปอร์มาร์เก็ต น าสนิค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น ไปจ าหน่าย
ใหก้บัประชาชนในพื้นทีใ่นราคาทีต่ ่ากว่าราคาปกตใินทอ้งตลาด 20-30 %  
มลูค่าการจ าหน่าย 25,245 บาท 



7 ขอ้มลูโดย : ส านกังานพาณชิยจ์งัหวดั 

 วนัที ่21 ก.ย. 59 พาณิชย์จงัหวดัน่าน เกษตรจงัหวดัน่าน โดยมนีายสุวฒัน์ 
พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจงัหวดัน่าน  พร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกจิชุมชนผู้ปลูก
มะนาวบ้านยอด ต าบลยอด อ าเภอสองแคว จงัหวัดน่านได้เข้าร่วมบันทึก
ขอ้ตกลง(MOU) กบั บรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) โดยไดน้ าผลผลติ
มะนาวของกลุ่ม ส่งศูนย์กระจายสนิคา้ของบรษิทัสยามแมค็โคร จ ากดั มหาชน 
จ านวน 3,500 กโิลกรมั ซึง่เป็นหนึ่งในโครงการเชือ่มโยงสนิคา้เกษตรปลอดภยั
จงัหวดัน่าน ตามวาระจงัหวดัน่าน 2 ปี 4 ขบัเคลื่อน ในมติิเกษตร/พาณิชย์/
พอเพยีง เน้นใชพ้ืน้ทีท่างการเกษตร ใหคุ้ม้ค่าในการผลติสนิคา้ทางการเกษตร
ใหเ้พยีงพอ ต่อการบรโิภคในจงัหวดั ดงักล่าว 

 วนัที ่21 ก.ย. 59 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นวทิยากรบรรยาย
ดา้นทรพัยส์นิทางปญัญา และกระบวนการจดทะเบยีนทรพัย์สนิทางปญัญา ใน
กจิกรรมการอบรมเชงิปฏบิตักิารจดัท าหลกัสูตรวชิางาน อาชพี ภายใต้กรอบ
โครงการนกัธุรกจิน้อยมคีุณธรรมน าสู่เศรษฐกจิ สรา้งสรรค์ ส าหรบัโรงเรยีนใน
สังกัดส านักงานการศึกษาพิเศษ ณ ห้องประชุมล้านนาโรงเรียนศึกษา
สงเคราะหเ์ชยีงใหม ่อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม ่

 วนัที ่21 ก.ย. 59 พาณิชย์จงัหวดัเชยีงรายเป็นประธานในพธิเีปิดงาน Road 
Show แสดงและจ าหน่ายสินค้าตราสญัลกัษณ์ผลิตภณัฑ์จงัหวดัเชียงราย 
(Chiang Rai Brand ) ณ ศูนย์การค้าแหลมทองบางแสน อ าเภอบางแสน 
จงัหวดัชลบุร ี

 วันที่ 22 ก.ย. 59 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ได้จัดประชุม
ช่วยเหลอื SME ทีป่ระสบปญัหาทางธุรกจิจงัหวดัลพบุร ี ตามนโยบาย
ของรฐับาลทีใ่ห้ความส าคญักบัการเพิม่ขดีความสามารถของSME ให้มี
ความเขม้แข็งสามารถแข่งขนัได้ อย่างมปีระสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม
ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัลพบุร ีชัน้1 โดยมนีายวงศ์ศกัดิ ์ จารุวนาลยั 
พาณิชย์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานที่ประชุม ในวนันี้ เป็นการประชุม
ช่วยเหลอืดา้นการตลาดตามความประสงค์ของSME ต่อเนื่องการประชุม
รบัทราบปญัหาระหว่างSME 4 ราย คอื ธุรกจิการขึน้รปูโลหะ  ธุรกจิผลติ
ปุ๋ ยอนิทรยีเ์คม ีธุรกจิผลติปลาสม้ และธรกจิรไีซเคลิ 

 วนัที ่22 ก.ย. 59 พาณชิยจ์งัหวดัศรสีะเกษ ร่วมเป็นกรรมการประกวด
ผ้าไหมประเภทประชาชนทัว่ไป จงัหวดัศรสีะเกษ ประจ าปี 2559 เพื่อ
คัดเลือกผ้าที่สวยงามยอดเยี่ยมเข้าร่วมการประกวดผ้าไหมภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ปี 2559 (ครัง้ที่ 23) ณ ห้องประชุมเล่าขานงาน
พัฒนาชุมชน ศาลากลางจังหวัดศรีสะ เกษ ชัน้ 2 มีผู้ส่งผ้าเข้าร่วม
ประกวด จ านวน 21 ราย 
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ทีม่า: กรมทรพัยส์นิทางปญัญา 

GI น่ารู.้.. 
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 

กิจกรรมภธูร ...เดือนกนัยายน - ตลุาคม 2559 

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

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

วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 
29 ก.ย. - 9 ต.ค. SME Marketplace : ไทยช่วย

ไทย by ประชารฐั 
เซน็ทรลัอุบลราชธานี งานแสดงและจ าหน่าย

สนิคา้ 
จงัหวดัอุบลราชธานี 

30 ก.ย. - 4 ต.ค. ประเพณอุีม้พระด าน ้า ประจ าปี 
2559 

ณ วดัโบสถ์ชนะมาร วดัไตรภมู ิ
และ พุทธอุทยานเพชบุระ 

งานประเพณ ี จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

       ทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นทุ่งใหญ่ของภาคอีสาน มีพื้นที่อยู่ในเขต 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร  
จงัหวดัศรสีะเกษ และจงัหวดัสุรนิทร ์จ านวนพืน้ทีท่ ัง้สิน้ 2,107,690 ไร่ เดมิมชีือ่ว่า ทุ่งหมาหลง หรอื ทุ่งปูป๋่าหลาน ทีไ่ดช้ือ่ว่า “ทุ่งกุลารอ้งไห”้ นัน้ 
มตี านานกล่าวว่า มพี่อค้าชาวกุลาเดนิเร่ขาย สนิคา้ผ่านเขา้มาในทุ่งกว้างแห่งนี้จนเมือ่ยลา้ยงัไม่พน้ทุ่งกวา้งแห่งนี้สกัท ีทุ่งนี้จงึมชีื่ อว่า“ ทุ่งกุลา
รอ้งไห”้ การเพาะปลกูขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้คาดว่าเริม่มกีารน าเขา้มาปลกู หลงัจากทางราชการมกีาร ปรบัปรุงพนัธุ์ขา้วหอมมะลแิละรบัรอง
พนัธุใ์นปี 2502 ในชือ่พนัธุ์ “ขาวดอกมะล ิ105” ไดเ้ริม่ด าเนินการอย่าง กวา้งขวางในปี 2524 โดยโครงการแลกเปลีย่นพนัธุ์ขา้ว เน้นการเปลีย่น
พนัธุป์ลกูจากขา้วเหนียวเป็นพนัธุข์า้ว เจา้ จงึท าใหข้า้วหอมมะลมิกีารปลูกอย่างแพร่หลาย มกีารพฒันาพนัธุ์ขา้วโดยส่งเสรมิใหเ้กษตรกรเปลีย่น
พนัธุ์ ปลูก ทุก 3 ปีเพื่อให ้พนัธุ์ขา้วมคีวามบรสิุทธิ ์สภาพการปลูกขา้วหอมมะลทิี่อาศยัน ้าฝนเป็นหลกั ท าใหป้ลูกไดเ้พยีงปีละ 1 ครัง้ เกบ็เกีย่ว
ในช่วงฤดหูนาวทีม่อีากาศหนาวเยน็และปราศจากฝน ประกอบกบัภูมปิญัญาทอ้งถิน่ทีเ่ชื่อว่าพื้นทีท่ีม่นี ้าจะต้องระบายน ้า ออกก่อนเกบ็เกีย่วขา้ว
ประมาณ 10 วนั จะท าใหผ้ลผลติขา้วทีเ่กบ็เกีย่วได ้มคีุณภาพด ีขา้วสารมเีมลด็ใส และ แกร่ง ขา้วสุกมคีวามหอมและนุ่ม รวมทัง้ขบวนการแปรรูป
ทีไ่ดม้าตรฐาน จงึท าใหข้า้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้มคีุณภาพทีเ่ป็นเอกลกัษณ์แตกต่างจากขา้วหอมมะลทิีผ่ลติจากแหล่งอื่นๆ จนเป็นทีย่อมรบัของ
ผูค้า้และ ผูบ้รโิภคทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 


