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เร่ืองเด่น 

.   

จาํขึน้ใจ

ฉนัรูส้กึโชคดทีีไ่ดเ้กดิมา สวมเครื่องแบบสมญาขา้ราชการ

และไดท้าํภาระหน้าทีส่าํคญั รบัใชง้านเพื่อพอ่หลวงแหง่ไทย

สานประโยชน์ของชาตแิละปวงประชา เหมอืนคาํสตัยส์ญัญาทีม่อบเอาไว้

ดว้ยหลกัการเลศิลํ้า หลกัธรรมคํ้าใจ ภาคภูมใินเกยีรตยิศศกัดิศ์รี

จะเดนิตามรอยเทา้ของพอ่ดว้ยความตัง้ใจ จะเตมิเตม็ความหมายขา้ราชการทีด่ี

มอบชวีติทุ่มเทใหแ้ผ่นดนิน้ี ทาํความดเีพื่อชาตไิทย

สงูทีส่ดุของชวีติคนหน่ึงคน ตอ้งพสิจูน์ว่าตนไดท้าํอะไร

ดว้ยสจัจะทีฉ่นัปฏญิาณใหไ้ป ฉนัภูมใิจทีท่าํตามไดจ้รงิ

ยดึมัน่หวัใจ ในหลกัเทีย่งธรรม รบัใชป้ระชาชน ทุกคนเท่าเทยีมกนั 

มัน่คงความดตีลอดไป...

ทดแทนคณุให้พ่อหลวงและแผน่ดิน...

ช่วงเวลาท่ีเศรา้และเจบ็ปวดท่ีสดุในชีวิต ของพวกเราชาวไทยทกุคน 

วนัที ่13 ตุลาคม 2559 เวลา 18.45 น. สาํนกัพระราชวงัออกประกาศว่า พระบาทสมเดจ็

พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มหติลาธเิบศรรามาธบิด ีจกัรนีฤบดนิทร สยามนิทราธริาช 

บรมนาถบพติร เสดจ็สวรรคต ณ โรงพยาบาลศริริาช เวลา 15 นาฬิกา 52 นาท ีด้วยพระ

อาการสงบ สริพิระชนมพรรษาปีที ่89 ทรงครองราชยส์มบตัไิด ้70 ปี 

ทีมงาน คิดว่า ความรู้สึกของทุกคนคงไม่ต่างกัน แต่ก็อยากจะขอชักชวนให้เพื่อน

ขา้ราชการ เปลีย่นความเศรา้ และความเจบ็ปวด เป็นพลงั แสดงความจงรกัภกัด ีในการเจรญิ

รอยตามพระยุคลบาท สบืสานพระราชปณิธาน และจดหมายขา่วฉบบัน้ี จะขอจดัทําเป็นฉบบั

พเิศษ เพื่อน้อมเกลา้น้อมกระหม่อมราํลกึในพระมหากรุณาธคุิณหาทีส่ดุมไิด้

• พระบิดาแห่ง

เทคโนโลยี.......

พระมหากษตัริยผ์ูมี้

สิทธิบตัรพระองคเ์ดียว

ในโลก

• คาํสอนพ่อ

• ตามรอยเท้าพ่อ

แวดวงพาณิชย์
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็น

พระมหากษตัรยิพ์ระองคแ์รก และพระองคเ์ดยีวของโลก ทีไ่ดร้บัการถวายการ

รบัจดทะเบยีนสทิธบิตัร และอนุสทิธบิตัร ทรงเป็นแบบอย่างทีป่ระชาชนสมควร

เจรญิรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการประดษิฐค์ดิคน้ สรา้งสรรค ์และพฒันา

เทคโนโลยขีองไทยขึน้มาใชเ้อง รวมทัง้การรกัษาสทิธใินทรพัย์สนิทางปญัญา

จากผลงานทีค่ดิค้นขึ้น คณะรฐัมนตร ีมมีตเิหน็ชอบถวายการเทดิพระเกยีรต ิ

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช  ในฐานะทีท่รงเป็น 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ทรงมพีระปรชีาสามารถในการ

ประดษิฐค์ดิคน้เป็นทีป่ระจกัษ์ และทรงใหค้วามสาํคญัต่อระบบทรพัยส์นิทางปญัญา

เป็นอยา่งมาก ไดท้รงยื่นขอรบัความคุม้ครองสทิธบิตัรทีเ่กีย่วกบัการประดษิฐต่์างๆ 

ของพระองค ์ซึง่กระทรวงพาณิชย ์โดยกรมทรพัยส์นิทางปญัญา ไดท้ลูเกลา้ฯ ถวาย 

นอกจากหน่วยงานของไทยแล้ว องค์การทรพัย์สินทางปญัญาโลก (WIPO) ได้

ทลูเกลา้ฯ ถวายเหรยีญรางวลัผูนํ้าโลกดา้นทรพัยส์นิทางปญัญา (Global Leaders 

Award) แด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ในฐานะทีท่รงมบีทบาทโดดเด่นในการ

ส่งเสริมทรัพย์สินทางปญัญา และทรงอุปถัมภ์ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและ

ความคดิสรา้งสรรคเ์พือ่ประโยชน์สขุของสงัคมและประเทศอยา่งเด่นชดั  เชน่ กงัหนั

น้ําชยัพฒันาและเทคโนโลยกีารทาํฝนเทยีม เป็นตน้

ดว้ยพระอจัฉรยิภาพของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช กระทรวงพาณิชย ์โดยกรมทรพัยส์นิทางปญัญา 

ไดจ้ดัทาํภาพยนตรแ์อนิเมชนัเรือ่ง “ฟ้าทอฝนั The Inspiring King” นําเสนอเรือ่งราวเกีย่วกบัพระปรชีาสามารถดา้นนวตักรรม

และทรพัย์สนิทางปญัญา เพื่อเทดิพระเกยีรตจิากการทีท่รงมานะอุตสาหะและทรงอุทศิกําลงัพระราชหฤทยัและกําลงัพระ

วรกาย สรา้งสรรค์นวตักรรมเพื่อพฒันาสภาพชวีติความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทย รวมถงึสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะต่างๆ  

ซึง่ไดส้รา้งความสขุ สรา้งขวญักาํลงัใจ และแรงบนัดาลใจแกท่กุคน โดยเป็นเรื่องราวเกีย่วกบัเยาวชนรุ่นใหม่ทีเ่พิง่เริม่ตน้ชวีติ

การทํางาน ซึ่งได้น้อมนําแนวคดิและแรงบนัดาลใจจากผลงานนวตักรรมและทรพัย์สนิทางปญัญาของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช มาปรบัใชใ้นการดาํรงชวีติและการทาํงาน จนสามารถฟนัฝา่อปุสรรคต่างๆทีเ่กดิขึน้ไดด้ว้ยดี

สาํหรบัชือ่ “ฟ้าทอฝัน” สือ่ความหมายไดว้่า 

ผ ล ง า น ท รัพ ย์ สิน ท า ง ป ัญ ญ า แ ล ะ แ น ว ค ว า ม คิด ข อ ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัเปรยีบเสมอืน “ฟ้า” ทีส่รา้งแรง

บันดาลใจแก่พสกนิกร  เมื่ อ นํ าแนวคิดมาประยุกต์ ใ ช ้              

ในชีวิตประจําวันก็จะเกิดกําลังใจบันดาล “ฝนั” ให้เป็นจริง 

เกดิความสุข ความเจรญิต่อบุคคลที่ปฏิบัติตามพระราชดําร ิ

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมแอนิเมชันเฉลิมพระเกียรติเรื่อง      

“ฟ้าทอฝัน” ไดใ้นทางเวบ็ไซตข์องสถานเอกอคัรราชทตูฯ หรอื

ชอ่งยทูปู (You Tube) ชือ่ “DIP The Inspiring King”

เรื่องเด่น : พระบิดาแห่งเทคโนโลยี.........พระมหากษตัริยผ์ู้มีสิทธิบตัรพระองคเ์ดียวในโลก

“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2543 พร้อมทัง้

กําหนดให้วนัที่ 19 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วนัเทคโนโลยขีองไทย” ซึ่งเป็นวนัที่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิล 

อดุลยเดช ทรงอาํนวยการสาธติฝนเทยีมสตูรใหมค่รัง้แรกของโลก

ภาพจาก 
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งานราชการนัน้ คืองานของแผ่นดิน ข้าราชการจึงต้องสําเหนียก 

ตระหนักอยู่ตลอดเวลา ถึงฐานะและหน้าที่ของตน แล้วตัง้ใจ

ปฏบิตังิานทุกอย่าง โดยเตม็กาํลงัสตปิญัญาความสามารถ ดว้ยความ

สจุรติเทีย่งตรง และดว้ยความมสีตยิัง้คดิ รูว้่าสิง่ใดถูก สิง่ใดผดิ สิง่ใด

ควรกระทํา สิง่ใดควรงดเวน้ เพื่อใหง้านทีท่ํา ปราศจากโทษเสยีหาย 

และบงัเกดิผลประโยชน์ที่แท้ คอืความเจรญิมัน่คงของประเทศชาติ

และประชาชน

พระตําหนกัจติรลดารโหฐาน

วนัที ่๓๑ มนีาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๑

งานของแผ่นดนิ เป็นงานส่วนรวม มผีลเกีย่วเน่ืองถึงความเจรญิขึน้   

หรือเสื่อมลงของบ้านเมือง และสุขทุกข์ของประชาชนทุนคน 

ขา้ราชการผูป้ฏบิตับิรหิารงานแผ่นดนิ จงึต้องสาํนึกตระหนักในความ

รับผิดชอบที่มีอยู่ และตัง้ใจพยายามปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกําลัง

ความสามารถ ดว้ยความเขม้แขง็สุจรติ และดว้ยปญัญารูค้ดิพจิารณา 

ว่าสิง่ใดเป็นความเจริญ สิง่ใดเป็นความเสื่อม อะไรเป็นสิง่ที่ต้องทํา 

อะไรเป็นสิง่ทีต่อ้งละเวน้และกาํจดั อย่างชดัเจน ถูกตอ้ง ตรง

พระตําหนกัจติรลดารโหฐาน

วนัที ่๓๑ มนีาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐
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เรื่องเด่น : คาํพ่อสอน 

นับเป็นพระมหากรุณาธคิุณ เป็นล้นพน้ ทีพ่ระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ทรงพระราชทานพระ

บรมราโชวาท เน่ืองใน "วนัข้าราชการพลเรือน“ ใหข้า้ราชการทุกคนน้อมเขา้มาใส่ตน โดยจะขอรวบรวมพระบรมราโชวาท

ในชว่ง 1 รอบ ตัง้แต่ปี 2548 จนถงึปจัจุบนั   

ขา้ราชการผูป้ฏบิตับิรหิารงานของแผ่นดนิ จะต้องรู้ตระหนักแน่ใน

การสละ อนัไดแ้ก่การสละสาํคญัสองประการ คอืสละเพื่อประโยชน์

ส่วนรวมที่ยิง่ใหญ่และเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตวัประการหน่ึง กบั

สละความคิดจิตใจที่ตํ่าทรามต่างๆ อีกประการหน่ึง จึงจะเป็นที่

เชื่อถือไว้วางใจของคนทัง้ปวงและสามารถดํารงตําแหน่งหน้าที่

อย่างมเีกยีรตมิศีกัดิศ์รแีละมคีวามเจรญิมัน่คงตลอดไป.

พระตําหนกัเป่ียมสขุ วงัไกลกงัวล

วนัที ่๓๑ มนีาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๘

ขา้ราชการผูป้ฏบิตับิรหิารงานของแผ่นดนิ จะตอ้งมุ่งปฏบิตัภิาระทัง้ปวง 

ดว้ยความอุตสาหะเพ่งพนิิจ ใชค้วามรูค้วามคดิ ความเฉลยีวฉลาด และ

ความรูผ้ดิชอบชัว่ด ีเป็นเครื่องวจิยัวจิารณ์ ปรบัปรุงตวัปรบัปรุงงานใหม้ี

ประสทิธภิาพเสมอ งานทีท่าํจงึจะสาํเรจ็ผลสมบรูณ์ และก่อเกดิประโยชน์ 

ทีพ่งึประสงค ์เป็นความเจรญิมัน่คง ทัง้แก่ตน แก่งาน และแก่ส่วนรวม

พรอ้มทุกสว่น.

พระตําหนกัเป่ียมสขุ วงัไกลกงัวล

วนัที ่๓๑ มนีาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙

การปฏบิตังิานทุกอย่างของขา้ราชการ มผีลเกีย่วเน่ืองถงึประโยชน์

สว่นรวมของบา้นเมอืง และประชาชนทุกคน. ขา้ราชการทุกฝ่ายทุก

ระดับ จึงต้องทําความเข้าใจในความสําคัญข้อน้ีให้ถ่องแท้ แล้ว

เพยีรพยายามปฏบิตัิงานของตนด้วยความตัง้ใจ จริงใจ และด้วย

ความรบัผดิชอบอย่างสูง เพื่อใหง้านที่ทําบงัเกดิผลประโยชน์เป็น

ความเจรญิมัน่คงแก่ประเทศชาตแิละประชาชนอย่างแทจ้รงิ

พระตําหนกัจติรลดารโหฐาน

วนัที ่๓๑ มนีาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๒

การทําความดนีัน้ แมจ้ะไม่มใีครรูเ้หน็ แต่กจ็ําเป็นตอ้งทํา เพื่อให้

ผลดทีี่เกดิขึน้ยิ่งเพิม่พูนและแผ่ขยายกว้างออกไป เป็นประโยชน์

เป็นความเจริญมัน่คงที่แท้แก่ตน แก่ส่วนรวม ตลอดถึงชาติ

บา้นเมอืงพรอ้มทุกส่วน. ขา้ราชการทุกคนจงึต้องตัง้ใจใหห้นักแน่น

เที่ยงตรง ที่จะกระทําความดีทัง้ในการประพฤติตนและการ

ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะเสยีสละ โดยไม่หวัน่ไหวย่อท้อต่อ

อุปสรรคปญัหา หรอืความลาํบากเหน่ือยยาก.

พระตําหนกัจติรลดารโหฐาน

วนัที ่๓๑ มนีาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๓

"งานราชการนัน้ เป็นงานส่วนรวม มผีลเกีย่วเน่ืองถงึประโยชน์ของบา้นเมอืง และประชาชนทุกคน. ผูป้ฏบิตับิรหิารงานราชการ จงึตอ้ง

คาํนึงถงึความสาํเรจ็ของงานเป็นสาํคญั อย่านึกถงึบาํเหน็จรางวลัหรอืประโยชน์เฉพาะตนใหม้ากนกั. มฉิะนัน้งานในหน้าทีจ่ะบกพร่อง เกดิ

เป็นผลเสยีหายแก่ตน แก่งานส่วนรวมของชาตไิด.้ ขอใหถ้อืว่า การทํางานในหน้าทีไ่ดส้ําเรจ็สมบูรณ์ เป็นทัง้รางวลัและประโยชน์อนั

ประเสรฐิสดุ เพราะจะทาํใหป้ระเทศชาตแิละประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุและมัน่คง."

อาคารเฉลมิพระเกยีรติ โรงพยาบาลศริริาช

วนัที่ ๓๑ มนีาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๔



"งานราชการนัน้ คอืงานของแผ่นดนิ มผีลเกีย่วเน่ืองถงึประโยชน์ของบา้นเมอืงและประชาชนทุกคน งานทุกอย่างจงึต้องมผีูป้ฏบิตัแิละมี

ผูร้บัช่วง เพื่อใหด้าํเนินต่อเน่ืองไปไม่ขาดสาย ดงันัน้ ผูป้ฏบิตับิรหิารงานราชการทุกฝ่ายทุกระดบัจงึไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผูท้ํามาก่อน 

หรอืใครเป็นผู้รบัช่วงงานขึน้เป็นข้อสําคญันัก จะต้องถือประโยชน์ที่จะเกดิจากงานเป็นหลกัใหญ่ แล้วร่วมกนัคดิร่วมกนัทํา ด้วยความ

อุตสาหะเสยีสละและดว้ยความสจุรติจรงิใจ งานทุกอย่างจงึจะดาํเนินไปไดอ้ย่างราบรื่น ไม่ตดิขดั และสาํเรจ็ผลเป็นประโยชน์ไดแ้ทจ้รงิและ

ยัง่ยนืตลอดไป“

อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิโรงพยาบาลศริริาช

วนัที ่๓๑ มนีาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๘ 4

"งานราชการทุกอย่าง ไม่ว่าเลก็หรอืใหญ่ ง่ายหรอืยาก ย่อมมคีวามสาํคญัอยู่ในงานของแผ่นดนิดว้ยกนัทัง้สิน้ อกีทัง้งานทุกดา้น ทุกสาขา 

ย่อมสมัพนัธเ์กีย่วเน่ืองกนั เป็นปจัจยัเกือ้กูลส่งเสรมิกนัและกนัอยู่ ขา้ราชการทุกคน ทุกฝ่าย ทุกระดบั จงึต้องไม่ถอืตวั แบ่งแยกกนั หาก

ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็ถงึความสาํคญัของกนัและกนั แลว้ร่วมงานประสานสมัพนัธก์นัดว้ยความเป็นมติร ดว้ยความเขา้ใจเหน็ใจกนั และดว้ย

ความเมตตาปรองดองกนั งานของแผ่นดนิทุกส่วนจกัได้ดําเนินก้าวหน้าไปพรอ้มเสมอกนั และยงัประโยชน์ที่พงึประสงค์คอืความเจรญิ

มัน่คง ใหเ้กดิแก่บุคคล แก่งาน และแก่สว่นรวม ไดแ้ทจ้รงิ...“

อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิโรงพยาบาลศริริาช

วนัที ่๓๑ มนีาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๕

งานของแผ่นดนิเป็นงานสว่นรวม มผีลกวา้งขวาง เกีย่วขอ้งกบับา้นเมอืง

และบุคคลทุกคนทุกฝ่าย เมื่อเป็นงานส่วนรวม และมผีลเกีย่วขอ้งกบัคน

หมู่มากปญัหาขอ้ขดัแยง้ต่างๆ อนัเน่ืองมาจากความคดิเหน็ไม่ตรงกนัก็

ย่อมเกดิมขีึน้บ้าง เป็นปกติธรรมดา ขา้ราชการผู้ปฏบิตัิบรหิารงานของ

แผ่นดนิ ตลอดจนทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง จงึต้องมใีจทีห่นักแน่น และ

เปิดกวา้งรบัฟงัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง แมก้ระทัง่คําวพิากษ์วจิารณ์อย่าง

มีสติ ใช้ปญัญาและเหตุผลเป็นเครื่องปฏิบตัิวินิจฉัย โดยถือว่า ความ

คิดเห็นและคําวิพากษ์วิจารณ์นั ้น  คือการระดมสติปญัญา และ

ประสบการณ์อันหลากหลายจากทุกคนทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์แก่การ

ปฏบิตับิรหิารงานและการแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ ใหง้านทุกส่วนทุกดา้นของ

แผ่นดินสําเรจ็ผล เป็นความเจริญมัน่คงแก่ประเทศชาติและประชาชน

อย่างแทจ้รงิ

อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิโรงพยาบาลศริริาช

วนัที ่๓๑ มนีาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๖

ขา้ราชการไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใด ระดบัไหนมหีน้าทีอ่ย่างไร 

ลว้นแต่มสี่วนสําคญัอยู่ในงานของแผ่นดนิทัง้สิน้ ทุกคนจงึต้อง

ตัง้ใจปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยเตม็กาํลงัความสามารถดว้ยอุดมคต ิดว้ย

ความเขม้แขง็เสยีสละ และระมดัระวงัใหก้ารทุกอย่างในหน้าที่

เป็นไปอย่างถูกต้อง เทีย่งตรง ด้วยความระลกึรู้ตวัอยู่เสมอว่า 

การปฏบิตัิตวัปฏบิตัิงานของตนมผีลเกีย่วเน่ืองถึงสุขทุกขข์อง

ประชาชน ตลอดจนความ เจริญขึ้น  หรือ เสื่ อมลงของ

ประเทศชาติ

วงัไกลกงัวล

วนัที ่๒๕ มนีาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๗



เร่ืองเด่น : ตามรอยเท้าพ่อ 

เศรษฐกิจพอเพียง: กบัการบริหารจดัการสินค้าเกษตร

"3 ห่วง 2 เง่ือนไข" 

การพฒันาตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง เป็นการพฒันา

ที่ตัง้อยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่

ประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมี

เหตุผล และการสร้างภูมคุิ้มกนัทีด่ใีนตวั ตลอดจนการ

ใช้ความรู้ ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการ

วางแผน การตดัสนิใจและการกระทาํต่างๆ

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่มาก

และไม่น้อยจนเกนิไป ไม่เบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ื่น 

เช่น การผลติและการบรโิภคทีพ่อประมาณ

ความมีเหตุผล หมายถงึ การใชห้ลกัเหตุผลในการ

ตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยพิจารณาจากเหตุปจัจัยที่

เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่าง

รอบคอบ

การมีภมิูคุ้มกนัท่ีดี หมายถงึ การเตรยีมตวัใหพ้รอ้ม

รับต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

รอบตัว ปจัจยัเหล่าน้ีจะเกิดขึน้ได้นัน้ จะต้องอาศยั

ความรู ้และคุณธรรม เป็นเงื่อนไขพืน้ฐาน กล่าวคอื

เ ง่ือนไขความรู้หมายถึง  ความรอบรู้  ความ

รอบคอบ และความระมดัระวงัในการดําเนินชวีติและ

การประกอบการงาน 

สว่นเง่ือนไขคณุธรรม คอื การยดึถอืคุณธรรมต่างๆ 

อาทิ ความซื่อสตัย์สุจริต ความอดทน ความเพียร 

การมุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวมและการแบ่งปนั ฯลฯ 

ตลอดเวลาที่ประยุกต์ใช้ปรชัญา ซึ่งแนวคดิน้ี ถูกใช้

เป็นกรอบแนวความคดิและทศิทางการพฒันาระบบ

เศรษฐกจิของไทย ตัง้แต่แผน 10 ซึง่มเีป้าหมายเพื่อ

มุ่งสู่การพฒันาที่สมดุล ยัง่ยืน และมภีูมิคุ้มกนั เพื่อ

ความอยู่ดมีสีขุ มุ่งสูส่งัคมทีม่คีวามสขุอย่างยัง่ยนื

ทีม่า : www.เศรษฐกจิพอเพยีง.net

วถิเีกษตรยัง่ยนืต่าง ๆ ทัง้เกษตรอนิทรยี ์เกษตรทฤษฏใีหม่ ลว้นแต่

เป็นการเกษตรทีพ่ึง่พาตวัเองได ้ยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง คอื พอกนิ พอใช ้

พอประมาณ ซึง่ไม่เพยีงแต่เป็นแนวคดิหรอืหลกัคดิเท่านัน้ 
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พระองคไ์ดป้ฏบิตัจินไดเ้หน็ตามจรงิ จากโครงการตามพระราชดําริ

ต่าง ๆ ไม่เว้นแต่ “บ้านของพ่อ” ที่ทุกคนคุ้นเคย.....โครงการส่วนพระองค์

สวนจติรลดา เป็นตน้แบบทีใ่กลต้วัทีส่ดุ ทีม่ที ัง้แปลงนาสาธติ บ่อปลานิล โรง

เลี้ยงววั ฯลฯ ที่จะเป็นต้นแบบให้เกษตรกรเลี้ยงตนเองได้ รวมถึงสอนให้มี

รายไดเ้สรมินอกเหนือจากภาคการเกษตร เป็นตน้ รฐับาลเองกเ็ริม่นําแนวคดิ

ดงักล่าวสูก่ารปฏบิตั ิมกีารตัง้เป้าหมายทีจ่ะขยายพืน้ทีก่ารเกษตรแบบยัง่ยนื

มากขึน้ในแผนชาติฉบบัใหม่ แม้ว่าความจรงิในปจัจุบนัของประเทศไทย มี

พืน้ที่การเกษตรยัง่ยนือยู่น้อยมาก จงึประยุกต์ใช้ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

กบัการบรหิารจดัการสนิคา้เกษตรสาํคญั ซึง่แมว้่าอาจจะยงัไมส่ามารถจดัการ

สนิคา้เกษตรได้ทัง้ระบบในเวลาน้ี แต่หวงัว่าจะเป็นจุดเริม่ต้นทีด่ ีทีจ่ะใช้ใน

การระดมสมอง หาวธิกีารแกไ้ขปญัหากนัต่อไป

ภาพจาก 

th”gallery K.

http://www.%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87.net/


“3 ห่วง 2 เง่ือนไข”
ห่วงแรก คือความพอประมาณ  การผลิตสนิค้าเกษตรที่สอดคล้องกับ

ความต้องการ ไม่มาก จนล้นตลาด ทําให้ราคาตกตํ่า และไม่น้อยจนขาด

ตลาด กระทบกบัผู้บรโิภค สนิค้าหายากราคาสงู  ซึง่กระทรวงพาณิชยเ์อง

ไดเ้ริม่ตน้ทีจ่ะใชห้ลกัการน้ีกบัสนิคา้เกษตรทัว่ไป นัน่คอื การใชก้ารตลาดนํา

การผลติ Demand Driven หรอื การบรหิารจดัการสนิค้าเกษตรแบบครบ

วงจร กล็ว้นแลว้แต่เขา้ใจความสาํคญัของความพอประมาณ ความสมดุล

เง่ือนไข ด้านความรู้ ของเรื่องน้ี สาํนักงานเศรษฐกจิการเกษตรได้ออก

พยากรณ์ปรมิาณสนิคา้เกษตรทีจ่ะออกในฤดกูาล 2559/2560 ดงัน้ี 
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ห่วงท่ีสอง คือความมีเหตุผล ในการใชห้ลกัเหตุผลพจิารณาจากปจัจยั

ต่าง ๆ ในการตัดสนิใจ โดยปจัจยัสําคญัที่ส่งผลต่อการขึ้นลงของราคา

สนิคา้เกษตรสาํคญั นอกเหนือจากปรมิาณผลผลติทีอ่อกสูต่ลาด และราคา

สง่ออก เพิม่ขึน้ หรอืลดลง มดีงัน้ี 

ชนิดสินค้า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาสินค้า

ข้าว +/- ความต้องการของตลาดปลายทาง อาทิ ตลาด

ขา้วสง่ออก ขา้วน่ึง G to G

- ขา้วในสตอ็กของรฐัระบายขา้วเขา้สูต่ลาดมาก

- ราคาขา้วของประเทศคู่แข่งตํ่ากว่าไทยเขา้สู่ตลาด

มาก (โดยเฉพาะเวยีดนาม) 

+/- สตอ็กขา้วโลก 

+ มาตรการช่วยเหลอืของภาครฐั

+/- คุณภาพขา้ว ความชืน้ เมลด็หกั ลบี 

ชนิด

สินค้า

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาสินค้า

ขา้วโพด

เลีย้งสตัว์

+/-ราคาตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก 

(CBOT) 

+ค่าเงนิ US อ่อน/- แขง็ค่า 

+ มาตรการช่วยเหลอืของภาครฐั

+/- สหรฐัอเมรกิา คาดการณ์ความต้องการ

ใชข้า้วโพดเลีย้งสตัวโ์ลก 

+/- ปรมิาณนําเขา้ขา้วสาล ี(สนิคา้แทนกนั)

มนั

สาํปะหลงั

+/ - นโยบายของประเทศคู่ ค่ าสําคัญ

(โดยเฉพาะจนี) เช่นสตอ็ก/การนําเขา้-การ

ปลกูขา้วโพดเป็นสนิคา้ทดแทนในการผลติ

แอลกอฮอล ์ฯลฯ

+ มาตรการช่วยเหลอืของภาครฐั

- ฝนตกหนกั สง่ผลใหเ้ชือ้แป้งมนัตํ่า

ยางพารา + ราคาน้ํามนัเพิม่ขึน้/-ลดลง

+ ค่าเงนิเยนอ่อน/-แขง็ค่า

+/- ปรมิาณสตอ็กตลาดสาํคญั (จนี)

+ มาตรการช่วยเหลอืของภาครฐั

+/-ราคาซือ้ขายตลาดล่วงหน้าเซีย่งไฮ ้สงิค์

โปร์ และโตเกยีว(TOCOM)

ปาลม์

น้ํามนั

+/- ราคาเพิ่มหรือลดตามตลาดล่วงหน้า

มาเลเซยี

+ มาตรการช่วยเหลอืของภาครฐั

+/- สตอ็กน้ํามนัดบิประเทศมาเลเซยี/ไทย

- ฝนตกหนกัสง่ผลต่อปรมิาณการผลติ

+ ค่าเงนิรงิกติอ่อน/-แขง็ค่า 

ทีม่า : สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร /การยางแหง่

ประเทศไทย/ธปท./www. Bloomberg.com

นอกเหนือจากปจัจัยเหล่าน้ีซึ่งเป็นปจัจัยทางตรง ยังมี

ปจัจัยทางอ้อม แต่เป็นปัจจยัท่ีสําคญัมาก ที่ส่งผลต่อ

จติวทิยาตลาด คอื ขา่วทีอ่ยู่ในความสนใจ หากกระแสข่าว

เทไปในทศิทางใดมาก ๆ จะสง่ผลต่อราคาขึน้หรอืลง แมว้่า

จะไม่ได้มเีหตุการณ์ผดิปกตกิต็าม ดงันัน้ พาณิชยจ์งัหวดั

จะต้องติดตามสถานการณ์ และอาจจะจําเป็นต้องใช้กล

ยุทธใ์นการสือ่สารประชาสมัพนัธ ์เป็นเครื่องมอืหน่ึงในการ

ลดความรุนแรงของสถานการณ์ต่าง ๆ   



ห่วงท่ีสาม คือความมีภมิูคุ้มกนัท่ีดี ดงัทีไ่ดก้ล่าวถงึปจัจยัต่าง ๆ ทีส่ง่ผลกระทบต่อสถานการณ์ราคาสนิคา้เกษตรทีส่ง่ผลต่อ ดงันัน้การ

วเิคราะหส์ถานการณ์ปจัจุบนั และเตรยีมความพรอ้มรบัมอืกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ โดยพจิารณาปจัจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 

สถานการณ์สินค้าเกษตรสาํคญั

ข้าวนาปี : คาดการณ์ผลผลติ รอบการผลติ 59/60 โดยรวม 25.4 ล้านตนั 

สถานการณ์เดือนตุลาคม  ราคาข้าวเริม่ปรบัตวัลงอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ช่วงต้นเดอืนตุลาคมผลผลติที่ได้มคีวามชื้นสงู และต้นขา้วล้ม 

เน่ืองจากมฝีนตกชุกและน้ําท่วมขงัในบางพื้นที ่ทําให้เกษตรกรต้องเร่งเกบ็เกี่ยวผลผลติ และส่งผลใหร้าคาโดยรวมปรบัตวัลดลงอย่าง

ต่อเน่ืองตัง้แต่ช่วงตน้เดอืน ประมาณ 100-200 บาท/ตนั

จงัหวดัท่ีมีพืน้ท่ีมาก 5 อนัดบัแรก :  อุบลราชธานี นครราชสมีา สรุนิทร ์รอ้ยเอด็ และ ศรสีะเกษ

เดือนท่ีต้องเฝ้าติดตามใกล้ชิด  พ.ย./59 (คาดการณ์ผลผลติออกสูต่ลาด 54.96 %) ติดตามต่อเน่ือง  – พ.ค. 60

คาดการณ์สถานการณ์  คาดว่า ราคาขา้วในเดือน พ.ย. จะปรบัตวัสูงขึ้นเลก็น้อย โดยคาดว่าราคาจะขึน้มารบักบัมาตรการและข่าวที่

ออกมาโดยมปีจัจยักดดนัคอืปรมิาณทีอ่อกสู่ตลาด  สาํหรบัช่วงเดือน ธ.ค.- ม.ค. คาดว่า ราคาจะทรงตวัในกรอบแคบๆ แมป้รมิาณ

ผลผลติทีเ่ขา้สู่ตลาดจะเริม่ลดลงแต่ยงัคงมปีจัจยักดดนัจาก ปรมิาณผลผลติทีเ่ป็นผลต่อเน่ืองจากการชะลอการขายของเกษตรกรในช่วง

ก่อนหน้า หลงัจากเดือนม.ค. ราคาน่าจะมีทิศทางบวกมากขึน้ โดยมีปัจจยัต่าง ๆ ท่ีนํามาวิเคราะห ์ดงัน้ี  (-) ด้านปริมาณผลผลิต

เดอืนพ.ย. เดือนที่มผีลผลติออกสู่ตลาดสงูที่สุดในรอบปีการผลิต คอืมากกว่าครึ่งหน่ึงของผลผลติรวม แต่มมีาตรการของรฐั ที่จะช่วย

บรหิารจดัการผลผลติ เช่นมาตรการทีจ่ะชะลอการขายผลผลติ (การจํานํายุ้งฉาง) ส่งผลใหป้รมิาณผลผลติที่ออกสู่ตลาดจะไม่กระทบให้

ราคาตกตํ่ารุนแรงมากเท่าทีม่กีารคาดการณ์ไว้ก่อนหน้าน้ี  (+) ด้านคณุภาพ  คาดการณ์ว่า ในเดอืน พ.ย. คุณภาพของขา้วจะเริม่เขา้สู่

ภาวะปกติ เน่ืองจาก ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ฝนตกน้อยลง ทําให้ข้าวมีความชื้นลดลงตามไปด้วย ประกอบกบัมาตรการ

ช่วยเหลอื ที่จะพฒันาคุณภาพลดความชื้น เป็นปจัจยับวกเช่นกนั  (-) ด้านอุปทานโลก ในเดอืน ต.ค. กระทรวงเกษตรฯ สหรฐั ได้

ประกาศบญัชสีมดุลขา้วโลก โดยมตีวัเลขคาดการณ์ผลผลติปี 59/60 483.26 ล้านตนั เพ่ิมขึ้นจากรอบ 58/59 ร้อยละ 2.37 (+) ด้านอุป

สงคใ์นประเทศ  จากสถานการณ์ข้าวทีราคาตกตํ่าในช่วงเดือนที่ผ่านมา ทําให้มีหน่วยงานราชการ เอกชน แสดงความประสงค์จะ

ช่วยเหลอืเกษตรกร รวมถงึมาตรการช่วยเหลอื อื่น ๆ เช่น การจดัตลาดนัดขา้วเปลอืก การเชื่อมโยงตลาด การคา้ออนไลน์ ทําใหอุ้ปสงค์

ของขา้วทีจ่าํหน่ายเพื่อใชใ้นประเทศเพิม่สงูขึน้ (-) ด้านอปุสงคใ์นต่างประเทศ ภาวะการคา้โลกยงัคงชะลอตวั เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกจิ

ของโลกยงัคงซบเซา โดยราคาสง่ออกขา้วหอยมะล ิF.O.B เฉลีย่สปัดาหส์ดุทา้ยของ ต.ค. เมื่อเทยีบกบัสปัดาหส์ุดทา้ยของเดอืนก่อนหน้า 

ลดลงจาก 764 USD/ตนั เหลอื 725 USD/ตนั (-) ราคาข้าวจากประเทศคู่แข่ง  ราคาขา้วขาว 5 % ของเวยีดนาม ปรบัตวัเพิม่ขึน้จาก 

345-350 มาอยู่ที ่350-355 USD/ตนั เมื่อเทยีบกบัราคาขา้วไทย ที ่เฉลีย่ตนัละ 369 USD/ตนั (ราคาเฉลีย่สปัดาหส์ุดทา้ยของ ต.ค.)  (+) 

มาตรการภาครฐั  นอกจากมาตรการหลกัและมาตรการสนบัสนุนต่าง ๆ แลว้ และสว่นราชการและภาคเอกชน ต่างใหค้วามสาํคญัและให้

ความร่วมมอืในการแกป้ญัหาราคาขา้วตกตํ่าลงอย่างเตม็ที ่ (+) ทิศทางข่าวในประเทศ ซึง่จะมขี่าวทีเ่ป็นบวกมากยิง่ขึน้ การส่งมอบขา้ว

ตามสญัญา G to G มาตรการช่วยเหลอืของภาครฐั การสนบัสนุนจากภาคเอกชน ประชารฐั และยงัคงต้องตดิตามข่าวทางลบ หากปญัหา

ดา้นคุณภาพขา้วยงัคงสง่ผลใหเ้กษตรกรไม่สามารถจาํหน่ายตามราคาทีไ่ดม้กีารออกขา่วก่อนหน้าน้ี (-) ทิศทางข่าวต่างประเทศ  รายงาน

ขา่วรายงานว่า ราคาขา้วเวยีดนามทีร่าคาเพิม่ขึน้เกดิจากจนีมคีวามตอ้งการขา้วตามเขตชายแดนเน่ืองจากผลผลติเสยีหายจากฝนตกหนัก 

และไดโ้ควตานําเขา้ไปยงัฟิลปิปินสป์รมิาณเท่ากบัไทย สว่นกมัพชูา มรีายงานว่าอยู่ระหว่างทาํขอ้ตกลงขายขา้วกบัจนีและอนิโดนีเซยี

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน ต.ค.(บาท)

ราคา

เฉล่ีย 

(ก.ย.)

สปัดาห์

1

สปัดาห ์2 สปัดาห ์3 สปัดาห ์4 สปัดาห ์5 ราคาเฉล่ีย 

(ต.ค.)

%เปล่ียนแปลง 

ราคาเฉล่ีย

ต.ค../ก.ย..

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 10,698 10,013 9,929 9,722 9,378 - 9,760 -8.76799

หวัมนัสาํปะหลงัสดคละ 1.13 1.08 1.04 1.04 1.06 - 1.05 -7.07965

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 48.21 48.12 48.90 49.55 51.02 - 49.40 2.468368

ผลปาลม์น้ํามนัทัง้ทลาย นน..>15 กก. 5.50 5.47 5.71 5.64 5.43 - 5.56 1.090909

ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 6.94 6.12 6.11 6.03 6.07 - 6.08 -12.3919
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ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ คาดการณ์ผลผลติ รอบการผลติ 59/60 โดยรวม 4.57 ล้านตนั

สถานการณ์เดือนตลุาคม  ชณะน้ีผลผลติออกสูต่ลาดมากโดยเฉพาะในภาคเหนือ ประกอบกบัมฝีนตกชุกทําใหผ้ลผลติมคีวามชืน้สงู และ

พ่อคา้ในหลายพืน้ทีช่ะลอการรบัซือ้เน่ืองจากโรงงานอาหารสตัวช์ะลอการรบัซือ้ โดยราคายงัอ่อนตวัลงอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัในช่วง

เดอืนตุลาคมทีผ่่านมา ราคาสง่ออกปรบัตวัลดลงตามตลาดซือ้ขายล่วงหน้า 

จงัหวดัท่ีมีพืน้ท่ีมาก 5 อนัดบัแรก เพชรบรูณ์ น่าน นครราชสมีา เลย และตาก

เดือนท่ีต้องเฝ้าติดตามใกล้ชิด พ.ย./59 (คาดการณ์ผลผลติออกสูต่ลาด 19.41 %) ติดตามต่อเน่ือง – พ.ค. 60

คาดการณ์สถานการณ์  คาดว่า ราคาขา้วโพดเลีย้งสตัวใ์นเดือน พ.ย. จะปรบัตวัสูงขึ้นเลก็น้อย ตามราคาตลาดซ้ือขายล่วงหน้า 

สาํหรบัช่วงเดือน ธ.ค.- ม.ค. คาดว่า ราคาจะยืนแขง็ และปรบัตวัขึ้นได้ในกรอบแคบ ๆ เน่ืองมาจากปรมิาณผลผลติจะเริม่ออกสู่

ตลาดน้อยลง โดยมีปัจจยัต่าง ๆ  ท่ีนํามาวิเคราะห ์ดงัน้ี (-) ด้านปริมาณผลผลิต เดอืนพ.ย. เป็นช่วงสดุทา้ยของผลผลติทีจ่ะออกสูต่ลาด

เป็นจาํนวนมาก โดยทีผ่่านมา ออกสูต่ลาด มากกว่า 50 % แลว้ในช่วง เดอืน กนัยายน-ตุลาคม 2559 (+) ด้านคณุภาพ คาดการณ์ว่าตัง้แต่

เดอืนน้ี ประเทศไทยจะเริม่เขา้สูฤ่ดหูนาว ฝนตกน้อยลง ทําใหข้า้วโพดมคีวามชืน้ลดลง  คุณภาพดขีึน้ (-) ด้านอุปทานโลก ในเดอืน ต.ค. 

กระทรวงเกษตรฯ สหรฐั ไดป้ระกาศบญัชสีมดุลขา้วโพดเลีย้งสตัวโ์ลก โดยมตีวัเลขคาดการณ์ปี 59/60  1,025.69 ล้านตนั เพ่ิมขึ้นจาก

รอบ 58/59 รอ้ยละ 6.94 (+) ด้านอปุสงคใ์นประเทศ ความตอ้งการใชข้า้วโพดเลีย้งสตัวย์งัมต่ีอเน่ืองสอดคลอ้งกบัปรมิาณผลผลติทีเ่ขา้สู่

ตลาด (+) ด้านอุปสงคใ์นต่างประเทศ กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ คาดคะเนความต้องการใชข้า้วโพดเลีย้งสตัวข์องโลก ปี 2559/60 ว่าม ี

1,018.93 ลา้นตนั เพิม่ขึน้จาก 958.01 ลา้นตนัในปี 2558/59 รอ้ยละ 6.36 โดย ราคาสง่ออกขา้วโพด F.O.B เฉลีย่สปัดาหส์ดุทา้ยของ ต.ค. 

เมื่อเทยีบกบัสปัดาหส์ุดทา้ยของเดอืนก่อนหน้า ลดลงจาก 241 USD/ตนั เหลอื 238 USD/ตนั ซึ่งเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัราคาซือ้ขาย

ล่วงหน้าตลาดชคิาโกทีจ่ะส่งมอบเดอืนธนัวาคม 59 (ราคาสปัดาหส์ุดท้ายของ ก.ย.) 4,537 บาท/ตนั ซึ่งปรบัตวัลดลงจากช่วงก่อนหน้า

โดยปจัจยับวกสาํคญัคือ ราคาซ้ือขายล่วงหน้าตลาดชิคาโกท่ีจะส่งมอบเดือนธนัวาคม 59 (ราคาสปัดาหส์ุดท้ายของ ต.ค.) 4,883 

บาท/ตนั จึงคาดการณ์ว่า ทิศทางราคาส่งออกจะเร่ิมปรบัตวัดีขึ้นตามตลาดล่วงหน้าในเดือน พ.ย. (+) มาตรการภาครฐั ไดม้กีาร

ประชาสมัพนัธ์มาตรการของรฐัอย่างต่อเน่ือง และมกีารตอบรบัที่ดจีากโรงงานอาหารสตัว์ในการรบัซื้อ โดยปญัหาด้านราคาเริม่เบาลง          

แต่ปญัหาสําคญัยงัคงเป็นเรื่องคิวการขายให้กบัโรงงาน (+) ทิศทางข่าว กระทรวงพาณิชย์หารือผู้ประกอบการอาหาสตัว์ช่วยเหลือ

เกษตรกร ใหค้วามร่วมมอืกบัรฐัรบัซือ้ขา้วโพดเพิม่ขึน้ รวมทัง้จะแกไ้ขปญัหาเรื่องตดิควิหน้าโรงงานใหด้ขีึน้

มนัสาํปะหลงั คาดการณ์ผลผลติ รอบการผลติ 59/60 โดยรวม 31.19 ล้านตนั

สถานการณ์เดือนตุลาคม ขณะน้ีเป็นช่วงต้นฤดูกาลเกบ็เกีย่วและฝนตกอย่างต่อเน่ือง ทําใหเ้ชือ้แป้งในหวัมนัตํ่า ส่งผลใหผ้ลผลติออกสู่

ตลาดไม่มากนกั นอกจากน้ีราคาสง่ออกผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัลดลง สง่ผลใหร้าคาหวัมนัสดทีเ่กษตรกรขายไดป้รบัตวัลดลงจากเดอืนก่อน

หน้า ทัง้น้ี ราคามนัเสน้มกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อยในช่วงปลายเดอืนตุลาคม 

จงัหวดัท่ีมีพืน้ท่ีมาก 5 อนัดบัแรก นครราชสมีา กาํแพงเพชร ชยัภูมิ กาญจนบุรี และ.อุบลราชธานี

เดือนท่ีต้องเฝ้าติดตามใกล้ชิด ม.ค.-เม.ย./60 (คาดการณ์ผลผลติออกสูต่ลาดรวม 57.34%) ติดตามต่อเน่ือง  –ทัง้ปี

คาดการณ์สถานการณ์ คาดว่า ราคามนัสาํปะหลงัในเดือน พ.ย. – ธ.ค. จะปรบัตวัสูงขึ้นได้ เน่ืองจากผลผลติมคุีณภาพดขีึน้ ประกอบ

กบัช่วงน้ีภาครฐัประชาสมัพนัธใ์หช้ะลอการขดุหวัมนั ทาํใหย้งัคงมปีรมิาณมนัสาํปะหลงัเขา้สู่ตลาดไม่มาก สาํหรบัช่วงเดือน  ม.ค.-เม.ย. 

คาดว่า ราคาจะอ่อนตวัลง ตามปรมิาณผลผลติทีจ่ะเขา้สูต่ลาดมากขึน้ แต่ทัง้น้ี ขึน้อยู่กบัมาตรการภาครฐั และความสามารถในการขยาย

ตลาดว่าสอดคลอ้งกบัปรมิาณผลผลติมากน้อยเพยีงใด (+) ด้านปริมาณผลผลิต ปรมิาณผลผลติทีเ่ขา้สู่ตลาดในเดอืน พ.ย. ไม่มากนัก 

ประมาณ 5.83 % (+) ด้านคุณภาพ  คาดการณ์ว่าตัง้แต่เดอืนน้ี ประเทศไทยจะเริม่เขา้สู่ฤดูหนาว ฝนตกน้อยลง ทําใหห้วัมนัน่าจะมเีชื้อ

แป้งมากขึน้ คุณภาพดขีึน้ (+) ด้านอปุสงคใ์นประเทศ  กระทรวงพาณิชยไ์ดก้าํหนดมาตรการในการส่งออกมนัสาํปะหลงัโดยจะต้องมกีาร

สตอ็กเพิม่ขึน้ ในอตัราสว่น 1 :1.5 ซึง่จะทาํใหม้คีวามตอ้งการใชใ้นประเทศเพิม่สงูขึน้ (-) ด้านอปุสงคใ์นต่างประเทศ  แมว้่าความตอ้งการ

มนัสาํปะหลงัในตลาดหลกัอย่างจนี ยงัคงชะลอตวั แขง่ขนักนัดา้นราคาค่อนขา้งมาก แต่ทางกรมการคา้ต่างประเทศ มแีผนนําผูป้ระกอบการ

มนัสาํปะหลงัเดนิทางไปเจรจาขยายตลาดสนิคา้มนัสาํปะหลงัในประเทศอนิเดยี เกาหลใีต้ ญี่ปุ่น และตลาดใหม่เช่น รสัเซยีและนิวซแีลนด ์

ซึง่มศีกัยภาพในการนําเขา้มนัสาํปะหลงัไปผลติเป็นอาหารสตัว ์รวมถงึประเทศอนิโดนีเซยีทีนํ่าเขา้สนิคา้แป้งมนัสาํปะหลงัจากไทยเพิม่ขึน้

อย่างต่อเน่ือง เพื่อขยายตลาดและลดการพึ่งพาตลาดจนี และคาดว่าจะมคีวามต้องการมนัสําปะหลงัเพิม่ขึ้นได้ (+) มาตรการภาครฐั 

กระทรวงมกีารออกมาตรการต่าง ๆ เพิม่เตมิเพื่อช่วยเหลอืเกษตรกร เช่น การกาํหนดใหม้กีารสตอ็กมากขึน้ การขอความร่วมมอืโรงงานเอ

ทานอลรบัซือ้ในราคานําตลาด ฯลฯ และตดิตามสถานการณ์อย่างใกลช้ดิ เพื่อปรบัมาตรการใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์เพิม่เตมิ 

(+) ทศิทางขา่ว การขยายตลาดเพิม่เตมิ จบัคู่ธุรกจิ มาตรการช่วยเหลอืจากภาครฐั และกวดขนัการลกัลอบขนยา้ยมนั 8



ยางพารา คาดการณ์ผลผลติ รอบการผลติ 59/60 โดยรวม 4.45 ล้านตนั 

สถานการณ์เดือนตุลาคม  ราคาในเดอืนตุลาคมปรบัตวัเพิม่ขึน้ต่อเน่ือง เน่ืองจากมผีลผลติออกสู่ตลาดน้อย และราคาน้ํามนัดบิในช่วง

เดอืนตุลาคมพุ่งสงูกว่าระดบั 50 USD/บาเรล ประกอบกบัความตอ้งการใชภ้ายในประเทศค่อนขา้งมาก 

จงัหวดัท่ีมีพืน้ท่ีมาก 5 อนัดบัแรก  สรุาษฏรธ์านี สงขลา นครศรธีรรมราช ตรงั และ ยะลา

เดือนท่ีต้องเฝ้าติดตามใกล้ชิด ธ.ค./59 (คาดการณ์ผลผลติออกสูต่ลาด %) ติดตามต่อเน่ือง  –- ทัง้ปี

คาดการณ์สถานการณ์  ในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. ราคายางมแีนวโน้มจะปรบัตวัลดลงในกรอบแคบ ซึ่งเป็นในทศิทางเดียวกบัตลาด

ล่วงหน้าโตเกยีวทีป่รบัตวัลดลง อย่างไรกต็าม ปรมิาณยางทีอ่อกสูต่ลาดน้อย และความตอ้งการซือ้ของผูป้ระกอบการในประเทศ ยงัคงเป็น

ปจัจยัสนบัสนุนใหร้าคายางในระยะน้ียงัคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบจาํกดั

(+) ด้านปริมาณผลผลิต ผลผลติในเดอืน พ.ย. น่าจะยงัมผีลผลติเขา้สู่ตลาดน้อย เน่ืองจากเป็นฤดูมรสุม ของภาคใต้ฝ ัง่อ่าวไทย ซึง่เป็น

พืน้ทีห่ลกัในการปลกูยางพารา (+) ด้านอปุสงคใ์นประเทศ ช่วงน้ียางทีอ่อกสูต่ลาดมน้ีอย ทําใหผู้ป้ระกอบการส่งออกยางพาราและผูผ้ลติ

ผลติภณัฑย์างพาราในประเทศจํานวนมากใหค้วามสนใจในการซื้อยางพาราในสต๊อกของกยท.จํานวน3.1แสนตนั (+) ด้านอุปสงคใ์น

ต่างประเทศ จากการคาดการณ์ปรมิาณความตอ้งการใชย้าง โดยวเิคราะหจ์ากอุตสาหกรรมยางลอ้ ซึง่จะเตบิโตตามอุตสาหกรรมยานยนต ์

ทัง้น้ี บรษิทั IHS Automotive ผูเ้ชีย่วชาญอุตสาหกรรมรถยนต ์ไดค้าดว่ายอดขายรถยนตโ์ลกในปี 2559-60 จะเพิม่ขึน้ประมาณ 3.0-4.0% 

ต่อปี คาดว่าจะส่งผลทําให้ปรมิาณความต้องการใช้ยางพาราโลกขยายตวัประมาณ 3.0-3.5% ต่อปี รวมถึงความต้องการใชย้างของจนี

เพิม่ขึน้ และสตอ็กของจนีปรบัตวัลดลงอย่างต่อเน่ือง 

(+/-) ทิศทางข่าว  ข่าวราคายางในช่วงน้ี มปีจัจยัลบจากเงนิเยนแขง็ค่า ราคาในตลาดล่วงหน้าโตเกยีวปรบัตวัลดลง ราคาน้ํามนัปรบัตวั

ลดลงในช่วงเดอืน พ.ย. ประกอบกบันักลงทุนยงัคงวติกกงัวลเกีย่วกบักระแสคาดการณ์เรื่องการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลาง

สหรฐัฯ (เฟด) และขอ้มูลเศรษฐกจิที่ซบเซาของสหรฐัฯ แต่มปีจัจยับวกจากความต้องการใชข้องโรงงานผู้ประกอบการในประเทศที่ขาด

แคลนวตัถุดบิ ราคาน้ํามนัมโีอกาสที่จะปรบัตัวสูงขึน้ได้จากความต้องการใช้ที่เพิม่สูงขึ้นในช่วงฤดูหนาว และ จนีในฐานะประเทศผู้ใช้

ยางพารารายใหญ่ของโลกมคีวามตอ้งการใชย้างมากขึน้ รวมถงึไดป้ระกาศตวัเลขผลผลติภาคอุตสาหกรรมการลงทุนในสนิทรพัยค์งทีย่อด

การคา้ปลกีและผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ(จดีพี)ีทีอ่อกมาในทางบวก 

ปาลม์น้ํามนั  คาดการณ์ผลผลติ รอบการผลติ 59/60 โดยรวม 10.94 ล้านตนั 

สถานการณ์เดือนตุลาคม ราคาในเดอืนตุลาคมมแีนวโน้มปรบัตวัเพิม่ขึน้ต่อเน่ือง เป็นผลจากมผีลผลติออกสู่ตลาดน้อย ประกอบกบั

ปรมิาณสต๊อกน้ํามนัดบิของพ่อคา้เริม่ลดลง 

จงัหวดัท่ีมีพืน้ท่ีมาก 5 อนัดบัแรก  สรุาษฏรธ์านี กระบี ่ชุมพร นครศรธีรรมราช และพงังา 

เดือนท่ีต้องเฝ้าติดตามใกล้ชิด  พ.ย. -ธ.ค/59 (คาดการณ์ผลผลติออกสูต่ลาด %) ติดตามต่อเน่ือง  – ทัง้ปี

คาดการณ์สถานการณ์  ในช่วงเดือน พ.ย.59- มี.ค. 60  ราคาปาลม์น้ํามนัมแีนวโน้มจะเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง และราคาทรงตวัในระดบัสงู 

ซึง่เป็นในทศิทางเดยีวกบัตลาดล่วงหน้ามาเลเซยีทีจ่ะสง่มอบในเดอืน ม.ค. 60 ทีป่รบัตวัสงูขึน้ เกอืบจะแตะระดบัสงูทีส่ดุในรอบปี ช่วงเดอืน 

เม.ย. 2559 อนัเน่ืองมากจาก ปรมิาณปาลม์ทีอ่อกสูต่ลาดน้อย โดยเกดิจากปาลม์น้ํามนัไดร้บัผลผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ่ ฝนมา

ชา้กว่าปกตทิาํใหต้น้ปาลม์ขาดน้ํา สง่ผลใหผ้ลผลติปาลม์น้ํามนัปรบัตวัลดลงตํ่ากว่าทีค่าดการณ์ไว ้นอกจากน้ี ตลาดซือ้ขายล่วงหน้าน้ํามนั

พชืถัว่เหลอืงสง่มอบในเดอืนมกราคม 2560 มแีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้เช่นกนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.9

(+) ด้านปริมาณผลผลิต ผลผลติในเดอืน พ.ย. น่าจะยงัมผีลผลติเขา้สู่ตลาดน้อย เน่ืองจากเป็นฤดูมรสุม ของภาคใต้ฝ ัง่อ่าวไทย ซึง่เป็น

พืน้ทีห่ลกัในการปลูกปาล์มน้ํามนั  (-) ด้านคณุภาพ  เน่ืองจากภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลติใหญ่ ฝนมาช้ากว่าปกติ ทําให้ต้นปาล์มขาดน้ํา 

ทะลายบางสว่นแหง้เสยีหาย รวมทัง้ผลผลติเดมิทีเ่กบ็เกีย่วไปแลว้มขีนาดเลก็และน้ําหนักน้อย (+) ด้านอุปทานโลก ผลผลติปาลม์น้ํามนั

ของมาเลเซยีผูผ้ลติรายใหญ่อนัดบัสองของโลกโดยรวมลดลงรอ้ยละ 11 สง่ผลใหร้าคาน้ํามนัปาลม์ดบิซือ้ขายล่วงหน้าตลาดมาเลเซยีสง่มอบ

ในอกี 2 ปีขา้งหน้าปรบัตวัสงูขึน้อยู่ที ่2,800 รงิกติต่อตนั เมื่อวนัที ่18 ตุลาคม 2559 (+/-) ด้านอุปสงคใ์นประเทศ สศก. ไดค้าดการณ์

ความต้องการใชน้ํ้ามนัปาลม์เพื่อการบรโิภคในปี 59 ลดลงจากปี 58 รอ้ยละ 13.84 แต่มคีวามต้องการใชน้ํ้ามนัปาลม์เพื่อผลติไบโอดเีซล

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.99  ตามแผนพลงังานทางเลือก (+) ทิศทางข่าว ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามนัแห่งชาติ เห็นชอบ

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม ระยะยาว20ปี (60 –79) โดยมีแผนงานหลักที่เร่งดําเนินการ 6 ด้านครอบคลุม

อุตสาหกรรมปาลม์น้ํามนัและน้ํามนัปาลม์ทัง้ระบบ และจากน้ีจะนํายุทธศาสตรด์งักล่าวไปบรรจุอยู่ในร่างพ.ร.บ.ปาลม์น้ํามนั
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สรปุสถานการณ์สาํคญัท่ีเก่ียวข้องกบักระทรวงพาณิชย ์
(ประจาํเดือนตลุาคม)

รมว. พณ. กล่าวถึง  การจดังานใหญ่เชิญผู้นําเข้าทัว่โลก 300 ราย เจรจาซ้ือข้าวและมนัสาํปะหลงั จากไทย 13-16 พ.ย. น้ี “กระทรวง

พาณชิยไ์ดม้อบหมายใหท้ตูพาณชิยใ์นทุกภมูภิาค เชญิชวนผูซ้ื้อ ผูนํ้าเขา้ เดนิทางมาพบปะเจรจาการคา้กบัผูป้ระกอบการไทย โดยตัง้เป้าหมายว่า

จะมผีูนํ้าเขา้จากภมูภิาคอาเซยีนและเอเชยีเขา้ร่วมงานมากสุดประมาณ 100 ราย” เพื่อเป็นการรองรบัผลผลติสนิคา้ฤดูกาลใหมท่ัง้ขา้วเปลอืกนาปี 

ฤดกูาล 2559/2560 และมนัสาํปะหลงั ฤดกูาล 2559/2560 ทีก่าํลงัทยอยออกมาในช่วงเดอืน พ.ย.นี้

10

รมว. พณ. เปิดเผยว่า รฐับาลจีนตกลงซ้ือข้าวไทยต้นฤด ู1 แสนตนั ภายใต้สญัญา G to G ปี 58 ส่งมอบช่วงเดือน ต.ค. – พ.ย. ดีต่อราคา

ข้าวใหม่ “ตามทีร่ฐับาลไทยไดท้ําสญัญาซื้อขายขา้วแบบรฐับาลต่อรฐับาล (G to G) กบัรฐับาลสาธารณรฐัประชาชนจนี เมือ่เดอืนธนัวาคม 2558 

ปรมิาณ 1 ลา้นตนั โดยจะตกลงราคาเป็นรายงวด งวดละประมาณ 1 แสนตนั รฐับาลจนีไดต้กลงราคาซื้อขา้วงวดแรกปรมิาณ 1 แสนตนั เป็นชนิด

ขา้วขาว 5% ฤดกูาลผลติใหม ่ขนาดบรรจุ 25 กโิลกรมั ราคา 399 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั และขนาดบรรจุ 50 กโิลกรมั ราคา 394 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อ

ตนั กําหนดส่งมอบเดอืนตุลาคม – พฤศจกิายนนี้ นับว่าเป็นสญัญาณเชงิบวกทีจ่ะกระตุ้นใหร้าคาขา้วเปลอืกทีเ่กษตรกรจะไดร้บัสูงขึน้ตามไปดว้ย 

เป็นผลดต่ีอราคาขา้วไทยทัง้ระบบ ซึง่กรมการคา้ต่างประเทศจะเร่งเจรจาใหร้ฐับาลจนีตกลงราคาและนําเขา้ขา้วทีเ่หลอืตามสญัญาเพือ่ใหค้รบปรมิาณ 

1 ลา้นตนั โดยเรว็ต่อไป

ข่าวสินค้าเกษตรสาํคญั

ข่าวการค้าระหว่างประเทศ

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นําผู้บริหาร ข้าราชการ ลงนาม

ถวายความอาลยั พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช

ณ บริเวณโถงชัน้ 3 อาคารสาํนักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์เพื่อให้ 

ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง กระทรวงพาณิชย์ ได้น้อมเกล้าน้อม

กระหม่อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จ         

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีมี ต่อพสกนิกรชาวไทย      

พรอ้มกบัได้ยืนถวายความอาลยัเป็นเวลา 9 นาที

นายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ์ รองนายกรฐัมนตรี ได้มอบนโยบายและติดตามงาน

กบัผูบ้ริหารกระทรวงพาณิชย ์โดยเน้นยํ้ากรมการคา้ภายใน ดูแลค่าครองชพีอย่าง

เขม้งวด และใหม้นีโยบายเชงิรุกในการจดัการ ดแูลราคาสนิคา้และค่าครองชพีในระดบั

ภูมภิาค นอกจากนี้จะให้ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เข้าไปทําหน้าที่กํากบัดูแลใน

ภมูภิาค เพือ่ใหป้ระสานงานกบัพาณชิยจ์งัหวดัเขม้งวดใกลช้ดิยิง่ข ึน้ โดยต้องรายงาน

สถานการณ์ราคาสนิคา้เขา้มายงัส่วนกลางเป็นประจําทุกสปัดาห์ และสนิคา้จะต้องไม่

ขาดแคลน

นอกจากนี้ กรมการคา้ภายใน จะตอ้งหารอืกบัผูป้ระกอบการ เพื่อตดิตามสถานการณ์

ราคาสนิคา้ และตน้ทุนการผลติ ตลอดจนดูแลควบคุมราคาสนิคา้ ไม่ใหม้กีารขายเกนิ

ราคา เอาเปรยีบประชาชน นอกจากนี้ ยงัไดห้ารอืผูป้ระกอบการเพิม่กําลงัผลติผา้ผนื        

สดีํา และเสื้อดํา ใหเ้พยีงพอต่อความต้องการของประชาชน และจําหน่ายในราคาที่

เหมาะสม โดยกระทรวงฯ จะร่วมมือกับภาคเอกชนจัดงาน “เทใจ ถวายความ

อาลยั” นําเสื้อดําจําหน่ายราคาถูกพร้อมกนัในห้างสรรพสินค้าและห้างค้าปลีกทัว่

ประเทศ 21 ต.ค. นี้

ข่าวนโยบายสาํคญั



แวดวงพาณิชย์
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 วนัที ่19 ต.ค. 59 สาํนักงานพาณิชยจ์งัหวดักระบี่ ร่วม

แสดงความสาํนึกในพระมหากรุณาธคุิณ และถวายความอาลยั

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ณ บรเิวณหน้าศาลากลางจงัหวดักระบี่

 วนัที่ 17 ต.ค. 59 สํานักงานพาณิชย์จงัหวดันครสวรรค์ โดย

พาณิชย์จงัหวดันครสวรรค ์และผูอ้ํานวยการกลุ่มกํากบัดูแลและ

พฒันาเศรษฐกจิการคา้ ตรวจสอบการจาํหน่ายปลกีชุดแต่งกายไว้

ทุกขใ์นพืน้ทีจ่งัหวดันครสวรรค ์ไดแ้ก่ หา้งสรรพสนิคา้, ตลาดรมิ

หนองสมบรูณ์, ตลาดรมิน้ํา และตลาดรอบวดัโพธิส์ทุธาวาส

 วนัที ่18 ต.ค. 59 สาํนักงานพาณิชย์จงัหวดัศรสีะเกษ ไดอ้อก

ตรวจติดตามสถานการณ์การตลาดมนัสําปะหล้ง ณ บรษิัทเอี่ยม  

ศริิแป้งมัน จํากัด อําเภอกันทรลักษ์ ปรากฎว่า ราคารบัซื้อมัน

สาํปะหลงัสด เชือ้แป้ง 30% ราคา 1.90 บาท/กก. ปรมิาณการซือ้

ขายค่อนขา้งน้อยเฉลี่ยวนัละ 1,000 ตนั คาดว่าผลผลติจะออกสู่

ตลาดมากขึน้ในชว่งหลงัการเกบ็เกีย่วขา้วแลว้เสรจ็ ประมาณเดอืน

ธนัวาคม 2559 เป็นต้นไป ทัง้น้ีบรษิทัฯ มกีารปิดป้ายแสดงราคา

รบัซือ้ชดัเจน

 วันที่ 20 ต.ค. 59 สํานักงานพาณิชย์จังหวัดลําปาง ออก

ตดิตามสถานการณ์ขา้วโพดเลีย้งสตัวใ์นเขตพืน้ทีอ่ําเภอแม่ทะ 

และหารอืร่วมกบัผูจ้ดัการ สตก.ธ.ก.ส.ลําปาง ในการช่วยเหลอื

เกษตรกรและหาช่องทางการตลาดเพิม่เตมิ เพื่อเป็นการแกไ้ข

ปญัหาขา้วโพดเลีย้งสตัวใ์นพืน้ที่

 วนัที่ 19 ต.ค. 59 สํานักงานพาณิชย์จงัหวดัชยัภูมอิอกตรวจ

เยีย่มและศกึษาขอ้มลูการดาํเนินงานบรษิทัภูเชยีงทา เฮริบ์แลนด ์

จาํกดั อาํเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูม ิซึง่เป็นผูป้ลูก แปรรูป 

สินค้าอินทรีย์รายใหญ่ของจังหวัด สินค้าที่ผลิตอาทิเช่น ชา

สมุนไพร แก่นตะวันอบแห้ง น้ําผลลูกหม่อน กล้วยอบแห้ง 

เครื่องสาํอาง เป็นตน้ และมแีผนทีจ่ะขยายกจิการเพิม่ขึน้อกีหลาย

ชนิดสนิค้า สนิค้าส่วนใหญ่ผ่านมาตรฐานอนิทรยี์แล้วทัง้ภายใน

และต่างประเทศ

 วันที่ 21 ต .ค .59 สํานักงานพาณิชย์จังหวัด 5 จังหวัด

ชายแดนภาคใตจ้ดัประชุมจดัทําโครงการปี 2560 และ 2561 มี

พาณิชยจ์งัหวดั จาก 5 จงัหวดัเขา้ร่วมประชุมพรอ้มเจา้หน้าที่

 วันที่ 25 ต.ค. 59 เวลา 14.40 น. เจ้าหน้าที่สํานักงาน

พาณิชย์จงัหวดันนทบุรร่ีวมกบัเจ้าหน้าทีต่ํารวจกองบงัคบัการ

ปราบปรามการกระทําความผดิเกี่ยวกบัการคุม้ครองผู้บรโิภค

ออกตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีนการจาํหน่ายชุดแต่งกายไวทุ้กข ์ณ 

ตลาดท่าน้ํานนท ์ปรากฎว่า ไม่พบการจําหน่ายในราคาสงูเกนิ

ควรและตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาจําหน่ายสนิคา้พบทุก

รา้นมกีารปิดป้ายแสดงราคาไวช้ดัเจน
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 วนัที ่26 ต.ค.59 สาํนกังานพาณิชยจงัหวดับงึกาฬ โดยพาณิชย์

จังหวัดและผอ .กลุ่ม กศ . ,ผอ .กลุ่ม สธ .ออกเยี่ยมเยือนกลุ่ม

เกษตรกรตามแผนการผลติการตลาดขา้วครบวงจร และตาม MOU 

นาแปลงใหญ่ ซึ่งข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวจะเริ่มเกี่ยวช่วง

กลางเดอืน พย.59 เป็นตน้ไป และพรอ้มสง่มอบใหผู้ซ้ือ้ตาม MOU 

ในราคาตลาด+200 บาท/ตนั ณ วนัทีส่ง่มอบ จากการสาํรวจพบว่า

มขี้าวล้มก่อนเมล็ดข้าวเริ่มสุก สาเหตุมาจากพายุฝนและแรงลม

ช่วง 2-3 วนัทีผ่่าน อาจทําใหข้า้วทีย่งัไม่แก่ ไม่สมบูรณ์และไดร้บั

ความเสยีหาย คาดว่าประมาณ 10 %ของทัง้หมด

 วนัที ่26 ต.ค.59 สาํนักงานพาณิชย์จงัหวดัอุตรดติถ์ร่วมมอืกบั

ผู้ประกอบการและสถาบนัเกษตรกรทําการเชื่อมโยงและจัดหา

ช่องทางระบายข้าวโพดสู่ตลาดปลายทาง โรงงานอาหารสตัว์

(บรษิทัสหฟารม์เพชรบรูณ์ / โกลเดนทไ์ลน์บสิสเินส)ในช่วงสปัดาห์

น้ี โดยตวัอย่างขา้วโพดเบือ้งต้นอยู่ในเกรดเบอร์ 3 ทางโรงงานฯ 

ยนิดรีบัซือ้โดยขอใหด้าํเนินการขึน้ทะเบยีนคู่คา้และนําขา้วโพดไป

เขา้ควิจาํหน่ายได ้ปจัจุบนัโรงงานฯ รบัซือ้สปัดาหล์ะ 8,000 ตนั

 วนัที ่26-27 ต.ค. 59 สาํนักงานพาณิชยจ์งัหวดัปตัตานีร่วมกบั

กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศจดัอบรมใหค้วามรู ้ผูป้ระกอบการ 

SME OTOP ผูส้่งออก และส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้ง เรื่อง การนํา

สนิคา้ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ออกจําหน่ายนอกพืน้ที่ มผีู้สนใจ

ร่วมอบรม จาํนวน 130 คน ณ โรงแรมซเีอส ปตัตานี

 วนัที่ 26 ต.ค. 59 กลุ่ม ยผ. สํานักงานพาณิชย์จงัหวดัภาค

กลางตอนกลางประชุมจดัทําแผนงาน/โครงการ ปีงบ 2560 และ 

2561 ที่ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา และภาคบ่าย 

ประชุม กรอ.กลุ่มจงัหวัด โดยพาณิชย์จังหวดัสระแก้ว นําเรื่อง

ยุทธศาสตรก์ระทรวงพาณิชย ์๒๐ ปี ยุทศาสตรก์ารคา้กลุ่มจงัหวดั  

Mini MOC และแนวขบัเคลื่อนพาณิชย์ภูมภิาค 4.0 ของกลุ่ม

จงัหวดั เสนอต่อทีป่ระชุม เพื่อให้ กรอ.รบัทราบและเชื่อมโยงการ

ทาํงานกบัทุกภาคสว่น

 วนัที ่27 ต.ค. 59 สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัศรสีะเกษ  จดัอบรม 

เรื่อง การสง่เสรมิการตลาดผลติผลทางการเกษตร (ดา้นชัง่ตวงวดั) 

ภายใต้โครงการพฒันาศักยภาพสินค้าเกษตร งบประมาณตาม

แผนพฒันาจงัหวดัศรสีะเกษ ปี 2560  ณ  วงัชมภูรสีอรท์  อําเภอ

กนัทรลกัษ์  เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจ เรื่อง

เครื่องชัง่ตวงวดั และ รูว้ธิป้ีองกนัตนเองมใิห้ถูกเอารดัเอาเปรยีบ

จากการใชเ้ครื่องชัง่ตวงวดัทีไ่ม่ถูกต้องในการซือ้ขายสนิคา้เกษตร  

และสามารถแนะนําสมาชิกในชุมชนต่อไป กลุ่มเป้าหมาย ผู้นํา

ทอ้งถิน่ หรอืผูนํ้าเกษตรกร จํานวนอย่างน้อยตําบลละ 2 คน จาก  

อ. กนัทรลกัษ์  อ.ขุนหาญ  อ.เบญจลกัษ์  อ.โนนคูณ  และ อ.ศรี

รตันะ รวม 5 อาํเภอ



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

สิทธิบัตร นารู...

กิจกรรมภมิูภาค ...เดือน พฤศจิกายน 2559

วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

10 พ.ย. 2559 โครงการหน่วยบาํบดัทุกข ์บาํรุง

สุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 

(จงัหวดัเคลือ่นที)่

ลานกีฬาวดัแหลมฟ้าผ่า ตําบล

แหลมฟ้าผ่า อําเภอพระสมุทร

เจดยี ์จงัหวดัสมทุรปราการ

บ ริ ก า ร ป ร ะ ช า ช น 

ประชาสมัพนัธ์ ใหค้วามรู ้

ให้คําปรึกษา เรื่องการ

พาณชิย์

สํ า นั ก ง า น พ า ณิ ช ย์ จั ง ห วัด

สมทุรปราการ

9-11 พ.ย. 2559 งานสัมมนาโครงการพัฒนา

บุคลากรของกระทรวงพาณิชย์

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

ส่ ว น ภู มิ ภ า ค  เ พื่ อ ร อ ง รั บ

ศนูยบ์รกิารขอ้มลูระดบัจงัหวดั 

โรงแรมมารวย การ์เดน้ จงัหวดั

กรุงเทพฯ

สมัมนาให้ความรู้ หัวข้อ

“การบรกิารการคา้ภมูภิาค

สู่จงัหวดั 4.0”

ก ร ม เ จ ร จ าก า ร ค้ า ร ะ ห ว่ า ง

ประเทศ

เราไดก้ล่าวถึงพระปรชีาสามารถของ

พระบาทพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มาก่อนหน้าน้ีแลว้  จดหมายขา่วฉบบัน้ี จะขอ

ปิดทา้ยดว้ย สทิธบิตัรฉบบัหลงัสดุ ทีก่ระทรวง

พาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปญัญา ได้มี

โอกาสเขา้เฝ้าเพื่อทูลเกล้าถวายสทิธบิตัรการ

ประดิษฐ์ “ระบบปรบัปรุงคุณภาพน้ําด้วยราง

พชืร่วมกบัเครื่องกลเติมอากาศ” ซึ่งสทิธบิตัร

ฉบบัน้ีต่อยอดมาจากกงัหนัน้ําชยัพฒันาและ

เครื่องกลเติมอากาศอดัอากาศและดูดน้ํา ซึ่ง

เป็นสิทธิบัตร 2 ฉบับแรกที่ทรงได้รับการ

ทูล เกล้า ฯถวาย เ ป็นการประดิษฐ์  จ าก

พระราชดํารใินการพฒันาระบบการปรบัปรุง

คุณภาพน้ําใหด้ยีิง่ขึน้ โดยใชพ้ชืทีม่คุีณสมบตัิ

ในการดูดซับของเสียได้ดี ทํางานร่วมกับ

เครื่องกลเติมอากาศ ซึ่งกรมทรัพย์สินทาง

ปญัญาไดท้ลูเกลา้ฯ ถวายจดทะเบยีนและออก

สทิธบิตัรเลขที ่29091 เมื่อวนัที ่9 พ.ย. 53 

ในปจัจุบันพระองค์ทรงได้รับการ

ทูลเกล้าถวายสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัร 

รวมแล้วทัง้ส้ิน 11 ฉบบั
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