
สวสัดคี่ะท่านผูอ่้านทุกท่าน เขา้สู่เดอืนที ่2 ของปีงบประมาณนี้แลว้นะคะ  เดอืนทีผ่่านมา มคีวาม

เปลีย่นแปลงหลายอย่าง มทีัง้เรือ่งเศรา้ มทีัง้ปญัหาเกษตรกร ถาโถมกนัเขา้มา หลายจงัหวดัคงอยู่ระหว่าง

ปรบัตัว โดยเฉพาะการอยู่ภายใต้หลงัคาเดยีวกนัของเราชาวภูมภิาค เพื่อให้การทํางานมคีวามเป็น

เอกภาพและเกดิประสทิธภิาพในการพฒันาเศรษฐกจิการคา้ในภูมภิาค และหลายท่านคงจะทราบแลว้ว่า

กระทรวงฯ ไดผ้ลกัดนัแนวคดิการพฒันาพาณชิยภ์าค (Mini MOC) ใหเ้ป็นทพัหน้าร่วมกบัพาณิชย์จงัหวดั  

อย่างใกล้ชดิ สร้างความเขม้แขง็ และทําเป็นมาตรการเชงิรุกในการจดัการดูแลราคาสนิค้าค่าครองชพี 

ผลกัดนัเศรษฐกจิในภมูภิาค และการสือ่สารทีเ่ขา้ถงึประชาชนในพื้นทีแ่ละรายงานส่วนกลางอย่างรวดเรว็

ทนัสถานการณ์ ซึง่เราจะมาเจาะลกึนโยบาย ทีจ่ะเชือ่มแผนงานส่วนกลางและส่วนภมูภิาคโดยมเีป้าหมาย

ทีก่ารพฒันาประเทศตามแนวคดิ ประเทศไทย 4.0 ตดิตามกนัไดใ้นฉบบันี้เลยค่ะ 

ทมีงาน กบภ.   

เรือ่งเด่นในฉบบั
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Mini MOC
นโยบาย Mini MOC หรอื “พาณิชยภ์าค” เกดิจากแนวคดิทีต่้องการแก้ไข

ปญัหาการดูแลราคาสินค้า ค่าครองชีพ  การร้องเรียนปญัหาในพื้นที่ ที่ย ัง

ขบัเคลื่อนช้า  โดยม ีเป้าหมาย แบ่ง เป็น 2 ระยะ  ระยะสัน้ “เพื่อดูแลแก้ไข

ปญัหาเรง่ด่วนใหแ้ลว้เสรจ็ในพืน้ทีไ่มใ่หป้ญัหาลุกลามขยายพืน้ทีอ่อกไป”

ระยะยาว “เพื่อสรา้งความเขม้แขง็ และมแีผนปฏบิตักิารระยะยาวที่สะทอ้นจาก

พืน้ทีโ่ดยแทจ้รงิ และสอดคลอ้งกบัแผนกระทรวงและแผนชาต”ิ

1.   “นโยบายรัฐบาล”

2.  การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค

(Local Economy)

3. การบริหารงานของกระทรวง

แบบบูรณาการ (Oneroof)

โดยมีหลักการและเหตุผล 
สอดคลองกับ 3 ดานสําคัญ 

การแบงเขตพ้ืนที่: แบงเปน 7 ภาค 
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เปาหมายดําเนินการ กลไกการทํางาน

• การแกไขปญหาสินคาเกษตร : ระยะสั้น :ติดตามแกไขปญหาราคาสินคาเกษตรในพ้ืนท่ี เช่ือมโยงตลาด กระจายสินคาในภาค 
ระหวางภาค หรือ Stakeholder ในพ้ืนท่ีใกลชิดสินคาขาว มันสําปะหลัง ขาวโพด ปาลม ผลไม 
: ระยะยาว : รักษาระดับราคาสินคาสินคาเกษตร สรางความเขาใจเรื่องราคา เตรียมการรองรับ
สินคาเกษตรท่ีกําลังจะออก จัด Agriculture Road Show (ขาว-มันสําปะหลัง) Agri-Matching, GI, 
Organic, Branding ,Demand-Driven

• การดูแลประชาชน : การสื่อสารสรางความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ีอยางใกลชิดโดยออกเยีย่มใหกําลังใจประชาชน 
รวมถึงกระตุนใหเกิดการคาการลงทุนในพ้ืนท่ี ไมใหเกิดภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจ ใหประชาชน
รูสึกถึงการแสดงความเห็น และนําไปสูการแกไขปญหาอยางฉับไว

• การดูแลภาวะคาครองชีพ

ประชาชนและราคาสินคาอุปโภค

บริโภค

: ออกตรวจติดตามภาวะปริมาณ และราคาสินคา
: จัดหาสินคาจําเปนตอการอุปโภคบริโภคในราคาท่ีเปนธรรม
: สรางเครือขายผูบรโิภคยุคใหม “ฉลาดซื้อประหยัดใช” สงเสริมการคาใหเปนธรรม

• การสรางความเขมแข็งใหกับ

เศรษฐกิจการคาในภมูิภาค (Local 

Economy)

: พัฒนาผูประกอบการ SMEs Start-up สู Smart Enterprise
: สรางเกษตรกรใหเปนผูประกอบการ และสรางเครือขายผูประกอบการ (Bizclub)
: จัดหาตลาดและเพ่ิมชองทางการจําหนายสนิคา เชน ศูนยกระจายสินคา ตลาดกลาง ตลาดชุมชน 
Farm outlet
และผานชองทาง E-commerce
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หนวยงานภายใน

พาณิชย

จังหวัดที่ตั้ง

ศูนยภาค

ที่ปรึกษา

พาณิชยภาค
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กระทรวงพาณิชย ์มนีโยบายในการพฒันาพาณิชยภ์าค เพื่อเป็นทพัหน้าในการประสานงานกบัพาณิชยจ์งัหวดัเขม้งวด

ใกลช้ดิยิง่ขึน้ หวงัดแูลค่าครองชพี และใหม้นีโยบายเชงิรุกในการจดัการ ดแูลราคาสนิคา้และค่าครองชพีในระดบัภูมภิาค โดยไดว้างระบบ

โครงสรา้งภายในภูมภิาคและท้องถิ่น โดยตัง้ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และที่ปรกึษาการพาณิชย์เขา้ไปทําหน้าที่กํากบัดูแลใน      

7 ภูมภิาค ในฐานะ “พาณิชยภ์าค”

พาณิชยภ์าค จงึตอ้งทาํหน้าทีป่ระสานงานระหว่างหน่วยปฏบิตัใินพืน้ที ่โดยร่วมมอืกบัสาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัซึง่ถอื

เป็นผูด้าํเนินงานหลกั เน้นการทํางานในพืน้ทีไ่ดต้รงประเดน็ และดาํเนินการตดิต่อ ประสานงาน ตดัสนิใจแกป้ญัหาต่างๆได ้ประสานกบั

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กระทรวงเกษตรฯ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมทํางานเชงิรุกสร้างเศรษฐกจิท้องถิ่น

ขึน้มาอกีครัง้ และทีส่าํคญัทีส่ดุ คอื จะตอ้งสือ่สารโดยตรงกบัรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย ์หรอืรฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงพาณิชย ์

หากมเีรื่องเร่งด่วน  สามารถแกป้ญัหาไดอ้ย่างรวดเรว็” โดยมโีครงสรา้งและกลไกการทาํงานดงัน้ี 



นโยบายรฐับาล : ประเทศไทย 4.0 
ประเทศไทยในอดตีที่ผ่านมามกีารพฒันาเศรษฐกจิอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่โมเดล “ประเทศไทย 1.0” 

ทีเ่น้นภาคการเกษตร ไปสู่ “ประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่โมเดลปจัจุบนั “ประเทศ

ไทย 3.0” ทีเ่น้นอุตสาหกรรมหนัก แต่ภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 3.0” ในตอนน้ีต้องเผชญิ กบัดกัสําคญั 

คอื กบัดกัรายไดป้านกลาง ทีไ่ม่อาจนําพาประเทศพฒันาไปมากกว่าน้ี จงึเป็นประเดน็ทีร่ฐับาลต้องสรา้ง

โมเดลใหมข่ึน้มาเพื่อปฏริปูเศรษฐกจิของประเทศและนําพาประชาชนทัง้ประเทศไปสู่โมเดล “ประเทศไทย 

4.0” โดยการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งเศรษฐกจิ ไปสู่ “Value–Based Economy”

หรือ “เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรม” จากการ “ทาํมาก ได้น้อย”  เป็น “ทาํน้อย ได้มาก” 

จากการปรับ เปลี่ยนโครงสร้า งทาง

เศรษฐกิจน้ี  จึงต้องมีการปรับเปลี่ยน

องคป์ระกอบหลกั 4 ด้าน คือ 

1.เปล่ียนจาก การเกษตรแบบดัง้เดิม 

(Traditional Farming)

ไปสู่   การเกษตรสมัยใหม่ ที่ เ น้นการ

บริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart 

Farming) โดยเกษตรกรต้องรํ่ ารวยขึ้น 

และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ

(Entrepreneur) 

2.เปล่ียนจาก Traditional SMEs หรอื 

SMEs ทีร่ฐัตอ้งคอยใหค้วามช่วยเหลอื

ไปสู่  การเป็น Smart Enterprises และ 

Startups ทีม่ศีกัยภาพสงู    

3.เปล่ียนจาก Traditional Services ซึง่มี

การสรา้งมลูค่าค่อนขา้งตํ่า 

ไปสู่ High Value Services 

4.เปล่ียนจาก แรงงานทกัษะตํ่า

ไปสู่  แรงงานที่มคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญ 

และทกัษะสงู
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“ประเทศไทย 4.0 “ จงึเป็นกลไกสาํคญัทีจ่ะพฒันาประเทศสู่ “ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน” ดว้ยการสรา้ง 

“ความเข้มแขง็จากภายใน” ขบัเคลื่อนตามแนวคดิ “ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารฐั”



Local Economy “Linking Local to Global”

Local Economy : Linking Local to Global กบันโยบายท่ีเก่ียวข้องภายใต้หลงัคาเดียว

แนวทางการสรา้งแผนเศรษฐกจิจงัหวดั 4.0 ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ซึง่ถอืเป็นส่วนหน่ึงของการ

พฒันาเศรษฐกจิฐานราก (Local Economy Development) ซึง่เป็นนโยบายสาํคญัของรฐับาล ทีเ่น้นการสรา้งความ

เขม้แขง็จากภายใน โดยเปลีย่นเศรษฐกจิภูมภิาคใหเ้ป็นระบบเศรษฐกจิทีเ่ขม้แขง็ ดว้ยการตดิอาวุธทางปญัญาใหแ้ก่

ผู้ประกอบการ เติมเต็มทัง้องค์ความรู้ การบรหิารจดัการ และการรงัสรรค์นวตักรรม เพื่อให้ทุกคนในประเทศ

สามารถยนือยู่บนขาของตวัเองได ้ตัง้แต่ตน้น้ํา คอืการมเีทคโนโลยเีป็นของตนเอง กลางน้ํา คอื การมอุีตสาหกรรม

ทีแ่ขง็แกร่ง  และปลายน้ํา คอื การมธีุรกจิแบบใหม่ เช่น Smart Enterprises และ Startup ซึง่แผนการดําเนินงานที่

ชดัเจนตวัชี้วดัที่ท้าทาย ตลอดจนมกีารบูรณาการระหว่างหน่วยงานขบัเคลื่อนเป็นปจัจยัแห่งความสําเรจ็ในการ

ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิการคา้ทัง้ในประเทศและเชื่อมโยงกบัต่างประเทศใหเ้ดนิหน้าไปในทศิทางเดยีวกนั 
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สร้างความเข้มแขง็จากภายใน Strength From Within

เช่ือมโยงสู่ตลาดต่างประเทศ Connecting to the World

Provincial 

Trade 

Offices

Mini

MOC
MOC

Oversea Trade 

Offices

Border trade Country Brand

Start-ups to 

“Smart Enterprises”

“Smart Farmer”

Network Value Creation

Market Expansion



เรื่องเร่งด่วน : การดแูลค่าครองชีพ 

เพียงพอ

เขาถึงไดงาย/สะดวก

ราคาเปนธรรม เท่ียงตรง

การดูแลผูมีรายไดนอย

เปาหมาย : มสีินคาเพียงพอ ท่ัวถึง ประชาชนเขาถึงงาย ไมมีการผูกขาด ราคาเหมาะสมเปนธรรม

นอกเหนือจากการสรา้งเศรษฐกจิภูมภิาคทีเ่ขม้แขง็แลว้ ยงัมเีรื่องเร่งด่วนที ่สาํนักงานพาณิชยจ์งัหวดัต้องเร่งดําเนินการ 

คอืการดแูลสนิคา้เกษตรและค่าครองชพี สาํหรบัค่าครองชพี มเีป้าหมาย และมีแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้ 

แนวทางการดําเนินการ :

กํากับดูแล

สรางความรู  

ความเขาใจ

สรางภาพลักษณ

เพ่ิมทางเลือก

แกไขปญหา

ใชมาตรการตามกฎหมายเทาท่ีจําเปน เพ่ือปองปราม

สรางพันธมิตรผูบริโภคตรวจสอบราคา (องคกรแรงงาน สมาคม

ผูบริโภค สมาคมแมบานทหาร)

ทุกกรมฯ รวมกันตรวจสอบราคาท้ังตลาดสด หางคา
ปลีก รานคา ท้ังในกรุงเทพและตางจังหวัด

โครงการ “ฉลาดซ้ือ ประหยัดใช” เปรียบเทียบราคา

กอนตัดสินใจซ้ือ 

จัดทําขอมูลราคาสินคาท่ีสําคัญ 10-20 รายการ เชน อาหาร ผัก

สด ของใชประจําวัน เปรียบเทียบราคาในตลาดและหางคาปลีก

คาสง เปนประจําทุกวัน ลง App “ฉลาดซื้อ”

รานหนูณิชย จําหนายอาหารปรุงสําเร็จ 25-35 บ.

จัดมุมจําหนายสินคาคุณภาพดี ราคาถูก “ฉลาดซ้ือ  

ประหยัดใช”

การลดราคาสินคาท่ีจําเปนตามเทศกาล (ปใหม,เปด

เทอม,เทศกาลตางๆ)

จัดงานธงฟา / Mobile จําหนายสินคาราคาถูก

- ดูแลตนนํ้า กลางนํ้า ปลาย

นํ้า ใหมีสินคาเพียงพอ ราคา

ท่ีเหมาะสม

- ตรวจสอบราคาสินคาเปน

ประจํา

ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ/ 

เผยแพรขอมูลผาน Application

และ Website

จั ด ต้ั ง ช ม ร ม ข อ ง ดี ร า ค า ถู ก 

แลกเปล่ียนขอมูล แหลงสินคา

คุณภาพดี ราคาถูก

ขอความร วมมื อห างค าปลี ก

สมัยใหม/รานคาปลีกทั่วไป ตลาด

ชุมชน เพิ่มชองทางจําหนายให

เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

เ พิ่ ม เ ค รื อ ข า ย ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ

(ปจจุบัน 11,696 ราน)/ เพิ่ม

หนูณิชย Food Truck 

กลุมผูมีรายไดนอยและผูที่ ได รับ

ความเดือดรอนทั่วประเทศ 

ขอความรวมมือผูผลิต หางคา

ปลีกรายใหญ/ทองถิ่น ลดราคา

สินคา
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มีความรู

Smart Farmer

การบริหารจัดการสินคาเกษตรแบบครบวงจร

เรื่องเร่งด่วน : การบริหารจดัการสินค้าเกษตร  

6

วางแผนการผลติ : เริม่ตน้ดมีชียัไปกว่าครึง่

 ควรปลกู ? ใหเ้หมาะสม (พืน้ที ่ความตอ้งการ

มคีวามรูใ้นการผลติ สภาวะอากาศ) 

 สนิคา้อะไรไดร้บัความนิยม

 วางแผนการผลติสอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของตลาด 

 การสรา้งเกษตรกรให้

เป็นผูป้ระกอบการ

PDCA : Plan Do Check Act

P D

CA

ในแต่ละปี รฐับาลจะต้องจดัสรรงบประมาณ เพื่อช่วยเหลอืเกษตรกร ที่ได้รบัผลกระทบจากราคาตกตํ่า    

ภยัแลง้  ยากจนซํ้าซาก ปีใด หากมภียัธรรมชาต ิเกษตรกรกท็าํการผลติไมไ่ดผ้ล สาํหรบัประชาชน อาจจะมผีลกระทบ 

หากสนิคา้ขาดตลาดมรีาคาแพง ซึง่เป็นปญัหาทีภ่าครฐัจะต้องบรหิารจดัการ จงึไดป้ระยุกต์ใชห้ลกัการง่าย ๆ ของการ

บรหิารจดัการสินค้าเกษตร จาก หลกั PDCA ซึ่งขัน้ตอนแรกคือ การวางเป้าหมาย การวางแผน การดําเนินการ    

การตรวจสอบ และการปรบัปรงุ เพื่อเป็นตวัอยา่งหน่ึงของการบรหิารจดัการสนิคา้เกษตรแบบครบวงจร  

การตัง้เป้าหมาย ( Goal Setting ) 

 เกษตรกรมรีายไดด้ขีึน้ 

 ผูบ้รโิภค/คา่ครองชพี ไดร้บัสนิคา้ด ีราคาทีเ่ป็นธรรม กบัทัง้ผูผ้ลติ และผูบ้รโิภค (Fair Trade)

ปฏบิตักิาร: เกษตรกรมรีายไดด้ขีึน้ 

 เน้นการลดตน้ทุนการผลติ และเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลติ (Yield ต่อไร ่สงูขึน้) เช่น โครงการแปลง

ใหญ่ เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนักบั

ประเทศคู่แขง่

ตอบให้ได้ว่า ทาํอะไร เพ่ืออะไร

 เพิม่คุณภาพมาตรฐานสนิคา้ 

เช่น Organic - ผูบ้รโิภค

ยนิดจีา่ยในราคาสงูขึน้

ตรวจสอบสถานการณ์ : แกไ้ข

ปญัหาอยา่งรวดเรว็ และทนัต่อ

สถานการณ์  

 มรีะบบขอ้มลูทีท่นัสมยัใช ้ในการตดัสนิใจและ

วางแผนเชงิรกุ

 มกีารคาดการณ์การผลติและการตลาดล่วงหน้าที่

น่าเชื่อถอื

 การพจิารณามาตรการภาครฐั ทีใ่ชแ้กไ้ขปญัหา 

ปรบัปรงุพฒันา

: ใหไ้ดผ้ลตามเป้าหมายทีว่างไว้

 การสรา้งความหลากหลายของสนิคา้ 

พฒันา เทคโนโลย ีนวตักรรม ใหต้รงกบั

ความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของตลาด

 การสรา้งช่องทางการตลาดทัง้ online 

และ offline 

มุ่งคณุภาพ

Productivity

ไม่หยดุพฒันา

Non stop

แม่นยาํ

Real time 

Forcasts
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ทีม่า : สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ 7

สรปุสถานการณ์เศรษฐกิจ (World Trend) : เดือนพฤศจิกายน 2559

เศรษฐกิจต่างประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 

ปจัจุบนั ตวัเลขทางเศรษฐกจิของสหรฐัฯ ในเดอืน ต.ค. ออกมา

ค่อนขา้งด ีทัง้ดา้นการจา้งงานนอกภาคเกษตรสหรฐัฯ การจา้ง

งาน และความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภค ขณะทีเ่ศรษฐกจิในไตรมาส 3 

ขยายตวัรอ้ยละ 1.5% 

การคาดการณ์ หลงัการเลือกตัง้ มีการคาดการณ์มาตรการ

กระตุน้เศรษฐกจิต่าง ๆ  เช่นการเพิม่งบประมาณรายจ่าย การ

ลดภาษี และการสร้างงาน ส่งผลให้แนวโน้มในการปรบัขึ้น

ดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ในปี น้ี จากนโยบายกระตุ้น

เศรษฐกจิทีจ่ะเร่งอตัราเงนิเฟ้อ มแีนวโน้มสงูขึน้มาก โดยมกีาร

คาดกาณ์ว่า จะมกีารปรบัดอกเบีย้ในเดอืน ธ.ค. 2559

ผลกระทบต่อไทย–ส่งผลให้อาจเกดิภาวะเงนิทุนไหลออกจาก

ตลาดอื่น ๆ กลบัสู่ตลาดสหรฐัฯ และยงัต้องจบัตามองทศิทาง

นโยบายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้ระหว่างประเทศอกีดว้ย

สหภาพยุโรป 

เศรษฐกิจยุโรปขยายตัว 1.6% ในไตรมาส 3 เท่ากับใน     

ไตรมาสก่อนหน้า จากการบรโิภคและการใชจ้า่ยภาครฐั ขณะที

การลงทุนภาคเอกชนยงัอ่อนแอ สะท้อนความจําเป็นท ีECB 

ยงัตอ้งใชม้าตรการ QE ช่วยประคองเศรษฐกจิต่อไป

จนี 

เศรษฐกิจจีนขยายตัวที่ 6.7 % จากตัวเลขกจิกรรมและการ

ผลติภาคอุตสาหกรรม การลงทุน ยอดคา้ปลกีและภาคอสงัหริ

มทรพัย์ของจีนเดอืน ต.ค. ขยายตัวได้ด ีสะท้อนเศรษฐกิจที

ขยายตวัได้ต่อเนืองแม้ว่าการส่งออกจะหดตวั และ เงนิหยวน

ยงัคงอ่อนค่าลงต่อเน่ือง 

ญีปุ่น่ 

เศรษฐกจิญปุีน่ขยายตวั 0.9% ในไตรมาส 3 เพิม่ขึน้จาก 0.6%

ในไตรมาสก่อนหน้า จากการส่งออกทีดีขึน และการใช้จ่าย 

ของรฐั ขณะทกีารบรโิภคและการลงทุนภาคเอกชนทรงตวั

Commodities Index 
ราคาน้ํามันดิบปรบัตัวเพิ่มขึ้นเมื่อปิดตลาดในวนัที่ 1 ธันวาคม 

2559 โดยราคาทะลุ 50 ดอลล่าหต่์อบาเรล จากความสําเรจ็ใน

การบรรลุขอ้ตกลงลดกาํลงัการผลติน้ํามนัของกลุ่มโอเปก จากการ

ประชุมเมื่อวนัที ่30 พ.ย. ทีผ่่านมา

ภาพรวมเศรษฐกิจโลก
ผลการเลอืกตัง้ประธานาธบิดสีหรฐัฯ ทีผ่ดิความคาดหมาย ทํา

ให้ทัว่ โลกคงต้อง เ ฝ้ าติดตามว่ าประธานาธิบดีทรัม ป์

จะสามารถผลักดันนโยบายได้ตามที่หาเสียงไว้ มาก น้อย

เพยีงใด ในขณะที่ตวัเลขทางเศรษฐกจิของโลกในไตรมาส 3 

ออกมาเป็นบวกในตลาดหลัก ๆ  จึงทําให้นักวิเคราะห์

คาดการณ์ว่าเศรษฐกจิโลกทคีาดว่าจะสามารถรกัษาระดบัการ

ขยายตวัไวใ้กลเ้คยีงกบัปจัจุบนั

ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศ
การประกาศตัวเลขทางเศรษฐกจิของไทยในไตรมาส 3 แสดงให้

เห็นถึงความเข้มแข็งของเศรษฐกิจของไทยในปีน้ี ซึ่งคาดว่า

เศรษฐกจิน่าจะเตบิโตไดใ้นระดบัทีเ่ท่ากบัหรอืมากกว่าทีค่าดการณ์

ไวเ้มื่อตน้ปีที ่3.3 % และเตบิโตเพิม่ขึน้ไดด้ขี ึน้ในปีหน้า ซึง่อาจจะ

มากถึงระดบั 4 % โดยมผีลมาจากการใช้จ่ายภาคครวัเรือน และ

ภาครฐั ในขณะทีก่ารใชจ้่ายภาคเอกชนยงัคงหดตวั และสะทอ้นให้

เหน็ความเชื่อมัน่ของภาคเอกชน อุตสาหกรรมและประชาชนทีเ่พิม่

มากขึน้  ดงัน้ี 

 GDP ขยายตวั 3.2 %

 การใชจ้่ายภาคครวัเรอืนขยายตวั +3.5%

 การลงทุนภาครฐั ขยายตวั +6.3%

 การลงทุนภาคเอกชนยงัคงหดตวั -0.5 %

 มลูค่าการสง่ออกสามารถขยายตวัครัง้แรกในรอบ 7 ไตรมาส

ทีร่ะดบั +0.5%

 ศูนย์วิจยัเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคาร

ออมสนิ ประกาศดชันีความเชื่อมัน่เศรษฐกจิฐานราก (GSI)

สํารวจจากกลุ่มตวัอย่างที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท ทัว่

ประเทศใน ไตรมาสที ่3 ปี 2559 สง่สญัญาณดขีึน้อยูท่ีร่อ้ยละ 

49.0 จาก 44.1 ในไตรมาสก่อนหน้า และแนวโน้มของ GSI 

ต่อสถานการณ์อกี 6 เดอืนขา้งหน้า ปรบัเพิม่ขึน้มาอยู่ทีร่ะดบั 

51.8 ซึ่งสะท้อนความมัน่ใจของประชาชนที่มีต่อเศรษฐกิจ

ของประเทศ

 สภา อุตสาหกรรม  ประกาศ  ดัช นีความ เชื่ อมั น่ ของ

ภาคอุตสาหกรรมเดือน ต.ค. 2559 อยู่ที่ 86.5 ปรับตัว

เพิ่มขึ้นจากเดือนก.ย. ที่ระดบั 84.8 สูงสุดในรอบ 7 เดือน 

นบัตัง้แต่เดอืน ม.ีค. โดยมผีลมาจาก ยอดคาํสัง่ซือ้เขา้มามาก 

เพื่อรองรบัความต้องการใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ทัง้ผูซ้ื้อใน

ไทยและต่างประเทศ

 สศก. ประกาศดชันีรายไดเ้กษตรกร ในเดอืนตุลาคม 2559 มี

ค่า 170.66 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.63 จากการเพิ่มขึ้นของดชันี

ผลผลติ ร้อยละ 5.86 แม้ว่าดชันีราคาสนิค้าเกษตรจะลดลง 

1.17% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากราคา

สนิค้าเกษตรหลกั เช่น ข้าว มนัสําปะหลงั และ ข้าวโพดที่

ปรบัตวัลดลง 



สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน พ.ย.(บาท)

ราคา

เฉล่ีย

(ต.ค.)

สปัดาห์ 1 สปัดาห์ 2 สปัดาห์ 3 สปัดาห์ 4 สปัดาห์ 5 ราคา

เฉล่ีย 

(พ.ย.)

%

ราคาเฉล่ีย

พ.ย../ต.ค..

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 9,517 8,123 7,955 8,373 8,724 - 8,294 -12.8507

หวัมนัสาํปะหลงัสดคละ 1.06 1.15 1.24 1.33 1.39 - 1.28 20.75472

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 49.74 52.20 53.58 56.40 60.34 - 55.63 11.84158

ผลปาลม์น้ํามนัทัง้ทลาย

นน.>15 กก.

5.58 5.26 5.29 5.57 5.65 - 5.44

-2.50896

ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 6.04 5.97 6.07 6.20 6.02 - 6.07 0.496689
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สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรสาํคญั : เดือนพฤศจิกายน 2559

ทีม่า : สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร /การยางแหง่ประเทศไทย
ราคาขา้วทีเ่กษตรกรขายได ้ปรบัตวัลดลงจากเดอืนทีผ่่านมาโดยราคา

ลดลงมากในช่วงครึง่เดอืนแรกของเดอืน พ.ย. เนื่องจากผลผลติเริม่ออกสู่ตลาด

มาก ประกอบกบัฝนทีย่งัคงตกอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อคุณภาพความชื้นของขา้ว 

ชาวนาบางส่วนเร่งเกบ็เกีย่ว ขณะทีค่วามตอ้งการขา้วในตลาดโลกชะลอตวั ก่อน

จะเริม่ปรบัตวัสูงขึน้แต่ราคามแีนวโน้มสูงขึน้ เนื่องจากเป็นช่วงทีผ่ลผลติฤดูกาล

ใหมเ่ริม่ออกสู่ตลาด ผูป้ระกอบการมคีวามตอ้งการขา้วเพิม่ขึน้จากทีป่ระเทศคู่คา้

มคีาํสัง่ซื้อเขา้มาเพือ่ใชใ้นช่วงปีใหม ่ประกอบกบันโยบายของรฐับาลทีม่มีาตรการ

ในการช่วยให้อุปทานขา้วในตลาดลดลง  กระทรวงพาณิชย์ ทีม่แีผนการขยาย

ตลาดส่งออกขา้วไปยงัตลาดศกัยภาพเดมิ และตลาดใหม่ รวมถงึการเร่งรดัการ

ส่งออกข้าวทัง้ในลกัษณะแบบจีทูจี หรือ แบบรฐัต่อรัฐ า ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา 

รฐับาลไดเ้ริม่ทยอยการส่งมอบขา้วในสต็อกจํานวน 1 แสนตนัภายใต้จทีูจใีหก้บั

บรษิทั COFCO ของจนีทีม่ขีอ้ตกลงส่งมอบ 1 ลา้นตนัในช่วงก่อนหน้า 

ราคามนัสาํปะหลงัทีเ่กษตรกรขายได้ ปรบัตวัเพิม่ขึน้ เนื่องจากยงั เป็น

ช่วงตน้ฤดกูาลเกบ็เกีย่วและแรงงานขดุมนัสาํปะหลงัส่วนใหญ่ไปรบัจา้งเกีย่วขา้ว

ทาํใหผ้ลผลติออกสู่ตลาดไมม่ากนกั และฝนเริม่ตกน้อยลง ทาํใหคุ้ณภาพมนัดขีึน้ 

ประกอบกบัราคาส่งออกผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั มแีนวโน้มดขีึน้ ส่งผลใหร้าคาที่

เกษตรกรขายไดส้งูขึน้ กระทรวงพาณชิย ์ไดจ้ดักจิกรรมเจรจาการคา้สนิคา้ขา้ว

และมนัสาํปะหลงั ระหว่างวนัที ่13 –16  พฤศจกิายน 2559 ณ โรงแรมเซน็ทารา 

แกรนด์ แอท เซน็ทรลัลาดพรา้ว ซึง่ประสบความสาํเรจ็ดว้ยดี

ราคาปาล์มน้ํามนั ยงัคงลดลงเล็กน้อยจากเดอืนที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าเกิด

จากการประกาศสตอ็กน้ํามนัปาลม์ของมาเลเซยีทีม่มีากกวา่ทีค่าดการณ์ อย่างไร

กด็รีาคาในตลาดล่วงหน้ามาเลเซยียงัคงปรบัตวัสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้

ช่วงปลายเดอืน พ.ย. ราคาปาลม์น้ํามนัในประเทศ เริม่ขยบัตวัสงูขึน้ได้

ประกอบกบั กรมธุรกจิพลงังานไดอ้อกประกาศเพิม่สดัส่วนไบโอดเีซลในน้ํามนั

ดเีซลจากบ3ี เป็นบ5ี ซึง่จะมผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่25 พฤศจกิายน 2559 ซึง่

การปรบัเพิม่สดัส่วนจะทาํใหก้ารใชน้ํ้ามนัปาลม์ดบิสาํหรบัผลติเป็นไบโอดเีซล

เพือ่ใชใ้นภาคพลงังานเพิม่ขึน้อกีประมาณเดอืนละ 27,000 ตนั จากเดมิทีเ่ป็นบ ี

3 ใชป้ระมาณเดอืนละ 41,818 ตนั เพิม่เป็นเดอืนละ 68,818 ตนั เมือ่เป็นบ ี5

ข้าว

ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์

ยางพารา
ราคายางพารา ปรบัตวัเพิม่ขึน้ในช่วงเดอืนทีผ่่านมา ซึ่งเกดิจากการ

คาดการณ์เร่ืองกลุ่มโอเปกจะสามารถบรรลขุ้อตกลงในการลดกําลงัการผลิต

นํา้มนัลงรวมถึงความต้องการซือ้ของผู้ประกอบการยงัมีเข้ามาอยา่งตอ่เน่ือง

ปาลม์น้ํามนั 

มนัสาํปะหลงั 

คาดการณ์สถานการณ์  - ไม่เปลีย่นการคาดการณ์สถานการณ์สนิคา้เกษตร

สาํคญั  ตามทีไ่ดว้เิคราะหใ์นฉบบัทีผ่่านมา โดยคาดว่า

ราคาข้าวในเดือน ธ.ค. จะปรบัตวัสูงขึ้นเลก็น้อย สาํหรบัช่วงเดือน  ม.ค. 

คาดว่า ราคาจะทรงตวัในกรอบแคบๆ แมป้รมิาณผลผลติที่เขา้สู่ตลาดจะ

เริม่ลดลงแต่ยงัคงมปีจัจยักดดนัจาก ปรมิาณผลผลติทีเ่ป็นผลต่อเนื่องจากการ

ชะลอการขายของเกษตรกรในช่วงก่อนหน้า หลงัจากเดือนม.ค. ราคาน่าจะ

มีทิศทางบวกมากขึน้

ราคาข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ในช่วงเดือน ธ.ค.- ม.ค.ราคาจะยืนแข็ง และ

ปรบัตวัขึน้ได้ในกรอบแคบ เนื่องจากปรมิาณผลผลติจะออกสู่ตลาดน้อยลง 

ราคาปาลม์น้ํามนั ในช่วงเดอืน ธ.ค.59- ม.ีค. 60 มแีนวโน้มจะเพิม่ขึน้อย่าง

ต่อเนื่อง และราคาทรงตวัในระดบัสูง ซึ่งเป็นในทศิทางเดยีวกบัตลาดล่วงหน้า

มาเลเซียทีจ่ะส่งมอบในเดอืน ม.ค. 60 ที่ปรบัตวัสูงขึ้น และความต้องการใช้

น้ํามนัปาลม์ไปผลติพลงังานมากขึน้

ราคามนัสาํปะหลงัในเดือน ธ.ค. จะปรบัตวัสูงขึ้นได้ เนื่องจากผลผลติมี

คุณภาพดขีึ้น ประกอบกบัช่วงนี้ภาครฐัประชาสมัพนัธ์ใหช้ะลอการขุดหวัมนั 

ทาํใหย้งัคงมปีรมิาณมนัสาํปะหลงัเขา้สู่ตลาดไม่มาก สาํหรบัช่วงเดือน  ม.ค.-

เม.ย. คาดว่า ราคาจะอ่อนตวัลง ตามปรมิาณผลผลติทีจ่ะเขา้สู่ตลาดมากขึน้ 

แต่ทัง้นี้ ข ึ้นอยู่กบัมาตรการภาครฐั และความสามารถในการขยายตลาดให้

สอดคลอ้งกบัปรมิาณผลผลติ

ราคายางพารา มแีนวโน้มปรบัตวัไปในทศิทางทีสู่งขึน้จากปจัจยัหนุนในเรื่อง

กลุ่มโอเปกบรรลุข้อตกลงในการลดกําลังการผลิตน้ํามนัลงรวมทัง้ปจัจยัที่

เกีย่วขอ้งโดยตรงในเรื่องความต้องการซื้อของผูป้ระกอบการยงัมเีขา้มาอย่าง

ต่อเนื่องซึง่เป็นปจัจยัหนุนทาํใหร้าคายางโดยรวมเป็นไปในทศิทางทีด่ี

ราคาขา้วโพดทีเ่กษตรกรขายไดป้รบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อยจากเดอืนที่

ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกบัราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงาน

อาหารสตัวร์บัซื้อเฉลีย่ทรงตวัทีก่โิลกรมัละ8.03 บาท 

การจดัระเบียบการนําเข้าข้าวสาลีเพ่ือให้เกิดการรบัซ้ือข้าวโพดใน

ประเทศมากขึ้น โดย ครม. และ นบขพ. ได้ม ีมมีติเห็นชอบแนวทางการ

บรหิารจดัการการนําเขา้วตัถุดบิอื่นทดแทนขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ โดยกําหนดให้

ขา้วสาลเีป็นสนิคา้ทีต่อ้งขออนุญาตนําเขา้ และ กาํหนดสดัส่วนการนําเขา้ขา้ว

สาลต่ีอการรบัซื้อขา้วโพดเลีย้งสตัวใ์นประเทศ ในอตัราส่วน

1 : 3 (นําเขา้100 ตนั  รบัซื้อขา้วโพดเลีย้งสตัวใ์นประเทศ 300 ตนั) 
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 วันที่ 14 พ.ย. 59 สพจ. บึงกาฬ ได้รับเกียรติจากนาย

พิสุทธิ ์บุษยพรรณพงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดจุดจําหน่าย

ขา้วสารบรรจุถุงช่วยชาวนา ภายใตส้โลแกน "คนบงึกาฬ กนิขา้ว

บงึกาฬ มาอยู่บงึกาฬ กนิขา้วบงึกาฬ สขุภาพด"ี ณ โรงแรมเดอะ

วนั อาํเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ ต่อจากวนัพระบดิาแห่งฝนหลวง

โดยมีหวัหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ร่วมซื้อข้าวสาร

บรรจุถุงและผลติภณัฑแ์ปรรปูจากขา้ว เช่น ขา้วฮางงอก ขา้วไรซ์

เบอรร์ี ่ขา้วเม่า และแบรนดน้ํ์าสกดัจากขา้วไรซเ์บอรร์ีอ่ย่างคบัคัง่

 วนัที ่13 พ.ย. 59 สพจ.เพชรบูรณ์ ดาํเนินการตรวจตดิตาม

สถานการณ์การซือ้ขายขา้วเปลอืก และตรวจสอบการตดิป้าย

แสดงราคารบัซือ้ผลผลติ และป้ายแสดงการตดัลดน้ําหนักตาม

ความชืน้ ของโรงสใีนพืน้ที ่อ.เมอืงเพชรบูรณ์ และอ. หนองไผ่ 

จํานวน 4 แห่ง โดย จ.เพชรบูรณ์ มพีืน้ทีเ่พาะปลูกขา้วนาปี ปี 

2559/60 จาํนวน 1 ลา้น 5 หมื่นไร่เศษ ผลผลติ 8 แสนตนัเศษ 

ผลผลติออกสูต่ลาดแลว้ประมาณ 60 %

 วนัที ่18 พ.ย. 59 สพจ.บุรรีมัย ์จดัส่งพนักงานเจา้หน้าที่

ออกตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ กรณีมผีู้รอ้งเรยีนสถานีให้บรกิาร

แก๊สรถยนต์ในเขตอําเภอเมืองบุรีรมัย์ ปิดป้ายแสดงราคา

หน้าสถานีบรกิารไม่ตรงกบัราคาทีห่วัจ่าย จากการตรวจสอบ

ปรากฎว่า เป็นไปตามขอ้รอ้งเรยีนและผูป้ระกอบการใหก้าร

รบัสารภาพ พนักงานเจา้หน้าทีจ่งึทําการจบักุมเปรยีบเทยีบ

ปรบันําเงนิสง่คลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดนิต่อไป

 วนัที่ 19 พ.ย. 59 สพจ. จงัหวดันครสวรรค์จดัฝึกอบรม

เกษตรกร โครงการส่งเสริมตลาดข้าวปลอดภัย หลักสูตร 

"การตลาดออนไลน์" เพื่อช่วยชาวนาขายข้าวผ่านช่องทาง

ออนไลน์ ณ มหาวิทยาลยัราชภัฎนครสวรรค์ ระหว่างวนัที ่

19 - 21 พ.ย. 2559

 วนัที ่16 พ.ย. 59 สพจ.ปตัตานีร่วมกบัศูนยด์ํารงค์ธรรม

ออกตรวจสอบการจําหน่ายดอกไม้เพลิงร้านค้า ในอ.เมือง

เพื่อกาํชบัใหม้ป้ีายฉลากและเกบ็ในทีป่ลอดภยั



10ขอ้มลูโดย : สาํนกังานพาณชิยจ์งัหวดั

 วันที่ 22-24 พ.ย.59 จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสพจ .

พษิณุโลก จดังานตลาดนัดขา้วเปลอืก ปีการผลติ 2559/60 

ครัง้ที ่2 ณ จุดรวบรวมสหกรณ์การเกษตรพรหมพริาม จํากดั 

ต.หอกลอง อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก ภายในงานมกีจิกรรม

การซื้อขายขา้วเปลอืก กจิกรรมตรวจสอบเครื่องชัง่ตวงวดั 

เพื่อใหเ้กษตรกรไดร้บัความเป็นธรรมในการซือ้ขายขา้ว และ

การจดัแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ 

 วนัที่ 21 พ.ย. 59 สพจ.ชยัภูม ิได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจดัการข้าวจงัหวดั

ชยัภูม ิปีการผลติ 2559/60 ณ หอ้งประชุมสาํนักงานอุตสาหกรรม

จงัหวดัชยัภูมิ

 24/11/59 สพจ. ตรงั ออกตรวจสอบตลาดตดิตามภาวะราคา

สินค้าอุปโภคบริโภคในเขตอําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

สถานการณ์ทัว่ไปปกต ิราคาสนิคา้ยงัทรงตวั

 วนัที ่15 พ.ย. 59 ผูแ้ทน สพจ.ชลบุร ีร่วมตรวจเยีย่มชมงาน

จําหน่ายข้าวสารเพื่อช่วยเหลือชาวนาจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค

จงัหวดัชลบุร ี ณ บรเิวณหน้าสาํนกังานเหล่ากาชาดจงัหวดัชลบุรี

 วันที่ 23 พ.ย.59 สพจ .สระบุรี จัดส่งเจ้าหน้าที่ออก

ตรวจสอบสถานการณ์ราคาสนิคา้อุปโภคบรโิภค อาหารปรุง

สาํเรจ็ ในพืน้ทีจ่งัหวดัสระบุร ีพบว่าราคายงัทรงตวั ปรมิาณ

มีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และยังไม่มี

แนวโน้มปรบัราคาเพิม่ขึน้แต่อย่างใด

 วนัที ่24 พ.ย. 59 สพจ.บุรรีมัยอ์อกตรวจสอบราคาสนิคา้

ในร้านค้าปลกีค้าส่ง เพื่อติดตามราคาสนิค้าและป้องปราม   

มใิหผู้ป้ระกอบการปรบัราคาสนิคา้ จากการทีร่ฐับาลประกาศ

ปรบัขึน้ค่าจา้งขัน้ตํ่า ซึง่จะมผีลวนัที ่1 ม.ค. 2560
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GI น่ารู.้..  ทาํความรู้จกั กบั 71 สินค้า GI

ทีม่า: กรมทรพัยส์นิทางปญัญา

วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

3 0 / 1 1 / 2 5 5 9 -

03/12/2559

เชิญ ชิม ช้อป ตลาดนัดข้าวสาร 

ชาวนาจังหวัดอํานาจเจริญ และ

เจรจาจับคู่ ธุ รกิจ  ณ จ . เพชรบุรี

จ.พงังา และ จ.ภเูกต็

จ.เพชรบุร ีจ.พงังา และ จ.ภเูกต็ งานแสดงสินค้าและจับคู่

ธุรกจิ

สพจ. อํานาจเจรญิ

0 2 / 1 2 / 2 5 5 9 -

04/12/2559

“ตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต 

2559/60 ครัง้ที ่3”

ท่าข้าวอนาวิน เลขที่  114 หมู่ 7

ตําบลโคกปรง อํ าเภอวิเชียร บุรี

จงัหวดัเพชรบรูณ์

ตลาดนดัขา้วเปลอืก สพจ. เพชรบรูณ์

0 7 / 1 2 / 2 5 5 9 -

07/12/2559

"โครงการบําบดัทุกข ์บํารุงสุข สรา้ง

รอยยิม้ใหป้ระชาชน ครัง้ที ่2/2560"

องคก์ารรบรหิารส่วนตําบลทา้ยดง ต.

วงัโปง่ อ.วงัโปง่ จ.เพชรบรูณ์
จงัหวดัเคลือ่นที ่ สพจ. เพชรบรูณ์

กิจกรรมภมิูภาค ...เดือน พฤศจิกายน-ธนัวาคม 2559
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