
สวสัดคี่ะท่านผูอ่้านทุกท่าน เขา้สู่เดอืนสุดทา้ยของปีนี้กนัอกีแล้วนะคะ หลายคนคงเหน็ดว้ยว่า 

เวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเรว็ ในเดอืนธนัวาคม เราคงจะไม่พูดถงึงาน Mini MOC กบัการขบัเคลื่อน

เศรษฐกจิภูมภิาคไปไม่ได ้ซึ่งพวกเราชาวภูมภิาค กค็งได้รบัฟงันโยบายจากทัง้ท่านรฐัมนตรวี่าการ

กระทรวงพาณชิย ์และรฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงพาณชิยก์นัแลว้ ซึง่ในฉบบันี้จะไดเ้หน็นโยบายของ

ผูบ้รหิารสู่การทาํงานของพวกเราในสาํนกังานพาณชิยจ์งัหวดั ตดิตามไดใ้นฉบบันี้เลยนะคะ 

ทมีงาน กบภ.   

เรือ่งเด่นในฉบบั
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การเปิดตวัพาณิชยภ์าค (Mini MOC)

ผ่านพน้ไปแลว้นะคะกบัการเปิดตวัพาณิชยภ์าคหรอื Mini MOC ของกระทรวงพาณิชย ์

ภายใต้การจดังาน “Mini MOC กบัการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิภูมภิาค” ในวนัที่ 22 ธนัวาคม 

2559 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียนเชียงใหม่  โดยมีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็น

ประธานและมีผูเ้ข้าร่วม ได้แก่ ผู้ว่าราชการจงัหวดัและหน่วยงานภาครฐั เอกชน ภาคเหนือ 

17 จงัหวดั พาณิชย์จงัหวดัทัว่ประเทศ และสื่อมวลชน กว่า 200 คน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ 

ภายในงาน มีทัง้การปาฐกถาพิเศษหัวข้อการจดัทัพพาณิชย์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก               

โดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย ์การบรรยายพเิศษ “กลไกขบัเคลื่อนเศรษฐกจิในภูมภิาคที่

สาํคญั : การสรา้งเครอืข่ายทางการคา้และการพฒันา SMEs โดยรฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวง

พาณิชย์ และการเสวนา เรื่องทิศทางพาณิชย์กบัการพฒันาเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยผู้แทน

ภาคเอกชนและภาคการศกึษา ซึง่เราจะไดพ้ดูถงึรายละเอยีดในแต่ละสว่นต่อไป  

การเสวนา

Workshop

หน้า  8



"จดัทพัพาณชิยเ์พือ่พฒันาเศรษฐกจิฐานราก

(Local Economy)" 

โดยรฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย์

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ปาฐกถาพเิศษ พร้อมมอบนโยบายในการจดัทพัพาณิชย์พฒันาเศรษฐกจิฐานราก โดยตัง้

พาณิชยภ์าค (Mini MOC) 7 กลุ่ม   เป็นตวัแทนกระทรวงเชื่อมโยงการทาํงาน ตอบสนองปญัหาไดอ้ย่างรวดเรว็ มุ่งเน้นเศรษฐกจิฐานรากให้

เขม้แขง็ และพฒันาตลาดท้องถิ่นสู่ตลาดโลก โดยมอบหมายให้แต่ละภาคเน้นพบปะพูดคุย แลกเปลีย่นความคดิเหน็และปญัหากนัอย่าง

ใกลช้ดิ โดยมุ่งใหค้วามสาํคญักบัเศรษฐกจิในพืน้ที ่จะต้องแกป้ญัหาใหส้าํเรจ็ หากเรื่องใดเกนิกว่าความสามารถทีจ่ะจดัการขอใหแ้จง้มายงั

สว่นกลางโดยเรว็ เพื่อใหส้ามารถแกป้ญัหาไดท้นัต่อเวลา

ปาฐกถาพเิศษ

พาณิชยภาค ท้ัง 7 แหง จะมีบทบาท เชนเดียวกันกับกระทรวงพาณิชยในสวนกลาง โดยมีบทบาทสําคัญใน 2 สวนหลักๆ คือ 

1) การใหบริการและกํากับดูแลธุรกิจการคา และ 2) การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพ้ืนท่ี โดยบทบาทพ้ืนฐานท่ีพาณิชยจังหวัดและพาณิชยภาคทุกแหง 

จะตองดําเนินการไดภายใตมาตรฐานเดียวกัน คือการใหบริการทางธุรกิจ อาทิ การจดทะเบียนและเอกสารตางๆ การใหบริการขอมูลตลาด            
การกํากับดูแลแกปญหาสินคาเกษตร และการพัฒนาระบบโลจิสติกสการคา รวมถึงการกํากับดูแลคาครองชีพ

Note : EoDB  (Ease of Doing Business หรอื ความยากง่ายในการทาํธุรกจิ) 
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การทาํงานแบ่งเป็น 3 สว่น คอื

1) งานตามภารกจิหลกั สาํนักงานพาณิชยจ์งัหวดัทุกแห่งจะต้องใหบ้รกิารอํานวยความสะดวกประชาชน

เหมอืนเป็นกระทรวงพาณิชย์ส่วนกลาง ประชาชนต้องไดร้บัการบรกิารประหน่ึงว่ามาที่กระทรวงพาณิชย ์และทุกจงัหวดั

จะตอ้งมมีาตรฐานเดยีวกนั

2) การแกป้ญัหาเร่งด่วน พาณิชยจ์งัหวดัจะตอ้งเป็นผูแ้กไ้ขปญัหาไดท้นัท่วงท ีอย่าปล่อยใหป้ญัหาลุกลาม 

วางระบบตดิตามสถานการณ์สนิคา้เกษตร เพื่อใหร้บัมอืกบัปญัหาล่วงหน้าได้

3) งานใหม่ๆ ทีต่อ้งใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์ ตอ้งหาอตัลกัษณ์จงัหวดัใหเ้จอ ศกึษาเรยีนรูจ้ากชุมชนต้นแบบ  

สรา้งความเขม้แขง็ใหชุ้มชน ผลติสนิคา้ทีแ่ตกต่าง ส่งเสรมิสนิคา้สิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร ์(GI) เพิม่การจด GI สากล พฒันาต่อ

ยอดผู้ประกอบการและให้พาณิชย์จงัหวดัยึดแนวทางการทํางานตามพาณิชย์ 4.0 คือ ฉับไว โปร่งใส มองไกล ใกล้ชิด

ประชาชน โดยมภีาคเอกชนช่วยสนบัสนุน

นอกจากน้ี ท่านรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์ยงัได้ให้แนวทางแก่พาณิชย์ภาคให้น้อมนําหลกัการทรงงานมาปรบัใช้คือ 

การเขา้ใจ เขา้ถงึ และพฒันา โดยตอ้งไม่เป็นผูแ้ทนของจงัหวดัใดจงัหวดัหน่ึง และตอ้งมองใหเ้หน็ถงึจุดเด่นและศกัยภาพทีแ่ต่ละจงัหวดัจะ

นํามาเชื่อมโยงใหเ้กือ้กูลกนัได้ เพื่อตอบสนองตลาดทัง้ภายในและต่างประเทศและใชก้ลไกลตลาดแบบประชารฐัเป็นเครื่องมอืขบัเคลื่อน 

รวมทัง้มุ่งเน้นการเชือ่มโยงเศรษฐกจิใน 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัทอ้งถิน่ ภาค และต่างประเทศ 

Linking Local to Regional and Global Economy
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"กลไกขบัเคลื่อนเศรษฐกจิในภมูภิาคทีส่าํคญั:การ

สรา้งเครอืขา่ยทางการคา้และการพฒันา SMEs" 

โดย รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงพาณชิย ์

การบรรยายพเิศษ

รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงพาณิชย ์ไดบ้รรยายพเิศษ และมอบนโยบายแก่พาณิชยจ์งัหวดั โดยไดก้ล่าวถงึบทบาท

สาํคญัของพาณิชยจ์งัหวดัในการสง่เสรมิเศรษฐกจิในภูมภิาค เพราะเป็นผูท้ีรู่จ้กัพืน้ทีไ่ดด้ทีีส่ดุในการสง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบการมคีวาม

เขม้แขง็ โดยได้กล่าวถงึกลไกและนโยบายหลกัของกระทรวงพาณิชยใ์นการสรา้งเครอืข่ายทางการคา้ และการพฒันา SMEs เช่น 

Bizclub และโครงการ MOC 4i : Smart Enterprise Program ซึง่มเีป้าหมายเพื่อพฒันาผูป้ระกอบการรายใหม่  (Startup )และ 

SMEs ใหเ้ป็น Smart Enterprise การสรา้งแบรนดไ์ทยใหไ้ปสูต่ลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่การใชจุ้ดแขง็จากการเป็นศูนยก์ลางใน

ภูมภิาคอาเซยีนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิไทยในภูมภิาค หรอื Local Economy ซึง่การสรา้งเครอืขา่ยผูป้ระกอบการทีเ่ขม้แขง็จะ

เป็นหวัใจของการพฒันา SMEs ในภูมภิาค เพราะการรวมกลุ่มจะทําใหม้คีวามโดดเด่นและสามารถเชื่อมโยงกบัผูป้ระกอบการราย

ใหญ่ หรอื ผูป้ระกอบการทีม่คีวามเขม้แขง็ เพื่อใหเ้ขา้ถงึตลาดไดง้่ายขึน้ ซึง่จะเหน็ไดว้่ากระทรวงพาณิชยไ์ดม้เีครื่องมอืในการพฒันา

อย่างชดัเจน แต่การดําเนินการต่อไป คอื การเชื่อมโยงโครงการและนโยบายสู่การปฏิบตัิในส่วนภูมิภาคให้ได้ผลสมัฤทธิต์ามที่

กระทรวงฯ และรฐับาลตอ้งการ 

โครงการ MOC 4i - กจิกรรมเพื่อ

พฒันาผูป้ระกอบการใน 4 ระดบั 

ตัง้แต่

ระดบัท่ี 1“Inspiration” การ

สรา้งแรงบนัดาลใจและปรบัวธิคีดิ

ของผู้ประกอบการ ในรูปแบบ

การ อบรมสมัมนา

ระดบัท่ี 2 “Incubation” การ

สรา้งโมเดลธุรกจิใหม่และการ

ดาํเนินธุรกจิดว้ยความคดิ

สรา้งสรรค์

ระดบัท่ี 3 “Implementation”

การพฒันาสนิคา้เฉพาะกลุ่ม

เพื่อใหเ้กดิการสรา้งแบรนดไ์ทย

ทีเ่ป็นฮโีร

ระดบัท่ี 4 “Internationalization”

การสนับสนุนการหาพนัธมติรใน

ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  เ พื่ อ เ พิ่ ม ขี ด

ความสามารถของสินค้าและ

บรกิารของไทยในเวทโีลก 

ทีม่า : กรมส่งเสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ 4



เรือ่ง "ทศิทางพาณชิยก์บัการพฒันาเศรษฐกจิในภมูภิาค“

โดยผูแ้ทนสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย (นายปรชัญา สมะลาภา)  ผูแ้ทนสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (นายวรีะยุทธ สขุวฑัฒโก) และรศ.ดร.นิสติ พนัธมติร

คณะเศรษฐศาสตร ์   มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

ดาํเนินรายการ  โดย นางสาวสภุาวด ี เวศยพรุิฬห ์ สือ่มวลชนดา้นเศรษฐกจิ

การเสวนา

ผูเ้ขา้ร่วมเสวนาไดใ้หมุ้มมองว่า การพฒันาเศรษฐกจิในภูมภิาค กระทรวงพาณิชย์ ควรจุดประกาย โดยการเริม่ต้นที่จะสามารถเป็นกําลงั

สาํคญั คอื นิสติ นกัศกึษา พลงัของคนรุ่นใหม ่ทีจ่ะสรา้งและมมีมุมองทีแ่ตกต่าง และทาํใหน้กัธุรกจิรุ่นเก่า ๆ ไดห้นัมาปรบัตวัใหเ้ท่าทนัตลาด

กนัมากยิง่ขึน้ รวมถงึการออกแบบการทํางานให้มกีารเชื่อมโยง สามารถส่งไมต่้อกนัระหว่างการพฒันาผูป้ระกอบการระดบัเริม่ต้นในส่วน

ภูมภิาค ให้พฒันาจนสามารถถึงระดบัที่ส่งออกได้ ซึ่งต้องอาศยัการเชื่อมโยงบูรณาการงานของกรมต่าง ๆ ของกระทรวงพาณิชย ์ตัง้แต่

ผูป้ระกอบการทีย่งัไม่แขง็แรง จนมศีกัยภาพในการทาํตลาดสง่ออก ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวทางการดาํเนินการของกระทรวงพาณิชยใ์นการสรา้ง

ความเขม้แขง็ใหผู้ป้ระกอบการ 

การเสวนา เรื่อง "ทศิทางพาณิชยก์บัการพฒันาเศรษฐกจิในภูมภิาค" เพื่อรบัฟงัความคดิเหน็จากภาคเอกชน และภาคการศกึษา จากการ

ปรบัรปูแบบโครงสรา้งการทาํงานสว่นจงัหวดั แบบ ONE ROOF และการพฒันารูปแบบบรหิาร “พาณิชยภ์าค” ทีม่ ีผูบ้รหิารระดบัสงู เป็น 

ผู้กํากบัดูแลติดตาม และให้แนวทางในการพัฒนาโครงการในภาค โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาค หรือ local Economy 

ซึง่ผูเ้ขา้ร่วมเสวนา มมีุมมองในเชงิบวกต่อการปรบัเปลีย่นของกระทรวงพาณิชยใ์นครัง้น้ี และพรอ้มใหค้วามร่วมมอืและเป็นพนัธมติรสาํคญั

ของกระทรวงในการผลกัดนัเศรษฐกจิภูมภิาค 

Transforming to Smart Enterprise

 กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีอยู่ในความดแูลของกระทรวงพาณิชย ์(Exporter/ 
MOC Biz Club / YEN-D/ OTOP Select / Franchises / e-Commerce / 
Logistics / Local Retails)

 กลุ่มผูป้ระกอบการ SME อ่ืนๆ อาทิ YEC/Young FTI

TARGETS

Start up

SME

Capacity Building & Enhance Competitiveness

Local 

Entrepreneur

Regional

Entrepreneur

Global

Entrepreneur

Strength From Within Connecting to the World
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การจดัทาํ  Work Shop“การบรูณาการเพ่ือขบัเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก 

(Local Economy)

วนัท่ี  21 ธนัวาคม 2559 เวลา 13.30-17.30 น.  จดัการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเตรยีมการ 

Work Shop กบัพาณิชย์จงัหวดั 7 ภาค โดยมผีู้ช่วยรฐัมนตรปีระจํากระทรวงพาณิชย ์

(นายวนิิจฉัย แจ่มแจ้ง) และที่ปรกึษารฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายวจิกัร วเิศษน้อย) 

เป็นประธานและมอบนโยบาย

วนัท่ี 22 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น.  จัดการประชุมกลุ่มย่อยและนําเสนอ

รายละเอยีดพร้อมรบัฟงัขอ้คดิเหน็เพื่อปรบัปรุงยุทธศาสตร ์Mini MOC 7 ภาค โดยมี

ปลดักระทรวงพาณิชย ์(นางสาววบิลูยล์กัษณ์ ร่วมรกัษ์) เป็นประธาน  

การ Workshop เป็นการแบ่งกลุ่ม 7 ภาค ผูเ้ขา้ร่วมประกอบดว้ย ผูต้รวจราชการกระทรวง

พาณิชย์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์  อคัรราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ นครเจนีวา ประจํา

กรุงเทพมหานคร และพาณิชย์จงัหวดัเข้าร่วมจดัทํา และมกีารนําเสนอสรุปผลการ work 

shop พรอ้มรบัฟงัขอ้เสนอแนะจากผูบ้รหิารระดบัสงูในการกําหนดกรอบทศิทางการพฒันา

พาณิชยภ์าค 7 ภาค

6
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(เชียงใหม)

(พระนครศรีอยุธยา)

(อุดรธานี)
(นครสวรรค)

(นครราชสมีา)
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(จันทบุรี)

(สุราษฎรธานี)

MiNI MOC 2
ศนูยก์ลางเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์เมืองนวตักรรม

เกษตรและอาหาร ประตู

การค้าสู่สากล 

MiNI MOC 3
ศนูยก์ลางการค้าและการ

ท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์

MiNI MOC 4
แหล่งอาหารครวัไทยไปสู่

ครวัโลก เช่ือมโยงการ

ท่องเท่ียว

MiNI MOC 7
ฐานเศรษฐกิจสีเขียว ได้

มาตรฐานสากล และแหล่ง

ท่องเท่ียวระดบัโลก

MiNI MOC 1
เส้นทางสายไหมไยฝ้าย        

อ่ิมอร่อยข้าวโคขนุ อบอุ่น

อารยธรรมแห่งบญุ

MiNI MOC 5
ศนูยก์ลางข้าวหอมมะลิและ

สินค้าเกษตรอินทรีย ์ การ

ท่องเท่ียวเชิงอารยธรรม และ

ประตสูู่อาเซียนตะวนัออก

MiNI MOC 6
แหล่งสินค้าผลไม้ ศนูยก์ลาง 

ทางการค้า เช่ือมโยงการค้า

ชายแดน และเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ



MOC Product Champion

ลาํดบั จงัหวดั ผลิตภณัฑเ์ด่น

ภาค 2 เชียงใหม่

1 เชยีงใหม่
สนิคา้เกษตรแปรรปู (มะม่วง , ลาํไย) /

ผา้และผลติภณัฑจ์ากผา้

2 เชยีงราย ชา

3 น่าน เครื่องเงนิ / ผา้ทอ

4 พะเยา ขา้ว / ลิน้จี ่/ โคขนุ / ปลานิล

5 แพร่ ผา้หมอ้หอ้ม / ไมส้กั

6 แม่ฮ่องสอน ผลติภณัฑจ์ากงา / เมลด็กาแฟ

7 ลาํปาง
เซรามกิ / ขา้วแต๋น/ไมแ้กะสลกั /สนิคา้

เกษตรปลอดภยั

8 ลาํพนู ผา้ไหมยกดอก/ลาํไยอบแหง้เน้ือสทีอง

ลาํดบั จงัหวดั ผลิตภณัฑเ์ด่น

ภาค 3 นครสวรรค์

1 นครสวรรค์ ขา้วปลอดภยั 

2 ตาก อญัมณี 

3 กาํแพงเพชร กลว้ยไข ่ ขา้ว  ออ้ย  มนัสาํปะหลงั

4 พจิติร
ขา้วปลอดภยั, ผลไม ้(มะม่วง, มะยงชดิ, 

สม้โอ), OTOP

5 พษิณุโลก กลว้ยตาก  มะม่วงน้ําดอกไม ้

6 เพชรบูรณ์
มะขามหวาน  สนิคา้เกษตรปลอดภยั/

อนิทรยี ์

7 สุโขทยั เครื่องประดบัเงนิ ทอง 

8 อุตรดติถ์
ทุเรยีนหลง-หลนิลบัแล ,สบัปะรดหว้ยมุน้, 

เมด็มะม่วงหนิพานต,์ กระเทยีมน้ําปาด 

9 อุทยัธานี ผา้ทอมอืลาวครัง่

ลาํดบั จงัหวดั ผลิตภณัฑเ์ด่น

ภาค 1 อดุรธานี

1 อุดรธานี ผา้หมีข่ดิ แหนมเนือง

2 ขอนแก่น ผา้ไหมมดัหมี ่ , ไก่ย่างเขาสวนกวาง

3 นครพนม
ขา้วอนิทรยีแ์ละผลติภณัฑ ์,ผา้ไหมยกมุก ,

ไก่งวง,สม้ปลาโด,กาละแม

4 บงึกาฬ หมอน/ทีน่อนยางพารา, ขา้วเม่าปากคาด

5 มหาสารคาม
เสื่อกกและผลติภณัฑจ์ากกก ขา้วหอมมะล ิ

ผา้ไหมสรอ้ยดอกหมาก 

6 มุกดาหาร ผา้หมกัโคลน (GI) ตะกรา้พลาสตกิ 

7 รอ้ยเอด็
ขา้วหอมมะลทุ่ิงกุลา ขา้วหอมมะบอินิทรยี ์

ผา้ไหมสายสาเกตุ

8 เลย ไมด้อกไมป้ระดบั ไวน์องุ่น มะพรา้วแกว้

9 สกลนคร ผา้ครามธรรมชาต ิ/ โคขนุโพนยางคาํ

10 หนองคาย
ปลาอบรมควนั/ปลานิลแดดเดยีว,       

แหนมเนือง/หมยูอ

11 หนองบวัลาํภู ขา้วเหนียว ผา้ทอมอื

12 กาฬสนิธุ์ ผา้ไหมแพรวากาฬสนิธุ ์ (สนิคา้ GI)

ลาํดบั จงัหวดั ผลิตภณัฑเ์ด่น

ภาค 5 นครราชสีมา

1 นครราชสมีา
ผลติภณัฑข์า้วหอมมะลทุ่ิงสมัฤทธิ ์ผา้ไหมปกัธงชยั 

เครื่องป ัน้ดนิเผาด่านเกวยีน หมีโ่คราช

2 ชยัภมูิ ผา้ไหม ผา้ฝ้ายทอ Organic ผา้ไหมบ้านเขวา้

3 บุรรีมัย์ ผลติภณัฑข์า้วหอมมะลดินิภเูขาไฟ, ผา้ไหมมดัหมีซ่ิน่ตนีแดง

4 ยโสธร ขา้วหอมมะล ิและสนิคา้เกษตรอนิทรยี์

5 ศรสีะเกษ ขา้วหอมมะล ิและสนิคา้เกษตรอนิทรยี์

6 สุรนิทร์ ผลติภณัฑข์า้วหอมมะลอินิทรยี ์ผา้ไหมสุรนิทร์

7 อาํนาจเจรญิ ขา้วหอมมะล ิและสนิคา้เกษตรอนิทรยี์

8 อุบลราชธานี ขา้วหอมมะล ิและสนิคา้เกษตรอนิทรยี์

ลาํดบั จงัหวดั ผลิตภณัฑเ์ด่น

ภาค 4 พระนครศรีอยุธยา

1
พระนครศร ี

อยุธยา

เครื่องใชส้แตนเลสบนโต๊ะอาหาร

ละมุดบ้านใหม่

2 ชยันาท เมลด็พนัธุข์า้ว   สม้โอขาวแตงกวา

3 นครปฐม สม้โอนครชยัศรี สินค้าเกษตรอินทรีย์

4 นนทบุรี ทุเรยีนนนทบุรี

5 ปทุมธานี ผา้ฝ้ายทอมอื  กลว้ยหอมทองปทุมธานี

6 ประจวบครีขีนัธ์ มะพรา้ว  สบัปะรด

7 กาญจนบุรี สนามกอลฟ์ เงาะทองผาภมูิ

8 เพชรบุรี กลว้ยหอมทอง   โคเน้ือ

9 ราชบุรี สบัปะรดบ้านคา  มะพรา้วน้ําหอมราชบุรี

10 ลพบุรี สนิคา้เกษตอนิทรยี ์ ผา้ทอมดัหมี่

11 สมุทรสงคราม สม้โอขาวใหญ่  ลิน้จีพ่นัธุค์่อม

12 สมุทรสาคร อาหารทะเลแปรรปู  เครื่องเบญจรงค์

13 สระบุรี ขา้วเจ๊กเชยเสาไห้

14 สงิหบุ์รี ปลาชอ่นแม่ลา

15 สุพรรณบุรี ขา้ว  มะม่วง

16 อ่างทอง เครื่องจกัสานไมไ้ผ่

ลาํดบั จงัหวดั ผลิตภณัฑเ์ด่น

ภาค 6 จนัทบุรี

1 จนัทบุรี ผลไม,้ อญัมณี

2 ฉะเชงิเทรา มะม่วงน้ําดอกไมส้ทีอง

3 ชลบุรี ผลติภณัฑเ์ครื่องจกัสานไมไ้ผ ่(GI)

4 ตราด
ผลไม ้,น้ํามนัเหลอืง อาหารทะเลและ

อาหารทะเลแปรรปู

5 นครนายก ผลติภณัฑจ์ากไมม้ะม่วง

6 ปราจนีบุรี

ทุเรยีนปราจนี (GI),ผลไม(้กระทอ้น

,มงัคุด,ลองกอง,เงาะ)

ผลติภณัฑส์มุนไพร(, ผลไมแ้ปรรปู

7 ระยอง ผลไม,้ ผลไมแ้ปรรปู, อาหารทะเลแปรรปู

8 สมุทรปราการ
มะม่วงน้ําดอกไมคุ้ง้บางกระเจา้

(GI),ผลติภณัฑแ์ปรรปูจากปลาสลดิ

9 สระแกว้ มะม่วงน้ําดอกไม ้, พระพุทธรปูหนัได้

ลาํดบั จงัหวดั ผลิตภณัฑเ์ด่น

ภาค 7 สุราษฎรธ์านี

1 สุราษฎรฯ์ ไขเ่คม็/ผลติภณัฑน้ํ์ามนัมะพรา้ว

2 ชมุพร กาแฟ/กลว้ยเลบ็มอืนาง

3 ตรงั ยางและผลติภณัฑจ์ากยางพารา

4
นครศรี

ธรรมราช สม้โอทบัทมิสยาม(GI) เครื่องถมนคร

5 นราธวิาส ผลติภณัฑจ์ากใบไมสทีอง , ลองกองตนัหยงมสั

6 ปตัตานี ผลติภณัฑส์นิคา้อนิทรยี ์(ขา้ว)

7 พงังา อาหารทะเลแปรรปู

8 พทัลุง ผลติภณัฑจ์ากขา้วสงัขห์ยดพทัลุง (กาบาดรงิค)์

9 ภเูกต็ สปาและนวดไทย/เมด็มะม่วงหมิพานตแ์ปรรปู

10 ยะลา กลว้ยหนิบนันงัสตา

11 ระนอง กาแฟ

12 สงขลา ผา้ทอเกาะยอ

13 สตลู ผลติภณัฑจ์ากผา้ปาเต๊ะ / เครื่องประดบัไขมุ่ก

14 กระบี่ กะปิ/รงันก

การจดัทาํ  Work Shop“การบรูณาการเพ่ือขบัเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก 

(Local Economy)
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สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน ธ.ค.(บาท)

ราคา

เฉล่ีย

(พ.ย.)

สปัดาห์ 1 สปัดาห์ 2 สปัดาห์ 3 สปัดาห์ 4 สปัดาห์ 5 ราคา

เฉล่ีย 

(ธ.ค.)

%

ราคาเฉล่ีย

ธ.ค../พ.ย.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 8,294 8,857 8,974 9,399 9,498 - 9,182 10.70653

หวัมนัสาํปะหลงัสดคละ 1.28 1.50 1.51 1.50 1.52 - 1.51 17.96875

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 55.63 60.11 63.64 69.32 68.25 - 65.33 17.43663

ผลปาลม์น้ํามนัทัง้ทลาย

นน.>15 กก.

5.44 5.68 5.54 5.32 5.20 - 5.43

-0.18382

ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 6.07 5.94 6.41 6.21 6.13 - 6.17 1.647446

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรสาํคญั : เดือนธนัวาคม 2559

ทีม่า : สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร /การยางแหง่ประเทศไทย

ราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้ ปรบัตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากข้าวเปลือกมี

คุณภาพดขีึ้น เพราะช่วงเกบ็เกี่ยวไม่มฝีน ส่งผลให้ขา้วเปลอืกมคีวามชื้นลดลง 

ประกอบกบัผลผลติเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง จากที่ต่างประเทศมี

คาํสัง่ซื้อขา้วเพือ่บรโิภคในช่วงเทศกาลปีใหม่

ราคามนัสาํปะหลงัทีเ่กษตรกรขายได้ ปรบัตวัเพิม่ขึน้ เนื่องจากเป็นช่วง

ต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว ทําให้ผลผลิตออกสู่ตลาดไม่มากนัก ประกอบกบัราคา

ส่งออกผลติภณัฑม์นัสําปะหลงัมแีนวโน้มดขีึน้ ส่งผลใหร้าคาทีเ่กษตรกรขายได้

สงูขึน้

ราคาปาล์มน้ํามนั ยงัคงลดลงเล็กน้อยจากเดอืนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกบัราคาน้ํามนัปาล์มดิบของมาเลเซียซ่ึงมีแนวโน้มปรบัตวั

ลดลง โดยราคาน้ํามนัปาลม์ดบิซื้อขายล่วงหน้าตลาดมาเลเซยีส่งมอบในเดอืน

มนีาคม 2560 ปรบัตวัลดลงอยู่ที่ 3,161 รงิกติต่อตนั (706 ดอลลาร์ สหรฐัฯ) 

ลดลงร้อยละ 0.8 เนื่องจากค่าเงนิรงิกติของมาเลเซยีอ่อนค่าลงและค่าของเงนิ

ดอลลารแ์ขง็ค่าขึน้หลงัจากธนาคารกลางสหรฐัปรบัค่าเงนิสกุลดอลลาร์ ในขณะ

ทีผ่ลผลติปาลม์น้ํามนัของมาเลเซยีในเดอืนพฤศจกิายน 2559 ปรมิาณผลผลติ

ปาล์มน้ํามนัลดลงรอ้ยละ 6.1 เนื่องจากปาล์มน้ํามนัไดร้บัผลกระทบจากสภาพ

อากาศช่วงฤดูมรสุมในช่วงปลายปี ส่งผลใหป้รมิาณผลผลติปาล์มน้ํามนัลดลง 

และคาดว่าปรมิาณการส่งออกมแีนวโน้มลดลงในเดอืนธนัวาคม 2559

ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์

ยางพารา

ราคายางพารา ปรบัตวัเพิม่ขึน้ในช่วงเดอืนทีผ่่านมา โดยมปีจัจยับวก

จากปรมิาณผลผลติยางในตลาดทีม่น้ีอยเพราะมฝีนตกในพื้นทีป่ลกูยาง และ

ภาวะน้ําท่วมในพื้นทีป่ลูกยางภาคใต้ของไทย ประกอบกบัผูแ้ปรรูปยางดบิมี

ความตอ้งการยางเพือ่เป็นวตัถุดบิเขา้โรงงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคลอ้งกบั

ราคายางในตลาดซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียวและตลาดสิงคโปร์ปรบัตัว

สงูขึน้ เนื่องจากมอุีปทานในตลาดน้อย ในขณะทีป่จัจยัลบ ไดแ้ก่ การแขง็ค่า

ขึน้ของอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยน

ปาลม์น้ํามนั 

มนัสาํปะหลงั 

ราคาขา้วโพดทีเ่กษตรกรขายไดป้รบัตวัเพิม่ขึน้ ซึ่งความตอ้งการใน

ประเทศค่อนขา้งทรงตวั ขณะนี้ปญัหาเรื่องควิเริม่ลดลง โรงงานรบัซื้อหลายโรง

ปิดซื้อขายช่วงปีใหม ่ทาํใหภ้าพรวมของตลาดจะมกีารซื้อขายทีเ่บาบาง สําหรบั

ตลาดต่างประเทศ มคีวามผนัผวนของราคาในช่วงเดอืนทีผ่่านมาค่อนขา้งมาก 

โดยล่าสุด (ณ วนัที ่27 ธ.ค.) สญัญาขา้วโพด ในตลาด CBOT ชคิาโก ส่งมอบ

เดอืนม.ีค. เพิม่ขึน้ 9.25 เซนต์ หรอื 2.68% ปิดที ่3.55 ดอลลาร์/บุชเชล โดยมี

สาเหตุมาจากการทีน่กัลงทุนเริม่มมีมุมองทีเ่ป็นบวกว่า ราคาธญัพชืจะฟ้ืนตวัขึน้ 

และได้ร ับแรงหนุนจากพยากรณ์อากาศในบราซิลตอนเหนือซึ่งเป็นพื้นที่

เพาะปลูกถัว่เหลอืงสําคญั  ซึ่งจะมคีลื่นความร้อนที่มาผดิช่วงเวลาซึ่งอาจส่ง

กระทบต่อการผลติถัว่เหลอืง และเพิม่แรงกดดนัใหก้บัอุปทานถัว่เหลอืงทัว่โลก 

ส่งผลให้ผู้ผลติน้ํามนัพชืและผู้ที่เลี้ยงปศุสตัว์จําเป็นต้องจ่ายเงนิสูงขึ้นเพื่อซื้อ             

ถัว่เหลอืง หรอืหนัไปซื้อธญัพชืทางเลอืกชนิดอื่น

คาดการณ์สถานการณ์  - ไม่เปลีย่นการคาดการณ์สถานการณ์สนิคา้เกษตร

สาํคญั  ตามทีไ่ดว้เิคราะหใ์นฉบบัทีผ่่านมา โดยคาดว่า

ราคาข้าว  ช่วงเดือน  ม.ค. คาดว่า ราคาจะทรงตวัในกรอบแคบๆ แม้

ปรมิาณผลผลติที่เขา้สู่ตลาดจะเริม่ลดลงแต่ยงัคงมปีจัจยักดดนัจาก ปรมิาณ

ผลผลติทีเ่ป็นผลต่อเนื่องจากการชะลอการขายของเกษตรกรในช่วงก่อนหน้า 

หลงัจากเดือนม.ค. ราคาน่าจะมีทิศทางบวกมากขึน้

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

ราคามนัสาํปะหลงัในเดอืน ม.ค.-เม.ย. คาดว่า ราคาจะอ่อนตวัลง ตาม

ปรมิาณผลผลติทีจ่ะเขา้สู่ตลาดมากขึน้ แต่ทัง้นี้ ข ึน้อยู่กบัมาตรการภาครฐั และ

ความสามารถในการขยายตลาดใหส้อดคลอ้งกบัปรมิาณผลผลติ

ราคายางพารา มแีนวโน้มปรบัตวัไปในทศิทางทีสู่งขึน้จากปจัจยัหนุนในเรื่อง

กลุ่มโอเปกบรรลุข้อตกลงในการลดกําลังการผลิตน้ํามนัลงรวมทัง้ปจัจยัที่

เกีย่วขอ้งโดยตรงในเรื่องความต้องการซื้อของผูป้ระกอบการยงัมเีขา้มาอย่าง

ต่อเนื่องซึง่เป็นปจัจยัหนุนทาํใหร้าคายางโดยรวมเป็นไปในทศิทางทีด่ี
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แวดวงพาณิชย์

 วนัท่ี 15 ธ.ค. 59 พาณิชย์จงัหวดักาญจนบรีุ ร่วมกนั

กับเครือข่ายธุรกิจ biz club จังหวดักาญจนบุรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุ รี  และ

ภาคเอกชนในพืน้ท่ี จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยน

ความรู้สู่เกษตรกร ณ สถานีบิสคลับเกษตรกาญจน์

อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือให้ความรู้แก่

เกษตรกรด้านความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัดิน และการปลกู

พืชเศรษฐกิจ "กล้วยหอมทอง" 

 วันท่ี 16 ธ.ค. 59 พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วม 

เปิดงาน “ข้าวใหม่ ปลามัน มหัศจรรย์สินค้าเกษตร

ปลอดภัยเมืองเพชรบูรณ์ ณ ลานโปรโมชั่น ชัน้ 1

ศูนย์การค้าเซ็นจูร่ี เดอะมูฟวี่ พลาซ่า แขวงพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตามโครงการส่งเสริม

และพัฒนาศักยภาพผลิตภณัฑ์เพชรบูรณ์และสินค้า 

สิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ เพ่ือเป็นการพฒันาผลิตภณัฑ์

จงัหวดัเพชรบรูณ์อยา่งครบวงจร ทัง้ในด้านการพฒันา

คณุภาพสนิค้า การสร้างมลูคา่เพ่ิม การประชาสมัพนัธ์ 

และการเช่ือมโยงตลาดสู่ผู้ บริโภคในหลากหลาย

ช่องทาง โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้า GI เน่ืองจากเป็น
สนิค้าท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัเพชรบรูณ์ และมีสินค้าท่ี

มีคุณภาพ ช่ือเสียง โดดเด่น เช่น มะขามหวาน

เพชรบรูณ์ ข้าวไร่ลมืผวัเพชรบรูณ์

 วนัท่ี 15-16 ธ.ค. 59 สาํนกังานพาณิชย์จงัหวดัออกสํารวจและ

ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสนิค้าประเภทกระเช้าของขวญั

ปีใหม ่สนิค้าท่ีวางจําหน่ายบริเวณสถานีขนสง่และร้านจําหน่าย

เคร่ืองถวายสงัฆทาน ผลการสาํรวจปรากฏวา่

1.กระเช้าของขวญัปีใหม ่ ในห้างสรรพสนิค้า มีการปิดป้ายแสดง

ราคาต่อหน่วย และวนัหมดอายุของสินค้าไว้อย่างถูกต้องและ

ชดัเจน

2.อาหารสําเร็จรูปและสินค้าอุปโภค บริโภค  ตามสถานีขนส่ง

ของจังหวัด และบริเวณวัดช้างไห้ ซึ่งเป็นสถานท่ีมีประชาชน

เดินทางสญัจรไป - มา มากกว่าปกติในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม ่ 

รวมถึงสนิค้า ของท่ีระลกึตา่งๆ ยงัคงจําหนา่ยในราคาเดิม  

3.เคร่ืองถวายสงัฆทาน บางร้านท่ีจดัชดุเองไมปิ่ดป้ายแสดงราคา

และแสดงรายละเอียดของสินค้าภายในถัง /กล่อง ซึ่งทาง

เจ้าหน้าท่ีได้ให้คําแนะนําทางร้านไปปรับปรุงและแก้ไขให้ถกูต้อง  

สําหรับเคร่ืองถวายสงัฆทานท่ีสัง่มาจากสว่นกลาง สว่นใหญ่จะ

ไม่มีปัญหา เพราะทางร้านค้าจากส่วนกลางได้ปิดป้ายแสดง

ราคา  รายละเอียด  ของสนิค้าได้อยา่งถกูต้อง

 วนัท่ี 16 ธ.ค. 59 สํานกังานพาณิชย์จังหวดัอุดรธานี ร่วมกับ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมขายข้าวออนไลน์ โดยมีสภา

เกษตรกรอดุรธานี และประชารัฐอดุรธานี นําคณะกรรมการกลุม่

องค์กรเกษตรกรท่ีต้องการขายข้าว และผลผลิตทางการเกษตร

ผ่านระบบออนไลน์เข้ารับการอบรมท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อดุรธานี อาคาร ๑๗  (ศนูย์คอมพิวเตอร์) ห้อง ๑๗๓๐๖ โดยไม่

เสยีคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม
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 วนัท่ี 19 ธ.ค. 59 สํานกังานพาณิชย์จังหวดันครราชสีมา 

ร่วมกบัจงัหวดันครราชสีมา จดักิจกรรมตลาดนดัข้าวเปลือก 

ปีการผลิต 2559/60 ครัง้ ท่ี 3 ณ สหกรณ์การเกษตรคง

สามคัคี จํากดั อ.คง จ.นครราชสมีา ดงันี ้

1. มีผู้ประกอบการเข้าร่วมรับซือ้จํานวน 2 ราย 

2. จํานวนเกษตรกรท่ีนําข้าวเปลือกมาจําหน่ายภายในงาน

รวม 260 ราย ปริมาณข้าวเปลือกรวม 541.775 ตนั ราคาท่ี

เกษตรกรขายได้ตันละ 9,300-11,200 บาท มูลค่าการซือ้

ขายรวมทัง้สิน้ 5,534,541.50 บาท 

3. ราคารับซือ้ข้าวในตลาดนดัสงูกว่าราคาท้องตลาดทัว่ไป 

ตนัละ 800-1,000 บาท   

 วันท่ี 21 ธ .ค. 59 สํานักงานพาณิชย์จังหวัดบุรี รัมย์ออก

ตรวจสอบกระเช้าของขวญัปีใหม่ ของผู้ประกอบการทัง้ห้างค้า

ปลีกค้าส่งและผู้ ประกอบการในพืน้ท่ี อําเภอสตึก พุทไธสง 

แคนดง คูเมือง พบส่วนใหญ่มีการปิดป้ายแสดงราคาและการ

ชีแ้จงรายละเอียดสินค้าในกระเช้า ครบถ้วนชัดเจน กรณีท่ี

ผู้ประกอบการแสดงรายละเอียดไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีได้แจ้ง

เตือนให้ปรับปรุงแล้ว

 วนัท่ี 20 ธ.ค. 59 สํานกังานพาณิชย์จงัหวดัเชียงใหม่ จัด

เจ้าหน้าท่ีร่วมจําหนา่ยสนิค้าธงฟ้าราคาประหยดั ลดคา่ครอง

ชีพประชาชน  ปี 2560 สินค้าท่ีมาจําหน่าย อาทิ เช่น ไข่ไก่  

นํา้มันพืช  นํา้ตาล " ณ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จํากัด  

อําเภอพร้าว จังหวดัเชียงใหม่  มีประชาชนเข้ามาร่วมงาน

ประมาณ 500 คน

 วันท่ี 27 ธ.ค. 59 สํานักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ 

สํานักงานคุ้ มครองผู้ บริโภคจังหวัดลพบุรี  และสํานักงาน

สาธารณะสขุจงัหวดัลพบรีุ ร่วมออกตรวจสอบผู้ประกอบการร้าน

จําหน่ายกระเช้าของขวัญ ชุดไทยธรรม และชุดสังฆทาน ณ 

ตลาดสระแก้ว ห้างบ๊ิกซี แมคโคร โรบินสนั และโลตสั ลพบรีุ โดย

แนะนําการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ และแนะนําการ

จัดชุดสังฆทาน และชุดกระเช้าของขวัญให้กับผู้ ประกอบการ

ได้รับทราบ ผลการตรวจสอบฯ ไมพ่บการกระทําผิด

 วนัท่ี 26 ธ.ค. 59 สาํนกังานพาณิชย์จงัหวดัชยันาท พร้อมด้วย 

สาํนกังานสาขาชัง่ ตวง วดั เขต 0-5 ชยันาท ออกตรวจเข้มสถานี

บริการนํา้มนัทกุแห่งในจงัหวดัชัยนาท ตรวจสอบหวัจ่ายนํา้มนั

และการปิดป้ายแสดงราคา เพ่ือให้ผู้ ใช้รถได้รับความเป็นธรรม

ทัง้ด้านปริมาณและราคา เตรียมพร้อมรับช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้

ผู้ใช้รถมัน่ใจ ได้นํา้มนัเต็มลติร
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รอบรูเร่ืองบริการ.. การจดทะเบียน 

เคร่ืองหมาย 4 ประเภท

กิจกรรมภมิูภาค ...เดือนมกราคม 2560

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

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

วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

19/01/2560 ธงฟ้าราคาประหยดัลดค่า

ครองชพีประชาชน กจิกรรม

โครงการบาํบดัทุกข ์บาํรุง

สขุ สรา้งรอยยิม้ใหป้ระชาชน 

จงัหวดัสตูล ครัง้ที ่2

โรงเรยีนบา้นกาแบง อาํเภอ

ละง ูจงัหวดัสตลู

งานจาํหน่ายสนิคา้

ราคาประหยดั

สพจ. สตูล
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