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คยุกบั กบภ. 
     เขา้สู่เมษายน เดอืนทีร่อ้นทีสุ่ดของประเทศไทย ช่วงนี้ชาวพาณิชย์ของเรากท็ างาน
กนัดว้ยความตัง้ใจ มุ่งมัน่เตม็ทีแ่ขง่กบัอากาศรอ้นของบา้นเราเช่นเคยค่ะ ในเดอืนนี้
เรามกีารสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่งการพฒันาตลาดเพือ่ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิฐานราก 
หรอืทีคุ่น้หกูนัดวี่า Local Economy นัน่เองค่ะ ซึง่นอกจากจะไดร้บัฟงัการบรรยาย
พเิศษจากท่านรมช. และท าWork shop แล้ว ยงัไดศ้กึษาดูงานเกีย่วกบัผลติภณัฑ์
สมุนไพรและสนิคา้เกษตรออร์แกนิคอกีดว้ย น่าสนใจใช่มัย้ล่ะคะ เชญิตดิตามไดใ้น
ฉบบันี้เลยคะ่ 
                                                                                                    ทีมงาน กบภ. 
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การสมัมนาเชิงปฏิบติัการ  
เรื่อง การพฒันาตลาดเพ่ือขบัเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก 

(Local Economy) 
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     ผ่านพน้ไปแลว้นะคะส าหรบัการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่งการพฒันาตลาด
เพื่อขบัเคลื่อนเศรษฐกจิฐานราก (Local Economy) ในวนัที่ 29 – 30 เมษายน 
2560 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ จงัหวดันครนายก โดยมีรฐัมนตรชี่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน  ผู้บริหารระดบัสูงของกระทรวงพาณิชย ์  
และพาณิชย์จังหวัดทัว่ประเทศ เข้าร่วมงาน เพื่อร่วมระดมความคิด        
และประสบการณ์จดัท าแนวทางการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิฐานรากในครัง้นี้ 

หน้า 4 

สาระน่ารู้ 

หน้า 12 



     ท่านรมช. ได้มอบนโยบาย โดยเปรยีบพาณิชย์จงัหวดัเป็น
กองกลาง (Midfield) ทีจ่ะเหน็ช่องทาง ส่งลูก ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ
เป็นขนุพลทางเศรษฐกจิใหก้บัผูว้่าราชการจงัหวดั สามารถชีช้อ่งทาง 
และอ านวยความสะดวกทางการคา้ใหก้บัผูป้ระกอบการ ดแูลเกษตรกร
และผูบ้รโิภค สรา้งงาน สรา้งอาชพี เพิม่รายไดใ้หป้ระชาชนในพืน้ที ่

     หน่วยงานทัง้สว่นกลางและภมูภิาค ตอ้งท างานแบบบูรณาการ
ระหว่างกรมต่างๆ ส านักงานพาณิชย์จงัหวดั และMini MOC 
เน้นคดิเชงิยทุธศาสตร ์โดยน าอตัลกัษณ์ จุดแขง็ และความตอ้งการ
ของประชาชนและภาคสว่นต่างๆในพืน้ที ่มาจดัท าแผนโครงการ
ใหเ้ชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรแ์ละแนวนโยบายส าคญัของกระทรวง
และสนับสนุนการพฒันาตามต าแหน่งของแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั
และจงัหวดั โดยแนวนโยบายส าคญัของการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ
ฐานรากและชมุชนเขม้แขง็ คอื 

การยกระดบัราคาสินค้าเกษตร  เพือ่รกัษาระดบัราคาทีเ่หมาะสม 
มเีสถยีรภาพ ท าใหเ้กษตรกรมรีายไดเ้พิม่ขึน้ โดยเน้นการเพิม่มลูค่า
สนิคา้ดว้ยนวตักรรม 

การดูแลค่าครองชีพประชาชน  มีโครงการต่างๆ ที่ช่วยลด  
คา่ครองชพีและเป็นทางเลอืกใหก้บัประชาชน 

การพฒันาผู้ประกอบการให้เข้มแขง็และแข่งขนัทางการค้า 
ส่งเสรมิพฒันาผูป้ระกอบการSMEs และ Startup ทีเ่น้นขบัเคลื่อน
เศรษฐกจิและธุรกจิไทยด้วยนวตักรรม และส่งเสรมิพฒันาธุรกจิ
บรกิาร เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั 

การส่งเสริมการค้าชายแดนและประเทศเพ่ือนบา้น  

มกีจิกรรมขบัเคลื่อน โดยเน้นการเจรจาลดขอ้จ ากดั และสร้าง
มลูคา่เพิม่ระหว่างกนั 

การพฒันาตลาดในภมิูภาค  ใชก้ลไกของตลาดในรปูแบบต่างๆ
มาเป็นกลไกในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศ จากฐานราก
ถงึการขยายตวัของเศรษฐกจิในภาพรวม  โดยผลกัดนัการจดัตัง้
ตลาด อาท ิตลาดต้องชม โดยส่งเสรมิและพฒันาใหม้คีุณภาพ 
เชื่อมโยงกบัการท่องเทีย่ว ตลาดเฉพาะสินค้าท่ีมีศกัยภาพสูง 
(Magnet Market) ทีข่ายสนิคา้เฉพาะอย่างและเจาะกลุ่มเป้าหมาย 
ตลาดกลางสินค้าเกษตร ใชใ้นการระบายสนิคา้ไทยเขา้สู่ตลาด
ประเทศเพื่อนบ้าน และตลาด E-commerce เชื่อมการค้า
ออฟไลน์สูก่ารคา้ออนไลน์ใหม้ากขึน้ 

ศึกษาดงูานเก่ียวกบัสินค้าเกษตรออรแ์กนิค  
ณ  ไร่สมิุตรา (Organic Farm) 

ศึกษาดงูานเก่ียวกบัผลิตภณัฑส์มุนไพร 
และอินทรีย ์ณ ศนูยส์มนุไพร “อภยัภเูบศร” 
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สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ที่ : กองทะเบียนธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 4431, 0 2547 4447 

     กระทรวงพาณิชยข์องเรา ใหค้วามส าคญักบัการบรกิาร 
และการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เราพฒันา 
งานบรกิารใหท้นัสมยัอยู่เสมอ โดยเฉพาะงานจดทะเบยีน 
ของกรมพฒันาธุรกจิการค้า ที่น าเทคโนโลยดีิจิทลัมาใช้ 
เพื่ออ านวยความสะดวกผูป้ระกอบการใหส้ามารถเริม่ต้น 
ธุรกจิได้ทุกที่ ทุกเวลา ท าให้ชวีิตง่าย สะดวก รวดเร็ว 
ประหยดัเวลาและคา่ใชจ้่ายคะ่ 
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การพฒันาระบบจดทะเบียนนิตบิุคคลทางอเิล็กทรอนิกส์ 
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เปิดตลาดภมูภิาค 
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สินค้า 

 ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน มี.ค.(บาท) 

ราคา
เฉล่ีย 
(มี.ค.) 

สปัดาห ์1 
  

สปัดาห ์2 
  
 

สปัดาห ์3 
  
 

สปัดาห ์4 
  
 

สปัดาห ์5 
  
 

ราคา
เฉล่ีย 
(เม.ย.) 

%  
ราคาเฉล่ีย 
เม.ย../มี.ค. 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 9,260 9,118 9,080 9,084 9,084 - 9,092 -1.81425 
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 1.50 1.33 1.28 1.26 1.23 - 1.27 -15.3333 

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 69.64 66.82 67.14 64.08 64.57 - 65.65 -5.72947 
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทลาย  

นน.>15 กก. 
4.81 4.59 3.97 3.93 4.11 - 4.15 

-13.7214 
ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 6.45 6.00 5.98 5.96 5.94 - 5.97 -7.44186 

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนเมษายน 2560 
  
 

 
             ราคาขา้วทีเ่กษตรกรขายไดร้าคาลดต ่าลงเลก็น้อย เนื่องจากตดิ
ช่วงวนัหยุดยาว การค้าไม่คกึคกั ประกอบกบัมฝีนตกบางพื้นทีท่ าใหผ้ล
ผลติมคีวามชื้นสูงขึน้  อย่างไรกด็ ีในเดอืนมี.ค. กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ 
(USDA) ประมาณการ สถานการณ์ขา้ว ปี 2559/2560 ในตลาดโลกว่า
ผลผลติขา้วสารในตลาดโลกจะม ี480.35 ลา้นตนั เพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ย
ละ 1.73 การบรโิภค 478.84 ล้านตนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.68  ขณะทีภ่าค
การคา้คาดว่าจะม ี41.23 ลา้นตนัขา้วสาร เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.03 จากปีก่อน 
และส่งผลใหส้ตอ็กผลผลติในตลาดโลกมมีากถงึ 117.65 ลา้นตนัขา้วสาร 
เพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 1.29 สะทอ้นถงึผลผลติลน้ตลาด 

           ราคาปาลม์น ้ามนั ปรบัตวัลดลง จากปรมิาณผลผลติในตลาดทีม่าก 
และตามทิศทางของตลาดล่วงหน้า โดย สศก. คาดว่า ผลผลิตเดือน
เมษายนจะมปีระมาณ 1.000 ลา้นตนัคดิเป็นน ้ามนัปาล์มดบิ 0.170 ลา้น
ตนั เพิม่ขึน้จาก 0.890 ลา้นตนั น ้ามนัปาล์มดบิ 0.151 ลา้นตนั ของเดอืน
มนีาคม 2560 คดิเป็นรอ้ยละ 12.36 และรอ้ยละ 12.58 ตามล าดบั  

ข้าว 

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์ 

ยางพารา   
             ราคายางพารา ภาพรวมยงัคงปรบัตวัลดลงในช่วงเดอืนทีผ่่านมา 
โดยเกดิจากปจัจยัลบทีร่าคาน ้ามนัไมส่ามารถยนืเหนือ 50 USD/บาเรล ได้
ส าหรบัตลาดในประเทศไมค่กึคกั เนื่องจากการพกักรดียางในภาคใต้ และ
เทศกาลหยุดยาว และราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสงิคโปร์ และโตเกยีว
ปรบัตวัลดลง เนื่องจากปรมิาณสต๊อกยางในตลาดเซี่ยงไฮข้องประเทศจนี
มปีรมิาณเพิม่สงูขึน้ รวมถงึค่าเงนิเยนแขง็ค่าขึน้  

ปาลม์น ้ามนั  

มนัส าปะหลงั  

            ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ปรบัตัวลดลง แม้ว่าสินค้ามี
ปรมิาณเหลอืทีจ่ะเขา้สู่ตลาดไม่มาก แต่ความต้องการใชใ้นประเทศลดลง
เนื่องจากช่วงวนัหยุดยาว และเป็นไปตามทิศทางราคาซื้อขายล่วงหน้า
ตลาดชคิาโก ทีป่รบัลดลงในช่วงตน้เดอืนเมษายน เนื่องจากการคาดการณ์
ว่าสนิคา้โภคภณัฑ ์จะมสีตอ็กเพิม่เนื่องจากผลผลติจากอเมรกิารใต้เพิม่ขึน้ 
ก่อนจะปรบัตัวเพิม่ขึ้นในช่วงปลายเดอืน เนื่องจากความกงัวลจากการ
เพาะปลกูทีเ่ริม่ชา้กว่าปกตใินสหรฐั และพยากรณ์อากาศในแถบมดิเวสต์ที่
จะยงัมฝีนตก ส่งผลใหก้ารเพาะปลกูตอ้งล่าชา้ออกไปอกี 
  

คาดการณ์สถานการณ์  เดือน พฤษภาคม 2560 
ข้าว – คาดการณ์ว่า ราคามแีนวโน้มทรงตวัหรอืลดลงไม่มากนัก เนื่องจาก
ผลผลติขา้วนาปรงัในประเทศ และจากประเทศคู่แขง่จะออกสู่ตลาดมาก ประกอบ
กบัสต๊อกขา้วโลกยงัมใีนระดบัสงู ท าใหค้วามตอ้งการขา้วในตลาดโลกมจี ากดั 
มนัส าปะหลงั – ราคามแีนวโน้มปรบัตวัดขี ึ้น ภายหลงัมาตรการของกระทรวง
พาณิชย์ ประกอบกบัผลผลติเหลอืเขา้สู่ตลาดน้อยและราคาช่วงเดอืนที่ผ่านมา  
อยู่ในช่วงลดต ่าลงมากแลว้  
ปาลม์น ้ามนั : ราคามแีนวโน้มอ่อนตวัลงต่อเนื่อง โดยมกีารคาดการณ์ว่า ราคาน ้ามนั
ปาล์มดบิ (CPO) ของมาเลเซีย มแีนวโน้มลดลงที่ระดบั  2,250 รงิกติต่อตนั 
ภายในสิ้น ปี 2560 ปจัจุบนัราคาน ้ามนัปาล์มดบิซื้อขายล่วงหน้าตลาดมาเลเซยี
ส่งมอบในเดอืนกรกฎาคม 2560 อยู่ที ่2,514 รงิกติต่อตนัผลผลติปาล์มน ้ามนัทัง้
ในประเทศอนิโดนีเซยีและมาเลเซยีมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ 
ยางพารา  : ราคามแีนวโน้มทรงตวัหรอืลดลงไม่มากนัก เนื่องจากแนวโน้มเงนิ
เยนยงัคงแขง็ค่าต่อเนื่อง ตลาดจนีไม่คกึคกัเนื่องจากยงัมสีต๊อกอยู่มาก ประกอบ
กับ อุปทาน ในตลาดจะมีมากขึ้น  เนื่ อ งจากทางภาค เหนื อ  และภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ เริม่เปิดกรดียางแลว้เพราะฝนมาเรว็  
ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์: ราคามแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย จากปรมิาณทีจ่ะเขา้สู่ตลาด
ไมม่าก ความต้องการใชใ้นประเทศทรงตวั และจากการคาดการณ์ของกระทรวง
เกษตรสหรฐัฯ คาดคะเนความต้องการใชข้า้วโพดเลี้ยงสตัว์ของโลก ปี 2559/60 
ว่าม ี1,042.61 ลา้นตนั เพิม่ขึน้จาก 961.31 ลา้นตนัในปี 2558/59 รอ้ยละ 8.46  

        ราคาปรบัตวัลดลงค่อนขา้งมาก แมว้่าผลผลติเริม่ออกสู่ตลาดลดลง โดยออก
สู่ตลาดแล้ว (ต.ค. 59–เม.ย. 60) ปริมาณ 23.74 ล้านตัน (ร้อยละ 76.58 ของ
ผลผลติทัง้หมด)  และช่วงทีผ่่านมาฝนตก เกษตรกรเร่งขดุหวัมนัเพือ่เพาะปลกูรอบ
ใหม ่โรงแป้งเริม่หยุดรบัซื้อเพือ่พกัเครื่องจกัร ประกอบกบัราคาส่งออกมนัเสน้และ
แป้งมนัอยู่ในเกณฑ์ต ่า ส่งผลให้ราคาหวัมนัส าปะหลังสดอยู่ในเกณฑ์ต ่า โดย
กระทรวงพาณิชย์ ไดป้ระสานโรงงานแป้งมนัส าปะหลงัใหข้ยายระยะเวลาการพกั
โรงงานออกไปอกี 1 เดอืน จากเดมิทีจ่ะปิดโรงงานในสิ้นเดอืน เม.ย. เพราะปกติ
ของทุกปีช่วงนี้ผลผลติมนัส าปะหลงัออกสู่ตลาดหมดแลว้ ขณะทีล่านมนักพ็รอ้มที่
จะรบัซื้อและรวบรวมหวัมนัสดจากเกษตรกรในพื้นที่ที่ห่างไกล เพื่อน าไปส่งให้
โรงงานแป้งมนั และสัง่การใหพ้าณิชย์จงัหวดัท าความเขา้ใจกบัเกษตรกร ไม่ใหขุ้ด
มนัทีย่งัโตไม่เต็มที่  รวมทัง้ประสานงานไปยงัโรงงานผลติเอทานอลเพื่อใหเ้ขา้มา
รบัซื้อมนัส าปะหลงัเพือ่น าไปผลติเอทานอลเพิม่ขึน้       ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร /การยางแหง่ประเทศไทย 9 



 วนัที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ส านักงาน
พาณิชย์จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ด าเนินการตรวจสอบ
ลกัษณะและสภาพของส านักงานและสถานที่เก็บสินค้า 
ตาม พ.ร.บ. คลงัสนิค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 
มาตรา 71 จ านวน 2 แห่ง ดงันี้ 
1. บรษิทั ปิตฟู้ิดส ์วงัน้อย (หอ้งเยน็) จ ากดั จ านวน 10 หอ้ง 
อ.วงัน้อย จ.พระนครศรอียุธยา 
2. บรษิัท เอน็ซเีอ เอน็เตอร์ไพร้ส จ ากดั จ านวน 4 ไซโล 
อ.ท่าเรอื จ.พระนครศรอียุธยา 

 วันที่ 29 เมษายน 2560 ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
หนองคาย จัดกิจกรรมจ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค 
ขา้วสาร ไข่ไก่ น ้าตาลทราย ราคาถูก ตามโครงการธงฟ้า
ราคาประหยดัลดค่าครองชพีปี 2560 ในบรเิวณตลาดต้องชม 
(ถนนคนเดนิรมิโขง) ซึง่ก าหนดจดัทุกวนัเสารส์ดุทา้ยของเดอืน 
เริม่จ าหน่ายตัง้แต่เวลา 17.00 น. เป็นตน้ไป 
     ในวนันี้ ทางช่อง 8 ได้จดักิจกรรมซุปตาร์ตลาดแตก
ออนทวัร์ ณ บรเิวณลานกจิกรรมท่าเสดจ็ ซึ่งตดิกบัตลาด
ต้องชม โดยมีการเล่นเกมรับของที่ระลึก มินิคอนเสิร์ต   
ของศลิปินนักร้อง พร้อมเยีย่มชมตลาดต้องชม ช่วยสร้าง
บรรยากาศให้คึกคัก ได้รบัความสนใจจากนักท่องเที่ยว
และประชาชนชาวหนองคายเป็นอย่างมาก 

 วันที่ 29 เมษายน 2560 ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
เชยีงใหม่ เขา้ร่วมพธิเีปิดกจิกรรมการจดัแสดงสนิคา้/บรกิาร 
“หมู่บา้นท ามาคา้ขายต้นแบบ” ณ ศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซ่า 
เชยีงใหม่ แอรพ์อรต์ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ จดัโดยกรมการคา้
ภายใน มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอสินค้า /บริการให้กับ
กลุ่มเป้าหมายและผูส้นใจทัว่ไป รวมทัง้การน าเสนอการท า
มาค้าขายผ่านสื่อในรูปแบบของศลิปวฒันธรรมลา้นนา และ
การสาธติการผลติสนิค้าของชุมชน กจิกรรมดงักล่าวจดัขึน้
ระหว่างวนัที ่29-30 เมษายน 2560 ณ ศูนยก์ารค้าเซน็ทรลั
พลาซ่า เชยีงใหม่ แอรพ์อรต์ 
การจัดกิจกรรมครัง้นี้  คาดว่าเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
สถาบนัเกษตรกร และวสิาหกิจชุมชน ที่เขา้ร่วมโครงการฯ 
จะสามารถน าเทคนิค ประสบการณ์ ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา
สินค้าและผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value 
Creation) และพฒันาตนเองจากผู้ผลติรายย่อยไปสู่การเป็น
ผูป้ระกอบการคา้มอือาชพี อนัจะส่งผลใหเ้ศรษฐกจิในชุมชน
มคีวามเขม้แขง็ มรีายไดเ้พยีงพอต่อการด ารงชพีอย่างมัน่คง 
สามารถพึ่งพาตนเองได้ มคีวามกนิด ีอยู่ด ีและลดการย้าย
ถิ่นฐานจากชุมชนเข้าสู่ เมือง รัฐบาลสามารถลดภาระ      
ดา้นงบประมาณในการแก้ไขปญัหาปากทอ้งของประชาชน 
ตลาดจนสามารถเพิ่มมูลค่าทางการค้าในประเทศ ท าให้
เศรษฐกจิของประเทศมคีวามเขม้แขง็และเจรญิเติบโตอย่าง
มัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนืต่อไป 

แวดวงพาณิชย ์

สินค้า/บริการ หมู่บ้านท ามาค้าขายต้นแบบ 
1. กลุ่มเกษตรบา้นแม่ก าปอง ต.หว้ยแกว้ อ.แม่ออน จ.เชยีงใหม่ 
    - ผลติภณัฑช์มุชน (กาแฟคัว่ ชาเขยีวใบเมีย่ง หมอนใบชา ฯลฯ) 
    - การท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ในรปูแบบโฮมสเตย ์ 
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 วันที่ 30 เมษายน 2560 ส านักงานพาณิชย์
จงัหวดัศรสีะเกษร่วมกบัหอการค้าจงัหวดัศรสีะเกษ 
จดักจิกรรมพธิเีปิดถนนคนเดนิ แห่งใหม่ "มารหีนองแคน"  
บรเิวณสวนสาธารณะมารหีนองแคน ถนนโชติพนัธ ์
อ.เมอืง จ.ศรสีะเกษ  ภายใต้โครงการเพิม่ศกัยภาพ
สนิค้า OTOP สนับสนุนกจิกรรม ถนนคนเดนิ และ
ถนนเดก็เดนิ  โดยม ีนายธวชั สุระบาล ผูว้่าราชการ
จงัหวดัศรสีะเกษเป็นประธาน 

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 ชุดเจ้าหน้าที่
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่ องสอน ออกส ารวจ
สถานการณ์ตลาดวนัอาทติย ์สถานการณ์ดงันี้  
1. พชืเกษตรทีส่ าคญั 
   1.1 กระเทียม  มีผู้มาจ าหน่ายน้อยราย โดยราคา
จ าหน่ายปลกีกระเทยีมแหง้คละ กโิลกรมัละ 80 บาท ซึง่ทรงตวั
เมื่อเทยีบกบัสปัดาห์ก่อน เกษตรกรส่วนใหญ่เกบ็กระเทยีม
ไว้เพื่อบริโภคในครวัเรือน /ท าพนัธุ์ในฤดูกาลต่อไป และ
บางสว่นจ าหน่ายเป็นกระเทยีมพนัธุ ์ 
   1.2 หอมแดง มจี าหน่ายโดยทัว่ไป และมผีูป้ระกอบการ
หลายรายมากขึ้น ราคาจ าหน่ายกิโลกรมัละ 35-40 บาท 
ขึน้อยู่กบัการคดัเกรด 
2. ประเภทเนื้อสตัว ์หมเูนื้อแดงช าแหละ กโิลกรมัละ 150 บาท 
หมูสามชัน้ กโิลกรมัละ 140 บาท (ราคาจ าหน่ายขึน้อยู่กบั
ประเภท/ลกัษณะของเนื้อส่วนต่างๆ) ส่วนเนื้อโค – กระบอื 
ราคากิโลกรัมละ 280 บาท แต่มีจ าหน่ายเป็นส่วนน้อย 
อาหารทะเลา ปลาน ้าจืด และสนิค้าอุปโภค – บริโภค       
มีจ าห น่ายปกติ  สินค้ามีเพียงพอต่อความ ต้องการ         
ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
3. สนิคา้ทัว่ไป มกีารปิดป้ายแสดงราคาเป็นสว่นใหญ่ 

2. ชุมชนววัลาย อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 
    - เครื่องเงนิ (ก าไล สร้อยขอ้มอื สร้อยคอ ภาพเงิน
ลายนูน และของทีร่ะลกึต่างๆ 

3. ชุมชนหตัถกรรมทอผา้บา้นหล่ายแกว้ อ.ดอยเต่า  
    จ.เชยีงใหม่ 
    - งานหตัถกรรมทอผ้า (เสื้อ ผ้าถุง ผ้าพนัคอ ย่าม 
ตุ๊กตาผา้ ฯลฯ) 

     ตลาดถนนคนเดินมารีหนองแคนย้ายมาจาก 
ถนนคนเดินเดิม บริเวณหน้าสถานีรถไฟศรีสะเกษ 
ซึง่มสีภาพแออดัไม่สามารถขยายตลาดได ้ ถนนคนเดนิ
แห่งใหม่มีความเหมาะสม พื้นที่กว้างขวางสะดวก   
ในการวางจ าหน่าย และเดนิเลอืกซื้อสนิค้า เป็นการ
ขับเคลื่อน เศรษฐกิจในจังหวัด ให้ชาวศรีสะ เกษ      
มชี่องทางการจ าหน่ายสนิคา้ เพิม่มากขึน้และส่งเสรมิ
ใหเ้ยาวชนไดม้พีืน้ทีแ่สดงออก  

และได้ก าหนดให้เป็นตลาดต้องชม แห่งที ่2 ของจงัหวดั
ศรสีะเกษ ซึ่งมกี าหนดเปิดตลาดต้องชม ในวนัอาทติย์ที ่
18 มถุินายน 2560 นี้ 



                   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 
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กิจกรรมภมิูภาค ...เดือนพฤษภาคม 2560 

วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 

03/05/2560  “ส่งเสริมตลาดข้าวปลอดภัย  จังหวัด
นครสวรรค ์ประจ าปีงบประมาณ 2560” 

โรงแรมบาวแมนบุร ีหาดป่าตอง 
อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภเูกต็ 

เชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้าและ
เจรจาการคา้ขา้วปลอดภยั 

 สพจ. ภเูกต็ 

12/05/2560 - 
16/05/2560  

“สนิคา้สมทุรปราการล ้าค่า จากภูมปิญัญา
สู่สากล” ครัง้ที ่3  

ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัชลบุร ี งานแสดงและจ าหน่ายผลติภณัฑแ์ละ
บรกิาร วสิาหกจิชุมชน/ OTOP/ SMEs   

สพจ. สมทุรปราการ 

17/05/2560 - 
21/05/2560  

“มหกรรมสินค้าภาคเหนือตอนล่าง 1  
ภมูปิญัญาไทยกา้วไกลสู่สากล” 

บรเิวณสนามหน้าศาลากลาง
จงัหวดัชลบุร ี

งานแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
OTOP/SMEsและผลติภณัฑ์เด่นที่มี
ศกัยภาพของจงัหวดัทัว่ประเทศ  

สพจ. สุพรรณบุร ี

18/05/2560  โครงการจงัหวดัพบประชาชน  
ประจ าปี 2560 ครัง้ที ่5  

โรงเรียนบ้านคอกม้า      
ต าบลบางสน  อ าเภอปะทวิ 
จงัหวดัชุมพร 

งานธงฟ้า ลดค่าครองชีพให้
ประชาชน 

สพจ. ชุมพร  

20/05/2560 - 
24/05/2560  

มหกรรมสนิคา้ภาคเหนือตอนล่าง 1 ศาลากลางจงัหวดัชลบุร ี งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้โอทอป สพจ. พษิณุโลก  

สาระน่ารู้ : การละเมดิเคร่ืองหมายการค้าไทยในต่างประเทศ  

     ปัจจุบนัผู้ประกอบการค้า ได้ใช้เคร่ืองหมายการค้าเป็นเคร่ืองมือ
น าทางการค้า ทัง้ภายในประเทศและส่งออกสินค้าไปจ าหน่าย   
ยงัต่างประเทศ เพื่อป้องกนัปัญหาการละเมิดเคร่ืองหมายการค้า 
เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าจึงมีความจ าเป็นต้องจดทะเบียนขอรับ
ความคุ้มครองสิทธิในประเทศต่างๆก่อนส่งไปจ าหน่าย แต่ยังมี
การละเมิดเกิดขึน้อยู่บ่อยครัง้ วันนีเ้ราจึงมีค าแนะน าเร่ืองการ
ละเมิดเคร่ืองหมายการค้าไทยในตา่งประเทศมาฝากกนัคะ่ 


