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สาระน่ารู้ 

แนวทางการแปลงยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายสู่การปฏิบติัในพื้นท่ี  
เพ่ือขบัเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชน มีดงัน้ี 

กรอบยทุธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี 

สร้างความเข้มแขง็ผา่น 6 ภาค 18 กลุ่มจงัหวดั และ 76 จงัหวดั 

การสร้างความเข้มแขง็และยัง่ยืนให้กบัเศรษฐกิจภายในประเทศ 

เป้าหมายการขบัเคล่ือน 

การแปลงยทุธศาสตรล์งสู่การปฏิบติัในพื้นท่ี 
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     กรอบยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปีเพ่ือบรรลวิุสยัทศัน์ “มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน” มุง่สูร่ะบบเศรษฐกิจ 
ท่ีสร้างมลูคา่ ขบัเคลื่อนด้วยนวตักรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ มีเป้าหมายพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง มีรายได้ตอ่หวัมากขึน้ อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจและการเติบโตเพ่ิมขึน้ ผลกัดนั
ให้ไทยเป็นชาติการค้า และศูนย์กลางการพัฒนาธุรกิจของภาค มีความง่ายในการประกอบธุรกิจ 
เพ่ิมการวิจยัและพฒันา รวมถงึการพฒันาโดยสร้างพืน้ฐานทางปัญญาให้เข้มแข็ง 

กรอบยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ยุทธศาสตร์ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี ้ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์  
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     สร้างความเข้มแขง็ผ่าน 6 ภาค 18 กลุ่มจังหวัด และ 76 จังหวัด โดยแนวคิด Local Economy ใช้หลกัการพฒันา
เศรษฐกิจชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ยกระดับรายได้ เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
โดยมีประเดน็ความต้องการของประชาชนในด้านการกระจายรายได้สูช่นบท การแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร 
 

 พฒันาเมือง / Smart City 

 สง่เสริมพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 
แบบบรูณาการ 
  การแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
  พฒันาเศรษฐกิจฐานรากสูห่มูบ้่าน 4.0 
  พฒันาแหลง่ทอ่งเที่ยวระดบัชมุชน 
 การพฒันาStar Provincial Innovative 

Product 

  OTOP 4.0 มีจ านวนร้อยละ 25 ของ OTOP 

มูลค่าการลงทุนในพืน้ที่เศรษฐกจิพเิศษ
ชายแดนเพิ่มขึน้ 30% 

   สดัสว่นงบประมาณของรัฐที่จดัสรรให้
กลุม่จงัหวดั 

  สดัสว่นการลงทนุในพืน้ท่ีกลุม่จงัหวดั 
    จ านวน Patent Innovation ของกลุม่

จงัหวดั           

KPI การขับเคลื่อน 
เพิ่มสดัสว่น GDP ของ 26 จงัหวดั 
ช่องวา่งของผลติภณัฑ์ภาคตอ่หวั
ระหวา่งภาคลดลง 
     Star Provincial Innovation Products 

จ านวนอยา่งน้อย 1 ผลติภณัฑ์ตอ่จงัหวดั 

“ระบบเศรษฐกจิที่สร้างมูลค่า (Value Based Economy)”  
ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี  และความคดิสร้างสรรค์ 

สร้างความเข้มแขง็ผ่าน 6 ภาค 18 กลุ่มจังหวัด และ 76 จงัหวัด 
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 พ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง รายได้ตอ่หวัเพิ่มขึน้จาก 5,410 US$ ในปี 2557  
          เป็น 15,000 US$ ปี 2575 

 อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจจากระดบัร้อยละ 3-4 เป็นร้อยละ 5-6 ตามศกัยภาพ ภายใน 5 ปี 

 การเตบิโตของ GNP จากร้อยละ 1.3 ปี 2556 เป็นมากกวา่ร้อยละ 5 ตอ่ปีอยา่งตอ่เน่ืองภายใน 10 ปี  

 ผลกัดนัให้ไทยเป็นชาตกิารค้า และศนูย์กลางพฒันาธุรกิจของภาค ภายใน 10 ปี 

 มีความง่ายในการประกอบธุรกิจอยูใ่น 10 อนัดบัแรกภายใน 10 ปี 

 เพิ่มระดบัการวิจยัและพฒันาจากร้อยละ 0.25 ของ GDP เป็นร้อยละ 4.0 

 พฒันาโดยสร้างพืน้ฐานทางปัญญาให้เข้มแข็ง 



           การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยนืให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ เช่ือมโยงยทุธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทระยะ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แผนปฏิรูปภาครัฐ นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ แผนหลกัอื่นๆ  
โดยขบัเคลือ่นผา่นยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบกลาง ไมว่า่จะเป็นงบfunction agenda area                
บรูณาการลงสูพ่ืน้ท่ี ถ่ายทอดเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์สูร่ะดบัภาค และสนิค้าบริการเป้าหมายของภาค 
 เป้าหมายการขับเคลื่อน ให้ภาคเกษตรกรเข้มแข็งและมีความม่ันคง  

เป้าหมาย  
KPI การขับเคล่ือน สินค้า/ผลิตภัณฑ์ 

  เกษตรกรมีรายได้เงินสดสทุธิทาง
การเกษตรเพิ่มขึน้เป็น 59,460 บาท/
ครัวเรือน (ปี 2564) 
  GDP ภาคเกษตรขยายตวัเฉลีย่  
ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 4 ตอ่ปี 
  Smart Farmer 20,000 ครัวเรือน 
  มลูคา่สนิค้าเกษตรที่มีการเช่ือมโยง
ผา่นช่องทางตลาด (≥ร้อยละ 10) 
 

  ฐานการผลติเดิม 
  ปรับเปลีย่นสนิค้าเกษตรใหม่
ตามศกัยภาพของพืน้ท่ี  
(เช่น พืชผกั ผลไม้ ไม้ดอก) 
  เกษตรนวตักรรม/
เทคโนโลยีชีวภาพ 
  GI, สมนุไพร 
  เกษตรอตุสาหกรรม 
 

ยกระดับคุณภาพ 
  สง่เสริมสนิค้าเกษตรและอาหารให้ได้คณุภาพ/
มาตรฐาน/ปลอดภยั 
  ให้ความรู้ด้านมาตรฐาน/GAP 

  จงูใจการปรับปรุงการผลิตตรวจสอบย้อนกลบั 
ขับเคลื่อนสินค้าเกษตรอย่างจริงจัง 
  ยกระดบัราคาสนิค้าเกษตรให้ตา่งจากการใช้สารเคมี 
  สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถกูต้องแก่ผู้บริโภค 
  หาการรับรอง/ตรวจรับรองแบบมีสว่นร่วม 
  หาช่องทางการตลาดใหม่ 
สร้างมูลค่าเพิ่ม/นวัตกรรม 
  น าผลการวิจยั/พฒันามาใช้ประโยชน์ในการสร้าง
ผลติภณัฑ์ที่หลากหลายให้สอดคล้องกบัความต้องการ
ของตลาด 
  บรูณาการความร่วมมือเพื่อน านวตักรรมมาสร้าง
มลูคา่เพิ่ม 
การบริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบ 
  ใช้ความต้องการเพื่อท าการผลติแปรรูป/สร้างมลูคา่ 
  ดแูลความเป็นธรรมในแตล่ะช่วงการค้า/
โครงสร้างตลาด 
  เช่ือมโยงกบัภาคการผลติอื่น เช่น ภาคบริการ/
การทอ่งเที่ยว 
  จริยธรรมการประกอบธุรกิจ 
  ความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบ้านในการเป็นแหลง่
วตัถดุิบ/แปรรูป 
  ศนูย์รวบรวม/ตบแตง่ภาพ/แปรรูป/บรรจภุณัฑ์/
กระขายผลผลติของชมุชน 
กลไกการจัดการความเสี่ยง 
  ระบบเตือนภยัลว่งหน้า 
  ประกนัภยัพืชผล 
  ตลาดซือ้ขายสนิค้าเกษตรลว่งหน้า 

กลยุทธ์/แนวทาง 

การสร้างความเข้มแขง็และยั่งยนืให้กับเศรษฐกจิภายในประเทศ 

4 



  ยกระดบั SMEs ให้เป็น Smart SMEs 

จ านวน 100,000 สถานประกอบการ
ภายใน 5 ปี 
  พฒันาวิสาหกิจชมุชนและตอ่ยอด
ด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม เข้าสูต่ลาด
ได้ตามแนวทางประชารัฐ 20,000 ราย 
ภายใน 5 ปี  
  GDP ของ SMEs_> ร้อยละ 50 
MKt.Cap ของSMEs เป็น50% ของGDP 

  วิสาหกิจชมุชนตอ่ยอดเทคโนโลยี
และนวตักรรมและเข้าสูต่ลาดประชารัฐ 
20,000 ราย 
  มลูคา่การสง่ออกของSMEs เกิน 40% 
ของมลูคา่ทัง้หมด 
  มลูคา่เพิ่มของSMEs ที่มีสทิธิบตัร 

  ขบัเคลือ่นด้วยนวตักรรม 
  มืออาชีพ 
  ค้นหาโอกาสและช่องทาง
การตลาด 
  เพิ่มมลูคา่สนิค้าชมุชน 
  เทคโนโลยี/ดิจิทลั 
 

  สร้างผู้ประกอบการใหมท่ี่มีจิตวิญญาณ และทกัษะ
การประกอบธุรกิจ 
  สง่เสริมการใช้เทคโนโลยีและนวตักรรม 
  พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดตัง้
วิสาหกิจชมุชนท่ีมีความพร้อมในแตล่ะพืน้ท่ี 

  ก าหนดหลกัสตูร ทกัษะการเป็นผู้ประกอบการ 
  สร้างสงัคมผู้ประกอบการ (สภาพแวดล้อม/
เข้าถึงข้อมลู/แหลง่เงินทนุ/นวตักรรม) 
  สนบัสนนุให้ SMEs จดทะเบียนธุรกิจ/ทรัพย์สนิ
ทางปัญญา 
  สง่เสริมการรวม Cluster ของ SMEs เช่ือมโยง
กบัธุรกิจขนาดใหญ่ 
  สง่เสริม SMEs เข้าสูต่ลาดตา่งประเทศ 
  สง่เสริมบทบาทภาคเอกชนร่วมพฒันา SMEs 

เป้าหมายการสร้างวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  

เป้าหมาย Smart SMEs กลยุทธ์ 

เป้าหมายการพัฒนาการค้าชายแดนและเขตเศรษฐกจิพเิศษ  

หลักการ กลยุทธ์/แนวทาง 
เป้าหมาย  

KPI การขับเคล่ือน 

  มลูคา่การค้าชายแดนขยายตวั_>10% 
ตอ่ปี 

  เมืองชายแดนเป็นเมืองการค้า10แหง่ 
มลูคา่การค้ากบัประเทศเพื่อนบ้าน
เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ตอ่ปี 
  ประเทศไทยก้าวสูก่ารเป็นชาติการค้า
และศูนย์ฝึกอบรมทางธุรกิจของ
ภมูิภาค 
  ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางตลาดทนุ
ของอาเซียน 
 
 

  เมืองชายแดนต้องมีระบบ
การบริหารจดัการท่ีดี 
  ท าให้เป็นประตสููก่ารค้า 
  การพฒันาเมืองชายแดน 
มีหลากหลายมิต(ิเมืองอตุสาหกรรม
นิเวศน์ เมืองเชิงบริการ  
เมืองการท่องเที่ยว) 
  ให้ความส าคญัในการอ านวย
ความสะดวกควบคูก่บัการจดัระเบียบ 
สภาพแวดล้อมและระบบที่เอือ้
ตอ่การค้า 
  การพฒันาเมืองชายแดนสูก่ารเป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นการเพิ่มโอกาส
และความสามารถการแขง่ขนัของพืน้ที่ 
  บรูณาการความร่วมมือหลายฝ่าย 

  วิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางการพัฒนา  
ของแตล่ะพืน้ท่ี(เป็นประตกูารค้าชายแดน/ผา่นแดน 
การทอ่งเที่ยวข้ามพรมแดน) 
  อ านวยความสะดวกการค้าชายแดน บริการเบ็ดเสร็จ
จดุเดียว 
  ขยายตลาดการค้าไทยในเพื่อนบ้าน/ผลกัดนัการลงทนุ 
  พฒันาผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถท าธรุกิจ
ร่วมกบัประเทศเพื่อนบ้าน 

  เช่ือมโยงฐานการผลติและพฒันาคลสัเตอร์ร่วมกนั 
  สง่เสริมธุรกิจตอ่เนื่องกบัการค้าชายแดนท่ีท าให้
อปุสงค์เพิ่มขึน้(ที่อยูอ่าศยั วสัดกุ่อสร้าง สือ่สารไร้สาย
ค้าสง่ค้าปลกี ความงาม การทอ่งเที่ยว) 
  อตุสาหกรรมแปรรูป คลงัสนิค้า ตลาดการค้าชายแดน 
  เป็นแหลง่ให้ค าปรึกษาครบวงจร 
  บรูณาการกบัการทอ่งเที่ยว 
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เป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกจิด้วยภาคบริการ  

บริการเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทาง 
เป้าหมาย  

KPI การขับเคล่ือน 

เป้าหมายการมุ่งสู่การเป็น Trading nation และการท าตลาดสมัยใหม่ 

ชาตกิารค้า (TDRI) การตลาดสมัยใหม่ 
ข้อมูลการตลาดแบบเจาะจงเชงิลึก 

(รายสินค้า) 

  อตัราการขยายตวัของภาคบริการ
เฉลีย่ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 6 ตอ่ปี 
  Creative Economy มีมลูคา่
เศรษฐกิจ 250,000 ล้านบาท 
  Service Design Center เพื่อ
สนบัสนนุ High Value Product 

 
 

  เช่ียวชาญ รู้ตลาดและผู้ซือ้ 
  มีเครือขา่ยผู้ ค้า (Key Partner) 

  มีระบบขนสง่และกระจายสนิค้า 
  ทกัษะการตลาดดิจิทลั 

  เข้าถึงง่าย 

  มีอตัลกัษณ์อยา่งแตกตา่ง 
  หาช่องวา่งทางการตลาด 
  ช่องทางหลากหลาย 
  การสือ่สาร 
  ความต้องการของผู้บริโภค 
  ต้นทนุของผู้บริโภค 
  ความสะดวกในการซือ้ 

  คูแ่ขง่ 
  จดุแข็ง จดุออ่น 
  พฤติกรรมผู้บริโภค/แนวโน้ม 
  แนวโน้มการเติบโต ปัญหา/อปุสรรค 

  อตัราการขยายตวัของภาคบริการ
เฉลีย่ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 6 ตอ่ปี 
  Creative Economy มีมลูคา่
เศรษฐกิจ 250,000 ล้านบาท 
  Service Design Center เพื่อ
สนบัสนนุ High Value Product 

 
 

  Wellness + Medical Service 

  Education 

  Hospitality 

  Trace Logistic 

  Creative Economy 

  Professional Service 

  ธุรกิจสนิค้าปลกี 
  แฟรนไชส์ 
  โลจิสติกส์ 
  ธุรกิจทอ่งเที่ยว (โรงแรม 
ร้านอาหาร บ้านพกั) 
  ธุรกิจสขุภาพ (ผู้สงูอาย ุสปา) 
  ธุรกิจก่อสร้าง 
  บนัเทิง คอนเท็นท์ ซอฟแวร์ 

  ยกระดับศักยภาพ / สร้างความเข้มแข็งให้
สามารถปรับตัวทันการเปลี่ยนแปลง / พัฒนา
ทกัษะการบริการ 
  ระบบรับรองมาตรฐานธุรกิจภาคบริการตาม
มาตรฐานสากล 
  การยกระดบัคณุภาพ 
  สง่เสริมให้น านวตักรรมใหม่ๆ  มาใช้ในการ
พฒันา 
  ยกระดบัการพฒันาธุรกิจบริการและสนิค้า
ตอ่เนื่องให้มีมลูคา่สงูตามหว่งโซค่ณุคา่ 
  น าเทคโนโลยีและปัญญามาสร้างสรรค์คณุภาพ
บริการ 
  ประชาสมัพนัธ์/สร้างการรับรู้เพื่อเพิ่มอปุสงค์ 
  ฐานข้อมลูภาคบริการของพืน้ท่ี 
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      โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อม นโยบายและแผน วิเคราะห์ศกัยภาพพืน้ท่ี ถ่ายทอดเป้าหมาย 
จัดล าดับกลยุทธ์ เพื่อวางแผน การด าเนินการ และผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง ก าหนดกิจกรรม 
วตัถปุระสงค์ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้ รับผิดชอบอยา่งชดัเจน 
 

สภาพแวดล้อม 

 นโยบาย/แผน 
  รัฐธรรมนญู 
  ยทุธศาสตร์ภาคี 20 ปี 
  แผนพฒันาฯ 
  นโยบาย/ข้อสัง่การรัฐบาล 
  นโยบาย/ยทุธศาสตร์กระทรวง/กรม 

  พืน้ท่ี 
  แผนพฒันาจงัหวดั 
  แผนพฒันาทางการพฒันาของ 
    หอการค้า/หน่วยงาน  
  อ่ืน ๆ 

 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
  กลุ่มผู้ รับบริการ 
  กลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 

วิเคราะห์ศักยภาพของพืน้ที่ การด าเนินการ 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

โอกาส 

(O) 

S-O 

รุกเตม็ที ่

W-O  

พฒันาภายใน 

ภยัคกุคาม 

(T) 

S-T 

พนัธมิตร 

W-T 

ปรับเปล่ียน 

หน่วยงาน 
 

วสิยัทศัน์ 

         

พนัธกิจ 

 

กลยทุธ์ 

 

เป้าประสงค ์

(KPI) 

ระดับปฏิบัตกิาร        

กระบวนการ 

 

โครงการ (KPI) 

  (1) เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 

ปัญหาตา่ง ๆ 

  (2) ริเร่ิม/นวตักรรม 

  (3) วจิยัและพฒันา 

กิจกรรม 

การควบคมุการน า

โครงการไปปฏิบตั ิ 

จัดล าดับกลยุทธ์ 

ผลสัมฤทธ์ิที่คาดหวัง 

ผลผลติ 

(Output) 

ผลลพัธ์ 
(Outcome) 

ผลกระทบ 

(Impact) 

กิจกรรม วัตถุ 
ประสงค์ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบ 
ประ 
มาณ 

ผู้ รับ
ผิด 
ชอบ 

การแปลงยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏบิตัใินพืน้ที่ 
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ปัจจัยขับเคล่ือน (Driving Force) 

หลักการ (Principle) 

ยุทธศาสตร์/แผน (Strategy/Planning) 

ประเมินผลและเรียนรู้ (Evaluate & Learning) 

Resistance Force 

ภาวะผู้น าและความร่วมมือ 

ความชัดเจนในเป้าหมายและ 
วัตถุประสงค์ของนโยบาย/แผน  

สมรรถนะ  
ขององค์กรที่
น าไปปฏบิัต ิ

สมรรถนะของ
องค์กรที่น าไป

ปฏบิัต ิ

การก าหนดภารกจิ
มอบหมาย 

ความรวดเร็วของการ
น านโยบายไปปฏบิัต ิ

มาตรฐานการ
ปฏบิัตงิาน 

การสนับสนุนจาก
ส่วนกลางและท้องถิ่น 

การท างานเป็นทมี/ส่ือสาร/สร้างความเข้าใจและการยอมรับ 

กระบวนการ
หลัก           
(Key Process)               

บริการและ
คุณค่าที่ให้
ประชาชน   
(Product & 
Service & 
Values) 

กลุ่มเป้าหมาย    
(Target 
Group)                  

ผลสัมฤทธ์ิ          
ที่คาดหวัง 
(Expect 
Result) 

การบริหารยุทธศาสตร์และการน านโยบายไปปฏบิัต ิ

8 

กระบวนการ
สนับสนุน  
(Resources 
Supporting 
Process)  

ท่ีมา : ท่ีปรึกษาการพาณิชย์ (นางสาวพทัยา เชิงสะอาด) 
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สินค้า 

 ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน พ.ค.(บาท) 

ราคา
เฉล่ีย 
(เม.ย.) 

สปัดาห ์1 
  

สปัดาห ์2 
  
 

สปัดาห ์3 
  
 

สปัดาห ์4 
  
 

สปัดาห ์5 
  
 

ราคา
เฉล่ีย 
(พ.ค.) 

%  
ราคาเฉล่ีย 
พ.ค./เม.ย. 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 9,092 9,054 9,097 9,172 9,168 9,192 9,137 0.494941 
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 1.27 1.20 1.18 1.19 1.18 1.15 1.18 -7.08661 

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 65.65 65.75 63.30 64.04 64.82 64.74 64.53 -1.70602 
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทลาย  

นน.>15 กก. 
4.15 4.25 4.58 4.73 4.11 3.92 4.32 

4.096386 
ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 5.97 5.97 6.02 5.98 5.98 6.06 6.00 0.502513 

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนพฤษภาคม 2560 
  
 

 
             ราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้ราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจาก     
มีคําสัง่ซื้อจากต่างประเทศและราคาได้ปรับตัวสูงขึ้น  และจาก
สถานการณ์ขา้วส่งออกที่มทีศิทางที่ดที ัง้ความต้องการขา้วไทยที่เพิ่ม
สูงขึน้ เนื่องจากราคาแข่งขนักบัประเทศคู่แข่งจงึคาดการณ์ว่าปีนี้ ไทย
จะสามารถส่งออกไดม้ากขึน้  

           ราคาปาลม์น้ํามนั ปรบัตวัเพิม่ขึน้ในช่วงสปัดาห์แรก ก่อนจะตกลง
ค่อนข้างมากในช่วงปลายเดือน ในภาพรวมยงัคงเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจาก
ความต้องการน า้มนัปาล์มดิบที่เพ่ิมขึน้เพ่ือส ารองไว้ใช้ในช่วงเดือนรอมฎอน
ของประเทศผู้น าเข้า เชน่ อินเดีย ปากีสถาน และตะวนัออกกลาง 

ข้าว 

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์ 

ยางพารา   
             ราคายางพารา ภาพรวมยงัคงปรบัตวัลดลงในช่วงเดอืนทีผ่่านมา 
โดยเกดิจากปจัจยัลบทีร่าคาน้ํามนัไมส่ามารถยนืเหนือ 50 USD/บาเรล ได้
สาํหรบัตลาดในประเทศไมค่กึคกั เนื่องจากฝนตกชุกส่งผลต่อระยะเวลาใน
การกรดียางลดลง ตลาดจนียงัคงมสีต็อกเพิม่ขึน้ จงึทําใหม้คีวามต้องการ
ใชไ้มม่ากนกั อย่างไรกต็ามไทยมคีําสัง่ซื้อทีจ่ะต้องส่งมอบยางพาราไปยงั
บรษิทัเหนิฟ่ง ผูผ้ลติยางรถยนต์รายใหญ่ของจนีเดอืนละ 5,000 ตนั 

ปาลม์น ้ามนั  

มนัส าปะหลงั  

            ราคาขา้วโพดทีเ่กษตรกรขายไดป้รบัตวั เพิม่ขึน้ เนื่องจากสนิคา้
มีปริมาณเหลือที่จ ะ เข้าสู่ ตลาดไม่ มาก และมีความต้อ งการ ใช้
ภายในประเทศคงที่ และราคาเป็นไปในทางเดียวกนักับตลาดซื้อขาย
ล่วงหน้า CBOT ชคิาโก 

คาดการณ์สถานการณ์  เดือน มิถนุายน 2560 
 

ข้าว – คาดการณ์ว่าราคาขา้วจะยงัคงมทีศิทางทีด่เีนื่องจากยงัมคีวามตอ้งการและ
มคีาํสัง่ซื้ออย่างต่อเนื่อง 
ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์– คาดว่าราคาขา้วโพดเลี้ยงสตัว์จะยนืแขง็แมว้่าขา้วโพดปี 
2560/61 จะเริ่มทยอยเข้าสู่ตลาดทําให้มีผลผลิตเข้าสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น และ
ประกอบกบัเป็นช่วงหน้าฝน ทําใหค้วามชื้นสูง ส่งผลใหร้าคาอาจจะลดตํ่าลง แต่
จากราคาขา้วโพดเลีย้งสตัวต์ลาดซื้อขายล่วงหน้าชคิาโก ประจําวนัที ่1 มถุินายน 
2560 รอบส่งมอบ เดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 372.00 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาทิ่
เพิม่ขึน้ มผีลมาจากพืน้ทีเ่พาะปลกูขา้วโพดเลีย้งสตัวใ์นสหรฐัฯ มฝีนตกชุก ทําให้
การเพาะปลกูขา้วโพดล่าชา้ และพืน้ที่ปลกูในตอนเหนือของอเมริกามีสภาพอากาศ
ร้อนซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะกระทบกับผลผลิตข้าวโพด  คาดว่าบางพื้นทีอ่าจจะ
เพาะปลกูไมท่นัฤดกูาลนี้ จงส่งผลใหร้าคาขา้วโพดน่าจะยนืแขง็ตามทศิทางตลาด
ล่วงหน้าได ้ 
ยางพารา  -  คาดการณ์ว่าราคายางน่าจะปรบัตวัสงูขึน้เลก็น้อยจากความตอ้งการ
ซื้อและคาํสัง่ซื้อจากต่างประเทศ อย่างไรกด็รีาคาน้ํามนัทีย่งัคงปรบัตวัลดลงเป็น
ปจัจยักดดนัใหร้าคายางใหป้รบัตวัสงูขึน้ไมม่ากนกั 
มนัส าปะหลงั –คาดว่าราคามนัสําปะหลงัจะยงัคงปรบัตวัลดลง เนื่องจากไม่มี
ปจัจัยบวกเพิ่ม ประกอบกับช่วงนี้ เข้าสู่ฤดูฝน ทําให้คุณภาพของมันและ
เปอรเ์ซน็ต์แป้งลดลง  
ปาลม์น้ํามนั – คาดการณ์ว่า ราคาอาจจะปรบัตวัลดลงเลก็น้อยจากปรมิาณน้ํามนั
ปาลม์ทีจ่ะเขา้สู่ตลาดเพิม่ขึน้ และจากปรมิาณน้ํามนัปาล์มของประเทศมาเลย์เซยี
ที่จะเขา้ตลาดมากในช่วงนี้เช่นกนั กระทรวงฯ จะมีการรณรงค์ให้เกษตรกรตดั
ปาลม์สุก ทีม่คีุณภาพด ีและมเีปอรเ์ซน็ต์น้ํามนัสงู ซึง่ส่งผลใหเ้กษตรกรขายปาลม์
ไดร้าคาสงูขึน้ในช่วงทีภ่าวะราคาปาลม์ค่อนขา้งผกผนัสงู  
 
 

        ราคาปรบัตวัลดลงค่อนขา้งมากอย่างต่อเนื่อง  แมว้่าผลผลติออกสู่
ตลาดลดลง  โดยช่วงทีผ่่านมาฝนตกชุก เปอรเ์ซน็ต์แป้งในหวัมนัลดตํ่าลง 
เกษตรกรเร่งขุดหวัมนัเพื่อเพาะปลูกรอบต่อไป ประกอบกบัราคาส่งออก
มนัเส้นและแป้งมนัอยู่ในเกณฑ์ตํ่า ทําให้ราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ใน
เกณฑ์ตํ่า  ทัง้นี้ โรงงานผลติเอทานอลเพื่อใหเ้ขา้มารบัซื้อมนัสําปะหลงั
เพือ่นําไปผลติเอทานอลเพิม่ขึน้  

     ทีม่า : สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร /การยางแหง่ประเทศไทย 13 



  วนัที่ 7 พฤษภาคม 2560 นางจนัทิรา ยมิเรวฒั วิวฒัน์
รัตน์ ผู ้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย ์ พร ้อมด ้วย  
นายศิริพฒั พฒักุล ผูว้่าราชการจงัหวดัตรงั ร่วมเปิดตลาด
ต้องชม "ตลาดถนนคนเดินกันตัง " อ.กันตัง จ .ตรัง        
ตามนโยบายการส่งเสรมิและพฒันาตลาดเพื่อเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็ง ให้เศรษฐกิจท้องถิ่น Local Economy 
ยกระดบัมาตรฐานของตลาดชุมชน เน้นเอกลกัษณ์พาณิชย ์         
อตัลักษณ์ชุมชน เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของ
จงัหวัดตรัง เพื่อสร้างรายได้กระจายโอกาสสู่ท้องถิ่นและ
ชุมชน 

 วนัที ่10 พฤษภาคม 2560 สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดับงึกาฬ 
จดังาน "Smart OTOP/SME  ของดบีงึกาฬ "ระหว่างวนัที ่
10 -14 พ.ค.60 ณ ศูนย์การค้า เจ เจมอลล์  จ ตุจักร 
กรุงเทพฯ โดย นายพสิุทธิ ์บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน      
ชมการแสดงและเยี่ยมชมบูทแสดงสินค้าตลอดงาน         
มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ พาณิชย์จังหวัด
หนองคายและพาณิชยจ์งัหวดัเลยร่วมพธิ ีขอขอบพระคุณมา 
ณ โอกาสนี้ 

  วนัที ่11 พฤษภาคม 2560    เวลา 14.00 น. 
สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัพะเยา ขอรายงานสถานการณ์ลิน้จี ่
ดงันี้ 

สถานการณ์การผลติ 
อาํเภอแม่ใจ เป็นแหล่งผลติใหญ่ ผลผลติประมาณ 6,212 ตนั 
คดิเป็นรอ้ยละ 90 ของผลผลติทัง้จงัหวดั(8,174 ตนั)  ขณะนี้
ผลผลติออกสูต่ลาดแลว้ประมาณรอ้ยละ 65 ของผลผลติ
ทัง้หมด 

สถานการณ์การตลาด 
ล้ง(ส่งออก) จาํนวน 4 แห่ง ปิดจุดรบัซื้อผลผลติ เนื่องจาก
ลิ้นจี่เข้าตลาดลดลง ประกอบกบัในช่วงที่ผ่านมามีฝนตก   
ทาํใหผ้ลลิน้จีแ่ตกเสยีหาย เกดิหนอนทีข่ ัว้ลิน้จีท่าํใหคุ้ณภาพ
ดอ้ยลง 

ระดบัราคาทีเ่กษตรกรขายได ้
1. ลง้ (โมเดริน์เทรด) 
- เกรด AA 33-35 บาท/กก. 
- เกรด A    28-34 บาท/กก. 
2. ลง้ (สง่ออก) 
- เกรด AA  20-25 บาท/กก. 
- เกรด A     15-24 บาท/กก. 
- เกรด B     15 บาท/กก. 
3. จุดจาํหน่ายลิน้จีคุ่ณภาพหน้าสาํนกังานเกษตร อาํเภอแม่ใจ 
กโิลกรมัละ 70 บาท 

เจา้หน้าทีข่องสาํนกังานฯ ออกตรวจสอบการปิดป้ายแสดง
ราคารบัซือ้ผลผลติจากเกษตรกรและจุดจาํหน่ายในพืน้ที ่
พบว่ามกีารปิดป้ายแสดงราคาครบถว้น 

แวดวงพาณิชย์ 
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  วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ 
ตลาดริมน้ําวดัใหญ่สว่างอารมณ์ ตําบลอ้อมเกร็ด 
อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุร:ี ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงพาณิชย์ นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ 
พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจงัหวดันนทบุรี นายสุธี 
ทองแย้ม พาณิชย์จงัหวดันนทบุร(ีนางสาวสุนันทา 
น้อยพิท ักษ์) และตัวแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดันนทบุร ี ร่วมถ่ายทํารายการ กรนีฟาร์ม 
วาไรตี้ ในช่วงที่ 2 ชม ชิม ชอ็ป ซึ่งจะออกอากาศ 
ทาง AMARIN TV HD ช่อง 34 เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์
โครงการตลาดชุมชนเพื่อธรุกจิทอ้งถิน่ "ตลาดตอ้งชม 
ตลาดริมน้ําวดัใหญ่สว่างอารมณ์" และสนิค้าของด ี
ของเด่น ที่เป็นเอกลกัษณ์พาณิชย์ อตัลกัษณ์ชุมชน 
ประจําจงัหวดันนทบุร ีอาท ิอาหารคาวหวานแบบไทย
โบราณ ของที่ ระลึก สินค้า เกษตร และสินค้า
หตัถกรรม OTOP ซึ่งจะมีพธิีเปิด "ตลาดต้องชม”  
วดัใหญ่สว่างอารมณ์ในวนัที ่28 พ.ค.60 นี้ 

  17 พ.ค.60  พณจ.อุดรธานี ประสานทอ็ปส ์สาขาอุดรธานี 
ในการนําผลิตภัณฑ์สนิค้า otop วิสาหกจิชุมชน มาวาง
จาํหน่ายใน ท็อปส์ ทัง้ในจงัหวดัอุดรธานี และสาขาอื่น     
ซึ่งทาํให้ทราบว่าสนิค้าที่วางแล้วขายด ีคือ ถัว่คัว่ทราย 
กลว้ยฉาบ ขา้วแตน น้ําเสาวรส 

  วนัที ่16 พ.ค. 60  เวลา 06.00 - 07.00 น. 
จงัหวดัชยัภูมมิอบหมายใหพ้าณิชยจ์งัหวดัชยัภูม ิ 
จดัรายการผูว้่าพบประชาชน ณ สถานีวทิยุกระจายเสยีง
แห่งประเทศไทยจงัหวดัชยัภูม ิไดป้ระชาสมัพนัธ์
มาตรการอุม้เอสเอม็อรีายจิว๋ของรฐับาล กองทุน
พฒันาเอสเอม็อตีามแนวประชารฐั แผนการดาํเนินงาน 
Local Economy และแนวทางการดาํเนินงาน 
ไทยแลนด ์4.0 ใหป้ระชาชนไดร้บัทราบ 

  ผลการประกวดขา้วหอมมะลขิองประเทศไทย ปีการ
เพาะปลกู 2559/60 วนัที ่18 พ.ค. 60 ณ กระทรวงพาณิชย ์
เกษตรกรจังหวัดชัยภูมิกวาดรางวัลมาได้ 3 รางวัล    
จากทัง้หมด 18 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ
ได้รบัโล่เกยีรติยศ รถไถนาเดนิตามพร้อมอุปกรณ์ และ
เงนิสด 20,000 บาท คอื นายอนงค ์ดว้งปญัญา อําเภอ
หนองบัวระเหว รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัล       
โล่เกยีรตยิศ รถไถนาเดนิตาม และ เงนิสด 15,000 บาท 
คอื นางชยารตัน์ ภูแลนปิว อาํเภอเกษตรสมบรูณ์ รางวลั
ชมเชย ไดร้บัรางวลัโล่เกยีรตยิศ อุปกรณ์การเกษตร และ 
เงนิสด 5,000 บาท คอื นายสมาน พรมอ่อน อาํเภอซบัใหญ่ 
 



1. เส่ียงดา้นความปลอดภยั 2. เส่ียงดา้นกฎหมาย 

3. เส่ียงดา้นช่ือเสียง 

4. เส่ียงดา้นการเงิน 

5. เส่ียงดา้นการส่งออกสินคา้ 

วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 

14/06/2560  “ครบเครือ่ง เรือ่งสญัญาเช่า” โรงแรมแอมบาสซาเดอร ์
สุขมุวทิ กรุงเทพมหานคร 

สมัมนา  สพจ. สุพรรณบุร ี

15/06/2560  โครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัด
ชุมพร ประจาํปี 2560 (ครัง้ที ่6) 

ศูนย์หมู่บ้านห้วยทรายขาว  
ต.หายยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร 

พบปะ รบัฟงัปญัหาประชาชนและจดังาน
ธงฟ้า ลดค่าครองชพีใหป้ระชาชน 

สพจ. ชุมพร 

 20/06/2560  -   
  30/06/2560 

“เกมสแ์ห่งสปิรติและมติรภาพ ครัง้ที4่5” สนามกฬีาจงัหวดัสงขลา 
อ.เมอืง จ.สงขลา 

แขง่ขนักฬีาแห่งชาต ิครัง้ที ่45 สพจ. สงขลา 

                   กองบรรณาธิการ : กองบรหิารการพาณชิยภ์ูมภิาค 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 

กิจกรรมภมิูภาค ...เดือนมิถนุายน 2560 

สาระน่ารู้ 
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