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คุยกับ กบภ.
สวัสดีคะ่ ท่านผูอ้ ่านทุกท่าน ในปจั จุบนั กระแสของการดูแลสุขภาพ เริม่ แพร่หลายมากขึน้
และก าลัง ขยายตัว เป็ น วงกว้ า ง คนไทยเริ่ม ค านึ ง ถึง อาหารที่ม ีป ระโยชน์ แ ละปลอดภัย
ต่อ ร่า งกายมากขึ้น จดหมายข่า วพาณิ ชย์ภู ม ิภ าคฉบับ นี้ จึง ขอนาเสนอเรื่อ งราวของสินค้า
เกษตรปลอดภัย ซึ่งเราจะพาทุกท่านไปถึงแหล่งผลิตพืชผักแหล่งใหญ่ท่สี ุดของประเทศไทย
กันเลยค่ะ เรื่องราวจะเป็ นอย่างไร เชิญติดตามได้ในฉบับนี้เลยค่ะ
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จัง หวัด เพชรบู ร ณ์ ตัง้ อยู่ บ ริเ วณตะเข็บ รอยต่ อ ระหว่ า งภาคเหนื อ ภาคกลาง
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเส้นทางคมนาคมแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก –
ตะวันตก (East-West Economic Corridor) เชื่อมโยงประเทศเวียดนาม ลาว ไทย และ
เมีย นมา อีกทัง้ ยังเป็ นพื้นที่ต้นน้ า สาคัญหลายสาย อาทิ แม่ น้ าชี ป่า สัก และน่ า น
ประกอบกับสภาพอากาศหนาวเย็น ในอ.น้ าหนาว อ.เขาค้อ และอ.หล่มเก่า ทาให้
สามารถปลูกพืชเมืองหนาวได้เป็ นอย่างดี ทัง้ ยังสามารถขนส่งสินค้าไปยังภาคกลาง
ภาคอีสาน และภาคเหนือตอนล่างได้สะดวกในระยะเวลาอันสัน้ ประหยัดต้นทุนในการ
ขนส่งสินค้า และสามารถรักษาคุณภาพความสดใหม่ของสินค้าเกษตรได้เป็ นอย่างดี
www.aecthaibiz.com
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ด้ว ยคุ ณลัก ษณะดัง ที่ก ล่ า วมาข้า งต้น จัง หวัด เพชรบูร ณ์ จึง ได้ก าหนดวิสยั ทัศ น์ ไ ว้ว่ า “จัง หวัด
เพชรบูรณ์ จะมุ่งส่งเสริ มการเกษตรปลอดภัย ส่งเสริ มการท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศที่ ใช้ ศกั ยภาพทาง
ธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่เป็ นจุดเด่น พร้อมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชี วิตของประชาชนและ
สังคมอย่างยังยื
่ น เพื่อให้ไปสู่การเป็ นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” และได้กาหนด
ประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ก ารพัฒนาจังหวัด ด้านการเกษตร คือ “การส่ง เสริม เกษตรปลอดภัย การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิม่ ” ดังนัน้ เพื่อเป็ นการสนองตอบยุทธศาสตร์และวิสยั ทัศน์ของ
จังหวัด ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยเน้นเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(รัชกาลที่ 9) จึงได้
จัดทาโครงการกรีนมาร์เก็ต จังหวัดเพชรบูรณ์ ขึน้ ซึง่ สานักงานพาณิชย์จงั หวัดเพชรบูรณ์ได้รบั ผิดชอบ
ดาเนิ น การด้า นการตลาด โดยน านโยบายของกระทรวงพาณิ ช ย์ ในการใช้ก ารตลาดน าการ ผลิต
มาดาเนินการ จนเห็นผลอย่างเป็ นรูปธรรม ได้รบั รางวัล "ความเป็ นเลิ ศด้านการบริ หารราชการ
แบบมีส่วนร่วม" ประจาปี พ.ศ. 2560 ประเภทรางวัลพัฒนาการบริ หารราชการแบบมีส่วนร่วม
โดยได้รางวัลในระดับดีเด่น จากสานักงาน ก.พ.ร.
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กรอบแนวคิด

เปลี่ยนจากกรอบแนวคิดแบบเดิม ที่มีต้นทุนการผลิตสูง จากการใช้สารเคมี ถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากนายทุน/พ่อค้าคนกลาง เกษตรกรผูผ้ ลิตสินค้าได้รบั รายได้เพียงต้นทุนการผลิต หรือต่ ากว่าต้นทุนการผลิต
แต่ผลประโยชน์สว่ นใหญ่กลับตกอยู่ทพ่ี ่อค้าคนกลาง เป็ นแนวคิดแบบใหม่ สร้างทางเลือกทีม่ คี ุณภาพและ
มันคงให้
่
กบั เกษตรกร โดยสร้างพ่อค้าคนกลางของเกษตรกรขึน้ มาเอง เพื่อแข่งขันกับพ่อค้าคนกลางทีเ่ ป็ น
เอกชนทัวไป
่ เพราะการรวมกลุ่มของเกษตรกรเป็ นสิง่ สาคัญ เพื่อรักษาไว้ซง่ึ คุณภาพของสินค้าทางการเกษตร
สร้างอานาจต่อรอง ควบคุมกลไกการตลาด และเพื่อให้เกษตรกรและตลาดได้มคี วามเชื่อมโยงกันโดยตรง
โครงการกรีนมาร์เก็ต ฯ บริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย 3 ภาคส่วน ได้แก่
ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เพื่อผสมผสานจุ ดเด่น /ข้อดีข องแต่ ละภาคส่ว น คือ ความยืด หยุ่ น
คล่องตัวของภาคเอกชน การรักษาประโยชน์ส่วนรวมของภาครัฐ และการลงมือดาเนินการเองของภาค
ประชาชน โดยการรับสมัครสมาชิก จะเน้ นไปที่การส่งเสริมให้เกษตรรวมกลุ่มจัดตัง้ เป็ นสหกรณ์ โดย
คณะกรรมการอานวยการโครงการฯ จะทาหน้าทีใ่ นการประสานงานกับตลาด เพื่อสอบถามความต้องการ
ของตลาด และน าไปแจ้ง สหกรณ์ หลัง จากนัน้ สหกรณ์ จ ะส่ง ค าสัง่ ผลิต ให้ก ับ สมาชิก ที่เ ป็ น เกษตรกร
ดาเนินการเพาะปลูกในรูปของผักปลอดภัยจากสารพิษ (GAP) หรือผักอินทรีย์ (ORGANIC) แล้วนาส่งสหกรณ์
เพื่อนาส่งตลาดในราคาทีต่ กลงกัน ซึง่ สูงกว่าราคาในท้องตลาดประมาณหนึ่งเท่าตัว นอกจากจัดหาตลาดแล้ว
คณะกรรมการอานวยการโครงการฯ ยังมีหน้าทีใ่ นการสนับสนุ นด้านวิชาการการรับรองมาตรฐานการผลิต
ตลอดจนงบประมาณให้ แ ก่ ก ลุ่ ม สหกรณ์ เพื่อ ให้ ผู้ บ ริโ ภคมัน่ ใจในมาตรฐานของผลิต ภัณ ฑ์ภ ายใต้
เครื่องหมาย “กรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์”
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กลยุทธ์
 การพัฒนาปจั จัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร
ด้วยการอนุ รกั ษ์และฟื้ นฟูพนั ธุ์พชื การบริหารจัดการ
น้ า การบริหารการจัดการใช้ท่ี (Zoning) การอบรม
ให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการปรับปรุง บารุงดิน
การลด ละ เลิก การใช้ส ารเคมี การรวมกลุ่ ม จัด ตัง้
สหกรณ์ การสร้า งองค์ค วามรู้ผ่ า นปราชญ์ช าวบ้า น
และคลังสมองในท้องถิน่
 การเพิ่ม ผลผลิต พัฒ นาคุ ณ ภาพและลดต้ น ทุ น
การผลิต โดยการส่ง เสริมการผลิตที่ดีและเหมาะสม
การตรวจรับ รองมาตรฐานการผลิ ต พื ช ปลอดภั ย
(GAP) และอินทรีย์ (ORGANIC) การบารุงดินและ
กาจัดศัตรูพชื ทีเ่ หมาะสม การตรวจสอบความปลอดภัย
ของสินค้าโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
 การขับเคลื่อนโดยการตลาด ผลิตภัณฑ์กรีนมาร์เก็ต
เพชรบูรณ์ เน้นจาหน่ายทีต่ ลาดบนของห้างสรรพสินค้า
ซึ่งมีกาลังซื้อสูง โดยจัดทาแบรนด์สนิ ค้าให้กบั ชุมชน
จัดโรดโชว์ รวมถึงวิเคราะห์ความต้องการตลาดร่วมกับ
ห้างสรรพสินค้า สนับสนุนสินเชื่อและเงินทุนหมุนเวียน
ให้ ก ับ เกษตรกร ประชาสัม พัน ธ์ ผ่ า นสื่อ ออนไลน์
สือ่ สิง่ พิมพ์ ฯลฯ
 การแปรรู ป และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม โดยพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ให้มคี วามพิเศษ บอกเล่าเรื่องราวของชุมชน
และเกษตรกร ประสานสถาบันการศึกษาพัฒนาต่อยอด
กระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร พัฒนามาตรฐานการผลิต
 ขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์ โดยเน้นสื่อสาร
เรื่องราวเกี่ยวกับสังคม และสุขภาพ เช่น ประวัติของ
ชุมชน วิถกี ารทาการเกษตร พืชเมืองหนาว ชีวติ ของ
เกษตรกร
 การขนส่ ง และบริห ารจัด การสิน ค้ า (Logistics)
สร้ า งอาคารรวมและกระจายสิน ค้ า ระบบห้ อ งเย็ น
โดยการสนับสนุนของภาคเอกชน

แนวทางการดาเนินงาน
 จัดการฝึกอบรมให้กบั เกษตร/กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้
มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานของกรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์
 จัด ตัง้ กลุ่ ม สหกรณ์ เนื่ อ งจากเกษตรกรรายย่ อ ย
โดยทั ว่ ไป จะมี ป ริ ม าณผลผลิ ต ที่ ไ ม่ เ พี ย งพอและ
ไม่ สม่ า เสมอ ท าให้ไ ม่ เ ป็ น ที่สนใจของตลาด รวมทัง้
ผลผลิตยังไม่มคี ุณภาพ ไม่ตรงกับความต้องการของผูซ้ อ้ื
ขายได้ในราคาต่ า ดังนัน้ จึงจัดตัง้ กลุ่มสหกรณ์ เพื่อจัดหา
ผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ สามารถควบคุม
คุณภาพสินค้า และภาครัฐยังสามารถให้การสนับสนุ น
ทัง้ ทางด้านวิชาการ งบประมาณ ได้อย่างทัวถึ
่ งอีกด้วย
 ตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช หรือการตรวจ
รับรองเกษตรอินทรีย์ เมื่อเกษตรจัดตัง้ กลุ่มสหกรณ์แล้ว
ภาครั ฐ จะช่ ว ยประสานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ให้ ด าเนิ น การตรวจรั บ รองแหล่ ง ผลิ ต GAP พื ช /
การตรวจรับ รองเกษตรอิน ทรีย์ใ ห้ก ับ แปลงปลูก ของ
สมาชิก
 ออกแบบและจัดทาแบรนด์ สาหรับผลผลิตของกลุ่ม
สหกรณ์ โดยใช้ช่อื ของชุมชนซึง่ เป็ นแหล่งผลิต
 ประสานตลาดเพื่อส่งจาหน่าย
 การจัดส่งผลผลิตออกสูต่ ลาดโมเดิรน์ เทรด
กลุ่ ม สหกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรกร ที่จ ัด ตัง้ ขึ้น แล้ว ภายใต้
เครือข่ายกรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์ ได้แก่
กลุ่มสหกรณ์
1) สหกรณ์ผลิตผักน้าดุกใต้ จากัด
2) สหกรณ์ผกั ปลอดภัยภูทบั เบิก จากัด
3) สหกรณ์พชื ผักปลอดภัยเขาค้อ จากัด
4) สหกรณ์รวมกลุ่มการเกษตรน้าหนาว จากัด
กลุ่มเกษตร
กลุ่มบ้านนางัวเหนื
่ อผักปลอดภัย
สถาบันการศึกษา
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฟาร์มโสต)
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เป้าหมาย
ผลิตภัณฑ์การเกษตรภายใต้เครื่องหมายกรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์ ได้รบั การรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ (ORGANIC) ภายในปี 2563

กระบวนการผลิ ตพืชผักปลอดภัย กรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์
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ผลการดาเนินงานทีส่ าคัญของโครงการกรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์
สหกรณ์ผลิ ตผักน้าดุกใต้ จากัด
ตัง้ อยู่ท่ตี .ปากดุก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ มีจานวนครัวเรือนทัง้ หมด 158 ครัวเรือน ทาการเกษตร
จานวน 102 ครัวเรือน ปี พ.ศ.2555 จังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเป็ นวิสาหกิจชุมชน
ปลูกผักและพัฒนาจนเกิดการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ และก่อตัง้ เป็ นสหกรณ์ผลิตผักน้ าดุกใต้ จากัด
ทัง้ ยังมีการสร้างแบรนด์สนิ ค้าเกษตรปลอดภัยในชื่อ “น้ าดุกใต้” โดยบจก.กลุ่มเซ็นทรัล ได้สนับสนุ นอาคาร
คัดบรรจุและแปรรูปผักปลอดภัยมาตรฐาน GMP เพื่อพัฒนาให้พฒ
ั นาให้เป็ นชุมชนต้นแบบปลูกผัก
ปลอดภัย สามารถเก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์ คัดแยก และจัดส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี พ.ศ.2559
สามารถสร้างรายได้ต่อหัวต่อเดือนถึง 31,000 บาท โดยกลุ่มสหกรณ์จะนาผลผลิตส่งให้ ท็อปส์ มาร์เก็ต ทัง้
กทม.และปริมณฑล สัปดาห์ละ 6,400 กิโลกรัม ซึง่ ผลผลิตผ่านการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล สานักงานสาธารณสุขอาเภอหรือจังหวัด ทัง้ นี้จงั หวัดมีแผนส่งเสริมให้ผกั
ทุกชนิดเป็ นผักออร์แกนิก 100% และผลักดันให้จงั หวัดเพชรบูรณ์เป็ นศูนย์กลางผักออร์แกนิกของประเทศ
ไทยภายใน 4 ปี
สหกรณ์ผกั ปลอดภัยภูทบั เบิก จากัด
ตัง้ อยู่ทต่ี .วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ในอดีตชุมชนนิยมปลูกเผือก ขิง ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ ซึง่ เป็ น
พืชที่ปลูก ซ้าๆในที่เดิม ไม่ไ ด้ จึงทาให้ต้องบุ กเบิกพื้นที่ใ หม่ไ ปเรื่อยๆ และใช้สารเคมีในการเพาะปลูก
จนกระทังปี
่ พ.ศ.2534-2535 มีเจ้าหน้าทีจ่ ากการเกษตรส่งเสริมให้ปลูกกะหล่าปลี ทาให้มกี ารปลูกกันมาก
จนเป็ นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของชุมชน ทาให้ชุมชนปรับเปลีย่ นการปลูกพืชทีท่ าลายผืนป่า สูญเสียหน้าดิน
เป็ นการปลูกผักทีไ่ ม่ต้องใช้พน้ื ทีม่ าก แต่ได้ผลผลิตและราคาดี ปจั จุบนั เกษตรกรมีความรูค้ วามเข้าใจมาก
ขึน้ เริม่ ออกจากวงจรเกษตรเดิมๆ หันมาทาเกษตรทีป่ ลอดภัยต่อสุขภาพ ลดต้นทุน โดยผลผลิตหลายชนิด
ของสหกรณ์ผ่านการตรวจสอบจนได้รบั การรับรองมาตรฐาน GAP หรือ Organic และแสวงหาช่องทาง
การตลาดโมเดิรน์ เทรด ทีส่ ามารถให้ราคารับซือ้ ทีส่ งู กว่าตลาดระดับล่าง
ฟาร์มโสต (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์)
ตัง้ อยู่ทต่ี .บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เป็ นโรงเรียนสาหรับนักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ
และบกพร่องทางสติปญั ญา โดยโรงเรียนได้มุ่งเน้นทักษะวิชาการ ทักษะการดารงชีวติ และทักษะอาชีพ
จึงส่งเสริมการเลีย้ งไก่เป็ นกิจกรรมหนึ่งในโรงเรียน โดยได้รบั คาแนะนาจากนายไกรสร กองฉลาด รองผูว้ ่า
ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เลีย้ งไก่ไข่แบบปล่อยลานหรือการเลีย้ งตามธรรมชาติ กินหญ้า พืชสีเขียว
แมลง หนอน เนื่องจากสภาพพืน้ ทีข่ องโรงเรียนมีความเหมาะสม และในอนาคตจะทาการขยายพันธุไ์ ก่
เลีย้ งเอง และพัฒนาเลีย้ งไก่ไข่แบบอินทรียต์ ่อไป
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เปิดตลาดภ ูมิภาค
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สรุปสถานการณ์สินค้าเกษตรสาคัญ : เดือนกรกฎาคม 2560
ราคาที่เกษตรกรขายได้ เดือน ก.ค.(บาท)
สิ นค้า
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ
หัวมันสาปะหลังสดคละ
ยางแผ่นดิ บ ชัน้ 3
ผลปาล์มน้ามันทัง้ ทลาย
นน.>15 กก.
ข้าวโพดเมล็ดความชื้น 14.5 %

ราคาเฉลี่ย สัปดาห์ 1
(มิ .ย.)
9,438
1.15
53.15
3.74
6.40

9,869
1.13
49.73
3.44
6.32

สัปดาห์ 2

สัปดาห์ 3

9,955
1.14
47.62
3.61

10,114
1.19
49.05
3.72

5.36

5.34

%
สัปดาห์ 4 ราคาเฉลี่ย ราคาเฉลี่ย
(ก.ค.)
ก.ค./มิ .ย.
10,225
1.20
49.48
3.60
5.34

10,041
1.16
48.97
3.59
5.59

6.39
0.87
-7.86
-4.01
-12.66

ข้าว

ราคาข้าวทีเ่ กษตรกรขายได้ราคาเพิม่ ขึน้ เนื่องจากสถานการณ์
ข้าวส่งออกทีม่ ที ศิ ทางที่ดที งั ้ ความต้องการข้าวไทยที่เพิม่ สูงขึ้น โดย 7
เดือนแรก ไทยส่งออกข้าวแล้วปริมาณ 6.37 ล้านตัน มูลค่า 94,492 ล้าน
บาท เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี 2559 ทีม่ ปี ริมาณส่งออกข้าว 5.46
ล้านตัน มูลค่า 86,155 ล้านบาท หรือด้านปริมาณร้อ ยละ 16.67 และ
ด้านมูลค่าร้อยละ 9.68

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวลดลง เนื่องจากช่ว งที่
ผ่านมาฝนตกชุก ทาให้มปี ญั หาความชื้นไม่ได้คุณภาพตามความต้องการ
ของตลาด และเป็นไปตามทิศทางของตลาดล่วงหน้า CBOT ทีป่ รับตัวลดลง

ยางพารา

ราคายางพารา ภาพรวมยังคงปรับตัวลดลงในช่วงเดือนทีผ่ ่านมา
โดยเกิด จากปจั จัย ลบที่ร าคาน้ ามัน ยัง คงทรงตัว ต่ ากว่ าระดับ 50 USD/
บาเรล และค่าเงินบาททีแ่ ข็งค่าขึน้ สาหรับตลาดในประเทศ ปริมาณวัตถุดบิ
ในประเทศมีมาก เนื่องจากฝนทิง้ ช่วงในหลายพื้นทีป่ ลูกยาง เกษตรกรกรีด
ยางได้ม ากขึ้น ตลาดจีน ยัง คงมีส ต็อ กเพิ่ม ขึ้น รวมถึง ความกัง วลต่ อ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกที่ค่อนข้างตึงเครียดขึน้ จึงทาให้มคี วาม
ต้องการใช้ไม่มากนัก

มันสาปะหลัง
ราคาทรงตัว ในเกณฑ์ต่ า โดยราคาส่ง ออกมัน เส้น และแป้ งมัน
สาปะหลัง อยู่ในเกณฑ์ต่า ในขณะนี้ราคาหัวมันสาปะหลังสดคละปรับตัว
ขึน้ เพียงเล็กน้อย แม้ว่าผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง โดยช่วงที่ผ่านมาฝน
ตกชุก เปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันลดต่าลง โดยขณะนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดไป
แล้วร้อยละ 85

ปาล์มน้ามัน
ราคาปาล์มน้ ามัน ปรับตัวลดลง โดยเป็ นผลจากปจั จัยในประเทศ
เป็ นหลัก อันเนื่องมาจากสต็อกโรงกลันน
่ ้ ามันไบโอดีเซลเพิม่ สูงขึน้ จึงไม่
สามารถดูดซับปริมาณผลผลิตทีเ่ ข้าสู่ตลาดได้ แม้ว่า ผลผลิตจะเข้าสู่ตลาด
น้อยลงเนื่องจากเข้าสู่ช่วงปลายฤดูกาล และทิศทางในตลาดต่างประเทศ
ราคาปรับตัวสูงขึน้

คาดการณ์ สถานการณ์ เดือน สิ งหาคม 2560
ข้าว – คาดการณ์ว่าราคาข้าวจะยังคงมีทศิ ทางทีด่ เี นื่องจากยังมีความต้องการและ
มีคาสังซื
่ ้ออย่างต่อเนื่อง โดยในปีน้ไี ทยอาจจะส่งออกได้มากกว่าทีต่ งั ้ เป้าหมายไว้
ที่ 10 ล้านตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ – คาดว่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสัต ว์ จะเพิม่ สูงขึ้นได้ แม้ว่า
ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2560/2561 จะเริม่ ออกสู่
ตลาด โดยจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือน ก.ย.-ธ.ค. โดย กระทรวงพาณิชย์ ได้
หารือกับโรงงาน ผูป้ ระกอบการรับซื้อทีเ่ กีย่ วข้อง โดยขอความร่วมมือในการรับ
ซื้อข้าวโพดเลี้ยงแบบเมล็ดอบแห้งความชื้น 14.5% ในราคาที่ กก.ละ 8 บาททัว่
ประเทศ โดยผูร้ วบรวม จะต้องรับซื้อจากเกษตรกรในราคาทีเ่ หมาะสม พร้อมทัง้
ปิ ดป้ายแสดงราคารับซื้อ ให้ช ดั เจน โดยกระทรวงฯ จะดูแลสถานการณ์ อ ย่ า ง
ใกล้ชดิ
ยางพารา – คาดว่าราคายางพาราจะปรับตัวสูงขึน้ ได้ โดยมีปจั จัยบวกสาคัญจาก
แนวโน้มค่าเงินบาททีอ่ ่อนค่าลง ประกอบกับตัวเลขทางเศรษฐกิจของตลาดโลกมี
ทิศทางทีด่ ขี น้ึ รวมถึงผลผลิตทีจ่ ะเข้าสู่ตลาดน้อยลงเนื่องจากฝนยังคงตกชุก
มันสาปะหลัง – คาดว่าราคายังงทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ต่า โดยยังมีแนวโน้มปรับตัว
ขึน้ ได้เล็กน้อย เนื่องจากผลผลิตทีเ่ ข้าสู่ตลาดมีน้อยลง โดยผลผลิตรอบใหม่จะเข้าสู่
ตลาดในช่วง ต.ค. โดยจะออกสู่ตลาดมากในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 ซึ่งกระทรวง
พาณิชย์ได้เตรียมมาตรการเชื่อมโยงกลุ่มผูผ้ ลิตมันสะอาดกับโรงงานผลิตเอทานอล
รวมถึงกลุ่ มปศุ สตั ว์ เพื่อ เพิ่มปริมาณการใช้ภ ายในประเทศ และเพิ่มการผลิต
แบบออร์แกนิค เพื่อเพิม่ มูลค่าสินค้ามากขึน้ รวมถึงการแปรรูปเป็ นสินค้าอื่น ๆ ทีม่ ี
มูลค่าสูงขึน้
ปาล์มน้ามัน – ในช่วงต้นเดือนคาดว่าราคายังมีทศิ ทางลดต่าลง โดยกระทรวง
พาณิชย์ได้เร่งให้รวบรวมปริมาณสต็อกน้ ามัน รวมถึงได้ช้แี จงทาความเข้าใจกับ
เกษตรกรในการคุมคุณภาพปาล์มน้ามัน และ ได้ประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้
เข้มงวดในการนาเข้าสินค้า รวมถึงให้เพิม่ สต็อกสินค้ามากยิง่ ขึน้ เพื่อดึงอุปทาน
ส่วนเกินออกจากตลาดให้มากทีส่ ุด เพือ่ ให้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

ทีม่ า : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร /การยางแห่งประเทศไทย
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แวดวงพาณิชย์

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 สานักงาน
พาณิ ช ย์ จ ัง หวัด ชลบุ รี จัด ประชุ ม คณะท างานพิ จ ารณา
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. สานักงาน กลัน่ กรองคัด เลือ กตราสัญ ลัก ษณ์ เ ครื่อ งหมายมาตรฐาน
พาณิชย์มุกดาหาร จัดพิธลี งนามบันทึกข้อตกลงซือ้ ขาย ผลิตภัณฑ์และบริการจังหวัดชลบุรี (Chonburi brand) โดยมีพาณิชย์
ผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ปี 2560/61 โดยนายสรสิทธิ ์ จังหวัดชลบุรี (นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย) เป็ นประธาน
ฤทธิสรไกร
ผวจ.มุกดาหาร เป็ นประธานพิธลี งนาม ณ ห้อ งประชุ ม พระพิพิธ โภไคย ศาลากลางจัง หวัด ชลบุ รี
์
บัน ทึก ข้อ ตกลงความร่ ว มมือ ซื้อ ขายผลผลิต ข้า ว เพื่อ พิจ ารณากลัน่ กรองคัด เลือ กรู ป แบบตราสัญ ลัก ษณ์ ฯ
นาแปลงใหญ่ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าว ทีส่ ง่ เข้าประกวดทัง้ หมดจานวน 55 ผลงาน ให้คงเหลือ 10 ผลงาน
ครบวงจร ปี ก ารผลิต ๒๕๖๐/๖๑ ระหว่ า งประธาน และรายงานผลให้คณะกรรมการดาเนินงานโครงการจัดทา
กลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวนาแปลงใหญ่กบั ผูป้ ระกอบการ ตราสัญลักษณ์ฯทราบเพื่อร่วมกันตัดสินผลการประกวดรอบสุดท้าย
ค้าข้าวและสหกรณ์การเกษตร ในราคาสูงกว่าราคาตลาด
ปกติตามคุณภาพข้าว ตันละ 200 - 500 บาท โดยมีหวั หน้า
ส่วนราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกร
และสือ่ มวลชนร่วมเป็ นสักขีพยาน ณ ห้องแก้วมุกดา
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

 วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสานักงาน
พาณิชย์จงั หวัดกระบี่ จัดสัมมนาในหัวข้อ "การค้าเสรี
กับ E-commerce" ซึง่ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม
2560 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท
อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีผเู้ ข้าร่วมสัมมนาจากหลากหลาย
อาชีพ อาทิ ผู้ป ระกอบการธุ ร กิจ ท่ อ งเที่ย ว SMEs
และผูป้ ระกอบการสินค้าชุมชน จากจังหวัดกระบี่ ตรัง
พังงา และภูเก็ต จานวน 80 คน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:00 น. นายสุขยั บุตรสาระ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็ นประธานในพิธเปิ
ี ดกิจกรรม
สัมมนาปฏิบตั กิ าร "พัฒนาผ้าไทย ก้าวไกลสู่ ไทยแลนด์ 4.0”
ณ โรงแรม เซนทารา อุ ด รธานี จัด โดย ส านั ก งาน พาณิ ช ย์
จังหวัดอุดรธานี โดยมี นาย ประเสริฐ ฝ่ายชาวนา เป็ นผูก้ ล่าว
รายงาน โดยมีก ลุ่ ม ผู้ผ ลิต ผ้า จาก 5 จัง หวัด ในกลุ่ ม ภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน 1 เข้ า ร่ ว มการสัม มนา
ประกอบด้วยจังหวัดอุดรธานี จังหวัด เลย จังหวัดหนองคาย
จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองบัวลาภู โดยจะจัดฝึ กอบรม
ทัง้ หมด 3 ครัง้ ครัง้ ละ 3 วัน เมื่อเสร็จสิน้ การฝึกอบรม จะนากลุ่ม
ผูผ้ ่านการอบรมไปทดลองตลาด ที่ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล
สาขาบางนา ในวันที่ 18 -21 สิงหาคม 2560 โดยมีประธานหอการค้า
จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ และผศ.ดร.วิทวัน จันทร
วิทยากร ร่วมในพิธเปิ
ี ดงาน
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 วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-15.30 น.
ผู้ต รวจราชการกระทรวงพาณิ ช ย์ (นางจัน ทิร า ยิม เรวัต
วิว ัฒ น์ ร ัต น์ ) ได้ต รวจติด ตามราชการของสพจ.นราธิว าส
พร้อมให้คาแนะนา/แนวคิดในการปฏิบตั ิงานที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์กบั ประชาชน/ผูป้ ระกอบการ และพบภาคประชาชน
ทัง้ ประธานหอการค้าจังหวัด ประธาน Biz club จ.นราธิวาส
ตลอดจนเยี่ย มชมการจัด จ าหน่ า ยกระบองเพ็ด ด้ว ยระบบ
E-commerce ณ สวนวาเลนไทม์ อ.สุไหงโกลก ของประธาน
หอการค้า ฯ ซึ่งจัด ส่ง ทัวประเทศทางไปรษณี
่
ย์ ด้วยระบบ
การ Packing ทีด่ ี ทาให้สนิ ค้าไม่เสียหาย หลังจากนัน้ เยีย่ มชม
การผลิตปลากุเลาตากใบ (สินค้า GI) ณ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 น. จังหวัดบุรรี มั ย์
ดาเนินการจัด ประชุมคณะอนุ กรรมการติดตามกากับ ดูแล
การบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดบุรรี มั ย์ ครัง้ ที่ 4/2560
โดยมีนายดารงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผูว้ ่าราชการจังหวัดบุรรี มั ย์
เป็ น ประธาน เพื่อ ติด ตามสถานการณ์ ด้า นการผลิต และ
การตลาดข้าว ปี การผลิต 2560/61 ติดตามความคืบหน้ า
การดาเนินการตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
ปี 2560/61 รวมทัง้ พิ จ ารณารับ รองข้ อ มู ล การด าเนิ น
โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผปู้ ระกอบการค้าข้าวในการ
เก็บสต็อก ปี การผลิต 2559/60 ผลการประชุมคณะอนุ กรรมการ
ระดับจังหวัดมีมติรบั รองข้อมูลตามที่ฝ่ายเลขานุ การเสนอ
ก่ อ นรายงานคณะกรรมการพิ จ ารณาชดเชยดอกเบี้ ย
ส่วนกลาง พิจารณาต่อไป

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. พาณิชย์จงั หวัด
สระบุรี พร้อมด้วยผู้แทนกองกาลังรักษาความสงบในพื้นที่
ผู้แทนผู้บงั คับการตารวจภูธรจังหวัดสระบุรี ผู้แทนอาเภอ
หนองแค และคณะทางานระดับจังหวัดฯ เข้าร่วมตรวจสอบ
บัญชีฯ การขนย้ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสูอ่ ุตสาหกรรม
ทีไ่ ม่ใช่การบริโภคของคน ณ สถานที่รบั ข้าวสารปลายทาง
บจ.ซันฟี ด อ.หนองแค จ.สระบุรี ซึ่งมีการขนย้ายข้าวสาร
จากคลังโชคพืชไร่ จ.สุโขทัย และคลังสินค้าไฟอึ้งเลียงเส็ง
จ.นครสวรรค์ (คลังต้นทาง) ชนิดข้าวขาว 5% ปริมาณการขนย้าย
ระหว่างวันที่ 6 - 15 กรกฎาคม 2560 จานวน 2,884.810 ตัน
ปริมาณที่นาไปใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ 2,822.330 ตัน
ปริมาณคงเหลือ ตามบัญชี 62.42 ตัน และวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
ได้มีก ารขนย้า ยข้า วสารจากคลังต้นทาง (คลัง โชคพืชไร่ ,
คลังอึง้ เลียงเส็ง) มายังสถานทีร่ บั ข้าวสารปลายทาง (บจ.ซันฟี ด)
จานวน 16 พ่วง ซึ่งคณะทางานฯ ได้ร่วมตรวจสอบการตัดซีล
และการชังน
่ ้าหนัก

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 สานักงานพาณิชย์จงั หวัด
สมุทรปราการ ร่วมกับสานักกากับและตรวจสอบเครื่องชัง่
กรมการค้าภายในและเจ้าหน้าทีส่ คบ. จังหวัดสมุทรปราการ ลงพืน้ ที่
ตลาดวิบูลย์ศรี อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ออกตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ งและความเที่ ย งตรงของเครื่ อ งชั ง่ รวมถึ ง
ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบการปิ ดป้ายแสดงราคาสินค้า
และบริการ ผลการตรวจสอบดังนี้
1. ร้านค้าส่วนใหญ่มกี ารปิ ดป้ายแสดงราคาสินค้า ครบถ้วน ชัดเจน
2. ตรวจสอบเครื่อ งชัง่ ตาม พรบ.ชังตวงวั
่
ด จ านวน 390
ร้านค้า พบเครื่องชังถู
่ กต้อง จานวน 385 เครื่อง ไม่ถูกต้อง
จานวน 5 เครื่อง เช่น มีเข็มชีอ้ ตั ราน้ าหนักด้านเดียว ชารุด
และเครื่องชังดั
่ งกล่าวไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือมีสภาพ
ไม่ สามารถใช้เป็ นเครื่องชัง่ ต่ อไป เจ้าหน้ าที่จึงยึด เครื่องชัง่
ทีไ่ ม่ถูกต้องดังกล่าว ส่วนเครื่องชังที
่ ถ่ ูกต้องนายตรวจชังตวงวั
่
ด
ทาการติดสติ๊กเกอร์สเี หลือง "ตรวจสอบแล้วประจาปี 2560"
ไว้ ท่ี ห น้ า ป ดั ของเครื่อ งชัง่ พร้ อ มนี้ ไ ด้ ช้ีแ จง แนะน าให้
ผูป้ ระกอบการใช้เครื่องชังที
่ ถ่ ูกต้องและได้มาตรฐาน
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สาระน่ ารู้

กิจกรรมภูมิภาค ...เดือนสิงหาคม
วันที่จดั งาน

ชื่องาน

สถานที่จดั งาน

ลักษณะงาน

04/08/2560

กรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์

ตลาดต้องชม ถนนคน Green

จาหน่ายพืชผัก ผลไม้ สินค้าเกษตร
ปลอดภัย สินค้าอินทรีย์

สพจ. เพชรบูรณ์

08/08/2560 09/08/2560

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่
ตลาดดิจทิ ลั (e-Commerce)

จ.นครสวรรค์

อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร

สพจ. นครสวรรค์

08/08/2560 14/08/2560

สุดยอดของดีเมืองจันทน์ สีสนั ตะวันออก

ศูนย์การค้าเจเจมอลล์
จ.กรุงเทพมหานคร

งานแสดงและจาหน่ายสินค้า

สพจ. จันทบุร ี

10/08/2560 13/08/2560

มหกรรมครัวสุขภาพมหานคร ครัง้ ที่ 3

ศู น ย์ ป ระชุ ม แห่ ง ชาติส ิ ร ิก ิติ ์ งานแสดงและจาหน่ายสินค้า
จ.กรุงเทพมหานคร

สพจ. อ่างทอง

การตลาดแนวใหม่ ยุค 4.0 ก้าวไปสู่ยุ ค
5.0 สาหรับผูป้ ระกอบการ SMEs

โรงแรมโบนีโต้ ชิโนส์
จ.นครสวรรค์

สพจ.นครสวรรค์

24/08/2560

บรรยายพิเศษ

หน่ วยงานที่ รบั ผิ ดชอบ

กองบรรณาธิ การ : กองบริหารการพาณิชย์ภูมภิ าค สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สถานที่ติดต่อ : กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถ.นนทบุร ี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุร ี 11000 โทรศัพท์ 02 – 507 – 6463/6465/6902-3 แฟกซ์ 02-5475290
ติ ดตามจดหมายข่าวพาณิ ชย์ภมู ิ ภาคฉบับก่อนหน้ า ได้ที ่

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