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     จังหวัดเพชรบูรณ์ ตัง้อยู่บริเวณตะเข็บรอยต่อระหว่างภาคเหนือ ภาคกลาง     
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มเีส้นทางคมนาคมแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวนัออก – 
ตะวนัตก (East-West Economic Corridor) เชื่อมโยงประเทศเวยีดนาม ลาว ไทย และ
เมียนมา  อีกทัง้ยงัเป็นพื้นที่ต้นน ้าส าคัญหลายสาย อาทิ แม่น ้าชี ป่าสกั และน่าน 
ประกอบกับสภาพอากาศหนาวเย็นในอ.น ้าหนาว อ.เขาค้อ และอ.หล่มเก่า ท าให้
สามารถปลูกพชืเมอืงหนาวได้เป็นอย่างด ีทัง้ยงัสามารถขนส่งสนิค้าไปยงัภาคกลาง 
ภาคอสีาน และภาคเหนือตอนล่างไดส้ะดวกในระยะเวลาอนัสัน้ ประหยดัต้นทุนในการ
ขนสง่สนิคา้ และสามารถรกัษาคุณภาพความสดใหม่ของสนิคา้เกษตรไดเ้ป็นอย่างดี 



     ด้วยคุณลักษณะดังที่กล่าวมาข้างต้น จังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้ก าหนดวิสยัทศัน์ไว้ว่า “จงัหวดั

เพชรบูรณ์จะมุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภยั ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีใช้ศกัยภาพทาง

ธรรมชาติและวฒันธรรมท่ีเป็นจดุเด่น พร้อมกบัการพฒันายกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนและ

สงัคมอย่างยัง่ยืน เพื่อให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” และไดก้ าหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านการเกษตร คือ “การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่ม

ประสทิธภิาพการผลติและสรา้งมูลค่าเพิม่” ดงันัน้ เพื่อเป็นการสนองตอบยุทธศาสตรแ์ละวสิยัทศัน์ของ

จงัหวดั ประกอบกบัรฐับาลมนีโยบายพฒันาเศรษฐกิจฐานราก โดยเน้นเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลกั

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(รชักาลที่ 9) จงึได้

จดัท าโครงการกรนีมารเ์กต็ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ขึน้ ซึง่ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัเพชรบูรณ์ไดร้บัผดิชอบ

ด าเนินการด้านการตลาด โดยน านโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ในการใช้การตลาดน าการผลิต         
มาด าเนินการ จนเหน็ผลอย่างเป็นรูปธรรม ได้รบัรางวลั "ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วม" ประจ าปี พ.ศ. 2560 ประเภทรางวลัพฒันาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

โดยได้รางวลัในระดบัดีเด่น จากส านักงาน ก.พ.ร. 
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กรอบแนวคดิ 

       เปลี่ยนจากกรอบแนวคิดแบบเดมิ ที่มีต้นทุนการผลติสูง จากการใช้สารเคมี ถูกเอารดัเอาเปรียบ  
จากนายทุน/พ่อคา้คนกลาง เกษตรกรผูผ้ลติสนิคา้ไดร้บัรายไดเ้พยีงตน้ทุนการผลติ หรอืต ่ากว่าต้นทุนการผลติ 
แต่ผลประโยชน์สว่นใหญ่กลบัตกอยู่ทีพ่่อคา้คนกลาง เป็นแนวคดิแบบใหม่ สรา้งทางเลอืกทีม่คีุณภาพและ
มัน่คงใหก้บัเกษตรกร โดยสรา้งพ่อคา้คนกลางของเกษตรกรขึน้มาเอง เพื่อแข่งขนักบัพ่อคา้คนกลางทีเ่ป็น
เอกชนทัว่ไป เพราะการรวมกลุ่มของเกษตรกรเป็นสิง่ส าคญั เพื่อรกัษาไว้ซึง่คุณภาพของสนิคา้ทางการเกษตร 
สรา้งอ านาจต่อรอง ควบคุมกลไกการตลาด และเพื่อใหเ้กษตรกรและตลาดไดม้คีวามเชื่อมโยงกนัโดยตรง  
 

       โครงการกรีนมาร์เก็ตฯ บริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย 3 ภาคส่วน ได้แก่ 
ภาครฐั เอกชน และภาคประชาชน เพื่อผสมผสานจุดเด่น /ข้อดีของแต่ละภาคส่วน คือ ความยืดหยุ่น
คล่องตวัของภาคเอกชน การรกัษาประโยชน์ส่วนรวมของภาครฐั และการลงมอืด าเนินการเองของภาค
ประชาชน โดยการรบัสมคัรสมาชิก จะเน้นไปที่การส่งเสริมให้เกษตรรวมกลุ่มจดัตัง้เป็นสหกรณ์ โดย
คณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ จะท าหน้าทีใ่นการประสานงานกบัตลาด เพื่อสอบถามความต้องการ
ของตลาด และน าไปแจ้งสหกรณ์ หลังจากนัน้สหกรณ์จะส่งค าสัง่ผลิตให้กับสมาชิกที่เป็นเกษตรกร 
ด าเนินการเพาะปลูกในรูปของผกัปลอดภยัจากสารพษิ (GAP) หรอืผกัอนิทรยี ์(ORGANIC) แลว้น าส่งสหกรณ์ 
เพื่อน าส่งตลาดในราคาทีต่กลงกนั ซึง่สงูกว่าราคาในทอ้งตลาดประมาณหนึ่งเท่าตวั นอกจากจดัหาตลาดแล้ว 
คณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ ยงัมหีน้าทีใ่นการสนับสนุนดา้นวชิาการการรบัรองมาตรฐานการผลติ 
ตลอดจนงบประมาณให้แก่กลุ่มสหกรณ์ เพื่อให้ผู้บริโภคมัน่ใจในมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ภายใต้
เครื่องหมาย “กรนีมารเ์กต็ เพชรบรูณ์” 
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  การพฒันาปจัจยัพื้นฐานและการพฒันาเกษตรกร 
ด้วยการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูพนัธุ์พชื การบรหิารจดัการ
น ้า การบริหารการจดัการใช้ที่ (Zoning) การอบรม   
ให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกบัการปรบัปรุง บ ารุงดนิ 
การลด ละ เลิกการใช้สารเคมี การรวมกลุ่มจัดตัง้
สหกรณ์ การสร้างองค์ความรู้ผ่านปราชญ์ชาวบ้าน 
และคลงัสมองในทอ้งถิน่ 
  การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน   
การผลิต โดยการส่งเสริมการผลิตที่ดีและเหมาะสม 
การตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย 
(GAP) และอนิทรยี์ (ORGANIC) การบ ารุงดนิและ
ก าจดัศตัรพูชืทีเ่หมาะสม การตรวจสอบความปลอดภยั
ของสนิคา้โดยโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบล 
  การขบัเคลื่อนโดยการตลาด ผลติภณัฑก์รนีมารเ์กต็ 
เพชรบรูณ์ เน้นจ าหน่ายทีต่ลาดบนของหา้งสรรพสนิคา้ 
ซึ่งมกี าลงัซื้อสูง โดยจดัท าแบรนด์สนิค้าให้กบัชุมชน 
จดัโรดโชว ์รวมถงึวเิคราะหค์วามตอ้งการตลาดร่วมกบั
หา้งสรรพสนิคา้ สนบัสนุนสนิเชื่อและเงนิทุนหมุนเวยีน
ให้กับเกษตรกร ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์      
สือ่สิง่พมิพ ์ฯลฯ 
  การแปรรูปและสร้างมูลค่ า เพิ่ม  โดยพัฒนา
ผลติภณัฑใ์หม้คีวามพเิศษ บอกเล่าเรื่องราวของชุมชน
และเกษตรกร ประสานสถาบนัการศกึษาพฒันาต่อยอด
กระบวนการแปรรปูสนิคา้เกษตร พฒันามาตรฐานการผลติ 
  ขยายช่องทางการประชาสมัพนัธ์ โดยเน้นสื่อสาร
เรื่องราวเกี่ยวกบัสงัคม และสุขภาพ เช่น ประวตัิของ
ชุมชน วถิกีารท าการเกษตร พชืเมอืงหนาว ชวีติของ
เกษตรกร 
  การขนส่งและบริหารจัดการสินค้า (Logistics)  
สร้างอาคารรวมและกระจายสินค้าระบบห้องเย็น    
โดยการสนบัสนุนของภาคเอกชน 

  จดัการฝึกอบรมใหก้บัเกษตร/กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้
มคีวามรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลติสนิค้าเกษตร 
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของกรนีมารเ์กต็ เพชรบรูณ์ 
  จัดตัง้กลุ่มสหกรณ์ เนื่ องจากเกษตรกรรายย่อย
โดยทัว่ไป จะมีปริมาณผลผลิตที่ไม่ เพียงพอและ       
ไม่สม ่าเสมอ ท าให้ไม่เป็นที่สนใจของตลาด รวมทัง้
ผลผลติยงัไม่มคีุณภาพ ไม่ตรงกบัความต้องการของผูซ้ือ้ 
ขายได้ในราคาต ่า ดงันัน้จงึจดัตัง้กลุ่มสหกรณ์ เพื่อจดัหา
ผลผลติให้เพยีงพอต่อความต้องการ สามารถควบคุม
คุณภาพสนิค้า และภาครฐัยงัสามารถใหก้ารสนับสนุน
ทัง้ทางดา้นวชิาการ งบประมาณ ไดอ้ย่างทัว่ถงึอกีดว้ย 
  ตรวจรบัรองแหล่งผลิต GAP พืช หรือการตรวจ
รบัรองเกษตรอนิทรยี ์เมื่อเกษตรจดัตัง้กลุ่มสหกรณ์แลว้ 
ภาครัฐจะช่วยประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง        
ให้ด า เนินการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช /      
การตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ให้กับแปลงปลูกของ
สมาชกิ 
  ออกแบบและจดัท าแบรนด ์ส าหรบัผลผลติของกลุ่ม
สหกรณ์ โดยใชช้ื่อของชุมชนซึง่เป็นแหล่งผลติ 
  ประสานตลาดเพื่อสง่จ าหน่าย 
  การจดัสง่ผลผลติออกสูต่ลาดโมเดริน์เทรด 
 

 กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่จ ัดตัง้ขึ้นแล้วภายใต้
เครอืขา่ยกรนีมารเ์กต็ เพชรบรูณ์ ไดแ้ก่ 
กลุ่มสหกรณ์ 
     1) สหกรณ์ผลติผกัน ้าดุกใต ้จ ากดั 
     2) สหกรณ์ผกัปลอดภยัภูทบัเบกิ จ ากดั 
     3) สหกรณ์พชืผกัปลอดภยัเขาคอ้ จ ากดั 
     4) สหกรณ์รวมกลุ่มการเกษตรน ้าหนาว จ ากดั 
กลุ่มเกษตร  
     กลุ่มบา้นนางัว่เหนือผกัปลอดภยั 
สถาบนัการศกึษา 
     โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัเพชรบรูณ์ (ฟารม์โสต) 

กลยุทธ ์ แนวทางการด าเนินงาน 



เป้าหมาย 

     ผลติภณัฑก์ารเกษตรภายใตเ้ครื่องหมายกรนีมารเ์กต็ เพชรบรูณ์ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน 
เกษตรอนิทรยี ์(ORGANIC) ภายในปี 2563 

กระบวนการผลิตพืชผกัปลอดภยั กรีนมารเ์กต็ เพชรบรูณ์ 
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ผลการด าเนินงานทีส่ าคญัของโครงการกรนีมารเ์กต็ เพชรบรูณ์ 

สหกรณ์ผลิตผกัน ้าดกุใต้ จ ากดั 

     ตัง้อยู่ที่ต.ปากดุก อ.หล่มสกั จ.เพชรบูรณ์ มจี านวนครวัเรอืนทัง้หมด 158 ครวัเรอืน ท าการเกษตร
จ านวน 102 ครวัเรอืน ปีพ.ศ.2555 จงัหวดัเพชรบูรณ์ ส่งเสรมิใหเ้กษตรกรรวมกลุ่มกนัเป็นวสิาหกจิชุมชน
ปลูกผกัและพฒันาจนเกดิการส่งเสรมิการปลูกผกัปลอดสารพษิ  และก่อตัง้เป็นสหกรณ์ผลติผกัน ้าดุกใต้ จ ากดั 
ทัง้ยงัมกีารสรา้งแบรนดส์นิคา้เกษตรปลอดภยัในชื่อ “น ้าดุกใต”้ โดยบจก.กลุ่มเซน็ทรลั ไดส้นับสนุนอาคาร
คดับรรจุและแปรรูปผกัปลอดภัยมาตรฐาน GMP เพื่อพฒันาให้พฒันาให้เป็นชุมชนต้นแบบปลูกผกั
ปลอดภยั สามารถเก็บรวบรวมผลติภณัฑ์ คดัแยก และจดัส่งได้อย่างมีประสทิธภิาพ ซึ่งในปีพ.ศ.2559 
สามารถสรา้งรายไดต่้อหวัต่อเดอืนถงึ 31,000 บาท โดยกลุ่มสหกรณ์จะน าผลผลติสง่ให ้ทอ็ปส ์มารเ์กต็ ทัง้
กทม.และปรมิณฑล สปัดาหล์ะ 6,400 กโิลกรมั ซึง่ผลผลติผ่านการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภยัจาก
โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบล ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอหรอืจงัหวดั ทัง้นี้จงัหวดัมแีผนสง่เสรมิใหผ้กั
ทุกชนิดเป็นผกัออรแ์กนิก 100% และผลกัดนัใหจ้งัหวดัเพชรบูรณ์เป็นศูนยก์ลางผกัออรแ์กนิกของประเทศ
ไทยภายใน 4 ปี 

ฟารม์โสต (โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์) 

     ตัง้อยู่ทีต่.บา้นโตก อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ์ เป็นโรงเรยีนส าหรบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการไดย้นิ 
และบกพร่องทางสตปิญัญา โดยโรงเรยีนไดมุ้่งเน้นทกัษะวชิาการ ทกัษะการด ารงชวีติ และทกัษะอาชพี 
จงึสง่เสรมิการเลีย้งไก่เป็นกจิกรรมหนึ่งในโรงเรยีน โดยไดร้บัค าแนะน าจากนายไกรสร กองฉลาด รองผูว้่า
ราชการจงัหวดัเพชรบูรณ์ ใหเ้ลีย้งไก่ไข่แบบปล่อยลานหรอืการเลีย้งตามธรรมชาติ กนิหญ้า พชืสเีขยีว 
แมลง หนอน เนื่องจากสภาพพืน้ทีข่องโรงเรยีนมคีวามเหมาะสม  และในอนาคตจะท าการขยายพนัธุไ์ก่
เลีย้งเอง และพฒันาเลีย้งไก่ไขแ่บบอนิทรยีต่์อไป  

6 

สหกรณ์ผกัปลอดภยัภทูบัเบิก จ ากดั 

     ตัง้อยู่ทีต่.วงับาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ในอดตีชุมชนนิยมปลูกเผอืก ขงิ ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ซึง่เป็น
พืชที่ปลูกซ ้าๆในที่เดิมไม่ได้ จึงท าให้ต้องบุกเบิกพื้นที่ใหม่ไปเรื่อยๆ และใช้สารเคมีในการเพาะปลูก 
จนกระทัง่ปีพ.ศ.2534-2535 มเีจา้หน้าทีจ่ากการเกษตรส่งเสรมิใหป้ลูกกะหล ่าปล ีท าใหม้กีารปลูกกนัมาก
จนเป็นพชืเศรษฐกจิตวัใหม่ของชุมชน ท าใหชุ้มชนปรบัเปลีย่นการปลูกพชืทีท่ าลายผนืป่า สญูเสยีหน้าดนิ 
เป็นการปลกูผกัทีไ่ม่ต้องใชพ้ืน้ทีม่าก แต่ไดผ้ลผลติและราคาด ีปจัจุบนัเกษตรกรมคีวามรูค้วามเขา้ใจมาก
ขึน้ เริม่ออกจากวงจรเกษตรเดมิๆ หนัมาท าเกษตรทีป่ลอดภยัต่อสขุภาพ ลดตน้ทุน โดยผลผลติหลายชนิด
ของสหกรณ์ผ่านการตรวจสอบจนได้รบัการรบัรองมาตรฐาน GAP หรอื Organic และแสวงหาช่องทาง
การตลาดโมเดริน์เทรด ทีส่ามารถใหร้าคารบัซือ้ทีส่งูกว่าตลาดระดบัล่าง  



เปิดตลาดภมิูภาค 
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สินค้า 

 ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน ก.ค.(บาท) 

 
ราคาเฉล่ีย 
(มิ.ย.) 

 
สปัดาห ์1 

  

 
สปัดาห ์2 

 
สปัดาห ์3 

  

 
สปัดาห ์4 

  

 
ราคาเฉล่ีย 
(ก.ค.) 

     %  
ราคาเฉล่ีย 
ก.ค./มิ.ย. 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 9,438 9,869 9,955 10,114 10,225 10,041 6.39 
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 1.15 1.13 1.14 1.19 1.20 1.16 0.87 

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 53.15 49.73 47.62 49.05 49.48 48.97 -7.86 
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทลาย  

นน.>15 กก. 
3.74 3.44 3.61 3.72 3.60 3.59 

-4.01 
ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 6.40 6.32 5.36 5.34 5.34 5.59 -12.66 

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนกรกฎาคม 2560  

 
             ราคาขา้วทีเ่กษตรกรขายไดร้าคาเพิม่ขึน้ เนื่องจากสถานการณ์
ขา้วส่งออกทีม่ทีศิทางที่ดที ัง้ความต้องการขา้วไทยที่เพิม่สูงขึ้น โดย 7 
เดอืนแรก ไทยส่งออกขา้วแลว้ปรมิาณ 6.37 ลา้นตนั มลูค่า 94,492 ลา้น
บาท เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปี 2559 ทีม่ปีรมิาณส่งออกขา้ว 5.46 
ล้านตนั มูลค่า 86,155 ล้านบาท หรอืด้านปรมิาณร้อยละ 16.67 และ
ดา้นมลูค่ารอ้ยละ 9.68  

           ราคาปาล์มน ้ามนั ปรบัตวัลดลง โดยเป็นผลจากปจัจยัในประเทศ
เป็นหลกั อนัเนื่องมาจากสต็อกโรงกลัน่น ้ามนัไบโอดเีซลเพิม่สูงขึน้ จงึไม่
สามารถดดูซบัปรมิาณผลผลติทีเ่ขา้สู่ตลาดได ้แมว้่า ผลผลติจะเขา้สู่ตลาด
น้อยลงเนื่องจากเขา้สู่ช่วงปลายฤดูกาล และทศิทางในตลาดต่างประเทศ 
ราคาปรบัตวัสงูขึน้ 

ข้าว 

ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์ 

ยางพารา   
             ราคายางพารา ภาพรวมยงัคงปรบัตวัลดลงในช่วงเดอืนทีผ่่านมา 
โดยเกิดจากปจัจยัลบที่ราคาน ้ ามนัยงัคงทรงตัวต ่ากว่าระดับ 50 USD/
บาเรล และค่าเงนิบาททีแ่ขง็ค่าขึน้ ส าหรบัตลาดในประเทศ ปรมิาณวตัถุดบิ
ในประเทศมมีาก เนื่องจากฝนทิง้ช่วงในหลายพื้นทีป่ลูกยาง เกษตรกรกรดี
ยางได้มากขึ้น ตลาดจีนยังคงมีสต็อกเพิ่มขึ้น  รวมถึงความกังวลต่อ
สถานการณ์ทางเศรษฐกจิของโลกที่ค่อนขา้งตึงเครยีดขึน้จงึท าให้มคีวาม
ตอ้งการใชไ้มม่ากนกั 

ปาลม์น ้ามนั  

มนัส าปะหลงั  

            ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ปรบัตัวลดลง เนื่องจากช่วงที่
ผ่านมาฝนตกชุก ท าใหม้ปีญัหาความชื้นไม่ไดคุ้ณภาพตามความต้องการ
ของตลาด และเป็นไปตามทศิทางของตลาดล่วงหน้า CBOT ทีป่รบัตวัลดลง 

คาดการณ์สถานการณ์  เดือน สิงหาคม 2560 
 

ข้าว – คาดการณ์ว่าราคาขา้วจะยงัคงมทีศิทางทีด่เีนื่องจากยงัมคีวามตอ้งการและ
มคี าสัง่ซื้ออย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ไทยอาจจะส่งออกไดม้ากกว่าทีต่ ัง้เป้าหมายไว้
ที ่10 ลา้นตนั 
 

 ข้าวโพดเล้ียงสตัว์ – คาดว่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ จะเพิม่สูงขึ้นได้ แมว้่า
ในช่วงปลายเดอืนสงิหาคมผลผลติขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ปี 2560/2561 จะเริม่ออกสู่
ตลาด โดยจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดอืน ก.ย.-ธ.ค. โดย กระทรวงพาณิชย์ ได้
หารอืกบัโรงงาน ผูป้ระกอบการรบัซื้อทีเ่กีย่วขอ้ง โดยขอความร่วมมอืในการรบั
ซื้อขา้วโพดเลี้ยงแบบเมลด็อบแห้งความชื้น 14.5% ในราคาที ่กก.ละ 8 บาททัว่
ประเทศ โดยผูร้วบรวม จะต้องรบัซื้อจากเกษตรกรในราคาทีเ่หมาะสม พรอ้มทัง้
ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ชดัเจน โดยกระทรวงฯ จะดูแลสถานการณ์อย่าง
ใกลช้ดิ 
 

ยางพารา – คาดว่าราคายางพาราจะปรบัตวัสูงขึน้ได ้โดยมปีจัจยับวกส าคญัจาก
แนวโน้มค่าเงนิบาททีอ่่อนค่าลง ประกอบกบัตวัเลขทางเศรษฐกจิของตลาดโลกมี
ทศิทางทีด่ขี ึน้ รวมถงึผลผลติทีจ่ะเขา้สู่ตลาดน้อยลงเนื่องจากฝนยงัคงตกชุก 
 

มนัส าปะหลงั – คาดว่าราคายงังทรงตวัอยู่ในเกณฑต์ ่า โดยยงัมแีนวโน้มปรบัตวั
ขึน้ไดเ้ลก็น้อย เนื่องจากผลผลติทีเ่ขา้สู่ตลาดมน้ีอยลง โดยผลผลติรอบใหม่จะเขา้สู่
ตลาดในช่วง ต.ค. โดยจะออกสู่ตลาดมากในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 ซึ่งกระทรวง
พาณิชย์ไดเ้ตรยีมมาตรการเชื่อมโยงกลุ่มผูผ้ลติมนัสะอาดกบัโรงงานผลติเอทานอล 
รวมถึงกลุ่มปศุสตัว์ เพื่อเพิ่มปรมิาณการใช้ภายในประเทศ และเพิ่มการผลิต  
แบบออรแ์กนิค เพื่อเพิม่มลูค่าสนิคา้มากขึน้ รวมถงึการแปรรูปเป็นสนิคา้อื่น ๆ ทีม่ ี
มลูค่าสงูขึน้  
 

ปาลม์น ้ามนั – ในช่วงต้นเดอืนคาดว่าราคายงัมทีศิทางลดต ่าลง โดยกระทรวง
พาณิชย์ไดเ้ร่งใหร้วบรวมปรมิาณสต็อกน ้ามนั รวมถงึไดช้ี้แจงท าความเขา้ใจกบั
เกษตรกรในการคุมคุณภาพปาลม์น ้ามนั และ ไดป้ระสานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งให้
เขม้งวดในการน าเขา้สนิคา้ รวมถงึใหเ้พิม่สต็อกสนิคา้มากยิง่ขึน้ เพื่อดงึอุปทาน
ส่วนเกนิออกจากตลาดใหม้ากทีสุ่ด เพือ่ใหส้ถานการณ์เขา้สู่ภาวะปกตโิดยเรว็ 

        ราคาทรงตัวในเกณฑ์ต ่า  โดยราคาส่งออกมนัเส้นและแป้งมนั
ส าปะหลงั อยู่ในเกณฑ์ต ่า ในขณะนี้ราคาหวัมนัส าปะหลงัสดคละปรบัตวั
ขึน้เพยีงเลก็น้อย แมว้่าผลผลติออกสู่ตลาดลดลง  โดยช่วงที่ผ่านมาฝน
ตกชุก เปอรเ์ซน็ต์แป้งในหวัมนัลดต ่าลง โดยขณะนี้ผลผลติออกสู่ตลาดไป
แลว้รอ้ยละ 85  

     ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร /การยางแหง่ประเทศไทย 11 



แวดวงพาณิชย ์

วนัที ่4 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ส านักงาน
พาณิชยม์ุกดาหาร จดัพธิลีงนามบนัทกึขอ้ตกลงซือ้ขาย
ผลผลติขา้วนาแปลงใหญ่ ปี 2560/61 โดยนายสรสทิธิ ์
ฤทธิส์รไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานพธิลีงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือซื้อขายผลผลิตข้าว           
นาแปลงใหญ่ ภายใตแ้ผนการผลติและการตลาดขา้ว
ครบวงจร ปีการผลิต ๒๕๖๐/๖๑ ระหว่างประธาน
กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลติขา้วนาแปลงใหญ่กบัผูป้ระกอบการ
คา้ขา้วและสหกรณ์การเกษตร ในราคาสงูกว่าราคาตลาด
ปกตติามคุณภาพขา้ว ตนัละ 200 - 500 บาท โดยมหีวัหน้า
ส่วนราชการจังหวดั ผู้แทนภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกร 
และสือ่มวลชนร่วมเป็นสกัขพียาน ณ หอ้งแกว้มุกดา 
ศาลากลางจงัหวดัมุกดาหาร 

วนัที ่11 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 ส านกังาน
พาณิชย์จังหวัดชลบุรี จัดประชุมคณะท างานพิจารณา
กลัน่กรองคัดเลือกตราสัญลักษณ์เครื่องหมายมาตรฐาน
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจงัหวดัชลบุร ี(Chonburi brand) โดยมพีาณิชย์
จงัหวดัชลบุรี (นางสาวเปรมนีย์ ทรพัย์โชคไชย) เป็นประธาน  
ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุร ี 
เพื่อพิจารณากลัน่กรองคัดเลือกรูปแบบตราสัญลักษณ์ฯ     
ทีส่ง่เขา้ประกวดทัง้หมดจ านวน 55 ผลงาน ใหค้งเหลอื 10 ผลงาน
และรายงานผลให้คณะกรรมการด าเนินงานโครงการจดัท า
ตราสญัลกัษณ์ฯทราบเพื่อร่วมกนัตดัสนิผลการประกวดรอบสดุทา้ย 

 วนัที ่4 กรกฎาคม 2560 กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ร่วมกบัส านักงาน
พาณิชยจ์งัหวดักระบี ่จดัสมัมนาในหวัขอ้ "การคา้เสรี
กบั E-commerce"  ซึง่จดัขึน้ระหว่างวนัที ่4-6 กรกฎาคม 
2560 ณ โรงแรมมารไิทม ์ปารค์ แอนด ์สปา รสีอรท์ 
อ.เมอืง จ.กระบี ่โดยมผีูเ้ขา้ร่วมสมัมนาจากหลากหลาย
อาชีพ อาทิ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว SMEs 
และผูป้ระกอบการสนิคา้ชุมชน จากจงัหวดักระบี ่ตรงั 
พงังา และภูเกต็ จ านวน 80 คน 
 

วนัที ่15 กรกฎาคม  2560 เวลา  13:00 น. นาย สขุยั  บุตร สาระ  
รอง ผู้ว่า ราชการ จงัหวดั อุดรธานี  เป็น ประธาน ใน พิธ ีเปิด กิจกรรม
สมัมนา ปฏบิตักิาร  "พฒันา ผา้ ไทย  กา้ว ไกล สู ่ ไทยแลนด ์ 4.0”   
ณ  โรงแรม เซนทารา อุดรธานี  จัดโดย ส านักงาน พาณิชย ์
จงัหวดั อุดรธานี  โดย ม ี นาย  ประเสรฐิ ฝ่ายชาวนา เป็นผูก้ล่าว
รายงาน โดยมีกลุ่มผู้ผลิตผ้าจาก 5 จังหวัดในกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เข้าร่วมการสัมมนา 
ประกอบด้วยจงัหวดัอุดรธานี จงัหวดัเลย จงัหวดัหนองคาย 
จงัหวดับงึกาฬ และจงัหวดัหนองบวัล าภู โดยจะจดัฝึกอบรม
ทัง้หมด 3 ครัง้ ครัง้ละ 3 วนั เมื่อเสรจ็สิน้การฝึกอบรม จะน ากลุ่ม
ผูผ้่านการอบรมไปทดลองตลาด ที่ห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรลั 
สาขาบางนา ในวนัที ่18 -21 สงิหาคม 2560 โดยมปีระธานหอการคา้
จงัหวดัอุดรธานี หวัหน้าส่วนราชการ และผศ.ดร.วทิวนั  จนัทร  
วทิยากร  ร่วมในพธิ ีเปิด งาน 
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 วนัที ่18 กรกฎาคม 2560 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดั
สมุทรปราการ ร่วมกบัส านักก ากบัและตรวจสอบเครื่องชัง่ 
กรมการคา้ภายในและเจา้หน้าทีส่คบ. จงัหวดัสมุทรปราการ ลงพืน้ที่
ตลาดวบิูลย์ศร ีอ าเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ ออกตรวจสอบ 
ความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเครื่องชัง่ รวมถึง
ประชาสมัพนัธ์และตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสนิค้า
และบรกิาร ผลการตรวจสอบดงันี้ 
1. รา้นคา้สว่นใหญ่มกีารปิดป้ายแสดงราคาสนิคา้ ครบถว้น ชดัเจน 
2. ตรวจสอบเครื่องชัง่ ตาม พรบ.ชัง่ตวงวัด จ านวน 390 
รา้นคา้ พบเครื่องชัง่ถูกต้อง จ านวน 385 เครื่อง ไม่ถูกต้อง 
จ านวน 5 เครื่อง เช่น มเีขม็ชีอ้ตัราน ้าหนักดา้นเดยีว ช ารุด 
และเครื่องชัง่ดงักล่าวไม่สามารถแกไ้ขใหถู้กตอ้งได ้หรอืมสีภาพ
ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องชัง่ต่อไป เจ้าหน้าที่จึงยึดเครื่องชัง่      
ทีไ่ม่ถูกตอ้งดงักล่าว สว่นเครื่องชัง่ทีถู่กตอ้งนายตรวจชัง่ตวงวดั
ท าการตดิสติ๊กเกอรส์เีหลอืง "ตรวจสอบแลว้ประจ าปี 2560"  
ไว้ที่หน้าปดัของเครื่องชัง่  พร้อมน้ีได้ชี้แจง แนะน าให้
ผูป้ระกอบการใชเ้ครื่องชัง่ทีถู่กตอ้งและไดม้าตรฐาน 

วนัที ่18 กรกฎาคม 2560  เวลา 14.30 น. จงัหวดับุรรีมัย ์
ด าเนินการจดัประชุมคณะอนุกรรมการติดตามก ากบัดูแล  
การบรหิารจดัการขา้วระดบัจงัหวดั จงัหวดับุรรีมัย ์ครัง้ที ่ 4/2560 
โดยมนีายด ารงชยั เนรมติตกพงศ ์รองผูว้่าราชการจงัหวดับุรรีมัย ์
เป็นประธาน เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการผลิตและ
การตลาดข้าว ปีการผลิต 2560/61 ติดตามความคืบหน้า
การด าเนินการตามแผนการผลติและการตลาดขา้วครบวงจร 
ปี 2560/61 รวมทัง้พิจารณารับรองข้อมูลการด าเนิน
โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผูป้ระกอบการค้าขา้วในการ
เกบ็สต็อก ปีการผลติ 2559/60 ผลการประชุมคณะอนุกรรมการ
ระดบัจงัหวดัมีมติรบัรองข้อมูลตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ 
ก่อนรายงานคณะกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ย 
สว่นกลาง พจิารณาต่อไป 

วนัที ่17 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. พาณิชยจ์งัหวดั
สระบุร ีพร้อมด้วยผู้แทนกองก าลงัรกัษาความสงบในพื้นที ่ 
ผู้แทนผู้บงัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัสระบุรี ผู้แทนอ าเภอ
หนองแค และคณะท างานระดบัจงัหวดัฯ เขา้ร่วมตรวจสอบ
บญัชฯี การขนยา้ยขา้วสารในสตอ็กของรฐัเขา้สูอุ่ตสาหกรรม
ทีไ่ม่ใช่การบรโิภคของคน ณ สถานที่รบัขา้วสารปลายทาง 
บจ.ซนัฟีด อ.หนองแค จ.สระบุรี ซึ่งมีการขนย้ายขา้วสาร
จากคลงัโชคพชืไร่ จ.สุโขทยั และคลงัสนิค้าไฟอึ้งเลยีงเสง็  
จ.นครสวรรค ์(คลงัต้นทาง) ชนิดขา้วขาว 5% ปรมิาณการขนยา้ย 
ระหว่างวนัที ่6 - 15 กรกฎาคม 2560 จ านวน 2,884.810 ตนั 
ปริมาณที่น าไปใช้ในการผลติอาหารสตัว์  2,822.330 ตัน 
ปรมิาณคงเหลอื ตามบญัช ี62.42 ตนั และวนัที ่17 กรกฎาคม 2560 
ได้มีการขนย้ายข้าวสารจากคลังต้นทาง (คลงัโชคพืชไร่,  
คลงัอึง้เลยีงเสง็) มายงัสถานทีร่บัขา้วสารปลายทาง (บจ.ซนัฟีด) 
จ านวน 16 พ่วง ซึ่งคณะท างานฯ ได้ร่วมตรวจสอบการตดัซลี 
และการชัง่น ้าหนกั 

 วนัที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-15.30 น. 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางจันทิรา ยิมเรวัต 
วิวัฒน์รัตน์) ได้ตรวจติดตามราชการของสพจ.นราธิวาส 
พร้อมให้ค าแนะน า/แนวคดิในการปฏบิตัิงานที่จะก่อให้เกดิ
ประโยชน์กบัประชาชน/ผูป้ระกอบการ และพบภาคประชาชน        
ทัง้ประธานหอการคา้จงัหวดั ประธาน Biz club จ.นราธวิาส 
ตลอดจนเยี่ยมชมการจัดจ าหน่ายกระบองเพ็ดด้วยระบบ   
E-commerce ณ สวนวาเลนไทม ์อ.สไุหงโกลก ของประธาน
หอการค้าฯ ซึ่งจดัส่งทัว่ประเทศทางไปรษณีย์ ด้วยระบบ 
การ Packing ทีด่ ีท าใหส้นิคา้ไม่เสยีหาย หลงัจากนัน้เยีย่มชม
การผลติปลากุเลาตากใบ (สนิคา้ GI) ณ อ.ตากใบ จ.นราธวิาส 
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กิจกรรมภมิูภาค ...เดือนสิงหาคม  

วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 

04/08/2560  กรนีมารเ์กต็ เพชรบรูณ์ ตลาดตอ้งชม ถนนคน Green จ าหน่ายพชืผกั ผลไม ้สนิคา้เกษตร
ปลอดภยั สนิคา้อนิทรยี์ 

 สพจ. เพชรบรูณ์ 

08/08/2560  - 
 09/08/2560 

การพฒันาศกัยภาพผู้ประกอบการเขา้สู่
ตลาดดจิทิลั (e-Commerce) 

จ.นครสวรรค ์ อบรมเชงิปฏบิตักิาร สพจ. นครสวรรค ์

 08/08/2560  -   
  14/08/2560 

สุดยอดของดเีมอืงจนัทน์ สสีนัตะวนัออก ศนูยก์ารคา้เจเจมอลล ์       
จ.กรุงเทพมหานคร 

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้  สพจ. จนัทบุร ี

10/08/2560  - 
13/08/2560 

มหกรรมครวัสุขภาพมหานคร ครัง้ที ่3  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ ์ 
จ.กรุงเทพมหานคร 

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้  
 

สพจ. อ่างทอง 

24/08/2560 การตลาดแนวใหม่ ยุค 4.0 ก้าวไปสู่ยุค 
5.0 ส าหรบัผูป้ระกอบการ SMEs 

โรงแรมโบนีโต ้ชโินส ์        
จ.นครสวรรค ์

บรรยายพเิศษ สพจ.นครสวรรค ์

                   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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