
         13 ตุลาคม 2560 ครบ 1 ปี วนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิล 
อดุลยเดช บรมนาถบพติร ความอาลยัยงัคงมอียู่ทัว่ทุกแหง่ หยดน ้าตายงัคงเทยีบไมไ่ด้
กบัหยาดเหงื่อจากการทรงงานหนกัของพระองค ์ เพื่อพฒันาความเป็นอยูข่องราษฎรให้
ดขีึน้ สามารถพึง่ตนเองได ้ด ารงชวีติอย่างเป็นสขุและยัง่ยนื  
          เพื่อเป็นการระลกึถงึพระมหากรุณาธคิุณ ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิล 
อดุลยเดช ทรงมต่ีอปวงชนชาวไทย จดหมายขา่วฉบบันี้จงึขอเสนอศาสตรข์องพระราชา   
สูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
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ศาสตรข์องพระราชาสู่การพฒันาท่ียัง่ยืน 
Sufficiency for Sustainability 

           ศาสตรข์องพระราชาเรื่องเศรษฐกจิพอเพยีง เป็นแนวคดิทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล 
อดุลยเดชพระราชทานใหก้บัปวงชนชาวไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางทีจ่ะน าประเทศไทยไปสู่
การพฒันาทีส่มดุลและยัง่ยนื โดยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ทีป่ระมวลจากพระราชด ารสัเกีย่วกบั
การพฒันาทีไ่ดพ้ระราชทานในหลายโอกาสตัง้แต่ปี พ.ศ. 2517 และหลงัวกิฤตเศรษฐกจิ พ.ศ. 2540 จนถงึ
ปจัจุบนั หมายถงึ “การด ารงชวีติ และการบรหิารจดัการทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของ ทางสายกลาง และความไม่
ประมาท มุ่งประโยชน์สว่นรวมมากกว่าประโยชน์สว่นตน และค านงึถงึผลตอบแทนในระยะยาวมากกว่า
ระยะสัน้” โดยมเีป้าหมายเพือ่สรา้งความสมดุลระหวา่ง ความอยากมอียากได ้กบั ความตอ้งการขัน้พืน้ฐาน
และทรพัยากรทีเ่รามอียู่อย่างจ ากดั ซึง่ท าใหเ้รามชีวีติทีม่ ัน่คงได ้ หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงใชค้วามรู้
และคณุธรรมเป็นฐาน โดยกลัน่กรองกระบวนการความคดิในการจดัการ ผา่นหลกัของ ความพอประมาณ มเีหตุผล 
และมภีมูคิุม้กนั ซึง่จะน าไปสูก่ารตดัสนิใจทีร่อบคอบ ระมดัระวงั ถูกตอ้ง และเหมาะสมส าหรบัตวัเราและสถานการณ์ 
ต่างๆ ท าใหเ้กดิความสมดุลและยัง่ยนืในชวีติ 
           แนวคดิของความพอเพยีงจะชว่ยท าใหเ้กดิความสมดุลครอบคลุมทัง้ 4 ดา้น ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกจิ 
สงัคม สิง่แวดลอ้ม และวฒันธรรม เมื่อเกดิความสมดุล เราจะสามารถพึง่ตนเองได ้ มภีูมติา้นทานและอยู่ด ี  
มสีขุ สามารถปรบัตวัเมื่อเผชญิกบัความยากล าบากได ้ ความสมดุลท าใหเ้กดิความมัน่คงและภูมติา้นทาน  
ต่อวกิฤตต่ิางๆ ซึง่น าไปสูค่วามยัง่ยนืในทีส่ดุ ไม่วา่จะเป็นความยัง่ยนืในแงข่องการพฒันาประเทศหรอืใน
ชวีติของแต่ละบุคคลกต็าม 
           ซึง่กระทรวงพาณิชย์มุ่งมัน่ที่จะน้อมน าศาสตร์พระราชาของในหลวงรชักาลที่ 9 และน้อมน าแนว     
พระบรมราโชบายของรชักาลที ่10 ทีม่พีระราชประสงคส์บืสาน รกัษา และต่อยอดแนวพระราชด ารต่ิาง ๆ 
ของรชักาลที ่9 มาก าหนดนโยบายในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศ โดยเน้นการท างาน เพื่อสรา้งให้
เกดิความสมดุลของทุกฝา่ยตัง้แต่ผูผ้ลติจนถงึผูบ้รโิภค เร่งสรา้งเสถยีรภาพราคาสนิคา้เกษตร รวมถงึสรา้ง
มูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมสนิค้าเกษตรนวตักรรม เน้นให้เกษตรกรสามารถยืนได้ด้วยตนเอง พร้อมพฒันาและ
ยกระดบัตลาดชุมชน ใหส้ามารถขายสนิคา้ทอ้งถิน่ไดม้ากขึน้ ตลอดจนพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการไทย 
ควบคู่กบัการขยายการคา้ไปยงัต่างประเทศ 

2 ทีม่า : มลูนิธมิ ัน่พฒันา 
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สินค้า 

 ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน ต.ค.(บาท) 

ราคา
เฉล่ีย 
(ก.ย.) 

สปัดาห ์
1 
  

สปัดาห ์2 
  
 

สปัดาห ์3 
  
 

สปัดาห ์4 
  
 

ราคาเฉล่ีย 
(ต.ค.) 

%  
ราคาเฉล่ีย 
ต.ค./ก.ย. 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 11,342 11,571 11,647 11,641 11,430 11,531 1.67 
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 1.30 1.36 1.36 1.40 1.46 1.41 8.46 

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 51.96 47.57 48.04 46.55 44.06 45.88 -11.7 
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทลาย นน.>15 กก. 3.72 3.57 3.49 3.33 3.50 3.49 -6.18 
ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 6.00 5.94 5.91 5.77 5.80 5.86 -2.33 

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนตลุาคม 2560 
  
 

 
             ราคาขา้วหอมมะลทิี่เกษตรกรขายได้ราคาเพิม่ขึ้น ในขณะที่
ราคาขา้วเปลอืกเจ้า 5% และราคาขา้วเปลอืกเหนียวเมล็ดยาว ลดลง
จากเดือนก่อน ซึ่งราคาข้าวหอมมะลิที่สวนทางกบัราคาข้าวชนิดอื่น
เนื่องจากสต็อกข้าวหอมมะลิเหลือไม่มากนัก ในขณะที่ สถานการณ์
ส่งออก เริม่ชะลอจากค่าเงนิบาทที่แข็งขึ้น ส าหรบัราคาขา้วเหนียวที่
ปรบัตวัลดลงมากนัน้ เกดิจากมผีลผลติเขา้สู่ตลาดมาก ประกอบกบัราคา
ในปีทีผ่่านมาจงูใจใหพ้ืน้ทีภ่าคกลางปลกูขา้วเหนียวนาปรงัมากขึน้ 

           ราคาปาล์มน ้ามนัมแีนวโน้มลดลงจากผลผลติจะเขา้สู่ตลาด
มากขึน้ โดยส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร คาดว่าปี 2560 ผลผลติ
ปาลม์น ้ามนัเดอืนตุลาคมจะมปีระมาณ 0.826 ลา้นตนั คดิเป็นน ้ามนั
ปาลม์ดบิ 0.140 ลา้นตนั สูงขึน้จากผลผลติปาล์มทะลาย 0.778 ลา้น
ตนั คดิเป็นน ้ามนัปาล์มดบิ 0.132 ลา้นตนั ของเดอืนกนัยายน 2560 
คดิเป็นรอ้ยละ 6.17 และรอ้ยละ 6.06 ตามล าดบั 
 

ข้าว 

  ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์ 

ยางพารา    
               ราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้ปรบัตัวลดลง เนื่องจาก 
ตลาดจนีหยุดการซื้อขายในช่วงตน้เดอืนซึง่เป็นวนั ชาตจินี ประกอบกบั
ปริมาณยางพารายงัคงเข้าสู่ตลาดมากขึ้น และปริมาณสต็อกยาง ณ 
ตลาดเซีย่งไฮเ้พิม่ขึน้ นอกจากนี้ ราคายางพารายงัไดร้บัแรงกดดนัจาก
เงนิบาททีม่แีนวโน้มแขง็ค่า 

ปาลม์น ้ามนั  

มนัส าปะหลงั  

            ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวลดลงเล็กน้อย
เนื่องจาก มผีลผลติขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ปี 2560/2561 เริม่ออกสู่ตลาด 
ประกอบกบัราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชคิาโกเดอืนธนัวาคม 2560 
ขา้วโพดเมล็ดเหลอืงอเมรกินั สปัดาห์สุดท้ายเฉลี่ยบุชเชลละ 349.92 
เซนต์ (4,592 บาท/ตนั) ลดลงจากบุชเชลละ 353.12 เซนต์ เมื่อเทยีบ
กบัราคาสปัดาหส์ุดทา้ยของเดอืนกนัยายน  

คาดการณ์สถานการณ์   
 
ข้าว – คาดการณ์ว่าราคาขา้วเปลอืกหอมมะล ิและขา้วเหนียวเมลด็ยาวจะมรีาคาสูงขึน้ได ้
จากนโยบายโครงการสนิเชื่อชะลอการขายขา้วเปลอืกนาปีปีการผลติ 2560/61 โดยเริม่
ด าเนิน โครงการฯตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2560 ถงึ 28 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยคาดว่า
จะสามารถชะลอการขายขา้วในตลาด เป้าหมาย 2 ล้านตนั โดยขา้วเปลอืกเหนียวจะ 
เขา้ร่วมโครงการฯ ดงักล่าวมากขึน้ เนื่องจากราคาขา้วเหนียวในโครงการฯ สูงกว่าราคา
ตลาดในขณะนี้ ซึง่จะท าใหม้อุีปทานในตลาดน้อยลง 
  
ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์– คาดการณ์ว่าราคาขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ จะมรีาคาสูงขึน้ เนื่องจากเริม่เขา้
สู่ฤดูหนาวปรมิาณฝนลดลง ส่งผลใหข้า้วโพดเลี้ยงสตัว์มคีุณภาพดขีึน้จากความชื้นที่ลดลง
รวมถงึการใชโ้มเดลไตรภาค ีประสานการเชือ่มโยงการรบัซื้อขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ระหว่าง
เกษตรกร พ่อค้าคนกลาง และโรงงานอาหารสตัว์ ท าให้ผลผลติขา้วโพดเลี้ยงสตัว์มี
ตลาดรองรบัทีแ่น่นอนและช่วยพยุงราคารบัซื้อให้สงูขึน้จะเป็นปจัจยัหนุนใหร้าคาได ้ 
 
ยางพารา – คาดว่าราคายางพาราจะปรับตัวลดลง เนื่องจากราคายางตลาดล่วงหน้า
ต่างประเทศปรบัตวัลดลงและปรมิาณ ผลผลติออกสู่ตลาดเพิม่มากขึน้ 
 
มนัส าปะหลงั – คาดการณ์ว่าราคามนัส าปะหลงัทีเ่กษตรกรขายไดจ้ะเพิม่ขึน้จากเดอืนก่อน 
ซึ่งคาดว่าปริมาณความต้องการทัง้ในและต่างประเทศที่มีเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะ แนวโน้มการส่งออกมนัเส้นไปประเทศจนีซึ่งเป็นคู่ค้าที่ส าคญัเพิม่ขึน้ตาม
ความต้องการเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบตัง้ต้นในการผลิตแอลกอฮอล์ รวมถึงผลจากการ 
ร่วมมอืกนัของคณะกรรมการร่วมดแูลการคา้ผลติภณัฑม์นัส าปะหลงัไทยในการก าหนด
ราคาขัน้ต ่าหรบัส่งออกมนัเสน้ โดยไมข่ายตดัราคากนั 
 
ปาลม์น ้ามนั – คาดการณ์ว่าราคาจะมทีศิทางแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง เนื่องจากผลผลติยงัคง
เขา้สู่ตลาดมาก ในขณะทีม่คีวามตอ้งการเพิม่น้อยกว่าผลผลติทีเ่พิม่ขึน้ โดยกระทรวงเกษตร
สหรฐัฯ คาดการณ์ว่าผลผลติของโลกมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 3.22 ต่อปีแต่ปรมิาณ
ความต้องการใชม้แีนวโน้มเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 1.98 ต่อปี ซึ่งสดัส่วนการเพิม่ขึน้ของ
ความตอ้งการใชน้้อยกว่าสดัส่วนการเพิม่ขึน้ของผลผลติ ส่งผลให้สตอ็กน ้ามนัปาลม์ของ
โลกยงัคงอยู่ในระดบัสงู 

           ราคามนัส าปะหลงัที่เกษตรกรขายได้ราคาเพิม่ขึ้น แต่ราคา
ยงัคงอยู่ในเกณฑ์ต ่า โดยขณะนี้ ผลผลติออกสู่ตลาดไม่มากนัก เพิง่
เริม่ต้นฤดูเกบ็เกี่ยว โดยจะออกสู่ตลาดมากในช่วงไตรมาสแรกของปี 
2561 สง่ผลให้ผลผลิตไมเ่พียงพอตอ่ ความต้องการของผู้ประกอบการ 

     ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร /กรมการคา้ภายใน 8 



แวดวงพาณิชย ์

  วนัที ่18 ตุลาคม 2560 สนง.พณจ.สน.ร่วมกบัเจา้หน้าที่
สรรพสามติ เจา้หน้าทีฝ่า่ยปกครอง อ.สว่างแดนดนิ เจา้หน้าที่
ทหาร ต ารวจ ร่วมกนัตรวจสอบภาวะการจ าหน่ายสนิคา้
ของรา้นคา้สง่ใน อ.สว่างแดนดนิ เพื่อเป็นการป้องปรามมใิห้
มกีารกกัตุนสนิคา้ เพื่อเกง็ก าไรจากการปรบัเพิม่ขึน้ของภาษี 
สรุา บุหรี ่และความหวาน พบวา่สว่นใหญ่ยงัคงจ าหน่ายสนิคา้ 
ตามปกต ิ ไมพ่บการกกัตุน สนิคา้ยงัคงมรีาคาเดมิ แต่รา้นคา้
แจง้ว่าสนิคา้ประเภทกาแฟกระป๋องจะปรบัราคาขึน้ในเดอืนหน้า 
สนิคา้ยงัมเีพยีงพอต่อการจ าหน่าย 

  วนัที ่16 ตุลาคม 2560 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัชมุพร ลงพืน้ที ่
ส ารวจและตรวจสอบสถานการณ์ผกั ผลไมแ้ละวตัถุดบิอาหารเจ 
ณ ตลาดสดเทศบาลเมอืงชมุพร จ.ชมุพร เพื่อป้องปรามมใิห้
ผูป้ระกอบการฉวยโอกาสขึน้ราคาจ าหน่ายสนิคา้ ในช่วงเทศกาล
กนิเจ (20-28 ตุลาคม 2560) สง่ผลกระทบต่อประชาชนจาก
ภาวะราคาทีป่รบัตวัสงูขึน้ สรุปผลได ้ดงันี้ 
1) ผกัและผลไมส้ว่นใหญ่ราคายงัคงทรงตวั มกีารปรบัขึน้ลงเลก็น้อย 
ตามกลไกตลาด ยกเวน้ ผกัคะน้า ผกัช ี ผกัหอม และคื่นฉ่าย 
ราคาปรบัสงูประมาณรอ้ยละ 50-80 เน่ืองจากไดร้บัผลกระทบ
จากภาวะน ้าท่วมในแหล่งผลติ 
2) ราคาเนื้อสกุรมกีารปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 8-10 เนื่องจากเป็นช่วง
ปิดเทอมและใกลเ้ขา้สูเ่ทศกาลกนิเจ ท าใหค้วามตอ้งการบรโิภค
เน้ือสกุรลดลง 
3) เจา้หน้าทีไ่ดแ้นะน าใหผู้ป้ระกอบการและประชาชนหนัมาจ าหน่าย
และบรโิภคผกัอนิทรยีแ์ละผกัพืน้บา้นปลอดสารพษิ อาท ิผกัเหลยีง  
ผกักดู  ผกัหวาน และต าลงึ  เพือ่สขุภาพทีด่แีละเป็นการสนบัสนุน
นโยบายเกษตรอนิทรยีข์องกระทรวงพาณิชยท์างสือ่ Social media 
อาท ิLine Facebook และวทิยุทอ้งถิน่ 

  วนัที ่16 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั 
บงึกาฬ ร่วมกบัส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดั ส านกังานเกษตร
จงัหวดัและบรษิทัประชารฐัรกัสามคัคบีงึกาฬ จ ากดั จดัประชุม
ผูป้ระกอบการ OTOP/SME ,Yong Smart Farmers  หารอืระดม
ขอ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะเตรยีมจดังาน "บงึกาฬเทรดแฟรส์ูอ่าเซยีน" 
ณ หอ้งประชุมทองพลูศริกิาโม ศาลากลางจงัหวดับงึกาฬ 
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  วนัที ่19 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ส านกังานพาณิชย ์
จงัหวดัชลบุร ีลงพืน้ทีด่ าเนินการ ดงันี้ 
  1. ร่วมหารอื กบัหวัหน้าส านกัปลดั เทศบาลเมอืงแสนสขุ 
และลงพืน้ที ่ถนนคนเดนิบางแสน Bangsaen Walking Street  
เพื่อส ารวจและคดัเลอืกตลาดชุมชนเป้าหมายทีม่คีวามพรอ้ม 
และสามารถยกระดบัเป็นตลาดตอ้งชมในปี 2561  
   2. ด าเนินการตรวจสอบภาวะราคาสนิคา้ในชว่งเทศกาล
กนิเจ ในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเมอืงชลบุร ีและ อ าเภออื่นๆ พบว่า  
  - ประชาชนออกมาจบัจา่ยใชส้อย ซือ้วตัถุดบิอาหารเจ 
ประเภท พชืผกัและผลไม ้ อาหารเจปรุงส าเรจ็ ค่อนขา้ง
คกึคกั ทัง้นี้ ผูป้ระกอบการ ไดม้กีารปิดป้ายแสดงจ าหน่าย
ราคาสนิคา้อย่างเปิดเผยและชดัเจน 
  -  ราคาอาหารเจปรุงส าเรจ็โดยภาพรวม ใกลเ้คยีงกบัปีที่
ผ่านมา ยกเวน้ราคาผกัผลไมส้งูขึน้เลก็น้อยเมือ่เทยีบกบัใน 
ช่วงเดยีวกนักบัปีทีแ่ลว้ 



  วนัที ่29 ตุลาคม 2560 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัอุดรธานี 
ออกส ารวจปรมิาณการผลติ ผลผลติเฉลีย่/ไร ่ขา้วนาปี ปีการ
ผลติ 2560/61 ร่วมกบัผูแ้ทนเกษตรเกษตรฯ เกษตรและสหกรณ์ 
จงัหวดั ผอ.ศนูยส์ านกังานเศรษฐกจิการเกษตร เกษตรจงัหวดั 
ผอ.ศนูยเ์มลด็พนัธุข์า้ว สถานพีฒันาทีด่นิ สภาเกษตรกร ในพืน้ที ่
อ าเภอบา้นดุง(ต.นาด ีต.บา้นดุง ต.นาค า ต.บา้นตาด) 

  วนัที ่27 ตุลาคม 2560 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดันครนายก 
ไดร้บัสมคัรรา้นคา้โครงการธงฟ้าประชารฐัใน 4 อ าเภอ (41 
ต าบล) จ านวน 77 รา้น (เป้าหมาย 57 รา้น) กระทรวงการคลงั 
โดยธนาคารกรุงไทยเขตปราจนีบุร ีซึง่รบัผดิชอบจงัหวดันครนายก 
ดว้ย ไดต้ดิตัง้เครื่อง EDC ใน 4 อ าเภอแลว้ จ านวน 12 เครื่อง 
ใน 12 ต าบล (ยงัรอการตดิตัง้ 29 ต าบล) ทัง้นี้ ส านกังานฯ 
ไดส้ง่มอบป้ายประชาสมัพนัธเ์พิม่ใหก้บัรา้นทีต่ดิตัง้เครื่อง EDC 
พรอ้มทัง้ไดอ้อกตรวจสอบและแนะน าแนวทางปฏบิตั ิ   การจ าหน่าย 
สนิคา้ผ่านบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั 

  วนัที ่29 ตุลาคม 2560 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัสกลนคร 
ออกร่วมส ารวจผลผลิตข้าวของจังหวัดสกลนครร่วมกับ
ผูแ้ทนของกรมการขา้ว ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร และ
ส านักงานเกษตรจงัหวดัสกลนคร เพื่อประเมนิผลผลติขา้ว 
ในภาพรวมของจงัหวดั 

  วนัที ่27 ตุลาคม 2560 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัแมฮ่อ่งสอน 
ไดล้งพืน้ อ.ขนุยวม เพื่อท าการตรวจสอบการรบัซือ้ขา้วโพด
เลีย้งสตัว ์โดยทางรา้นฯรบัซือ้ราคาขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ดงันี้ 
1.ช่วงความชืน้ 24.1-26.0 รบัซือ้ 4.20 บาท/กโิลกรมั 
2.ช่วงความชืน้ 26.1-28.0 รบัซือ้ 4.10 บาท/กโิลกรมั 
3.ช่วงความชืน้ 28.1-30.0 รบัซือ้ 4.00 บาท/กโิลกรมั 
   เจา้หน้าทีท่มีงานไดแ้นะน าการปิดป้ายแสดงและแนะน า
การใชเ้ครื่องวดัความชืน้ ส าหรบัการวดัความชืน้ในการรบัซือ้ 
แต่ละครัง้ 

  วนัที ่ 30 ตุลาคม 2560 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั/ผูแ้ทน  
เพชรบรูณ์ พษิณุโลก สระบุร ีลพบุร ีและชยัภมู ิร่วมตอ้นรบั 
ท่านทีป่รกึษางานการพาณิชย ์ (นายสมชาต ิสรอ้ยทอง) และ
คณะฯ ลงพืน้ทีพ่บปะหารอื เกษตรกรผูป้ลกูขา้วโพดเลีย้งสตัว์ 
คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรหนองไผ ่จ ากดั ณ สหกรณ์
การเกษตรหนองไผ่ จ ากดั สาขาท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ ่ 
ฟารม์หมพูศิสมยั ต.ท่าพล อ.เมอืง, ลานรบัซือ้พชืไร่เกษตรโบท 
อ.หล่มเกา่ และวนัที ่31 พฤศจกิายน 2560 พบปะเกษตรกร 
ณ สหกรณ์ผลติผกัน ้าดุกใต้ อ.หล่มสกั เพื่อตดิตามสถานการณ์ 
สนิคา้เกษตรขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ การเชือ่มโยงตลาดสนิคา้ขา้วโพด 
เลีย้งสตัว ์และการสง่เสรมิตลาดสนิคา้ตามแผนงานกรนีมาร์เกต็ 
ในจงัหวดัเพชรบรูณ์  เตรยีมความพรอ้มในการตอ้นรบัท่าน
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย ์และคณะ ในโอกาสลงพืน้ที่
ปฏบิตัริาชการทีจ่งัหวดัเพชรบรูณ์ ระหว่างวนัที ่2–3 พฤศจกิายน 
2560 

  วนัที ่28 ตุลาคม - 2 พฤศจกิายน 2560 ส านกังานพาณิชย์
จงัหวดัพะเยา สง่ผูป้ระกอบการจงัหวดัพะเยา จ านวน 3 ราย 
เขา้ร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ ณ แขวงอุดมไชย สปป.ลาว 
เน่ืองในโอกาสงานทอดกฐนิสามคัคมีติรภาพไทย - สปป.ลาว 
โดยมกีลุ่มผูป้ระกอบการ/สนิคา้เขา้ร่วม ดงันี้ 
1. กลุ่มกลว้ยอบตราเรอืนไทย (กลว้ยแปรรูป/แคบหม/ูน ้าพรกิ/ 
ไอศครมี) 
2. กลุ่มรองเทา้เทวราช (รองเทา้พืน้เมอืง/เสือ้มดัยอ้ม/ผลติภณัฑ ์
จากผกัตบชวา) 
3. กลุ่มภูกามยาวเครื่องหนงั (กระเป๋า/เขม็ขดั) 
   ทัง้นี้แขวงอุดมไช ไดจ้ดัเจา้หน้าทีแ่ผนกอุตสาหกรรมและ
การคา้ มาอ านวยความสะดวกในการเดนิทางผ่านด่านน ้าเงนิ 
แขวงไชยะบุร ี ดา้นตรงขา้มด่านพรมแดนหว้ยโก๋น อ.เฉลมิ
พระเกยีรต ิจ.น่าน 
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                   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 

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

สาระน่ารู้ 
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วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 

08/11/2560  -  
 08/11/2560 

พัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ 
Passport to Global Challenge : PGC 
by NEA 

โรงแรมSiam Oriental  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

อบรม SME Startup และแนวคดิ
ธุรกจิยุคใหม ่

 สพจ. สงขลา 

11/11/2560  - 
 13/11/2560 

มหกรรม ชมิ ชอ้ป เทีย่ว ของด ี4 จงัหวดั 
@ชากงัราว 

ลานอนุรกัษ์วฒันธรรมไทยสริิ
จติอุทยาน จ.ก าแพงเพชร 

งานแสดง จ าหน่ายสนิคา้และบรกิาร สพจ. ก าแพงเพชร 

 15/11/2560  -  
17/11/2560 

พธิเีปิดงาน “ตลาดน ้าคลองโคกขามร่วม
ใจประชารฐั” 

ตลาดน ้าคลองโคกขามร่วมใจ
ประชารฐั ต.โคกขาม อ.เมอืง 
จ.สมทุรสาคร 

ตลาดตอ้งชม  สพจ. สมทุรสาคร 

เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน 

กิจกรรมภมิูภาค ...เดือนพฤศจิกายน 

Sustainable Development Goals 

ทีม่า : มลูนิธมิ ัน่พฒันา  


