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“รวยกระจุก จนกระจาย” ค ากล่าวสัน้ๆนี้ สะท้อนให้เห็นภาพความเหลื่อมล ้า   

ทางเศรษฐกจิในสงัคมไทยทีเ่ป็นปญัหาเรือ้รงัมานาน ขอ้มลูจากการส ารวจของส านักงาน

สถติแิห่งชาตใินปี 2558 ระบุว่าครวัเรอืนทัว่ประเทศมทีัง้หมดประมาณ 21 ลา้นครวัเรอืน 

มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อครวัเรอืนเดอืนละ 26,915 บาท มคี่าใชจ้่ายเฉลีย่เดอืนละ 21,157 บาท 

มคีรวัเรอืนทีม่หีนี้สนิประมาณ 10.4 ลา้นครวัเรอืน มหีนี้สนิเฉลีย่ครวัเรอืนละ 156,770 บาท

ในจ าวนนี้เป็นหนี้จากการท าการเกษตรรอ้ยละ 14.3

ขณะเดยีวกนันิตยสาร Forbs นิตยสารธุรกจิระดบัโลกได้จดัอนัดบั 50 เศรษฐไีทย 

ทีม่ ัง่คัง่ที่สุดในปี 2559 พบว่า เศรษฐไีทยร ่ารวยอนัดบั 1 มทีรพัยส์นิรวมราว 660,300 

ล้านบาทเศษ และรวยลดหลัน่ลงไปจนถึงอันดับที่ 50 มีทรัพย์สินทัง้หมดประมาณ 

12,000 ลา้นบาท!!!

ยทุธศาสตรก์ารค้าเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก

ทมีงาน กบภ.
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ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ
ดังกล่าว น ามาซึ่งปญัหาด้านต่างๆ
และเกีย่วพนักนัเป็นลกูโซ่ ไม่ว่าจะเป็น
ปญัหาด้านการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม 
สิง่แวดล้อม คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ฯลฯ โดยเฉพาะประชากรสว่นใหญ่ของ
ประเทศทีอ่ยู่ในภาคชนบทและมอีาชพี
เกษตรกรรมซึ่งถือเป็นรากฐานของ
ประเทศไทย แต่ขาดปจัจัยการผลิต  
ไร้ที่ดินท ากิน  เข้าไม่ถึงแหล่ งทุน   
ขาดความรู้ในการผลิต เมื่อมีผลผลิต
ล้นเกินก็เกิดปญัหาด้านการตลาด
พชืผลราคาตกต ่า ท าใหม้ปีญัหาหน้ีสนิ 
มปีญัหา ในครวัเรอืนและสงัคมตดิตามมา 

กระทัง่รฐับาลชุดปจัจุบนัทีม่ ีดร.สมคดิ จาตุศรพีทิกัษ์ เป็นรองนายกรฐัมนตรดีูแลนโยบายดา้นเศรษฐกจิ จงึไดท้บทวน
นโยบายเศรษฐกจิของประเทศ โดยหนัมาให้ความส าคญักบัการพฒันาและส่งเสรมิเศรษฐกจิฐานราก ซึง่เป็นประชากร
สว่นใหญ่ของประเทศ

กระทรวงพาณิชย ์ในฐานะกระทรวงเศรษฐกจิทีม่บีทบาทส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิการคา้ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ มีหน่วยงานทัง้ในส่วนกลางและภูมภิาค เร่งปรบัโครงสร้างการท างานในภูมภิาค บูรณาการการบรหิาร  
แบบกลุ่มจงัหวดัทัง้ภาครฐัและเอกชน ยกระดบัการท างานใหต้อบสนองปญัหาไดอ้ย่างรวดเรว็ พฒันาเศรษฐกจิของกลุ่มจงัหวดั
ใหส้ามารถท างานได้อย่างเต็มศกัยภาพ รองรบัการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและเชื่อมโยงการค้าสู่ตลาดที่กว้างขึ้น 
จดหมายขา่วฉบบันี้ เราจงึขอเสนอเรื่องแนวทางการขบัเคลื่อนการคา้เพื่อเศรษฐกจิฐานราก จดัท าโดยส านักงานนโยบาย
และยุทธศาสตรก์ารคา้ ซีง่เป็นหน่วยงานทีท่ าหน้าทีด่า้นนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ของประเทศ

ทีม่า : สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน(องคก์ารมหาชน)
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ทีม่า : ส านกังานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณชิย์ 6



เปิดตลาดภมิูภาค
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10ทีม่า : กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย์



ราคาขา้วหอมมะลทิีเ่กษตรกรขายไดร้าคาลดลงจากเดอืนก่อน 
ซึง่เกดิจากการทีข่า้วเริม่เขา้สู่ตลาดมากขึน้ และในช่วงเก็บเกีย่วมฝีนตก
ชุกท าให้ขา้วมคีุณภาพลดลง  ในขณะที่ สถานการณ์ส่งออก เริ่มชะลอ
จากค่าเงนิบาททีแ่ขง็ขึน้

ราคาปาล์มน ้ามนัมแีนวโน้มลดลงจากผลผลติจะเขา้สู่ตลาดมากขึ้น โดยส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) คาดว่าปี 2560 ผลผลติปาล์มน ้ามนั   
เดอืนพฤศจกิายนจะมปีระมาณ 0.912 ล้านตนั คดิเป็นน ้ามนัปาล์มดบิ 0.155 ลา้นตนั เพิม่ขึ้นจากผลผลติปาล์มทะลาย 0.826 ลา้นตนั เป็นน ้ามนัปาล์มดบิ 
0.140 ลา้นตนั ของเดอืนตุลาคม 2560 คดิเป็นรอ้ยละ 10.41 และรอ้ยละ 10.71 ประกอบกบัตลาดมาเลเซีย ราคาซื้อขายล่วงหน้าน ้ามนัปาล์มดบิยงัคงลดลง
อย่างต่อเนื่อง 

ข้าว

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา
ราคายางพาราทีเ่กษตรกรขายไดป้รบัตวัลดลง เนื่องจากภาวะ

การค้ายงัชะลอตวั ค่าเงนิบาทแขง็ค่าเมือ่เทยีบกบัเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ 
ส่งผลให้ราคาส่งออกยางพาราของไทยอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าคู่แข่ ง 
ประกอบกบัสต็อกยางของจีน ณ ตลาดเซี่ยงไฮ้ ยงัคงอยู่ในระดับสูง 
เท่ากบั 510,356 ตนั โดยเพิม่ขึน้จากเดอืนก่อนรอ้ยละ 6.73 ราคาน ้ามนั 
ดบิมแีนวโน้มปรบัตวัลดลง เนื่องจากสตอ็กน้ามนัดบิของสหรฐัฯ เพิม่ขึน้ 
ท าใหร้าคายางสงัเคราะหซ์ึง่เป็นสนิคา้ทดแทนยางพาราปรบัตวัลดลง 

ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั 

ราคาขา้วโพดที่เกษตรกรขายได้ปรบัตวัราคาสูงขึ้น เนื่องจาก
เริม่เขา้สู่ฤดหูนาวปรมิาณฝนลดลง ส่งผลใหข้า้วโพดเลี้ยงสตัว์มคีุณภาพดี
ขึ้นจาก ความชื้นที่ลดลง ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้า      
ชคิาโก ที่ปรบัตวัสูงขึ้น ราคาที่โรงงานอาหารสตัว์รบัซื้อ 7.98 บาท/กก. 
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.63 และราคาเฉลี่ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ส่งออก(F.O.B.) 8.29 บาท/กก. เพิม่ขึน้จากเดอืนก่อนรอ้ยละ 0.24

คาดการณ์สถานการณ์  

ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาขา้ว  จะมรีาคาสูงขึ้นได้ เนื่องจากตลาดมกีารแข่งขนัสูง 
เพื่อรบัซื้อข้าวสาหรบัเตรียมส่งมอบตามคาสัง่ซื้อของลูกค้าต่างประเทศในช่วง
เทศกาลปลายปี

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์–คาดว่าราคาขา้วโพดเลีย้งสตัว ์จะมรีาคาสงูขึน้ เนื่องจากเริม่เขา้สู่ฤดู
หนาวปรมิาณฝนลดลง ส่งผลให้ขา้วโพดเลี้ยงสตัว์มคีุณภาพดขีึ้นจาก ความชื้นที่
ลดลงรวมถึงการด าเนินโครงการสนิเชื่อเพื่อรวบรวมขา้วโพดเลี้ยงสตัว์และสร้าง
มลูค่าเพิม่โดยสถาบนัเกษตรกร ทีม่บีทบาทช่วยดูดซบัผลผลติส่วนเกนิในตลาดได้
ระดบัหนึ่ง ส่งผลใหร้าคารบัซื้อขา้วโพดเลีย้งสตัวจ์ะปรบัตวัเพิม่ขึน้

ยางพารา  - คาดว่าราคายางพาราจะปรบัตวัลดลง เนื่องจากเกษตรกรน ายางพาราในสตอ็ก
ออกมาจาหน่ายในตลาดเพิม่ขึน้ จากการคาดการณ์ว่าแนวโน้มราคาจะยงัไม่ดีข ึ้น  
ท าใหม้ปีรมิาณยางในตลาดมาก ประกอบกบัค่าเงนิบาทยงัคงแขง็ค่าต่อเนื่อง

มนัส าปะหลงั - คาดการณ์ว่าราคามนัส าปะหลงัที่เกษตรกรขายได้จะเพิม่ขึน้จากเดอืน
ก่อน ซึง่คาดว่าปรมิาณความตอ้งการทัง้ในและต่างประเทศทีม่เีพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
และจากแนวทางการก ากบัการน าเขา้ที่เพิม่ข ัน้ตอนการที่ต้องแสดงหนังสอืรบัรอง
สุขอนามยัพชื หนังสอืรบัรองถิน่ก าเนิดพชื หนังสอืรบัรองมาตรฐานสินคา้ และต้อง
น าเขา้โดยผ่านด่านตรวจโดยเฉพาะ ท าใหร้าคามนัส าปะหลงัมแีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้

ปาลม์น ้ามนั - คาดว่าราคาจะมทีศิทางลดลงต่อเนื่อง เนื่องจากผลผลติยงัคงเขา้สู่ตลาด
มาก ในขณะทีม่คีวามต้องการเพิม่น้อยกว่าผลผลติทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบกบั การคาดการณ์
ราคาน ้ามนัปาลม์ดบิของมาเลเซยีในปี 2561 คาดว่าจะปรบัตวัลดลงอยู่ในช่วง 2,600 -
2,700 ริงกิตต่อตนั (620.6–644.5 ดอลลาร์สหรฐัฯ) เนื่องจากคาดการณ์ปริมาณ
ผลผลติปาลม์น ้ามนัจะเพิม่ขึน้อยู่ที ่19.5 ลา้นตนั และผลผลติปาล์มน ้ามนัจะเพิม่ขึน้
สงูกว่าปี 2559

ราคามนัส าปะหลงัที่เกษตรกรขายได้ราคาเพิม่ขึน้  โดยขณะนี้ 
ผลผลติออกสู่ตลาดไมม่ากนัก เพิง่เริม่ต้นฤดูเกบ็เกีย่ว สง่ผลใหผ้ลผลติ
ไม่เพยีงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ และจากแนวทางการ
ก ากบัการน าเขา้มนัส าปะหลงัจากต่างประเทศทีเ่ขม้งวดมากขึน้ 

ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร /กรมการคา้ภายใน

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนพฤศจิกายน 2560

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน พ.ย.(บาท)

ราคา
เฉล่ีย
(ต.ค.)

สปัดาห์
1

สปัดาห ์2 สปัดาห ์3 สปัดาห ์4 ราคาเฉล่ีย
(พ.ย.)

%
ราคาเฉล่ีย
พ.ย./ต.ค.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 11,531 11,289 10,771 10,968 11,132 11,040 -4.26
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 1.41 1.57 1.66 1.67 1.77 1.67 18.44

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 45.88 43.37 42.80 42.08 41.51 42.44 -7.50
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทลาย นน.>15 กก. 3.49 3.67 3.35 3.16 3.15 3.33 -4.58
ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 5.86 5.94 5.97 6.40 6.39 6.18 5.46
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แวดวงพาณิชย์

 วนัที่ 14 พฤศจกิายน 2560 กรมการคา้ภายในร่วมกบัจงัหวดั
บุรรีมัย์ จดัสมัมนาเสรมิสรา้งเพื่อประชาสมัพนัธม์าตรการช่วยเหลอื
เกษตรกรของรฐับาล ปีการผลติ 2560/61 ใหก้บัเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกรและคณะอนุกรรรมการบรหิารจดัการข้าว
ระดบัจงัหวดั จงัหวดับุรรีมัย์ นครราชสมีา ชยัภูมิ และสรุนิทร์
จ านวน 200 ราย ณ หอ้งประชุมบุรเีทล ฮอล 1 โรงแรมบุรเีทล
อ าเภอเมอืงบุรรีมัย์ จงัหวดับุรรีมัย์ ในโอกาสนี้ อธบิดกีรม
การคา้ภายใน และคณะ ลงพืน้ทีพ่บปะเกษตรกรบา้นเสมด็
ต าบลสองชัน้ อ าเภอกระสงั ทีม่คีวามประสงคจ์ะเขา้ร่วม
โครงการสนิเชื่อชะลอการขายขา้วเปลอืกนาปี ปีการผลติ60/61
รวมทัง้เพื่อรบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของเกษตรกร
โดยมพีาณิชยจ์งัหวดับุรรีมัย์ นายอ าเภอกระสงั ธ.ก.ส. พืน้ที่
และหวัหน้าสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งใหก้ารตอ้นรบั

 วนัที่ 10 พฤศจกิายน 2560 จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ โดยท่านรอง
ผู้ว่าราชการจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (นายธีรพนัธ์ นันทกิจ)
พาณิชยจ์งัหวดั เกษตรจงัหวดั อุตสาหกรรมจงัหวดั สมาคม
ชาวสวนสบัปะรดฯ และโรงงานแปรรูปสบัปะรด 10 แห่ง ไดม้ี
การประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปญัหาราคาสบัปะรด
ทีป่รบัราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง ผลการประชุมสรุปได้ ดงันี้
1. โรงงานทุกแหง่จะตรงึรบัซือ้สบัปะรดราคาหน้าโรงงานขัน้ต ่า 3.20
บาท/กก. ตัง้แต่วนัที่ 11 พย.เป็นตน้ไป
2. ผลผลติจงัหวดัประจวบครีขีนัธท์ีจ่ะออกสูต่ลาดมาก ในชว่งเดอืน
พย.-ธค. จ านวน 253,254 ตนั โดยก าลงัการผลติของโรงงานมกี าลงั
การผลติ 5,800 ตนั/วนั สามารถรองรบัผลการผลติไดท้ัง้หมด

 วนัที่ 7-8 พฤศจกิายน 2560 คณะกรรมการทดสอบปาลม์น ้ามนั
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการรบัซื้อปาล์มน ้ามนัตามคุณภาพ
จงัหวดักระบี่ ไดร้่วมกนัทดสอบวเิคราะหห์าค่าเปอรเ์ซน็ตน์ ้ามนั
ปาลม์ทีส่กดัได้ ครัง้ที่ 2 ณ บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์
จ ากดั(มหาชน) อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ สรุปผลการทดสอบ
ไดด้งันี้
1. วตัถุดบิทีป้่อนเขา้สู่ระบบทดสอบฯ รวบรวมจากเกษตรกรใน
จงัหวดักระบี่ ตรงั นครศรธีรรมราช ชมุพร สรุาษฎรธ์านี และ
พงังา 129 ราย จ านวน 696.46 ตนั
2. ปรมิาณน ้ามนัปาลม์ดบิทีส่กดัได้ จ านวน 140.565 ตนั
3. เปอรเ์ซน็ตน์ ้ามนัปาลม์ทีส่กดัได้ 20.18% (ครัง้ก่อน 29 พฤษภาคม
2560 เปอรเ์ซน็ตท์ีส่กดัได้ 19.77%)
4. ราคาทีบ่รษิทัสหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน)
รบัซือ้ก่อนการทดสอบที่ 19% ราคา 4.35 บาท/กก. และจากผล
การทดสอบบรษิทัฯ จะตอ้งจา่ยสว่นต่าง ใหก้บัเกษตรกรเพิม่ขึน้
0.35 บาท/กก. คดิเป็นราคารวม 4.65 บาท/กก. (สว่นต่าง 1.18%)
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 วนัที่ 14 พฤศจกิายน 2560 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัพะเยา
ออกตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีน การตดิป้ายแสดงราคาสนิคา้และ
การจ าหน่ายสนิคา้ในราคาแพงกว่าปกตขิองรา้นคา้ทีเ่ขา้ร่วม
โครงการธงฟ้าประชารฐัในพืน้ทีต่ าบลแม่นาเรอื อ าเภอเมอืง
จงัหวดัพะเยา ซึง่จากการตรวจสอบพบว่ารา้นคา้มกีารตดิป้าย
ราคาชดัเจน และราคาจ าหน่ายสนิคา้เป็นราคาทีไ่ม่สงูกว่าราคา
ตลาดทัว่ไป



 วนัที่ 25 พฤศจกิายน 2560 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัเพชรบรูณ์
เทศบาลเมอืงหล่มสกั มหาวทิยาลยันเรศวร เปิดงาน "กจิกรรม
การแสดงวฒันธรรมวถิชีมุชน คนเดนิไทหล่ม" ณ บรเิวณลาน
หอพพิธิภณัฑห์ล่มศกัดิ ์ภายใตโ้ครงการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพ
การประกอบธุรกจิตลาด ปีงบประมาณ 2560 โดยมนีายบรรจบ
มารอด รองนายกเทศมนตรเีมอืงหล่มสกั เป็นประธานในพิธี
สว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้ง ภาคเอกชน ร่วมกจิกรรม และพาณิชย์
จงัหวดัเพชรบรูณ์ คณะทีป่รกึษาจากมหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดั
พษิณุโลก กล่าวตอ้นรบัและรายงานวตัถุประสงคก์ารจดักจิกรรม
ครัง้นี้ เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธใ์หต้ลาดตอ้งชมเป็นทีรู่จ้กัอย่าง
กวา้งขวาง โดยน ากจิกรรมทีแ่สดงถงึวฒันธรรมทอ้งถิน่ วถิชีมุชน
มาน าเสนอดงึดดูนกัท่องเทีย่วใหแ้วะเวยีนเขา้มาเยีย่มชมและซือ้
สนิคา้ของคนในชุมชน ชุดการแสดงวฒันธรรมพืน้ถิ่นอนัเป็น
อตัลกัษณ์ อาทิ การแสดงฟ้อนหนุ่มลาวพุงขาวเกีย้วสาวไทหล่ม
การแสดงฟ้อนบุญห่มขา้วประดบัดนิ การแสดงโปงลางล าไห
ฟ้อนเทดิพระเกยีรตจิกัรวีงศ์ ร าวงยอ้นยุค การจ าหน่ายอาหาร
โบราณพืน้ถิน่ การทอผา้หวัแดงตนีกาบ การตมีดี ฯลฯ ซึง่ในช่วง
เดอืนพฤศจกิายน-กุมภาพนัธข์องทุกปี เป็นช่วงทีน่กัท่องเทีย่ว
จ านวนมากนิยมไปเทีย่วจงัหวดัเพชรบรูณ์ และไปเทีย่วชมตลาด
ตอ้งชมแหง่นี้

 วนัที่ 24 พฤศจกิายน 2560 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัชมุพร
ร่วมกบั ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร ร่วมประเมนิปรมิาณ
ผลผลิตปาล์มน ้ามนั ซึ่งคาดว่าจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือน
พฤศจกิายน – ธนัวาคม 2560 โดยใชว้ธิี
1. ตรวจนบัทะลายปาลม์โดยตรง (สุม่ตวัอย่าง) 
2. ส ารวจภาวะการผลติโดยการสมัภาษณ์ ในพืน้ทีอ่ าเภอทา่แซะ
และอ าเภอละแมเพื่อน าผลการพยากรณ์มาใชใ้นการออกมาตรการ
เชงินโยบายต่อไป

 วนัที่ 21 พฤศจกิายน 2560 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดักาฬสนิธุ์
จดัพธิเีปิดงานตลาดนัดขา้วเปลอืก ปีการผลติ 60/61 ครัง้ที่ 1
ณตลาดกลางขา้วและพชืไร่จงัหวดักาฬสนิธุ์ อ.ยางตลาด โดยรองผูว้่า
ราชการจงัหวดักาฬสนิธุ์ (นายสนัน่ พงษ์อกัษร) เป็นประธาน
ทัง้นี้ การจดังานตลาดนดัขา้วเปลอืก เพื่อใหม้แีหล่งการซือ้ขาย
ขา้วเปลอืก โดยมผีูซ้ือ้หลายราย ผูข้ายมสีทิธิเ์ลอืกขายไดร้บัความ
เป็นธรรมในการซือ้ขาย การใชเ้ครื่องชัง่น ้าหนกั เครื่องวดัความชืน้
การหกัสิง่เจอืปน งานตลาดนดัขา้วเปลอืก ครัง้ที่ 1 ระหว่าง
วนัที่ 21-23 พฤศจกิายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ตลาด
กลางขา้วและพชืไร่จงัหวดักาฬสนิธุ์ มผีูซ้ือ้ 5 ราย เกษตรกรขายได้
ราคาสงูกว่าตลาดทัว่ไปไมน้่อยกว่าตนัละ 200 บาท

 วนัที่ 30 พฤศจกิายน 2560 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดันครราชสมีา
ร่วมกบัส านกังานเกษตร อ าเภอครบุรี จดัใหม้กีารลงนามบนัทกึ
ความร่วมมือ(MOU) ซื้อขายมนัส าปะหลงัสด/มนัเส้นสะอาด
ปีการผลติ2560/61 ระหว่างโรงแป้ง บรษิทั เยนเนรลั สตารช์ จ ากดั
บรษิทั ทพีเีค เอทานอล จ ากดั กบั เครอืขา่ยเกษตรกรผูป้ลกู
มนัส าปะหลงัแปลงใหญ่ อ าเภอครบุรี ณ หอ้งประชมุส านกังาน
เกษตรอ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสมีา โดยมกีารตกลงซือ้ขาย
ผลผลติหวัมนัสด 34,327 ตนั และมนัเสน้สะอาด 65 ตนั ในราคา
น าตลาดตนัละ50บาท 13
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วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ
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