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จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาคฉบับเดือนมีนาคม
ขอน าเสนอเรื่องเศรษฐกจิไทย ในปี 2561 และสรุป
ภาวะเศรษฐกจิการคา้ภูมภิาค โดยในช่วงครึง่ปีแรก
เศรษฐกิจมีการขยายตัวที่ดี จากอุปสงค์ในและ
ต่างประเทศ แต่แผ่วลงในช่วงครึง่ปีหลงั เนื่องจาก
การลงทุนภาครฐัทีต่ดิลบและการส่งออกทีข่ยายตวั
ค่อนข้างต ่ า เป็นผลมาจากสงครามการค้าของ
สหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งหากดูรายภูมิภาค จะ
พบว่าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ มี
การขยายตัวได้ดี จากการท่องเที่ยว การบริโภค
ภาคเอกชน และรายได้เกษตรกรที่ปรบัตัวสูงขึ้น 
คาดการณ์ว่าในปี 2562 เศรษฐกจิไทยจะขยายตวั
รอ้ยละ 4.0 และปิดทา้ยด้วยสาระน่ารู ้เรื่องโอกาส
เครือ่งส าอางไทยในประเทศจนี

• เศรษฐกจิไทย ปี 2561

• สรุปภาวะเศรษฐกจิการคา้
ภมูภิาค
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ส่งเสริมการใช้นวตักรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางการค้าของประเทศ
พฒันาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้มีความเข้มแขง็ ลดความเหล่ือมล า้ และยกระดบัรายได้ของประเทศ
ยกระดบัโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน เป็นธรรม และรองรบัการเปล่ียนแปลงในทุกมิติ
ส่งเสริมการค้าและพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการองคก์ร

“พาณิชยย์ุคใหม่ ฉับไว โปรง่ใส มองไกล ใกล้ชิดประชาชน” 1

วิสยัทศัน์ พ.ศ. 2561 - 2565

เศรษฐกิจการค้าเติบโตสู่เศรษฐกิจยคุใหม่อย่างยัง่ยืนภายในปี 2565
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Regional Trade Economic Review Q 4 / 2561

ค่าครองชีพ
ดชันีราคาผูบ้รโิภค (เงนิเฟ้อทัว่ไป) เดอืนธนัวาคม 2561 เทยีบกบัเดอืนธนัวาคม 2560 เพิม่ขึน้
ร้อยละ +0.36 (YoY) โดยในปี 2561 อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปขยายตวัอยู่ที่ร้อยละ+1.07 (AoA) 
ส่วนอตัราเงนิเฟ้อพื้นฐานขยายตวัร้อยละ +0.71 (AoA) โดยอุปสงค์ภาคครวัเรอืนเริ่มฟ้ืนตวั 
ตามผลผลติและรายไดเ้กษตรกรที่เริม่ปรบัตวัดขีึน้ มาตรการช่วยเหลอืผูม้รีายไดน้้อยผ่านบตัร
สวสัดกิารแห่งรฐั และการปรบัค่าจ้างแรงงานขัน้ต่า ปี 2561 ส่งผลดีต่อก าลงัซื้อในประเทศ 
ส าหรบัภาคกลางและภาคตะวนัออกมอีตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปขยายตวัสงูสดุที่รอ้ยละ +1.2 (AoA)

การค้าชายแดน
ในปี 2561 (ม.ค.-ธ.ค.61) การค้าชายแดนไทยมีมูลค่าการค้ารวม 1,392,628.78 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้น รอ้ยละ 5.58 โดยแบ่งเป็นการส่งออก มูลค่า 778,291.60 ล้านบาท ลดลง รอ้ยละ 0.76 
และการน าเข้า มูลค่า 614,337.18 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น รอ้ยละ 14.87 ไทยไดดุ้ลการคา้รวมทัง้สิ้น 
163,954.42 ล้านบาท โดยด้านที่มมีูลค่าการค้าระหว่างกนัสูงสุดคอืด้านมาเลเซีย รองลงมาคอื 
สปป.ลาว

CPI 
(ธ.ค.61)

% Change 
%YOY%

Inflation 
ปี 61

101.73 +0.36 1.07

การค้ารวม
(ล้านล้านบาท)

1.392 ส่งออก
(ล้านล้านบาท)

น าเข้า
(ล้านล้านบาท)

0.6140.778

การจดทะเบยีนธุรกจิ
ในปี 2561 (ม.ค.-ธ.ค.61) การจดทะบียนธุรกิจจดัตัง้จ านวน 72,109 ราย ลดลง 3% เทยีบกบัช่วง
เดยีวกนัปี 2560 มกีารจดทะเบยีนจดัตัง้จ านวน 74,517 ราย ทุนจดทะเบยีนจดัตัง้ใหม่มูลค่า 3.74 
แสนลา้นบาท ลดลง 28% โดยธรุกจิทีต่ ัง้ใหม ่สงูสดุ คอื ก่อสรา้งอาคารทัว่ไป อสงัหารมิทรพัย ์และ
ภตัตาคาร รา้นอาหาร จดเลกิรวม 21,775 ราย เพิม่ขึน้ 2% เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัปี 2560 โดยภาค
กลางและภาคตะวนัออกมกีารจดทะเบยีนจดัตัง้สงูสดุ รวม 25,966 ราย หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 36.01

Market Focus - ปีหมไูม่หมู
ในปี 2561 เศรษฐกจิไทยขยายตวัได้ดี

ในช่วงครึ่งปีแรกโดยมีแรงขบัเคลื่อนหลักทัง้
จากอุปสงค์ต่างประเทศ และในประเทศ แต่
ในช่ วงครึ่ งหลังของ ปีแรงส่ งของอุปสงค์
ต่างประเทศแผ่วลงอย่างชดัเจน โดย GDP ใน
ไตรมาส 4 /61 ขยายตัว  3 .7% และทัง้ ปี 
ขยายตัว  4.1% จากการลงทุนภาครฐัในช่วง
ไตรมาส 4/61 ติดลบประมาณ 0.1% และภาค
การสง่ออกขยายตวัไดค้่อนขา้งต ่าที ่2.3% จาก
ไตรมาส 3/61 ขยายตัว 2.6%เนื่องจากเริ่ม
ไดร้บัผลกระทบจากสงครามทางการคา้ระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและจีนและ การชะลอตัวของ
เศรษฐกจิคู่คา้ 

เศรษฐกิจภูมิภาค ในปี 2561 ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือเศรษฐกิจ
ขยายตัวได้ดี ซึ่งเป็นผลมาจาก การบริโภค
ภาคเอกชน การท่องเที่ยว รายได้เกษตรกร
ปรบัตวัดขีึน้ 

คาดว่าผลกระทบจากสงครามการค้า 
และเสถียรภาพของรฐับาลหลงัการเลอืกตัง้จะ
เป็นปจัจยัที่กดดนัการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ไทยในปี 62 ซึ่งคาดการณ์ว่าเศรษฐกจิไทยจะ
เริม่ชะลอตวัลง แต่ยงัขยายตวัไดป้ระมาณ 4%
ประมวลผล : กองบรหิารการพาณชิยภ์มูภิาค โดยการวจิยัเชงิพรรณนา (Descriptive) วเิคราะหอ์งิขอ้มลูทีส่ามารถรวบรวมไดจ้ากหน่วยงานราชการของไทย 
แหล่งขอ้มลู : กระทรวงพาณชิย ์(สพจ. 76 จงัหวดั  พค.  คต. สนค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย  ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั ส านกังานพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
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บทสรปุผู้บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจภาคเหนือ:  Q4 และภาพรวมปี 2561

การติดตามภาวะค่าครองชีพ การบริโภคภาคเอกชน
และการช่วยเหลือประชาชนผูมี้รายได้น้อย

ภาพรวมเศรษฐกิจภาคเหนือ  เศรษฐกิจขยายตวัเลก็น้อย โดยมีปัจจยับวกส าคญั คือ การบริโภคภาคเอกชน การท่องเท่ียว 
การเกษตร ในขณะท่ี การลงทุนภาครฐั หดตวัทัง้จากรายจ่ายลงทนุและรายจ่ายประจ า

ด้านการเกษตรด้านการท่องเท่ียว
รายไดเ้กษตรกรในไตรมาส 4 ขยายตวัต่อเนื่องโดยเพิม่ขึน้รอ้ย

ละ 13.6 จากระยะเดียวกันปีก่อนจากทัง้ด้านผลผลิตและราคา ด้าน
ผลผลติสนิคา้เกษตรขยายตวัร้อยละ 7.1 ตามผลผลติขา้ว อ้อยโรงงาน 
และข้าวโพดเลี้ยงสตัว์เพิม่ขึ้น ด้านราคาเพิม่ขึ้นร้อยละ 6.1 โดยราคา
ขา้วโพดเลีย้งสตัวเ์พิม่ขึน้ตามความตอ้งการใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารสตัว ์
ขณะทีร่าคาสกุรและมนัส าปะหลงัเพิม่ขึน้ตามปรมิาณผลผลติลดลง

ดชันีราคาผูบ้รโิภค (เงนิเฟ้อทัว่ไป) ม.ค.- ธ.ค. 61 เทยีบกบั
ปี 60 ขยายตวัเพยีงเลก็น้อยรอ้ยละ 0.50(AoA) การบรโิภคภาคเอกชน
ขยายตวั สะทอ้นจากการจดัเกบ็ภาษมีลูคา่เพิม่ ณ ระดบัราคาคงที ่ใน
ไตรมาสที ่4 ปี 61 ขยายตวัรอ้ยละ 3.9 โดยสพจ. ภาคเหนือออกตรวจ
ติดตามภาวะราคาค่าครองชีพของประชาชน พบว่า สินค้าอุปโภค
บรโิภคปรบัขึน้ลงเลก็น้อย ส่วนราคาสนิคา้พชืผกัและผลไม้ราคาปรบั
ขึ้นลงตามฤดูกาล ส าหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพให้กับ
ประชาชนเพือ่ช่วยเหลอืผูม้รีายได้น้อย ซึง่มปีระชาชนผู้มรีายไดน้้อย 
ประมาณ 2.7 ล้านคน ในปี 61 สพจ.ภาคเหนือ ได้รับสมัครและ
คดัเลอืกร้านคา้ และท าการตดิตัง้เครื่อง EDC ในพื้นที่แล้วประมาณ 
6,800 ร้านค้า และติดตัง้ Application ประมาณ 4,200 ร้านค้า รวม
ประมาณ 11,000 รา้นคา้ เพิม่ขึน้จาก 4,700 รา้นคา้ เมื่อสิ้นปี 60 ท า
ให้มีร้านคา้กระจายให้ทัว่ถึงไปยงัประชาชนตามมาตรการลดความ
เหลื่อมล ้าของรายได้จากรฐับาล นอกจากน้ีด าเนินการส่งเสริมกลไก
ร้านค้าในชุมชนและการจัดงานธงฟ้าในภูมิภาคต่าง ๆ  เพื่อสร้าง
รายไดใ้หก้บัทอ้งถิน่ ลดภาระคา่ใชจ้่ายในการครองชพีใหก้บัประชาชน
รวมถงึการตดิตามสถานการณ์ราคา/การตดิป้ายราคาสนิคา้ไม่ใหม้กีาร
เอาเปรยีบผูบ้รโิภคอยา่งต่อเน่ือง 

การลงทุนภาครฐัภาคเอกชน ค่าใช้จ่ายภาครฐัรวมลดลง
รอ้ยละ 17.6 จากระยะเดยีวกนัปีก่อน รายจ่ายลงทุนลดลงร้อยละ 28.2 
เป็นผลจากการด าเนินโครงการล่าช้าของกรมทางหลวงและทางหลวง
ชนบท ส าหรบัการลงทุนภาคเอกชน โดยปี 61 มีการจดทะเบียนใหม่ 
จ านวน 7,266 ราย  ทุนจดทะเบยีน ประมาณ 12,749ลา้นบาท ซึง่ธุรกจิ
จดทะเบยีนตัง้ใหม่สงูสดุคอื ภาคก่อสรา้งอาคาร และอสงัหารมิทรพัย ์

การพฒันาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) โดยใช้
ตลาด เป็นกลไกขบัเคลื่อนให้เม็ดเงินลงสู่พื้นที่และมหีมุนเวยีนทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งในพื้นที่ภาคเหนือได้เปิดตลาดต้องชมปี 61 17 แห่ง 
โดยมตีลาดตอ้งชมในพืน้ทีภ่าคเหนือ (59-61) รวม 50 แห่ง เพือ่สรา้ง
รายได้ในกบัท้องถิน่อย่างยัง่ยนื  เช่นจงัหวดันครสวรรค์ มตีลาดตอ้ง
ชม 2 แห่ง ไดแ้ก่ตลาดนัดสุขภาพดวีถิพีอเพยีง มมีูลค่าการจ าหน่าย
รวม 1.4 แสนบาท และตลาดเจา้ค่ะ มูลค่าการจ าหน่ายรวม 1.2 ลา้น
บาท จงัหวดัล าพูนมตีลาดต้องชม 1 แห่ง ได้แก่ ตลาดหตัถกรรมผา้
ฝ้ายทอมอืบา้นดอนหลวง มยีอดจ าหน่ายรวม ประมาณ 50 ลา้นบาท 
จงัหวดัแพร่ มตีลาดตอ้งชม 3 แห่ง ไดแ้ก่ ลานคา้ชุมชนพระธาตชิ่อแฮ 
มูลค่าการจ าหน่ายรวมปี 61 14.87 ล้านบาท กาดสามวยั มูลค่ารวม 
7.83 ล้านบาท ตลาดชุมชนจ าหน่ายผ้าหม้อห้อมทุ่งโฮ้ง มูลค่าการ
จ าหน่ายรวมปี 61 20.62 ลา้นบาท เป็นตน้

ภาคเหนือ เป็นภาคทีม่มีลูคา่ทางเศรษฐกจิสงูเป็นอนัดบั 4 ของประเทศ รองจากภาคกลาง-ตะวนัออก ภาคอสีาน และภาคใต ้โดยมมีูลค่าทางเศรษฐกจิ
ประมาณ 1,132,861 ล้านบาท หรือมสีดัส่วนประมาณร้อยละ 7.8 ของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โครงสร้างการผลติอยู่ในภาค
เกษตรกรรม รอ้ยละ 24.5 อุตสาหกรรม รอ้ยละ 15.1 และคา้ปลกีคา้ส่ง ร้อยละ 12.8 มกีารกระจุกตวัของรายไดอ้ยู่หวัเมอืงใหญ่  เชยีงใหม่ ซึ่งถอืเป็น
ศนูยก์ลางการคา้การลงทุนของภาค ก าแพงเพชร และนครสวรรค ์ ซึง่เป็นแหล่งผลติ ศนูยก์ลางการคา้ขา้ว และการแปรรปูเชือ้เพลงิชวิภาพ (จากขา้ว มนั
ส าปะหลงั ออ้ย) จงัหวดัทีม่ผีลติภณัฑจ์งัหวดัต่อหวั (GPP per Capita 2016) สงูสดุที ่ล าพนู และต ่าสดุที ่แม่ฮ่องสอน

การค้าชายแดน
ระหว่างไทย- สปป.ลาว ปี 2561  มกีารค้าระหว่างกนัที่ด่าน

เชียงแสนด้านจังหวดัเชียงราย ประมาณร้อยละ 7.17 ของมูลค่าการ
ส่งออกรวม โดยการส่งออก มมีูลค่า 9,237.52 ล้านบาทปรบัตวัเพิม่ขึ้น
รอ้ยละ8.04  และไทย-เมียนมา ดา้นจงัหวดัตาก  แม่สอดเป็นด่านหลกัใน
การคา้กบัเมียนมาร์ ประมาณร้อยละ 70 ของมูลค่าการคา้รวม โดยการ
สง่ออก มมีูลค่า 71,935.15 ลา้นบาท ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 3.54 เทยีบกบั
ปีก่อนหน้า โดยสินค้าที่มีการส่งออกลดลง คือ เครื่องดื่มที่ ไม่มี
แอลกอฮอล ์เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล ์ผลติภณัฑเ์หลก็และแหลก็กลา้ และ
สนิคา้ทีม่กีารส่งออกเพิม่ขึน้ไดแ้ก่ น ้ามนัดเีซล และน ้ามนัส าเรจ็รูปอื่น ๆ 
และด่านแม่สายด้านจงัหวดัเชยีงราย มกีารส่งออกประมาณร้อยละ 9.69 
ของมลูคา่การสง่ออกรวม โดยมมีลูคา่สง่ออก 10,193.41 ลา้นบาทปรบัตวั
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 26.47

ขยายตวัดโีดยเฉพาะในช่วงปลายปีจากนกัท่องเทีย่วจนีที่
กลบัมา และจากชาตอิืน่ขยายตวั เช่น ฮ่องกง สหรฐัอเมรกิา องักฤษ 
เอเชยีอืน่ๆ และยโุรป รวมทัง้นกัท่องเทีย่วไทยเพิม่ขึ้นจ านวนผูเ้ยีย่ม
เยือนและรายได้จากการเยี่ยมเยือน ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 
ขยายตวัจากเดอืนก่อนทีร่อ้ยละ 4.1 และ 10.1 ต่อปี
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บทสรปุผูบ้ริหารสถานการณ์เศรษฐกิจภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ: Q4 และภาพรวมปี 2561

การติดตามภาวะค่าครองชีพ การบริโภคภาคเอกชน 
และการช่วยเหลือประชาชนผูมี้รายได้น้อย

ภาพรวมเศรษฐกิจภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เศรษฐกิจขยายตวัต่อเน่ือง โดยมีปัจจยับวกส าคญั คือ ด้านการบริโภคและการ
ลงทุนภาคเอกชน การท่องเท่ียว และภาคการเกษตรปรบัตวัดีขึน้ ส่วนการส่งออก การลงทุนและใช้จ่ายภาครฐัปรบัตวัลดลง

ด้านการเกษตรด้านการท่องเท่ียว
ไตรมาส 4 ปี 2561  ดชันีรายได้เกษตรกรขยายตวัร้อยละ 

6.6 ดชันีผลผลติลดลงรอ้ยละ -2.7 ดชันีราคาขยายตวัรอ้ยละ 9.5 จาก
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า โดยรายได้เกษตรกร เพิม่ขึ้นจากราคา
สนิคา้ส าคญั อาท ิขา้วหอมมะลแิละขา้วเหนียว ราคาเพิม่จากผลผลติที่
ลดลง จากฝนทิ้งช่วง มนัส าปะหลงัราคาเพิม่จากความต้องการของ
ตลาดเพิม่ขึน้  สว่นราคาออ้ยโรงงานหดตวั ตามราคาน ้าตาลตลาดโลก 
ทีอ่ยูใ่นระดบัต ่าเป็นตน้

ดชันีราคาผูบ้รโิภค (เงนิเฟ้อทัว่ไป) ม.ค.-ธ.ค. 61 เทยีบกบั 
ปี 60 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (AoA) โดยยังคงอยู่ในระดับที่เอื้อต่อการ
บรโิภคภายในภูมภิาค การบรโิภคภาคเอกชนขยายตวั  สะท้อนจาก
การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 
ขยายตวัร้อยละ 7.1  โดย สพจ.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือออกตรวจ
ตดิตามภาวะราคาค่าครองชพีของประชาชน พบว่า ราคาสนิคา้คงตัว 
ยกเวน้พชืผกัที่มกีารขึ้นลงตามฤดูกาล ส าหรบัมาตรการลดภาระค่า
ครองชีพให้กับประชาชนเพื่อช่ วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มปีระชาชนผูม้รีายไดน้้อย ประมาณ 4.8 ลา้นคน 
โดยส านักงานพาณิชย์จงัหวดัภาคตะวนัออกเหนือ ได้รบัสมคัรและ
คดัเลอืกร้านคา้ และท าการตดิตัง้เครื่อง EDC ในพื้นที่แล้วประมาณ 
11,800 รา้นคา้ และตดิตัง้ Application ประมาณ 9,200 รา้นคา้ รวม
ประมาณ 21,000 รา้นคา้ เพิม่ขึน้จาก 7,400 รา้นคา้ เมื่อสิ้นปี 60 ท า
ให้มีร้านคา้กระจายให้ทัว่ถึงไปยงัประชาชนตามมาตรการลดความ
เหลื่อมล ้าของรายได้จากรฐับาล นอกจากน้ีด าเนินการส่งเสริมกลไก
ร้านค้าในชุมชนและการจัดงานธงฟ้าในภูมิภาคต่าง ๆ  เพื่อสร้าง
รายไดใ้หก้บัทอ้งถิน่ ลดภาระคา่ใชจ้่ายในการครองชพีใหก้บัประชาชน 
รวมถงึการตดิตามสถานการณ์ราคา/การตดิป้ายราคาสนิคา้ไม่ใหม้กีาร
เอาเปรยีบผูบ้รโิภคอยา่งต่อเน่ือง 

การลงทุนภาครฐัภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครฐั หดตวั
ต่อเน่ือง จากรายจ่ายประจ าและลงทุน จากการชะลอการเบกิจ่ายเพื่อ
ทบทวนแผนการลงทุนให้สอดคล้องกบัแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาต ิส าหรบัการลงทุนภาคเอกชน มกีารจดทะเบยีนใหม จ านวน 8,007 
ราย  ทุนจดทะเบยีน ประมาณ 23,396 ล้านบาท ธุรกจิจดทะเบยีนตัง้
ใหม่สงูสดุคอื ก่อสรา้ง ขายปลกี และใหส้นิเชือ่

การพฒันาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) โดยใช้
ตลาด เป็นกลไกขบัเคลื่อนให้เม็ดเงนิลงสู่พื้นที่และมีหมุนเวยีนทาง
เศรษฐกจิ ซึง่ในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมกีารเปิดตลาดต้อง
ชม ปี 61 18 แห่ง โดยมีตลาดต้องชมในพื้นที่ (59-61) รวม 55
แห่ง เพือ่สรา้งรายไดใ้นกบัทอ้งถิน่อยา่งยัง่ยนื เช่น จงัหวดัเลย มกีาร
พฒันาตลาดต้องชม 2 แห่ง ได้แก่ ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง มีมูลค่า
การซื้อขาย/เดอืน ประมาณ 6 แสนบาท และตลาดถนนคนเดนิวถิี
เชยีงคานบ้านไม้เก่ารมิโขง มมีูลค่าการซื้อขาย/เดอืน 1.8 ลา้นบาท 
และจงัหวดักาฬสนิธุ ์มกีารสง่เสรมิตลาดตอ้งชมจ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ 
ตลาดเทศบาลต าบลกมลาไสย มมีูลค่าการซื้อขาย/วนัประมาณ 4.5 
แสนบาท ตลาดเทศบาลต าบลโนนบุรี มีมูลค่าการซื้อขาย /วัน 
ประมาณ 5.6 แสนบาท เป็นตน้ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นภาคทีม่มีูลค่าทางเศรษฐกจิประมาณ 1,423,122 ลา้นบาท หรอืมสีดัส่วนประมาณรอ้ยละ 9.8 ของผลติภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยสูงเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ รองจากภาคตะวนัออก โดยมโีครงสร้างการผลติอยู่ในภาคเกษตรกรรม 
สดัส่วนรอ้ยละ 20.5 สาขาอุตสาหกรรม สดัส่วนรอ้ยละ 18  สาขาการศกึษา สดัส่วนร้อยละ 14.2 สาขาคา้ส่งและคา้ปลกี สดัส่วนรอ้ยละ 12.6 
เป็นแหล่งผลติขา้วทีม่พี ืน้ทีม่ากทีสุ่ดของประเทศ ซึง่อาศยัน ้าฝนเป็นหลกั มกีารกระจุกตวัของรายไดอ้ยู่ตามหวัเมอืงใหญ่ อาท ิขอนแก่น และ
นครราชสมีา จงัหวดัทีม่มีลูคา่ผลติภณัฑจ์งัหวดัต่อหวั (GPP per Capita 2016) สงูสดุที ่ขอนแก่น และต ่าสดุที ่หนองบวัล าภู

การค้าชายแดน
ระหว่างไทย- สปป.ลาว ด่านหนองคาย และมุกดาหารซึง่เป็น

ด่านหลกัในการคา้กบัสปป.ลาว ประมาณร้อยละ 60 ของมูลค่าการค้า
รวม โดยด่านหนองคาย มูลค่าการส่งออกปี 61 53,387.78 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.1 และด่านมุกดาหาร มูลค่าการส่งออกปี 61 
25,438.03 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 13.02 โดยสินค้าที่มีการ
สง่ออกลดลง อาท ิรถยนต์ และส่วนประกอบ และสนิคา้อุตสาหกรรมซึง่
ภาวะการคา้รวมปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.17 จากการน าเขา้สงูขึน้รอ้ยละ 
11.83 โดยสนิคา้หลกั ทีม่กีารน าเขา้สงูขึน้ คอืพลงังานไฟฟ้า และไทย-
กมัพูชา มกีารคา้ระหว่างกนัเพยีงเล็กน้อย ในด่านช่องจอม ชอ่งสะง า 
และช่องเมก็ ด้านจงัหวดัสุรนิทร์ ศรสีะเกษ และอุบลราชธานี ประมาณ
ร้อยละ 3.2 ของมูลค่าการส่งออกรวม การส่งออกปรบัตวัสูงขึ้น ที่ช่อง
จอม และช่องสะง า ร้อยละ 283.45 และ 31.28 ตามล าดบั และลดลงที่
ช่องเมก็ รอ้ยละ 44.98

ขยายตวัได้ด ีทัง้จากจ านวนผูเ้ยีย่มเยอืนและรายได้จากการ
เยีย่มเยอืน ในไตรมาสที ่4 ปี 2561 ขยายตวัรอ้ยละ 7.7 และ 18.0 ต่อ
ปี ตามล าดบั อตัราการเขา้พกัแรมอยู่ที่ร้อยละ 64.52 สูงขึ้นจากช่วง
เดยีวกนัปีก่อน โดยเป็นผลจากการจดักจิกรรมการท่องเที่ยวเชิงกฬีา 
เช่น Moto GP
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สรปุสถานการณ์เศรษฐกิจภาคกลาง และตะวนัออก: Q4 และภาพรวมปี 2561

การติดตามภาวะค่าครองชีพ การบริโภคภาคเอกชน 
และการช่วยเหลือประชาชนผูมี้รายได้น้อย

ภาพรวมเศรษฐกิจภาคกลางและตะวนัออก เศรษฐกิจขยายตวัต่อเน่ือง โดยมีปัจจยับวกส าคญั คือ ด้านการบริโภค
และการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงด้านอตุสาหกรรม ในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ด้านการเกษตรด้านการท่องเท่ียว
รายไดเ้กษตรกรในภาคกลางและภาคตะวนัออกขยายตวัได้

ในระดบัต ่า โดยในไตรมาส 4 ผลผลติสนิคา้เกษตรในภาคตะวนัออก
ขยายตัว ร้อยละ 3.5 แต่ราคาผลผลิตลดลงร้อยละ -19 ในขณะที่
ผลผลิตสนิค้าเกษตรในภาคกลางลดลงร้อยละ -2.1 ในขณะที่ราคา
ผลผลิตปรบัตวัสูงขึ้นร้อยละ8.7 โดยมผีลจากปศุสตัว์หลกัทัง้ไก่เน้ือ 
สกุร ไขไ่ก่ และโคเน้ือ ออกสูต่ลาดเพิม่ขึน้ ท าใหร้าคาส่วนใหญ่อ่อนตวั
ลง 

ดชันีราคาผูบ้รโิภค (เงนิเฟ้อทัว่ไป) ม.ค.-ธ.ค. 61 เทยีบกบั ปี 
60 เพิม่ขึ้นร้อยละ 1.2 (AoA) การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว  โดย
เฉพาะที่ภาคตะวนัออก สะทอ้นจากการจดัเก็บภาษมีูลค่าเพิม่ ณ ราคา
คงที ่ในไตรมาสที ่4 ปี 2561 ภาคตะวนัออก ขยายตวัรอ้ยละ 17.3 ขณะที่
ภาคกลาง ขยายตวัร้อยละ 8.1 สพจ.ภาคกลางและภาคตะวนัออกออก
ตรวจติดตามภาวะราคาค่าครองชีพของประชาชน พบว่า ราคาสนิค้า
อุปโภคบรโิภคทรงตวั ยกเว้นพชืผกัที่มกีารขึ้นลงตามฤดูกาล ส าหรบั
มาตรการลดภาระค่าครองชพีให้กบัประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้
น้อย ภาคกลางและภาคตะวนัออก มปีระชาชนผูม้รีายได้น้อย ประมาณ 
2.7 ล้านคน โดยส านักงานพาณิชย์จังหวดั ได้ร ับสมัครและคดัเลอืก
รา้นคา้ และท าการตดิตัง้เครือ่ง EDC ในพืน้ทีแ่ลว้ประมาณ 6,500 รา้นคา้ 
และติดตัง้ Application ประมาณ 2,500 ร้านค้า รวมประมาณ 9,000 
รา้นคา้ พิม่ขึน้จาก 6,400 รา้นคา้ เมือ่สิน้ปี 60 ท าใหม้รีา้นคา้กระจายให้
ทัว่ถงึไปยงัประชาชนตามมาตรการลดความเหลื่อมล ้าของรายได้จาก
รฐับาล นอกจากน้ีด าเนินการส่งเสรมิกลไกรา้นคา้ในชุมชนและการจดั
งานธงฟ้าในภูมภิาคต่าง ๆ  เพื่อสร้างรายได้ให้กบัท้องถิน่ ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพให้กับประชาชน รวมถึงการติดตาม
สถานการณ์ราคา/การตดิป้ายราคาสนิคา้ไม่ใหม้กีารเอาเปรยีบผูบ้รโิภค
อยา่งต่อเน่ือง 

การพฒันาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) โดยใชต้ลาด 
เป็นกลไกขับเคลื่อนให้เม็ดเงินลงสู่พื้นที่และมีหมุนเวียนทาง
เศรษฐกจิ ซึ่งในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวนัออกมกีารเปิดตลาด
ตอ้งชมปี 61 15 แห่ง โดยมตีลาดตอ้งชมในพืน้ที่ (59-61) รวม 63 
แห่ง เพือ่สรา้งรายไดใ้นกบัทอ้งถิน่อยา่งยัง่ยนื เช่น จงัหวดัราชบุร ีมี
ตลาดต้องชม 4 แห่ง โดย ตลาดเก่าโคยกี๊ จ านวนร้านคา้เพิ่มจาก 
100 รา้นคา้ เป็น 200 รา้นคา้ ตลาดอมยิม้ ยอดจ าหน่ายเฉลี่ยเดอืน
ละ 1 ล้านบาท ถนนคนเดินสระน ้าทพิย์เมืองท่าผา ยอดจ าหน่าย
เฉลีย่เดอืนละ 1.07 แสนบาท และกาดวถิชีุมชนคบูวั ยอดจ าหน่าย
เฉลีย่เดอืนละ 2.5 ลา้นบาท จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ มตีลาดตอ้งชม 
2 แห่ง โดย ถนนคนเดนิเมอืงเก่าปราณบุร ีมมีูลค่าการจ าหน่ายรวม 
3.66 ล้านบาท และถนนสายวฒันธรรมสู้ศึกคึกคัก มีมูลค่าการ
จ าหน่ายรวม 1.93 ลา้นบาท เป็นตน้

ภาคกลาง และภาคตะวนัออก เป็นภาคทีม่มีลูคา่ทางเศรษฐกจิประมาณ 5,925,232 ลา้นบาท หรอืมสีดัสว่นประมาณรอ้ยละ 41 ของผลติภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยสงูเป็นอนัดบั 1 ของประเทศ  ไม่รวมกรุงเทพมหานคร โดยมโีครงสรา้งการผลติอยู่ในภาคอุตสาหกรรม 
สดัสว่นรอ้ยละ 54 รองลงมาเป็นภาคการคา้สง่คา้ปลกี รอ้ยละ 10.6 เกษตรกรรม รอ้ยละ 6 ของผลติภณัฑม์วลรวมภาคตามล าดบั โดยเป็นพืน้ที่
ฐานเศรษฐกจิหลกั เป็นที่ตัง้ของท่าเรอืน ้าลกึและท่าอากาศยานนานาชาต ิรวมทัง้เป็นพื้นทีแ่นวระเบยีงเศรษฐกจิ ที่เชื่ อมโยง เมยีนมา ไทย 
กมัพชูา และเวยีดนาม โดยมกีารกระจุกตวัของรายไดอ้ยูต่ามหวัเมอืงใหญ่ จงัหวดัทีม่ผีลติภณัฑจ์งัหวดัต่อหวั (GPP per Capita 2016) สงูสุดที ่
ระยอง และชลบุร ีและต ่าสดุที ่สระแกว้และชยันาท

การค้าชายแดน
ระหว่างไทย-กมัพูชา  มกีารคา้ระหว่างกนั ทีด่่านอรญัประเทศ 

ด่านคลองใหญ่ และด่านจนัทบุร ีซึง่เป็นด่านหลกัในการคา้ หรอืประมาณ
ร้อยละ 97 ของมูลค่าการคา้รวม โดยในปี 61 เพิม่ขึ้นร้อยละ 16.39  การ
ส่งออกเพิม่ขึ้นร้อยละ 20.93 ซึ่งที่ด่านอรญัประเทศ และคลองใหญ่ การ
ส่งออกเพิม่ขึ้นร้อยละ 28.05 และ 8.76 ตามล าดบั ในขณะที่ด่านจนัทบุร ี
การส่งออกลดลงรอ้ยละ 5.13 สนิคา้ทีม่กีารส่งออกสงูขึน้ อาท ิเครื่องดื่มที่
ไม่มแีอลกอฮอล์ รถจกัรยานยนต์ รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ และ
มูลค่าการน าเขา้ลดลงร้อยละ 3.24 และไทย-เมียนมา  มกีารน าเขา้ก๊าซ
ธรรมชาตบิรเิวณด่านสงัขละบุร ีถงึรอ้ยละ 85.35 หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 17.61 
แต่เป็นดา้นทีม่กีารสง่ออกน้อย ต ่ากวา่รอ้ยละ 1 ของการสง่ออกรวม

การท่องเที่ยวภาคกลางขยายตวัได้ดทีัง้จากจ านวนผูเ้ยีย่ม
เยอืน และรายได้จากการเยีย่มเยอืนในไตรมาสที ่4 ปี 2561 ขยายตวั
ร้อยละ 5.1 และ 7.4 ต่อปี ตามล าดบั ภาคตะวนัออกรายได้จากการ
เยีย่มเยอืน ในเดอืนธนัวาคม 2561 ขยายตวัทีร่อ้ยละ 6.9 ต่อปี

การลงทุนภาครฐัภาคเอกชน การใชจ้่ายภาครฐัชะลอตวั
ในขณะทีภ่าคอุตสาหกรรมขยายตวัต่อเน่ือง โดยสะทอ้นจากดชันคีวาม
เชื่อมัน่ภาคอุตสาหกรรมภาคตะวนัออกในเดือนธันวาคม ปรบัเพิ่ม
ขึ้นอยู่เหนือระดบั 100 เป็นเดอืนที่ 14 ติดต่อกนัมาอยู่ที่ 112.5 การ
ลงทุนภาคเอกชน ปี 61 มีการจดทะเบียนใหม จ านวน 25,966 ราย  
ทุนจดทะเบยีน ประมาณ 73,911 ล้านบาท ซึ่งธุรกจิจดทะเบยีนตัง้
ใหม่สงูสดุคอื ภาคก่อสรา้งอาคาร และอสงัหารมิทรพัย์
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สรปุสถานการณ์เศรษฐกิจภาคใต้ และใต้ชายแดน: Q4 และภาพรวมปี 2561

การติดตามภาวะค่าครองชีพ การบริโภคภาคเอกชน 
และการช่วยเหลือประชาชนผูมี้รายได้น้อย

ภาพรวมเศรษฐกิจภาคใต้เศรษฐกิจทรงตวั โดยมีปัจจยับวกส าคญั คือ ด้านการลงทุนภาคเอกชน และด้านการท่องเท่ียว 
ส่วนการส่งออกลดลงเลก็น้อย รวมถึงการใช้จ่ายภาครฐั และรายได้เกษตรกรหดตวั 

ด้านการเกษตรด้านการท่องเท่ียว
ไตรมาส 4 ปี 61 รายไดเ้กษตรกรหดตวัอยา่งต่อเน่ืองจากราคา

สนิคา้เกษตรส าคญัยงัคงอยูใ่นระดบัต ่า โดยผลผลติเกษตรหดตวัจากระยะ
เดียวกนัปีก่อนร้อยละ 1.2 ตามผลผลิตปาล์มน ้ามนัที่หดตวัเน่ืองจาก
ผลผลติทีอ่อกมากผดิปกตใินปลายปีก่อนจากสภาพอากาศเปลีย่นแปลง 
ขณะทีผ่ลผลติยางพาราและกุง้ขาวขยายตวั ดา้นราคาสนิคา้เกษตรหดตวั
รอ้ยละ 16.3 โดยเฉพาะยางพารา ปาลม์น ้ามนัและกุง้ขาวลดลงตามราคา
ตลาดโลก สง่ผลใหร้ายไดเ้กษตรกรหดตวัต่อเน่ืองทีร่อ้ยละ 17.3

ดชันีราคาผูบ้รโิภค (เงนิเฟ้อทัว่ไป) ม.ค.-ธ.ค. 61 เทยีบ
กบั ปี 60 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1(AoA) การบรโิภคภาคเอกชนชะลอตวั  
สะทอ้นจากการจดัเกบ็ภาษมีลูคา่เพิม่ ณ ราคาคงที ่ในไตรมาสที ่4 
ปี 2561 หดตวัรอ้ยละ -0.1 ซึง่รายไดเ้กษตรกรทีห่ดตวัมผีลกระทบ
ต่อก าลังซื้อผู้บริโภค โดยส านักงานพาณิชย์จังหวดัภาคใต้ออก
ตรวจติดตามภาวะราคาค่าครองชีพของประชาชน พบว่า ราคา
สนิค้าคงตวั ยกเว้นพชืผกัที่มรีาคาเปลี่ยนแปลงตามผลผลติและ
สภาพอากาศ ส าหรบัมาตรการลดภาระคา่ครองชพีใหก้บัประชาชน
เพื่อช่วยเหลอืผู้มรีายได้น้อย ภาคใต้ มปีระชาชนผูม้ีรายได้น้อย 
ประมาณ 1.27 ลา้นคน ไดร้บัสมคัรและคดัเลอืกรา้นคา้ และท าการ
ตดิตัง้เครื่อง EDC ในพืน้ทีแ่ลว้ประมาณ 3,400 รา้นคา้ และตดิตัง้ 
Application ประมาณ 3,300 รา้นคา้ รวมประมาณ 6,700 ร้านคา้ 
เพิม่ขึ้นจาก 3,200 ร้านค้า ท าให้มีร้านคา้กระจายให้ทัว่ถงึไปยงั
ประชาชนตามมาตรการลดความเหลื่อมล ้าของรายได้จากรฐับาล 
นอกจากน้ีด าเนินการส่งเสรมิกลไกรา้นคา้ในชุมชนและการจัดงาน
ธงฟ้าในภูมภิาคต่าง ๆ  เพื่อสร้างรายได้ให้กบัท้องถิน่ ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพให้กับประชาชน รวมถึงการติดตาม
สถานการณ์ราคา/การติดป้ายราคาสนิค้าไม่ให้มีการเอาเปรียบ
ผูบ้รโิภคและการตรวจสอบสตอ็กน ้ามนัปาลม์อยา่งต่อเน่ือง 

การพฒันาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) โดยใชต้ลาด เป็น
กลไกขบัเคลือ่นใหเ้มด็เงนิลงสูพ่ ืน้ทีแ่ละมหีมุนเวยีนทางเศรษฐกจิ ซึง่ใน
พืน้ที่ภาคใตม้กีารเปิดตลาดตอ้งชมในพืน้ทีปี่ 61 12 แห่ง โดยมตีลาด
ต้องชมในพื้นที่ภาคใต้ (59-61) รวม 39 แห่ง เพื่อสร้างรายได้ในกบั
ทอ้งถิน่อย่างยัง่ยนื นอกจากน้ียงัมกีารสนับสนุนผูป้ระกอบการในการ
จ าหน่ายสินค้าทัง้ในและนอกพื้นที่ อาทิ จังหวัดภูเก็ต สนับสนุน
ผูป้ระกอบการ OTOP SMEs และ Bizclub ในการจ าหน่ายสนิคา้มยีอด
จ าหน่ายรวม (ต.ค.-ธ.ค. 61) 13.74 ล้านบาท จังหวัดตรัง น า
ผูป้ระกอบการกุ่มจกัสานเขา้ร่วมการจ าหน่ายสนิคา้ในงาน Style โดยมี
มูลค่าการจ าหน่าย 2.85 แสนบาท และมูลค่าการสัง่ซื้อ 1.5 แสนบาท 
เป็นตน้

ภาคใต้ เป็นภาคทีม่มีลูคา่ทางเศรษฐกจิประมาณ 1,322,040 ลา้นบาท หรอืมสีดัสว่นประมาณรอ้ยละ 9.1 ของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 
(GDP) โดยสูงเป็นอนัดบั 3 ของประเทศ รองจากภาคกลางและภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมโีครงสรา้งการผลติอยู่ในภาค
เกษตรกรรม สดัสว่นรอ้ยละ 23.4 พชืเศรษฐกจิทีส่ าคญั ไดแ้ก่ยางพารา และปาลม์น ้ามนั รองลงมาเป็นทีพ่กัแรม และบรกิารด้านอาหาร รอ้ยละ 
12.8 ภาคอุตสาหกรรม รอ้ยละ 10.9 ภาคการคา้ส่งคา้ปลกี 10.8 ของผลติภณัฑม์วลรวมภาคตามล าดบั มกีารกระจุกตวัของรายไดอ้ยู่หวัเมอืง
ใหญ่ โดยจงัหวดัทีม่ผีลติภณัฑจ์งัหวดัต่อหวั (GPP per Capita 2016) สงูสดุทีภ่เูกต็ ต ่าสดุที ่นราธวิาส 

การค้าชายแดน
ระหว่างไทย-มาเลเซีย  มกีารคา้ระหว่างกนัสงูสุด  ปี 61 มมีูลค่า

การคา้รวม 571,927.54 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.29 (YoY) โดยการส่งออก
มมีูลค่า 293,807.72 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -5.97 (YoY) และการน าเข้ามี
มลูคา่ 278,119.82 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.29 (YoY)โดยด่านสะเดา และ
ปาดงัเบซาร์ ซึง่เป็นด่านหลกัในการคา้ หรอืประมาณรอ้ยละ 97.5 ของมูลค่า
การคา้รวม การสง่ออก ทีด่่านสะเดา ปรบัตวัสงูขึน้รอ้ยละ 4.05 ในขณะทีด่่าน
ปาดงัเบซาร์ การส่งออกลดลงรอ้ยละ -17.86 โดยสนิคา้ทีม่กีารส่งออกสงูขึ้น 
คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และสนิค้าที่มกีารส่งออกลดลง คอื  
ยางพารา ส่วนการน าเข้าขยายตวัทัง้ที่ด่านสะเดาและปาดังเบซา ร้อยละ 
11.65 และ 9.21 ตามล าดบั และไทย-เมียนมา มกีารคา้ระหว่างกนัในด่าน
ระนองประมาณร้อยละ 15  ของมูลค่าการส่งออกรวม การส่งออกปรบัตัว
ลดลง รอ้ยละ -17.67 และมลูคา่การน าเขา้ลดลงรอ้ยละ -9.24

ดา้นการท่องเทีย่วขยายตวัไดด้ ีโดย ไตรมาสที ่4 ปี 2561 
รายไดจ้ากการเยีย่มเยอืนอยู่ที่รอ้ยละ 7.0 จากการขยายตวัจากผู้
เยีย่มเยอืนชาวไทยและต่างประเทศทีข่ยายตวัรอ้ยละ 7.5 และ 6.8 
ตามล าดบั 

การลงทุนภาครฐัภาคเอกชน การใชจ้่ายภาครฐัหดตวั
จากระยะเดยีวกนัปีก่อนรอ้ยละ 2.4 ตามรายจ่ายลงทุนทีล่ดลงรอ้ยละ 
10.3 แต่รายจ่ายประจ าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ส าหรับการลงทุน
ภาคเอกชนปี 61 มกีารจดทะเบยีนใหม่ จ านวน 7,397 ราย  ทุนจด
ทะเบียน ประมาณ 20,273 ล้านบาท ซึ่งธุรกิจจดทะเบียนตัง้ใหม่
สงูสดุคอื ภาคก่อสรา้งอาคาร อสงัหารมิทรพัย ์และโรงแรม รสีอรท์
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ราคาข้าวหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้ราคาเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน
เล็กน้อย เนื่องจากความต้องการข้าวหอมมะลิยังมีอย่างต่อเนื่อง ท าให้
ผูป้ระกอบการเสนอราคารบัซื้อในราคาที่สูง โดยกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ ได้
คาดการณ์ผลผลติขา้วโลกปี 2561/62 ประจ าเดอืนมนีาคม มผีลผลติ 501.565  
ลา้นตนั เพิม่ขึน้จาก 495.867 ลา้นตนัขา้วสาร โดยเพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา รอ้ย
ละ 1.15 และสตอ็กปลายปีคงเหลอื 172.190 ลา้นตนัขา้วสาร เพิม่ขึ้นจากปี
ทีผ่่านมารอ้ยละ 5.90 

ราคาปาลม์น ้ามนัปรบัตวัลดลงจากเดอืนก่อน เนื่องจาก มปีรมิาณ
ผลผลติออกสู่ตลาดมาก ประกอบกบัราคาในตลาดล่วงหน้าปรบัลดลงอย่าง
ต่อเนื่องสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 3 เดอืน โดย ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
รายงานผลผลติเดอืนมนีาคมประมาณ 1.682 ลา้นตนั คดิเป็นน ้ามนัปาล์ม
ดบิ 0.303 ลา้นตนั สูงขึน้จากผลผลติปาล์มทะลาย 1.572 ลา้นตนั คดิเป็น
น ้ามนัปาล์มดบิ 0.283 ล้านตนั ของเดอืนกุมภาพนัธ์ คดิเป็นร้อยละ 7.00 
และรอ้ยละ 7.07 ตามล าดบั

ข้าว

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา
ราคายางพาราทีเ่กษตรกรขายไดป้รบัตวัเพิม่ขึน้ เนื่องจากผลผลติ

ออกสู่ตลาดน้อยลง เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูปิดกรดี เพื่อพกัต้นยางพารา  
ในขณะทีผู่ป้ระกอบการยงัคงมคีวามต้องการยางเพื่อส่งมอบ ประกอบกบั
ราคาน ้ามนัดบิสงูขึน้

ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั 

ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน
เล็กน้อย เนื่องจากผลผลติขา้วโพดหลงันาทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง 
ขณะทีค่วามต้องการใชเ้พื่อผลติอาหารสตัว์ทรงตวั ส่งผลใหร้าคาที่เกษตรกร
ขายได้ปรบัลดลง โดยกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ คาดคะเนความต้องการใช้
ขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ของโลก ปี 2562/63 ว่าม ี1,133.79 ล้านตนั เพิม่ขึ้นจาก 
1,085.71 ลา้นตนั ในปี 2561/62 รอ้ยละ 4.43 ส าหรบัการคา้ของโลก 164.63
ลา้นตนั เพิม่ขึน้จาก 150.67 ลา้นตนั ในปี 2561/62 รอ้ยละ 9.27

คาดการณ์สถานการณ์  เดือนเมษายน 2562
ข้าว – คาดการณ์ว่าราคาขา้วทรงตวั เนื่องจากเป็นช่วงทีค่่าเงนิบาทแขง็ค่า ท าใหร้าคา
ขา้วไทยเมื่อเทยีบเป็นเงนิบาทอยู่ในระดบัสูง โดยขา้วหอมมะลยิงัมคีวามต้องการใน
ระดบัสูง ขณะทีข่า้วเปลอืกเจา้ความชื้น 15 % น่าจะปรบัตวัลดลงเนื่องจากเป็นช่วงที่
ขา้วนาปรงั ของไทย เวยีดนาม และกมัพูชา ก าลงัออกสู่ตลาด ประกอบกบั นโยบาย
อุดหนุนการส่งออกขา้วของอนิเดยี โดยนายกสมาคมกติตมิศกัดิ ์สมาคมผูส้่งออกขา้ว
ไทย กล่าวว่า ขณะนี้ผูส้่งออกขา้วไทยไดห้ารอืกบัผูส้่งออกขา้วเวยีดนามเพือ่ท าหนงัสอื
ใหร้ฐับาลทัง้ 2 ประเทศ ยืน่ประทว้งอนิเดยีกรณใีชน้โยบายการอุดหนุนการส่งออกขา้ว 
5% เช่น ขา้วกลอ้ง ขา้วนึ่ง ขา้วหกั ในอตัรารอ้ยละ 5 ของราคาส่งออก ซึง่ถอืว่าเป็นการ
แขง่ขนัทางการคา้ทีไ่มเ่ป็นธรรม เนื่องจากผูป้ระกอบการจากอนิเดยีสามารถส่งออกขา้ว
ไดใ้นราคาทีต่ ่า เพราะมรีฐับาลช่วยเหลอื

มนัส าปะหลงั - คาดว่าราคามนัส าปะหลงัจะเริม่ปรบัตวัสงูขึน้ เนื่องจากผลผลติจะเริม่
ออกสู่ตลาดน้อยลง โดยพน้ช่วงเดอืนมกราคม –มนีาคม 2562 ซึง่เป็นขว่งทีผ่ลผลติออก
สู่ตลาดมาก ประมาณ 20.08 ลา้นตนั (รอ้ยละ 67 ของผลผลติทัง้หมด 29.97 ลา้นตนั)

ยางพารา  -คาดว่าราคายางพารา จะสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก เป็นช่วงผลผลติออก
สู่ตลาดน้อย ในขณะทีย่งัมคีวามตอ้งการ และราคาน ้ามนัดบิปรบัตวัสงูขึน้ แมจ้ะมปีจัจยั
ลบเนื่องจากสตอ็กยางพาราทีเ่ซีย่งไฮ ้อยู่ในระดบัสงู 

ปาลม์น ้ามนั –คาดว่าราคาจะปรบัตวัลดลง เนื่องจากปรมิาณน ้ามนัปาล์มดบิเขา้สู่ตลาด
มากท าใหส้ต็อกน ้ามนัอยู่ในระดบัสูง ประกอบกบั ราคาน ้ามนัปาล์มดบิซื้อขายล่วงหน้า
ตลาดมาเลเซียส่งมอบในเดอืนพฤษภาคม 2562 ปรบัตวัลดลง และชาวยุโรปได้ลดการ
บรโิภคน ้ามนัปาลม์ทีเ่กดิจากความกงัวลดา้นสิง่แวดลอ้ม เนื่องจากการปลูกปาล์มน ้ามนั
จะส่งผลใหม้กีารท าลายป่าไม ้นอกจากนี้ความต้องการน ้ามนัปาล์มในตลาดโลกปรบัตวั
ลดลง ดงันัน้ เพือ่กระตุน้การส่งออก คาดว่ามาเลเซยีจะออกมาตรการปรบัลดภาษีส่งออก
น ้ามนัปาลม์ดบิในเดอืนเมษายน 2562 อยู่ทีร่อ้ยละ 0 ซึง่อนิโดนีเซยีไดอ้อกมาตรการปรบั
ลดภาษเีพือ่กระตุน้ส่งออกน ้ามนัปาลม์ดบิแลว้ในช่วงเดอืนมนีาคม –พฤษภาคม 2562 อยู่
ทีร่อ้ยละ 0 

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์–คาดการณ์ว่าราคาขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ จะปรบัตวัลดลง เนื่องจาก
ผลผลติจากขา้วโพดหลงันาจะทยอยออกสู่ตลาดมากขึน้ ในขณะทีค่วามตอ้งการใช้ยงัคง
ทรงตวั 

ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร /กรมการคา้ภายใน

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนมีนาคม2562

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน มี.ค.(บาท)
ราคา
เฉล่ีย
(ก.พ.)

สปัดาห ์1 สปัดาห ์2 สปัดาห ์3 สปัดาห ์4 ราคา
เฉล่ีย
(มี.ค.)

%
ราคาเฉล่ีย
ก.พ./ ม.ค

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 15,590 15,874 15,720 15,694 15,641 15,732 0.91
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 2.17 2.20 2.13 2.14 2.15 2.15 -0.92

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 41.47 42.65 43.67 43.66 44.87 43.71 5.40
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทลาย นน.>15 กก. 2.53 2.22 2.12 2.12 2.17 2.16 -14.62
ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 8.19 8.09 8.09 8.07 8.06 8.08 -1.34

ราคามนัส าปะหลังที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน
เลก็น้อย เนื่องจากเป็นช่วงทีม่นัส าปะหลงัออกสู่ตลาดมากขึน้ โดยเดอืนมนีาคม
ราคามนัส าปะหลงัยงัอยู่ในเกณฑ์สูง  โดยมผีลผลติออกสู่ตลาด 7.84 ลา้นตนั 
(รอ้ยละ 26.15 ของผลผลติทัง้หมด) มนัส าปะหลงัส่วนใหญ่ไหลเขา้สู่โรงงาน
แป้งมนัส าปะหลงั ส าหรบัลานมนัเสน้เปิดด าเนินการไมม่าก
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แวดวงพาณิชย์

■ 2 มนีาคม 2562 พาณิชยจ์งัหวดันครราชสมีา เป็นประธานในพธิเีปิดงาน
“KORAT FOOD VALLEY ด๊ะดาดของด ีถิน่โคราช” ณ ลานโปรโมชัน่ 
ศูนย์การค้าแฟชัน่ไอซ์แลนด ์กรุงเทพมหานคร ซึ่งจดัระหว่างวนัที ่
1-5 มนีาคม 2562 และไดน้ ารา้นคา้จ าหน่ายผลติภณัฑส์นิคา้เกษตร 
อาหาร และของดโีคราช จ านวน 50 รา้นค้า เขา้ร่วมงาน ซึ่งผู้บรโิภค
ใหค้วามสนใจเลอืกชมและซือ้สนิคา้เป็นจ านวนมาก

■ 16 -17 มนีาคม 2562 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัสกลนคร จดัพธิเีปิด
“ตลาดประชารฐัตอ้งชม ย่านเมอืงเก่าสกล ถนนผา้คราม” ณ ย่านเมอืงเก่า
โดยมนีายนพดล ไพฑรูย ์รองผูว้่าราชการจงัหวดัสกลนคร เป็นประธาน
ภายในงานมกีารเดนิแบบชุดผา้ครามธรรมชาต ิการจ าหน่ายสนิคา้ GI OTOP
สนิคา้ชุมชน คาดว่าจะก่อใหเ้กดิรายไดเ้ขา้จงัหวดัไม่ต ่ากว่า 4 ลา้นบาท

■ 15 มนีาคม 2562 พาณิชยจ์งัหวดัสงิหบ์ุร ีร่วมพธิเีปิดกลุ่มผา้หมกัโคลน
“ล าน ้าแม่ลา” ณ กลุ่มวสิาหกจิชุมชนตดัเยบ็เสือ้ผา้แม่ลา โดยมผีูว้่าราชการ
จงัหวดั เป็นประธาน ภายในงานมกีารแสดง และสาธติการท าผา้หมกัโคลน

■ 16 มนีาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัพงังา จดัพธิเีปิดงาน
มหกรรมสนิคา้ปกัษ์ใต ้(SOUTHERN EXPO 2019) ณ หา้งสรรพสนิคา้
เดอะมอลล์ บางกะปิ โดยมนีายสาโรจน์ สุวตัถิกุล ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมกีารออกบูธ
จากผูป้ระกอบการภาคใตฝ้ ัง่อ่าวไทยและอนัดามนั รวม 102 บธู

■ 17-19 มีนาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร จัดตลาดนัด
ขา้วเปลอืก ปีการผลติ 2561/62 ครัง้ที ่2 ณ สหกรณ์การเกษตรโพทะเล จ ากดั
โดยมนีายอ าเภอโพทะเล เป็นประธานฯ มผีูป้ระกอบการคา้ขา้ว จ านวน 3 ราย
เกษตรกร จ านวน 209 ราย ขา้วเปลอืก ปรมิาณ 1,541.780 ตนั มลูค่าการ
ซือ้ขายรวมทัง้สิน้ 10,178,541 บาท ทัง้นี้ ราคาน าตลาด 200-250 บาท/ตนั

■ 18 มนีาคม 2562 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดันครศรธีรรมราช จดักจิกรรม
สง่เสรมิประชาสมัพนัธส์รา้งการรบัรูส้นิคา้ GI :สม้โอทบัทมิสยามปากพนัง
และจ าหน่ายสม้โอทบัทมิสยามจากสวนที่ได้รบัอนุญาตให้ใช้ตรา GI
ณ สวนสมเดจ็พระศรนีครนิทร8์4 โดยมนีายกรฐัมนตร ีเป็นประธาน
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■ 22 มีนาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่
ประชาสมัพนัธก์ารปรบัลดราคาจ าหน่ายปุ๋ยเคม ีณ รา้นคา้ในอ าเภอ
แก่งหางแมว สบืเนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือ    
ใหผู้ป้ระกอบการรายใหญ่ลดราคา เพื่อช่วยเหลอืเกษตรกร และขอ
ความร่วมมอืทางรา้นปิดป้ายราคาสนิคา้ ซึง่ผูป้ระกอบการใหค้วาม
ร่วมมอืเป็นอย่างดี

■ 25 มนีาคม 2562 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัล าปาง ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่ม
บรษิทั รอยลั เซรามคิส์ จ ากดั ผูผ้ลติของใชบ้นโต๊ะอาหาร โดยใช้
เครื่องจกัรนวตักรรมทนัสมยั ใชแ้รงงานคนน้อย และขึน้แบบดว้ย 3D
ซึง่ผูป้ระกอบการสมคัรเป็นสมาชกิผูส้ง่ออกของกรมส่งเสรมิการคา้
ระหว่างประเทศ และมีความต้องการให้กระทรวงผลกัดันขยาย
ตลาดไปยงัประเทศกมัพชูา ลาว พม่า เวยีดนาม

■ 20 มนีาคม 2562 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัอุทยัธานี จดัพธิเีปิดการ
แสดงสนิคา้ GI OTOP Select /SMEs และสนิคา้เด่นจงัหวดัอุทยัธานี  
งาน “เสน่หแ์ห่งเมอืงอุทยัธานี ครัง้ที ่2” ณ ศูนยก์ารคา้พาราไดซพ์ารค์
ศรนีครนิทร ์กรุงเทพมหานคร โดยม ีรอ้ยโท ทศพล ไชยโกมนิทร์ รองผูว้่า
ราชการจงัหวดัอุทยัธานี เป็นประธาน ภายในงานมีการจ าหน่าย
ขา้วปลอดภยั สนิคา้ออแกนิก และปลาแรดGI

■ 20 มนีาคม 2562 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดันราธวิาส ร่วมจดัโครงการ
จงัหวดัเคลื่อนที ่“บ าบดัทุกข ์บ ารุงสุข สรา้งรอยยิม้ให้ประชาชน” โดยน า
สินค้าธงฟ้าราคาประหยัดมาจ าหน่าย ณ องค์การบริหารส่วนต าบล
ดุซงญอประชาชนใหค้วามสนใจเขา้มาเลอืกซือ้สนิคา้เป็นจ านวนมาก

■ 29 มนีาคม 2562 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัชุมพร ไดเ้ชญิกลุ่มผูใ้ช ้
น ้ามนั B100 มาแลกเปลีย่นความคดิเหน็การใช ้B100 ในจงัหวดัชุมพร 
พบว่าประชาชนมคีวามเชื่อมัน่ในการใชน้ ้ามนั B100 มากขึน้ โดยมี
ตวัชีว้ดัจากปรมิาณการแบ่งปนัน ้ามนั B100 ทีเ่พิม่มากขึน้ในช่วงเดอืนที่
ผ่านมา ประมาณ 10,000 ลติร/สปัดาห์ (เพิม่ขึน้ร้อยละ 200) ซึ่ง
ส านกังานไดร้ณรงคก์ารใชน้ ้ามนั B100 อย่างต่อเนื่อง

■ 29 มนีาคม 2562 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัล าพูน ร่วมบนัทึกเทป
โทรทัศน์ รายการความสุขประเทศไทย ตอน การบริหารผลผลิต
กระเทยีม ปีการผลติ 61/62 ณ โกดงักระเทยีมอ าเภอเวยีงหนองล่อง เพื่อ
ประชาสมัพนัธก์ารบรหิารจดัการสนิคา้เกษตรส าคญัจงัหวดัล าพนู



วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ

12/04/2562 วิง่ขา้มปี วถิไีทย สรา้งบุญใหญ่ วถิพีุทธ บงึพลาญชยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วของ
จงัหวดั

สพจ.รอ้ยเอด็

18/04/2562 -
20/04/2562

ประเพณแีห่น ้าขึน้โฮง สรงน ้าเจา้หมืน่ดง้ อนุสาวรยีเ์จา้หมืน่ดง้ งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ สพจ.สุโขทยั

25/04/2562 -
29/04/2562

มหกรรมของดเีมอืงแพร่ ศนูยก์ารคา้เจ.เจ.มอลล์
กรุงเทพฯ

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ สพจ.แพร่

26/04/2562 -
28/04/2562

มหกรรมการคา้ชายแดนภาคใตไ้ทย -
มาเลเซยี

อ าเภอสุไหงโก-ลก งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้และ
Business Matching

สพจ.มกุดาหาร

10

ประจ าเดือนเมษายนกิจกรรมภมิูภาค...

ในชว่ง 4-5 ปีทีผ่า่นมา ตลาดเครื่องส าอางในจนีมกีารเตบิโต
อยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2560 ยอดขายผลติภณัฑบ์ ารุงผวิ
ในจนีมมีูลค่าถงึ 186,700 ลา้นหยวน เพิม่ขึน้ 10.3% และ
ยอดขายผลติภณัฑเ์ครื่องส าอางมมีูลค่า 34,400 ลา้นหยวน 
เพิม่ขึน้ 21.3% 

การขยายตัวของตลาดเครื่องส าอางในจีน จึงเป็น
โอกาสส าหรบัผู้ผลิตและผู้ส่งออกของไทย ที่จะแนะน า
เครื่องส าอางไทยใหเ้ป็นทีรู่จ้กัและเจาะตลาดจนีไดเ้พิม่ขึน้ 
ซึ่งหากผลกัดนัให้เป็นที่รู้จ ักได้แล้ว ก็จะเกิดการพูด 
ปากต่อปาก ท าใหค้วามตอ้งการสนิคา้ไทยเพิม่ขึน้ในอนาคต

เคร่ืองส าอางไทยท่ีได้รบัความนิยมในจีน
■ เครื่องส าอางบ ารุงรกัษาผวิและกนัแดด
■ แชมพู
■ เครื่องส าอางทีใ่ชแ้ต่งตา
■ แป้งพบั
■ ลปิสตกิ
■ ผลติภณัฑด์ดัหรอืยดืผม
■ ผลติภณัฑด์บักลิน่ตวัและใชร้ะงบัเหงือ่

ช่องทางการเข้าสู่ตลาดจีน
■ การขายสง่
■ หา้งสรรพสนิคา้
■ ซูเปอรม์ารเ์กต็
■ รา้นขายยา
■ คลนิิกเสรมิความงาม
■ เคาน์เตอรเ์ครื่องส าอาง
■ รา้นแฟรนไชสแ์ละการขายตรง

การแนะน าเครื่องส าอางไทย
■ ประชาสมัพนัธผ์า่นนกัทอ่งเทีย่ว
■ ใชส้ื่อโซเชยีลมเีดยี/สื่อออนไลน์
■ การรวีวิสนิคา้เพือ่สรา้งการเรยีนรู้

ส า ร ะ น่ า รู้  !

ทีม่า : กรมส่งเสรมิการคา้ระหวา่งประเทศกระทรวงพาณชิย์



กองบรรณาธิการ : กองบรหิารการพาณชิยภ์ูมภิาค ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์
สถานท่ีติดต่อ : กระทรวงพาณิชย ์เลขที ่563 ถ.นนทบุร ีต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบุร ี11000 โทรศพัท ์02 – 507 – 6463/6465/6902-3 แฟกซ ์02-5475290

เบอรโ์ทรศพัท์ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดั 

ล าดบั จงัหวดั เบอรส์ านักงาน ล าดบั จงัหวดั เบอรส์ านักงาน

1 กระบี่ 075-663 340-2 F. 075-663 339 39 เพชรบรูณ์ 056-737 045 F.056-737 046

2 กาญจนบรุี 034-564 293 F.034-564 550 40 แพร่ 054-511 118 F.054-522 015

3 กาฬสินธุ ์ 043-811 631 F.043- 812 524 41 ภเูกต็ 076-212 017 F.076-221 065

4 ก าแพงเพชร 055-70 5019 F.055-705021 42 มหาสารคาม 043-740 052 F.043-722 037

5 ขอนแก่น 043-23 6571F.043-244075 43 มุกดาหาร 042- 611 575 F.042-611 756

6 จนัทบรุี 039-311 357 F.039-322 026 44 แม่ฮ่องสอน 053-611 376 F.053-611 638

7 ฉะเชิงเทรา 038-511 400 F.038-513 868 45 ยโสธร 045- 586 063 F.045-586 067

8 ชลบรุี 038-277 217 F.038-274 279 46 ยะลา 073-212018 F.073-211 706

9 ชยันาท 056-412 507 F.056- 412 506 47 ร้อยเอด็ 043-511 735 F.043-513 735

10 ชยัภมิู 044-811 598 F.044-821 409 48 ระนอง 077-811 371 F. 077-812 336

11 ชุมพร 077-511 210 F.077- 503 501 49 ระยอง 038-694 044-6, F.038-694 047

12 เชียงราย 053-150 200 F.053-177 349 50 ราชบรุี 032-325 867 F.032-337 106

13 เชียงใหม่ 053-112 668-9 F.053-112 670 51 ลพบรุี 036-411 992 F.036-421 668

14 ตาก 055-511 049 F.055-513 228 52 ล าปาง 054-265 022 F.054-265 024

15 ตรงั 075-211 488 F.075-211 490 53 ล าพนู 053-511 184 F.053-512 004

16 ตราด 039-511 283 F.039- 520 231 54 เลย 042-811 163 F.042-812 612

17 นครปฐม 034-340 054 F.034-340 055 55 ศรีสะเกษ 045-611 485  F.045-612 648

18 นครนายก 037-312 707 F.037-311 016 56 สกลนคร 042-711 277, F.042-713 241

19 นครพนม 042-511 117 F.042-512 826 57 สงขลา 074-311 422 F.074-324 238

20 นครราชสีมา 044-242 172 F.044-259 463 58 สตลู 074-711 126 F.074-721 359

21 นครศรีธรรมราช 075-356 069 F.075-344 215 59 สมุทรปราการ 02 395 1148 F.02-389 5961

22 นครสวรรค์ 056-221 104 F.056-226689 60 สมุทรสงคราม 034-715 538 F.034-711 495

23 นราธิวาส 073-511 098 F.073-512 718 61 สมุทรสาคร 034-411 718 F.034-411 718

24 นนทบรุี 02-591 6936 F.02-580 9333 62 สระแก้ว 037-425 011-3 F.037-425 011

25 น่าน 054-771 655 F.054-771 654 63 สระบรุี 036-211 347 F.036-211 763

26 บรุีรมัย ์ 044-611 016 F.044-613 473 64 สิงหบ์รีุ 036-507 193 F.036-507 196

27 บึงกาฬ 042-491 691 F.042-491 511 65 สุโขทยั 055-613 536 F.055-613 038

28 ปทุมธานี 02-567 0224 F.02-567 0234 66 สุพรรณบรุี 035-555 696 F.035-555 477

29 ประจวบคีรีขนัธ์ 032-611 380 F.032- 611 972 67 สุราษฎรธ์านี 077-272 503 F.077-285 150

30 ปราจีนบรุี 037-454 062 F.037-454 063 68 สุรินทร์ 044-531 440 F.044-514 994

31 ปัตตานี 073-335 158 F.073-331 882 69 หนองคาย 042-411 561 F.042-411 339

32 พระนครศรีอยุธยา 035-336 527 F.035-336525-6 70 หนองบวัล าภู 042-312 017 F.042-312 017

33 พะเยา 054-431 636 F.054-481753 71 อ่างทอง 035- 612 774 F.035-611 774

34 พงังา 076-481743 F.076-481741 72 อ านาจเจริญ 045- 523 051-3 F.045-523 053

35 พทัลุง 074- 613 151 F.074-612 414 73 อดุรธานี 042- 241 749 F.042-241 690

36 พิจิตร 056-990 380 F.056-990 379 74 อตุรดิตถ์ 055-817 742,746, F.055-817 567,742

37 พิษณุโลก 055-242 909 F.055-243 033 75 อทุยัธานี 056-970 144-5 F.056-970 146

38 เพชรบรุี 032-424 208 F.032-424 207 76 อบุลราชธานี 045-254 855 F.045-244 771, 318


