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ภาพรวมเศรษฐกิจการค้าโลก 
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เศรษฐกจิการค้าไทยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจการค้าโลก 
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แนวโน้ม GDP ในภูมิภาคเอเชีย 
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ตัวชี้วัดเศรษฐกิจไทย 2015-2016 
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สัดส่วนการใช้งบประมาณ 
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สัดส่วนการส่งออกสินค้า ป ี2558 และ ประมาณการป ี2559 
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แนวคิดและมาตรการต่างๆของรัฐบาล 
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บทบาทของมหาดไทยต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเชงิพ้ืนที่ 
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Export 
Economics

Domestic
Economics

Value 
CreationOEM

Market 
Regulate

Market 
Facilitate

Trade in 
Goods

Trade in 
Services

เศรษฐกิจที่พ่ึงพา 
การส่งออก

การรับจ้าง 
ผลิตสินค้า

การก ากับดูแล 
ตลาด

การค้าสินค้า

เศรษฐกิจที่พ่ึงพา 
การค้าขายภายในประเทศ

การสร้างมูลค่าสินค้า 
และบริการ

การอ านวยความสะดวก 
ผู้ค้าในตลาด

การค้าบริการ

การปรับกระบวน

ทัศน์

Local Economy
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ประเด็นปญัหาส าคัญเรง่ด่วน
(Critical Issues) 

A 
การเสริมสร้างปัจจัยพื้นฐาน

(Fundamental) 

B 

Trade Reform

Local 
Economy

(Domestic Economic Dependency) 

A2 A1 
 ข้าว 
 มันส าปะหลัง 
 ข้าวโพด 
 ปาล์มน้ ามัน 
 ยางพารา 

 ภัยแล้ง 
 Demand Side 

- Product
- Services 

Urgent
Issues 

การพึ่งพาเศรษฐกิจภายในประเทศ

Tax
Reform

Government
Reform

Infrastructure
PPP

Trade 
Facilitation

Business
Reform

SMEs > Large Entrepreneurs

SOEs
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Cycle of 
The Healthy Local 

Economy

Local Retailer
Sales

Profit Spent 
Locally In

Community

Local Business
Profits

Increased Money 
In Community 

to Spend

By Griffin Jones “Back To Work”Concept 
Local

Owned

Local
Made

Local
Grown

สร้างผู้ค้า

ปลีก 
รายย่อยใน

พื้นที่

ผลตอบแทนแก่ผู้ค้า-
วิสาหกิจชุมชนใน

พื้นที่

เม็ดเงิน

หมุนเวียนใน

ชุมชน

เม็ดเงิน และการใช้

จ่าย 
ในชุมชนเพ่ิมขึ้น

วงจรเศรษฐกิจชุมชน 
ท่ีมีคุณภาพ

ชุมชนเป็น

เจ้าของ

ผลิตใน

ชุมชน

พัฒนาและ

เติบโตใน

ชุมชน
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MOC’s Trade Reform

GlobalRegional
Local

Branding

E-Commerce

Market 
Development

Service

Market 
Place

New Cluster
Development

Branding 
Building

Value Creation

ประเทศเป้าหมาย

Local Trade Development
Global & Regional Sourcing

 สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก 
 ยกระดบัเกษตรกรสู่ Smart Farmer
 ผลักดัน Smart Farmer สู่ Farmer Entrepreneur
 สร้างความเข้มแข็งตราสัญลักษณ์GI

 ส่งเสริมพัฒนาระบบกลไกตลาด 
 เช่ือมโยงสินค้าจากตลาดชุมชน-
ตลาดกลาง 

 พัฒนาศูนย์รวบรวมและกระจาย

สินค้าเพ่ือเช่ือมโยงการน าเข้าส่งออก

ระหว่างไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้าน 

(CLMV) และตลาดโลก 
 พัฒนาระบบขอ้มูลข่าวสารการตลาด

และ E-Commerce 

จุดจ าหน่ายระดับ

ภาค

ตลาดกลางสินค้าเกษตร

ศูนย์รวบรวมและกระจาย

สินค้า

ระดับภาค

ระดับประเภทศ

เพื่อการน าเข้า/ส่งออก

Digital 
Market

Physical
Market

Connectivity

Smart Farmer & SMEs Farmer
 ขยายการค้าการลงทุนตลาด

ศักยภาพสูง สู่ตลาด CLMV
 ยกระดบัแบรนดไ์ทยสู่ระดบั

ภูมิภาค-โลก 
 ขยายมูลค่าการค้าผ่าน E-

Commerce และเช่ือมโยงสู่ Global 
Platform 

 ผลักดันบรกิารไทยขับเคลือ่น

เศรษฐกิจยุคใหม่ 

หมู่บ้านท ามาค้าขาย

มิติใหม่ข้าวไทย

60 ลบ. 60 ลบ.

20 ลบ. 55 ลบ.

195 ลบ.
425 ลบ. 880 ลบ.

ส่งเสริมการแปรรปู 
มันส าปะหลังและ

ผลิตภณัฑ์

GI ไทยเข้มแข็ง 
สู่สากล

15 ลบ.

45 ลบ.

230 ลบ.

135 ลบ.

195 ลบ.

150 ลบ. 160 ลบ.

160 ลบ. 250 ลบ.

Connectivity

1,500 ลบ.
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ร้านค้าชุมชน

Local Economy

Smart 
Farmer 

Farmer
Entrepreneurเกษตรกร

สหกรณ์

วิสาหกิจ

ชุมชน

จุดจ าหน่าย 
ระดับภาค

ตลาดกลาง 
สินค้าเกษตร

ศูนย์รวบรวม 
และกระจาย

สินค้า

มันส าปะหลัง ข้าว Geographic 
Indication หมู่บ้าน 

ท ามา

ค้าขาย

Smart Farmer
SMEs Farmer 

เชื่อมโยงตลาด 
 พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการสินค้าเกษตรที่เป็น

มาตรฐาน

ตลาดชุมชน

ระดับท้องถ่ิน
ระดับภาค ระดับประเภทศ เพื่อการน าเข้า/ส่งออก

ตลาดชุมชน

ชุมชนเข้มแข็ง

ผลผลิตเกษตร หัตถกรรม
ของดีภูมิภาค

Business 
Model

ตลาดประเทศเพ่ือน

บ้าน 

ข้อมูลข่าวสาร

ซื้อขายเป็นธรรม

ระบบบริหารจัดการสินค้า 
 รวบรวม  
 แปรรูป  
 บรรจุ 
 จัดเก็บ 
 ขนส่ง
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กระบวนการและแนวทาง
การด าเนินการส่งเสริมมาตรการกระตุ้นนโยบาย 

4 
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Local Economy ผู้บริโภ

ค 

ฝึกอบรม 
• จัดท าบัญช ี
• การตลาด 
• การจัดการ 
• Logistic 
• อื่นๆ 

• ยี่ปั๊ว 88 ร้าน 
• ซาปั๊ว 10,000 ร้าน 

ดี = 18,433 แห่ง
ปานกลาง = 34,041 แห่ง
ปรับปรุง = 12,999 แห่ง 

Manage & 
Facilitate 

วิสาหกิจชุมชน

ร้านค้าชุมชนตลาด

ตลาดชุมชน 
231แห่ง

ตลาดสด
1,777แห่ง

ตลาดกลาง 
54แห่ง

ตลาดเทศบาล
700แห่ง

ส่งออ

ก

Farm Outlet 
30แห่ง

ตลาดนัด(มท.) 

2,271แห่ง

ส่งเสริมการตลาด

 พัฒนาช่องทางจัดจ าหน่าย

สินค้าท้องถิน่และสินค้า

Organic 
(ในประเทศ-ต่างประเทศ) 

 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 เสริมสร้างความรู้ด้าน

การตลาด-การจัดการ 

 ส่งเสริมเอกลักษณ์พาณชิย์ อัต

ลักษณช์ุมชน 
 เชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิต-

ชุมชน-เมือง 
 พัฒนาตลาดสินค้า Organic
 เชื่อมโยงการค้า-การท่องเทีย่ว 
 ส่งเสริมนวัตกรรม 

 พัฒนาช่องทาง

การตลาด

สินค้า Organic 
และนวตักรรม 

 Value Added

 ส่งเสริม-เชื่อมโยงตลาดสินคา้Organic
 การปฏิบตัติามกฎหมาย(ปิดป้าย

ราคา-นน.เที่ยงตรง 
 เสริมสร้างความรู้ด้านการตลาด-การ

จัดการ 
 ส่งเสริมจริยธรรมการค้า 
 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร 
 พัฒนามาตรฐานการประกอบการ

จัดท าโดย : กรมการค้า
ภายใน
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ชุมชน 

จังหวัด 

กลุ่มจังหวัด

Fundamental 

Consumer

หนูณิชย์ 3,250 ร้าน

Mobile ธงฟ้า 1,539 ครัง้

ธงฟ้า Corner Modern Trade 
ทุกราย

เครือข่าย 

ผู้บริโภค 
อาสาธงฟ้า 

เครือข่าย นศ. 

 
5,080 คน 2,600 
คน

ลายแทงของถูก iOs
Android

 การบังคบัใช้กฎหมาย 
 การติดป้ายแสดงราคา 
 ช่ังตวงวัด 

 ฝึกอบรม”ฉลาดซือ้ประหยดัใช้
Life Style

มาตรฐาน

Trade Facilitation

Locally Globally

ตลาด

ชุมชน

Modern Trade
International Brand 

ตลาด

ชุมชนUpgraded
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เกษตรกร 

วิสาหกิจชุมชน

ผู้บรโิภค

ส่งออ

ก

Contract Farming
Forward Market

ตลาดสด

ตลาดกลาง ตลาด

ชุมชน 

ตลาดเทศบาล

Farm  
Outlet 

ตลาดนัด 

 มีทางเลือกในการบริโภค

สินค้า 
 ลดภาระค่าครองชีพ 
 กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

ท่องเท่ียว

สามารถเข้าถึงแหล่งวตัถุดิบ

Market 

Oriented

 ยกระดบัมาตรฐานการจัดการ 
 เพ่ิมประสิทธิภาพการรวบรวมและจ าหน่ายสินค้า

สหกรณ์

ยกระดับการรวมกลุ่ม

ยกระดับการรวมกลุ่ม

สร้างอ านาจต่อรอง

Common issues: ปิดป้ายราคา / นน. เที่ยงตรง / สุขอนามัย 
Specific issues: ส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน-ทอ่งเทีย่ว / 
กิจกรรมส่งเสริมตามเทศกาล / ฝึกอบรม

โรงงานแปรรูป 

การพัฒนากลไกตลาดเพ่ือสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ

ฐานราก

ลายแทง

ของถูก 

ฉลาดซื้อประหยัดใช้  

Organic Village Premium 
Product

P
re

m
iu

m
 

M
ar

ke
t

Participatory
Guarantee System

จัดท าโดย : กรมการค้า
ภายใน
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แผนด าเนินงาน

ภาค ปี 2558-59 ปี 2560 ปี 2561 รวม

ภาคเหนือ 17 17 17 51

ภาคกลาง 26 26 26 78

ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

20 20 20 60

ภาคใต้ 14 14 14 42

รวม 77 77 77 231

ในแต่ละพื้นท่ีจะส่งเสริมตาม

วัฒนธรรมการค้าของท้องถิ่น

นั้นๆ

231 แห่ง

ประเภท ปี 2558-59 ปี 2560 ปี 2561 รวม

ข้าว-พืชไร่ 1 10 19 30

ผัก-ผลไม้ 8 5 3 16

สัตว์น้ า-ผลิตภณัฑ์ 1 1 1 3

ปศุสัตว์ - 1 1 2

อื่นๆ (ปลาสวยงาม) 1 1 1 3

รวม 11 18 25 54

54 แห่ง

เฉลี่ยจังหวัดละ 1 แห่ง/ปีตลาดชุมชน

ตลาดกลาง ด าเนินการในช่วงฤดู

เก็บเกี่ยว
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ตัวอยา่งโครงการ
ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่เห็นผลเชิงประจักษ์ 

5 
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ตลาดชุมชน
พัฒนา-ยกระดับตลาดชุมชนในพื้นที่
ศูนย์กลางซือ้ขายสินค้าเกษตร อปุโภค 

บริโภค ศิลปะ หัตถกรรมของชุมชน

ตลาด
ชุมชน 

Farm
Outlet

ปี 2558 2559 2560 2561

ตลาดชุมชน 4 67 77 77

Farm Outlet 1 5

Organic Village 5 จังหวดั

ล
า
น
เปิ
ด
ท
้า
ย
 (ผั
ก

/ผ
ล
ไ
ม
้)

โซนอาหารสด

 
 
 
 
 
 
 

 
 
โซนอาหาร

ปรุงส าเร็จ 

หัถกรรม 
OTOP ชุมชน 

ผัก

ผลไ

ม้ 

ไข่

ไก่ 

หมู

ไก่ 

ปลา 

รูปแบบปรบัเปลี่ยนตามสภาพพ้ืนที่

Zoning

ปัจจุบัน  
24 แห่ง

ประชาชน 
 มีทางเลือกซือ้ของดี...ราคา
ยุติธรรม...คณุภาพดี 

 มีแหล่งท่องเทีย่วตามรอยวิถี

ไทย 
เกษตรกร-วิสาหกิจ
ชุมชน 
 มีสถานที่จ าหน่ายสินค้า 
 เพิ่มรายได้ครัวเรือน 
 ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการ

ผลิตและการตลาด 
 อนุรักษณ์วัฒนธรรมการค้าและ

วิถีชุมชนตลาด 
 พัฒนาตลาดสอดคล้องกับวิถีชีวิต

ปัจจุบัน 
 เป็นที่รู้จัก 
 เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงสินค้า-
ผู้ผลิต-ผู้ซื้อ 

 เป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 เป็นศูนย์กลางกิจกรรมของชุมชน 
 สามารถด าเนินการได้ยั่งยืนชุมชน 
 เพิ่มรายได้และการใช้จ่ายใน

ชุมชน 
 อนุรักษ์วฒันธรรม เสริมสร้าง

ความสัมพันธ์วิถีชุมชน 
 เผยแพร่และเช่ือมโยง

วัฒนธรรมชุมชนสู่การ

ท่องเที่ยวเศรษฐกิจมหภาค 
 สร้างงาน-รายได้ในเศรษฐกิจ
พื้นฐาน 

 เพิ่มการใช้จ่ายภาคครัวเรือน 
 เศรษฐกิจเข้มแข็งจากการบริโภค

ภายใน

231 แห่ง

ลายแทง

ของถูก 

APP

Unique Market

ตลาด 
ต้องชม

ตลาดชุมชน (4 แห่ง) ตลาดชมุชนคนเชียงใหม่/ตลาดวัดภุมรินทร-์สมุทรสงคราม/ตลาดต้าน้ าโบราณ-สระบุรี/ถนนคนเดิน
ตรอกโรงยา-อุทัยธาน ี
Farm Outlet (1 แห่ง) ศูนย์สินคา้ชมุชน- ลพบุร ี  Organic Village (5 จังหวัด) นครปฐม เพชรบรุ ีสมุทรสาคร  สุรินทร ์  เชียงใหม่

น าร่อง 

มาตรฐานตลาดชุมชน 
เอกลักษณ์พาณิชย์ 
 ราคายุติธรรม 
น้ าหนักเที่ยงตรง 

อัตลักษณ์ชุมชน 
 สะท้อนศิลปะ 

วัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
 สะท้อนวิถกีารค้า

ชุมชน

ผลที่คาดหวัง

การส่งเสริม 

เอกลกัษณ์

พาณิชย์ 
อัตลักษณ์ชุมชน 

 ป้ายแสดงราคา 
 ตราช่ังกลาง 
 การจดัพ้ืนที่

จ าหน่าย 
 ป้ายชื่อตลาด-
ปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ 
 เช่ือมโยงสินค้า

และตลาด 
 การดูแล

สุขอนามัย 
 พัฒนาความรู้

เจ้าของตลาด-
ผู้ค้า

 จัดพ้ืนที่

กิจกรรมชุมชน 
 ส่งเสริม

หัตถกรรม

ชุมชน 
 พัฒนาบรรจุ

ภัณฑ-์
เอกลกัษณ์

เฉพาะชุมชน 
 ประชาสัมพันธ์-           
เชิงท่องเที่ยว

วิถไีทย 
 จัดกจิกรรม

ในช่วง

ประเพณี

ท้องถิ่น 
 อื่นๆ (สอดคล้อง

 เช่ือมโยง

เว็บไซต์ 

ททท. 
 เผยแพร่คู่กบั  

12 เมือง
ต้องห้าม

(พลาด)

เช่ือมโยงการ 
จัดจ าหน่าย

จัดท าโดย : กรมการค้า
ภายใน
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การส่งเสริมตลาดชุมชน

เอกลักษณ์พาณิชย ์

อัตลักษณ์ชุมชน
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12 เมืองต้องห้าม(พลาด)
เวลาท าการ : จ-อา 05.00-12.00 น./15.00-20.00น.  
สินค้า : ผัก ผลไม้ สินค้าแปรรูป อาหารปรุง
ส าเร็จ   
ผู้ค้า: 271 ราย   ผู้ซื้อ: 300-500 คน/วัน

ตลาดอาหารปลอดภัยชุมชนบ้านพระเนตร อ.เมือง

เวลาท าการ : จ-อา 06.00-20.00  น.      
เน้ือที่ : 6 ไร่ 
สินค้า : ผัก ผลไม้  แคบหมู น้ าพริก
หนุ่ม ไส้อั่ว เซรามิก ไม้แกะสลัก 

เสื้อผ้า  
ผู้ค้า : 300 ราย    ผู้ซื้อ : 600-800 คน/วัน  

กาดทุ่งเกวียน อ.ห้างฉัตร

ตลาดน้ าวัดภุมรินทร์ อ.
อัมมพวา 

ตลาดนัดเจ้าฟ้าศาลาลอย อ.เมือง

ตลาดนาปด อ.นาโยง
ตลาดนัดชุมชนคนพอเพียง อ.เมือง

ตลาดถนนคนเดิน 
สระทิพย์ อ.บ้าน

โป่ง

ตลาดน้ าหลัก

ห้า  
อ.ด าเนินสะดวก 

ตลาดเก่า 119 ปี  
เจ็ดเสมียน อ.โพ

ธาราม 

ตลาดสดร่วมใจนาอ้อ อ.เมือง
เวลาท าการ : 06.00-20.00 น. 
สินค้า : ผัก ผลไม้ อาหารปรุงส าเรจ็ เครื่องจักร
สาน เน้ือสัตว ์
เน้ือที่ : 3 ไร ่
ผู้ค้า : 237 ราย  ผู้ซื้อ : 500 คน/วัน 

ตลาดมัง (สวนรัชมังคลาภิเษก) อ.เขาค้อ

เวลาท าการ : จ-อา 
พื้นที่ตลาด : 3 ไร่  
สินค้า : มะขามหวาน ผักผลไม้ฤดูกาล ผ้าทอ 
หัตถกรรมชาวเขา เครื่องจักรสาน ข้าวหลามลืมผัว 
ผู้ค้า : 24 ราย       ผู้ซื้อ : 2,000-10.,000 คน/วัน 

ตลาดนัดสเีขยีว อ.เมือง 
เวลาท าการ : 06.00-09.00 น. 
พื้นที่ตลาด : 200 ตรว. 
สินค้า : สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรปลอดภยั 
อาหาร 
ผู้ค้า : 20 ราย       ผู้ซื้อ : 500 คน/วัน
 

ตลาดนัดวดัช่องกะพดั อ.แก่งหางแมว 
เวลาท าการ : จ-อา14.00-19.00น.  
สินค้า:สินค้าเกษตร อาหาร  
ผู้ค้า:200ราย  
ผู้ซื้อ:<500ราย/วัน 

เวลาท าการ : พ 07.00-20.00 น.     
สินค้า : ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล อาหารสด  
อาหารทะเล อาหารปรุงส าเร็จ เครื่องจักร

สาน 
ผู้ค้า : 250 ราย  ผู้ซื้อ : 2,000-3,000 คน/วัน 

ตลาดบ่อพลอย อ.บ่อไร่

เวลาท าการ : 
ส-อา 
สินค้า : สินค้า
เกษตร สินค้า

เกษตร

ปลอดภัย 

อาหาร 
ผู้ค้า : ร้าน 50 
ราย เรือ 20 ล า   
ผู้ซื้อ : 500-600
คน/วัน 

เวลาท าการ : พ.ศ-
อา 16.00-19.00 น. 
สินค้า : ผัก ผลไม้ 
อาหาร ขนม 

บริการตัดผม งาน

แสดงศิลป ดนตรี  
ผู้ค้า : 150 ราย   
ผู้ซื้อ : 1,000-1,500คน/
วัน 

เวลาท าการ : อา 
สินค้า : ผัก ผลไม้ 
อาหาร น้ าพริก 

เสื้อผ้าที่ตัดเย็บ

โดยคนในชุมชน 

นวดเพื่อสุขภาพ  
ผู้ค้า : 50 ราย        
ผู้ซื้อ : 500 คน/วัน 

เวลาท าการ : จ-อา 15.00-18.00  น. 
สินค้า : ผัก ผลไม้ อาหาร เสื้อผ้า ของใช้ 
เนื้อที่ : 4 ไร่   
ผู้ค้า : 150 ราย   ผู้ซื้อ : 300-500 คน/วัน  

เวลาท าการ : อ. 09.00-18.00น.  
สินค้า:ผัก ผลไม้ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุง
ส าเร็จ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องใช้ในครัวเรือน  
ผู้ค้า:120-150ราย   ผู้ซื้อ: 500-600คน/วัน

เวลาท าการ : พ 07.00-20.00 น.     
สินค้า : ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล อาหารสด อาหาร
ทะเล อาหารปรุงส าเร็จ เครื่องจักรสาน 
ผู้ค้า : 250 ราย ผู้  ซื้อ : 2,000-3,000 คน/วัน 

เวลาท าการ : ส-อา 08.30-16.00 น. 
สินค้า : ผัก ผลไม้ อาหาร 
น้ าพริก 

ผู้ค้า : 50 ราย        
ผู้ซื้อ : 200 คน/วัน 

จัดท าโดย : กรมการค้า
ภายใน
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ต าบลบ้านต้นตาล 

อ าเภอเสาไห้ 

เวลาท าการ : อา 08.00-16.00 น.  เน้ือท่ี : 2 ไร่
สินค้า : ผักปลอดสารพษิ ผักผลไม้พ้ืนบ้าน อาหารพื้นบ้าน ผ้าทอ เครื่องจกัรสาน การแสดง
ฟ้อนร า 
ผู้ค้า : 150 ราย       ผูซ้ือ้ : 500-1.,000 คน/วัน 
จุดเด่น : เป็นตลาดวิถีไทยวน สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรม 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มต้าน้ าโบราณ

ตลาดชุมชนตลาดต้าน้ าโบราณบ้านต้น

ตาล
จังหวัดสระบุรี
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http://pantip.com/topic/32649638
http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E10739368/E10739368.html
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เวลาท าการ : จ-อา 07.00-19.00 น.  เนื้อท่ี : 2 ไร่
สินค้า : ผักผลไม้พ้ืนบ้าน อาหารพ้ืนบ้าน  ข้าวห่อ ขนมไทย เครื่องจักรสาน การแสดงฟ้อนร า 
จุดเด่น : เป็นตลาดเล็กๆ ริมแม่น้ าป่าสัก  
หน่วยงานรับผิดชอบ : ชุมชนคนลาวเวียง

ตลาดชุมชนตลาดน้ าลาวเวยีง 
ต าบลบ้านม่วงงาม 

อ าเภอเสาไห้ 

จังหวัดสระบุรี
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จังหวัดสระบุรี
ต าบลพุแค อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ

เวลาท าการ : ส-อา 08.00-16.00 น.  เนื้อท่ี : 8 ไร่
สินค้า : ผักปลอดสารพิษ ผักผลไม้พ้ืนบ้าน คุกกี้ สลัด น้ าพริก ผ้าทอ 
เครื่องจักรสาน 
ผู้ค้า : 200 ราย       ผู้ซื้อ : 500-1.,000 คน/วัน 
จุดเด่น : ศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชนบนถนนพุแคหล่มสัก เป็นจุดพักรถ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านพุแค

Farm Outlet ศูนย์พุแคคอม
เพล็กซ์
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จังหวัด

หนองบวัล าภู
ต าบลโนนทัน 

อ าเภอเมือง

เวลาท าการ : 08.00-21.00 น. 
พื้นท่ีตลาด : 2 ไร่  
สินค้า : สินค้าเกษตร ผักพ้ืนบ้าน อาหารป่า 
OTOP 
ผู้ค้า : 161 ราย       ผู้ซื้อ : 500-1,000 คน/วัน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : อบต.

ตลาดห้วยเดื่อ 
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ต.เตาไห อ.
เพ็ญ 

อ.สร้างคอม 
จังหวัดอุดรธานี

เวลาท าการ : จ-อา 06.00-19.00 น. 
พื้นที่ตลาด : 1 ไร่  
สินค้า : ปลาสด ปลาแห้ง ปลาส้ม ผักพื้นบ้าน 
ผู้ค้า : 30-45 ราย       ผูซ้ื้อ : 100-500 คน/วัน 
จุดเด่น : ตลาดปลา 
หน่วยงานรับผิดชอบ : อบต.เตาไห

เวลาท าการ : จ-อา 06.00-19.00 น. 
พื้นที่ตลาด : 1 ไร่  
สินค้า : ปลาสด ปลาแห้ง ผักพื้นบ้าน 
ผู้ค้า : 4-7 ราย       ผูซ้ือ้ : 15-50 คน/วัน 
จุดเด่น : ตลาดปลา 
หน่วยงานรับผิดชอบ : เทศบาลต าบลสร้างคอม

ตลาดสินเจริญ ตลาดปลายิ้ม 
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จังหวัดพิษณุโลก 
ต าบลวังนกแอ่น อ าเภอวัง

ทอง 
เวลาท าการ : พุธ ศุกร์ อาทิตย์  
พื้นที่ตลาด : 1ไร่  
สินค้า : สินค้าเกษตร ในพื้นที่ 
ผู้ค้า : 40-50 ราย       ผูซ้ื้อ : 500 คน/วัน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มวิสาหกิจชมุชนรม่เขียว /
เกษตรอ าเภอ

ตลาดชุมชนร่มเขยีว 
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ต าบลแคมป์สน อ าเภอเขา

ค้อ

เวลาท าการ : จ-อา 
พื้นที่ตลาด : 3 ไร่  
สินค้า : มะขามหวาน ผักผลไม้ฤดูกาล ผ้า
ทอ หัตถกรรมชาวเขา เครือ่งจักรสาน 

ข้าวหลามลืมผวั 
ผู้ค้า : 24 ราย       
ผู้ซื้อ : 2,000-10.,000 คน/วนั 
จุดเด่น : อยู่ติดถนนใหญ่ เป็นจุดพักรถ จุด
ชมวิว  
หน่วยงานรับผิดชอบ : ผู้ใหญ่บ้าน

จังหวัดเพชรบูรณ์ สวนรัชมังคลาภิเษก (ตลาดม้ง) 
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เวลาท าการ : จ-อา 09.00-18.00 น.    พื้นที ่: ตามความยาวถนน 150 
ม.  
สินค้า : ผักพื้นบ้าน ผลไม้ อาหาร ไม้กวาด ขา้วเกรียบว่าว 
ผู้ค้า : 30 ราย       ผูซ้ื้อ : 300 คน/วัน 
จุดเด่น : เป็นเพิงริมถนน  
หน่วยงานรับผิดชอบ : หมู่บ้าน

เวลาท าการ : จ-อา 09.00-18.00 น.    พื้นที ่: 2 ไร ่
สินค้า : ผักพ้ืนบ้าน มะตูม เครื่องเทศ เสาวรส แคบหมู เสือ้ผ้า
หม้อฮ่อม 
ผู้ค้า : 50 ราย       ผูซ้ื้อ : 300 คน/วัน 
จุดเด่น : เป็นห้องแถว เน้นสินค้า OTOP 
หน่วยงานรับผิดชอบ : เทศบาลชอ่แฮ

จังหวัดแพร ่ตลาดริมทางบ้านแม่ลอง 
ต าบลบ่อเหล็ก อ าเภอลอง 

ลานค้าชุมชนพระธาตุช่อแฮ 
ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมือง
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เวลาท าการ : ส 12.00-22.00 น.    พ้ืนที่ : 20 ไร่  
สินค้า : สินค้าเกษตร อาหาร OTOP  
ผู้ค้า : 140 ราย       ผู้ซื้อ : 500 คน/วัน 
จุดเด่น : บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นธรรมชาติ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
หน่วยงานรับผิดชอบ : ประธานชุมชนวิถีพุทธคลอง

จังหวัดสงขลา ตลาดน้ าคลองแดน 
ต าบลคลองแดน อ าเภอระโนด
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ตลาดกลางสินค้าเกษตร

ตลาดกลางค้า

ส่งสินค้า

เกษตร

 การตลาด 
 การเงิน-บัญชี 
 การคัดแยกคุณภาพ 
 การบรรจภุัณฑ ์
 โลจสิติกส ์
 มาตรฐานสินค้า

ปี 2559 2560 2561

ตลาด 11 18 25

54 แห่ง

 จัดตลาดนัด

ข้าวเปลือก-ประมูล
ข้าวสาร 

 เชื่อมโยงเกษตรกร-ผู้
ซื้อ  (Contact Farming) 

 ส่งเสริมระบบใบ

ประทวนสินค้า 
 ส่งเสริมพลังงาน

ทางเลือก  การจัดพื้นที่อาคาร

จ าหน่าย-ลานฤดูกาล 
 การจัดชั้นมาตรฐาน

และคัดแยกคุณภาพ 

ประเภท
การส่งเสริม

เฉพาะ

 จัดระบบราคากลาง

สินค้าเกษตร ดูแล

อัตราค่าบริการที่เป็น

ธรรม 

 เช่ือมโยงสินค้าและ

ตลาด 

 การดูแลสุขอนามัย 

 พัฒนาความรู้

เจ้าของตลาด-ผู้ค้า 

 เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ผ่าน

Application 

 จัดกจิกรรมในช่วง

ประเพณีท้องถิ่น 

การส่งเสริม

พ้ืนฐาน

 การซื้อขายระบบ

ประมูล 
 การจัดท าระบบห้อง

เย็น-Cool Chain 
 Logistic Management
 สุขอนามัย-ความ
สะอาด 

 จัดกิจกรรมประกวด 
 ส่งเสริมตลาดส่งออก 

One-Stop-Service 
 ส่งเสริมเป็นตลาด

ท่องเที่ยว 

ข้าว 
พืช

ไร่

ผัก

ผลไ

ม้

อื่นๆ 

ราคาสินค้ารายวัน

ผู้ค้า 
 สามารถเข้าถึงสินค้าได้ตามคุณภาพที่

ต้องการ   
 วางแผนการจ าหน่ายได้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 สามารถเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวก

ทางการตลาดที่เป็นมาตรฐานได้ใน

ราคายุติธรรม 

เกษตรกร-วิสาหกิจ
ชุมชน 
 มีสถานที่จ าหน่ายสินค้า 
 ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาและ

การชั่งตวงวัด 
 มีข้อมูลข่าวสารประกอบการตัดสินใจ

จ าหน่าย 
 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารและทางเลือกในการจัด

จ าหน่ายสินค้า 
 มีแหล่งข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนา

ผลผลิตและการตลาด 
 เพิ่มโอกาสในการพัฒนาสู่นวัตกรรม

และตลาดใหม่ๆ 
 มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดเก็บ

และบริหารจัดการสินค้าในราคาเป็น

ธรรม 

ตลาด 
 พัฒนาตลาดสอดคล้องกับวิถีการค้า

สมัยใหม่  
 สร้างห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร

คุณภาพ 
 เป็นที่รู้จักและเป็นศูนย์กลางเช่ือมโยง

สินค้า-ผู้ผลิต-ผู้ซื้อ 
 เป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 เป็นศูนย์กลางในการเพิ่มมูลค่าและ

เชื่อมโยงการค้าในประเทศและ

ส่งออกที่ครบวงจร 
 เป็นเครื่องมือของรัฐในการบริหาร

จัดการสินค้าเกษตรของประเทศ
เศรษฐกิจมหภาค 
 เป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรและ

จุดเชื่อมโยงสินค้าของ ASEAN
 ยกระดับมาตรฐานการค้าและการ

เชื่อมโยงสินค้าเกษตรคุณภาพ 
 สร้างมูลค่าเพิ่มแก่เศรษฐกิจการค้าใน

ภาคการเกษตร 

ปลาสวยงาม

ประเภทตลาด 
ข้าวและพืชไร่ นครสวรรค์ ท่าข้าวก านันทรง 

ผักและผลไม้ 

ราชบุรี ตลาดศรีเมือง 

ปทุมธานี 
ตลาดไท 

ตลาดสี่มุมเมือง 

อุดรธาน ี ตลาดอุดรเมืองทอง 

นครศรีธรรมร

าช 
ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ 

ขอนแก่น ตลาดศรีเมืองทอง 

นครสวรรค์ ตลาดศรีนคร 

เพชรบุรี ตลาดกลางท่ายาง 

สัตว์น้ า ระนอง ตลาดสะพานปลา 

อื่นๆ  นครปฐม 
ตลาดศรีวิชัย อความาร์

เก็ต 

สัตว์น้ า/
ผลิตภณั

ฑ์

ขยาย 
ผล

Update สถานที่จ าหน่ายและการให้บริการ

ผลที่คาดหวัง

จัดท าโดย : กรมการค้า
ภายใน
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Facilitate

ราคากลาง 
เปรียบเทียบ

ตลาดประมูล

Cool Chain

ประมูลข้าวพิเศษ

ตลาดนัดฤดูกาล

สุขอนามั

ย

มาตรฐาน

ความ

ปลอดภัย

เช่ือมโยง

ตลาด

 Organic 
Zone 
 LAB

 ข้าวสังข์หยด   
 ข้าวเจ็กเชย  
 ข้าวลืมผัว  
 ข้าวหอมนิล

 ข้าว 
 ถั่วเขียว 
 พืชไร่อื่นๆ

 มาตรฐานห้องเย็น 
 Logistic

 Model ตลาด
ปลาญี่ปุ่น

 เชื่อมโยงกับ

สหกรณ์ปศุ

สัตว ์
 น้ าแข็งสะอาด 
 ระบบบ าบัดน้ า

เสีย

เช่ือมโยง-เผยแพร่ราคาซื้อขาย 
และบริการของตลาดกลาง

จัดประกวดปลา

สวยงามอาเซียน

One Stop Service

บรรจุภัณฑ์-Logistic

ตลาดราชบุรี

ตลาดสี่มุมเมือง 
ตลาดไท 
ตลาดหัวอิฐ 
ตลาดศรีนคร 
ตลาดท่ายาง 

สะพานปลา ระนอง 

ยกระดับการส่งออก

แนวทางการพัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตร

ทุกภูมิภาคในแหล่ง

ผลิต 
จัดกจิกรรมในช่วง

ฤดูเก็บเกี่ยว

เช่ือมโยงผู้ผลิต

ข้าวถุง –ผู้ส่งออก-
โรงงาน 

จัดส่วนกลาง

Upgrade

ศูนย์กระจาย

สินค้าส่งออก เฉพาะราชบุรีWarehouse / 

Cold storage/ Silo

ระบบใบประทวน

สินค้า

สิ่งอ านวยความสะดวก
• ระบบคมนาคม-การจดัระบบจราจร 
• คลังสินค้า-ไซโล-ห้องเย็น 
• เครื่องชั่งกลาง 
• การปิดป้ายแสดงราคาสินค้า

Niche 
Market

ข้าว 
พืช

ไร่

สัตว์น้ า/
ผลิตภัณ

ฑ์

อื่นๆ 
ปลาสวยงาม

ผัก

ผลไ

ม้

จัดท าโดย : กรมการค้า
ภายใน
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การผลักดนั Local Economy

ฝึกอบรมพัฒนาทักษะ

ผู้ประกอบการ 
• การเงิน 
• การจัดการ 
• การตลาด 

• เช่ือมโยงวิสาหกิจ 

ผู้ประกอบการในประเทศ สู่ 

ตลาดต่างประเทศ

• เจาะตลาดสินค้า Organic และ
นวัตกรรม 

GlobalASEAN

 บูรณาการงานพาณชิย์ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลาย

น้ า

 ยกระดับการผลิต-ผู้ประกอบการสู่
มาตรฐานสากล 

 สร้างโอกาสและชอ่งทางการตลาดสินค้า

ไทยจาก Local ไปสู่Global

เป้าหมาย

ลายแทง

ของถูก 

จัดท าโดย : กรมการค้า
ภายใน
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การเชื่อมโยงและพัฒนาวิสาหกจิชุมชน

ร้านค้

า 
(1,892)

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบห่วงโซ่อปุทานและโลจิสติกส์

ในสินค้า 
2. ลดการผูกขาดตดัตอนในระบบห่วงโซอุ่ปทานสินค้า

สินค้า-บริการ

วัตถุประสงค ์
• ยกระดบัมาตรฐานการเลี้ยง

โคเน้ือและโคนม 
• เพ่ิมช่องทางการตลาดการ

จ าหน่ายสินค้าโคเน้ือ

คุณภาพ เป้าหมาย กลุ่มเกษตรกรพชืไร ่VS 

ปศุสัตว ์
แหล่งวัตถุดิบ : กลุ่มเกษตรกรปากช่อง  
แหล่งปศุสัตว์ : อสค. 
แหล่งแปรรูป : สระบุร-ีนครราชสีมา 
แหล่งจัดจ าหน่าย  : ร้านค้าชุมชน

วิสาหกิจ 
การผลิตปัจจัยการผลิต

(10,063)

วิสาหกิจ 
แปรรูป

ผลิตภัณฑ์

อาหาร 
(10,429)

วิสาหกิจ 
ปศุสัตว์ 

(14,361)

ข้าวโพด

มันส าปะหลัง

วิสาหกิจชุมชน

ผลิตพืช 
(21,773)

ผู้บริโภค

Market Linkage

ตลาด

ชุมชน

ตลาด

ชุมชน

ตลาด

ชุมชน

ตลาด

ชุมชน

ผ้าทอ 
เสือผ้า 

หัตถกรรมสมุนไพร 

ของช าร่วย 

ผ้าทอ 
เสือผ้า 
ผ้าทอ

จักรสาน 

งานหนัง 

ผ้าทอ 
เสือผ้า น้ าตาลโตนด

เครื่องไม ้

ข้าวถุง 

ผ้าทอ 
เสือผ้า 

หัตถกรรม

เครื่องปั้น 

สมุนไพร 

การเช่ือมโยงตลาด

วิสาหกิจชุมชนสู่ตลาดชุมชน เพ่ือ

ชุมชน
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GI ไทยเขม้แข็งสู่สากล

สิ่งบ่งชีภู้มศิาสตร์

Smart 
Farmer 

Farmer
Entrepreneurเกษตรกร

สร้างมูลค่าเพ่ิม

นวัตกรรม

Development

new product

Innovation

Tourist attraction 
63 สินค้า 

38 จังหวัด 
Packaging Development 

10 ราย 

5.5 ลบ. 
2ลบ. 

6.5ลบ. 

6ลบ. 

Value

ส ารวจศักยภาพ

ด้านการผลิตและการเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว

20 ลบ.

พัฒนาต่อยอด

ผู้ประกอบการGI 

จัดท าระบบมาตรฐาน

สินค้า GI 

ควบคุมสินค้าให้

สมบูรณ์

และใช้ตราGI ไทย 
21 สินค้า 

ส่งเสริมสินค้า GI ไทย 
สู่ตลาดสากล  

 Trade Promotion สินค้า GI ไทย สู่
ตลาดสากล 3 ครัง้ 

 ยื่นค าขอ GI ไทยไปยังจีน 3 
สินค้า 
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หมู่บ้านท ามา

ค้าขาย

Local Economy

Village A Village B

Village C

Village’s 
Products & 

Services

Village  to Market

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง

อัต

ลักษณ์

หมู่บ้าน

ผลิตภาพ

มีคุณภาพ

มี

มาตรฐาน
จัดการ

ต้นทุนได้

ตลาดระดับ 
ประเทศ

ตลาดกลาง

ตลาดชุมชน

ตลาดชุมชน

ตลาดชุมชน

Market  to Market

Products
• Farm product
• Organic
• หัตถกรรม 
• ศิลปะ

• การท่องเที่ยว

หลักการ

74,965แห่ง

แนวทางด าเนินการของ ก.
พาณิชย ์
 ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านการ

ผลิต บรรจุ ขนส่ง และการตลาด 

ส่งเสริมนวัตกรรมจากภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
 จัดต้ังกองทุนหมู่บ้าน 

การจัดการ

• ผู้จัดการหมู่บ้าน 
• กรรมการหมู่บ้าน Trading Village

เศรษฐกิจฐาน

รากเข้มแข็ง 

ประชาชน

ประกอบอาชีพ

ได้อย่างยั่งยืน 

เศรษฐกิจชาต ิ
เติบโตอย่าง

ม่ันคง 
ประเทศไทย 

ม่ังคั่ง 

ภาครัฐ เอกชน

ประชาชน

ประชารัฐ

พัฒนาความรู้พื้นฐาน
 4 P’s 
 4 M’s 
 บัญชี/การเงิน
 logistics  

ผลลัพธ์
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GlobalASEANLocal

เกษตรกร

วิสาหกิจ 
ชุมชน

ประชาชน

ตลาด

Expected Outcome

มีทางเลือกซื้อสินค้า 

 เป็นแหล่งสร้างรายได ้
 ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน 
 สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า-
บริการ 

 เชื่อมโยงสินค้าและภมูิ

ปัญญาท้องถิ่น 
 เป็นแหล่งเผยแพร่

วัฒนธรรม-การท่องเท่ียว

ราคาเป็นธรรม 

฿

฿

 เช่ือมโยงสินค้าจาก

แหล่งผลิตสู่ ASEAN
 ประเทศไทยเป็น

ศูนย์กลางการค้า-
บริการ-การ
ท่องเที่ยว

 Thainess to the world 
 เป็นแหล่งสินค้า

บริการและ

นวัตกรรม

นักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยว

ยกระดับและเชื่อมโยงสินค้า
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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ความท้าทาย 

การบูรณาการการปกครองเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 
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