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คยุกบั กบภ. 
    สวสัดคี่ะท่านผูอ่้านทุกท่าน จดหมายขา่วพาณิชย์ภูมภิาคฉบบันี้ ขอน าเสนอเรื่องราวเกีย่วกบัแนวทางใน
การปฏิรูปนโยบายการค้าของกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทัง้ถ่ายทอดการท างานของกระทรวงที่มคีวาม
สอดคล้องกบันโยบาย Digital Economy  อนัเนื่องมาจากกระแสเทคโนโลยแีละนวตักรรม ซึ่งส่งผลต่อการ
เปิดกว้างการแข่งขนัที่เพิม่มากขึ้น ท าให้พวกเราชาวพาณิชย์ต้องมกีารปรบัตวั นอกจากนี้การเปิด
โอกาสใหผู้ป้ระกอบการรายใหม่จากทัว่ทุกมุมโลกได้เขา้มาแข่งขนัในตลาด ท าใหเ้กดิการขยายขนาด
ตลาด มกีารเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจที่เรียกว่า วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ซึ่งส่วนมากจะใช้
เทคโนโลยเีป็นส่วนหนึ่งในการผลกัดนัธุรกจิใหป้ระสบความส าเรจ็ สุดทา้ยแต่ไมท่า้ยสดุมาท าความรูจ้กั
กบัเวบ็ไซต์ดา้นขอ้มูลเศรษฐกจิการคา้ในภูมภิาค (www.aecthaibiz.com) และการใหบ้รกิารรูปแบบ
ใหมข่องกระทรวงพาณชิย ์กบั MOC Mobile Application 

ทมีงาน กบภ.    

แนวทางการปฏิรปูนโยบายการค้าของกระทรวงพาณิชย ์
Position Shift for MOC’s Reform 
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• วสิาหกจิเริม่ตน้ 
(Startup) 
• Digital Economy 
• ออนไลน์กบัพาณชิย์ 
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เศรษฐกจิโลกยุคใหม่มกีารพฒันาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภาครฐัและเอกชนจ าเป็นต้องมเีป้าหมาย 
ยุทธศาสตรก์ารคา้ทีช่ดัเจนและไปในแนวเดยีวกนั เพือ่ใหเ้กดิการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิการคา้ของประเทศอย่าง
มเีอกภาพ กระทรวงพาณชิย ์ซึง่เป็นหน่วยงานหลกัในการก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ
การคา้ จงึไดก้ าหนดแนวทางการปฏริปูนโยบายการคา้ เพื่อใหส้อดรบักบัสถานการณ์ในปจัจุบนัและพรอ้มรบั
กบัสภาวะทางเศรษฐกจิทีจ่ะเปลีย่นแปลงในรปูแบบใหมใ่นอนาคต ออกเป็น 4 Position Shift ดงันี้ 
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ก้าวสู่ยุคอุปสงคน์ าการค้า 
(From Supply Driven to Demand 

Driven 

ปรับบทบาทจากการก ากับและ
ควบคุมเป็นการส่งเสริมและ

อ านวยความสะดวกทางการค้า 
(From Regulation 

to Facilitation) 

ก้าวสู่การเป็นเศรษฐกิจการค้าที่
ใช้ภาคบริการเป็นตัวน า (From 
Production  
to Service) 

พัฒนาภาคการผลิตสู่ 
การสร้างมูลค่า  
(From OEM to Value Creation) 

• Position Shift 1 : ก้าวสู่ยุคอปุสงคน์ าการค้า โดยปรบัเปลีย่นยุทธศาสตร์การคา้ทีมุ่่งตอบสนองอุปทาน
ไปเป็นการคา้ทีเ่น้นการผลติเพื่อตอบสนองอุปสงค์เป็นส าคญั โดยเน้นการใหข้อ้มลูเชงิลกึดา้นความต้องการ
สนิค้าหรอืบรกิารของตลาดแก่ผู้ผลติว่าต้องการสนิค้าอะไร ปรมิาณเท่าไร และมทีศิทางและแนวโน้มความ
ต้องการของโลกเป็นอย่างไร (Mega Trend) อาท ิสงัคมสูงอายุ (Aging Society) การเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
(Eco Friendly) เป็นตน้ การด าเนินการเช่นนี้จะท าใหป้รบัตวัเองจากผูร้บั (Passive) เป็นผูใ้ห ้(Active) ซึ่งจะมี
ความไดเ้ปรยีบและมอี านาจต่อรองทางการคา้ 
• Position Shift 2 : ก้าวสู่การเป็นเศรษฐกิจการค้าท่ีใช้ภาคบริการเป็นตวัน า โดยปรบัแนวทางการ
ด าเนินงานสู่การใชภ้าคบรกิารเป็นตวัน า ดว้ยการปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิการคา้และการส่งออกจากเดมิทีเ่น้น
การพึง่พาสนิคา้ (Goods) ซึ่งมขีอ้จ ากดัดา้นการสรา้งมลูค่าเพิม่ไปเป็นเน้นการคา้และการส่งออกภาคบรกิาร 
เพือ่ใหส้ามารถสรา้งมลูค่าเพิม่ไดม้ากขึน้ อาท ิกลุ่มบรกิารดา้นการเกื้อหนุน (Supporting Services) และภาค
บรกิารอื่นๆ ทีก่ระทรวงพาณิชย์จะร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการพฒันาส่งเสรมิุธุรกจิบรกิารเหล่านี้
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
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• Position Shift 3 : ปรบับทบาทจากการก ากบัและควบคมุเป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกทางการค้า โดยปรบับทบาทจากการ
ก ากบัและควบคุม เป็นการส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกทางการคา้ เน้นการปรบักฎระเบยีบที่เป็นขอ้จ ากดัและเป็นอุปสรรคต่อการคา้ (From 
Regulation to Facilitation) เพื่อมใิห้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกจิการค้า โดยยงัคงไว้ซึ่งมาตรการทีป่กป้องผลประโยชน์ของประเทศและ
ประชาชน ในขณะทีจ่ะเน้นปรบับทบาทกระทรวงฯ ใหเ้ป็นหน่วยสนบัสนุนและส่งเสรมิใหม้ากขึน้ 
• Position Shift 4 : พฒันาภาคการผลิตสู่การสร้างมูลค่า โดยการปรบัจากภาคการผลติสู่การสรา้งมลูค่า หรอืการพฒันาการคา้ไทยจากการ
รบัจา้งผลติ/บรกิารซึง่ไดผ้ลประโยชน์เพิม่ต ่าและไมย่ัง่ยนืไปสู่การเป็นผูค้า้และผูป้ระกอบการทีม่เีอกลกัษณ์และแบรนด์ของตนเอง ซึ่งสามารถสรา้ง
มลูค่าเพิม่ไดส้งูขึน้และยัง่ยนืกว่า โดยเน้นการใชเ้ทคโนโลยใีนระดบัสูง เพื่อสรา้งวงจรผลติภณัฑ์ของตนเองใหม่ (Product Life Cycle) และส่งเสรมิ
การเป็นผูป้ระกอบการรุ่นใหมท่ีใ่ชน้วตักรรมและ R&D เพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่ทางการคา้ โดยมจีุดมุง่หมายไปสู่การเป็นประเทศทีม่รีายไดส้งูในอนาคต 
   โดยทีแ่นวทางการปฏริปูนโยบายการคา้ของกระทรวงพาณชิยท์ัง้ 4 แนวทางนี้ จะช่วยยกระดบัเศรษฐกจิการคา้ของประเทศเขา้สู่เศรษฐกจิทีเ่ป็น
การสรา้งสรรคม์ลูค่าและภาคบรกิาร ช่วยเสรมิสรา้งขดีความสามารถของผูป้ระกอบการ  SMEs และวสิาหกจิรายย่อย ท าใหเ้กดิความเขม้แขง็ของ
เศรษฐกจิการคา้ในประเทศ พรอ้มทัง้เกดิการพฒันาในดา้นการอ านวยความสะดวกทางการคา้เพื่อรองรบัเศรษฐกจิดจิทิลั และเพิม่ประสทิธภิาพการ
ท างานขององคก์รในเชงิรุกและมธีรรมาภบิาล 

เกรด็พาณิชย ์

บทบาทของกระทรวงพาณิชย.์..  
การส่งเสริมนวตักรรมเพือ่การค้า 

1. นวตักรรมด้านผลิตภณัฑ์ (Product Innovation) เป็นการ
ส่งเสรมิการสร้างมูลค่าเพิม่ให้สินค้าและบรกิาร อาท ิการออกแบบ การ
พฒันาผลติภณัฑ์ จดัแสดงและส่งเสรมิสนิคา้นวตักรรมและการออกแบบ 
เช่น Thailand Innovation and Design Expo (TIDE), Talent Thai, ตรา 
Design Excellence Award (Demark) ส่งเสริมสนิค้าศลิปาชีพและ 
ภูมปิญัญาไทย รวมถงึการพฒันาและส่งเสรมิ IPR (Intellectual Property 
Rights) และตลาดสนิคา้ GI 

2. นวตักรรมด้านกระบวนการ (Process Innovation) เป็นการ
ส่งเสริมให้ใช้ภูมปิญัญาท้องถิ่นในการผลิต ส่งเสริมสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดลอ้ม (โครงการ Design from Waste of Agriculture) และการ
ยกระดบัการใหบ้รกิารภาคธุรกจิดว้ยระบบ IT 

3. นวตักรรมทางธุรกิจ (Business Model Innovation) 
พฒันารูปแบบ E-Commerce & Digital Economy รวมทัง้การพฒันา
และส่งเสรมิธุรกจิแฟรนไชส ์
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วิสาหกิจเริม่ต้น   
Startup 

     ทุกวนันี้ไมว่่าจะเป็นเดก็จบใหม ่หรอือาเฮยี วยักลางคน ลว้นแลว้แต่อยาก
ท างานทีเ่ป็นของตวัเองดว้ยกนัทัง้นัน้ จงึเกดิการเริม่ต้นท าธุรกจิเป็น SMEs 
เปิดกจิการ ขายของทางเวบ็ หรอืแมแ้ต่อาชพีอสิระ แต่บางธุรกจิกย็งัไม่ถงึจุด
ทีไ่ด้ก าไรมากพอ หรือไม่สามารถขยายการเติบโตไปได้มากกว่านี้  (not 
scalable) แท้ทีจ่ริงแล้ว เคยสงสยักนัไหมค่ะ ว่าธุรกจิอะไรทีส่ามารถสร้าง
ก าไรและเตบิโตอย่างรวดเรว็ได ้ค าตอบกค็อื “Startup” ค่ะ  
     ธุรกจิ Startup จะมคีวามแตกต่างจากธุรกจิ SMEs ตรงที ่Startup เป็น
ธุรกจิทีถู่กออกแบบมาใหเ้ตบิโตเรว็อย่างกา้วกระโดด ไม่มขีอ้จ ากดัหรอืการ
ก าหนดรูปแบบที่ตายตวัในเรื่องของทมีงาน โครงสร้างธุรกจิ วธิกีารใช้เงนิ 
และการท าตลาด รวมทัง้ไม่ได้เกี่ยวขอ้งว่าจะต้องเป็นธุรกจิที่เป็นธุรกจิที่ใช้
เทคโนโลยขี ัน้สงู ไดร้บัการลงทุน มกีารควบกจิการ หรอืการเขา้ตลาดหุน้แต่
อย่างใด ในขณะที ่SMEs มกัจะมเีป้าการด าเนินการธุรกจิใหม้รีายไดเ้ตบิโต
อยู่ที่ประมาณปีละ 30%-50% หรือหากเป็นช่วงเกิดใหม่ก็อาจอยู่ที่ปีละ 
100%-200% เป็นอย่างมาก โดยทีม่คีวามสามารถในการสรา้งสิง่ทีผู่บ้รโิภค
ไดใ้นกลุ่มเป้าหมายหนึ่ง แต่ไม่ได้มทีรพัยากรหรอืความสามารถในการขาย 
การตลาด และการจดัจ าหน่ายสนิคา้หรอืบรกิารใหผู้บ้รโิภคในกลุ่มเป้าหมาย
ใหญ่ๆ ได้อย่างทัว่ถึง ตวัอย่างเช่น ธุรกจิบรกิารอย่างรา้นอาหาร ธุรกจิสปา 
หรอืช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ทีม่ขีอ้จ ากดัในการเตบิโตอย่างรวดเรว็ เพราะต่อ
ให้รา้นอาหารได้รบัความนิยมเพยีงใด หรอืช่างทีม่ฝีีมอืจะเป็นทีต่้องการแค่
ไหน ธุรกิจเหล่านัน้ก็จะมีข้อจ ากัดทางด้านกายภาพในพื้นที่ที่สามารถ
ใหบ้รกิารและการท าตลาดใหท้ัว่ถงึได ้

     จากบทความของ Paul Graham นักลงทุนไอทชีื่อดงั เจ้าของบรษิัท Y 
Combinator ทีล่งทุนใน Startup มากกว่า 400 ราย อาท ิDropbox, AirBnb, 
Disqus, Scribd เป็นต้น มกีารถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนตวัเกี่ยวกบัแวดวง 
Startup ไวเ้พิม่เตมิว่า ธุรกจิทีจ่ะสามารถเป็น Startup ทีป่ระสบความส าเรจ็ได้
นัน้ จะตอ้งมคีุณสมบตัสิองอย่างคอื 1) ท าธุรกจิทีน่ าเสนอสิง่ทีเ่ป็นทีต่อ้งการของ
ตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ และ 2) มคีวามสามารถในการเขา้ถงึตลาดทีใ่หญ่นัน้ได ้อกี
นิยามของ Startup ของ Dave McClure ผูก้่อตัง้กองทุน 500 Startups กล่าวไว้
ว่า “Startup คอืบรษิัทที่ก าลงัสบัสนว่า 1) ผลติภณัฑ์ของตนเองคอือะไร 2) 
ลกูคา้เป็นใคร และ 3) สามารถหารายไดไ้ดอ้ย่างไร และทนัททีีบ่รษิทัใดสามารถ
ตอบค าถามไดท้ัง้ 3 ขอ้อย่างมกี าไรแล้ว บรษิทันัน้จะสิ้นสุดสภาพความเป็น 
Startup และกลายเป็น ธุรกจิจรงิๆ” 
Startup และนวตักรรม  
การท าธุรกจิ เริม่ต้นจาก ความขดัสนหรอืการมปีญัหา ผูร้เิริม่ธุรกจิจงึคน้หาสิง่
ใหม่ๆ มาเพื่อตอบโจทย์ของปญัหาเหล่านัน้ เกิดเป็นการสร้างนวตักรรมใน
รูปแบบธุรกจิ (Business Model Innovation) โดยท าให้ธุรกจิเตบิโตขึน้ดว้ย
ความหลากหลาย มกีารใชเ้ทคโนโลยแีละอนิเตอร์เน็ตมาสรา้งความสามารถใน
การเขา้ถงึคนหมูม่ากไดใ้นเวลาอนัรวดเรว็ ดว้ยตน้ทุนทีต่ ่า ท าใหเ้กดิโอกาสทาง
ธุรกจิ ดงันัน้กุญแจส าคญัของ Startup คอื การแข่งขนักนัที่ความเรว็ (Speed) 
และความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ (Creativity) รวมทัง้การใชเ้ทคนิคการตลาดแบบ 
Viral Marketing เพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่และการเตบิโตอย่างกา้วกระโดด 

ตวัอย่าง Startup ของประเทศไทย 



Digital Economy 
     Digital Economy หรอื เศรษฐกจิดจิทิลั เป็นการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ
ของประเทศโดยการน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพือ่ เพิ ่ม
ประสทิธภิาพ และสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัผลผลติมวลรวมของประเทศ ซึง่
กระทรวงพาณชิยข์องเรา โดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ ไดม้กีารด าเนินงาน 
เพือ่สนบัสนุนและส่งเสรมิการเป็นเศรษฐกจิดจิทิลัเช่นกนั ดงันี้  

ส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจ 

1. สรา้งและพฒันาผูป้ระกอบธุรกจิใหใ้ช ้e-Commerce 
2. ยกระดบัขดีความสามารถทางธุรกจิ e-Commerce ใหม้มีาตรฐาน
เทยีบเคยีงการรบัรองระดบัสากล 
• ก าหนดหลกัเกณฑต์ามลกัษณะการประกอบธุรกจิ B2B, B2C และ  

e-Marketplace 
• วางแนวทางการจดัท าตน้แบบการพฒันารา้นคา้ออนไลน์สู่สากล 

3. เพิม่ความน่าเชือ่ถอืในการประกอบธุรกจิ 
• ออกเครื่องหมายรบัรองความมตีวัตน DBD Registered (14,457 
ราย 16,283 เวบ็ไซต์) 

• ออกเครื่องหมายรบัรองความน่าเชื่อถอื (DBD Verified) แบ่งเป็น 
3 ระดบั Silver, Gold และ Platinum (ระดบั Silver 143 ราย 155 
เวบ็ไซต์) 

4. ส่งเสรมิการตลาดและกระตุน้การคา้ออนไลน์ 
• จดักจิกรรมลดราคาสนิคา้ออนไลน์ Thailand Online Mega Sale 

(www.megasale.in.th) 
• ตลาดกลางผลติภณัฑช์ุมชน OTOP, Halal, Organic, GI และ Fair 

Trade (www.thaicommercestore.com) 
• พฒันาผูป้ระกอบการใหส้รา้งรา้นคา้ออนไลน์ได ้
• ขยายช่องทางการค้าผ่าน Smart Phone “Thai Commerce 

Application” 
• จดังาน e-Commerce Day เพื่อเป็นเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้สรา้ง
เครอืขา่ยผูป้ระกอบการ e-Commerce อย่างครบวงจร 

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือส่งเสริมการให้บริการ 

3. e-Service 
• ให้บริการขอหนังสือรับรอง รบัรองส าเนาเอกสารและตรวจค้น
เอกสารทะเบยีนธุรกิจ งบการเงนิ และบญัชรีายชื่อผู้ถือหุ้น ผ่าน
ระบบอนิเทอร์เน็ต ช าระเงนิค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร และ เลอืก
รบัเอกสารไดด้ว้ยตนเอง EMS หรอื พนกังานส่งเอกสารกรม 

4. e-Certificate บรกิารออกหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคลทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 
5.  บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์
6. บรกิารคลงัขอ้มลูธุรกจิ 
• บรกิารขอ้มลูนิติบุคคลและงบการเงนิแก่ภาคธุรกจิในการน าไปใช้
วางแผนบรกิารจดัการ ขยายตลาด ช่องทางทางธุรกจิ ผ่านเวบ็ไซต์
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

7. บรกิารขอ้มลูธุรกจิ Online สู่หน่วยราชการ 
• เชื่อมโยงขอ้มลูนิตบิุคคลระหว่างหน่วยงานภาครฐั ลดขัน้ตอนจาก 

7 วนั เป็น Real Time  
8. E – Filing บรกิารรบัฝากงบการเงนิผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์  
9. DBD e-Service Application 
10. พฒันาระบบ e-Accountant 
• ใหบ้รกิารแก่ผูท้ าบญัชแีบบ Single Point ผ่านเวบ็ไซต์กรมพฒันา
ธุรกจิการคา้ 

11. เตรยีมความพรอ้มใหบ้รกิารจดทะเบยีนนิตบิคุคลทางอเิลก็ทรอนิกส ์
“e-Registration”  
• ก าหนดเปิดใหบ้รกิารในปี 2560 

4 

1. Single Point เริม่ตน้ธุรกจิ ณ จุดเดยีว 
• บูรณาการร่วมกบักรมสรรพากร ส านักงานประกนัสงัคม และกรม
สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน รบัจดทะเบยีนจดัตัง้นิติบุคคลโดย
ยืน่ค าขอ ณ จุดเดยีวทีศู่นย์บรกิารของกรมพฒันาธุรกจิการคา้ ลด
ระยะเวลาในการเริม่ตน้ธุรกจิ จาก 25 วนั เหลอื 1 ชัว่โมง 

2. พฒันาระบบจองชือ่นิตบิุคคลทางอนิเทอรเ์น็ต 
• ตรวจสอบและจองชื่อ ผ่านเวบ็ไซต์ www.dbd.go.th  โดยทราบผล
ภายใน 20 นาท ีจากเดมิใชเ้วลาเกอืบ 2 วนั 
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       ในปจัจุบันการให้บริการ และการสืบค้นข้อมูลต่างๆ สามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทาง Internet 
โดยเฉพาะกบัโทรศพัทม์อืถอื (Mobile) ซึ่งปจัจุบนัไดเ้ปลีย่นจากโทรศพัท ์
ที่ใช้ส าหรบัสื่อสาร พูดคุยเพียงอย่างเดียว  เป็น Smart Phone  
ซึ่งเหมือนกับมีคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาสามารถใช้ติดต่อสื่อสาร  
และสบืคน้ขอ้มลูไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ 

       กระทรวงพาณชิยซ์ึง่มุง่ม ัน่พฒันา ครบวงจรการคา้เพือ่ความอยู่ดมี ี
สุขของคนไทย จึงมีการพัฒนา แอปพลิเคชัน่ส าหรับใช้งานผ่าน
โทรศพัท์มอืถอื (Mobile Application) ส าหรบัใหป้ระชาชนเขา้ถงึขอ้มลู
สารสนเทศและบรกิารต่างๆจากกระทรวงพาณิชย์ไดทุ้กทีทุ่กเวลา ผ่าน
ทางโทรศพัท์มอืถือ ทัง้ในระบบ iOS และ Android โดยมจี านวน  
4  Application ไดแ้ก่ 

1. MOC Life  
2. MOC Tracking  
3. MOC Statistic  
4. MOC Search  

Mobile 

 

SMART PHONE 

 Etc. 

ศนูยร์วมบริการของกระทรวงพาณิชย ์
ท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตประจ าวนัของ
คนไทย ประกอบด้วย 3 บริการ 
ดงัน้ี 

ตรวจสอบราคาสินค้าเกษตร 

ร้องเรียนราคาสินค้าที่ไม่เป็นธรรม 

MOC Live TV 

ศนูยก์ลางการติดตามสถานะการ
ท าธรุกรรมออนไลน์ท่ีเก่ียวข้องกบั
กระทรวงพาณิชย ์ประกอบด้วย 

ติดตาม 

แจ้งเตือน 

แนะน าเส้นทาง 

ศนูยก์ลางการให้บริการข้อมูลสถิติ
ของกระทรวงพาณิชย์ส าหรบัประชาชน 
ประกอบด้วย  

มูลค่าการค้าของไทย 

การส่งออกของไทย 

การน าเข้าของไทย 

สถิติมูลค่าการค้าชายแดน 

สถิตินิติบุคคลจัดต้ังใหม่ 

Download ได้ท่ี... 

ศนูยก์ลางการให้บริการค้นหาข้อมูล
ของกระทรวงพาณิชย์ส าหรบัประชาชน  
ประกอบด้วย 4 บริการ 

ข้อมูลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

เคร่ืองหมายการค้า 

คลังสินค้าตามนโยบายรัฐบาล 

ข้อมูลทางการเงินธุรกิจ 



เปิดตลาดภมิูภาค 

เท่ียวตลาดภาคกลาง: 
“ตลาดต้าน ้ าบา้นต้นตาล  จ.สระบรีุ” 
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     เปิดตลาดภูมิภาคฉบับนี้  พาท่านผู้อ่านมาเที่ยวชมสถานที่
ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์วฒันธรรมแห่งหนึ่งในจงัหวดัสระบุร ีอยู่รมิแม่
น ้าปา่สกัของชาวบา้นชุมชนตน้ตาลในอ าเภอเสาไห ้ซึ่งเป็นชุมชนทีม่ ี
ประวตัิศาสตร์ยาวนานมากกว่า 200 ปีแล้ว เพราะประวตัขิองชาว
ชุมชนนี้แต่เดมินัน้ไดอ้พยพมาจากอ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย 
ตัง้แต่สมยัรชักาลที ่1 ในขณะนัน้อยู่ในความครอบครองของพมา่ ชาว
เชียงแสนทัง้หมดที่อพยพออกมาได้กระจายกันไปตัง้รกรากตาม
จงัหวดัต่างๆ อย่างเช่นที่อ าเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรแีห่งนี้ก็ถือว่า
เป็นที่ที่มีจ านวนชาว “ไท-ยวน” มาก ที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งชาวบ้าน
ชุมชนตน้ตาลนี้กย็งัคงเหนียวแน่น และช่วยกนัสบืสานวฒันธรรมพื้น
ถิ่นของบรรพบุรุษชาวไท-ยวนไว้อย่างดี ทัง้เรื่องภาษาพูดส าเนียง
แบบชาวเหนือ การแต่งกายแบบไท -ยวนโบราณ หรือแม้กระทัง่
ศลิปะการแสดง อาหารการกนิกย็งัคงช่วยกนัอนุรกัษ์ไวม้าจนถงึเดก็ๆ 
รุ่นปจัจุบนั 

     เมือ่อิม่หน ่ากนัดแีลว้ ก่อนกลบักห็าซื้อของฝากตดิไมต้ดิมอื
กนัซกัหน่อยนะค่ะ เพราะนอกจากของกนิคาวหวานแลว้ สนิคา้
ท ามือ ผ้าทอลายสวยๆ เสื้อผ้าแบบชาวไท -ยวน ผ้าพันคอ 
กระเป๋าย่าม ไปจนถงึเครือ่งจกัรสาน ตุ๊กตา ของเล่น ของจุกจกิ
อีกมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ชาวบ้านท ากันเอง 
โดยเฉพาะผา้ทอลวดลายแบบชาวไท-ยวน ทีส่าวน้อยสาวใหญ่
ในหมูบ่า้นยงัคงนัง่ประจ ากีท่อผา้เป็นกจิวตัร นับว่าเป็นชุมชนที่
เหนียวแน่นทางวัฒนธรรม และรากเหง้าของตัวเองมากๆ 
เพราะถึงแม้จะอพยพมาอยู่ ต่างถิ่นนานนับร้อยปีแล้ว และ
ลูกหลานชาวไท-ยวนต้องปรบัตวัใหเ้ขา้กบัยุคสมยัทีเ่ปลีย่นไป 
แต่กย็งัคงอนุรกัษ์วฒันธรรมดัง้เดมิ และปฏบิตัติามรอยบรรพ-
บุรุษของตนอย่างด ีถา้คดิถงึบรรยากาศแบบเมอืงเหนือ แต่ไม่มี
เวลามากพอจะเดนิทางไปไกลๆ วนัอาทติย์นี้ลองแวะมาเที่ยว
ตลาดต้าน ้าบา้นต้นตาลกนัดู รบัรองว่าเหมอืนไดไ้ปเทีย่วกาด
เมอืงเหนืออย่างไรอย่างนัน้เลย 

ทอดมนั สม้ต า ไก่ย่าง ปนัสบิ ช่อม่วง ก๋วยเตีย๋วเรอื ขนมเบื้อง
ญวน ฯลฯ และที่พลาดชิมไม่ได้เมอืงมาถึงตลาดต้าน ้าแห่งนี้
คอื “ผดัหม่ีไท-ยวน” และ “ขนมกง” ซึ่ง ถอืว่าเป็นอาหารขึน้
ชื่อประจ าตลาดทีไ่ม่ว่าใครมาก็ต้องกนิให้ได ้เลอืกซื้อหาของกนิ
กนัไดแ้ลว้ ทนีี้กเ็ลอืกจบัจองทีน่ัง่ในศาลารมิน ้าไดเ้ลย ซึ่งแน่นอน
ว่าบรรยากาศก็ยิ่งชวนให้คิดว่าอยู่เมอืงเหนืออย่างไรอย่างนัน้ 
เพราะที่นัง่ในศาลากป็เูสื่อไวค้อยท่า พรอ้มกบั “โตก” ที่ เตรยีม
ใหเ้ราไวใ้ช้วางส ารบัอาหารตามแบบฉบบัชาวล้านนาเป๊ะ นัง่เล่น
กนิของคาวหวานกนัไปเพลนิๆ ช่วงเที่ยงๆ ก็จะมกีารแสดงจาก
ลูกหลานชาวชุมชนต้นตาล มาฟ้อนมาร าประกอบเสยีงสะลอ้ ซอ 
ซงึ ใหบ้รรยากาศแบบลา้นนา แต่อยู่ใกลก้รุงแค่นี้ ถ้าไม่ไดม้าดว้ย
ตวัเอง บอกไปใครกค็งไมเ่ชือ่แน่ๆ 

ทีม่า: กรมการคา้ภายใน  กระทรวงพาณิชย์ 

     ตลาดต้าน ้าบ้านต้นตาล เป็นตลาดนัดเล็กๆ ริมแม่น ้าป่าสัก  
ทีเ่กดิจากการรวมตวักนัของชาวบา้นในพื้นทีน่ าขา้วของ อาหารการ
กนิพื้นเมอืงมาจ าหน่ายแก่คนทัว่ไป ซึ่งเปิดท าการค้าขายกนัเฉพาะ
วนัอาทติยเ์ท่านัน้ ส่วนวนัอื่นๆ ถา้ใครเกดิหลงมา กค็งไดเ้หน็แต่แผง
เปล่าๆ และชาวบ้านในพื้นที่ที่ใช้ชีวิต ประกอบอาชีพอื่นๆ กัน
ตามปกต ิพอถงึวนัอาทติย ์บรเิวณตลาดตา้น ้าแห่งนี้กจ็ะเริม่คกึคกักนั
ตัง้แต่เชา้ ซุ้มแผงคา้ที่ตกแต่งกนัอย่างง่ายๆ ใหบ้รรยากาศแบบทาง
เหนือ จะเตม็ไปดว้ยอาหารและขนมพืน้เมอืงมากมาย  ไม่ผดิกบัเวลา
ทีเ่ราไปเทีย่วกาดเมอืงเหนืออย่างไรอย่างนัน้ เพราะจะแว่วเสยีงอู้ค า
เมอืงอยู่รอบตวั แถมการกนิหนัไปทางไหนกล็ะมา้ยอาหารเหนือ เช่น 
ไข่ป่าม แกงเปรอะ แป้งจี ่ขา้วแคบ ขา้วซอย ขนมจนี รวมถงึอาหาร
จากภาคอื่นๆ ทีถ่อืว่าเป็นการผสมผสานวฒันธรรมกนัมา ซึง่มอีาหาร
การกินให้เราเลือกมากมายทัง้ ขนมครก ขนมไข่ปลา ขนมต้ม  
 



สินค้าอปุโภคบริโภค : 

สินค้าเกษตรท่ีส าคญั :  
ข้าวเปลือกเจ้า : ราคาทรงตวั 

สถานการณ์ปากท้อง 
ระหว่างวนัที ่1 – 16 เมษายน 2559 

สถานการณ์สนิคา้อุปโภคบรโิภคประจ าสปัดาห์ที ่1 และ 2 ของเดอืนเมษายน 
พบว่าสถานการณ์ภยัแลง้อาจท าให้ราคาสนิคา้เกษตรบางรายการปรบัเพิม่ขึ้น
บา้ง เช่น มะนาว ถัว่ฝกัยาว แต่ภาพรวมทัว่ไปราคาสนิคา้เกษตรยงัไมเ่พิม่ขึน้สงู
มากนัก ขณะที่สนิค้าอุปโภคบรโิภคอื่นๆ หลายรายการมรีาคาคงที่ และหลาย
รายการมรีาคาลดลง อาท ิหมวดอาหารเครื่องดื่ม และของใช้ประจ าวนั มกีาร
ปรบัลดราคาหลายรายการ เช่น กาแฟผงส าเรจ็รูป ขา้วสารบรรจุถุง ผงซกัฟอก 
เป็นต้น เพราะมสีภาวะของการแข่งขนัสูง ประกอบกบัประชาชนยงัระมดัระวงั
การใชจ้่าย เนื่องจากเศรษฐกจิทีไ่มด่ ี

• สถานการณ์โลก : ในช่วง 2 สปัดาห์นี้การซื้อขายข้าวในตลาดต่างประเทศ 
ทรงตวั ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมสปัดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสปัดาห์ที่ผ่านมา 
โดยขา้ว 100% ชัน้ 2 ส่งออกท่าเรอืกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บ.ี ราคาอยู่ที่ตนัละ 392 
ดอลลาร์ ส่วนปลายข้าว เอ .วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 343 
ดอลลาร ์นอกเหนือจากนี้มรีายงานข่าวจากรฐับาลเวยีดนามซึ่งไดค้าดการณ์ว่า การ
ส่งออกขา้วครึง่แรกของปี 2559 จะขยายตวั แมผ้ลผลติลดจากภยัแลง้ โดยคาดว่าจะ
สามารถส่งออกขา้วไดม้ากกว่า 3 ลา้นตนั ในช่วงครึง่แรกของปี 2559 เพิม่ขึน้ 12% 
จากปี ก่อนหน้า เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นจากจีน และชาติเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆ ตามการ รายงานของสมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) 
เวยีดนาม ไดส้่งออกขา้วไปแลว้ทัง้สิน้ 1.55 ลา้นตนั ในช่วงเดอืน ม.ค. ถงึเดอืน ม.ีค. 
เพิม่ขึ้น 38% เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตามภยัแลง้ และภาวะน ้าเค็มรุก
พื้นที่ไดช้ะลอการเตบิโตของภาคเกษตรกรรมของเวยีดนามในช่วงไตรมาสแรก ท า
ให้ผลผลติขา้วลดลง ขณะเดยีวกนั ราคาส่งออกขา้วของประเทศกป็รบัตวัสูงสุดใน
รอบ 5 เดือน ในช่วงปลายเดือน ม.ีค. “ราคาที่สูงขึ้นท้าให้การส่งออกขา้วเสีย
ความสามารถในการแขง่ขนั และส่วนแบ่งตลาดในช่วงเวลาอนัใกลน้ี้” รายงานรฐับาล 
ระบุ ผลผลติขา้วของเวยีดนามอาจลดลง 0.5% ในปีนี้ นับเป็นการตกลงครัง้แรก
นับตัง้แต่ปีงบประมาณ 2553/2554 ที ่28 ล้านตนั เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้ง 
และรฐับาลวางแผนที่จะเปลี่ยนจากการปลูกขา้วไปเป็นการปลูกขา้วโพด นักวจิยั
สนิค้าทางการเกษตร จาก BMI ระบุ เวยีดนามอาจเดนิตามรอยไทยในการปรบั
โครงสรา้งการปลูกขา้วดว้ยการลดพื้นทีเ่พาะปลูก และเปลีย่นปลูกพชือื่นๆ ทีใ่ชน้ ้า
น้อย สถานการณ์ในประเทศ : ราคาเฉลีย่ทีเ่กษตรกรขายได ้ เดอืนมนีาคม ลดลงจาก
เดอืนกุมภาพนัธ ์เนื่องจากเริม่มผีลผลตินาปรงัออกสู่ตลาดประกอบกบัภยัแลง้ ส่งผล
ใหคุ้ณภาพขา้วลดลง  จากขอ้มลูการส่งออกในช่วงสามเดอืนแรกพบว่า ปรมิาณการ
ส่งออกเพิม่ขึน้มากกว่า 20 % เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา คาดการณ์
ว่า ราคาขา้วอาจจะปรบัตวัสูงขึ้น เนื่องจากภยัแล้งส่งผลกระทบให้มผีลผลติออกสู่
ตลาดไมม่าก แต่อาจจะมปีญัหาเรือ่งคุณภาพขา้วทีม่เีมลด็หกัหรอืลบี 
• สถานการณ์ในประเทศ : ดา้นการซื้อขายขา้วตลาดในประเทศทรงตวั ราคาขา้ว 
100 % ชัน้ 2 อยู่ทีก่ระสอบละ 1,300 บาท ส่วนปลายขา้ว เอ.วนั.พเิศษ ณ โรงงาน
อาหารสตัว์กระสอบละ 1,070 บาท และจากรายงานของเวยีดนาม อาจจะเป็นโอกาส
ทีด่ขีองไทยในการชงิส่วนแบ่งทางการตลาดกลบัมา และอาจจะต้องเตรยีมรบัมอืต่อ
การเปลีย่นแปลงพืน้ทีป่ลกูขา้วเป็นขา้วโพดหากเวยีดนามปรบันโยบายดงักล่าว 
• แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวเฉล่ียในเดือนเมษายนน่าจะทรงตัวเม่ือ
เทียบเดือนท่ีผา่นมา  

ยางพารา : ราคาสงูข้ึนตามทิศทางของตลาดล่วงหน้า TOCOM 
ประกอบกบัผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย 
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• สถานการณ์โลก : ราคายางน่าจะมทีิศทางปรบัตัวสูงขึ้นในช่วงแคบ 
เนื่องจากปจัจยับวกจากปรมิาณอุปทานทีล่ดลง เพราะเป็นช่วงฤดูยางผลดัใบ 
เ ป็นไปตามทิศทางของตลาดล่ว งหน้า  และความต้องการซื้ อของ
ผู้ประกอบการในประเทศ แต่ปจัจยัลบที่ส่งผลให้ราคาอาจจะปรบัตวัได้ใน
ทศิทางแคบ ๆ เนื่องจาก ราคาน ้ามนัทีต่กลงหลงัจากการประชุมโอเปคทีไ่ม่
สามารถตกลงการตรงึก าลงัการผลติได ้และความผนัผวนและแขง็ค่าของเงนิ
บาทและเงนิเยน ประกอบกบัความกงัวลต่อการชะลอตวัของเศรษฐกจิจนี  
• สถานการณ์ในประเทศ : นางอรรชกา สบีุญเรอืง รมว.อุตสาหกรรม ได้
เปิดเผยผลการโรดโชวข์องการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ณ 
เมอืงชงิต่าว มณฑลซานตง ประเทศจนี วนัที ่8-11 เม.ย. ทีผ่่านมา พบว่า 
เอกชนจนีเตรยีมขยายโรงงานลอ้ยางเพิม่อกี 2 หมืน่ลา้นบาท พรอ้มมรีาย
ใหม่อีก 3 รายสนใจลงทุนในไทย นอกจากนี้  นายขุนศรี ทองย้อย รอง
กรรมการผูจ้ดัการอาวุโส บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์การเกษตร กล่าวว่า บรษิทั
เตรยีมซื้อทีด่นิในพืน้ที ่จ.อุบลราชธานี นครพนม สกลนคร จงัหวดัละ 600 ไร่ 
เพือ่ตัง้โรงงานผลติยางแท่งเอสทอีาร ์10 ก าลงัการผลติ 6 หมืน่ตนั/ปี/โรงงาน 
หลงัจากทีโ่รงงานผลติยางแท่งที ่อ.วงัสะพุง จ.เลย ซึ่งเพิง่ตัง้เมือ่ 2 ปีทีผ่่าน
มาประสบความส าเร็จอย่างมาก สามารถส่งออกยางแท่นไปจีนเดือนละ
ประมาณ 5,000 ตนั ทัง้นี้ โครงการทัง้ 3 จงัหวดั อยู่ระหว่างการท าประชาคม
กับประชาชนในพื้นที่ หากผ่านขัน้ตอนนี้ได้ ก็จะมีการก่อสร้างโรงงาน
เดนิเครือ่งการผลติ คาดว่าภายในปี 2560 จะเดนิเครื่องผลติได ้แต่ละแห่งจะ
รบัซื้อยางจากเกษตรกรทีเ่ป็นสมาชกิในรศัม ี30 กม.จากโรงงาน ในราคาน า
ตลาดและสงูกว่าราคาตลาดประมาณเกอืบ 10 บาท/กก 

ชนิดข้าว 
(บาท/ตนั) 

ราคาเฉล่ีย 
มี.ค. 59  

สปัดาหท่ี์ 1 
เม.ย. 59 เปล่ียนแปลง 

เปลอืกเจา้ 
ความชืน้ 15% 7,773 7,713 ลดลง 

เปลอืกเจา้หอมมะล ิ 10,725 10,662 ลดลง 

เปลอืกเหนียว 
เมลด็ยาว 11,718 11,976 เพิม่ขึน้ 



ปาลม์น ้ามนั  : ราคาสงูข้ึนเนือ่งจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย  
และ ตลาดล่วงหน้ามาเลเซีย ปรบัตวัสงูข้ึน  
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พืชหวั (กระเทียม/ หอมแดง/ หอมหวัใหญ่) 

พืชหวั 
ราคา (บาท/กก.) 

ราคาเฉลีย่ 
ม.ีค. 59  

สปัดาหท์ี ่1 
เม.ย. 59 

การ
เปลีย่นแปลง 

หอมหวัใหญ่ 
เบอร ์1 ตดัจุก 10.77 12.00 เพิม่ขึน้ 

หอมแดงหวักลาง 
มดัจุก แหง้ 7-15 วนั 23.38 20.86 ลดลง 

ผลไม้ 
สถานการณ์ในประเทศ คาดการณ์ผลผลติ ปี 2559 มดีงันี้  ทุเรยีน จะมี
ผลผลติเป็นจ านวน 651,568 ตนั   มงัคุด จะมผีลผลติเป็นจ านวน 280,757 
ตนั และ  เงาะ จะมผีลผลติเป็นจ านวน 326,260 ตนั ผลผลติจะออกสู่ตลาด
ในช่วงเดอืนเมษายน 2559 ซึง่ ส านกังานพาณชิยจ์งัหวดั ไดเ้ริม่ด าเนินการ
เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ โดยมีการประสานเชื่อมโยง
เครอืข่ายตลาดปลายทางไปยงัจงัหวดัต่างๆ ศูนย์จ าหน่ายฯ Farm Outlet 
และห้าง Modern Trade ในส่วนของตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะมคีวาม
ต้องการมาก กระทรวงฯ มแีผนกระจายผลผลติ โดยการจดัคณะผู้แทน
การค้าเพื่อ เชื่อมโยงตลาด รวมถึงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าใน
ต่างประเทศ 

สุกร : ราคาสงูข้ึน 

ไข่ไก่ : ราคาลดลง 

ผลปาลม์น ้ามนั (บาท/กก.) 
ทัง้ทะลาย มีน ้าหนักมากกว่า 15 กก. 

ราคาเฉลีย่ 
ม.ีค. 59  

สปัดาหท์ี ่1 
เม.ย. 59 

การเปลีย่นแปลง 

4.50 5.10 เพิม่ขึน้ 

   ในสัปดาห์แรกใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ท าให้ความต้องการ
บรโิภคเนื้อสุกรเพิม่ขึ้น ขณะที่ปรมิาณสุกรที่เขา้สู่ท้องตลาดในสปัดาห์นี้
ลดลงจากอากาศรอ้นท าใหสุ้กรโตชา้ ส่งผลใหร้าคาประกาศสุกรหน้าฟาร์ม
จากสมาคมผูเ้ลีย้งสุกรแห่งชาตสิปัดาหแ์รกและสปัดาหท์ี ่2 ราคาสงูขึน้อยู่ที่
กโิลกรมัละ 68-73 บาท ส่วนราคาซื้อขายจรงิอยู่ทีก่โิลกรมัละ 66-70 บาท 
• สถานการณ์ในประเทศ ทัง้นี้ นายเสน่ห์ นัยเนตร ประธานสหกรณ์ปศุ
สตัวแ์ละสตัวน์ ้าฉะเชงิเทรา กล่าวว่า ภาวะภยัแลง้ทีเ่กดิขึน้ท าใหผู้เ้ลีย้งสุกร
ในกลุ่มจ านวน 160 ราย และผูเ้ลีย้งสุกรในพืน้ทีฉ่ะเชงิเทราไดร้บัผลกระทบ
และเริม่ลดการเลีย้งลง ประกอบกบัยงัมโีรคทีเ่กดิน ้าไม่เพยีงพอและอากาศ
รอ้นจดั ส่งผลใหม้ผีลผลติสุกรออกสู่ตลาดลดลงจากเดมิ นอกจากนี้ ต้นทุน
การเลีย้งสุกรยงัปรบัสงูขึน้จากการทีเ่กษตรกรตอ้งซื้อน ้าเพื่อใชใ้นการเลี้ยง
สุกรและท าความสะอาดโรงเรอืน และตอ้งเผชญิกบัราคาวตัถุดบิอาหารสตัว์
ทีป่รบัขึน้ ส่งผลใหต้น้ทุนสุกรหน้าฟารม์ปรบัเพิม่ขึน้ 
• แนวโน้ม : คาดว่าราคาสกุรน่าจะสงูขึน้ได้อีก หากมีผูเ้ล้ียงเร่ิมได้รบั
ผลกระทบจากภยัแล้งมากย่ิงขึน้  

สถานการณ์ปากท้อง 
ระหว่างวนัที ่1 – 16 เมษายน 2559 

ผลไม้ 
ราคาเฉล่ียช่วงผลผลิตเร่ิมออกสู่ตลาด 

เดือนเมษายน (บาท/กก.) 

2557 2558 2559 

มงัคุด 88.67 79.68 90 

เงาะโรงเรยีนคละ 47.13 52.23 60 

สถานการณ์ปจัจุบนัยงัอยู่ในช่วงปิดภาคเรยีนท าใหค้วามตอ้งการบรโิภคไข่
ไก่มน้ีอย สวนทางกบัปรมิาณไขไ่ก่ทีเ่ขา้สู่ทอ้งตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ราคาไขไ่ก่คละหน้าฟารม์จากการส ารวจทัว่ไปในทอ้งตลาดสปัดาห์นี้ลดลง 
จากฟองละ 2.80 บาท เป็นฟองละ 2.70 บาทในสปัดาห์แรก และฟองละ 
2.60 บาท ในสปัดาหท์ี ่2 

  

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

• ราคาขา้วโพดทีเ่กษตรกรขายไดค้วามชื้นไม่เกนิ 14.5 % สปัดาห์นี้เฉลีย่
กิโลกรมัละ 7.68 บาท ทรงตัวเท่ากบัสปัดาห์ก่อน และราคาข้าวโพดที่
เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สปัดาห์นี้ เฉลี่ยกิโลกรมัละ 6.11 
บาท ทรงตวัเท่ากบัสปัดาหก์่อน  
• ราคาขา้วโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ทีโ่รงงานอาหารสตัว์รบัซื้อสปัดาห์
นี้เฉลี่ยกโิลกรมัละ8.33 บาท ลดลงจากกโิลกรมัละ 8.45 บาท ของสปัดาห์
ก่อนร้อยละ 1.42 ส่วนราคาขายส่งไซโลรบัซื้อสปัดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรมัละ 
7.98 บาท ลดลงจากกโิลกรมัละ 8.03 ของสปัดาหก์่อนรอ้ยละ 0.62 

มนัส าปะหลงั : ราคาสงูข้ึนเนือ่งจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง 

สถานการณ์ในประเทศ คาดการณ์ผลผลติ ปี 2558/59 มจี านวน 31.81 
ลา้นตนั รฐับาลมมีาตรการชะลอการเกบ็เกีย่วรองรบั เพื่อใหเ้กษตรกรค่อยๆ 
ทยอยขุดหวัมนัจ าหน่าย เป็นการรกัษาระดบัราคาไม่ให้ตกต ่าจนเกินไป 
ส าหรบัการคา้และการส่งออกเริม่มกีารสัง่ซื้อมนัเสน้จากจนีอย่างต่อเนื่องใน
เดอืนที่ผ่านมา และมมีาตรการเพิม่เติมโดยได้มกีารสัง่การให้หน่วยงานใน
สงักดักระทรวงพาณิชย์บูรณาการร่วมกบัหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ กวดขนั
เรือ่งการลกัลอบการน าเขา้สนิคา้จากประเทศเพื่อนบา้น เพราะจะท าใหร้าคา
ในประเทศตกต ่า 

หวัมนัส าปะหลงัสด คละ (บาท/กก.) 

ราคาเฉลีย่ 
ม.ีค. 59  

สปัดาหท์ี ่1 
เม.ย. 59 

การเปลีย่นแปลง 

1.80 1.92 เพิม่ขึน้ 

ทีม่า: ส านกังานพาณชิยจ์งัหวดั 
ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร/ ศนูยว์จิยั ธกส. 



แวดวงพาณิชย ์

   วนัที ่3 เมษายน 2559 นายอทิธพิงศ ์คุณากรบดนิทร์ ผูต้รวจราชการ
กระทรวงพาณชิย ์เปิดตลาดตอ้งชมบรเิวณสถานีรถไฟปราณบุร ีอ.ปราณ
บุร ีจ.ประจวบครีขีนัธ ์ภายใต้โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกจิทอ้งถิน่ ตาม
นโยบายของนายกรฐัมนตรี เพื่อเป็นกลไกในการขบัเคลื่อนเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น  และเชื่อมโยงการค้ากับการ
ท่องเทีย่ว ทางจงัหวดัประจวบครีขีนัธจ์งึพจิารณาคดัเลอืกใหต้ลาดถนนคน
เดนิเมอืงเก่าปราณบุร ีเปิดเป็นตลาดต้องชมแห่งแรก เนื่องจากเป็นตลาด
ที่มาจากนโยบายของผู้น าในชุมชนที่มคีวามเขม้แข็ง  และต้องการสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน  ประกอบกับตลาดถนนคนเดินเมืองเก่าปราณบุรี
สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดได้  และมีความเป็น 
อตัลกัษณ์ของชุมชนชาวปราณบุร ี

 วนัที่ 7 เมษายน 59 นายสมชาติ สร้อยทอง รองปลดักระทรวง
พาณิชย์ เปิดตลาดต้องชม ตลาดนัดวัดเทพ ณ แยกถนนเจ้าฟ้า
ตะวันออก  กับถนนเทพอนุสรณ์ ต าบลวิชิต อ าเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต   จากสวนยางพาราที่มกีารปลูกสบัปะรดในระหว่างแถวในอดีต 
ปจัจุบนัไดก้ลายเป็น  “ตลาดต้องชม”  ดว้ยประกายความคดิของเจา้ของ
ตลาด อยากใหเ้กษตรกรและประชาชนทัว่ไป ไดม้สีถานทีท่ ามาหากนิ 
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  วนัที่ 9 เม.ย. 59 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ ได้น าคณะเอกอคัรราชทูตจาก 24 ประเทศ พร้อมกบัผู้บรหิาร
ระดบัสงูของศนูยส์่งเสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศ จ านวน 70 คน เดนิทาง
มาเยีย่มชมการทอผา้ไหม ของกลุ่มทอผ้าไหมยอ้มสธีรรมชาติจนัทร์โสมา 
ณ บา้นท่าสว่าง กลุ่มทอผา้จนัทรโ์สมา ต.ท่าสว่าง อ.เมอืง จ.สุรนิทร์ โดยม ี
นายอรรถพร สงิหวชิยั ผูว้่าราชการจงัหวดัสุรนิทร์ พรอ้มดว้ย นายวรีะชยั 
ตระกลูเงนิไทย ประธานกลุ่มทอผา้ไหมจนัทร์โสมา ใหก้ารตอนรบั และน า
เยีย่มชมการการยอ้มสผีา้ไหม จากสธีรรมชาต ิทีใ่หส้อีย่างสวยงามดว้ยภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่ทีถ่่ายทอดต่อกนัมายาวนาน และเยีย่มชมการทอผา้ไหมยก
ทอง ที่การทอผ้ามคีวามยุ่งยาก หลายขัน้ตอน กี่ทอผ้าต้องใช้คนช่วยยก 
และสลบัลายผา้ถงึกีล่ะ 3-4 ค น ยกสูงจากพื้นดนิถงึ 4 เมตร การทอผา้ใช้
ความละเอียดสูง วนัหนึ่งทอผ้าด้วยมอืได้ 2 เซนติเมตรเท่านัน้ ผ้าไหม 
ยกทองแต่ละผนืยาว 1 เมตร ใชเ้วลาในการทอนานถึง 1 เดอืน และขาย
เมตรละ 40,000-200,000 บาท เพราะมีความละเอียดสูง และเป็น
ผลติภณัฑ์ทางวฒันธรรมที่สะท้อนใหเ้ห็นถึงภูมปิญัญาอนัลกึซึ้งของชาว
สุรนิทร์ ทีผ่่านการสัง่สมมาอย่างยาวนานหลายชัว่อายุคน มลีวดลายเป็น
เอกลกัษณ์ และมคีวามหมายเป็นมงคล มลีกัษณะนุ่ม เรียบ เป็นเงางาม 
สสีนัไมฉู่ดฉาด และมเีนื้อผา้ทีแ่น่นละเอยีดอ่อน ประณีต ผา้ไหมสุรนิทร์จงึ
ไดร้บัความนิยม และเป็นทีต่อ้งการของผูค้นทัว่ไป 



แวดวงพาณิชย ์(ต่อ) 
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  วนัที่ 15 เมษายน 2559 นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จงัหวดั
ยะลา เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ที่สุดของแผ่นดินกล้วยหิน บันนังสตา ”  
ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติว ัลหาดใหญ่ โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายน ้ าลึก  
พชิญาภรณ์ ผู้จดัการแผนกกลยุทธการตลาดสาขา ศูนย์การคา้เซ็นทรลั
เฟสตวิลัหาดใหญ่ และแขกผูม้เีกยีรตริ่วมกนัเปิดงานในครัง้นี้ 

  วนัที ่13 เม.ย.59 นางนิยดา หมืน่อนันต์ พาณิชย์จงัหวดัเชยีงใหม่ เขา้
ร่วมประชุมหารอืโครงการจดัตัง้ บจ.ประชารฐัรกัสามคัค ีจงัหวดัเชยีงใหม ่
โดยนายฐาปน สริิวฒันภกัด ี บจ.ไทยเบฟฯ พร้อมทมีงาน และอธิบดกีรม
พฒันาชุมชน (ฝา่ยเลขา) ร่วมเดนิทางมาประชุม พรอ้มหน่วยงานของจงัหวดั 
ประกอบด้วยส านักงานเกษตรจงัหวัด , ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดั, 
ส านักงานท่องเที่ยวกฬีาจงัหวดั และผู้ว่าราชการจงัหวดั รองผู้ว่าราชการ
จงัหวดั (ฝ่ายเศรษฐกจิ) ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP ข่วงสนัก าแพง อ.สนั
ก าแพง สรุปผลประชุมให้มีการจัดตัง้ บจ.ประชารัฐฯ โดยมีภาคเอกชน
รวมทัง้ชุมชนของจงัหวดั เป็นผูร้ะดมทุน และจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัประชา
รฐัฯ  ซึ่งฝ่ายเลขาระบุชดัเจนว่า จะไม่มกีารปนัผล แต่จะน าผลก าไรทีไ่ดม้า
เป็นทุนหมนุเวยีน และน าไปขยายผลพฒันางานของบรษิทัประชารฐัฯ ต่อไป 

  วนัที่ 7-11 เมษายน 2559 นายชยัยนัต์ ยอดค า พาณิชย์จงัหวดั
อุตรดติถ์ ในฐานะผูแ้ทนกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบดว้ย 
จงัหวดัอุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทยัและจงัหวดัตาก จบัมอื
บูรณาการร่วมกนั ภายใต้โครงการส่งเสรมิการค้าการลงทุน และสร้าง
พนัธมติรการคา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนและประเทศเครอืข่าย จดั
งานมหกรรมการคา้ "ของดแีดนเบญจดารา ล ้าค่าภาคเหนือตอนล่าง 1" ณ 
ศูนย์การค้าเซ็นทรลัพลาซาอุบลราชธานี อ.เมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี 
บรเิวณลานลูกยางลิว่ลม โดยสนิคา้ทีน่ ามาจ าหน่ายเป็นของหายาก เป็น
ของดีของแต่ละจงัหวดั ที่ชาวไทยต่างรู้จกักนัดี อาทิ กล้วยตาก ของ
จงัหวดัพษิณุโลก มะขามหวานของจงัหวดัเพชรบูรณ์ เครื่องเงนิ-ทองลาย
โบราณของจงัหวดัสุโขทยั พลอย หยก อัญมณีแม่สอดของจงัหวดัตาก 
และสบัปะรดหว้ยมุน่ ของจงัหวดัอุตรดติถ์ เป็นตน้  

   เมือ่วนัที่ 5 เมษายน 2559 สพจ.กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง 2  
(ก าแพงเพชร นครสวรรค ์อุทยัธานีและพจิติร) และสพจ.สมุทรสาคร ร่วม
จดักจิกรรมเชื่อมโยงและเจรจาการค้าตามโครงการเสรมิสร้างศกัยภาพ
ธุรกจิเกษตร ณ  จงัหวดัสมุทรสาคร  ผลการเจรจาเบื้องต้นมคีู่ค้าได้ท า
บนัทกึขอ้ตกลงจะซื้อจะขายสนิค้า ได้แก่ ขา้วหอมมะล ิขา้วขาว 100% 
ขา้วไรซ์เบอรี ่ขา้วหอมนิล ชาสมี่วงตามผวั น ้าตาลปึก กะปิ อาหารทะเล
แปรรปู มลูค่ารวมประมาณ  845,000 บาท และในวนัที ่7 เมษายน 2559 
ผลการเจรจามคีู่ค้าได้ท าบนัทกึขอ้ตกลงจะซื้อจะขายสนิค้า ได้แก่ ขา้ว
หอมมะล ิขา้วท่อนหอมมะล ิขา้วเหลอืงอ่อน ขา้วไรซ์เบอรี ่ขา้วโพดเลี้ยง
สตัว ์ และเกลอื มลูค่ารวมประมาณ 3,787,000 บาท 

    วนัที ่8 เม.ย. 59  ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัอ านาจเจรญิ ร่วมจดั
นิทรรศการดา้นการตลาด “KICK OFF จงัหวดัอ านาจเจรญิ สู่เมอืงธรรม
เกษตร”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขบัเคลื่อนกจิกรรม โดยมนีายยิง่ยศ  
ธนะจนัทร์ ผู้ว่าราชการจงัหวดัอ านาจเจรญิ เป็นประธานในพธิเีปิด และ
น าประกาศเจตนารมณ์การขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์อ านาจเจรญิ พรอ้มดว้ย
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชนชาวจงัหวดัอ านาจเจรญิ เพือ่ร่วมกนัแสดงเจตนารมณ์ขบัเคลือ่น
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัตามแผนพฒันาจงัหวดั โดยเฉพาะอย่างยิง่
การขบัเคลือ่นจงัหวดัอ านาจเจรญิใหเ้ป็นเมอืงธรรมเกษตร ณ หอประชุม
พญานาครนิทร์ ศูนย์ราชการจงัหวดัอ านาจเจรญิ และจดัปาฐกถา เรื่อง 
“การสร้างความเข็มแขง็ภาคประชาชนสู่การพฒันาเศรษฐกจิฐานราก "  
โดยนายแพทย์พลเดช ป่ินประทีป  เป็นการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของ
จงัหวดัอย่างบรูณาการ 
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ทีม่า: กรมทรพัยส์นิทางปญัญา 

GI น่ารู้... 

ทุเรียนนนท์  จ.นนทบุร ี

     ทุเรยีนเป็นผลไมเ้อกลกัษณ์โดดเด่นและเป็นทีน่ิยมของผูบ้รโิภคไทยมานานแลว้ 
โดยในกลุ่มผูบ้รโิภคทีช่ ืน่ชอบในการรบัประทานทุเรยีน จะทราบกนัดวี่า ทุเรยีนนนท์
หาทานไดย้ากและมรีาคาสูง เพราะส่วนมากเป็นทุเรยีนพนัธุ์ดแีละมคีุณภาพดีดว้ย 
GI น่ารูฉ้บบันี้ จงึน าเรือ่งราวความพเิศษของทุเรยีนนนทม์าฝากกนัค่ะ 

     จงัหวดันนทบุร ีเป็นจงัหวดัที่มทีรพัยากรน ้าอุดมสมบูรณ์ มคีลองน้อยใหญ่ลดั
เลาะไปตามสวนผลไม้ และนี่ เป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้ทุเรียนนนท์มีเอกลักษณ์
เฉพาะตวั โดยพนัธุข์องทุเรยีนนนท์ หรอืทุเรยีนเมอืงนนทบุรนีัน้ไม่ไดม้คีวามพเิศษ
แค่พนัธุก์า้นยาวเท่านัน้ แต่ยงัมพีนัธุเ์ก่าแก่โบราณอกีหลายพนัธุท์ีม่คีวามพเิศษ โดด
เด่นไมแ่พก้นั  

     จะเห็นได้ว่า ผลไมห้นึ่งชนิดในหนึ่งจงัหวดั ต่างก็มี
เรื่องราวและประวตัิศาสตร์ในตวัของมนั ดงันัน้ ทุเรยีน
นนท ์จงึถอืเป็นงานศลิปะชิน้หนึ่ง ซึ่งถ่ายทอดวฒันธรรม
ในกระบวนการการปลูกและการดูแลจากคนรุ่นก่อนมาสู่
คนในรุ่นปจัจุบนั 

     พนัธุ์แรก แน่นอนว่าต้องเป็น “ก้านยาว” 
ความโดดเด่นของพนัธุ์อยู่ทีร่สชาตกิลมกล่อม
ก าลงัด ีไมห่วานไม่มนัมากจนเกนิไป เนื้อเป็น
สคีรมี ไม่มเีส้นใย ถ้าเป็นก้านยาวเมอืงนนท์
แท ้เวลาหยบิเนื้อจะไม่ยุ่ยเลอะมอื พนัธุ์ต่อมา
คือ  “หมอนทอง ”  ถือว่ า เ ป็นทุ เรียนพันธุ์
เศรษฐกิจโดยแท้ เพราะจงัหวดัอื่นๆ ที่ปลูก
ทุเรียนก็ปลูกกันทัว่ไป แต่หมอนทองเมือง
นนท์จะต่างจากหมอนทองที่อื่น คือ รูปทรง
ของลูกหมอนทองนัน้จะยาว ไม่สามารถตัง้ได้
ต้องวางนอนเท่านัน้ กลิ่นจะไม่แรงเหมือน
หมอนทองที่ปลูกจากแหล่งอื่น รสชาติจะมี
ความมนัที่โดดเด่นกว่าหมอนทองที่ปลูกจาก
แหล่งอื่นๆ  

     พนัธุ์ที่สามคือ ทุเรียนในตระกูล “กบแม่เฒ่า” เป็น
ทุเรยีนพนัธุท์ีส่มเดจ็พุฒาจารย์ โต พรหมรงัส ีโปรดมาก 
รสชาติจะมรีะดบัความมนัและหวานสูงมาก มกีลิ่นแรง 
ปจัจุบนัไมม่ใีครปลกูแลว้ อยู่ในสภาวะทีก่ าลงัฟ้ืนฟูพนัธุ ์ 
     พนัธุ์ที่สีค่อื “ทองย้อย” ถือว่าเป็นมารดาของทุเรยีน
โบราณทัง้หลาย เนื้อของทองย้อยจะมีความเข้มกว่า
ทุเรยีนพนัธุ์อื่นๆ สคีลา้ยดอกจ าปา เนื้อละเอียด รสชาติ
หวานมนั แต่กลิน่จะแปลกกว่าทุเรยีนพนัธุ์อื่นๆ เพราะ
ทองย้อยมีก ามะถันมากกว่า และเป็นพันธุ์โบราณ
ยาวนานกว่าร้อยปี ในอดีตเป็นที่นิยมมาก แต่ปจัจุบนั
ก าลงัอยู่ในสภาวะฟ้ืนฟูสายพนัธุ์ 
     นอกจากทุเรยีนนนทท์ัง้ 4 สายพนัธุแ์ลว้ ยงัมอีกีหนึ่ง
สายพนัธุ์ทีก่ าลงัไดร้บัความนิยมในปจัจุบนั นัน่คอื “เมด็
ในยายปราง” และ “ย ่ามะหวาด” 
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