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คยุกบั กบภ. 

  สวสัดคี่ะท่านผูอ่้านทุกท่าน กจิกรรมเด่นของกระทรวงพาณิชย์ประจ าเดอืนนี้คงหนีไม่พน้การจดังาน 
THAIFEX - World of food ASIA 2016 ซึ่งเป็นงานแสดงสนิคา้และนวตักรรมเกีย่วกบัอาหารระดบั
นานาชาตทิีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศไทย  มบีรษิทัอาหารและเครือ่งดืม่ชัน้น าทัง้ไทยและต่างประเทศเขา้
ร่วมแสดงสนิค้า โดยแนวคดิของปีนี้ คอื  “Experience the Best in Asia”  จดหมายข่าวพาณิชย์
ภูมิภาคฉบับนี้  ก็ไม่รอช้าที่จะน าเสนอบทความและเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร  
หลงัจากนัน้มาท าความรูจ้กักบับรกิารของกระทรวงพาณิชย์ MOC Service Center และปิดทา้ยดว้ย
การพาท่านผูอ่้านไปกนิ เทีย่ว ไหวพ้ระ ณ สถานทีใ่กลก้รุงเทพเพยีงนิดเดยีว ทีว่ดัตะเคยีน จ.นนทบุร ี

ทมีงาน กบภ.    

โอกาสธรุกิจอาหารไทย 
Opportunities in THAI Food Business 

• ตลาดภาคกลาง 
“ตลาดน ้าวดัตะเคยีน  
จ.นนทบุร”ี 
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ปีที ่1 ฉบบัที ่7 
ปกัษ์หลงั พฤษภาคม 59 

 ในปจัจุบนั ธุรกจิภตัตาคาร/ร้านอาหาร  ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทัง้ในระดบัประเทศและระดบันานาชาต ิ
เนื่องจากวถิกีารด าเนินชวีติของบุคคลในสงัคมเปลีย่นแปลงไป  ท ากจิกรรมและมกีารรบัประทานอาหารนอก
บา้นมากขึน้ ท าใหธุ้รกจิภตัตาคาร /รา้นอาหาร   และงานบรกิารจดัเลีย้งของธุรกจิโรงแรม และเอกชนทัว่ไป
ไดร้บัความนิยมอยา่งสงู  เนื่องจากคนมคีวามตอ้งการคุณภาพชวีติทีด่ ี มคีวามสะดวกสบาย  มบีรรยากาศที่
สวยงามและไดร้บัการดแูลจากการใหบ้รกิารทีด่ ี จงึท าใหม้กีารแข่งขนักนัสูงมากขึน้ทุกวนั และมตี้นทุนการ
ด าเนินงานทีซ่บัซอ้น  เป็นผลใหผู้ป้ระกอบการตอ้งบรหิารและพฒันาการจดัการภตัตาคาร /รา้นอาหาร ใหด้ ี 
ซึ่งถอืเป็นกุญแจส าคญัทีจ่ะท าใหธุ้รกจิอยู่รอดและมผีลก าไร ตัง้แต่กระบวนการสัง่ซื้อวตัถุดบิการวเิคราะห์
ตน้ทุนอาหารการประมาณการ 
 ธุรกจิภตัตาคาร / ร้านอาหาร  มจี านวนการจดทะเบยีนจดัตัง้สูงเป็นอนัดบั 5 ในเดอืนกุมภาพนัธ์  ธุรกจิ
ภตัตาคาร/รา้นอาหารเป็นธุรกจิทีม่คีวามโดดเด่นเนื่องจากมอีตัราการเตบิโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 เดอืนที ่
ผ่านมา  โดยมจี านวนการจดทะเบยีนจดัตัง้ 130 ราย เพิม่ขึน้จากเดอืนทีผ่่านมา (ม.ค.59)  ซึ่งมจี านวน 121 
ราย  คดิเป็นร้อยละ 7 และเพิม่ขึ้นจากช่วงเดอืนเดยีวกนัของปีที่ผ่านมา (ก.พ.58) ซึ่งมจี านวน 102 ราย 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 27 

หน้า 5 

เมือ่พจิารณาตามพืน้ทีต่ ัง้ พบว่า ธุรกจิภตัตาคาร / รา้นอาหาร ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
มขีองนิติบุคคลคงอยู่ จ านวน 4,801 ราย คดิเป็นร้อยละ 44 มมีูลค่าทุนจดทะเบยีน  48,743  ล้านบาท 
รองลงมา ไดแ้ก่ภาคใต ้คดิเป็นรอ้ยละ 23  ภาคตะวนัออก คดิเป็นรอ้ยละ15  และภาคกลาง คดิเป็นรอ้ยละ 
7 ตามล าดบั  ซึง่พบว่าการประกอบธุรกจิภตัตาคาร/รา้นอาหาร ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นทีก่รุงเทพมหานครและ
ภูมิภาคที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ  เนื่องจากวิถีชีวิตผู้บริโภคในเขตเมืองใหญ่ที่ต้องการความ
สะดวกสบายมากขึน้ 
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เมือ่พจิารณาสดัส่วนการลงทุนตามสญัชาตพิบว่า ธุรกจิภตัตาคาร/รา้นอาหาร มมีลูค่าลงทุนรวมทัง้สิน้ จ านวน 71,213 ลา้นบาท แบ่งเป็นสญัชาติ
ไทย 59,560 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 83.6 ของมลูค่าทุนจดทะเบยีนทัง้หมด และต่างชาต ิ11,653 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 16.4 โดยสญัชาตอิื่นที่
ลงทุนสงูสุด ไดแ้ก่  สหรฐัอเมรกิา  ญีปุ่น่  ฝรัง่เศส องักฤษ และอนิเดยี  

เมือ่พจิารณาสถติจิ านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาตทิีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วในประเทศไทย ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา (ปี 2554 - 2558)  เทยีบกบัสถติกิารจด
ทะเบยีนจดัตัง้ธุรกจิภตัตาคาร/รา้นอาหาร พบว่ามอีตัราการเจรญิเตบิโตเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัถอืว่าเป็นปจัจยัสนับสนุนใหม้กีารเจรญิเตบิโต
ของธุรกจิภตัตาคาร/รา้นอาหารโดยในจ านวนนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยมากที่สุดในช่วงเดือนมกราคม -กุมภาพนัธ์  2559  คือ 
จีน ทัง้นี้จากการขยายตัวของธุรกิจภตัตาคาร /รา้นอาหาร  ยงัมปีจัจยัสนับสนุนทีส่ าคญัดงันี้  พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของคนไทย   และ
การส่งออกสนิคา้ประเภทอาหารส าเรจ็รปูในตลาดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ( AEC )  

ทีม่าขอ้มลู : กองขอ้มลูธุรกจิ กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 
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Thai Select Thai Cuisine 

ประเภทของตรา Thai Select มี 2 ประเภท ได้แก่  
1. ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ เพื่อให้ชาวต่างชาตไิดร้บัประทานอาหารที่มี
เครือ่งปรุงและรสชาตไิทยแท ้ป้องกนัเจา้ของรา้นอาหารต่างชาต ิทีเ่หน็ว่าอาหาร
ไทยซึง่เริม่จะเป็นทีน่ิยม ตัง้ชื่อรา้นของตนเป็นThai Restaurant แลว้ตัง้ชื่ออาหาร
ในรายการอาหาร เป็นชื่ออาหารไทย ท าใหค้นต่างชาตทิีต่้องการทานอาหารไทย
เลอืกรา้นผดิ และเขา้ใจผดิคดิว่าอาหารต่างชาตทิีต่นสัง่นัน้เป็นอาหารไทย โดยการ
รบัรองตรา Thai SELECT ส าหรบัรา้นอาหารไทยแบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบั ตามเกณฑ์
การตกแต่งและคุณภาพของการบรกิาร คอื  

    “อาหารไทย” เป็นหนึ่งในความภาคภมูใิจของคนไทย และเป็นศลิปะแขนงหนึ่ง
ที่มกีารถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น มคีวามหลากหลายของรสชาติที่เกดิจากส่วนผสม
มากมายหลายชนิดที่ผสมผสานกนัได้อย่างลงตัว มวีิธีการปรุงอาหาร การใช้
สมุนไพรและเครื่องเทศต่างๆ เช่น ผกัช ีตะไคร้ ใบกะเพรา หวัหอม ข่า มะขาม 
รวมถงึส่วนผสมที่ขาดไม่ได้อย่างพรกิ น ้าปลา น ้าตาลมะพร้าว และกะปิ อนัเป็น
ส่วนผสมหลกัทีท่ าใหอ้าหารไทยทุกชนิดมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั หากใครไดล้ิ้มลอง
รสชาติอาหารไทยแล้วจะลืมไม่ลงเลยทเีดียว จึงไม่น่าแปลกใจเลยค่ะว่าท าไม
อาหารไทยจงึเป็นที่นิยมกนัอย่างแพร่หลายและมรีา้นอาหารไทยในต่างประเทศ
เป็นจ านวนมาก  

    เพื่อรกัษาคุณภาพมาตรฐานของความเป็นไทย กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศไดพ้จิารณามอบตราสญัลกัษณ์ Thai SELECT ใหก้บัรา้นอาหารไทยใน
ต่างประเทศและผลติภณัฑ์อาหารไทยส าเร็จรูปที่ผ่านเกณฑ์การให้คะแนนแล้ว 
นอกจากนี้รา้นอาหารไทยในต่างแดนถอืว่าเป็นช่องทางส าคญัในการส่งออกสนิคา้
อาหาร ส่วนประกอบและวตัถุดบิในการประกอบอาหาร รวมถงึสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการบรกิารอาหาร เช่น ของใช ้ของตกแต่งบา้น เครื่องใชบ้นโต๊ะอาหาร อกีทัง้
เป็นการสรา้งงานใหก้บัคนไทยดว้ยเช่นกนั 

    นอกจากนัน้ กรมส่งเสรมิการส่งออกยงัไดก้ าหนดรายการอาหารส าคญั
ทีใ่ชเ้ป็นแนวทางในการตรวจสอบโดยเลอืกรายการอาหารไทยทีเ่ป็นทีน่ิยม
และบริการอยู่ในร้านอาหารไทยในต่างประเทศอย่างแพร่หลาย ได้แก่ 
มสัมัน่ ผดัไทย ต้มข่าไก่ ต้มย ากุ้ง แกงเขยีวหวานไก่ เป็นต้น และได้
ก าหนดส่วนประกอบและลกัษณะอาหารแต่ละรายการเพือ่เป็นแนวทางการ
ตรวจของคณะกรรมการด้วย เช่น ผัดไทย มีส่วนประกอบหลักคือ 
ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก ถัว่งอก กุยช่าย หอมแดง กระเทียม น ้าปลา เนื้อกุ้ง 
น ้ าตาลมะพร้าว มะขามเปียก ลักษณะอาหารมีสีน ้ าตาลอ่อน หอม
เครื่องปรุง รสหวานน าเคม็ มรีสชาติเปรี้ยวเลก็น้อย เสน้ก๋วยเตีย๋วเหนียว
นุ่ม ไมเ่ละและไมจ่บัเป็นกอ้น เป็นตน้  

   ณ เดอืนมนีาคม 2559 รา้นอาหารไทยในต่างประเทศ มจี านวน 14,908 
ราย ซึง่กรมฯ ไดม้อบตรา Thai Select ใหแ้ก่รา้นอาหารไทยทัว่โลกไปแลว้ 
จ านวน 1,301 ราย แบ่งเป็น ภูมภิาคอเมรกิา 548 ราย / ยุโรป 354 ราย / 
เอเชยี 238 ราย / โอเชยีเนีย 65 ราย / ตะวนัออกกลางและแอฟรกิา 44 
ราย และอาเซียน 52 ราย ทัง้นี้ แบ่งเป็น Thai SELECT PREMIUM 
จ านวน 201 ราย และ Thai SELECT จ านวน 1,100 ราย  ขณะเดยีวกนัได้
มอบตรา Thai SELECT ใหก้บัผลติภณัฑอ์าหารไทยส าเรจ็รปูไปแลว้ทัง้สิน้ 
จ านวน 332 ผลติภณัฑ์ โดยพจิารณาต่ออายุตรา Thai SELECT ทุก 3 ปี 
และกรมฯไดจ้ดักจิกรรมส่งเสรมิธุรกจิอาหารไทยอย่างต่อเนื่อง ทัง้ในงาน
แสดงสนิคา้อาหาร (THAIFEX-World of Food Asia) และงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ส าหรบัผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถอ่าน
รายละเอยีดไดท้ีเ่วบ็ไซต์ www.thaiselect.com 

• Thai SELECT PREMIUM RESTAURANT หมายถงึ คุณภาพยอด
เยี่ยมระดบั 5 ดาว หรือสูงกว่า จะมกีารให้ตราประทบัเพื่อรบัรองว่า
รา้นอาหารนัน้เป็นร้านที่ขายอาหารไทยแท้คุณภาพยอดเยี่ยม มกีาร
รา้นตกแต่งรา้นสวยงามและบรกิารเป็นเลศิ 

•  Thai SELECT RESTAURANT หมายถงึ คุณภาพเยีย่มระดบั 3 ถงึ 4 
ดาว ทีม่อบใหร้า้นอาหารทีข่ายอาหารไทยตน้ต ารบัคุณภาพด ี

2. ผลิตภณัฑ์อาหารไทยส าเร็จรูป เพื่อมอบตรามาตรฐานผลิตภณัฑ์
อาหารไทยส าเรจ็รปูใหแ้ก่ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นวตัถุดบิในการปรุงอาหารไทยให้
มรีสชาตเิป็นไทย  

ทีม่าของขอ้มลู : กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ 



การพฒันาธรุกิจแฟรนไชสอ์าหารและ
เคร่ืองด่ืมของไทย 

    กรมพฒันาธุรกจิการคา้มแีผนจะน าผูป้ระกอบการธุรกจิแฟรนไชส์
ไทยทีม่ศีกัยภาพ ขยายตลาดไปยงัต่างประเทศจ านวน 150 ราย โดย
ตัง้เป้าบุกตลาดอาเซยีนเพิม่อกี 5 ประเทศ ไดแ้ก่ กมัพูชา สปป.ลาว 
เมยีนมาร ์อนิโดนีเซยี และมาเลเซยี หลงัจากมแีผนพาแฟรนไชส์ไทย
เจาะตลาดฟิลิปปินส์ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 โดยปจัจุบัน
ธุรกจิแฟรนส์ไทยสามารถเจาะตลาดต่างประเทศได้แลว้ 22 ราย ใน 
37 ประเทศ ซึ่งในจ านวนนี้ส่วนใหญ่เป็นประเทศในอาเซียน เพราะ
ตลาดอาเซยีนรูจ้กัสนิคา้และบรกิารของไทยเป็นอย่างด ีแยกเป็นแฟ
รนไชสอ์าหารและเครื่องดื่ม 11 ธุรกจิ, บรกิาร 1 ธุรกจิ, การศกึษา 3 
ธุรกจิ, ความงามและสปา 2 ธุรกจิ และคา้ปลกี 5 ธุรกจิ 
ส าหรบัแฟรนไชส์อาหารและเครื่องดื่มบุกต่างแดนที่ข ึ้นชื่อ ได้แก่ 
Black Canyon ไปอนิโดนีเซยี ลาว ฟิลปิปินส์ พม่า สงิคโปร์ สหรฐั
อาหรบัเอมเิรตส์ (ยูเออี) กมัพูชา, Neo Suki ไปลาว เวยีดนาม 
อนิโดนีเซยี จนี, The Coffee Maker ไปกมัพชูา, ก๋วยเตีย๋วสุโขทยัแม่
ศรวีรรณ ไปพมา่ ออสเตรเลยี, โชคด ีติม่ซ า ไปพมา่ 
   ปจัจุบนัมธีุรกจิแฟรนไชส์ในประเทศไทยจ านวน 1,523 ราย แยก
เป็นนิติบุคคล 1,234 ราย บุคคลธรรมดา 289 ราย และในจ านวน
นี้แฟรนไชสท์ีเ่ป็นนิตบิุคคลไดส้่งงบการเงนิจ านวน 961 ราย คดิเป็น 
79% โดยมทีุนจดทะเบียนรวม 59,502 ล้านบาท มสีินทรพัย์รวม 
2,169,077 ล้านบาท และมรีายได้รวม 645,798.43 ล้านบาท ซึ่ง
รายไดท้ีเ่กดิขึน้ มาจากทัง้ธุรกจิแฟรนไชสแ์ละรายไดอ้ื่นของธุรกจิ 
หากมองเฉพาะมูลค่าการตลาดธุรกจิแฟรนไชส์ จะมปีระมาณ 2.5 
แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 9% ของธุรกิจค้าปลีกทัง้หมดในไทย 
ขณะทีใ่นสหรฐั มลูค่าของธุรกจิแฟรนไชส ์55 2 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั 
หรอืคดิเป็น 54% ของธุรกจิคา้ปลกี จงึนบัว่าธุรกจิแฟรนไชส์ไทยยงัมี
โอกาสในการขยายตวัไดเ้พิม่ขึน้อกี 
   จะเหน็ไดว้่าการขยายธุรกจิแฟรนไชสไ์ทยไปในต่างประเทศ ดูแลว้
อาจไม่ใช่เรื่องง่ายมากนัก แต่กไ็ม่ใช่เรื่องยากเกนิความสามารถและ
ความตัง้ใจจรงิของผู้ประกอบการธุรกจิแฟรนไชส์ไทย ยิง่ปจัจุบนัมี
หน่วยงานกรมพฒันาธุรกจิการคา้เขา้มาเป็นพี่เลี้ยง และช่วยตวิเขม้
เพือ่สรา้งมาตรฐานและความแขง็แกรง่ใหก้บัแฟรนไชสไ์ทยแลว้ การที่
จะบุกตลาดอาจไม่ใช่ เรื่องยากอีกต่อไป แต่สิ่งส าคัญอยู่ที่ตัว
เจา้ของแฟรนไชสเ์อง ว่ามคีวามพรอ้มมากน้อยแค่ไหน 

   เมื่อมองแนวโน้มของธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศที่มีการเติบโต  
คงต้องหนัมามองโอกาสของธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในต่างประเทศกนับ้าง  
จะว่าไปแลว้ ไทยมคีวามไดเ้ปรยีบประเทศอื่นๆ ทีเ่หน็ไดช้ดั คอื ธุรกจิดา้น
อาหารไทย รสชาตอิร่อย และธุรกจิการบรกิาร เพราะคนไทยมคีวามสุภาพ
อ่อนโยน ยิม้แยม้แจ่มใส เรยีกไดว้่ามหีวัใจของการใหบ้รกิาร ดงันัน้ธุรกจิที่
ไทยมคีวามไดเ้ปรยีบและมโีอกาสทีข่ยายไปยงัต่างประเทศ กค็อื ธุรกจิแฟ
รนไชส์ประเภทร้านอาหารไทยและธุรกิจสปา ซึ่งรวมถึงธุรกิจบริการ
ทางดา้นสุขภาพดว้ยซึ่งกส็อดคลอ้งกบัสถานการณ์ของธุรกจิแฟรนไชส์ใน
ประเทศไทย ที่ในปจัจุบนัธุรกจิแฟรนไชส์อาหารและเครื่องดื่มของไทยมี
มากทีสุ่ด แต่แฟรนไชส์อาหารและเครื่องดื่มของไทยกจ็ะได้รบัผลกระทบ
จากการเขา้มาของแฟรนไชส์อาหารต่างประเทศด้วยเช่นกนั โดยเฉพาะ
จากสหรฐัอเมรกิา แต่ไทยต้องปรบัตวั  จะเหน็ไดว้่า ธุรกจิแฟรนไชส์ของ
ไทยด้านการบรกิารจงึมโีอกาสค่อนขา้งสูง และแฟรนไชส์ร้านอาหารที่มี
เอกลกัษณ์ของความเป็นไทย และอาหารไทยที่เป่ียมไปด้วยสมุนไพรที่
เกีย่วขอ้งกบัสุขภาพจงึมโีอกาสเช่นเดยีวกนั 
 

   นอกจากความไดเ้ปรยีบของเอกลกัษณ์ทีแ่สดงถงึความเป็นไทย อาหาร
ไทย และความยิม้แยม้แจ่มใสแลว้ ในตวัของธุรกจิแฟรนไชสเ์องกม็จีุดเด่นที่
สามารถน ามาเป็นจุดขายได ้เช่น รปูแบบและการตกแต่งรา้น การสรา้งรา้น
ต้นแบบเป็นเสมอืนการสร้างแนวคิดธุรกิจให้ออกมาเป็นรูปร่าง ที่ผู้ซื้อ 
แฟรนไชสไ์ดเ้หน็ภาพรา้นทีช่ดัเจน ว่าเขามคีวามสนใจซื้อหรอืไมซ่ื้อ เพราะ
ระบบแฟรนไชสต์อ้งสรา้งภาพลกัษณ์ทีช่ดัเจน มเีอกลกัษณ์ในธุรกจิ และชู
สญัลกัษณ์นัน้ใหเ้ด่นตามคุณลกัษณะของธุรกจิทีก่ าหนด 
   ตราสนิคา้ (Brand)  การวางความชดัเจนของตราสนิคา้จะเป็นการสรา้ง
จุดแขง็ให้กบัธุรกิจได้ ตราสนิค้าจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของ
ธุรกิจซึ่งไม่ใช่แค่ Logo  เท่านัน้ แต่ยงัสะท้อนถึงคุณภาพของสินค้าและ
บรกิาร รปูแบบการใหบ้รกิารของพนกังาน บรรยากาศ การตกแต่งรา้น การ
แต่งกาย ซึง่สิง่เหล่านี้สามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ได ้อนัน ามา
ซึง่การสรา้งมลูค่าใหก้บัธุรกจิแฟรนไชสด์ว้ย 4 
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 ดว้ยเหตุนี้ กระทรวงพาณิชย์จงึมนีโยบายในการยกระดบัการใหบ้รกิารแก่
ประชาชนแบบครบวงจรผ่านศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย ์ 
(MOC Service Center) โดยใหบ้รกิารใหค้ าปรกึษารบัเรื่องรอ้งเรยีน และ
รับค าขอจดทะเบียน  จดแจ้ง  ขออนุญาตของหน่วยงานต่างๆภายใน
กระทรวงพาณชิยผ์่านจุดบรกิาร ณ จุดเดยีว (Single Point) ทัง้ในส่วนกลาง
และส่วนภูมภิาค โดยเริม่ด าเนินการแลว้ที่กระทรวงพาณิชย์(สนามบนิน ้า) 
และส านักงานพาณิชย์จงัหวดัตาก (อ าเภอแม่สอด) โดยได้รบัเกยีรติจาก  
พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานเปิดศูนย์บรกิาร
ประชาชนกระทรวงพาณิชย์ (MOC Service Center) ณ กระทรวงพาณิชย ์
เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2559 โดยกระทรวงพาณชิย์ก าหนดแผนการขยายให้
ครอบคลุมส านกังานพาณชิยท์ัง้ 76 จงัหวดั ภายในปี 2559 นี้ 

  ศนูยบ์ริการประชาชนกระทรวงพาณิชย ์ (MOC Service Center) 

บริการให้ค าปรึกษาทัว่ไป 1 
ประชุมทางไกล  

(VDO Conference) 2 
บริการรบัเร่ืองร้องเรียน 3 
รบัค าขอจดทะเบียนจด
แจ้งและขออนุญาตพร้อม
ระบบติดตามสถานะค าขอ 

(Tracking System) 
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บรกิารใหค้ าปรกึษาขอ้มลูงานบรกิารทีส่ าคญัของกระทรวงพาณชิย ์โดยสามารถสอบถามกบั
เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานของสงักดักระทรวงพาณชิยท์ีด่ าเนินงานไดโ้ดยตรงทัง้ในส่วนกลางและ
ภมูภิาค ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) 

บรกิารรบัเรือ่งรอ้งเรยีนผ่านเคาเตอรบ์รกิารและทางโทรศพัทส์ายด่วน 1203 เช่น สนิคา้ราคาแพง  
สนิคา้ไมปิ่ดป้ายแสดงราคา ตราชัง่ไมเ่ทีย่งตรง ฯลฯ 

ระยะท่ี 1 (ปี 2559) 
- ขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้        - ขอมบีตัรประจ าตวัผูส้ง่ออก-น าเขา้สนิคา้ 
- ขอคนืหลกัประกนัสญัญาซื้อขาย         - ขออนุญาตประกอบการคา้ขา้ว 
  สนิคา้เกษตร 
- ขอหนงัสอืรบัรองการประกอบธุรกจิ     - ขอหนงัสอือนุญาตขนยา้ยสนิคา้ 
  น าเขา้-ขายเครือ่งชัง่ 
- ขอใบรบัรองอนุญาตการประกอบธุรกจิ   - ขอหนงัสอืรบัรองการประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว 
ของคนต่างดา้ว                               

   ซึง่ประชาชนสามารถยืน่ค าขอพรอ้มเอกสารประกอบผา่นศนูยบ์รกิารประชาชน 
ของกระทรวงพาณชิยท์ัว่ประเทศ 

บรกิารใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบังานบรกิารของกระทรวงพาณชิย ์ ขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิการพาณชิย ์
ทัง้จากเจา้หน้าทีป่ระจ าศนูยท์ัว่ประเทศ และการปรกึษากบัเจา้หน้าทีข่องทุกหน่วยงาน 
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การพฒันาระบบการให้บรกิารแก่ประชาชนทางด้านเศรษฐกจิการค้าใน
ปจัจุบนั ทัง้ในส่วนของการใหบ้รกิาร ณ จุดบรกิารแก่ประชาชน (Counter 
Service) และการใหบ้รกิารผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Service) มคีวาม
เกีย่วขอ้งกบัหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงเป็นอย่างมาก ตวัอย่างเช่น 
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิข์องกรม
ทรพัย์สนิทางปญัญา การขออนุญาตประกอบการคา้ขา้วของกรมการค้า
ภายใน และการขออนุญาตในการน าเขา้และส่งออกสนิคา้ของกรมการคา้
ต่างประเทศ เป็นต้น ทัง้นี้ในการประกอบธุรกจิการค้าของภาคธุรกจิ มี
ความเกีย่วขอ้งกบัหลายกระบวนงานและหลายหน่วยงาน  ซึง่ตอ้งใชเ้วลา
ในการด าเนินการค่อนขา้งนานโดยไม่มกีารเชื่อมโยงขอ้มูลกนัระหว่าง
หน่วยงาน จงึเป็นเหตุให้ภาคธุรกิจและผู้ใช้บรกิารต้องค้นคว้า ติดต่อ
ขอ้มลูจากหลายๆแห่ง เสยีเวลาและค่าใชจ้่ายต่างๆเป็นจ านวนมาก 



เปิดตลาดภมิูภาค 
เท่ียวตลาดภาคกลาง: 
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ตลาดน ้ าว ัดตะเคียน   ถูกเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  2 
พฤษภาคม 2552 โดยหลวงปู่แย้ม ได้มาท าพิธีเปิดพร้อมได้พรม
น ้ามนต์ให้กบัเหล่าบรรดาพ่อค้า แม่ค้า ที่เตรยีมตวัมาเปิดร้านขาย
ของอยู่บรเิวณคลองหน้าวดัต่อมาจงึเกดิเป็นตลาดน ้าขึน้ ดว้ยแนวคดิ
ที่ต้องการพลิกฟ้ืนวถิีชวีติของคนในอดตีให้กบัคนรุ่นใหม่ได้สมัผสั 
และท่านยังต้องการที่จะใช้พื้นที่บริเวณล าคลองแห่งนี้ ให้เป็น
ประโยชน์กบัชาวบา้นทีม่าอาศยัอยู่ในบรเิวณนี้ใหส้ามารถท ามาหากนิ
ไดโ้ดยไมม่กีารเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สิ้น โดยการน าพชืผกัต่างๆ 
ทีป่ลูกกนัเอง รวมถงึของกนิทีห่ลากหลาย ออกมาขายกนั เพราะถอื
ว่าเป็นการตอบแทนชาวบา้นเหล่านี้ดว้ยเช่นกนั เพราะว่าวดัแห่งนี้อยู่
มาไดเ้พราะชาวบา้นในระแวกนี้ ทีม่าท าบุญ บรจิาค ถวายอาหาร อยู่
เป็นประจ า  ปจัจุบนัตลาดน ้าวดัตะเคยีนแห่งนี้เริม่ได้รบัความสนใจ
จากนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ 
มากนักจงึสามารถเดนิทางมาไดง้่ายและใชเ้วลาไม่นานนัก อกีทัง้ยงั
สะดวกอกีดว้ย 

 
“ตลาดน ้ าวดัตะเคียน จ.นนทบุรี” 

    ตลาดน ้าแห่งนี้ มทีัง้ตลาดบกและตลาดน ้า ตลาดบกกจ็ะขายสนิคา้
อาหารอยู่บนบกริมน ้ า ส่วนตลาดน ้ าจะเป็นเรือที่พายมาขายใน
บรเิวณรมิตลิง่ ซึง่เป็นการรวมตวัของชาวบา้นในละแวกทีน่ าสนิคา้ทัง้
พชืผกั ผลไม ้ของในสวน และอาหารการกนิต่างๆ พายเรอืมาคา้ขาย 
ตามทีฉ่นัเหน็กม็อีาท ิกลว้ย มะมว่ง ขนุน สม้โอ มะปรางค ์ผลไมแ้ปร
รูป พวกผกัสดต่างๆ หรือจะเป็นจ าพวกขนมไทยๆ เช่น ฝอยทอง 
ทองหยอด ลกูชุบ ขนมถว้ยมะพรา้วอ่อน ถัว่แปบสด ขนมตาล กลว้ย
ทอดมนัทอด ไอศกรมีมะพรา้วอ่อน นางเลด็ ขา้วเกรยีบว่าว ขา้วโพด
คัว่ ส่วนพวกอาหารการกนิกเ็ช่น ไสก้รอกอสีาน ลูกชิ้นหมลููกชิ้นเนื้อ 
เป็ดพะโล้ ราดหน้า กวยจับ๊ ส้มต า กระเพาะปลา ขนมเบื้องญวน 
กาแฟโบราณ เนื้อย่าง และก๋วยเตีย๋วเรอื ชามละ 15 บาท ซึ่งถอืเป็น
ไฮไลทข์องทีต่ลาดน ้าแห่งนี้ ใครมาแลว้ไมไ่ดล้ิม้ชมิรสกถ็อืไดว้่ามาไม่
ถงึตลาดน ้าวดัตะเคยีนแห่งนี้เลยกว็่าได ้

ตลาดน ้าวดัตะเคียนเปิดทุกวนั ทัง้วนั แต่จะคกึคกัมากในวนั
เสาร์และอาทติย์ หรอืวนัหยุดต่างๆ นอกจากนี้กย็งัมกีจิกรรม
ล่องเรอืชมธรรมชาตแิละวถิชีวีติสองฝ ัง่คลองบางคูเวยีง เชื่อม
กบัคลองบางกอกน้อยวนเขา้คลองบางราวนกแลว้กลบัมายงัวดั
ตะเคยีน โดยจะใชเ้วลาล่องประมาณ 1 ชัว่โมง ระหว่างทางจะมี
บ้านเรือนเก่าๆ สองฝ ัง่คลอง ชมสวน ชมธรรมชาติ ได้
บรรยากาศแบบไทยสไตลค์นเมอืง แลว้กอ็ย่าลมืแวะมาสกัการะ
สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ัง้ 9 ของวดัตะเคยีนกนัได ้เพราะนอกจากจะอิ่ม
อร่อยกายแลว้ยงัอิม่เอมใจกลบับา้นไปอกีดว้ย 

   เมื่อมาถึงวดัตะเคยีนแล้วก็ไม่ควรพลาดสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์9 สิ่ง
ภายในวดั สิง่แรกได้แก่ “พระอโุบสถหลงัเก่า” คาดว่าสร้าง
มาตัง้แต่สมัยอยุธยา มีพระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐานอยู่
ภายใน สิง่ศกัดิส์ ิง่ที่ 2 คอื “พระอุโบสถ” ซึ่งสรา้งขึ้นมาใหม ่
ภายในประดษิฐานหลวงพ่อพุทธโคดม ต่อไปคอื “การลอดใต้
โบสถ์” ซึ่งเชื่อกนัว่าโบสถ์เป็นสิง่ที่สะอาด บรสิุทธิ ์การลอด
สถานที ่หรอืสิง่ศกัดิส์ทิธ์ เพื่อลา้งอาถรรพณ์และความเป็นสริิ
มงคล สิ่งศักดิส์ ิทธิส์ ิ่งที่ 4 คือ “มณฑปหลวงปู่ แย้ม” โดย
สร้างเป็นรูปเคารพหลวงปู่แย้มเจ้าอาวาสองค์ปจัจุบนัไว้ให้
ผูค้นกราบไหว ้ต่อมา คอื“ศาลเจ้าแม่ประกายทองประกาย
มาศ” ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิส์ ิทธิข์องวัดตะเคียนแห่งนี้  ซึ่ง
ชาวบ้านนิยมมาขอหวยแล้วบนด้วยเครื่องแต่งกายชุดไทย 
ถดัไปไดแ้ก่ “หลวงพ่อธรรมจกัร” เป็นพระยนืประดษิฐานอยู่
ในวิหารหลวงพ่อธรรมจกัร โดยชาวบ้านเชื่อกันว่ามคีวาม
ศกัดิส์ทิธิม์ากจงึนิยมมาขอพรต่างๆ สิง่ศกัดิส์ทิธิส์ ิง่ที ่7 ไดแ้ก่ 
การท าพธิถีวายสงัฆทาน นอนโลง ต่อชะตา ต่อไปย้ายไป
ทางดา้นหน้าวดัจะม ี“ต้นตะเคียน” ซึ่งมคีวามเก่าแก่อายุนับ
ร้อยปีที่ เหลืออยู่ เพียงต้นเดียว และสิ่งศักดิส์ ิทธิส์ ิ่งที่  9 
คอื “หลวงพ่อโต” เป็นพระเก่าแก่ ซึ่งประดษิฐานอยู่ดา้นนอก
วดัวดัเช่นกนั ในสมยัก่อนนิยมมาบนบานสานกล่าวกนัดว้ยการ
แกผ้า้กระโดดน ้าลงคลองดา้นหน้าวดั  นอกจากสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ัง้ 
9 แลว้ ฉนักส็งัเกตเหน็ว่า ในบรเิวณวดัมรีูปป ัน้ต่างๆมากมาย
ทัง้รปูพระอภยัมณ ีสนิสมทุร ผเีสือ้สมุทร ไซอิว๋ ตอืป๊วยไก่ รูป
นางยกัษ์คบีลูกชนิจากชามก๋วยเตีย๋ว นอกจากนี้ยงัมรีูปป ัน้ที่
สอนในเรื่องอบายมุขต่างๆ ด้วย คุณอัน๋บอกว่ามพีระรูปหนึ่ง
ท่านมีฝีมือด้านนี้ จึงได้ป ัน้ไว้ในวัดมากมาย ซึ่งก็ถือเป็น
เอกลกัษณ์ทีแ่ปลกกว่าวดัอื่นๆ เลยทเีดยีว 



สินค้าอปุโภคบริโภค : 

สินค้าเกษตรท่ีส าคญั :  

สถานการณ์ปากท้อง 
ระหว่างวนัที ่1 – 16 พฤษภาคม 2559 

สถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคประจ าเดือนพฤษภาคมมหีลายรายการมปีญัหาผลผลิตขาดแคลนและราคาปรบัตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกบัช่วง 
ไตรมาสแรกของปีซึง่เป็นผลมาจากสภาพอากาศทีร่อ้นและแลง้ ท าใหผ้ลผลติออกสู่ตลาดน้อยลง เช่น ผกัคะน้า ขายปลกี ราคา 36.50 บาท/กโิลกรมั 
(กก.) เพิม่ขึน้ 77.18% ผกักาดขาวปล ีขายปลกี ราคา 26.50 บาท/กก. เพิม่ขึน้ 32.97% ถัว่ฝกัยาว ขายปลกี ราคา 91 บาท/กก. เพิม่ขึน้ 129.97% 
ผกักวางตุ้ง ขายปลกี ราคา 36.50 บาท/กก. เพิม่ขึน้ 128.84% มะนาวแป้น ขายปลกี ราคา 8.00 บาท/ลูก เพิม่ขึน้ 94.65% ส่วนเนื้อสุกร ราคา
เพิม่ขึ้น เฉลีย่ กก.ละ 17.50 บาท หรอืเพิม่ขึน้ 12.9% เนื่องจากอากาศร้อน ลูกสุกรโตช้า และต้นทุนการเลี้ยงสูงขึน้ เป็นต้น ส าหรบัสนิค้าวสัดุ
ก่อสรา้ง กเ็ริม่ประสบปญัหาขาดแคลน โดยเฉพาะเหลก็แผ่นและเหลก็เสน้ มกีารปรบัราคาขึน้ตัง้แต่ช่วงตน้ปีถงึปจัจุบนัประมาณ 40% จาก 13,000-
14,600 บาทต่อตนั มาเป็น 18,400-20,000 บาทต่อตนั  ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ กไ็ดส้ ัง่การใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ตดิตาม และตรวจสอบไม่ให้
เกดิการกกัตุนเหลก็เพือ่สรา้งสถานการณ์ราคาแลว้  
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สินค้า 

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ 
ต้นทุนการ

ผลิต 
% ผลต่าง 

ราคากบัต้นทุน 
ไตรมาสแรก 

2558 
ไตรมาสแรก 2559 สปัดาห ์1 

พค.59 
สปัดาหท์ี ่2 
พค. 59 

ไตรมาสที ่1 
59 

(เทยีบตน้ทุนกบั
สปัดาหล์่าสุด) 

ข้าวเปลือกเจ้าความช้ืน 15% 
(บาท/ตนั) 

7,836 7,767 7,888 7,901 7,966 -0.81597 

หวัมนัส าปะหลงัสดคละ (บาท/กก) 2.22 1.82 1.90 1.83 1.89 -3.1746 

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 (บาท/กก) 46.06 35.60 54.86 55.42 61.81 -10.3381 

ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทลายมีน ้าหนัก 
>15 กก. (บาท/กก) 

4.95 4.80 5.07 5.23 3.07 70.35831 

มงัคดุคละ (บาท/กก) - - 89.98 54.27 13.90 290.4317 

ทุเรียนหมอนทองคละ (บาท/กก) - - 77.86 73.70 12.76 477.5862 

เงาะโรงเรียน (ตะกร้า)  - - 45.21 41.85 8.02 421.8204 

ไก่รุ่นพนัธุ์เน้ือ (บาท/กก) 38.68 37.88 38.77 38.84 32.15 20.80871 

สกุร น ้าหนัก 100 กก. ขึน้ไป 63.37 64.75 68.69 70.03 66.21 5.769521 

ไข่ไก่สดคละ (บาท/ร้อยฟอง) 254 285 286 283 279 1.433692 

ข้าวเปลือกเจ้า :ราคาข้าวเปลือกเจ้าท่ีเกษตรกรขายได้ ราคาสงูขึน้
เม่ือเทียบกบัสปัดาหท่ี์ผา่นมา เน่ืองจากตลาดมีความต้องการข้าวอย่าง
ต่อเน่ือง ขณะท่ีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย 

ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

สถานการณ์ภายในประเทศ ราคาขา้วเปลอืกเจา้ความชืน้ 15% ทีเ่กษตรกร
ขายไดส้ปัดาหน์ี้ เฉลีย่ตนัละ 7,901 บาท ราคาสงูขึน้จากตนัละ 7,888 บาท ใน
สปัดาหก์่อนรอ้ยละ 0.16  
สถานการณ์ต่างประเทศ การซื้อขายขา้วในตลาดต่างประเทศสปัดาหน์ี้
คกึคกั ส่งผลใหร้าคาขา้วโดยรวมสปัดาหน์ี้เพิม่ขึน้ ขา้ว 100% ชัน้ 2 ส่งออก
ท่าเรอืกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บ.ี จากราคาตนัละ 407 ดอลลาร ์เป็นราคาตนัละ 439 
ดอลลาร ์ส่วนปลายขา้ว เอ.วนั.พเิศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บ.ี จากราคาตนัละ 352 
ดอลลาร ์เป็นตนัละ 359 ดอลลาร ์

หลงัจากที่กระทรวงพาณิชย์ประเทศไทยมแีผนจะระบายสต๊อกข้าวจ านวน 
11.4 ลา้นตนั เริม่มคีวามเคลื่อนไหวจากภาคเอกชนของเวยีดนาม โดยอ้างองิ
แหล่งข่าว เหวยีน แถ่ง ลอง ผู้อ านวยการบริษัทเวยีดไรซ์ ในนครโฮจมินิห ์
กล่าวว่า ลูกค้าหลายรายจากจนี ฟิลปิปินส์ และแอฟรกิา ได้ระงบัการเจรจา
ต่อรองแล้ว  ซึ่งคาดว่าจะเกดิการแข่งขนัที่รุนแรงมากขึ้นเนื่องจาก ปจัจุบนั 
ขา้วเวยีดนามมรีาคาถูกกว่าขา้วไทยทีป่ระมาณ 5-10 ดอลลาร์ต่อตนั ขา้วในส
ต๊อกของรฐับาลไทยเป็นคู่แข่งโดยตรง โดยคาดการณ์ว่าการระบายสต๊อกใน
ครัง้นี้จะส่งผลใหข้า้วในตลาดปรบัตวัลดลงเลก็น้อยในช่วงแรก แต่ไม่คดิว่าจะ
ส่งผลต่อตลาดขา้วไทยในระยะยาว เนื่องจากขา้วในสต๊อคน่าจะกระทบต่อขา้ว
ในตลาดล่างมากกว่าขา้วไทยทีแ่ขง่ขนัเชงิคุณภาพ และราคาดงักล่าวชาวนาจะ
ไดร้บัผลกระทบไมม่าก เพราะผลผลติขา้วเปลอืกปรบัลดลงจาก 
ภยัแลง้ และขา้วส่วนใหญ่ออกมาก่อนหน้านี้เกอืบหมดแลว้ 



สถานการณ์ปากท้อง 
ระหว่างวนัที ่1 – 16 พฤษภาคม 2559 

ยางพารา : ราคาสงูขึน้เน่ืองจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย และมี
แนวโน้มทรงตวั 
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มนัส าปะหลงั : ผลผลิตมนัส าปะหลงัเร่ิมออกสู่ตลาดลดลง และราคา
ส่งออกมนัเส้นและแป้งมนัส าปะหลงัมีแนวโน้มไปในทิศทางท่ีดีขึน้ 

ปาลม์น ้ามนั  : ราคาสงูขึน้ตามทิศทางตลาดล่วงหน้ามาเลเซีย 

สถานการณ์ภายในประเทศ คาดว่า ปริมาณผลผลิตในช่วงกลางเดือน
พฤษภาคมปี 2559 มปีระมาณรอ้ยละ 20-30 จากทุกปีทีจ่ะมถีงึรอ้ยละ 60- 80 
ส่งผลใหโ้รงงานต่าง ๆ มกีารขายน้อยลง เพราะไมม่ยีางส่งมอบ  
สถานการณ์ต่างประเทศ  ราคายางทีป่รบัตวัสูงขึน้มปีจัจยัหนุนทีส่ าคญัจาก
ราคาน ้ามนัทีป่รบัตวัเพิม่สงูสุดในรอบ 6 เดอืนครึง่ ค่าเงนิเยนมแีนวโน้มกลบัมา
อ่อนค่า ผลผลติยางทีอ่อกสู่ตลาดน้อยยงัส่งผลเชงิบวกต่อราคายาง อย่างไรก็
ตามโดยภาพรวมยงัคงมแีรงกดดนัจากการทีน่กัลงทุนกงัวลต่อเศรษฐกจิสหรฐัฯ 
หลงัจากมรีายงานขอ้มลูภาคแรงงานทีช่ะลอตวัลง และคาดการณ์การปรบัขึ้น
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐและยังไม่ม ัน่ใจเกี่ยวกับแนวโน้ม
เศรษฐกจิจนีและยงัมคีวามกงัวลเรือ่งสตอ็กยางจากจนีทีย่งัคงมอียู่ในระดบัทีสู่ง 
ณ วนัที ่13 พฤษภาคม 2559 เพิม่ขึน้ทีร่ะดบั 313,769 ตนั 

เมือ่เทยีบกบัไตรมาสที ่1/2559 ทีร่าคามนัส าปะหลงัไดป้รบัตวัลดลงตามความ
ผนัผวนของเศรษฐกจิโลก โดยเฉพาะเศรษฐกจิจนีที่ชะลอตวั การเร่งระบาย
ขา้วโพดที่อยู่ในสต็อกของรฐับาลจนี และการสิ้นสุดแผนการพฒันาพลงังาน
ทดแทนทีใ่ชม้นัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิส าคญั รวมถงึในครึง่ปีแรกจนียงัคงหนัไป
น าเข้าผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงับางส่วนจากคู่แข่งทัง้เวียดนาม และกมัพูชา
โดยเฉพาะมนัเสน้ 
สถานการณ์ภายในประเทศ ราคาหวัมนัส าปะหลงัสด สปัดาหน์ี้เฉลีย่กโิลกรมั
ละ 1.83 บาท ราคาลดลงจากกโิลกรมัละ 1.90 บาท ในสปัดาห์ก่อน คดิเป็น
รอ้ยละ 3.68  ราคามนัเส้น สปัดาห์นี้เฉลี่ยกโิลกรมัละ 4.56 บาท ราคาลดลง
จากกโิลกรมัละ 4.60 บาทในสปัดาหก์่อน คดิเป็นรอ้ยละ 0.87 
สถานการณ์ต่างประเทศ  ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี  ราคาส่งออกมนัเส้น 
สปัดาหน์ี้เฉลีย่ตนัละ 178 ดอลลารส์หรฐัฯ หรอืตนัละ 6,220 บาท เมือ่เทยีบกบั
สัปดาห์ก่อน ราคาขายเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ ทรงตัว แต่สูงขึ้นจากอัตรา
แลกเปลีย่นตนัละ 43 บาท ราคาส่งออกแป้งมนัส าปะหลงั สปัดาห์นี้เฉลีย่ตนัละ 
380 ดอลลาร์สหรฐัฯ หรอืตนัละ 13,279 บาท เมือ่เทยีบกบัสปัดาห์ก่อน ราคา
ขายเป็นดอลลาร์สหรฐัฯ สูงขึ้นตนัละ 5 ดอลลาร์สหรฐัฯ และสูงขึ้นในรูปเงนิ
บาทตนัละ 208 บาท 

สถานการณ์ภายในประเทศ  ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร คาดว่าปี 2559 
ผลผลติปาลม์น ้ามนัเดอืนพฤษภาคมจะมปีระมาณ 1.340 ลา้นตนั คดิเป็นน ้ามนั
ปาลม์ดบิ 0.228 ลา้นตนั เพิม่ขึน้จากผลผลติปาลม์ทะลาย 1.237 ลา้นตนั น ้ามนั
ปาลม์ดบิ 0.210 ลา้นตนั ของเดอืนเมษายน 2559 คดิเป็นรอ้ยละ 8.33 และรอ้ย
ละ 8.57 ตามล าดบั  ราคาผลปาล์มทะลาย สปัดาห์นี้เฉลี่ย กก .ละ 5.23 บาท 
สงูขึน้จาก กก.ละ 5.07 บาท ในสปัดาหท์ีผ่่านมารอ้ยละ 3.16  
สถานการณ์ต่างประเทศ  สต็อกน ้ามนัปาล์มดบิของมาเลเซยีลดต ่าลงในรอบ 
14 เดอืน  คณะกรรมการน ้ามนัปาลม์ดบิของมาเลเซยี รายงานว่าเดอืนเมษายน 
2559 สต็อกน ้ามนัปาล์มดบิอยู่ทีป่ระมาณ 1.89 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 4.5 จาก
เดอืนทีผ่่านมา ขณะทีผ่ลผลติปาลม์น ้ามนัของมาเลเซยีเพิม่ขึน้ 1.3 ลา้นตนั - 

เมื่อเทียบจากเดือนที่ผ่านมา ส าหรบัการส่งออกน ้ามนัปาล์มดบิลดลง 1.16 
ล้านตนั ลดลงร้อยละ 12.8 เมื่อเทยีบจากเดอืนที่ผ่านมา เนื่องจากมาเลเซีย
ออกมาตรการเก็บภาษีส่งออกน ้ามนัปาล์มร้อยละ 5 ในเดอืนเมษายน 2559 
อย่างไรก็ตาม คาดว่าราคาน ้ามนัปาล์มดบิปรบัตวัสูงขึ้น   เนื่องจากผลผลิต
ปาล์มน ้ามนัลดลงต ่ากว่าทีค่าดการไว ้และระดบัสต็อกน ้ามนัปาล์มดบิปรบัตวั
ลดลงเช่นเดยีวกนั 
ราคาในตลาดต่างประเทศ - ตลาดมาเลเซยี ราคาซื้อขายล่วงหน้าน ้ามนัปาล์ม
ดบิสปัดาห์นี้เฉลีย่ตนัละ 2,673.47 ดอลลาร์มาเลเซยี (23.77 บาท/กก.) สูงขึน้
จากตนัละ 2,603.90 ดอลลาร์มาเลเซยี (23.48 บาท/กก.) ในสปัดาห์ทีผ่่านมา
รอ้ยละ 2.67 

ผลไม้ (ลองกอง ทุเรียน เงาะและมงัคดุ)  : ราคาลดลงเน่ืองจาก
ผลผลิตออกสู่ตลาดเพ่ิมขึน้ 

สถานการณ์ภายในประเทศ   - ผลไม้เริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น ท าให้ราคา
ลดลง โดยใน ภาพรวมผลผลติผลไมใ้นภาคตะวนัออก ลดลงเกอืบทุกชนิด ดงันี้ 
เงาะมปีระมาณ 175,626 ตนั ลดลง 18.68% มงัคุด 110,036 ตนั ลดลง 3.75% 
ทุเรยีน 316,071 ตนั ลดลง 6.38% ยกเวน้ลองกอง 56,282 ตนั เพิม่ขึน้ 7.51% 
โดยผลผลติจะทยอยออกสู่ตลาด ตัง้แต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคม นอกจากนี้ 
พบว่า ภาพรวมผลผลิตในภาคใต้ ปีนี้จะเพิ่มขึ้น ดงันี้  มงัคุด 113,732 ตัน 
เพิม่ขึน้ 37% ทุเรยีน 254,651 ตนั เพิม่ขึ้น 6.32% ลองกอง 84,360 ตนั 
เพิม่ขึ้น 8.9% แต่เงาะ 74,953 ตนั ลดลง 5% ซึ่งผลผลติจะทยอยออกช่วง
เดอืนกรกฎาคมนี้ 

สุกร (สกุร – ไก่เน้ือ-ไข่ไก่) : ปศสุตัวค่์อนข้างได้รบัผลกระทบจากภยั
แล้งและสภาพอากาศร้อนซ่ึงส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง 

สุกร : ราคาสูงขึ้นเน่ืองจากสภาพอากาศร้อนท าให้ผลผลิตออกสู่ตลาด
ลดลง  ราคาสุกรมชีวีติทีเ่กษตรกรขายไดสู้งขึน้เลก็น้อยจากสปัดาห์ทีผ่่านมา 
เนื่องจากสภาพอากาศทีร่อ้นจดัแทบทุกพื้นทีท่ าใหสุ้กรเจรญิเตบิโตชา้ ส่งผล
ให้ปรมิาณสุกรออกสู่ตลาดไม่ มากนัก แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตวัหรือ
สงูขึน้เลก็น้อย   
ไก่เน้ือ: ราคาไก่เน้ือท่ีเกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ท่ีผ่านมา 
เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจดัและแปรปรวนท าให้ไก่เนื้อเจรญิเติบโตช้า 
ส่งผลใหป้รมิาณผลผลติไก่เนื้อออกสู่ตลาดน้อย แนวโน้มคาดว่าสปัดาห์หน้า
ราคาจะทรงตวัหรอืสงูขึน้เลก็น้อย 
ไข่ไก่ :ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 
เนื่องจากตลาดหลกัของไข่ไก่คอืสถานศกึษาต่างๆ ยงัปิดภาคเรยีน ส่งผลให้
ความตอ้งการบรโิภคมไีม่มากนัก แนวโน้มคาดว่าสปัดาห์หน้าราคาจะทรงตวั
หรอืลดลงเลก็น้อย  

ทีม่า : ส านกังานพาณชิยจ์งัหวดั, ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 
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  วนัที ่7 พ.ค. 59 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัชลบุร ีจดัพธิเีปิดงานตลาด
ต้องชม"ตลาดจนีชากแงว้" อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมผีู้ตรวจราชการ
กระทรวงพาณิช (นายอทิธพิงศ์ คุณกรบดนิทร์)  เป็นประธานในพธิเีปิด
งาน และพาณิชย์จงัหวดัชลบุรเีป็นผูก้ล่าวรายงาน  ภายในงานไดจ้ดัรา้น
หนูณิชย์จ าหน่ายอาหารส าเรจ็รูปเป็นการถาวร จ านวน 3  ราย และจดั
หน่ายสนิคา้ธงฟ้า บรกิารใหก้บัประชาชนทีเ่ขา้มาท่องเทีย่วและเยีย่มเยอืน
...ภายในตลาดตอ้งชม..."ตลาดจนีชากแงว้" ชลบุร ี

  วนัที่ 11 พ.ค.59 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัอุดรธานี ร่วมกบั สคบ.
จงัหวดั ตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีนรา้นอาหารทะเลบุฟเฟต์ (เดอะซฟู๊ีด ปยู่าง
เกาหล)ี ตัง้อยู่ ต.บา้นเหลือ่ม อ.เมอืง จ.อุดรธานี ไม่ปิดป้ายแสดงราคาน ้า
ดืม่ เจา้หน้าทีไ่ดต้รวจแลว้พบว่ามกีารแสดงราคาจ าหน่ายอาหารแบบบุฟ
เฟ่ต์ 199 บาท/คน แต่ไม่มีการแสดงราคาเครื่องดื่มจริง จึงได้ท าการ
เปรยีบเทียบปรบั เป็นเงนิ 1,000 บาท ซึ่งเจ้าของร้านก็ยอมรบัผิดและ
ยนิยอมช าระค่าปรบั 

  วนัที ่8  พ.ค. 59 อธบิดกีรมการคา้ภายใน (นางสาววบิูลย์ลกัษณ์ ร่วม
รกัษ์)  พรอ้มคณะ  เดนิทางไปบา้นแม่ก าปอง   ต.ห้วยแก้ว  อ.แม่ออน  
จ.เชยีงใหม ่เพือ่ส ารวจ และพบปะพูดคุยกบัผูน้ าหมู่บา้น  กลุ่มเกษตรกร
ผูผ้ลติใบเมีย่ง  ผลติหมอนใบชา  และผลติภณัฑอ์ื่นๆ  เพือ่ส่งเสรมิใหเ้ป็น
หมู่บา้นท ามาคา้ขาย ของกรมการคา้ภายใน  กระทรวงพาณิชย์  และได้
ออกเยีย่มรา้นหนูณชิยบ์รเิวณบา้นแมก่ าปอง  อ.แมอ่อน.เชยีงใหม ่และให้
สมัภาษณ์โครงการหมู่บ้านท ามาคา้ขาย และร้านหนูณิชย์พาชมิในคราว
เดยีวกนั 

  วนัที ่13  พ.ค. 59 รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์ได้น าคณะผูแ้ทน
ไทยเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบรหิารร่วมว่าดว้ยความร่วมมอืดา้น
การค้าสนิค้าเกษตรระหว่างไทย-จนี ครัง้ที่ 4 ที่กรุงปกักิ่ง โดยไทยได้
เร่งรดัใหร้ฐับาลจนีรบัมอบขา้วตามสญัญาการซื้อขายขา้ว 1 ลา้นตนั ทีไ่ด้
ลงนามบนัทกึขอ้ตกลง (เอ็มโอยู) ความร่วมมอืดา้นการค้าสนิค้าเกษตร
ระหว่างไทย-จนี และขอให้ปรบัเปลีย่นประเภทขา้วที่จะส่งมอบจากเดมิ
เป็นขา้วในสต๊อกรฐับาลเป็นขา้วฤดูกาลใหม่ เพื่อให้ไทยมตีลาดรองรบั
ผลผลติขา้วฤดใูหม่ทีจ่ะออกมาจนถงึสิ้นปี 2560 ทัง้นี้ นายหวงั เสีย่วเทา 
รองผู้อ านวยการคณะกรรมการเพื่อการพฒันาและปฏิรูปแห่งชาติจีน 
(NDRC) ไดร้บัปากว่าจะเร่งใหบ้รษิทัคอฟโก ้ซึ่งเป็นรฐัวสิาหกจิของจนี 
ด าเนินการน าเข้าข้าว 1 ล้านตันที่ได้ท าสญัญาไว้แล้วให้ส าเร็จลุล่วง
โดยเรว็ และจะน าประเดน็ทีไ่ทยขอเปลีย่นขา้วเก่าเป็นขา้วใหม่ 1 ลา้นตนั 
หารอืคอฟโกแ้ละผูน้ ารฐับาลต่อไป 

 วนัที่ 14 พ.ค.2559 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จ ังหวัดชัยภูมิ
ตรวจสอบการท านาแปลงใหญ่ ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ และมแีผนจะ
ลงพืน้ทีท่ ัว่ประเทศ พบว่ายงัมปีญัหาทีจ่ะตอ้งปรบัปรุง อาท ิแจกพนัธุข์า้ว
ที่เหมาะสมกบัความต้องการของเกษตรกรและตลาด การเตรยีมรบัมอื
ผลผลติขา้วรอบใหม ่ทีเ่กษตรกรเริม่ปลกูในเดอืนมถุินายน เรว็กว่าปกต ิ1 
เดอืน ปญัหาตน้ทุนการผลติทีย่งัมคีวามแตกต่างและยงัคงขาดปจัจยัเพื่อ
การผลติ ทีย่งัไมต่รงกบัแผนทีก่ าหนดไว ้จงึเป็นสาเหตุท าใหโ้ครงการนา
แปลงใหญ่ ยงัมพีืน้ที ่ทีเ่ขา้โครงการต ่ากว่าเป้าทีห่มาย คาดการณ์ไว ้โดย
ต้องท าให้ได้กว่า 1 ล้านไร่ และขณะนี้ท าได้เพยีง 8 แสนไร่จากทัว่
ประเทศ ทีม่พี ื้นทีป่ลูกขา้ว 25 ลา้นไร่ โดยจะน าปญัหา และขอ้สรุปใน
พื้นที ่เขา้หารอืทีป่ระชุมคณะกรรมการนโยบายบรหิารจดัการขา้ว หรอื 
นบข. ที่ม ีนายกรฐัมนตร ีเป็นประธาน ซึ่งจะมกีารประชุมในครัง้หน้า 
วนัที ่30 มถุินายน นี้ 



แวดวงพาณิชย ์(ต่อ) 

10 

 วนัที ่11 พ.ค. 59 พาณิชย์จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ พรอ้มดว้ยคณะรอง
ผูว้่าราชการจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ นายสมชาย บ ารุงทรพัย์ เดนิทางจาก
ชายแดนจุ ดผ่ อ นปรนพิ เ ศษด่ านสิง ข ร  ต .คลองวาฬ  อ . เมือ ง  
จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ไปที่จงัหวดัมะริด สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา 
ระหว่างวนัที ่11-13 พฤษภาคม 2559 โดยมกีจิกรรมสรา้งความสมัพนัธ์
ทางการคา้และการลงทุนระหว่างประจวบครีขีนัธ์-มะรดิ ดงันี้ 
  1) ไดเ้ขา้พบกบัผูว้่าราชการจงัหวดัมะรดิ (U .Aung Kyaw Tun)และ
ประธานหอการคา้สภาอุตสาหกรรมและพาณิชย์เมอืงมะรดิ (U Hla Than) 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เพื่อคารวะและหารือถึงปญัหาการค้า
ชายแดนต่างๆ 
  2) จดัประชุมเจรจาลดปญัหาอุปสรรค และเชื่อมสมัพนัธ์การคา้ชายแดน
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์กบัเมอืงมะรดิ เมือ่วนัที่ 12 พฤษภาคม 2559  มี
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมรวม  39  คน  แยกเป็นฝ่ายไทย  11  คน  ฝ่ายเมยีนมา 
จ านวน  28  คน น าโดยรองผูว้่าจงัหวดัเมอืงมะรดิ ( U Nyen Lin Aung)   
  3) ร่วมหารอืกบัตวัแทนผูร้บัผดิชอบตลาดปลาเมอืงมะรดิในดา้นปญัหา
และอุปสรรคการขนส่งสนิคา้ประมงผ่านด่านสงิขร รวมถงึเยีย่มชมโรงงาน
อาหารทะเลแช่แข็ง ฟาร์มปูนิ่ม โรงไม้ อู่ต่อเรอืขนาดใหญ่ สะพานปลา 
(ตลาดปลา) และ โรงงานปลาปน่ 
  4) ศกึษาเสน้ทางการขนส่งสนิคา้อุปโภคบรโิภครวมถงึการวางขายสนิคา้
โอทอปของจ.ประจวบครีขีนัธใ์นหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าของจ.มะรดิ 

  วันที่ 11 พ .ค .59 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดอ านาจเจริญ  
ร่วมกับหอการค้าจังหวัด  เทศบาลเมืองอ านาจ และสมาคม
จกัรยานเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวจงัหวดั ร่วมขบัเคลื่อน ณ 
หอนาฬกิาเทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ เพือ่กระตุ้นการใชจ้่ายภายใน
จงัหวดั  และสร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชน ช่วยเกษตรกร ผู้ผลิต
สนิค้า ผู้คา้ได้มสีถานที่จ าหน่ายสนิค้าโดยตรงกบัประชาชน ตาม
แนวทางประชารฐั   มผีูค้้าสมคัรร่วมจ านวน  80 ราย ผลตอบรบั
ไดร้บัความร่วมมอือย่างดยีิง่จากทุกภาคส่วน มชีมรมต่างๆ แสดง
ความจ านงเขา้มามสี่วนร่วมเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ และในวนัที ่12พ.ค.59 
ส านกังานพาณชิยจ์งัหวดั พบนายก อบจ. อ านาจเจรญิ  (นายศกัดิ ์
ช ัย ตัง้ตระกูลวงศ์) ทาง อบจ. มีความพร้อมให้การสนับสนุน 
กิจกรรมถนนคนเดิน เพื่อให้เกิดความยัง่ยืน และสานต่อ
แนวนโยบายของนายกรฐัมนตรต่ีอไป 

  วนัที ่11 พ.ค. 59 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัลพบุรรี่วมเปิดงานสนิคา้
เกษตร ผลติภณัฑ์ และ อาหารปลอดภยั ณ ลานเอนกประสงค์หน้าทีว่่า
การอ า เภอ เมือ งลพบุ รีร่ วมกับหน่วยงานภายในจังหวัดลพบุ ร ี
ประกอบดว้ยส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัลพบุร ีส านกังานพฒันา
ชุมชนจงัหวดัลพบุร ีส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัลพบุร ีโดยมนีายภาณุ  
แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจงัหวดัลพบุรี  เป็นประธานเปิดงาน  เกษตรกร 
วสิาหกจิชุมชนและผูป้ระกอบการน าสนิคา้มาออกรา้นดว้ยนับ 100 รา้น  
การจดังานไดจ้ดัขึน้ระหว่าง 11 – 14 พ.ค.59 ทัง้นี้สนิคา้ทีน่ ามาจ าหน่าย
มทีัง้สนิคา้ครวัเรอืน เนื้อสตัว ์ไก่ หมู ่ไขไ่ก่  ผกั ผลไม ้ของใชเ้ครือ่งนุ่งห่ม 
สนิค้าอุปโภคบรโิภคราคาถูกสนิค้าโรงงาน อาท ิเบทาโกร, สหฟาร์ม,
โรงงานผลติเอทานอล, โรงงานน ้าตาลทราย เป็นตน้ 
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GI น่ารู.้.. 
ทุเรียนป่าละอู  จ.ประจวบคีรีขันธ ์

     คนไทยส่วนใหญ่รูจ้กัเพยีงว่า แหล่งทุเรยีนคุณภาพด ีอยู่ในพื้นทีภ่าคตะวนัออก แต่ความจรงิ
แลว้ พื้นทีอ่ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ กเ็ป็นอกีทางหนึ่งท าเลทองของการปลูกทุเรยีน
คุณภาพด ีทีเ่รยีกว่า ทุเรยีนปา่ละอู ซึง่มผีลตินอกฤดกูาลตลอดทัง้ปี แต่มปีรมิาณไมม่าก จะหาซื้อ
ผลผลติทุเรยีนป่าละอูไดง้่ายในเดอืนพฤษภาคม – สงิหาคมของทุกปี ลกัษณะเด่นของทุเรยีนป่า
ละอู คอื เนื้อทุเรยีน สเีหลอืงอ่อน เนื้อแหง้เนียน ละเอยีด รสชาตหิวานมนั อร่อยมาก กลิน่ทุเรยีน
ปา่ละอูจะไมแ่รงลกัษณะเมลด็ลบีเลก็ ท าใหเ้นื้อทุเรยีนค่อนขา้งหนา 

กิจกรรมภธูร ...เดือนมิถนุายน 2559 

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

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

จงัหวดั วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน 

ปัตตานี 3 - 9  ม.ิย.  59 โครงการกระทรวงพาณชิยข์บัเคลือ่น
เศรษฐกจิฐานราก 5 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้

ณ ลานเซน็ทรลัเวลิด ์สแควร ์A 
ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัเวลิด ์สีแ่ยกราช
ประสงค ์ถนนราชด าร ิกรุงเทพมหานคร 

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ 

อบุลราชธานี 15 - 21  ม.ิย.  59 งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้เชือ่มโยง
กบัประเทศเพือ่นบา้น 

ณ บรเิวณสนามหน้าศาลากลาง (เดมิ) 
จงัหวดัอุบลราชธานี 

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ 

ระยอง 16  ม.ิย.  59 กจิกรรมเสวนา "AEC Smart Move" 
และกจิกรรมจบัคู่ธุรกจิ"ผูผ้ลติพบ
ผูแ้ทนจ าหน่ายในตลาดอาเซยีน" 

ณ โรงแรมโกลเดน้ ซติี้ จงัหวดัระยอง เสวนา  

ปัตตานี 24 - 25  ม.ิย.  59 ถนนคนเดนิปตัตานี  "Mon D Market 
@ Pattani" ครัง้ที ่๔ 

ณ ลานวฒันธรรม เทศบาลเมอืงปตัตานี 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัปตัตานี 

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ 

  ทุเรียนป่าละอู เป็นทุเรียนพนัธุ์หมอนทอง สามารถช่วยลดระดบั
ไขมนัหรอืคอเลสเตอรอลได ้เพราะทุเรยีนสายพนัธุ์นี้มสีารโพลฟีีนอล 
(Pholyphenols) และมเีสน้ใยทีช่่วยลดไขมนัได ้แต่ว่าต้องรบัประทาน
แค่ 1 พูต่อวนั เนื่องจากทุเรยีนมสีารต่อต้านอนุมูลอสิระการบรโิภค
ทุเรียนในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยป้องกันการเกิดโรคได้ เช่น 
โรคหวัใจ และโรคมะเรง็ เป็นต้น แมทุ้เรยีนจะมไีขมนัมากกต็าม แต่ก็
เป็นไขมนัชนิดดทีีไ่ม่เป็นโทษต่อร่างกาย เสน้ใยของทุเรยีนมสี่วนช่วย
ในการขบัถ่ายใหส้ะดวกยิง่ขึน้ 


