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คยุกบั กบภ. 
ซวัซะเดยค่ะท่านผูอ่้านทุกท่าน เพื่อใหร้บักบังาน CLMVT Forum 2016 ทีพ่ึง่จบไป และเจา้ภาพการ
จดังานครัง้ต่อไป คอื ประเทศกมัพูชา จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมภิาคฉบบันี้  จงึขอสวสัดีเป็นภาษา
กมัพชูา และภายในฉบบัขอเสนอแนวทางการท าการตลาด เพื่อใหส้อดรบักบัโครงสรา้งเศรษฐกจิทีจ่ะ
เปลีย่นแปลงเป็น Thailand 4.0 รวมทัง้คลสัเตอร์ภาคบรกิารของไทยทีภ่าครฐัควรใหก้ารส่งเสรมิแก่
ผูป้ระกอบการ เพื่อสรา้งความสามารถในการแข่งขนั นอกจากนี้มาท าความรูจ้กักบัขอ้ตกลงหุน้ส่วน
ยุทธศาสตรเ์ศรษฐกจิภาคพืน้แปซฟิิก หรอืทีเ่ราคุน้หกูนัในชือ่ TPP และผลกระทบต่อประเทศไทย ใน
ส่วนของเปิดตลาดภูมภิาค ขอพาท่านผูอ่้านไปเที่ยวชมตลาดโรงเกลอื ตลาดช้อปป้ิงใกล้ชายแดนที่
ใหญ่ทีสุ่ด สุดทา้ยส าหรบัท่านทีพ่ลาดงาน CLMVT Forum 2016 ไม่ต้องเสยีใจไปค่ะ ทา้ยฉบบัเราได้
น าภาพบรรยากาศของงาน และประเดน็สาระในการประชุมมาฝากท่านผูอ่้านดว้ยค่ะ  

ทมีงาน กบภ.    

การตลาด 3.0 : ขบัเคล่ือนตลาดเพ่ือประเทศไทย 4.0 
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ปีที ่1 ฉบบัที ่8 
ปกัษ์แรก มถุินายน 59 

   หากท่านผูอ่้านไดต้ดิตามจดหมายขา่วพาณชิยภ์มูภิาคฉบบัที ่6 มาแลว้ คงรูจ้กัโมเดลประเทศไทย 4.0 ที่
ภาครฐัมคีวามมุง่ม ัน่ทีจ่ะผลกัดนัขบัเคลือ่นไปสู่การเปลีย่นแปลงทัง้ 3 ดา้น คอื โครงสรา้งทางเศรษฐกจิ การ
วจิยัและพฒันา รวมทัง้ปฏริูปการศกึษา อนัจะเป็นรากฐานในการขบัเคลื่อนไปสู่ความยัง่ยนื  โดยโมเดล
ดงักล่าวจะช่วยใหป้ระเทศไทยกา้วขา้ม 3 กบัดกั อนัไดแ้ก่ กบัดกัประเทศรายไดป้านกลาง หรอื Middle 
Income Trap กบัดกัความเหลือ่มล ้าของโอกาสในสงัคม และกบัดกัความไม่สมดุล โดยเฉพาะอย่างยิง่ความ
ไมส่มดุลกบัธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พรอ้มๆ กบัน าพาประเทศไทยไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื ดว้ย
การสร้างความเขม้แขง็จากภายใน โดยการสร้างความสามารถในการแข่งขนั (Competitiveness) และมี
ความเชือ่มโยงกบัประชาคมโลก (Connectivity) 
   การร่วมกนัขบัเคลื่อนประเทศให้ไปสู่ประเทศไทย 4.0 จะเป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งเน้นการท าน้อยให้
ได้มาก (Less for More) ด้วยการใช้เทคโนโลยแีละความคดิสร้างสรรค์ (Technology & Creativity) 
นวตักรรม (Innovation) รวมทัง้เน้นภาคการบริการ (Services) มากขึ้น เพราะฉะนัน้การส่งเสริมทาง
การตลาดทัง้ผลติภณัฑแ์ละผูป้ระกอบการ ใหส้ามารถแขง่ขนัไดแ้ละเป็นทีต่้องการของผูบ้รโิภคในทัว่ทุกมุม
โลก เป็นสิง่ส าคญัอย่างมาก ดงัค ากล่าวของ ศ.ฟิลปิ คอตเลอร ์ปรมาจารย์ดา้นการตลาดระดบัโลก ไดก้ล่าว
ไวว้่า “คุณสมบตัขิองบรษิทัทีม่ ีตลาดและแบรนด ์ทีเ่ขม้แขง็ จะท าใหบ้รษิทัประสบความส าเรจ็เป็นทีร่กัใคร่ 
และอยู่ในใจของผูบ้รโิภคตลอดกาล” ดงันัน้ แนวคดิ Marketing 3.0 หรอืการใชคุ้ณค่า (Value) ในการ
ขบัเคลือ่นการตลาด จงึเป็นสิง่ทีจ่ะสอดรบัและสนบัสนุนการขบัเคลือ่นประเทศไทย 4.0 ไดเ้ป็นอย่างด ี
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แลว้การตลาด 3.0 (Marketing 3.0) คอือะไร เรามาท าความรูจ้กักนัค่ะ 

ทีม่าขอ้มลู : Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit 
ของ Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan, and Philip Kotler 

Marketing 3.0 Marketing 2.0 Marketing 1.0 

ใหค้วามส าคญักบัสนิคา้ ใหค้วามส าคญักบัผูบ้รโิภค เน้นค่านิยมหรอืการมสี่วนร่วมของผูบ้รโิภค จดุเน้น 

แนวคิด 
การตลาด 

เครือ่งมือ 

การส่ือสาร 

ผูมี้ส่วนรว่ม 

ความสมัพนัธ์ 

• เน้นการลดตน้ทุนการผลติ 
• ขายราคาถูกเพือ่เพิม่ปรมิาณลกูคา้ 

• เน้นการตอบสนองความตอ้งการที่
หลากหลายของผูบ้รโิภค 

• เน้นความร่วมมอืกนัของสงัคม 
• การน าเทคโนโลยใีนการ
เชือ่มต่อสงัคมในเชงิบวก 

4Ps (Product/ Price/ 
Place/ Promotion) 

4Ps, STP Marketing, 
CRM, CEM 

7Ps, CSR,  
Experience Network 

• Mass Communication 
• วทิยุ โทรทศัน์ แผ่นพบั 
โฆษณา เวบ็ไซต์ 

• Micro Segmentation  
(การสือ่สารเฉพาะกลุ่มมากขึน้) 
• วทิยุ โทรทศัน์ แผ่นพบั 
โฆษณา เวบ็ไซต์ 

• การสือ่สารระหวา่งผูบ้รโิภค ซึง่มา
จากประสบการณ์และความรูส้กึ 
• Social Media 

บรษิทัผลติสนิคา้/เจา้ของ/ 
นกัการตลาด 

นกัการตลาด/ลกูคา้ ลกูคา้/ ลกูจา้ง/ คู่คา้/ หุน้ส่วน 

One-to-Many One-to-One Many-to-Many 

      จะเหน็ไดว้่าหลกัการตลาด 3.0 เป็นหลกัการตลาดทีจ่ะช่วยสรา้งคุณค่าใหแ้ก่สนิคา้และบรกิาร เน้นความรูส้กึและการมสี่วนร่วมของของผูบ้รโิภค  
ซึง่จะสรา้งการรบัรูแ้ละเขา้ถงึสนิคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็กว่าหลกัการตลาดแบบก่อน เมือ่ผูบ้รโิภคเขา้ถงึสนิคา้และบรกิารแลว้ จะท าใหส้นิคา้และบรกิารนัน้
สามารถแขง่ขนัได ้และดว้ยการใชเ้ครือ่งมอืการตลาดแบบมุ่งเน้นคุณค่า สรา้งประสบการณ์ใหม่ๆ ในการบรโิภค จะเกดิการส่งต่อความประทบัใจนัน้
ใหแ้ก่ผูบ้รโิภคคนอื่นๆ อย่างรวดเรว็ เกดิเป็นการสรา้งเครอืขา่ยใหแ้ก่สนิคา้และบรกิารของบรษิทั ดงันัน้ ในฐานะทีพ่วกเราชาวพาณิชย์มหีน้าทีใ่นการ
ส่งเสรมิการตลาด ประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสาร และสรา้งการเชือ่มโยงตลาดใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ เกษตรกร และประชาชนทัว่ไป จงึควรรูจ้กัเครื่องมอื
การตลาดทีม่อี านาจในการสร้างความสามารถในการแข่งขนั และผลกัดนัการพฒันาสนิค้าและบรกิาร ใหส้อดรบักบัโครงสรา้งเศรษฐกจิรูปแบบใหม ่
(Thailand 4.0) เพือ่ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนืของเศรษฐกจิไทย 

6 Clusters of Services Industry 
หนึ่งในแนวทางปฏริูปนโยบายการคา้ของกระทรวงพาณิชย์ (Position Shift for MOC’ s Reform) นัน่คอื การกา้วสู่เศรษฐกจิการคา้ทีใ่ชภ้าคบรกิาร
เป็นตวัน า จากเดมิโครงสร้างเศรษฐกจิการคา้และการส่งออก จะเน้นการพึง่พาสนิคา้ ซึ่งจะมขีอ้จ ากดัในการสรา้งมลูค่าเพิม่ ไปเน้นการคา้ และการ
ส่งออกภาคบรกิาร เพื่อสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ไดม้ากขึ้น กระทรวงพาณิชย์ จงึมนีโยบายผลกัดนัธุรกจิภาคบรกิาร ตามแนวคดิ “Service leads 
Product” เพราะการคา้ภาคบรกิารของไทยมสีดัส่วนสูงขึน้เรื่อยๆ และสามารถ “เกีย่ว” ตวัสนิคา้พ่วงขายไปกบับรกิารได ้จงึขอเสนอขอ้มลูคลสัเตอร์ 
บรกิารเป้าหมายทีท่างกระทรวงพาณชิยส์นบัสนุน 6 กลุ่มแรก เพือ่ประกอบการคดิโครงการ สรา้งแผนงาน ใหส้อดคลอ้ง และส่งเสรมินโยบายดงักล่าว
ของกระทรวง โดย 6 คลสัเตอรบ์รกิารเป้าหมาย ประกอบไปดว้ย 

Wellness & Medical Services  
เน้นกลุ่ม Beauty, Aging และ Holistic Medicine 

Digital Content Industry 
เน้นกลุ่ม Movie, Animation, Game และ Software 

Hospitality Services 
เน้นกลุ่ม Hoteling, Catering, House Keeping 

Creative Services  
เน้นกลุ่ม Edutainment, Event, Story Telling, Advertising  

และ Design Business 

Trade Support Services 
เน้นกลุ่ม Trade Logistic , IT, Financing, Printing & Packaging 

Digital Business 
เน้นกลุ่ม Start-Ups, SMEs, New Business Model 

Online Platform 

1 
2 
3 

4 
5 
6 



How will The TPP affect 
Thailand? 
ข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก 
ซึ่งจะสร้างเขตการค้าเสรีคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 40% 
ของ GDP โลก 

ประเทศสมาชิกของ TPP ประกอบด้วย สหรัฐฯ ญี่ปุ่น แคนาดา ชิลี เม็กซิโก เปรู ออสเตรเลยี นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม 

พ.ย. 53 ต.ค. 58 ก.พ. 59 ก.พ. 61 สถานะ  
TPP 

เริ่มต้นเจรจาอย่าง
เป็นทางการ 

สรุปผลการเจรจา 
ณ สหรัฐอเมริกา 

ลงนามความตกลง 
ณ นิวซีแลนด์ 

คาดการณ์ 
มีผลบังคับใช้ 

ประโยชน์จากข้อบทที่ส าคัญ 

การเปิดตลาดสินค้าและ 
กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า 

 สามารถขยายตลาดส่งออกสินค้าเพิ่มข้ึน 
 ดึงดูดการลงทุนจากการเปิดเสรีและการสะสมถ่ิน
ก าเนิดสินค้า 

แรงงานและสิ่งแวดลอ้ม 
 ป้องกันไม่ให้คู่ค้าใช้เรื่องแรงงานและสิ่งแวด-ล้อมเป็น
เครื่องมือในการกีดกันทางการค้า 

การค้าบริการและการลงทุน 
 เปิดตลาดในผู้ประกอบการไทยไปลงทุนใน
ต่างประเทศได้มากขึ้น 

การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ
และนักลงทุน (ISDS) 

 เพิ่มการคุ้มครองสิทธินักลง 
ทุนไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ 
 ไทยมีความตกลงเรื่อง ISDS กับ
ประเทศอาเซยีนและประเทศคู่ค้าใน TPP 
เช่น แคนาดา และเปรู อยู่แล้ว 

สิทธิบัตรยา 
 ปรับปรุงกระบวนงานในการจดทะเบียนสิทธิบัตร
และการขึ้นทะเบียนยาให้เร็วขึ้น 
 พัฒนาอุตสาหกรรมยาของไทยให้เข้มแข็งโดยใช้
นวัตกรรมและเช่ือมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 
 คุ้มครองนักปรับปรุงพันธุ์พืชในการผลิต/ขาย/
ส่งออก/น าเข้า และเก็บส ารอง 
 ยกระดับภาคเกษตรของไทยให้เข็มแข็ง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชให้มีคุณภาพดี 
โดยใช้นวัตกรรมทางการเกษตร 

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
 เพิ่มทางเลือกการคุ้มครองด้วยระบบ
เครื่องหมายการค้าได้ 
 ถ้าต่างชาติเอาช่ือ GI ไทยไปจดใน
ต่างประเทศ ไทยสามารถคัดค้านเพิก
ถอนภายใต้ WTO ได้ 

ข้อมูลจาก : กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ / SCB Economic Intelligence Center 

ประชากร 817 ล้านคน  
ลัดส่วน 11.1% ของโลก 

GDP 27.4 ล้านล้าน 
เหรียญสหรัฐฯ 
37.4% ของโลก 

การค้า TPP - ไทย  
163,911 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

39.3% การค้ารวมไทย 

การรับ
สมาชิก
ใหม่ 

รับสมาชิกใหม่หลัง 
4 ก.พ. 61 

ประเทศท่ีแสดงความสนใจเข้าร่วม TPP คือ 

ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮอนดูรัส และโคลอมเบีย 
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เปิดตลาดภมิูภาค 

เท่ียวตลาดภาคตะวนัออก: 
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   หากท่านผู้อ่านก าลงัมองหาแหล่งชอ้ปป้ิงดีๆ  ราคาไม่แพง แถม
ระหว่างทางยงัมสีถานที่ทีน่่าท่องเทีย่วดว้ย ขอแนะน า "ตลาดโรง
เกลือ" แหล่งจ าหน่ายสินค้ามอืสองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ หรือ
แหล่งชอ้ปป้ิงแห่งภาคตะวนัออก  
   ตลาดโรงเกลือ หรอื ตลาดชายแดนบ้านคลองลึก เป็นตลาด
การคา้ชายแดนภาคตะวนัออกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย ตัง้อยู่ใน
อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ใกลก้บัด่านตรวจคนเขา้เมอืง
อรญัประเทศ-ปอยเปต จงัหวดับนัเตยีนเมยีนเจย ประเทศกมัพชูา  
   ตลาดโรงเกลอืม ี5 ตลาด คอื ตลาดโรงเกลอืเก่า ตลาดเดชไทย 
ตลาดเทศบาล ๒ (ตลาดโรงเกลือใหม่) ตลาดเทศบาล 3 ( ตลาด
โกลเดนเกต) และตลาดเบญจวรรณ มรี้านคา้ประมาณ 3,000 รา้น 
เป็นแหล่งจ าหน่ายสนิคา้มอืสองทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศ มสีนิคา้นานา
ชนิด ทีแ่ต่ละวนั ตัง้แต่เชา้จรดเยน็ จะมนีักท่องเทีย่วนับพนันับหมืน่
โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว จะมนีักท่องเทีย่ว มาจบัจ่ายซื้อสนิคา้มาก
ทีสุ่ด เดนิทางมาจบัจ่ายซื้อหาสนิคา้ราคาถูก คุณภาพด ีจากทัว่ทุก
มมุโลก มทีัง้สนิคา้ใหมแ่ละเก่า เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เพชร พลอย 
เครื่องเงนิ ปลาแห้ง ปลาย่าง ถ้วยชาม จากเขมร เครื่องใช้ไฟฟ้า 
เครื่องเคลือบ ถ้วยชาม ผ้าม่าน ผลไมจ้ากประเทศจีน เวยีดนาม 
แมลงสารพดัชนิด เช่น แมงปอ่ง ตัก๊แตน หนอนไมไ้ผ่  
   นอกจากนี้ตลาดโรงเกลอืยงัเป็นศูนย์กลางสนิคา้จ าพวกเครื่องใช้
ในชวีติประจ าวนัอย่างทีน่อน หมอน มุง้ เครื่องทองเหลอืง จกัรยาน
หรอืแมก้ระทัง่พรมอกีดว้ย รวมทัง้อาหารสด อาหารแหง้ทีเ่ป็นสนิคา้
ของไทยเอง หรอืของทางเขมรเองกม็ใีหไ้ดเ้ลอืกกนั แถมราคายงัไม่
แพงอกีต่างหาก 

 
“ตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว”    อย่างไรกต็าม นอกจากจะมาชอ้ปป้ิง "ตลาดโรงเกลือ" ซึ่ง

เปิดตัง้เวลา ตัง้แต่ 07.00 – 20.00 น. ทุกวนัแลว้ ระหว่างทาง
มาตลาดโรงเกลอืยงัมสีถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ ใหแ้วะเทีย่ว
ชมทัง้อทุยานแห่งชาติปางสีดา, ปราสาทสดก๊กอ๊กธม เป็น
โบราณสถานทีม่คีวามส าคญัของจงัหวดัสระแกว้ ตัง้อยู่ทีบ่า้น
หนองเสม็ด ต าบลโคกสูง และ ละลุ เป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาตทิีม่ลีกัษณะเป็นรปูต่าง ๆ มองคลา้ยก าแพงเมอืงหน้า
ผา เกดิจากน ้าฝนกดัเซาะ ยุบตวัหรอืพงัทลายของดนิ 

อทุยานแห่งชาติปางสีดา 

   ถ้าใครที่ไม่อยากเดินทางไปโรงเกลือที่จ ังหวัดสระแก้ว 
ปจัจุบัน สินค้าจากโรงเกลือ ถูกจับขึ้นมาซื้อขาย กันผ่าน
เว็บไซต์จ านวนมาก  และในวนันี้มกีารยกโรงเกลือ มาไว้ที่
จงัหวดันครนายก หน้าวดัหลวงพ่อปากแดง ถึงแม้ว่าราคา
ไมไ่ดแ้ตกต่างกนัมาก แต่มขีองใหเ้ลอืกน้อยกว่าตลาดโรงเกลอื 
จ.สระแกว้อยู่มาก 
   สุดทา้ยอยากจะฝากถงึผูอ่้านทุกท่าน ว่าขณะนี้ถงึเวลาทีเ่รา
ต้องหนัมาให้ความส าคญักบัตลาดการค้าชายแดนให้มากขึ้น 
เพราะการกา้วเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน AEC 
จะท าให้การค้าชายแดน อย่างเช่น ตลาดโรงเกลือ จะเป็น
จุดเริม่ต้นเล็กที่ท าให้ SMEs ไทย มโีอกาสเติบโตและขยาย
ธุรกจิ รวมทัง้การคา้ไปสู่ประเทศอื่นๆ ไดอ้กีดว้ย 



สถานการณ์ปากท้อง : แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรส าคญัช่วง 17 - 30 มิถนุายน 2559 
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ผลไม้ (ลองกอง ทุเรียน เงาะและมงัคดุ)  : ราคามีแนวโน้มปรบัตวั
สงูขึน้เลก็น้อย เน่ืองจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าปีท่ีผ่านมา แต่
ความต้องการของผูบ้ริโภคค่อนข้างสงู 

   สถานการณ์ภายในประเทศ  การประมาณการผลผลติล าไยและลิ้นจี่ ปี 
2559  ของ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จ.เชียงใหม่  ใน 8 จงัหวดั
ภาคเหนือ ได้แก่ เชยีงใหม่ ล าพูน ล าปาง เชยีงราย พะเยา แพร่ น่าน และ
ตาก พบมลี าไยมเีนื้อที่ให้ผลผลิต 819,111 ไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 2% โดย
ผลผลิตต่อไร่ลดลง 579 กิโลกรัม (กก.) ลดลง 11% คิดเป็นผลผลิตรวม 
473,913 ตนั ลดลง 13% ส่วนลิ้นจี่มเีนื้อที่ให้ผลผลติ 102,604 ไร่ ลดลง 4% 
ให้ผลผลิตต่อไร่ 287 กก. ลดลง 34% ผลผลติรวม 29,475 ตนั ลดลง 37% 
จากสภาพอากาศทีร่อ้นและแลง้ รวมถงึฝนทิง้ช่วงเป็นเวลานาน 
   การประมาณการไมผ้ลเศรษฐกจิภาคใต้ 4 ชนิด ปี 2559 ของ ส านักงาน
เศรษฐกจิการเกษตรที ่9 จงัหวดัสงขลา ใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ไดแ้ก่ 
สงขลา สตูล ปตัตานี ยะลา และนราธวิาส พบว่า เงาะเนื้อทีใ่หผ้ลผลติ 37,085 
ไร่ ลดลง 4% เมือ่เทยีบกบัปีที่แลว้ คดิเป็นผลผลติ 12,813 ตนั ลดลง 10% 
และผลผลติต่อไร่ 346 กก. ลดลง 7% มงัคุดเนื้อทีใ่หผ้ลผลติ 34,703 ไร่ ลดลง 
2% ผลผลติ 13,018 ตนั ลดลง 7% และผลผลติต่อไร่ 375 กก. ลดลง 6% 
ทุเรยีนมเีนื้อที่ให้ผลผลติ 97,852 ไร่ เพิม่ขึ้น 0.14% ผลผลติ 40,278 ตนั 
ลดลง 10% และผลผลติต่อไร่ 412 กก. ลดลง 10% ขณะทีล่องกองเนื้อทีใ่หผ้ล
ผลติ 130,925 ไร่ ลดลง 3% ผลผลติ 31,015 ตนั ลดลง 7% และผลผลติต่อไร่ 
237 กก. ลดลง 4% โดยสาเหตุทีท่ าใหไ้มผ้ลชายแดนใต้ลดลง มาจากฝนทิ้ง
ช่วงและภยัแลง้เช่นกนั 
   สถานการณ์ต่างประเทศ  ในปีนี้ความตอ้งการผลไมไ้ทยโดยเฉพาะทุเรยีน
ในฮ่องกงมคี่อนขา้งสูง แต่ผลผลติลดลงท าให้ราคาขายปลกีทุเรยีนในปีนี้สูง
กว่าปีทีผ่่านมา 15-20% ในขณะทีร่าคาน าเขา้สูงขึน้ 30-35% โดยไดร้บัทราบ
จากสมาคมผู้น าเข้าผลไม้ฮ่องกงว่าราคาขายปลีกจะปรับได้ไม่มากนัก 
เนื่องจากการแข่งขนัและการคุ้มครองของรฐั ราคาขายปลกีทุเรยีนชัง่ทัง้ลูก 
หมอนทอง กก.ละ 45-60 ฮ่องกงดอลลาร์ (hkd) ขึ้นกบัตลาด ถ้าเป็นห้าง
ระดบับนราคา กก.ละประมาณ 60 hkd ทุเรยีนชะนี ราคา 40-55 hkd ในขณะ
ทีทุ่เรยีนแกะใส่กล่อง กก.ละ 400-500 Hkd (1 Hkd = 4.55 บาท) 

ปศสุตัว ์(สกุร – ไก่เน้ือ-ไข่ไก่) : ปริมาณการบริโภคภายในประเทศ
ภาพรวมไม่เปล่ียนแปลงมาก ผลกระทบจากฝนตกกลบัสู่สภาวะปกติ ท า
ให้ราคาค่อนข้างทรงตวั 

สุกร : ปรมิาณสุกรขุนที่เขา้สู่ท้องตลาดในสปัดาห์นี้มเีพยีงพอกบัการบรโิภค  
ท าให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เล้ยงสุกรแห่งชาติสปัดาห์นี้  
ไมเ่ปลีย่นแปลงจากสปัดาหท์ีผ่่านมา   
ไก่เน้ือ: ปรมิาณไก่เป็นสปัดาห์ที่ผ่านมาเริม่มากขึ้น และแนวโน้มปรมิาณไก่
เป็นและไก่เกินไซส์มากขึ้น จากก าลังซื้อลดลง ส่งผลให้ภาพรวมราคา 
อ่อนลง คาดการณ์แนวโน้มสปัดาหห์น้าราคาน่าจะทรงตวัหรอืลดลงเลก็น้อย 
ไข่ไก่ : ปรมิาณไข่ไก่เขา้สู่ท้องตลาดลดลงจากผลกระทบของภาวะอากาศที่
เปลีย่นแปลงในปจัจุบนั สวนทางกบัการบรโิภคทีสู่งขึน้ต่อเนื่อง ส่งผลใหร้าคา
ไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการส ารวจทัว่ไปในทอ้งตลาดแขง็ตวั แนวโน้มคาดว่า
สปัดาหห์น้าราคาจะทรงตวั 

   ราคาที่เกษตรกรขายได้ ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ช่วงต้นเดือน 
เนื่องจาก เป็นช่วงปลายฤดูกาลเกบ็เกีย่ว ผลผลติมนัส าปะหลงัจงึออกสู่ตลาด
ลดลง ทัง้นี้เชื้อแป้งมนัส าปะหลงัลดลงส่งผลใหร้าคาเกษตรกรขายไดล้ดต ่าลง 
ส่วนราคาส่งออกมนัเสน้และแป้งมนัส าปะหลงัมแีนวโน้มไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ 

มนัส าปะหลงั 

   ความตอ้งการใชผ้ลผลติขา้วโพดเลีย้งสตัวใ์นสปัดาหน์ี้ทรงตวั ขณะทีป่รมิาณ
ขา้วโพดที่เขา้สู่ท้องตลาดมต่ีอเนื่อง ส่งผลให้ราคาขา้วโพด ณ ไซโลโรงงาน
อาหารสตัวท์รงตวัเท่ากบัสปัดาหท์ีผ่่านมา 

ข้าวโพด : ราคาทรงตวั 

   สถานการณ์ในประเทศ ขา้วเปลอืกเจา้หอมมะล ิและขา้วเปลอืกเหนียวเมลด็
ยาว ราคาลดลงเลก็น้อย ส่วนขา้วเปลอืกเจา้ความชื้อ 15% ราคาปรบัตวัสูงขึน้ 
คาดว่าราคาขา้วน่าจะทรงตวัในระดบัต ่า เนื่องจากเป็นช่วงตน้ฤดูกาลผลติ ส่วน
การซื้อขายข้าวในตลาดต่างประเทศสปัดาห์นี้ไม่คึกคกั ส่งผลให้ราคาข้าว
โดยรวมสปัดาหน์ี้ทรงตวัเท่ากบัสปัดาหท์ีผ่่านมา โดยขา้ว 100% ชัน้ 2 ส่งออก
ท่าเรอืกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บ.ี ราคาอยู่ทีต่นัละ 456 ดอลลาร์ ส่วนปลายขา้ว เอ.
วนั.พเิศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บ.ี ราคาตนัละ 358 ดอลลาร ์

ข้าว : ราคาทรงตวั 

 แนวโน้มสถานการณ์ภยัแลง้น่าจะดขีึน้ เนื่องจากฝนเริม่ตกใน 1 - 2 สปัดาห์
ทีผ่่านมา แต่ตอ้งคอยดเูรือ่งคุณภาพของฝน เนื่องจากฝนทีต่กหนกัอยู่ในพื้นที่
ภาคกลางตอนล่าง ซึ่งท าให้ไม่สามารถผนัน ้าเขา้เขือ่นได ้ดงันัน้สถานการณ์
น ้ายงัคงตอ้งเฝ้าระวงัต่อไป 
 ดา้นการผลติ เริม่ท าการเพาะปลูกไดม้ากขึน้ แต่ราคามแีนวโน้มอ่อนตวัลง 
เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรได้รบัผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว 
อย่างไรก็ตามเงนิในกระเป๋าของเกษตรกรยงัคงเท่าเดมิ ท าให้ก าลงัซื้อของ
เศรษฐกจิในภมูภิาคอาจจะยงัชะลอตวัอยู่ 
 นโยบาย/มาตรการช่วยเหลอืจากภาครฐั เน้นการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ 
และยกระดบัองค์กรภาครฐัเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกร โดยไม่เขา้ไป
แทรกแซงราคา เพือ่ใหก้ลไกตลาดมคีวามเขม้แขง็มากขึน้ 
 การส่งออกสนิคา้เกษตร จากปจัจยัราคาทีล่ดลง และเศรษฐกจิคู่คา้หลกั คอื 
จนี ยงัชะลอตวั ถงึแมว้่าปรมิาณจะปรบัตวัสงูขึน้จากช่วงทีผ่่านมา แต่ราคายงั
ชะลอตวั ท าใหม้ลูค่าการส่งออกไมเ่ปลีย่นแปลงมาก 

 ทัง้นี้ ในปีทีผ่่านมาไทยส่งทุเรยีนไปฮ่องกงในสดัส่วนกว่ารอ้ยละ 40 
ในภาพรวมประเทศไทยส่งออกผลไมส้ดไปต่างประเทศคดิเป็นมลูค่า 
960.93 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืกว่า 30,000 ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ย
ละ 11.8 และในจ านวนนี้เป็นการส่งออกทุเรียนสดคดิเป็นมูลค่า 
397.09 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืกว่า 12,700 ลา้นบาท และในช่วง 4 
เดอืนแรกของปี ส่งออกทุเรยีนไปแลว้กว่า 4,100 ลา้นบาท ขยายตวั
ถึงร้อยละ 75.8 ตลาดใหญ่ที่สุดคือจีน รองลงมา ได้แก่ ฮ่องกง 
เวยีดนาม ไตห้วนั และมาเลเซยี ตามล าดบั 

ภาพรวมสถานการณ์ 

ขอ้มลูโดย: ส านกังานพาณชิยจ์งัหวดั, ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 
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  กจิกรรมใหญ่ของพาณิชย์ในเดอืนนี้ คงหนีไม่พน้ CLMVT Forum 2016 
เป็นความร่วมมือกนัของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการสนับสนุนของกระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงวฒันธรรม ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานส่ง เสิรมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ สถาบันแม่โขง ได้ร่วมกันจัดงาน 
“CLMVT Forum 2016: Towards a Shared Prosperity” ระหว่างวนัที ่16-18 
มถุินายน 2559 ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร โดยมวีตัถุประสงค์
ส าคญัเพื่อสร้างความเขม้แขง็และส่งเสรมิความเจรญิก้าวหน้าอย่างยัง่ยืน
ร่วมกนัของภูมภิาค CLMVT ซึ่งประกอบด้วยกมัพูชา สปป. ลาว เมยีนมา 
เวยีดนาม และไทย และเพื่อเป็นเวทใีนการสรา้งเครอืข่ายระหว่างผูน้ าธุรกจิ 
ผู้ก าหนดนโยบาย นักธุรกจิรุ่นใหม่ นักวชิาการ ในภูมภิาค CLMVT งาน
เสวนานี้ไดร้บัเกยีรตจิากวทิยากรรบัเชญิจากภาครฐัและเอกชนมากกว่า 50 
คน และผูเ้ขา้ร่วมงานกว่า 700 คน  

• พฒันา “Knowledge Tank” เป็นแหล่งขอ้มลูเศรษฐกจิการคา้รอบดา้น ที่
เป็น one-stop data platform ทีผู่ใ้ชส้ามารถเขา้ถงึทางออนไลน์ไดง้า่ย  
• รเิริม่โครงการ “Think Regionally : Human Capital Development 
Partnership” โดยร่วมมอืกับประเทศที่พฒันาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น หรือ
นิวซแีลนด ์       
• รเิริม่โครงการ“CLMVT Value Creation Initiative” ส่งเสรมิความร่วมมอื
ในการพฒันาและเพิม่มลูค่าสนิคา้เกษตรและหตัถกรรมร่วมกนั โดยไทย
พรอ้มทีจ่ะใหค้วามช่วยเหลอืแก่ประเทศเพือ่นบา้น 
• ส่งเสรมิการจดัตัง้เวท ี“CLMVT Startups Forum” เพื่อสรา้งบรรยากาศ
ความร่วมมอืระหว่าง Startups นกัลงทุน และผูก้ าหนดกฎระเบยีบ 
• รเิริม่โครงการ “Tourism Data Exchange” เพื่อแลกเปลีย่นขอ้มลูการ
ท่องเทีย่วระหว่าง CLMVT (เช่น จ านวนนักท่องเทีย่ว รายได้ การจอง
โรงแรม เส้นทางการท่องเที่ยว ) ต่อยอดจาก “Thailand Tourism 
Gateway” เพือ่ใหภ้าคเอกชน CLMVT สามารถน าสถติไิปใชป้ระโยชน์ได ้
• รเิริม่โครงการ “Green Season in CLMVT” เพื่อบรหิารจดัการ
นกัท่องเทีย่วช่วงนอกฤดกูาลท่องเทีย่ว (low season) ร่วมกนั เช่น ฤดฝูน  
โดยเน้นการดงึดดูลกูคา้นอกภมูภิาคอาเซยีน 
• รเิริม่โครงการ “CLMVT Local Trail” เปิดเมอืงท่องเทีย่วใหม่ๆ ทเีป็น
เมอืงรอง เพือ่แนะน าประสบการณ์ดา้นการท่องเทีย่วทีแ่ปลกใหม่ และให้
ชุมชนทอ้งถิน่ไดร้บัประโยชน์ร่วมกนัอย่างเตม็ที่ 
การจดั “CLMVT Forum 2016: Towards a Shared Prosperity” เป็น
จุดเริ่มต้นที่ส าคัญส าหรับการสร้างความร่วมมอืของ 5 ประเทศ โดย 
CLMVT จะผลดักนัเป็นเจา้ภาพ เพื่อให ้CLMVT Forum เป็นเวทสีรา้ง
เครือข่ายและให้มีการน าแนวคิดริเริ่มจากเวทีนี้ ไปด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยประเทศกมัพชูารบัเป็นเจา้ภาพในปี 2017 

    รฐัมนตรกีารคา้ การลงทุน การท่องเทีย่วและภาคธุรกจิ CLMVT ไดห้ารอื
แนวทางความร่วมมอืในประเด็นที่จะน าไปสู่ “ความเจริญก้าวหน้าอย่าง
ยัง่ยนืร่วมกนั” ทัง้ดา้นห่วงโซ่คุณค่าโลกและภูมภิาค (Global and Regional 
Value Chain) ความเชื่อมโยงภายในภูมภิาค ความสามารถในการแข่งขนั 
การแบ่งปนั ร่วมมือและสร้างเครือข่าย ได้ผลลพัธ์ส าคัญที่สามารถร่วม
ด าเนินการและเหน็ผลอย่างรวดเรว็ (Quick Win) ไดแ้ก่  
• ส่งเสรมิการจดัตัง้ “CLMVT Business Council” เป็นหน่วยงานเฉพาะกจิ 
(ad hoc) แก้ไขปญัหาทางการค้า โดยให้เอกชนเป็นผู้น า โดยเฉพาะ
ภาคเอกชนทีม่สี่วนไดส้่วนเสยีตามจงัหวดัทีม่ดี่านพรมแดนระหว่างประเทศ 
 

 เมือ่วนัที ่8 มถุินายน 2559 รฐัมนตรชี่วยวา่การกระทรวงพาณชิย ์ไดร้บั
เกยีรติเป็นวทิยากรบรรยายเกี่ยวกบัยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ให้กบั
นักวจิยั นักศกึษาที่มาร่วมงานการประชุมวชิาการโครงการปรญิญาเอก
กาญจนาภเิษก (คปก.) ครัง้ที่ 17 (RGJ – Ph.D. Congress 17) 
ซึ่งจดัโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) ระหว่างวนัที ่8-11 
มิถุนายน 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ร ับทุน คปก. น าเสนอ
รายงานความกา้วหน้า และรบัฟงัขอ้เสนอแนะจากนกัวจิยัอาวุโสตลอดจน
ผูท้รงคุณวุฒ ิ
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 วนัที่ 8 ม .ิย.2559 เวลา 09.30 น. ส านักงานพาณิชย์จงัหวัด
เชียงรายจดัแถลงข่าวโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตรา
สญัลกัษณ์ผลติภณัฑ์จงัหวดัเชยีงราย (Chiang Rai Brand) โดยมี
รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเชยีงราย (นายประจญ ปรชัญ์สกุล) เป็น
ประธานแถลงข่าว และมีนายสันติ วิสุทธ์สิริ พาณิชย์จังหวัด
เชยีงราย ดร.อนุรตัน์ อินทร ประธานหอการค้าจงัหวดัเชยีงราย 
นายทรงเดช ทพิย์ทอง ประธานขวัศลิปะ ร่วมแถลงข่าวที่โรงแรม
ลกัษวรรณ โดยมสีือ่มวลชนจากทุกแขนงร่วมท าขา่ว 

  ในวนัที่ 2 มถุินายน 2559 พาณิชย์จงัหวดัปตัตานี น าทมีขา้ราชการ
และเจ้าหน้าที่ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัปตัตานี และศูนย์อ านวยการ
บรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จดัพธิเีปิดงาน "มหกรรมสนิคา้
ธ ง ฟ้ า ร าค าปร ะหยัดต้ อน รับ เ ดือ น ร อมฎอน  ปร ะ จ า ปี  2559 
(ฮจิเราะห์ศกัราช 1437) ณ สนามกฬีากลางองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
ปตัตานี โดยจ าหน่ายสนิคา้ราคาประหยดั ได้แก่ ขา้วสาร น ้าตาลทราย 
ไข่ไก่ น ้ามนัพืช สนิค้าอุปโภคบรโิภค และสนิค้าอื่นๆอีกมากมาย เพื่อ
บรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ตัง้แต่ระหว่างวันที่ 1 - 5 
มถุินายน 2559 ณ สนามกฬีากลางองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัปตัตานี 

 วนัที ่15 มถุินายน 2559 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัลพบุร ีร่วมประชุม
หารอืแนวทางการด าเนินงานขบัเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ของจงัหวดั
ลพบุร ีและช่วยเหลอืเกษตรกรภายในจงัหวดัลพบุรี ตามนโยบายของ
รฐับาล ความร่วมมอืดา้นการศกึษา รวมถงึการจดัตัง้บรษิทัประชารฐัรกั
สามคัคกีบันายวนสั แตไ้พสฐิพงษ์ CEOบรษิทัเบทาโกร อโกรกรุ๊ป จ ากดั
(มหาชน)และคณะ โดยมนีายภานุ แยม้ศร ีผูว้่าราชการจงัหวดัลพบุรเีป็น
ประธานการประชุม   ณ ตกึ CPD หอ้งประชุม MR1 บรษิทั เบทาโกร 
อโกรกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) สาชาลพบุร ีต าบลช่องสารกิา อ าเภอพฒันา
นิคม จงัหวดัลพบุร ี

 เมือ่วนัที ่13-14 มถุินายน 2559 ท่านผูต้รวจราชการกระทรวงพาณิชย ์
ท่านวิชัย โภชนกิจ ลงพื้นที่อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ประชุมหารือ
ผูป้ระกอบการคา้ขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ ผูน้ าเขา้สนิคเ้กษตร และหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง แลกเปลี่ยนขอ้มูลการผลติ การตลาด การน าเขา้จากประเทศ
เพือ่นบา้น และตรวจเยีย่มโกดงั ไซโล โรงอบลดความชืน้ 

ของผูป้ระกอบการ 

 วนัที่ 19 มิถุนายน 2559 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่จ ังหวัด
สุพรรณบุรีและชัยนาท เพื่อติดตามความคืบหน้าแผนการผลิตและ
การตลาดข้าวครบวงจรหลังมอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด 
ด าเนินการวางแผนรองรบัด้านการตลาดใหแ้ก่เกษตรกรกลุ่มท านาแปลง
ใหญ่ในพืน้ที ่โดยมกีารหารอืทุกส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ผูป้ระกอบการ ชมรม
โรงส ีถงึแนวทางรบัซื้อขา้วจากเกษตรกรในราคาตลาด ตามคุณภาพและ
มาตรฐานที่ก าหนดร่วมกัน หวังเป็นการจูงใจให้เกษตรกรผลิตข้าว
คุณภาพดี และมกีารหารือกบัผู้ประกอบการโรงสีให้รบัซื้อสูงกว่าราคา
ตลาด หลงัจากนัน้จะเตรียมจดัท าบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอื (MOU) 
ระหว่างกนั 
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ทีม่า: กรมทรพัยส์นิทางปญัญา 

GI น่ารู.้.. 
ลิ้นจี่ค่อม  จ.สมุทรสงคราม 

ในประเทศไทยนัน้มลีิ้นจีอ่ยู่หลายสายพนัธุ์แต่ ลิ้นจีพ่นัธุ์ค่อม หรอืหอม
ล าเจยีก เป็นลิ้นจีท่ีไ่ม่เหมอืนใครเพราะเป็นพนัธุ์พื้นเมอืงและไดร้บัการ
พฒันาสายพนัธุ์มาอย่างยาวนานตัง้แต่รุ่นสู่รุ่นกนั จนในปจัจุบนัลิ้นจี่
พนัธุน์ี้ไดถู้กยกย่องว่าเป็นราชนิีของลิน้จี ่ดว้ยจุดเด่นของลิ้นจีพ่นัธุ์นี้ทีม่ ี
รสชาติที่หวานอร่อย เนื้อแห้ง เปลอืกแขง็ไม่ช ้าง่ายซึ่งเหมาะกบัการ
ขนส่ง ด้วยจุดเด่นที่กล่าวมาทัง้หมด ท าให้ลิ้นจี่พนัธุ์ค่อม หรือหอม
ล าเจยีกไดร้บัความนิยมอย่างสงูในหมูผู่บ้รโิภค 

กิจกรรมภธูร ...เดือนกรกฎาคม 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 

วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 

28 มิ.ย.  - 3 ก.ค.  งานจ าหน่ายสนิคา้ Farm Outlet 
และ Organics  

หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรลั เฟสตวิลั 
เชยีงใหม ่

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ กองส่งเสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 1 
กรมการคา้ภายใน 

30 มิ.ย.  - 4 ก.ค. งานจ าหน่ายสนิคา้อนิทรยี์ และ 
Farm Outlet  

หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรลั เฟสตวิลั 
ภเูกต็ 

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ กองส่งเสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 1 
กรมการคา้ภายใน 

22 - 24 ก.ค. งานมหกรรมทรพัยส์นิทางปญัญา 
IP Fair 2016 

ศนูยก์ารประชุมแห่งชาตสิริกิติติ ์ 
Plenary 1-3 และ Main Foyer 
กรุงเทพฯ 

- กรมทรพัยส์นิทางปญัญา 

28 - 31 ก.ค. งานแสดงสนิคา้ Organics & 
Natural Expo 

ศนูยก์ารประชุมแห่งชาตสิริกิติติ ์
กรุงเทพฯ 

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ กองส่งเสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 1 
กรมการคา้ภายใน 

29 - 30 ก.ค. งานถนนคนเดนิปตัตานี “Mon D 
Market @Pattani” ครัง้ที ่4 

ณ ลานวฒันธรรม เทศบาลเมอืง
ปตัตาน ี

งานจ าหน่ายสนิคา้ ส านกังานพาณชิยจ์งัหวดัปตัตานี 

ประโยชน์ของเนื้อในผลลิ้นจี่ กินเป็นยาบ ารุง แก้อาการไอเรื้อร ัง  
แก้กระหายน ้ า แก้อาการคัดจมูก รักษาอาการท้องเดิน ลดกรดใน
กระเพาะอาหาร และบรรเทาอาการไมป่กตขิองระบบทางเดนิอาหารซึ่ง
ขอบเขตพื้นที่ก า รปลูกลิ้น จี่ค่ อม  จะครอบคลุมพื้นที่จ ังหวัด
สมุทรสงคราม ในเขตพื้นที่ต าบลบางขนัแตก อ าเภอเมอืง อ าเภออมั 
พวา และอ าเภอบางคนท ี 


