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ค่านิยมวัฒนธรรมองค์การ

 “OAE” 

	 O	=	 Openness	 :	 ก�รเปิดกว้�งท�งคว�มคิด

	 A	 =	 Awakening	 :	 ก�รตื่นตัว	ตื่นรู้

	 E	 =	 Effectiveness	 :	 ก�รทำ�ง�นที่มีประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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	 	ลำ�ป�ง	แม่ฮ่องสอน	และพะเย�
	 8.2	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรท่ี	2	พืน้ทีร่บัผดิชอบ	จงัหวดัพิษณุโลก	แพร่	น่�น	อุตรดิตถ์	 
	 	สุโขทัย	และต�ก
	 8.3	สำ�นกัง�นเศรษฐกจิก�รเกษตรที	่3	พืน้ทีรั่บผิดชอบ	จังหวดัอุดรธ�น	ีหนองค�ย	หนองบวัลำ�ภ	ู 
	 	เลย	บึงก�ฬ	นครพนม	และสกลนคร
	 8.4	สำ�นกัง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที	่4	พืน้ทีร่บัผดิชอบ	จังหวดัขอนแกน่	ก�ฬสนิธุ	์รอ้ยเอด็	 
	 	และมห�ส�รค�ม
	 8.5	สำ�นกัง�นเศรษฐกจิก�รเกษตรที	่5	พ้ืนทีร่บัผดิชอบ	จงัหวดันครร�ชสมี�	บรุรีมัย	์ชยัภมู	ิ 
	 	และสุรินทร์
	 8.6	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	 6	 พ้ืนที่รับผิดชอบ	 จังหวัดชลบุรี	 สมุทรปร�ก�ร	 
	 	นครน�ยก	ปร�จีนบุรี	สระแก้ว	ฉะเชิงเทร�	ตร�ด	ระยอง	และจันทบุรี
	 8.7	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	 7	พื้นที่รับผิดชอบ	จังหวัดชัยน�ท	สิงห์บุรี	ลพบุรี	 
	 	อ�่งทอง	สระบุรี	สุพรรณบรีุ	พระนครศรอียธุย�	ปทุมธ�น	ีนนทบุร	ีและกรงุเทพมห�นคร
	 8.8	สำ�นกัง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที	่8	พืน้ทีร่บัผดิชอบ	จงัหวดัสรุ�ษฎรธ์�นี	นครศรีธรรมร�ช	 
	 	กระบี่	ภูเก็ต	พังง�	ระนอง	และชุมพร
	 8.9	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	9	พื้นที่รับผิดชอบ	จังหวัดสงขล�	พัทลุง	ตรัง	สตูล	 
	 	ปัตต�นี	ยะล�	และนร�ธิว�ส
	 8.10	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรท่ี	 10*	 พื้นท่ีรับผิดชอบ	 จังหวัดร�ชบุรี	 นครปฐม	 
	 	ก�ญจนบุรี	สมุทรส�คร	สมุทรสงคร�ม	เพชรบุรี	และประจวบคีรีขันธ์
	 8.11	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	11*	พื้นที่รับผิดชอบ	จังหวัดอุบลร�ชธ�นี	ศรีสะเกษ	 
	 	มุกด�ห�ร	ยโสธร	และอำ�น�จเจริญ	
	 8.12	สำ�นกัง�นเศรษฐกจิก�รเกษตรที	่12*	พืน้ทีร่บัผดิชอบ	จงัหวดันครสวรรค	์กำ�แพงเพชร	พจิติร	 
	 	เพชรบูรณ์	และอุทัยธ�นี

หม�ยเหตุ	:	*	เป็นก�รแบ่งส่วนร�ชก�รภ�ยในสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร
 



 

                                                                                      

 



(น�ยสุรพงษ์	เจียสกุล)

เลข�ธิก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

มีน�คม	2559

ถ้อยแถลง�จากเลขาธิการ
   

	 สำ�นกัง�นเศรษฐกจิก�รเกษตร	ไดจ้ดัพมิพ์เอกส�ร	“ส�รสนเทศเศรษฐกิจก�รเกษตรร�ยสินค�้	 

ปี	2558”	โดยมเีนือ้ห�เปน็ขอ้มูลพืน้ฐ�นด�้นเศรษฐกจิก�รเกษตรจำ�นวนทัง้สิน้	38	สินค้�	ประกอบด้วย	 

พชืไร่	ไมผ้ลไม้ยนืตน้	พชืผกั	ไม้ดอก	ปศสุตัว	์และประมง	ท่ีครอบคลมุขอ้มลูก�รผลติ	ก�รค�้	สถ�นก�รณ์

ก�รผลติ	ก�รตล�ด	และม�ตรก�รต�่งๆ	ของแต่ละสนิค�้	รวมทัง้ขอ้มลูเนือ้ทีใ่ชป้ระโยชนท์�งก�รเกษตร	

ปริม�ณน้ำ�ฝน	อุณหภูมิ	เศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร	และปฏิทินสินค�้เกษตรที่สำ�คัญ	เป็นต้น

	 นอกจ�กนี	้ยงัไดน้ำ�เสนอขอ้มลูสนิค�้เกษตรทีส่ำ�คญัในภมูภิ�คอ�เซยีน	ไดแ้ก	่ก�รผลติ	ก�รนำ�เข�้- 

ส่งออกสินค้�เกษตรไทยกับประเทศในภูมิภ�คอ�เซียน	เพื่อให้ข้อมูลมีคว�มครบถ้วนสมบูรณ์ม�กยิ่งขึ้น	 

สำ�หรบัข้อมลูในเอกส�รฉบบันี	้ได้รบัคว�มรว่มมอืจ�กองค์ก�รระหว�่งประเทศ	รวมทัง้หนว่ยง�นภ�ยใน

และภ�ยนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 อ�ทิ	 องค์ก�รอ�ห�รและเกษตรแห่งสหประช�ช�ต	ิ

กรมศุลก�กร	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 กรมอุตุนิยมวิทย�	 

กรมชลประท�น	กรมป่�ไม้	และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ย

	 สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	 ขอขอบคุณหน่วยง�นที่ให้คว�มอนุเคร�ะห์ข้อมูลดังกล่�วไว้	 

ณ	โอก�สนี้	พร้อมทั้งยินดีน้อมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	เพื่อเป็นแนวท�งในก�รปรับปรุงแก้ไข 

ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป	 โดยส�ม�รถขอรับบริก�รข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนปฏิบัติก�รข้อมูลก�รเกษตร	 

ศูนย์ส�รสนเทศก�รเกษตร	 สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	 โทรศัพท์	 0	 2561	 2870	 

E-mail:	prcai@oae.go.th	และ	www.oae.go.th
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ�(Gross�Domestic�Product:�GDP)

หน่วย : ล้�นบ�ท

รายการ
ณ ราคาประจำาปี (Current Market Prices) แบบปริมาณลูกโซ่ (Chain Volume Measures: CVM)*

2554 2555 2556 2557 2558 2554 2555 2556 2557 2558
ภาคการเกษตร	 	1,310,993			1,421,964			1,469,889			1,343,503		 	1,237,541		 	638,732		 	656,018		 	661,307		 	665,786		 	637,532	

 ก�รเกษตรกรรม	ก�รล่�สัตว์	และก�รป่�ไม้	 	1,201,017		 	1,308,903		 	1,365,737		 	1,235,418		 	1,134,375		 	489,976		 	507,160		 	514,670		 	519,223		 	494,325	

	 ก�รประมง	 	109,976		 	113,061		 	104,152		 	108,085		 	103,166		 	149,334		 	140,318		 	130,486		 	127,831		 	130,465	

ภาคนอกการเกษตร	 	9,989,492			10,927,062			11,431,609			11,788,731			12,299,944			7,662,480	 8,262,051	 8,505,687			8,576,766			8,887,642	

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	(GDP)	 	11,300,485			12,349,026			12,901,498			13,132,234			13,537,485			8,303,870			8,921,009			9,168,067			9,246,980			9,559,482	

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี 2554-2558

ที่ม�:	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	(อนุกรมใหม่) 
	 *	ข�ดคุณสมบัติก�รรวม	(non-additive)	  

สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	ปี	2558	(ณ	ราคาประจำาปี)
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หน่วย	:	ล้านไร่

หน่วย	:	ล้านไร่

การใช้ที่ดิน�ปี�2557

ที่ม�	:	1/	กรมป�่ไม้	2/	กรมชลประท�น	 	 	 	 	 	
หม�ยเหต	ุ:	 1.	 ก�รใช้ที่ดิน	ปี	2557	ข้อมูลเบื้องต้น	
	 2.	 เนื้อที่ชลประท�น	หม�ยถึง	เนื้อที่ชลประท�นโครงก�รขน�ดใหญ่	ขน�ดกล�ง	ขน�ดเล็ก	โครงก�รสูบนำ้�ด้วยไฟฟ้�	และโครงก�รแก้มลิงที่ถูกพัฒน�
	 3.	 ปรับฐ�นข้อมูลเนื้อที่ใช้ประโยชน์ท�งก�รเกษตรจ�กภ�พถ่�ยออร์โธสี	ปี	2545	 	 	 	 	

      

      

      

      

รายการ

รายการ

ทั้งประเทศ

ทั้งประเทศ

ภาคเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคกลาง

ภาคใต้

ภาคใต้

2.	การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร

1.	การใช้ที่ดิน

 	2.1	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร		 	149.23		 	32.49		 	63.84		 	31.12		 	21.77	

						1)	น�ข้�ว	 	69.96		 	15.79		 	42.75		 	10.20		 	1.22	

						2)	พืชไร่	 	31.15		 	10.19		 	11.94		 	9.01		 	0.01	

						3)	สวนไม้ผล	ไม้ยืนต้น	 	34.92		 	4.05		 	4.32		 	7.39		 	19.16	

						4)	สวนผัก	ไม้ดอก/ไม้ประดับ	 	1.40		 	0.45		 	0.32		 	0.50		 	0.13	

						5)	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ท�งก�รเกษตรอื่นๆ	 	11.80		 	2.01		 	4.52		 	4.02		 	1.25	

		2.2	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร	 	 	 	 	

								เฉลี่ยต่อครัวเรือน	(ไร่)	 	25.27		 	24.91		 	23.26		 	37.03		 	21.41	

1.1	เนื้อที่ทั้งประเทศ		 	320.70	 106.03	 105.53	 64.94	 44.20 

 1)	เนื้อที่ป่�ไม้	1/	 		102.29		 	56.54		 	15.75		 	18.94		 	11.06		

	 2)	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ท�งก�รเกษตร	 	149.23		 	32.49		 	63.85		 	31.12		 	21.77		

	 3)	เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกก�รเกษตร	 	69.18		 	17.00		 	25.93		 	14.88		 	11.37		

1.2	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร	 		149.23		 	32.49		 	63.85		 	31.12		 	21.77		

 1)	เนื้อที่ชลประท�น2/   30.26   8.31   6.38   12.39   3.18  

	 	 -	ขน�ดใหญ่	 		17.96		 	2.99		 	2.68		 	10.68		 	1.61		

	 	 -	ขน�ดกล�ง	 	6.55		 	3.32		 	1.11		 	1.09		 	1.03

	 	 -	ขน�ดเล็ก	และอื่น	ๆ	 5.75		 	2.00		 	2.59		 	0.62		 	0.54		

	 2)	เนื้อที่นอกเขตชลประท�น	 	118.97		 	24.18		 	57.47	 18.73	 18.59	

สัดส่วนการใช้ที่ดินทางการเกษตร�ปี�2557 สัดส่วนเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร�ปี�2557

สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร�ปี�2557

ทั้งประเทศ	 ภาคเหนือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคกลาง	 ภาคใต้ ทั้งประเทศ	 ภาคเหนือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคกลาง	 ภาคใต้

เนื้อที่ป่าไม้	 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร	 เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร เนื้อที่ชลประทาน	 เนื้อที่นอกเขตชลประทาน	

ทั้งประเทศ	 ภาคเหนือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคกลาง	 ภาคใต้

นาข้าว	 พืชไร่	 สวนไม้ผล	ไม้ยืนต้น	 สวนผักไม้ดอก/ไม้ประดับ	 อื่นๆ

20.28 25.58
9.99

39.80

14.61
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ปริมาณน้ำ�ฝน�และอุณหภูม�ิปี�2557-2558

ที่ม�:	กรมอุตุนิยมวิทย�	ณ	วันที่	1	กุมภ�พันธ	์2559

รายการ

ปริมาณน้ำาฝนทั้งปี

(ล้านลูกบาศก์เมตร)

ปริมาณน้ำาฝนเฉลี่ย

ต่อวันฝนตก

(มิลลิเมตร)

จำานวนวันฝนตก

เฉลี่ยต่อปี

(วัน)

อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี

(องศาเซลเซียส)

ปี	2557 ปี	2558 ปี	2557 ป	ี2558 ป	ี2557 ปี	2558 ปี	2557 ป	ี2558

เฉลี่ยทั้งประเทศ 	805,929	 	733,955	 	1,571	 	1,430	  122  117 	27.49	  27.87 

			ภ�คเหนือ 	186,537	 	159,060	 	1,100	  938  108  103 	27.06	 	27.59	

			ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 	235,398	 	202,916	 	1,394	 	1,202	  101  99 	27.16	 	27.65	

			ภ�คกล�ง 	140,705	 	148,473	 	1,354	 	1,429	  113  109  28.21 	28.58	

			ภ�คใต้ 	172,173	 	152,269	 	2,435	 	2,153	 	165	 	156	 	27.51	 	27.67	

จำานวนวันฝนตกเฉลี่ยต่อปี
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เศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร
หน่วย	:	บาท/ครัวเรือน

รายการ

 	1.	รายได้	 	242,365			247,743			268,301		 	283,261			283,261		 	287,951		 	228,621			403,888		 	335,191 

				1.1	ร�ยได้เงินสดท�งก�รเกษตร		 	142,039			146,334			148,240		 	148,437		 	148,437		 	176,136		 	87,486			263,889		 	190,300	

	 1.2	ร�ยได้เงินสดนอกก�รเกษตร		 	100,326			101,409			120,061		 	134,824		 	134,824		 	111,814		 	141,136			139,998		 	144,891	

	 1.3	สัดส่วนร�ยได้เงินสดท�งก�รเกษตร	(ร้อยละ)	 	58.61		 	59.07		 	55.25		 	52.40		 	52.40		 	61.17		 	38.27		 	65.34		 	56.77	

 2.	 รายจ่าย	 	197,448			207,016			229,955		 	220,862			220,862		 	224,623		 	165,823			344,636		 	272,394 

	 2.1	ร�ยจ่�ยเงินสดท�งก�รเกษตร		 	84,190		 	88,709		 	99,770		 	91,825		 	91,825		 	108,013		 	54,912			180,555		 	98,958	

	 2.2	ร�ยจ่�ยเงินสดนอกก�รเกษตร		 	113,258			118,307			130,185		 	129,037		 	129,037		 	116,610		 	110,911			164,081		 	173,435	

	 2.3	สัดส่วนร�ยจ่�ยเงินสดท�งก�รเกษตร	(ร้อยละ)	 	42.64		 	42.85		 	43.39		 	41.58		 	41.58		 	48.09		 	33.12		 	52.39		 	36.33	

 3.	 รายได้สุทธิ         

	 3.1	ร�ยได้เงินสดสุทธิท�งก�รเกษตร		 	57,849		 	57,625		 	48,470		 	56,611		 	56,611		 	68,124		 	32,574		 	83,334		 	91,341	

	 3.2	ร�ยได้เงินสดสุทธิของครัวเรือน		1/	 	158,175			159,034			168,531		 	191,435		 	191,435		 	179,938		 	173,709			223,333		 	236,232	

	 3.3	เงินสดคงเหลือก่อนก�รชำ�ระหนี้		2/	 	44,917		 	40,727		 	38,346		 	62,398		 	62,398		 	63,328		 	62,799		 	59,252		 	62,797	

	 3.4	สัดส่วนร�ยได้เงินสดสุทธิท�งก�รเกษตร	(ร้อยละ)	 	36.57		 	36.23		 	28.76		 	29.57		 	29.57		 	37.86		 	18.75		 	37.31		 	38.67	

	4.	 ทรัพย์สิน	-	หนี้สิน         

	 4.1	ทรัพย์สินดำ�เนินง�นและหมุนเวียนต้นปี		 	144,715			121,189			118,730		 	118,823		 	118,823		 	106,465		 	112,202			191,093		 	106,501	

	 4.2	ขน�ดหนี้สินต้นปี		 	59,808		 	76,697		 	82,572		 	100,977		 	100,977		 	106,655		 	94,009			115,835		 	100,049	

	5.	 สถานภาพครัวเรือนเกษตรและทรัพยากรพื้นฐาน         

	 5.1	ครัวเรือนเกษตรทั้งหมด	(ล�้นครัวเรือน)	 	5.909		 	5.904		 	5.907		 	5.904		 	5.904		 	1.303		 	2.747		 	0.839		 	1.015	

	 5.2	ขน�ดครัวเรือน	(คน/ครัวเรือน)	 	3.88		 	4.00		 	3.96		 	4.21		 	4.21		 	3.76		 	4.66		 	3.99		 	3.64	

	 5.3	ประช�กรแรงง�นเกษตร	อ�ยุ	15-64	ป	ี(ล้�นคน)		16.983		 	16.762		 	16.663		 	17.867		 	17.867		 	3.682		 	9.191		 	2.373		 	2.621	

	 5.4	ขน�ดเนื้อที่ถือครอง	(ไร่/ครัวเรือน)	 	25.25		 	25.28		 	25.27		 	24.68		 	24.68		 	25.54		 	23.56		 	28.08		 	21.33	

ปีเพาะปลูก
2554/55 2555/56 2556/57 2557/58* ทั้งประเทศ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ

ปีเพาะปลูก 2557/58*

หม�ยเหตุ	 1/	ร�ยได้เงินสดสุทธิของครัวเรือน	=	ร�ยได้เงินสดสุทธิท�งก�รเกษตร	+	ร�ยได้เงินสดนอกก�รเกษตร	 	

 2/	เงินสดคงเหลือก่อนก�รชำ�ระหนี้	=	ร�ยได้เงินสดสุทธิของครัวเรือน	-	ร�ยจ่�ยเงินสดนอกก�รเกษตร  

	 *	ปีเพ�ะปลูก	2557/58	เป็นผลวิเคร�ะห์ข้อมูลจ�กก�รสำ�รวจเบื้องต้น	      
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ชนิดสินค้า
ปี	2557 ปี	2558 ผลผลิต

(ตัน)มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ข้าวนาปี
3.42 10.35 8.91 52.14 18.06 4.23 2.32 0.26 0.31 26,269,964	

ข้าวนาปรัง
11.52	37.58	26.19 12.85		5.11	 2.60  1.80  1.81 	0.54	 5,365,448	

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 1.12 	3.76	11.72	21.68 21.91 17.90	11.99  2.91 	1.73	 2.32  2.42 	0.54	 4,729,527	

มันสำาปะหลัง
	2.54	 6.81  9.39 19.70	26.49 17.54		5.22	 3.14 	1.55	 1.84 	2.15	 3.64 32,357,741	

อ้อยโรงงาน
20.48 27.92 25.87 20.99 4.56 0.18 106,333,451

สับปะรดโรงงาน
 9.42  9.02 10.33 10.54	11.16 12.47		5.71		2.54	 4.13  6.98 	8.55	 	9.15	 1,784,573	

ถั่วเหลือง
0.31 3.98 1.13 28.27 4.79 0.64 0.03 1.11 13.83 41.46 4.45 	57,626	

ถั่วเขียว
 4.83 	5.57	 3.13 	7.74	29.28 28.06  0.29  1.80 13.50		5.13	 0.66  0.01 	99,301	

ถั่วลิสง
2.83 19.82 17.53 10.10 8.47 7.95 0.39 2.33 10.45 15.79 3.69 0.65 39,670

ยางพารา
11.39 	7.29		2.73	 2.20  6.20  8.08  9.26 	9.54		9.78	10.25	10.91 12.37	 4,466,063	

ปาล์มน้ำามัน
	5.58	 6.18 10.26 12.86 12.59	11.37		7.98		6.55	 8.13 	7.41		5.55	 	5.54	 11,015,872	

กาแฟ
0.43 4.06 11.16 43.44 31.78 8.32 0.81 	26,089	

ชา *
 8.40  6.10  6.44  6.81  8.00 	9.07		8.73	10.49 	7.98	10.79	10.96  6.23 	49,054	

พริกไทย
 0.14  9.40 36.01 	9.25		8.54		1.71		5.27	 1.42  3.99 14.23 10.04 	1,405	

มะพร้าว *
 8.40  8.22 	7.68		7.78		7.44		8.45	 8.61  9.08  9.20  8.44 	8.56	  8.14 904,094	

ลำาไย
12.82 	7.50	 6.23  2.61  1.60 	0.57	 6.63 32.17	 3.03 	5.29	 6.93  14.62 872,122	

ทุเรียน
	0.25	 0.30 	3.07	14.23 21.59	18.35	12.92 21.32 	5.32	 1.13  0.90  0.62 	601,884

มังคุด
 0.18  0.04  0.04  2.01 14.65	29.48 23.26 21.84 	7.00		0.79	 0.31  0.40 198,402

เงาะ
 0.08  0.01  4.06 21.70	35.32	17.10	13.02 	7.33	 0.94  0.16  0.28 316,315

ลิ้นจี่
	0.55		9.50	60.91 25.83	 3.21 55,977

ลองกอง
 0.03  2.33 11.35	14.32 21.61 35.85	11.82  2.38  0.31 138,221

มะม่วง *
 2.60  6.21 12.01 24.83 20.20 16.61 	5.84	 2.34  2.36 	1.77		3.35	  1.88 3,131,237	

ส้มเขียวหวาน *
41.02 	5.64	 0.89  1.32  0.49  0.90  1.93  1.08 	0.51		0.74	11.44  34.04 	100,145	

ส้มโอ *
	5.79	 8.04  6.89 	8.97	12.54		5.46	 9.42  8.88 10.34 	9.54		6.70	 	7.43	 	232,965	

กล้วยไข ่*
10.43 	7.72	 6.64 	7.87	 6.22 	8.85		7.42		6.52	 8.36  6.38  8.89 	14.70	 	139,770	

กล้วยหอม *
 8.18 	8.58	 6.66 14.57		6.25		8.85		5.99		6.17		7.39		4.67	 6.99 	15.70	 	113,926	

กระเทียม
 0.11  2.32 15.75	75.51	 6.31 	73,626	

หอมแดง
 4.93  2.68  2.36  3.81  8.32 11.84 15.94	15.52	26.70		7.28	 0.62 	129,741	

หอมหัวใหญ่
	4.76	15.96	35.33	42.38 	1.57	 	35,466	

มันฝรั่ง
	2.35		7.68	 2.01 	1.65		2.56	 3.24 10.78	25.22	35.58	 8.43 	0.50	 	125,663	

กล้วยไม้ตัดดอก *
10.90 10.64 10.86  8.36 	7.30		7.30		5.38		6.51	 6.41 	7.00	10.13  9.21 	50,873	

สุกร (ตัว)
8.67 8.41 8.27 8.28 8.33 8.25 8.47 8.43 8.38 8.23 8.16 8.12 13,565,235

ไก่เนื้อ (ล้านตัว)
 8.09  8.49 	8.17	 8.01  8.39 	8.50	 8.40  8.43 	8.25	 8.38  8.44 	8.45	 1,338.944

ไข่ไก่ (ล้านฟอง)
 8.01 	7.87	 8.00 	7.98	 8.24  8.33 	8.50		8.65	 8.42 	8.73	 8.39  8.88 12,399.738	

นำ้านมดิบ
 9.06  8.48 	8.15		7.83		7.94		7.90		7.81		7.70		7.98		8.65	 9.13 	9.37	 1,084,162	

ปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำาคัญรายเดือน ปีเพาะปลูก 2557/58

หม�ยเหตุ : *	ข้อมูลร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร :	ช่วงเดือนเก็บเกี่ยวผลผลิต

:	ช่วงเดือนเก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก
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พืชไร่พืชไร่



ปีเพาะปลูก 2557/58

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

26.22 32.77 28.17 6.20 3.04 2.38 0.75 0.17 0.26 0.04
นาปี: อุบลร�ชธ�นี	

นครร�ชสีม�	สุรินทร	์

ร้อยเอ็ด	ศรีสะเกษ

3.42 10.35 8.91 52.14 18.06 4.23 2.32 0.26 0.31

31.15 29.03 23.09 6.37 4.43 2.73 2.28 0.92
น�ปรัง: สุพรรณบุรี	

กำ�แพงเพชร	พิจิตร	

นครสวรรค	์อยุธย�	

11.52 37.58 26.19 12.85 5.11 2.60 1.80 1.81 0.54

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�กช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก

ปี 2557 แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2558

หน่วย : ร้อยละ

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวของประเทศไทย

8

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 2,000,000

800,001-2,000,000

200,001-800,000

≤ 200,000
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	1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน) 
	 1.1	 ข�้วน�ปี	 3,731,286	 3,710,443	 3,701,478
		 1.2		ข�้วน�ปรัง	 698,197	 458,345	 400,535
 2.	เนื้อที่เพาะปลูก	(ล้านไร่)	 77.14	 69.28	 62.31
	 2.1	ข�้วน�ปี	 62.08	 	60.79		 55.81
	 	 ในเขตชลประท�น	 15.62	 15.32	 14.06
	 	 นอกเขตชลประท�น	 46.46	 45.47	 41.75
	 2.2	 ข้�วน�ปรัง	 15.06	 8.49	 6.50
	 	 ในเขตชลประท�น	 10.01	 5.43	 3.89
		 	 นอกเขตชลประท�น	 5.05	 3.06	 2.61
 3.	ผลผลิตข้าวเปลือก	(ล้านตัน)	 36.76	 31.64	 27.06
		 3.1	 ข�้วน�ปี	 27.09	 26.27	 23.01
		 	 ในเขตชลประท�น	 8.96	 8.67	 7.59
		 	 นอกเขตชลประท�น	 18.13	 17.60	 15.42
		 3.2	 ข�้วน�ปรัง	 9.67	 5.37	 4.05
	 	 ในเขตชลประท�น	 6.64	 3.54	 2.49
		 	 นอกเขตชลประท�น	 3.03	 1.83	 1.56
	4.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	ความชื้น	15%	
		 4.1	 ข�้วน�ปี	 436	 432	 412
		 	 ในเขตชลประท�น	 574	 566	 540
		 	 นอกเขตชลประท�น	 390	 387	 369
		 4.2	 ข�้วน�ปรัง	 642	 632	 623
		 	 ในเขตชลประท�น	 663	 652	 640
		 	 นอกเขตชลประท�น	 601	 598	 598
	5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน) 
		 5.1	 ข�้วน�ป	ี	 10,705	 11,049	 10,292
		 5.2	 ข�้วน�ปรัง		 9,317	 8,990	 8,059
	6.	ราคาที่เกษตรกรขายได	้(บาท/ตัน) 
		 6.1	 ข�้วน�ป	ี	 10,085	 9,278	 10,248
		 6.2	 ข�้วเปลือกเจ้�น�ปรังคว�มชื้น	15%	 7,363	 7,747	 7,545
	7.	ผลตอบแทนสุทธ	ิ(บาท/ตัน) 
		 7.1	 ข�้วน�ป	ี	 -620	 -1,771	 -44
		 7.2	 ข�้วน�ปรัง		 -1,954	 -1,243	 -514
 8. ม�ตรฐ�น 
		 8.1	 ม�ตรฐ�นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
		 	 8.1.1	 	ม�ตรฐ�นข้�วหอมมะลิไทย	(2546),	ม�ตรฐ�นข�้วหอมไทย	(2551),	ม�ตรฐ�นข้�วกล้องงอก		 		
	 	 	 	 (2555)	ม�ตรฐ�นข้�ว	(2555)	
	 	 8.1.2	 	ก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีสำ�หรับข้�ว	(2551)	,	ก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีสำ�หรับ
	 	 	 	 ข�้วหอมมะลิไทย	(2552),		ก�รปฏิบัติที่ดีสำ�หรับโรงสีข�้ว	(2553)	เกษตรอินทรีย์เล่ม	4	:	
	 	 	 	 ข�้วอินทรีย์	(2553),	ก�รปฏิบัติที่ดีสำ�หรับก�รผลิต	ข�้วกล้องงอก	(2555)	
		 8.2	 ม�ตรฐ�นกระทรวงพ�ณิชย์	
		 	 8.2.1	 ม�ตรฐ�นสินค้�ข้�ว	(2540)	,	ม�ตรฐ�นข้�วหอมมะลิ	(2544)	,	ม�ตรฐ�นข�้วปทุมธ�นี	(2547),			
	 	 	 	 ม�ตรฐ�นสินค้�ข�้วข�ว	  

	1.	การค้าของโลก	(ล้านตันข้าวสาร)	1/	 	39.47		 	43.38		 	41.95	
	2.	ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%)	 	17.03		 	25.29		 	21.93	
	3.	ใช้ในประเทศ	(ล้านตันข้าวสาร)	 10.60	 10.87	 11.50
 4. ส่งออก 2/   
		 ปริม�ณ	(ล้�นตันข้�วส�ร)	 6.61	 10.97	 9.80
		 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 133,840	 174,853	 155,912
		 4.1	ข้�วคุณภ�พดี	(ล�้นตันข้�วส�ร)	 3.94	 5.30	 5.67
		 	 ข้�วหอมมะลิ	 1.91	 1.87	 1.99
		 	 ข้�ว	100%-5%	 2.03	 3.43	 3.68
		 4.2	ข้�วคุณภ�พป�นกล�ง	ต่ำ�	 0.69	 2.07	 1.54
		 	 (ล้�นตันข้�วส�ร)	 	 	
		 4.3	ข้�วนึ่ง	(ล้�นตันข้�วส�ร)	 1.65	 3.26	 2.32
		 4.4	ข้�วเหนียว	(ล้�นตันข้�วส�ร)	 0.33	 0.33	 0.26
 5.	ราคาส่งออก	3/   
		 5.1	ข้�วหอมมะล	ิ100%	ชั้น	2	(ใหม่)		 	 	
		 	 (บ�ท/ตัน)	 35,012	 31,252	 29,562
	 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 1,151	 970	 871
		 5.2	ข้�วข�ว	5%	 	 	
		 	 (บ�ท/ตัน)	 15,684	 13,630	 13,095
		 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 517	 423	 386
		 5.3	ข้�วข�ว	25%	 	 	
		 	 (บ�ท/ตัน)	 15,231	 12,320	 12,644
		 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 502	 382	 372
		 5.4	ข้�วนึ่ง	5%	 	 	
		 	 (บ�ท/ตัน)	 15,940	 13,926	 13,187
		 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 	525		 	432		 	388	
		 5.5	ข้�วเหนียวเมล็ดย�ว	10%	 	 	
		 	 (บ�ท/ตัน)	 	27,886		 	27,184		 	27,120	
		 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 	935		 	843		 	797	
	6.	คู่ค้าที่สำาคัญ   
		 6.1	ข้�วคุณภ�พดี		
	 	 6.1.1	ข้�วหอมมะลิ	 สหรัฐอเมริก�	ไอวอรีโคสต์	จีน	เซเนกัล	ฮ่องกง	
	 		 6.1.2	ข้�ว	100%,	5%	 จีน	ม�เลเซีย	ฟิลิปปินส์	อังโกล�	แคเมอรูน	
	 6.2	ข้�วคุณภ�พป�นกล�ง	ต่ำ�	 ฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย	ไอวอรีโคสต์	จีน	แคเมอรูน
		 6.3	ข้�วนึ่ง	 ไนจีเรีย	แอฟริก�ใต	้เบนิน	เยเมน	ไนเจอร์	
	7.	คู่แข่งที่สำาคัญ   
	 7.1	ข้�วคุณภ�พดี	 สหรัฐอเมริก�	เวียดน�ม	ออสเตรเลีย	 	
	 7.2	ข้�วคุณภ�พป�นกล�ง	ต่ำ�	 เวียดน�ม	จีน	ป�กีสถ�น	เมียนม�ร์	 	
	 7.3	ข้�วนึ่ง	 สหรัฐอเมริก�	อินเดีย	

ข้าวนาปี ปลูก : พ.ค.-ต.ค. (ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มิ.ย.-ก.พ.) เก็บเกี่ยว : ส.ค.-เม.ย.
ข้าวนาปรัง ปลูก : พ.ย.-เม.ย. (ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 1 มี.ค.-15 มิ.ย.) เก็บเกี่ยว : ก.พ.-ต.ค.    ข้าว

ที่ม� : 1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�	2/	กรมศุลก�กร	3/	สภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย	 	
หม�ยเหตุ :	 1.	*ประม�ณก�ร		 	
		 2.	ข้�วน�ปี	ปีเพ�ะปลูก		2556/57	2557/58	2558/59	หม�ยถึง	ปี	2556	2557	2558	 	
		 3.	ข้�วน�ปรัง	ปีเพ�ะปลูก	2556/57	2557/58	2558/59	หม�ยถึง	ปี	2557	2558	2559	
	 4.	ร�ค�ข้�วน�ปี	หม�ยถึง	ร�ค�เฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักข้�วเปลือกเจ้�น�ปีคว�มชื้น	15%	ข้�วเปลือกหอมมะลิ	100%	และข้�วเปลือกเหนียวน�ปีเมล็ดย�ว	 	
   

การค้า
	 รายการ	 2556	 2557	 2558

การผลิต
	 รายการ	 2556/57	 2557/58	 2558/59*

	 เนื้อที่เพ�ะปลูกค�ดว่�ลดลงจ�กปี	2557	เนื่องจ�กตั้งแต่ช่วงต้นฤดูปลูก
ในเดือนพฤษภ�คมถงึมถินุ�ยน	2558	ปรมิ�ณน้ำ�ฝนนอ้ย	ก�รกระจ�ยของฝน
ไม่สม่ำ�เสมอ	โดยปริม�ณฝนรวมต่ำ�กว่�ค่�ปกติเกือบทุกภ�ค	และเริ่มมีฝนตก 
ม�กขึ้นในเดือนกรกฎ�คมและสิงห�คม	 2558	 โดยเฉพ�ะภ�คเหนือและ
ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	 สำ�หรับภ�คอื่น	 ยังคงมีปริม�ณฝนต่ำ�กว่�ค่�ปกติ	 
ทำ�ให้เกษตรกรต้องปลูกข้�วล่�ช้�	 ซ่ึงมีผลให้บ�งพื้นที่ปลูกข้�วน�ปีได้เพียง
รอบเดียว	โดยปลูกม�กในเดือนกรกฎ�คม	และบ�งร�ยเลื่อนม�ปลูกในเดือน
สงิห�คม	บ�งพืน้ทีไ่มส่�ม�รถปลกูข�้วไดต้อ้งปลอ่ยพืน้ทีว่�่ง	ประกอบกบัร�ค�
ข้�วมีแนวโน้มลดลง	เกษตรกรบ�งส่วนในภ�คเหนือตอนล่�ง	ภ�คตะวันออก
เฉียงเหนือ	และภ�คกล�ง	จึงปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นหรือสินค้�เกษตรอื่น
ที่ข�ยได้ร�ค�ดีกว�่	เช่น	อ้อยโรงง�น	ก�รเพ�ะเลี้ยงกุ้ง	เป็นต้น	 	
	 สว่นเนือ้ทีเ่กบ็เกีย่วลดลงจ�กป	ี2557	จ�กก�รทีต่น้ข�้วข�ดน้ำ�เปน็เวล�น�น	 
ทำ�ให้บ�งพื้นที่ต้นข�้วแห้งต�ยไม่ส�ม�รถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้	  
	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่ลดลง	 เนื่องจ�กปริม�ณน้ำ�ฝนน้อยในระยะต้นกล้�
และระยะแตกกอ	สง่ผลตอ่ก�รงอกของต้นกล�้	และปรมิ�ณน้ำ�ไมเ่พียงพอต่อ 
ก�รเจรญิเตบิโต	นอกจ�กนัน้บ�งพ้ืนทีย่งัพบก�รระบ�ดของศตัรพูชื	เชน่	เพล้ียไฟ	 
ส่งผลให้ภ�พรวมผลผลิตทั้งประเทศลดลง	 	

การผลิต

	 1.	ก�รใชใ้นประเทศ	ปี	2559	ค�ดว�่ 
มีก�รใช้ในประเทศ	 10.64	 ล้�นตัน 
ข้�วส�รใกล้เคียงกับป	ี2558	 	
	 2.	 ก�รส่งออกประม�ณ	 9.5-10.0	
ล้�นตันข้�วส�ร	 ใกล้เคียงกับปี	 2558	
เนื่องจ�กค�ดว่�ภัยแล้งจะส่งผลกระทบ
ต่อผลผลิตข้�วของประเทศคู่แข่ง	 เช่น
เวียดน�ม	 กัมพูช�	 และอินเดีย	 ทำ�ให้
ต้องลดก�รสง่ออกข�้วลง	และกระทบตอ่
ผลผลติข�้วประเทศคูค่�้	เชน่	อินโดนเีซยี	
และฟิลปิปนิส	์ซึง่ตอ้งเพิม่ก�รนำ�เข�้ข�้ว	
เพื่อคว�มมั่นคงท�งอ�ห�ร	 	
 

การตลาด

	 ม�ตรก�รชว่ยเหลอืเกษตรกรและรกัษ�เสถียรภ�พร�ค�ข้�ว	ปีก�รผลติ	
2558/59	 	
	 มติที่ประชุม	ครม.	วันที	่27	ตุล�คม	2558		เห็นชอบโครงก�รเฉพ�ะ
ที่เกี่ยวข้องกับธน�ค�รเพื่อเกษตรและสหกรณ์ก�รเกษตร	(ธ.ก.ส.)		ดังนี้
	 1)	โครงก�รลดดอกเบ้ียเงนิกูใ้หเ้กษตรกรผูป้ลกูข�้ว	ปกี�รผลติ	2558/59	
วงเงิน	975.57	ล้�นบ�ท	 	
	 2)	 โครงก�รสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้�วและสร้�งมูลค่�เพิ่มโดยสถ�บัน
เกษตรกร	 ปีก�รผลิต	 2558/59	 วงเงินงบประม�ณ	 236.67	 ล้�นบ�ท	
(ปรับลดอัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้ต�มโครงก�รจ�ก	MLR	เป็น	MLR-1	รัฐบ�ล
ชดเชยอัตร�ดอกเบ้ียในอัตร�ร้อยละ	2	โดยปัจจุบัน	MLR	เท่�กับร้อยละ	5)
	 3)	โครงก�รสนิเชือ่ชะลอก�รข�ยข�้วเปลอืกน�ป	ีปกี�รผลติ	2558/59	
วงเงิน	 648.33	 ล้�นบ�ท	 (ปรับลดระยะเวล�ให้สอดคล้องกับระยะเวล�
ดำ�เนินโครงก�ร	ไม่เกิน	10	เดือน)  

มาตรการ



1.40 3.31 16.54 22.61 30.41 10.60 7.11 2.23 2.53 2.10 0.91 0.25

1.12 3.76 11.72 21.68 21.91 17.90 11.99 2.91 1.73 2.32 2.42 0.54

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�กช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก

มี.ค.

ปี 2557 แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

เพชรบูรณ์	

น่�น	นครร�ชสีม�

เลย	ต�ก

ปี 2558
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

หน่วย : ร้อยละ

ปีเพาะปลูก 2557/58

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

10

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 300,000

100,001-300,000

50,001-100,000

≤ 50,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



รุ่น 1 : ปลูก : มี.ค.-ต.ค. เก็บเกี่ยว : มิ.ย.-ก.พ.
รุ่น 2 : ปลูก : พ.ย.-ก.พ. เก็บเกี่ยว : ก.พ.-พ.ค.   ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ที่ม� : 1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�	2/	กรมศุลก�กร	3/	สม�คมพ่อค้�ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์และพืชพันธุ์ไทย	 	 	

หม�ยเหตุ : 1. *	ประม�ณก�ร		 	 	 	 	 	 	

		 2.	ปี	2556	2557	2558	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2556/57	2557/58	2558/59	 	 	 	 	 	 	

	1.	 จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 471,824	 459,436	 454,671

	2.	 เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)	 7,426,514	 7,231,588	 7,156,778

		 ในเขตชลประท�น	 128,825	 125,106	 123,812	

	 นอกเขตชลประท�น	 7,297,689	 7,106,482	 7,032,966	

	3.	ผลผลิต	(ตัน)	 4,876,180	 4,729,527	 4,610,992

	 ในเขตชลประท�น	 93,361	 90,334	 88,070

		 นอกเขตชลประท�น	 4,782,819	 4,639,193	 4,522,922

	4.	ผลผลิตต่อไร	่(กก.)		 657	 654	 644

		 ในเขตชลประท�น	 725	 722	 711	

		 นอกเขตชลประท�น	 655	 653	 643

 5.	 ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 6,856	 6,824	 6,945

	6.	 ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

		 ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์	 7,010	 7,310	 7,700

	 คว�มชื้นไม่เกิน	14%

	7.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 154	 486	 755

 8. ม�ตรฐ�น   

		 ต�มประก�ศกรมก�รค้�ภ�ยใน	เรื่องก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รหักลด  

	 นำ้�หนักเมล็ดข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีคว�มชื้น	ลงวันที่	4	ก.ย.	2540	 	

1.	การค้าของโลก	(ล้านตัน)	1/	 130.15		 	127.82		 	127.74	

2.	ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%) 0.43   0.49   0.06

3.	ใช้ในประเทศ	(ล้านตัน)		 4.72		 	5.04		 	5.34	

4. นำ�เข้� 2/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	182,174		 	28,658		 	166,610	

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 751.42		 	128.45		 	783.99	

5. ส่งออก 2/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 561,133		 	631,497		 	80,640	

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 4,138.61		 	5,154.83		 	716.74	

6.	ราคาส่งออก	3/   

	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 314.92		 	289.83		 	285.25	

	 (บ�ท/ตัน)	 9,564		 	9,341		 	9,679	

7.	คู่ค้าท่ีสำาคัญ		 ฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย	 	

8.	คู่แข่งที่สำาคัญ		 สหรัฐอเมริก�	บร�ซิล	อ�ร์เจนติน�	ยูเครน

การค้า
	 รายการ	 2556	 2557	 2558

การผลิต
	 รายการ	 2556	 2557	 2558*
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	 1.	ม�ตรก�รนำ�เข�้ป	ี2558	ก�รนำ�เข�้ภ�ยใต้
คว�มตกลงเขตก�รค้�เสรีอ�เซียน	(AFTA)	และ
โครงก�รลงทนุเกษตรแบบมีพนัธสญัญ�กับประเทศ
เพือ่นบ�้น	ต�มยทุธศ�สตรค์ว�มรว่มมอืท�งเศรษฐกจิ 
อิระวดี-เจ้�พระย�-แม่โขง	 (ACMECS)	 ภ�ษี 
ร้อยละ	0	และไม่จำ�กัดปริม�ณก�รนำ�เข้�	ดังนี้		 
	 	 1.1	องค์ก�รคลังสินค�้	 (อคส.)	 นำ�เข้�ได้
ตลอดทัง้ป	ีโดยใหจ้ดัทำ�แผนก�รจดัซือ้ใหส้อดคลอ้ง
กับสถ�นก�รณ์ด้�นก�รผลิต	 ก�รตล�ด	 ภ�วะ
ร�ค�	 และคว�มต้องก�รใช้เพื่อไม่ให้กระทบต่อ
ร�ค�ผลผลิตในประเทศ	 	 	
				1.2	ผู้นำ�เข้�ทั่วไป	นำ�เข้�ได้ตั้งแต่วันที่	1	
ก.พ.-31	 ส.ค.2558	 	 และก�รนำ�เข้�ต้องปฏิบัติ
ต�มข้อกำ�หนดม�ตรฐ�นควบคุมก�รนำ�เข้�ต�ม	
พรบ.ควบคุมคุณภ�พอ�ห�รสัตว์	พ.ศ.	2525	
	 2.	ม�ตรก�รสง่ออก	ผูส้ง่ออกตอ้งจดทะเบยีน
เป็นผู้ส่งออกซ้ือสินค้�ม�ตรฐ�นและมีหนังสือ
รบัรองม�ตรฐ�น	ประกอบพิธกี�รตรวจปลอ่ยห�ก
ส่งออกท�งด่วนท่�เรือกรุงเทพ	แหลมฉบัง	และ
ม�บต�พุด			

การผลิต

การตลาด

มาตรการ    

	ในปี	2558	เนื้อที่เพ�ะ

ปลูกข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ภ�พรวมทั้งประเทศ

ลดลง	เนื่องจ�กปี	2558	ฝนม�ล่�ช้�	ปริม�ณน้ำ�ไม่

เพียงพอตอ่ก�รเพ�ะปลูกบ�งส่วนปรับเปลีย่นไปปลกูพชือืน่	

เชน่	มันสำ�ปะหลงัโรงง�น	เน่ืองจ�กร�ค�ด	ีและออ้ยโรงง�น 

ท่ีมีโรงง�นน้ำ�ต�ลส่งเสริม	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่ลดลง	

เนื่องจ�กฝนทิ้งช่วงและกระทบแล้งปริม�ณน้ำ�ไม่

เพยีงพอตอ่ก�รเพ�ะปลกูทำ�ใหต้น้ข�้วโพด

เจริญเติบโตได้ไม่ดี	

  

คว�มต้องก�รใชข้�้วโพดเล้ียงสตัวเ์พิม่ขึน้	

เน่ืองจ�กก�รขย�ยตัวของภ�คอุตส�หกรรมก�ร 

เลีย้งสตัว	์ในขณะทีป่รมิ�ณผลผลติลดลง	จ�กผลกระทบ 

ของภัยแล้ง	ทำ�ให้ผลผลิตไม่เพียงพอกับคว�มต้องก�ร

ใช้ภ�ยในประเทศ	 	 	



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

2.54 6.81 9.39 19.70 26.49 17.54 5.21 3.14 1.55 1.84 2.15 3.64 นครร�ชสีม�	

กำ�แพงเพชร	 

ชัยภูมิ	ก�ญจนบุรี

อุบลร�ชธ�นี

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.พ. เม.ย. มิิ.ย. ส.ค.ม.ค. มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. ต.ค.

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2557 ปี 2558

ปีเพาะปลูก 2557/58

12

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 300,000

100,001-300,000

50,001-100,000

≤ 50,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก
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ปลูก : ตลอดปี   

เก็บเกี่ยว : ต.ค.-ก.ย. (ม.ค.-ก.พ. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)  มันสำ�ปะหลังโรงงาน

ที่ม� : 1/	องค์ก�รอ�ห�รและเกษตรแห่งสหประช�ช�ติ			2/	กรมศุลก�กร	 	 	 	 	 	

หม�ยเหตุ : 1.		*	ข้อมูลเบื้องต้น		 	

	 2.		ปี	2556	2557	2558	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2555/56	2556/57	2557/58	 	

1.	 จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 550,012	 535,352	 569,006*

2.	 เนื้อที่เก็บเกี่ยว	(ไร่)	 	8,656,942		 	8,431,223		 8,961,344

3.	 ผลผลิต	(ตัน)	 30,227,542			30,022,052		 32,357,741

4.	 ผลผลิตต่อไร	่(กก.)	 3,492	 3,561	 3,611

5.	 ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 1,813	 1,871	 1,876

6.	 ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

	 หัวมันสำ�ปะหลังสดคละ	 2,120		 	2,130		 2,220

7.	 ผลตอบแทนสุทธ	ิ(บาท/ตัน)	 307	 259	 344

8. ม�ตรฐ�น   

	 8.1	มันสำ�ปะหลังอัดเม็ด   

	 	 8.1.1	ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมท่ี	มอก.	330/2523		

	 	 8.1.2	ประก�ศกระทรวงพ�ณิชย์	 เร่ือง	 กำ�หนดให้ผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง 

	 	 	 เป็นสินค้�ม�ตรฐ�น	และม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง	(ฉบับที	่4) 

	 	 	 พ.ศ.	2545	 	

	 8	2.	แป้งมันสำ�ปะหลัง   

	 	 	 ประก�ศกระทรวงพ�ณิชย์	 เรื่อง	 กำ�หนดให้แป้งมันสำ�ปะหลังเป็น 

	 	 สินค้�ม�ตรฐ�น	และม�ตรฐ�นสินค�้แป้งมันสำ�ปะหลัง	(ฉบับที	่4)	

	 	 พ.ศ.	2547	 	 	

1.	การค้าของโลก	(ล้านตันหัวมันสด)1/	 35.30	 38.20	 45.40
2.	ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%)		 76.01	 77.66	 74.67
3.	ใช้ในประเทศ	(ล้านตันหัวมันสด) 8.23 8.64 9.48
4. ส่งออก 2/   
		 4.1	มันเส้น	 	 	
		 	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 5,755,375	 6,777,097	 7,259,774
		 	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 39,515	 48,873	 51,869
		 4.2	มันสำ�ปะหลังอัดเม็ด   
		 	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 59,082	 23,054	 38,860
		 	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 416	 157	 291
		 4.3	แป้งมันสำ�ปะหลัง   
		 	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 3,342,964	 3,959,303	 3,828,468
		 	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 54,918	 62,686	 62,614
5.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	2/   
	 5.1	มันเส้น		 6,896	 7,194	 7,235
		 5.2	มันสำ�ปะหลังอัดเม็ด		 6,887	 6,899	 8,125
		 5.3	แป้งมันสำ�ปะหลัง	 14,257	 13,665	 14,186
6.	คู่ค้าที่สำาคัญ	   
	 6.1	มันเส้น	 จีน	 	
		 6.2	มันสำ�ปะหลังอัดเม็ด	 จีน	ญี่ปุ่น		 	
		 6.3	แป้งมันสำ�ปะหลัง	 จีน	อินโดนีเซีย	ไต้หวัน	ม�เลเซีย	 	
	 6.4	แป้งมันสำ�ปะหลังดัดแปร	 ญี่ปุ่น	จีน	อินโดนีเซีย	 	
	7.	คู่แข่งที่สำาคัญ		 เวียดน�ม		 	

การค้า
	 รายการ	 2556	 2557	 2558

การผลิต
	 รายการ	 2556	 2557	 2558

-

		 เนื้อที่เก็บเก่ียว	 ท้ังประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	
เนื่องจ�กร�ค�ที่เกษตรกรข�ยได้อยู่ในเกณฑ์ดี	และ
มีนโยบ�ยภ�ครัฐส่งเสริมให้ปลูกทดแทนในพื้นที่น� 
ไม่เหม�ะสมในก�รเพ�ะปลูกข้�ว	 ประกอบกับ 
แนวโน้มคว�มต้องก�รใช้มันสำ�ปะหลังเพิ่มขึ้น 
อย่�งต่อเนื่อง	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่ปี	 2558	 
เพิ่มขึ้นจ�กก�รที่เกษตรกรมีก�รบำ�รุงรักษ�ที่ดีขึ้น	 
เชน่	ก�รแชท่อ่นพนัธุก์อ่นก�รเพ�ะปลกูเพือ่ปอ้งกนั	
ก�รระบ�ดของเพลี้ยแปง้	ก�รใส่ปุย๋เพือ่เพิม่ผลผลติ 
ก�รเลือกใช้ท่อนพันธ์ุท่ีดี	 อีกท้ังยังมีปริม�ณน้ำ�ฝน 
เพียงพอต่อก�รเจริญเติบโตส่งผลให้ผลผลิตรวมทั้ง
ประเทศเพิ่มขึ้น	

				ผลผลิตมนัสำ�ปะหลงัเข�้สูก่ระบวนก�รแปรรปูทัง้หมด		 
โดยแปรรูปเป็น	มันเส้น	มันอัดเม็ด	แป้งมันสำ�ปะหลัง	
และเอท�นอลเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตส�หกรรม 
ต่อเนื่อง	 โดยป	ี2558	คว�มต้องก�รใช้ภ�ยในประเทศ
ประม�ณร้อยละ	20	ที่เหลือร้อยละ	80	เป็นก�รส่งออก	 
ตล�ดส่งออกที่สำ�คัญของไทยส่วนใหญ่อยู่ในทวีป
เอเซีย	

การผลิต

การตลาด

มาตรการ

	 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	 8	 ธันว�คม	 2558	 และ	 วันที่	 9	 กุมภ�พันธ	์ 2559	
อนุมัติแนวท�งก�รบริห�รจัดก�รตล�ดมันสำ�ปะหลัง	ปี	2558/59	ดังนี้  
	 1)	 โครงก�รเพิม่ประสทิธภิ�พก�รเพ�ะปลกูมนัสำ�ปะหลงัในระบบน้ำ�หยด	ปี	2558/59
	 	 -	 เพื่อเพิ่มผลผลิตต่ไร่สูงขึ้น	ส่งผลให้ต้นทุนเฉลี่ยลดลง
	 2)	 โครงก�รชะลอก�รเก็บเกี่ยวมันสำ�ปะหลัง	ปี	2558/59
	 	 -	 เพื่อให้เกษตรกรมีเงินไว้ใช้จ่�ยระหว�่งชะลอก�รเก็บเกี่ยว
	 3)	 โครงก�รสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือรวบรวและสร้�งมูลค่�เพ่ิมมันสำ�ปะหลัง	ปี	2558/59	
	 	 -	 เพื่อให้สหกรณ์ภ�คก�รเกษตร	 กลุ่มเกษตรกร	 และกลุ่มวิส�หกิจชุมชน	 
มีเงินหมุนเวียนในก�รรวบรวม	รับซื้อ	และแปรรูปมันสำ�ปะหลังเพื่อสร�้งมูลค�่เพิ่ม



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทย

20.48 27.92 25.87 20.99 4.56 0.18

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

หน่วย : ร้อยละ

ปี 2557 แหล่งเพาะปลูก 
5 อันดับแรก

ปี 2558

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ก�ญจนบุรี	นครร�ชสีม�	

นครสวรรค์	ขอนแก่น	

อุดรธ�นี

14

ปีเพาะปลูก 2557/58

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 300,000

100,001-300,000

50,001-100,000

≤ 50,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก
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ปลูก : ต.ค.-ก.ค.   

เก็บเกี่ยว : ธ.ค.-พ.ค. (ธ.ค.-มี.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)   อ้อยโรงงาน-นํ้าตาล

1.	 จำานวนเกษตรกร	(ราย)1/	 291,764	 309,821	 336,851

2.	 เนื้อที่เก็บเกี่ยว	(ไร่)	 8,259,969	 8,456,409	 9,591,448

3.	 ผลผลิต	(ตัน)		 100,095,580	 103,697,005	 106,333,451

	 ผลผลิตน้ำ�ต�ล	(ตัน)	 10,810,323	 11,199,277	 11,484,013

4.	 ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 12,118	 	12,263	 11,086

5.	 ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 787	 822	 952

6.	 ราคาที่เกษตรกรขายได้		 917	 855	 850

	 (บ�ท/ตัน)

	 6.1	ร�ค�อ้อยขั้นต้น		 	950		 	900		 900

	 	 ณ	หน้�โรงง�น	1/ 

	 6.2	ร�ค�อ้อยขั้นสุดท�้ย		 999	 958	 854

	 	 ณ	หน้�โรงง�น	1/ 

7.	 ผลตอบแทนสุทธิ	(บ�ท/ตัน)	 130	 33	 -247

8.	 ม�ตรฐ�นก�รผลิตน้ำ�ต�ล	1/   

	 8.1	ประก�ศคณะกรรมก�รอ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ย	ฉบับที	่2/2537  

	 8.2		ประก�ศคณะกรรมก�รอ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ย	ฉบับที	่8/2539  

	 8.3	ประก�ศคณะกรรมก�รอ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ย	ฉบับที	่1/2543  

1.	การค้าของโลก	(ล้านตัน)	2/	 55.53	 57.65	 54.13

2.	ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%)	 12.05	 12.49	 14.78

3.	ใช้ในประเทศ	(ล้านตัน)	 2.46	 2.47	 2.50

4. ส่งออก 3/   

	 4.1	น้ำ�ต�ลทร�ยดิบ   

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 3,128,252	 3,520,012	 3,611,258

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 41,191	 46,217	 39,771

	 4.2	น้ำ�ต�ลทร�ยข�ว   

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 2,866,694	 2,773,578	 3,980,070

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 44,304	 41,725	 50,326

5.	ราคาส่งออก	3/   

	 5.1	น้ำ�ต�ลทร�ยดิบ	(บ�ท/ตัน)	 13,167	 13,130	 11,014

		 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 431.66	 407.23	 330.53

		 5.2	น้ำ�ต�ลทร�ยข�ว	(บ�ท/ตัน)	 15,455	 15,044	 12,645

		 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 506.88		 	466.60		 373.15

6.	คู่ค้าที่สำาคัญ	 อินโดนีเซีย	จีน	ญี่ปุ่น	เมียนม�ร์	

	 	 	 ซูด�น	กัมพูช�	 	 	 	

7.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 บร�ซิล	อินเดีย	ออสเตรเลีย		 	 		

การค้า
	 รายการ	 2556	 2557	 2558

การผลิต
	 รายการ	 2556	 2557	 2558

ที่ม� : 1/	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ย	2/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�	3/	กรมศุลก�กร	

หม�ยเหตุ : 1.	ปี	2556	2557	2558	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2555/56	2556/57	2557/58	 	

	 2.	ก�รผลิต	ปี	2558	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ย

	 3.	อัตร�แปลง	:	อ้อยสด	1,000	กก.	=	น้ำ�ต�ล	108	กก.	  

	 เน้ือทีเ่กบ็เกีย่วเพิม่ขึน้	เนือ่งจ�ก 

มีก�รส่งเสริมก�รปลูกอ้อยโรงง�น

จ�กผูป้ระกอบก�ร	และภ�ครัฐ	โดย

ขย�ยพืน้ทีเ่พ�ะปลกูออ้ยโรงง�นแทนที่

น�ข้�ว	สำ�หรับผลผลิตต่อไร่ลดลง	

เนื่องจ�กประสบภัยแล้งฝนทิ้งช่วง	

ประกอบกับบ�งพื้นที่มีก�รระบ�ด 

ของโรคใบข�ว	ทำ�ใหต้น้ออ้ยเจรญิเตบิโต 

ไม่ดี	 แต่ภ�พรวมผลผลิตรวมทั้ง 

ประเทศเพิ่มข้ึนต�มก�รเพิ่มของ 

เนื้อที่เก็บเกี่ยว	 	

	 1.	ก�รบริโภคน้ำ�ต�ลภ�ยในประเทศ	และคว�มตอ้งก�ร
ใช้ในภ�คอุตส�หกรรมเพิ่มขึ้นต�มภ�วะเศรษฐกิจและ 
ก�รขย�ยก�รลงทุนในอุตส�หกรรมอ�ห�รและเครื่องดื่ม	
	 2.	ก�รส่งออกน้ำ�ต�ลมีปริม�ณและมูลค่�เพิ่มขึ้น
เนื่องจ�กผลผลิตน้ำ�ต�ลเพิ่มขึ้นและตล�ดต่�งประเทศ 
มีคว�มต้องก�รม�กขึ้น		 	

	 1.	ร่�งยุทธศ�สตร์อ้อยโรงง�นและน้ำ�ต�ลทร�ย	 ระยะ	
12	ปี	(ปี	2558-2569)		 	 	
	 2.	ประก�ศเขตเหม�ะสมสำ�หรับก�รปลูกอ้อยโรงง�น	
ใน	48	จังหวัด	 	
	 3.	ส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกข้�วในพื้นที่ที่ไม่เหม�ะสม	
ปรับเปลี่ยนม�ปลูกอ้อยโรงง�นแทน	 	

การผลิต

มาตรการ

การตลาด



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทย

9.42 9.02 10.33 10.54 11.16 12.47 5.71 2.54 4.13 6.98 8.55 9.15 ประจวบคีรีขันธ์	ระยอง	

ร�ชบุรี	เพชรบุรี	

ลำ�ป�ง

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2558

16

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 30,000

10,001-30,000

≤ 10,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก
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การค้า
	 รายการ	 2556	 2557	 2558

การผลิต
	 รายการ	 2556	 2557	 2558*

ปลูก : ตลอดปี    

เก็บเกี่ยว : ม.ค.-ธ.ค. (พ.ค.-มิ.ย. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)   สับปะรดโรงงาน

ที่ม� : 1/	Globol	Trade	Atlas		2/	กรมศุลก�กร		 	 	 	 	 	 	 	

หม�ยเหตุ :	 1.	*ข้อมูลเบื้องต้น	

	 2.	ก�รค้�ของโลก	:	เฉพ�ะสับปะรดกระป๋อง		 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 3.	อัตร�แปลง	

	 	 3.1	สับปะรดสด	5	กก.	=	สับปะรดแห้ง/กวน	1	กก.	

	 	 3.2	สับปะรดสด	3.33	กก.	=	สับปะรดกระป๋อง	1	กก.	

	 	 3.3	สับปะรดสด	4	กก.	=	น้ำ�สับปะรด	1	กก.          

1.	การค้าของโลก	(ล้านตัน)1/ 1.05	 0.97	 0.95*

2.	ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%)	 51.40	 53.75	 45.00*

3.	ใช้ในประเทศ	(ล้านตัน) 0.21 0.20 0.20

4. ส่งออก 2/   

	 4.1	สับปะรดกระป๋อง	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 555,301	 518,569	 476,991

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 15,112	 16,052	 18,676

	 4.2	น้ำ�สับปะรด   

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 141,711	 104,557	 85,707

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 4,551	 4,264	 5,373

	 4.3	สับปะรดกวน	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 36,460	 33,189	 27,191

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 2,538	 2,799	 2,702

	 4.4	ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 13,037	 12,414	 16,338

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 417	 342	 699

5.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	2/   

	 5.1	สับปะรดกระป๋อง	 27,215	 30,955	 39,153

	 5.2	น้ำ�สับปะรด	 32,113	 40,783	 62,691

	 5.3	สับปะรดกวน	 69,622	 84,349	 99,380

6.	คู่ค้าที่สำาคัญ   

	 6.1	 สับปะรดกระป๋อง	 สหรัฐอเมริก�	เยอรมัน	รัสเซีย	สหรัฐอ�หรับ

		 6.2	 น้ำ�สับปะรด	 เนเธอร์แลนด์	สหรัฐอเมริก�	ออสเตรเลีย

	 6.3	 สับปะรดกวน	 สหรัฐอเมริก�	รัสเซีย	ญี่ปุ่น		 	

7.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 ฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย		 	

1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 	39,626		 	40,985		 	32,150	

2.	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	(ไร่)	 532,947		 	452,352		 	449,914	

3.	ผลผลิต	(ตัน)	 2,067,908			1,916,830		 	1,784,573	

4.	ผลผลิตต่อไร	่(กก.)	 	3,880		 	4,237		 	3,966	

5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 3,906		 	3,870		 	3,602

6.	ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

	 6.1	สับปะรดโรงง�น		 	4,530		 	7,150		 	10,290	

	 6.2	สับปะรดบริโภคสด		 	7,424		 	9,008		 	12,567	

7. ผลตอบแทนสุทธิสับปะรดโรงง�น 	 624		 3,280		 6,688	

 (บาท/ตัน) 

8. ม�ตรฐ�น   

	 8.1	ม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรสับปะรด	มกษ.	4-2546	 	

	 8.2	ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมสับปะรดกระป๋อง	มอก.	51-2530	 		

	 8.3	ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมสับปะรดเยือกแข็ง	มอก.	425-2525

	 8.4	ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมน้ำ�ผลไม้	:	น้ำ�สับปะรด	มอก.	112-2517  

 

	 เนือ้ทีเ่กบ็เกีย่วสบัปะรดลดลง	เนือ่งจ�ก
สับปะรดทีป่ลกูแซมในสวนย�งพ�ร�	ปัจจบุนั
ต้นย�งโตจนไม่ส�ม�รถปลูกสับปะรดได้
อีกประกอบกับในบ�งพื้นที่ได้ปรับเปล่ียน 
จ�กก�รปลูกสบัปะรดโรงง�นเป็นสบัปะรดบรโิภค	
(พนัธุต์ร�ดสทีอง)	ม�กขึน้	ส่วนผลผลติตอ่ไร ่
ลดลงจ�กปี	 2557	 เนื่องจ�กปี	 2558	 
มีลกัษณะอ�ก�ศรอ้นกว�่ปทีีแ่ลว้	และประสบ
ปัญห�ภัยแล้ง	ทำ�ให้ต้นสับปะรดไม่สมบูรณ์	
ผลสบัปะรดมขีน�ดและน้ำ�หนกัลดลง	ส่งผลให ้
ภ�พรวมผลผลิตลดลงไปด้วย	

การผลิต
การตลาด

	 1.	 ไทยเป็นผู้ส่งออกสับปะรดกระป๋องและ
น้ำ�สบัปะรดร�ยใหญข่องโลกมส่ีวนแบง่ก�รตล�ด
ในตล�ดโลกร้อยละ	50	 	
	 2.	 มูลค่�ก�รส่งออกประม�ณปีละ	 20,000		
ล้�นบ�ท	 	 	 	
	 3.	 มีก�รกำ�หนดค่�ส�รไนเตรทตกค้�งใน
สับปะรดกระป๋องไม่เกิน	25	ppm	 	
	 4.	 ก�รสง่ออกผลสดไปสหรัฐอเมริก�ตอ้งผ�่น 
ก�รฉ�ยรังสีแกมม่�ที่ระดับ	400	เกรย์	
	 5.	 ประเทศคูค่�้ใช้ม�ตรก�รทีมิ่ใชภ่�ษี	(NTBs	
และ	NTMs)	เพิ่มขึ้น	เช่น	ม�ตรก�รสุขอน�มัย	
คำ�รบัรองก�รนำ�เข�้	ข้อกำ�หนดท�งเทคนคิก�รค�้	 
ก�รจำ�กดัจดุนำ�เข�้	ระบบรบัรองคณุภ�พคว�มปลอดภยั	 
เป็นต้น		 	 	

มาตรการ

	 1.	 ขับเคลื่อนแผนง�นต�มยุทธศ�สตร์ 
สู่ก�รปฏิบัติแบบบูรณ�ก�รขององค์กรเกษตรกร	
ผู้ประกอบก�รโรงง�นแปรรูป	 และหน่วยง�น
ภ�ครัฐ	 ผ่�น	 Single	 Command	 ระดับ
จังหวัด	
	 2.	 ส่งเสริมก�รปลูกในพื้นที่ที่มีศักยภ�พ 
ในเขตเหม�ะสม	(Zoning)	เพือ่ลดตน้ทุนก�รผลิต	 
เพิ่มผลผลิตต่อไร่	 และเพิ่มคุณภ�พผลผลิตให้
สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของตล�ด		
3.	 ส่งเสริมก�รพัฒน�พันธุ์	 และขย�ยพันธุ์ดี 
ไปสู่เกษตรกร	 	
	 4.	รณรงค์สง่เสรมิก�รบรโิภคสบัปะรดและ
ผลิตภัณฑ์ภ�ยในประเทศ		



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทย

5.54 19.02 1.90 4.32 0.51 0.09 3.16 53.47 11.81 0.18

0.31 3.98 1.13 28.27 4.79 0.64 0.03 1.11 13.83 41.46 4.45

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�กช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. ธ.ค. ก.พ. เม.ย.พ.ย. ม.ค. มี.ค. พ.ค.

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก 
5 อันดับแรก

ปี 2558ปี 2557

ขอนแก่น

เชียงร�ย	

แม่ฮ่องสอน	

อุดรธ�นี	น่�น

ปีเพาะปลูก 2557/58
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เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 20,000

5,001-20,000

≤ 5,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



การค้า
	 รายการ	 2556	 2557	 2558

การผลิต
	 รายการ	 2556	 2557	 2558*

ถั่วเหลือง

ที่ม� : 1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�				2/	กรมศุลก�กร	 	

หม�ยเหตุ :	 1.	*	ประม�ณก�ร		 	 	 	 	

	 2.	ปี	2556	2557	2558	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2556/57	2557/58	2558/589	 	

	 3.	n.s.	หม�ยถึง	จำ�นวนน้อยม�ก     

 

1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 31,381	 45,279	 35,134

2.	เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)	 195,548	 237,021	 217,171	

	 ในเขตชลประท�น	 88,171	 81,338	 97,681

	 นอกเขตชลประท�น	 107,377	 155,683	 119,490

3.	ผลผลิต	(ตัน)	 52,740	 57,626	 56,963

	 ในเขตชลประท�น	 26,282	 24,010	 26,699

	 นอกเขตชลประท�น	 26,458	 33,616	 30,264

4.	ผลผลิตต่อไร	่(กก.)	 270	 243	 262

	 ในเขตชลประท�น	 298	 295	 273

	 นอกเขตชลประท�น	 246	 215	 253

5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 14,526	 15,082	 15,821

6.	ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

	 ถั่วเหลืองคละ	 18,510	 15,710	 15,190

7.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 3,984	 628	 -631

1.	การค้าของโลก	(ล้านตัน)	1/	 112.77	 125.96	 129.79	

2.	ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%) n.s. n.s. n.s. 

3.	ใช้ในประเทศ	(ล้านตัน)	 1.74	 1.94	 2.60	

4. นำ�เข้� 2/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 1,678,678	 1,898,295	 2,557,384	

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 31,232	 34,996	 38,288

5. ส่งออก 2/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 1,989	 11,595	 9,317

	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 72	 235	 172

6.	ราคา   

	 6.1	ร�ค�นำ�เข้�	(บ�ท/กก.)2/	 18.60	 18.44	 15.00

	 6.2	ร�ค�ตล�ดชิค�โก		 516.99	 456.51	 347.22

	 	 		(ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)1/ 

	 6.3	ร�ค�ตล�ดชิค�โก	(บ�ท/กก.)1/	 15.93	 14.91	 11.92

7.	คู่ค้าที่สำาคัญ	 บร�ซิล	สหรัฐอเมริก�	อ�ร์เจนติน�	 	

รุ่น 1 (ฤดูฝน) ปลูก : พ.ค.-ต.ค. เก็บเกี่ยว : ก.ค.-ธ.ค.   

รุ่น 2 (ฤดูแล้ง) ปลูก : พ.ย.-ก.พ. เก็บเกี่ยว : ม.ค.-พ.ค.   
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	 เนือ้ทีเ่พ�ะปลกูถัว่เหลอืงลดลง	เนือ่งจ�ก

ก�รข�ดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี	 และปริม�ณ

เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองท่ีผลิตให้แก่เกษตรกร 

ป	ี2558	ลดลง	แมว้�่ป	ี2557	มีก�รสง่เสรมิ 

ให้ขย�ยเนื้อที่เพ�ะปลูกแต่ผลผลิตได้รับ

คว�มเสยีห�ยจ�กภัยแลง้	สง่ผลใหเ้มลด็พนัธุ ์

มีร�ค�แพง	 ประกอบกับต้นทุนก�รผลิต 

ถัว่เหลอืงสงูขึน้ต�มปจัจยัก�รผลิต	สง่ผลให ้

เกษตรกรปรับเปล่ียนไปปลูกพืชอื่น	 เช่น	

อ้อยโรงง�น	 ข้�วโพดหว�น	 และพืชผัก	 

ส่วนผลผลิตตอ่ไรเ่พิม่ขึน้	เน่ืองจ�กแหลง่ผลติ 

สว่นใหญ	่มกี�รบรหิ�รจดัก�รน้ำ�ท่ีเพียงพอ 

ต่อก�รเพ�ะปลูก	 และเกษตรกรดูแลดี	

อย่�งไรก็ต�มภ�พรวมผลผลิตท้ังประเทศ

ลดลงต�มก�รลดลงของเนื้อที่เพ�ะปลูก	

การผลิต

	 1.	คว�มตอ้งก�รใชเ้มลด็ถัว่เหลอืงภ�ยใน

ประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นก�รใช้ประโยชน์ 

มีหล�ยวัตถุประสงค์	 ได้แก่	 สกัดน้ำ�มัน	 

ทำ�พนัธุ	์และแปรรปูผลติภณัฑอ์�ห�ร	คิดเปน็ 

ร้อยละ	68.03	ร้อยละ	31.49	และร้อยละ	

0.14	 ของคว�มต้องก�รใช้เมล็ดถั่วเหลือง

ภ�ยในประเทศ	(ปี	2558)	

	 2.	ก�รนำ�เข�้เมลด็ถัว่เหลอืงมคีว�มผนัผวน	

ต�มร�ค�เมล็ดถั่วเหลืองโลก	และร�ค�พืช

อ�ห�รสัตว์ที่ใช้ทดแทนกัน	ปี	2558	นำ�เข�้ 

ถั่วเหลือง	 ร้อยละ	 97.82	 ของปริม�ณ 

คว�มต้องก�รใช้	 โดยนำ�เข้�จ�กบร�ซิล	

สหรัฐอเมริก�	และอ�รเ์จนตนิ�	สว่นก�รสง่ออก 

มเีพียงเลก็นอ้ยเมือ่เทยีบกบัปรมิ�ณก�รนำ�เข�้ 

ตล�ดสง่ออก	ไดแ้ก	่ประเทศไนจเีรยี	และประเทศ 

ในกลุ่ม	AFTA	 	 	

 

การตลาด

					นำ�เข�้เสรีไม่จำ�กัดปริม�ณและช่วง

เวล�นำ�เข�้	และให้ผูน้ำ�เข�้สนบัสนนุและ

ส่งเสริมก�รผลิตถั่วเหลืองภ�ยในประเทศ	

โดยรับซื้อผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองที่ผลิตได้

ภ�ยในประเทศในร�ค�ต�มกลไกตล�ด	แต่

ไมต่่ำ�กว่�ร�ค�ขัน้ต่ำ�ต�มชัน้คณุภ�พ	ต�ม

ที่คณะกรรมก�รพืชน้ำ�มันและน้ำ�มันพืช 

เป็นผู้กำ�หนด  

มาตรการ



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเขียวของประเทศไทย

ปี 2557 ปี 2558 แหล่งเพาะปลูก

5 อันดับแรก
10.33 1.39 4.55 39.09 17.50 2.09 1.61 8.47 12.89 1.79 0.28 0.01 เพชรบูรณ์	

นครสวรรค์	ต�ก	

พิจิตร	สุโขทัย
4.83 5.57 3.13 7.74 29.28 28.06 0.29 1.80 13.50 5.13 0.66 0.01

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. ธ.ค. ก.พ. เม.ย.พ.ย. ม.ค. มี.ค. พ.ค. มิ.ย.

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�กช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก

หน่วย : ร้อยละ

ปีเพาะปลูก 2557/58
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เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 30,000

10,001-30,000

≤ 2,001-10,000

≤ 2,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



การค้า
	 รายการ	 2556	 2557	 2558

การผลิต
	 รายการ	 2556	 2557	 2558*

ถั่วเขียว

ที่ม� : 1/	กรมศุลก�กร		 	 	

หม�ยเหตุ : 1. *	ประม�ณก�ร		 	 	

	 2.	ปี	2556	2557	2558	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2556/57	2557/58	2558/59	 	 	   

1.	 ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 100,346	 115,317	 102,000	

2. นำ�เข้� 1/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 24,128	 30,741	 23,753

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 582.11	 925.74	 950.23

3. ส่งออก	1/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 39,381	 14,724	 15,754

	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 517.43		 	568.07		 702.88

4.	ราคา	(บาท/กก.)1/   

	 4.1	ร�ค�นำ�เข้�	 24.13 30.11 40.09 

	 4.2	ร�ค�ส่งออก		 21.84	 38.58	 39.42

5.	 คู่ค้าที่สำาคัญ	 เมียนม�ร์	ออสเตรเลีย		เคนย�	กัมพูช�

	 	 	 แคน�ด�	

6.	 คู่แข่งที่สำาคัญ	 เมียนม�ร์	ออสเตรเลีย	อินโดนีเซีย	 	

รุ่น 1 (ฤดูฝน) ปลูก : พ.ค.-ต.ค. เก็บเกี่ยว : ก.ค.-ม.ค.   

รุ่น 2 (ฤดูแล้ง) ปลูก : พ.ย.-เม.ย. เก็บเกี่ยว : ม.ค.-มิ.ย.   

1.	 เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)	 868,754	 848,724	 855,304

2.	 ผลผลิต	(ตัน)	 99,907	 99,301	 98,360

3.	 ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 115	 117	 115

4.	 ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 19,089	 	19,197		 19,782

5.	 ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

	 ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ	 25,590	 32,750	 32,800

6.	 ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 6,501	 13,553	 13,018
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-	 เนือ้ทีเ่พ�ะปลกูถ่ัวเขียวเพิม่ขึน้	เน่ืองจ�ก

ภ�ครฐัมกี�รสง่เสรมิใหป้ลกูพชืใชน้้ำ�นอ้ย	

แทนก�รปลูกข�้วน�ปรงั	สำ�หรบัผลผลติต่อไร ่

ลดลง	 เนื่องจ�กประสบปัญห�ภัยแล้ง 

มปีริม�ณน้ำ�ไมเ่พยีงพอตอ่ก�รเพ�ะปลกู

					คว�มตอ้งก�รใชถ้ัว่เขยีวในประเทศเพิม่ขึน้	 

เน่ืองจ�กภ�ครัฐมีม�ตรก�รชว่ยเหลือเกษตรกร

ที่ได้รับผลกระทบจ�กภัยแล้ง	 โดยสนับสนุน 

ใหป้ลกูถัว่เขยีวเปน็พชืทดแทน	รวมท้ังคว�มตอ้งก�ร 

ในภ�คอตุส�หกรรมอ�ห�รมเีพิม่ขึน้	ขณะท่ีก�รผลติ 

ในประเทศมไีมเ่พยีงพอ	ทำ�ใหต้อ้งพึง่พ�ก�รนำ�เข�้

จ�กต�่งประเทศ	ได้แก่	เมียนม�ร์	ออสเตรเลีย

การผลิต

การตลาด

มาตรการ

	 ส่งเสริมปลูกเป็นพืชใช้น้ำ�น้อยหลังก�รทำ�น�ทดแทนก�รปลูก 

ข้�วน�ปรัง	 	 	



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วลิสงของประเทศไทย
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แหล่งเพาะปลูก 5 อันดับแรก

25.53 19.67 7.49 9.60 5.16 0.94 1.95 12.36 12.99 3.02 1.08 0.21

ลำ�ป�ง	เชียงใหม่	พะเย�	

อุตรดิตถ์	สระบุรี2.83 19.82 17.53 10.10 8.47 7.95 0.39 2.33 10.45 15.79 3.69 0.65

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�กช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก

ปี 2557 ปี 2558

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

หน่วย : ร้อยละ

ปีเพาะปลูก 2557/58

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 5,000

1,001-5,000

1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



การค้า
	 รายการ	 2556	 2557	 2558

การผลิต
	 รายการ	 2556	 2557	 2558*

ถั่วลิสงรุ่น 1 (ฤดูฝน) ปลูก : พ.ค.-ต.ค. เก็บเกี่ยว : ก.ค.-ม.ค. 

รุ่น 2 (ฤดูแล้ง) ปลูก : พ.ย.-เม.ย. เก็บเกี่ยว : ม.ค.-มิ.ย.    

 

1.	 การค้าของโลก	(ล้านตัน)	1/	 2.65	 2.89	 3.21

2.	 ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 138,867	 	143,380		 	164,595	

3. นำ�เข้�	2/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 93,787	 	75,989		 	79,784	

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 1,969.23	 	1,093.08	 	1,100.00

4. ส่งออก 2/   

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 840	 313	 231

		 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 16.68	 5.01	 2.07

5.	ราคา	(บาท/กก.)	2/   

		 5.1	ร�ค�นำ�เข้�		 21.00	 15.98	 13.79

		 5.2	ร�ค�ส่งออก		 19.86	 16.01	 8.96	

6.	คู่ค้าที่สำาคัญ	 เวียดน�ม	จีน	ม�เลเซีย	ล�ว	สหรัฐอเมริก�		

7.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 จีน	อินเดีย	เวียดน�ม	 	

	1.	เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)	 176,610	 147,120	 135,902

	2.	ผลผลิต	(ตัน)	 45,920	 39,670	 36,337

	3.	ผลผลิตต่อไร	่(กก.)	 260	 270	 267

	4.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 19,665	 	19,703		 	19,962 

	5.	ราคาที่เกษตรกรขายได	้(บาท/ตัน)	 	 	

 ถั่วลิสงเปลือกแห้งคละ	 40,510	 48,520	 48,520

	6.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 20,845	 28,817	 28,558

ที่ม� : 1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�		2/กรมศุลก�กร		 	 	

หม�ยเหตุ : 1. *	ประม�ณก�ร		 	 	

	 2.	ปี	2556	2557	2558	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2556/57	2557/58	2558/59	 	 	   
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	 เน้ือทีเ่พ�ะปลกูลดลง	เนือ่งจ�ก

ต้นทุนในก�รผลิตสูงถึงแม้ว่�

ร�ค�ถั่วลิสงที่เกษตรกรข�ยได้

จะอยูใ่นเกณฑด์	ีแตผ่ลตอบแทน

ไมจ่งูใจใหเ้กษตรกรปลกูเพ่ิมขึน้

ทำ�ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไป

ปลกูพชืชนดิอ่ืนทีใ่ห้ผลตอบแทน 

ที่ดีกว่�	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่ 

ลดลง	เนื่องจ�กประสบภัยแล้ง	

	 ถั่วลิสงที่ผลิตได้ภ�ยในประเทศมีไม่เพียงพอกับ
คว�มต้องก�รใช้	 ทำ�ให้ต้องพึ่งพ�ก�รนำ�เข้�จ�ก 
ต่�งประเทศเป็นหลัก		 	 	
    

 สง่เสริมปลูกเปน็พชืใชน้้ำ�นอ้ยหลังก�รทำ�น�ทดแทน

ก�รปลูกข้�วน�ปรัง

มาตรการ

การตลาด

การผลิต





พืชสวนพืชสวน



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทย

11.39      7.29 2.73 2.20 6.20 8.08 9.26 9.54 9.78 10.25 10.91 12.37
สุร�ษฎร์ธ�นี	สงขล�	

นครศรีธรรมร�ช	

ตรัง	ยะล�

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2558
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เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 500,000

200,001-500,000

50,001-200,000

≤ 50,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



ยางพารา

1.	 จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 1,622,163	 1,609,512	 1,436,535

2.	 เนื้อที่ยืนต้น	(ไร่)	 	23,345,841	 23,358,774	 23,331,923	

3.	 เนื้อที่กรีดได้		(ไร่)	 17,329,765	 18,223,833	 18,846,009

4.	 ผลผลิตยางดิบ	(ตัน)	 4,556,285	 4,566,260	 4,466,063

5.	 ผลผลิตยางแห้ง	(ตัน)	 4,483,384	 4,493,200	 4,394,606

6.	 ผลผลิตยางดิบต่อไร่	(กก.)	 263	 251	 237

7. ต้นทุนก�รผลิตย�งแผ่นดิบ	 65,245	 63,834	 64,206

	 (บาท/ตัน)

8.	 ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)	   

	 8.1	ย�งแผ่นดิบชั้น	3			 74,750	 53,930	 44,170

	 8.2	น้ำ�ย�งสดคละ		 70,478	 51,049	 40,505

9.	 ผลตอบแทนสุทธิยางแผ่นดิบ			 9,505	 -9,904	 -20,036

	 (บาท/ตัน)

10.	มาตรฐาน   

	 10.1	 ย�งแผ่นดิบ	:	สำ�นักตล�ดกล�งย�งพ�ร�ได้กำ�หนดคุณภ�พ	

	 	 ย�งแผ่นดิบ	เป็น	4	ชั้น	ได้แก่	ย�งแผ่นดิบคุณภ�พ	1,2,3,4	 	

	 10.2	 ย�งแท่ง	:	เอกส�รวิช�ก�รย�งแท่งเอสทีอ�ร์	2/2538		

	 	 สถ�บันวิจัยย�ง		กรมวิช�ก�รเกษตร	 	 	

 1.	การค้าของโลก	(ล้านตัน)	1/	 	9.74		 	10.23		 	10.00	
	2.	ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%)	 	37.47		 	37.15		 39.10	
	3.	ใช้ในประเทศ	(ล้านตัน)	 	0.521		 	0.541		 	0.582	
 4. ส่งออก	2/   
		 ปริม�ณ	(ตัน)	 3,823,214	 3,757,583	 3,661,787
		 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 315,159	 242,785	 193,935
		 4.1	ย�งแผ่นรมควัน	 	 	
		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 809,054	 716,633	 660,051
		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 69,091	 48,077	 35,626
		 4.2	ย�งแท่ง	 	 	
		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 1,470,762	 1,509,475	 1,822,220
		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 118,513	 93,055	 91,464
		 4.3	น้ำ�ย�งข้น	**   
		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 623,053	 634,516	 647,626
		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 53,886	 45,886	 39,546
		 4.4	ย�งคอมพ�วด์	 	 	
		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 809,776	 796,123	 438,191
		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 65,863	 49,987	 23,519
 5.	ราคาส่งออก	(บาท/กก.)	2/   
		 5.1	ย�งแผ่นรมควันชั้น	3		 85.79	 63.65	 54.03
		 5.2	ย�งแท่ง	 77.50	 56.26	 47.49
		 5.3	น้ำ�ย�งข้น	 56.22	 44.51	 35.59
	6.	ราคาตลาดล่วงหน้า	(บาท/กก.)3/

	 6.1	ย�งแผ่นรมควันชั้น	3	(Sicom)	 82.45	 62.04	 52.28
 6.2	ย�งแผ่นรมควันชั้น	3	(Tocom)	 85.33	 62.60	 46.33
 7.	คู่ค้าที่สำาคัญ   
		 7.1	ย�งแผ่นรมควัน	 จีน	ญี่ปุ่น	สหภ�พยุโรป	สหรัฐอเมริก�	 	
		 7.2	ย�งแท่ง	 จีน	ญี่ปุ่น	สหภ�พยุโรป	สหรัฐอเมริก�		 	
		 7.3	น้ำ�ย�งข้น		 ม�เลเซีย	จีน		 	
	 7.4	ย�งคอมพ�วด์	 จีน	ญี่ปุ่น	ม�เลเซีย		 	
	8.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 อินโดนีเซีย	ม�เลเซีย	เวียดน�ม	 	

ปลูก : ตลอดปี   

เก็บเกี่ยว : ม.ค.-ธ.ค. (ม.ค. และ ธ.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)  

  การค้า
	 รายการ	 	2556	 2557	 2558

การผลิต
	 รายการ	 			2556	 	2557	 	2558

ที่ม� : 1/	องค์ก�รศึกษ�เรื่องย�งระหว่�งประเทศ			2/	กรมศุลก�กร		3/	สถ�บันวิจัยย�ง	 	 	 	

 หม�ยเหตุ :	 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-6	ปี	2556-2558	ข้อมูลเบื้องต้น	 	 	 	

	 		 2.	**	ก�รส่งออกน้ำ�ย�งข้นได้ปรับเป็นย�งธรรมช�ติแล้ว		โดยนำ�ปริม�ณส่งออก	คูณด้วย	0.6 

	 		 3.	อัตร�แปลง	:	ย�งแผ่นดิบ	1	กก.	=	ย�งแห้ง	0.984	กก.						 	 	
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	 เนื้อที่กรีดได้	ปี	2558	เพิ่มขึ้นจ�กปี	2557	จ�กย�งพ�ร� 
ทีป่ลกูเมือ่ปี	2552	เริม่กรดีไดเ้ปน็จำ�นวนม�ก	ซึง่เกษตรกรขย�ย
ในพื้นที่พืชไร่	ไม้ผล	ที่ว่�ง	และในบ�งพื้นที่มีก�รโค่นย�งพ�ร� 
ทีอ่�ยมุ�กแลว้ปลกูใหม	่สำ�หรบัภ�พรวมผลผลติทัง้ประเทศลดลง 
เนื่องจ�กต้ังแต่ปล�ยปี	 2557	 	 รัฐบ�ลมีก�รควบคุมปริม�ณ 
ก�รผลติย�งพ�ร�ผ่�นโครงก�รตดัโคน่ตน้ย�งแกเ่พือ่ปลกูทดแทน 
เปลีย่นไปปลกูพชือืน่ของสำ�นกัง�นกองทนุสงเคร�ะห์ก�รทำ�สวนย�ง	 
โครงก�รทวงคนืพ้ืนทีป่่�ทีเ่ป็นสวนย�งพ�ร�และโครงก�รสนบัสนนุ
สินเชื่อเกษตรกรช�วสวนย�งร�ยย่อย	 เพื่อประกอบอ�ชีพเสริม	
โดยมีเง่ือนไขกำ�หนดให้เกษตรกรตัดโค่นต้นย�งบ�งส่วนเพื่อลด
จำ�นวนต้นย�งพ�ร�	 ทำ�ให้จำ�นวนต้นย�งที่ให้ผลผลิตระหว่�ง 
ปี	 2558	 ลดลง	 ประกอบกับส่วนใหญ่เป็นต้นย�งพ�ร�เพิ่งเริ่ม
กรีดได้เป็นปีแรกซ่ึงยังให้ผลผลิตน้อย	 จึงส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่
ลดลงด้วย	

การผลิต การตลาด

	 ร�ค�ทุกระดบัมแีนวโนม้ลดลงเนือ่งจ�ก
ภ�วะวิกฤติเศรษฐกิจของสหภ�พยุโรป	
และสหรัฐอเมริก�ที่ซบเซ�	 นอกจ�กนี้	
จีนซึ่งเป็นประเทศผู้ใช้ย�งพ�ร�ร�ยใหญ่ 
กป็ระสบภ�วะเศรษฐกจิซบเซ�เชน่เดยีวกนั	 
รวมทัง้ก�รเกดิสนึ�มใินญีปุ่น่เมือ่เดอืนมนี�คม	
และเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในไทยเมื่อปล�ย
ปี	2554	ทำ�ให้ภ�คอุตส�หกรรมย�นยนต์
และอุตส�หกรรมต่อเนื่องได้รับผลกระทบ	
ประกอบกับคว�มต้องก�รใช้ย�งพ�ร�ของ
ประเทศผู้ใช้เพิ่มขึ้นในอัตร�ที่ต่ำ�กว่�ก�ร
เพิ่มขึ้นของผลผลิต

มาตรการ

	 ก�รบริห�รจัดก�รโครงก�รต�ม
แนวท�งพัฒน�ย�งพ�ร�ท้ังระบบ	 
ให้เชื่อมโยงทั้งก�รผลิต	 ก�รตล�ด	 
และก�รแปรรูปอย่�งครบวงจร	 โดย
เนน้ก�รใชย้�งพ�ร�ภ�ยในประเทศเพิม่ 
ม�กขึ้นเพื่อลดก�รพึ่งพ�ส่งออก	 และ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีก�รแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่�งๆ	เพื่อเพิ่มมูลค่�	รวมทั้ง 
สร้�งคว�มเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
ช�วสวนย�งเพื่อให้ส�ม�รถประกอบ
อ�ชีพช�วสวนย�งได้อย่�งยั่งยืน



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทย

5.58 6.18 10.26 12.86 12.59 11.37 7.98 6.55 8.13 7.41 5.55 5.54 สุร�ษฎร์ธ�น	ีกระบี่	

ชุมพร	

นครศรีธรรมร�ช	

พังง�	

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2558

28

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 50,000

20,001-50,000

5,001-20,000

≤ 5,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



การผลิต
 รายการ	 2556	 	2557	 	2558	

การค้า
 รายการ	 2556	 2557	 2558	

ปาล์มนํ้ามัน

ที่ม� : 1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�	2/	กรมศุลก�กร 

หม�ยเหตุ : ก�รผลิต	ข้อ	1-5	ปี	2557-2558	ข้อมูลเบื้องต้น    

	1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 180,378	 190,095	 210,000

	2.	เนื้อที่ยืนต้น	(ไร่)	 	4,489,119		 	4,621,253		 	4,696,559	

	3.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 3,773,123	 4,023,819	 4,276,240

	4.	ผลผลิต	(ตัน)	 12,434,520	 12,472,505	 11,015,872

	5.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 3,296	 3,100	 2,576

	6.	ต้นทุนการผลิต		(บาท/ตัน)	 2,645	 2,836	 3,375

	7.	ราคาท่ีเกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

	 ป�ล์มน้ำ�มันทั้งทะล�ย	นน.>							 3,540	 4,270	 4,040

	 15	กก.ขึ้นไป

	8.	ผลตอบแทนสุทธิ		(บาท/ตัน)	 895	 1,434	 665

	9.	มาตรฐาน   

	 9.1	 น้ำ�มันเพื่อก�รบริโภคประก�ศส�ธ�รณสุข	ฉบับที	่56	(2542)	

	 	 184		(2542)		234	(2544)	 	 	

	 9.2	 เชื้อเพลิง	B100	ม�ตรฐ�น	EURO	BN	14214	

	 	 (อยู่ในระหว่�งประก�ศร�ชกิจจ�นุเบกษ�)		 	

	1.	การค้าของโลก	(ล้านตัน)	1/	 43.14	 43.20	 46.78

 2.	ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%)	 1.28	 0.51	 0.11

	3.	ใช้ในประเทศ	(ล้านตัน)   

	 3.1	 เพื่อก�รบริโภค	 0.958	 0.939	 1.053

			3.2	 ผลิตไบโอดีเซล	 0.772	 0.842	 0.833

 4. นำ�เข้� 2/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 110,588	 127,738	 158,008

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 3,268	 4,841	 4,650

 5. ส่งออก 2/   

			ปริม�ณ	(ตัน)	 725,222	 355,331	 131,189

		 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 17,647	 11,300	 3,904

	6.	ราคานำาเข้า-ส่งออก	(บาท/กก.)	2/   

			6.1	ร�ค�นำ�เข้�	 29.55	 37.90	 29.43

			6.2	ร�ค�ส่งออก	 24.33	 31.80	 29.76

	7.	คู่ค้าที่สำาคัญ		 ม�เลเซีย	อินเดีย	อิต�ลี	เมียนม�ร์	กัมพูช�		

 8.	คู่แข่งที่สำาคัญ		 อินโดนีเซีย	ม�เลเซีย	ป�ปัวนิวกินี		 	

ปลูก : ตลอดปี   

เก็บเกี่ยว : ม.ค.-ธ.ค. (เม.ย.-พ.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)   
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-

	 เน้ือท่ีให้ผลเพิ่มขึ้น	 เน่ืองจ�กป�ล์มน้ำ�มัน

ที่ปลูกใหม่ในปี	 2555	 เร่ิมให้ผลผลิต	 ส่วน

ผลผลิตต่อไร่ในภ�พรวมลดลงจ�กป�ล์มที่เริ่ม

ให้ผลผลิตยังคงให้ผลทะล�ยเล็กและน้ำ�หนัก

น้อย	ประกอบกับผลกระทบต่อเนื่องจ�กคว�ม

แหง้แลง้ในป	ี2557	ในแหล่งผลติในภ�คใต	้สง่

ผลกระทบให้ก�รออกทะล�ยในปี	2558	ลดลง	

ส่งผลให้ผลผลิตในภ�พรวมลดลงด้วย		

	 ปี	2558	มีคว�มต้องก�รใช้น้ำ�มันป�ล์มเพื่อก�รบริโภค	1.053	
ล้�นตัน	 เพิ่มขึ้นจ�ก	0.939	ล้�นตัน	 ในปี	 2557	ร้อยละ	12.14	
และมีคว�มตอ้งก�รใช้น้ำ�มันป�ล์มเพ่ือผลิตไบโอดเีซล	0.833	ล�้นตนั	 
ลดลงจ�ก	0.842	ตัน	ในปี	2557	ร้อยละ	1.07	เนื่องจ�กกระทรวง
พลังง�นประก�ศลดสัดส่วนก�รใช้ไบโอดีเซลจ�ก	 B

7
	 เป็น	 B

3.5
 

ตั้งแต่ในช่วงกล�งเดือนกุมภ�พันธ์ถึงวันที่	 22	 เมษ�ยน	 2558	 
สง่ผลทำ�ใหค้ว�มตอ้งก�รใชน้้ำ�มนัป�ลม์เพือ่ผลติไบโอดเีซลในป	ี2558	
ลดลงเล็กน้อย	โดยภ�พรวมก�รใช้น้ำ�มันป�ล์ม	เพื่อก�รบริโภคและ
ก�รผลิตไบโอดีเซล	ปี	2558	เท่�กับ	1.887	ล้�นตัน	เพิ่มขึ้นจ�ก	
1.782	ล�้นตัน	ในปี	2557	ร้อยละ	5.89	 	 	

การแก้ไขปัญหาผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย	ช่วงต้นปี	 	 	
	 1)	ให้องค์ก�รคลังสินค้�	(อคส.)	นำ�เข�้น้ำ�มันป�ล์ม	ในช่วงเดือนมกร�คม-	กุมภ�พันธ์	2558	จำ�นวน	50,000	ตัน	เพื่อผลิตน้ำ�มันบรรจุขวด  
	 2)	กระทรวงพลังง�นประก�ศปรับลดสัดส่วนผสมของน้ำ�มันป�ล์มในก�รผลิตไบโอดีเซล	จ�ก	B

7
	เป็น	B

3.5
	ให้มีผลตั้งแต	่22	มกร�คม	2558	

การแก้ไขปัญหาผลผลิตออกสู่ตลาดมาก	ช่วงกลางปี
	 1)	กระทรวงพลังง�นประก�ศปรับเพิ่มสัดส่วนผสมของน้ำ�มันป�ล์มในก�รผลิตไบโอดีเซล	จ�ก	B

3.5
	เป็น	B

7
	ให้มีผลตั้งแต่	16	เมษ�ยน	2558	 	

	 2)	ให้องค์ก�รคลังสินค้�	(อคส.)	ซื้อน้ำ�มันป�ล์มดิบ	จำ�นวน	200,000	ตัน	จ�กโรงง�นสกัดน้ำ�มันป�ล์มในร�ค�ไม่ต่ำ�กว่�กิโลกรัมละ	26.20	บ�ท	โดยโรงง�น
สกดัจะตอ้งแสดงหลกัฐ�นในก�รรับซือ้ผลป�ล์มทะล�ยและผลป�ล์มร่วงจ�กเกษตรกรทีม่อีตัร�น้ำ�มนัรอ้ยละ	17	ในร�ค�ไมต่่ำ�กว�่กโิลกรมัละ	4.20	บ�ท	ระยะเวล�
รับซ้ือต้ังแต่เดือนมิถุน�ยน	–	พฤศจิก�ยน	2558	ต�มมติ	กนป.คร้ังท่ี	3/2558	เม่ือวันท่ี	20	พฤษภ�คม	2558	และคร้ังท่ี	4/2558	เม่ือวันท่ี	13	กรกฎ�คม	2558	
	 3)	เพิ่มสัดส่วนก�รใช้น้ำ�มันป�ล์มดิบในก�รผลิตไฟฟ้�ของโรงไฟฟ้�จังหวัดกระบี	่ เดือนละ	5,000	ตัน	อย่�งต่อเนื่องเป็นระยะเวล�	3	เดือน	โดยเริ่มรับซื้อ
ตั้งแต่เดือน	ตุล�คม–	ธันว�คม	2558		 	 	
	 4)	 กำ�หนดร�ค�แนะนำ�ผลป�ล์มน้ำ�มันและน้ำ�มันป�ล์ม	 โดยให้ออกประก�ศสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกล�งว่�ด้วยร�ค�สินค้�และบริก�ร	 กระทรวงพ�ณิชย์	
ทุก	3	สัปด�ห์	 	 	

การตลาด

การผลิต

มาตรการ



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทย

0.43 4.06 11.16 43.44 31.78 8.32 0.81 ชุมพร	ระนอง	เชียงร�ย	

เชียงใหม	่ลำ�ป�ง

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2557 ปี 2558

ปีเพาะปลูก 2557/58

30

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 5,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



การผลิต
 รายการ	 2556	 	2557	 	2558	

การค้า
 รายการ	 2556	 2557	 2558

กาแฟ

ที่ม� : 1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�	2/	กรมศุลก�กร	 	 	

หม�ยเหตุ : 1. ปี	2556	2557	2558	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2555/56	2556/57	2557/58	

	 2.	ก�รผลิตปี	2558	ข้อมูลเบื้องต้น	 	 	

	 3.	อัตร�แปลง	:	 3.1	เมล็ดก�แฟดิบ	(ส�รก�แฟ)	2.6	กก.	=	ก�แฟสำ�เร็จรูป	1	กก.	   

	 	 	 3.2	เมล็ดก�แฟดิบ	(ส�รก�แฟ)	1.4	กก.	=	ก�แฟคั่ว	1	กก.		 	 	

	 	 	 3.3	เมล็ดก�แฟสด	5	กก.	=	เมล็ดก�แฟแห้ง	2	กก.	=	ส�รก�แฟ	1	กก.		 	 	

1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 24,378	 24,433	 24,357

2.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 298,337	 260,968	 251,433

3.	ผลผลิต	(ตัน)	 37,569	 37,950	 26,089

4.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 126	 145	 104

5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 50,780	 47,602	 61,130

6.	ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

		 ส�รก�แฟคละ		 71,160	 64,940	 68,300

7.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 20,380	 17,338	 7,170

8. ม�ตรฐ�น   

	 ม�ตรฐ�นสินค�้เกษตร	พ.ศ.	2551

	 	 	1)	ม�ตรฐ�นเมล็ดก�แฟโรบัสต�	เลขที่	มกษ.	5700-2552

	 	 2)	ม�ตรฐ�นเมล็ดก�แฟอะร�บิก�	เลขที่	มกษ.	5701-2552	

  

	1.	การค้าของโลก	(ล้านตัน)	1/	 6.98	 7.22	 7.15

	2.	ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%)	 0.70	 0.65	 0.70

	3.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 70,000	 75,000	 80,000

 4. นำ�เข้� 2/   

		 4.1	เมล็ดก�แฟ	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 34,907	 47,413	 58,191

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 2,417.30	 3,411.03	 4,042.00

		 4.2	ก�แฟสำ�เร็จรูป   

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 6,427	 7,015	 6,972

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 2,041.48	 2,123.53	 2,116.00

 5. ส่งออก2/   

		 5.1	เมล็ดก�แฟ	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 368	 567	 627

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 76.10	 110.72	 125.00

		 5.2	ก�แฟสำ�เร็จรูป   

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 1,621	 6,316	 7,595

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 302.68	 859.94	 1,007.00

	6.	ราคา	   

		 6.1	ร�ค�นำ�เข้�	(บ�ท/กก.)	2/   

		 	 1)	เมล็ดก�แฟดิบ		 64.42	 66.83	 64.33

		 	 2)	เมล็ดก�แฟคั่ว		 398.55	 285.20	 332.81

		 	 3)	ก�แฟสำ�เร็จรูป		 321.13	 302.78	 302.72

		 6.2	ร�ค�	ณ	ตล�ดนิวยอร์ค	 	68.17		 	75.43		 	66.56

	 	 (บ�ท/กก.)	1/

	7.	คู่ค้าที่สำาคัญ	 	สหรัฐอเมริก�	อิต�ลี	ล�ว	ม�เลเซีย	 	

	8.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 	เวียดน�ม	อินโดนีเซีย		 	

ปลูก : ตลอดปีโดยเฉพาะต้นฤดูฝน  

เก็บเกี่ยว : ต.ค.-เม.ย. (ม.ค.-ก.พ. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)  
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	 เนือ้ทีใ่หผ้ลลดลง	เนือ่งจ�กเกษตรกรในแหลง่ผลติ

ก�แฟทีส่ำ�คญัท�งภ�คใต	้ซึง่เปน็แหลง่ปลกูก�แฟพนัธุ์

โรบัสต�ได้มีก�รโค่นต้นก�แฟทิ้ง	อันเป็นผลม�จ�กต้น

ย�งพ�ร�	ป�ล์มน้ำ�มนั	และทุเรยีน	ทีเ่กษตรกรปลกูแซม 

ในสวนก�แฟนัน้โตเตม็ทีแ่ละใหผ้ลผลติไดแ้ลว้ถงึแมว้่�

เกษตรกรท�งภ�คเหนือและภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 

มีก�รขย�ยเนื้อที่ปลูกก�แฟพันธุ์อร�บิก�เพิ่มขึ้น	 

โดยปลูกเพิ่มในสวนผลไม้	และสวนย�งพ�ร�เพื่อเป็น 

ก�รเพิม่ร�ยไดต้�มก�รสนบัสนนุของภ�ครฐัและเอกชน 

ที่เข้�ม�ส่งเสริม	แต่ก็ไม่ได้ส่งผลให้ภ�พรวมของเนื้อที่

เพิม่ขึน้	สำ�หรบัผลผลติตอ่ไรก่�แฟภ�พรวมลดลง	อันเปน็

ผลม�จ�กแหล่งผลผลิตก�แฟพนัธุโ์รบสัต�ประสบปญัห� 

ฝนทิง้ชว่งทำ�ใหต้น้ก�แฟข�ดน้ำ�และตดิผลนอ้ย	สง่ผลให ้

ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ในภ�พรวมลดลง

การผลิต

	 1.	ผลิตก�แฟเพือ่ใชใ้นโรงง�น	ผลติ

ก�แฟก�แฟสำ�เรจ็รปู	รอ้ยละ	98	และ

ส่งออกในรูปเมล็ดก�แฟ	ร้อยละ	2

	 2.	มกี�รแปรรปูเปน็	ก�แฟสำ�เรจ็รปู	

ก�แฟ	3	in	1	และก�แฟพร้อมดื่ม

	 3.	ก�แฟไทยไมส่�ม�รถแขง่ขนักบั

เวียดน�ม	 อินโดนีเซีย	 ได้เนื่องจ�ก

ไทยมีต้นทุนก�รผลิตสูงกว่�

	 4.	ร�ค�ก�แฟขึ้นอยู่กับร�ค� 

ตล�ดโลก	ร�ค�ตกต่ำ�ตอ่เนือ่งหล�ยป ี

ในปี	 2550	 เป็นต้นม�ร�ค�ก�แฟ 

เริ่มดีขึ้น	 เน่ืองจ�กมีคว�มต้องก�ร 

เพิ่มขึ้นทำ�ให้ร�ค�ตล�ดโลกสูงขึ้น

การตลาด

	 1.	เปิดตล�ดต�มข้อตกลง	 WTO	 ทั้ง

ปรมิ�ณในโควต�อตัร�ภ�ษใีนและนอกโควต�	

และในป	ี2558-2560	จดัสรรปรมิ�ณนำ�เข�้

เมล็ดก�แฟในโควต�	5.25	ตัน	และก�แฟ

สำ�เร็จรูปในโควต�ปริม�ณ	134	ตัน

	 2.	เพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตและลด

ตน้ทนุก�รผลติ	โดยก�รจัดระบบในพ้ืนทีป่ลกู	 

พัฒน�ส่งเสริมก�รใช้ทรัพย�กรดินอย่�งมี

ประสทิธภิ�พ	ปรบัปรงุสวนก�แฟเสือ่มโทรม

	 3.	เพิ่มมูลค�่ผลิตภัณฑ์ก�แฟ

	 4.	พัฒน�	 และส่งเสริมด้�นก�รสร้�ง

เสถยีรภ�พร�ค�	ส่งเสรมิก�รข�ยเมลด็ก�แฟ	

ต�มชัน้คณุภ�พ	บรหิ�รตล�ดภ�ยในประเทศ

และต�่งประเทศ

มาตรการ



8.40 6.10 6.44 6.81 8.00 9.07 8.73 10.49 7.98 10.79 10.96 6.23 เชียงร�ย	เชียงใหม่	

น่�น	แพร่	

แม่ฮ่องสอน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทย

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2558

หม�ยเหตุ : ข้อมูลร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร

หน่วย : ร้อยละ

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก
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เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 5000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



การผลิต
 รายการ	 2556	 	2557	 	2558*	

การค้า
 รายการ	 2556	 2557	 2558	

ชา

ที่ม� : 1/	องค์ก�รอ�ห�รและเกษตรแห่งสหประช�ช�ติ	

 2/	กรมศุลก�กร	3/	ระบบส�รสนเทศก�รผลิตท�งด�้นเกษตร	กรมส่งเสริมก�รเกษตร

หม�ยเหตุ :	 1.	 *	ประม�ณก�ร	

	 	 2.	 n.a.	หม�ยถึง	ยังไม่มีข้อมูล		

		 	 3.	 อัตร�แปลง	ช�สด	5	กก.	=	ช�แห้ง	1	กก.		 	 	

	1.	การค้าของโลก	(ล้านตัน)	1/	 2.15	 1.79	 n.a.

	2.	ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%)	 0.07	 0.09	 n.a.

 3. นำ�เข้� 2/   

	 3.1	 ช�แห้ง	 	 	

	 	 ช�ดำ�	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	2,988		 	2,988		 	3,005	

	 	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	223.07		 	280.00		 	273.00	

	 	 ช�เขียว	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	1,733		 	1,416		 	3,984	

	 	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	151.00		 	182.00		 	194.00	

	 3.2	 ผลิตภัณฑ์ช�	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 272	 261	 256

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 73.73	 107.43	 117.00

 4. ส่งออก2/   

	 4.1	 ช�แห้ง	 	 	

	 	 ช�ดำ�	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	584		 	781		 	1,029	

	 	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	92.66		 	144.33		 	125.00	

	 	 ช�เขียว	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	998		 	819		 	811	

	 	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	119.37		 	125.30		 	128.00	

			4.2	ผลิตภัณฑ์ช�	 	 	

						ปริม�ณ	(ตัน)	 12,159	 12,952	 6,745

						มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 397.16	 619.02	 397.00

	5.	ราคานำาเข้า-ส่งออก	(บาท/กก.)	2/   

	 5.1	 ร�ค�นำ�เข้�ช�แห้ง						 79.21	 106.20	 63.66

	 5.2	 ร�ค�นำ�เข้�ผลิตภัณฑ์ช�		 270.88	 392.95	 443.19

	 5.3	 ร�ค�ส่งออกช�แห้ง		 133.99	 169.27	 131.12

	 5.4	 ร�ค�ส่งออกผลิตภัณฑ์ช�		 32.66	 46.96	 58.48

	6.	คู่ค้าที่สำาคัญ 								 ไต้หวัน	กัมพูช�	สหรัฐอเมริก�	

	7.	คู่แข่งที่สำาคัญ 								 อินเดีย	จีน	ศรีลังก�		 	

ปลูก : ตลอดปีโดยเฉพาะต้นฤดูฝน    

เก็บเกี่ยว : ม.ค.-ธ.ค. (ส.ค และ ต.ค.-พ.ย. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก) 

	1.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 79,790	 86,183	 96,743

	 ช�อัสสัมสด	 67,353	 73,296	 84,252

	 ช�จีนสด	 12,437	 12,887	 12,491

	2.	ผลผลิตชาสด	(ตัน)	 68,014	 40,324	 49,055	

	 ช�อัสสัมสด	 57,475	 32,502	 41,067

	 ช�จีนสด	 10,539	 7,822	 7,988

	3.	ผลผลิตต่อไร	่(กก.)   

	 ช�อัสสัมสด	 853	 443	 487

	 ช�จีนสด	 847	 607	 639

	4.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	   

	 ช�อัสสัมสด	 8,322	 6,160	 9,142

	 ช�จีนสด	 31,134	 34,509	 33,892

	5.	ราคาท่ีเกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)3/   

	 ช�อัสสัมสด	 17,936	 15,708	 17,752

	 ช�จีนสด	 109,490	 103,657	 105,000

	6.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)   

	 ช�อัสสัมสด	 9,614	 9,548	 8,610

	 ช�จีนสด	 78,356	 69,148	 71,108

 7. ม�ตรฐ�น   

	 ม�ตรฐ�นสินค้�เกษตร	พ.ศ.	2551

	 -	ม�ตรฐ�นใบช�สด	มกษ.	5905-2556

หม�ยเหตุ : ข้อมูลร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร 33

	 1.	ตั้งแต่ปี	2538-ปี	2549	เปิดตล�ด

ต�มขอ้ตกลง	WTO		ทัง้ปรมิ�ณในโควต�	

อัตร�ภ�ษีในโควต�และนอกโควต�	และ	

ในปี	2556-2557	จัดสรรปริม�ณ	นำ�เข้�	 

625	ตนั	ช�ใบ	ร้อยละ	30	(ไมเ่กนิ	187.50	ตนั)	 

และช�ผง	 ร้อยละ	 70	 (ไม่เกิน	 437.5	

ตัน)		 	

	 2.	ส่งเสริมก�รปลูกช�จีนคุณภ�พดี	

	 3.	ส่งเสริมก�รลงทุนและสนับสนุน

ก�รแปรรูปผลิตภัณฑ์ช�	 	

การผลิต

การตลาด

มาตรการ

       

ปัจจุบันก�รดื่มช�

เป็นที่นิยมเพ่ิมม�กขึ้น	 จึงทำ�ให้

เกษตรกรให้คว�มสนใจในก�รปลูกเพื่อ

ตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของตล�ด	และ

ร�ค�ท่ีเกษตรกรข�ยไดอ้ยูใ่นเกณฑด์	ีสำ�หรบั

ผลผลิตต่อไร่เพิ่มข้ึนเพร�ะร�ค�จูงใจ	

ทำ�ใหเ้กษตรกรดแูลดข้ึีน	และสภ�พ 

ภูมิอ�ก�ศเอื้ออำ�นวย	 

1.	ไทยส่งออกใบช�

ไปประเทศไต้หวัน	สหรัฐอเมริก�	

และผลติภณัฑช์�ไปสหรัฐอเมรกิ�	กัมพชู�	

ต�มลำ�ดับ

	 2.	ไทยนำ�เข�้ใบช�จ�กประเทศจนี	อินโดนเีซยี	

และผลิตภัณฑ์ช�จ�กประเทศไต้หวัน	

สหรัฐอเมริก�	ต�มลำ�ดับ



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทย

0.14 9.40 36.01 9.25 8.54 1.71 5.27 1.42 3.99 14.23 10.04

จันทบุรี	ตร�ด	ระยอง

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
3 อันดับแรก

ปี 2558
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เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 500

< 500

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



การผลิต
 รายการ	 2556	 	2557	 	2558	

การค้า
 รายการ	 2556	 2557	 2558

พริกไทย

ที่ม� : 1/	International	Trade	centre	2/	กรมศุลก�กร	

หม�ยเหตุ	:	n.a.	หม�ยถึง	ยังไม่มีข้อมูล   

1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 1,007	 943	 1,065

2.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 2,574	 2,575	 2,752

3.	ผลผลิต	(ตัน)	 1,332	 1,174	 1,405

4.	ผลผลิตต่อไร	่(กก.)	 517	 456	 511

5. ต้นทุนก�รผลิต   

	 พริกไทยดำ�แห้ง	(บ�ท/ตัน)	 81,177	 94,713	 91,571	

6.	ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

	 พริกไทยดำ�คละ		 183,250	 243,840	 335,130

7.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 102,073	 149,127	 243,559

8. ม�ตรฐ�น   

	 ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมพริกไทย	มอก.	297-2556	 	

   

1.	การค้าของโลก	(ล้านตัน)	1/ 0.38 0.39 n.a.

2.	ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%)	 0.06	 0.05	 n.a.

3.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 3,872	 4,129	 4,395

4. นำ�เข้� 2/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	2,815		 	3,606		 3,367

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	566.44		 	840.00		 1,188.19

5. ส่งออก 2/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	275		 	330		 378

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	62.47		 	71.40		 51.15

6.	ราคาส่งออก	(บาท/กก.)	2/	 	227.28		 	216.50		 135.37

7.	คู่ค้าที่สำาคัญ 

	 7.1	พริกไทยเม็ด	 	โปแลนด์	ออสเตรเลีย	อินเดีย	เยอรมนี	

		 7.2	พริกไทยป่น	 ฮ่องกง	เนเธอร์แลนด์	สหร�ชอ�ณ�จักร			

	 	 	 	 ไต้หวัน		สหรัฐอเมริก�		 	

	8.	คู่แข่งที่สำาคัญ 	 ม�เลเซีย	อินเดีย	อินโดนีเซีย	เวียดน�ม	 

	 	 	 	 ศรีลังก�		 	

ปลูก : ช่วงต้นฤดูฝน   

เก็บเกี่ยว : ม.ค.-พ.ย. (มี.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)     
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	 เน้ือที่ให้ผลเพ่ิมขึ้น	 เนื่องจ�กเกษตรกรผู้ปลูก 

พริกไทยในแหล่งผลิตที่สำ�คัญในจังหวัดจันทบุรี	

ขย�ยเน้ือที่ปลูกเพิ่มขึ้น	 โดยส่วนใหญ่ปลูกแทน

พื้นที่เง�ะ	ลองกอง	และย�งพ�ร�	เป็นผลม�จ�ก

ในรอบปี	2557	ร�ค�พริกไทยดำ�แห้งอยู่ในเกณฑ์

ที่น่�พอใจ	 จึงจูงใจให้เกษตรกรขย�ยเนื้อที่ปลูก 

เพิม่ขึน้	อกีทัง้พรกิไทยทีป่ลกูเมือ่ป	ี2556	เริม่ใหผ้ลผลติ

ปีนี้เป็นปีแรก	และต้นพริกไทยที่ติดโรคมีจำ�นวนที่ 

น้อยลงส่วนผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นจ�กปี	 2557	

เนื่องจ�กร�ค�พริกไทยจูงใจให้เกษตรกรดูแลเป็น

อย่�งด	ีและมีสภ�พดนิฟ�้อ�ก�ศเอือ้อำ�นวยตอ่ก�ร

เจริญเติบโต	พริกไทยออกรวงดี	ติดผลสม่ำ�เสมอ	

ส่งผลให้ก�รผลิตพริกไทยโดยรวมเพิ่มขึ้น	

การผลิต

	 	 1.	 คว�มต้องก�รใช้พริกไทยใน

ประเทศมีปริม�ณ	4,395	ตัน	

		2.	ก�รนำ�เข�้	ป	ี2558		มีปริม�ณ	

3,367	 ตัน	 โดยส่วนใหญ่นำ�เข�้จ�ก

เวียดน�ม	อินเดีย	และอินโดนีเซีย	

	 3.	 เปิดตล�ดพริกไทยภ�ยใต้ข้อ

ผกูพนั	WTO	ยงัคงเปดิตล�ดในโควต�	

45	ตัน	อัตร�ภ�ษใีนโควต�รอ้ยละ	27		

อตัร�ภ�ษีนอกโควต�ร้อยละ	51	เพ่ือ

บริห�รจัดก�รก�รนำ�เข�้  

  

การตลาด

	 1.	 เพ่ิมประสิทธิภ�พก�รผลิต		

และสง่เสรมิใหเ้กษตรกรผลติสนิค�้

ต�มหลกัก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�ร

ผลิตที่ดีที่เหม�ะสม	(GAP)	 	

	 2.	สนับสนนุใหมี้ก�รปลกูพรกิไทย

อินทรีย์		เพื่อสร้�งมูลค่�เพิ่ม	 	

	 3.	 ให้	 มกอช.	 จัดทำ�ม�ตรฐ�น

พริกไทย

	 4.	สนับสนนุให้โรงง�นแปรรูปได้

รับก�รรับรองม�ตรฐ�นที่ดี	(GMP)		

เพื่อให้สินค้�พริกไทยได้ม�ตรฐ�น

ก�รส่งออกต�มคว�มต้องก�รของ

ตล�ด	 	

มาตรการ



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะพร้าวของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

หม�ยเหตุ :	ข้อมูลร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร

8.40 8.22 7.68 7.78 7.44 8.45 8.61 9.08 9.20 8.44 8.56 8.14 ประจวบคีรีขันธ์	

ชุมพร	สุร�ษฏร์ธ�นี	

นครศรีธรรมร�ช	ปัตต�นี

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2558
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เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 50,000

10,001-50,000

2,001-10,000

≤ 2,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



การผลิต
 รายการ	 2556	 	2557	 	2558*	

การค้า
 รายการ	 2556	 2557	 2558	

มะพร้าว

ที่ม� : 1/	กรมศุลก�กร		 	

หม�ยเหตุ :	1.	*ประม�ณก�ร

	 2.	อัตร�แปลง	มะพร้�ว	1	ผล	=	1.25	กก.	 	

 1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 273,085	 268,984	 257,802

	2.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 1,303,770	 1,294,539	 1,197,127

	3.	ผลผลิต	(ตัน)	 1,010,033	 1,000,320	 904,094

	4.	ผลผลิตต่อไร	่(กก.)	 775	 773	 755

	5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 4,139	 4,243	 4,319

	6.	ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

		 มะพร้�วผลแห้งทั้งเปลือกชน�ดใหญ	่	 6,712	 9,168	 7,768

	7.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 2,573	 4,925	 3,449

 8. ม�ตรฐ�น   

		 ม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรมะพร้�ว	มกษ.	18-2554		 	

	1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 	1,047,580		 	1,089,590		 	1,125,600	
 2. นำ�เข้� 1/	   
		 2.1	มะพร้�วผลแห้ง	 	 	
		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	37,555		 	89,270		 	114,052	
		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	206		 	656		 	955	
		 2.2	กะทิสำ�เร็จรูป   
		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	19,818		 	27,793		 	28,560	
		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	567		 	1,054		 	966	
 3. ส่งออก	1/    
		 3.1	มะพร้�วผลสด	 	 	
		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	50,884		 	60,797		 	82,818	
		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	869		 	1,347		 	2,008	
		 3.2	มะพร้�วฝอย	 	 	
		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	1,839		 	3,441		 	2,311	
		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	132		 	324		 	182	
		 3.3	กะทิสำ�เร็จรูป   
		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	143,240		 	179,297		 	182,354	
		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	6,899		 	9,721		 	9,701	
	4.	ราคานำาเข้า	(บาท/ตัน)	1/   
		 4.1	มะพร้�วผลแห้ง	 	5,490		 	7,351		 	8,375	
		 4.2	กะทิสำ�เร็จรูป	 	28,592		 	37,938		 	33,793	
	5.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	1/   
		 5.1	มะพร้�วผลสด	 	17,090		 	22,148		 	24,247	
		 5.2	มะพร้�วฝอย	 	71,560		 	94,231		 	78,595	
		 5.3	กะทิสำ�เร็จรูป	 	48,161		 	54,217		 	53,200	
	6.	คู่ค้าที่สำาคัญ   
		 6.1	มะพร้�วผลสด	 	สหรัฐอเมริก�	จีน	ฮ่องกง	ออสเตรเลีย	
	 6.2	มะพร้�วฝอย	 	บร�ซิล	ตุรกี	สหรัฐอเมริก�		 	
	 6.3	กะทิสำ�เร็จรูป	 	สหรัฐอเมริก�	สหร�ชอ�ณ�จักร	ออสเตรเลีย	
7.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 	ฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย	เวียดน�ม	 	

ปลูก : ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน 

เก็บเกี่ยว : ม.ค.-ธ.ค. 
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						เนื้อที่ให้ผลป	ี2558	มีแนวโน้ม
ลดลง	เนื่องจ�กก�รระบ�ดอย่�งต่อเนื่อง		
ของหนอนหัวดำ�	 แมลงดำ�หน�ม	 และ
ด้วงแรดในช่วงหล�ยปีที่ผ่�นม�	ถึงแม้ใน
ปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่จะส�ม�รถควบคุม 
ก�รระบ�ดไดบ้�้งแลว้กต็�ม	นอกจ�กนีใ้น
บ�งพืน้ทีเ่กษตรกรบ�งส่วนเปลีย่นไปปลกูไม้
ผลไมย้นืต้นชนดิอืน่แทน	ส่วนผลผลติตอ่ไร ่
ลดลง	เน่ืองจ�กสภ�พดนิฟ�้อ�ก�ศแปรปรวน
ส่งผลให้ผลผลิตลดลง	

	 	 	 	 1.	 คว�มต้องก�รใช้มะพร้�วผลในประเทศ	 ขึ้นอยู่กับปริม�ณผลผลิตใน
ประเทศ	โดยใชเ้พือ่ก�รบรโิภคโดยตรงรอ้ยละ	60	ใชเ้ปน็วตัถดุบิในอตุส�หกรรม
กะทิสำ�เร็จรูปร้อยละ	35	และใช้ในอุตส�หกรรมสกัดน้ำ�มันมะพร้�วร้อยละ	5 
ของผลผลิตทั้งหมด	 	 	 	
				2.	ก�รนำ�เข้�มะพร้�วผลและกะทิสำ�เร็จรูป	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	โดยนำ�ม�
ใช้ในอุตส�หกรรมกะทิกระป๋องสำ�เร็จรูปเพื่อก�รส่งออก  
				3.	ก�รส่งออก	ส่วนใหญ่อยู่ในรูปมะพร้�วผลสด	และกะทิสำ�เร็จรูป	โดย
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง	 เนื่องจ�กผู้บริโภคในต่�งประเทศมีคว�มนิยม
บริโภคมะพร้�วผลสด	และใช้กะทิสำ�เร็จรูปในก�รปรุงอ�ห�รเพิ่มสูงขึ้น  

 ก�รบริห�รก�รนำ�เข�้  
	 ภ�ยใต้กรอบ	WTO	AFTA	FTA	และ	ACMECS	กำ�หนด
ช่วงเวล�นำ�เข้�มะพร้�วผล	เนื้อมะพร้�วแห้ง	เดือน	ม.ค.-พ.ค.	
และ	พ.ย.-ธ.ค.	สำ�หรับน้ำ�มันมะพร�้วส�ม�รถนำ�เข้�ได้โดยไม่
กำ�หนดช่วงเวล�  

มาตรการ

การตลาด
การผลิต



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกลำ�ไยของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

12.82 7.50 6.23 2.61 1.60 0.57 6.23 32.17 3.03 5.29 6.93 14.62 เชียงใหม่	ลำ�พูน	

จันทบุรี	เชียงร�ย

พะเย�

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2558

38

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 50,000

10,001-50,000

5,001-10,000

≤ 5,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



การผลิต
 รายการ	 2556	 	2557	 	2558

การค้า
 รายการ	 2556	 2557	 2558

ลำ�ไย

ที่ม� : 1/	กรมศุลก�กร		 	

หม�ยเหตุ :	 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2557-2558	ข้อมูลเบื้องต้น

	 2.	อัตร�แปลง	ลำ�ไยสด	3.3	กก.	=	ลำ�ไยอบแห้งทั้งเปลือก	1	กก. 

  

	1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 233,643	 232,446	 231,491

	2.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 1,038,108	 1,052,058	 1,060,391

	3.	ผลผลิต	(ตัน)	 854,616	 994,904	 872,122

	4.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.) 823 946 822

	5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 12,330	 10,969	 12,541

	6.	ราคาท่ีเกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

		 6.1	ลำ�ไยเกรด	A		 25,770	 25,370	 27,870

		 6.2	ลำ�ไยเกรด	AA		 29,529	 29,595	 34,542

	7.	ผลตอบแทนสุทธิลำาไยเกรด	A	 13,440	 14,401	 15,329

	 (บาท/ตัน)

 8. ม�ตรฐ�น   

		 8.1	ม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรลำ�ไย	มกษ.	1-2546   

	 8.2	ม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรเนื้อลำ�ไยอบแห้ง	มกษ.	8-2549   

		 8.3	ม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรเนื้อลำ�ไยอบแห้งสำ�หรับแปรรูป	มกษ.	9-2549   

	 8.4	ม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรเนื้อลำ�ไยอบแห้งทั้งเปลือก	มกษ.	10-2549   

	 8.5	ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมลำ�ไยในภ�ชนะบรรจ	ุมอก.	68-2531  

 

	1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 	45,000		 	50,000		 	30,000	

 2. ส่งออก 1/   

		 2.1	ลำ�ไยสด   

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	413,400		 	357,185		 	431,121	

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	8,503		 	7,934		 	9,753	

		 2.2	ลำ�ไยอบแห้ง   

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	140,232		 	196,688		 	110,729	

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	4,026		 	5,510		 	5,426	

		 2.3	ลำ�ไยบรรจุภ�ชนะอัดลม   

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	12,274		 	11,641		 	11,374	

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	633		 	601		 	631	

		 2.4	ลำ�ไยแช่แข็ง   

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	55		 	45		 	40	

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	9		 	7		 	3	

	3.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	1/   

		 3.1	ลำ�ไยสด		 	20,569		 	22,212		 	22,622	

		 3.2	ลำ�ไยอบแห้ง		 	28,711		 	28,014		 	49,003	

		 3.3	ลำ�ไยบรรจุภ�ชนะอัดลม	 	51,586		 	51,625		 	55,486	

		 3.4	ลำ�ไยแช่แข็ง		 	169,572		 	160,626		 	80,631	

	4.	คู่ค้าที่สำาคัญ   

		 4.1	ลำ�ไยสด		 	จีน	เวียดน�ม	อินโดนีเซีย			

		 4.2	ลำ�ไยอบแห้ง		 	เวียดน�ม	จีน	เมียนม�ร์	 	

		 4.3	ลำ�ไยบรรจุภ�ชนะอัดลม	 	ม�เลเซีย	สิงคโปร์	สหรัฐอเมริก�		 	

		 4.4	ลำ�ไยแช่แข็ง		 	เก�หลีใต้	ฮ่องกง	สหรัฐอเมริก�	 	

	5.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 	เวียดน�ม	จีน	 	

ปลูก : ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน 

เก็บเกี่ยว : ม.ค.-ธ.ค. (ส.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)
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	 เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นจ�กต้นลำ�ไยที่ปลูก 

ในป	ี2555	ในภ�คเหนอืและภ�คกล�งเริม่ใหผ้ลผลติ 

ในปี	 2558	ส่วนผลผลิตต่อไร่ลดลง	จ�กสภ�พ

อ�ก�ศไม่เอ้ืออำ�นวยต่อก�รออกดอกของลำ�ไย	

อุณหภูมิต่ำ�สุดเฉลี่ยในฤดูหน�วที่ผ่�นม�สูงกว่� 

ค่�ปกติและสูงกว�่ป	ี2557	และประกอบกบัอ�ก�ศ

แปรปรวนหน�วเยน็สลบัรอ้นและมฝีนตกชว่งตน้ป	ี 

ทำ�ให้ลำ�ไยออกดอกน้อยกว่�ปี	 2557	 อีกทั้งใน

ชว่งใกลเ้กบ็เกีย่วมีพ�ยฤุดูรอ้น	ส่งผลใหม้ผีลผลติ

บ�งส่วนร่วง	เปลือกแตก	และเสียห�ย	ส่งผลให้

ผลผลิตในภ�พรวมลดลงด้วย	

การผลิต การตลาด

		 1.	เป็นผูส้ง่ออกร�ยใหญข่องโลก	มลูค�่ก�รสง่ออกไมต่่ำ�กว่�ปลีะ	10,000	
ล้�นบ�ท
	 2.	ปจัจบุนั	มผีูร้วบรวมผลผลติ	(ลง้)	ดำ�เนนิก�รโดยช�วจนีและเวยีดน�ม
เข้�ม�รวบรวมลำ�ไย	เพ่ือส่งออกไปจีน	เวียดน�ม	อินโดนีเซีย	และประเทศอ่ืนๆ
	 3.	ตล�ดที่มีศักยภ�พ	ได้แก่	อินเดีย	สหภ�พยุโรป	และสหรัฐอเมริก�	
		 4.	ข้อจำ�กัดด้�นก�รตล�ด   
	 	 4.1	จีนกำ�หนดส�รซลัเฟอรไ์ดออกไซดต์กค�้งในเนือ้ลำ�ไย	ไมเ่กนิ	50	
มิลลิกรัม/กิโลกรัม		ขณะที่ม�เลเซียกำ�หนดไม่เกิน	30	มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
	 	 4.2	อินโดนีเซีย	ตั้งแต่	1	ม.ค.	2557	อนุญ�ตนำ�เข้�ได้ไม่จำ�กัด
จำ�นวน	 โดยผู้นำ�เข้�ต้องแจ้งคว�มประสงค์ในช่วง	 6	 เดือนแรก	 และ	 6	
เดือนหลังกับกระทรวงก�รค้�	 โดยต้องแจ้งก่อนล่วงหน�้	3	 เดือน	และนำ�
เข้�จริงไม่ต่ำ�กว่�ร้อยละ	 80	 ของปริม�ณที่แจ้ง	 นอกจ�กนี้ผู้นำ�เข�้ต้องยื่น
ร�ยละเอียดด้�น	GAP	และ	GMP		
	 	 4.3	สหรัฐอเมริก�	กำ�หนดให้ผลสดต้องผ�่นก�รฉ�ยรังสีแกมม�่ที่
ระดับ	400	เกรย์	 	 	 	
	 5.	 ออสเตรเลียและนิวซีแลนด	์ อนุญ�ตนำ�เข้�ลำ�ไยที่ผ่�นก�รฉ�ยรังสี
แกมม่�	 	 	 	
	 6.	ส่งออกไปเวียดน�ม	ล�ว	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	เพื่อส่งต่อไปยัง	
ประเทศที่ส�ม	ได้แก่	จีน	 	 	 	

มาตรการ

	 1.	ปล�ยปี	2558	มีนโยบ�ยแบบเบ็ดเสร็จ	
Single	Command	โดยเริ่มดำ�เนินก�รตั้งแต่	
1	ม.ค.2559	
	 2.	 บริห�รจัดก�รอุปท�นให้สอดคล้องกับ
อุปสงค์	 โดยจังหวัด	และ	Single	Command	
ระดับจังหวัดบูรณ�ก�รบริห�รจัดก�รร่วมกัน	 
โดยมีเกษตรจังหวัดเป็นผู้กำ�กับดูแล	 Single	
Command	
	 3.	 บูรณ�ก�รร่วมกับกระทรวงพ�ณิชย์ใน
ก�รกระจ�ยผลผลิตก�รเชื่อมโยงตล�ดปล�ยท�ง	
ประช�สัมพนัธ์ก�รบรโิภคผลไมไ้ทยท้ังในและต่�ง
ประเทศ	และส่งเสริมก�รแปรรูป		
	 4.	 สนับสนุนให้เกษตรกรเน้นก�รผลิตลำ�ไย
คุณภ�พและลดต้นทุนก�รผลิต		 	
	 5.	สง่เสรมิใหเ้กษตรกรรวมกลุม่เพือ่ผลติไมผ้ล 
ในลักษณะแปลงใหญ่	  



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

0.25 0.30 3.07 14.23 21.59 18.35 12.92 21.32 5.32 1.13 0.90 0.62 จันทบุรี	ชุมพร	ระยอง	

ยะล�	นครศรีธรรมร�ช

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2558
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เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 50,000

10,001-50,000

2,001-10,000

≤ 2,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



การผลิต
 รายการ	 2556	 	2557	 	2558

การค้า
 รายการ	 2556	 2557	 2558

ทุเรียน

ที่ม� : 1/	กรมศุลก�กร		 	 	 	 	 	
หม�ยเหตุ : 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2557-2558	ข้อมูลเบื้องต้น	
	 2.	อัตร�แปลง	 2.1	ทุเรียนสด	10	กก.	=	ทุเรียนอบแห้ง	1	กก.	
	 	 2.2	ทุเรียนสด	6	กก.	 =	ทุเรียนกวน	1	กก.	
	 	 2.3	ทุเรียนสด	1	กก.	 =	ทุเรียนแช่แข็งเฉพ�ะเนื้อ	0.33	กก.	 	 	 	 	 	

	1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 120,152	 121,824	 125,505

	2.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 577,235	 570,602	 573,293

	3.	ผลผลิต	(ตัน)	 569,313	 631,775	 601,884

	4.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 986	 1,107	 1,050

	5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 16,231	 15,078	 15,431

	6.	ราคาท่ีเกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)	   

		 ทุเรียนพันธุ์หมอนทองคละ	 40,450	 34,290	 46,960

	7.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 24,219	 19,212	 31,529

 8. ม�ตรฐ�น   

		 ม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรทุเรียน	มกษ.	3-2556	 	 	

	1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 216,586	 238,766	 214,810

	2.	ส่งออกรวม	(ตันสด)	1/	 386,746	 393,009	 388,522

		 2.1	 ทุเรียนสด	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 367,057	 369,602	 358,192

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 7,345	 12,436	 13,246

		 2.2	 ทุเรียนแช่แข็ง	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 13,662	 17,143	 22,187

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)		 	877		 	1,131		 	1,945	

		 2.3	 ทุเรียนกวน	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 230	 455	 690

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	29		 	58		 	82	

		 2.4	 ทุเรียนอบแห้ง	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	465		 	353		 	401	

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	279		 	218		 	290	

	3.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	1/   

		 3.1	 ทุเรียนสด	 20,010	 33,646	 36,981

		 3.2	 ทุเรียนแช่แข็ง	 64,158	 65,995	 87,653

		 3.3	 ทุเรียนกวน	 124,311	 127,534	 119,532

		 3.4	 ทุเรียนอบแห้ง	 600,540	 615,886	 723,169

	4.	คู่ค้าที่สำาคัญ   

		 4.1	 ทุเรียนสด	 	จีน	ฮ่องกง	เวียดน�ม		 	

		 4.2	 ทุเรียนแช่แข็ง	 	จีน	สหรัฐอเมริก�	แคน�ด�		 	

	 4.3	 ทุเรียนกวน	 	รัสเซีย	แคน�ด�	ฮ่องกง			

		 4.4	 ทุเรียนอบแห้ง	 	จีน	ฟิลิปปินส์	ฮ่องกง	 	

	5.	คู่แข่งที่สำาคัญ		 	เวียดน�ม	ม�เลเซีย	ออสเตรเลีย	

ปลูก : ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน 

เก็บเกี่ยว : ม.ค.-ธ.ค. (พ.ค. และ ส.ค. เป็นช่วงผลพลิตออกมาก)
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	 เนื้อที่ให้ผลเพิ่มข้ึนจ�กปี	 2557	 เน่ืองจ�กร�ค�ทุเรียน 
ในช่วง	 3-4	 ปีที่ผ่�นม�อยู่ในเกณฑ์ดี	 ภ�ครัฐมีก�รส่งเสริม 
ด้�นก�รตล�ดส่งออกทุเรียนไปต่�งประเทศ	เช่น	จีน	เวียดน�ม	
เปน็ต้น	นอกจ�กนีย้งัสนบัสนนุสง่เสรมิก�รทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร	โดย
จดัง�นเทศก�ลผลไมป้ระจำ�ถิน่เปน็ประจำ�ทกุป	ีประกอบกบัคว�ม
ต้องก�รบริโภคทุเรียนภ�ยในประเทศมีเพิ่มขึ้น	จูงใจให้เกษตรกร
มีก�รขย�ยเนื้อที่ปลูกใหม่เพิ่มขึ้นม�กในทุกภ�ค	 สำ�หรับผลผลิต
ต่อไร่ลดลงจ�กปี	2557	เนื่องจ�กสภ�พดินฟ้�อ�ก�ศแปรปรวน	
สภ�พอ�ก�ศร้อนในช่วงกล�งวันสลับมีฝนตกติดต่อน�นหล�ยวัน	
ทำ�ให้ทุเรียนปรับสภ�พไม่ทัน	ชะงักก�รออกดอกใบแก่ร่วง	แตก
ใบอ่อนแทน	และสลัดผลอ่อนทิ้งร่วงจำ�นวนม�กส่งผลให้ผลผลิต
ลดลง	

	 1.	 มีสัดส่วนก�รตล�ดโลกร้อยละ	80	 	
	 2.	 ปัจจุบนัมผู้ีรวบรวมผลผลิต	(ล้ง)	ทีด่ำ�เนนิก�รโดยช�วจนีและ
เวยีดน�มเข�้ม�รวบรวม	เพือ่สง่ออกไปจนี	เวยีดน�ม	และประเทศอ่ืนๆ	 
เพิ่มขึ้น		
	 3.	 ตั้งแต่	1	ม.ค.	57	อินโดนีเซียอนุญ�ตนำ�เข้�ได้ไม่จำ�กัด
จำ�นวน	โดยผู้นำ�เข้�ต้องแจ้งคว�มประสงค์ในช่วง	6	เดือนแรก	
และ	 6	 เดือนหลังกับกระทรวงก�รค�้โดยต้องแจ้งก่อนล่วงหน้�	
3	เดือน	และนำ�เข้�จริงไม่ต่ำ�กว่�ร้อยละ	80	ของปริม�ณที่แจ้ง	
นอกจ�กนี้ผู้นำ�เข้�ต้องยื่นร�ยละเอียดด้�น	GAP	และ	GMP 
	 4.	 ตล�ดที่มีศักยภ�พสำ�หรับทุเรียนสด	 ได้แก่	 เวียดน�ม	
เก�หลีใต้	และนครเฉิงตู	มณฑลเสฉวนของจีน	 	

	 1.	 ปล�ยปี	 2558	 มีนโยบ�ยแบบเบ็ดเสร็จ	 Single	 
Command	โดยเริ่มดำ�เนินก�รตั้งแต่	1	ม.ค.2559  
	 2.	บริห�รจัดก�รอุปท�นให้สอดคล้องกับอุปสงค์	โดยจังหวัด	
และ	 Single	 Command	 ระดับจังหวัดบูรณ�ก�รบริห�ร
จัดก�รร่วมกัน	 โดยมีเกษตรจังหวัดเป็นผู้กำ�กับดูแล	 Single	 
Command		 	
	 3.	บรูณ�ก�รรว่มกบักระทรวงพ�ณชิยใ์นก�รกระจ�ยผลผลติ
ก�รเชือ่มโยงตล�ดปล�ยท�ง	ประช�สมัพนัธก์�รบรโิภคผลไมไ้ทย
ทั้งในและต่�งประเทศ	และส่งเสริมก�รแปรรูป		 	
	 4.	สนับสนุนให้เกษตรกรเน้นก�รผลิตทุเรียนคุณภ�พและลด
ต้นทุนก�รผลิต		 	
 

การผลิต

การตลาด

มาตรการ



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

0.18 0.04 0.04 2.01 14.65 29.48 23.26 21.84 7.00 0.79 0.31 0.40 จันทบุรี	

นครศรีธรรมร�ช	ชุมพร	

ตร�ด	ระยอง

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2558

42

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 20,000

5,001-20,000

2,001-5,000

≤ 2,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



การผลิต
 รายการ	 2556	 	2557	 	2558	

การค้า
 รายการ	 2556	 2557	 2558	

มังคุด

ที่ม� : 1/	กรมศุลก�กร		

หม�ยเหตุ : ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2557-2558	ข้อมูลเบื้องต้น	 	 	 	 	

	1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 87,291	 85,767	 89,073

	2.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 409,462	 412,605	 411,916

	3.	ผลผลิต	(ตัน)	 279,263	 289.352	 198,402

	4.	ผลผลิตต่อไร	่(กก.)	 682	 701	 482

	5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 13,546	 13,418	 17,930

	6.	ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

		 มังคุดคละ		 18,900	 20,180	 34,870

	7.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 5,354	 6,762	 16,940

 8. ม�ตรฐ�น   

		 ม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรมังคุด	มกษ.	2-2556   

	1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 63,398	 93,521	 21,172

	2.	ส่งออกรวม	(ตันสด)	1/	 215,865	 195,838	 178,689

		 2.1	มังคุดสด	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 215,182	 195,108	 178,384

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 4,251	 4,781	 4,331

	 2.1	มังคุดแช่แข็ง	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 683	 729	 305

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 45	 55	 19

	3.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	1/   

		 3.1	มังคุดสด	 19,757	 24,503	 24,277

		 3.2	มังคุดแช่แข็ง	 66,095	 74,933	 62,646

	4.	คู่ค้าที่สำาคัญ   

		 4.1	มังคุดสด	 จีน	เวียดน�ม	ฮ่องกง		 	

		 4.2	มังคุดแช่แข็ง	 เก�หลีใต้	ไต้หวัน	ญี่ปุ่น	 	

	5.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 อินโดนีเซีย	เวียดน�ม		 	

ปลูก : ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน 

เก็บเกี่ยว : ม.ค.-ธ.ค. (มิ.ย.-ส.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)
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	 เนือ้ทีใ่ห้ผลลดลงจ�กปี	2557	เนือ่งจ�กมี

ก�รโคน่ตน้มงัคดุทีม่อี�ยมุ�ก	และให้ผลผลติ

น้อยทิ้ง	 ส่วนผลผลิตต่อไร่ลดลงเนื่องจ�ก

สภ�พอ�ก�ศไม่เอื้ออำ�นวยต่อก�รติดดอก

ออกผลทำ�ใหม้งัคดุออกดอกนอ้ยกว�่ป	ี2557	

ส�เหตมุ�จ�กมฝีนตกในระหว�่งแทงชอ่ดอก	

ทำ�ให้มังคุดแตกใบอ่อนแทนก�รออกดอก

ประกอบกับมีอ�ก�ศร้อนสลับหน�วในช่วง

ปล�ยปี	 จึงทำ�ให้ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่

ลดลง	

การผลิต

	 1.	ส่งออกร้อยละ	70	ของผลผลิตทั้งหมด	

ส่วนใหญ่ในรูปผลสด	 	 	

	 2.	ปัจจุบันมีผู้รวบรวมผลผลิต	 (ล้ง)	 

ทีด่ำ�เนินก�รโดยช�วจนีและเวยีดน�มเข�้ม�

รวบรวมเพื่อส่งออกไปจีน	 เวียดน�ม	 และ 

ประเทศอื่นๆ	 	 	

	 3.	ตล�ดทีม่ศัีกยภ�พส่งออกมงัคดุเพ่ิมข้ึน	

ได้แก่	เก�หลีใต้		

	 4.	ตล�ดจนีมกี�รขย�ยตัวเพ่ิมขึน้	โดยเฉพ�ะ 

นครเฉิงตู	มณฑลเสฉวน	

	 5.	ก�รส่งออกผลสดไปสหรัฐอเมริก�ต้อง

ผ่�นก�รฉ�ยรังสีแกมม่�ที่ระดับ	400	เกรย์	

	 6.	มกี�รนำ�เข�้มงัคดุจ�กอนิโดนเีซยีเพิม่ขึน้	

เพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่ส�ม	ได้แก่	จีน	

	 7.	ส่งออกไปเวียดน�ม	 ล�ว	 มีแนวโน้ม 

เพิ่มขึ้น	 เพ่ือส่งต่อไปยังประเทศที่ส�ม	 

ได้แก่	จีน		 	 	

การตลาด

	 1.	ปล�ยป	ี2558	มนีโยบ�ยแบบเบด็เสรจ็	

Single	 Command	 โดยเริ่มดำ�เนินก�ร

ตั้งแต่	1	ม.ค.2559	 	

	 2.	บรหิ�รจดัก�รอปุท�นใหส้อดคลอ้งกบั

อปุสงค	์โดยจงัหวัด	และ	Single	Command	

ระดับจงัหวัดบูรณ�ก�รบรหิ�รจดัก�รรว่มกัน	
โดยมเีกษตรจงัหวดัเป็นผูก้ำ�กับดแูล	Single	 

Command   

	 3.	บูรณ�ก�รร่วมกับกระทรวงพ�ณิชย์

ในก�รกระจ�ยผลผลิตก�รเชื่อมโยงตล�ด 

ปล�ยท�ง	ประช�สมัพนัธก์�รบรโิภคผลไมไ้ทย 

ทั้งในและต่�งประเทศ	 และส่งเสริมก�ร

แปรรูป		 	

	 4.	 สนับสนุนให้เกษตรกรเน้นก�รผลิต 

มังคุดคุณภ�พและลดต้นทุนก�รผลิต		

   

มาตรการ



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

0.08 0.01 4.06 21.70 35.32 17.10 13.02 7.33 0.94 0.16 0.28 จันทบุรี	ตร�ด	

นครศรีธรรมร�ช	

สุร�ษฎร์ธ�นี	นร�ธิว�ส

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2558

44

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 5,000

2,001-5,000

501-2,000

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



การผลิต
 รายการ	 2556	 	2557	 	2558	

การค้า
 รายการ	 2556	 2557	 2558

เงาะ

	1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 50,084	 47,666	 47,440

	2.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 299,433	 283,182	 277,010

	3.	ผลผลิต	(ตัน)	 315,614	 321,721	 316,315

	4.	ผลผลิตต่อไร	่(กก.)	 1,054	 1,136	 1,142

	5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 9,724	 9,419	 9,748

	6.	ราคาท่ีเกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

	 เง�ะโรงเรียนคละ	 	21,010		 	18,340		 	22,070	

	7.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 	11,286		 	8,921		 	12,322	

 8. ม�ตรฐ�น   

	 ม�ตรฐ�นสินค�้เกษตรเง�ะ	มกษ.	12-2549	 	 	

	1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 301,565	 309,600	 303,384

	2.	ส่งออกรวม	(ตันสด)	1/	 14,049	 12,121	 12,864

		 2.1	เง�ะสด	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 4,222	 3,882	 6,943

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 147.84	 119.61	 182.62

		 2.2	เง�ะบรรจุภ�ชนะอัดลม	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	2,689		 	2,404		 	2,063	

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	155.87		 	145.97		 	130.19	

		 2.3	เง�ะสอดไส้สับปะรดในน้ำ�เช่ือม	   

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	8,467		 	6,826		 	4,295	

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	321.99		 	277.84		 	194.16	

	3.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	1/   

	 3.1	เง�ะสด		 35,013	 30,807	 26,302

	 3.2	เง�ะบรรจุภ�ชนะอัดลม		 57,954	 60,725	 63,105

	 3.3	เง�ะสอดไส้สับปะรดในน้ำ�เช่ือม		 38,030	 40,701	 45,211

	4.	คู่ค้าที่สำาคัญ   

	 4.1	เง�ะสด	 สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์	เวียดน�ม	จีน		

	 4.2	เง�ะบรรจุภ�ชนะอัดลม	 จีน	เมียนม�ร์	กัมพูช�		 	

	 4.3	เง�ะสอดไส้สับปะรดในน้ำ�เช่ือม	 สหรัฐอเมริก�	สิงคโปร์	เมียนม�ร์	 	

	5.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 อินโดนีเซีย	เวียดน�ม	 

   

ปลูก : ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน 

เก็บเกี่ยว : ม.ค. และ มี.ค.-ธ.ค. (พ.ค.-มิ.ย. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)

ที่ม� : 1/	กรมศุลก�กร		 	 	

หม�ยเหตุ : 1. ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2557-2558	ข้อมูลเบื้องต้น

	 2.	อัตร�แปลง	

	 	 2.1	 เง�ะสด	 1.34	กก.	 =	 เง�ะบรรจุภ�ชนะอัดลม	1	กก.		

	 	 2.2	 เง�ะสด	 0.734	กก.	=	 เง�ะสอดไส้สับปะรดในน้ำ�เชื่อม	1	กก.  
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	 	 เนือ้ทีใ่หผ้ลลดลง	เน่ืองจ�กเกษตรกรในแหลง่ผลติ

ทีส่ำ�คญัของประเทศ	(ภ�คกล�งฝัง่ตะวนัออกและภ�คใต)้	

โคน่ตน้เง�ะทีม่อี�ยมุ�กใหผ้ลผลตินอ้ยท้ิงและปรบัเปล่ียน

ไปปลูกพืชที่ทำ�ร�ยได้และผลตอบแทนที่คิดว่�คุ้มค่�กว่�

ถึงแม้ว่�ในปี	2554	เนื้อที่ปลูกใหม่และเริ่มให้ผลปีนี้เป็น

ปีแรกม�กถึง	5,700	ไร	่ซึ่งเป็นผลม�จ�กมีพ่อค้�ส่งออก

เง�ะไปยงัประเทศจนีไดเ้ข�้ไปสง่เสรมิสนบัสนนุใหป้ลกูเพิม่

ประกอบกับหน่วยง�นภ�ครัฐมีก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยว 

เชงิเกษตรขึน้	โดยจดัใหม้เีทศก�ลผลไมข้ึน้เปน็ประจำ�ทกุปี

สง่ผลใหเ้กษตรกรขย�ยเนือ้ทีป่ลกูเง�ะเพิม่ข้ึนในช่วงเวล�นัน้ 

แต่ไม่ได้ส่งผลให้เนื้อที่ให้ผลเพ่ิมข้ึน	 เน่ืองจ�กจำ�นวน

เนือ้ทีโ่คน่ตน้เง�ะทิง้มีม�กกว่�เนือ้ทีท่ีเ่ริม่ใหผ้ลเป็นปีแรก	

ผลผลติตอ่ไรเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย	เน่ืองจ�กแหลง่ผลติทีส่ำ�คญั

ท�งภ�คใต้เกษตรกรดูแลรักษ�ดี	 ปริม�ณน้ำ�มีเพียงพอ 

ต่อก�รเจริญเติบโตและก�รออกดอกติดผล	

การผลิต
การตลาด มาตรการ

	1.	ส่วนใหญ่ใช้บริโภคในประเทศร้อยละ	95		
	2.	ตล�ดที่มีศักยภ�พก�รส่งออกเง�ะเพิ่มขึ้น	
ได้แก่	
				2.1	 เง�ะสด	ได้แก่	โอม�น	และก�ต�ร	์		
				2.2	เง�ะบรรจภุ�ชนะอดัลม	ไดแ้ก	่	ฝรัง่เศส	
	 	 และเก�หลีใต้			
				2.3	เง�ะสอดไส้สับปะรดในน้ำ�เชื่อม	
	 	 ได้แก่	จีน		และป�กีสถ�น	
	3.		ข้อจำ�กัดท�งก�รค�้ในประเทศคู่ค้�ต่�งๆ	 
	 เช่น		
				3.1	จนี	:	มปีญัห�ก�รจำ�หน่�ย	เน่ืองจ�ก 
	 	 เป็นก�รฝ�กข�ย	
	 3.2	 อินเดีย	 :	 ต้องข�ยแบบล็อตใหญ่	 	
	 	 ระยะท�งไกล	ก�รขนสง่ตอ้งใชร้ะบบ	
	 	 ทำ�คว�มเย็น 
	 3.3	 สหรัฐอเมริก�	:	กำ�หนดให้ต้องผ่�น
	 	 ก�รฉ�ยรังสีแกมม่�ที่ระดับ	
	 	 400		เกรย์	

	 1.	ปล�ยปี	2558	มีนโยบ�ยแบบเบ็ดเสร็จ	
Single	Command	โดยเริ่มดำ�เนินก�รตั้งแต่	
1	ม.ค.2559	
	 2.	 บริห�รจัดก�รอุปท�นให้สอดคล้องกับ
อุปสงค์	โดย	จังหวัด	และ	Single	Command	
ระดับจังหวัดบูรณ�ก�ร	 บรหิ�รจดัก�รรว่มกัน	
โดยมเีกษตรจงัหวดัเปน็ผูก้ำ�กบัดแูล	Single	 
Command 
	 3.	 บูรณ�ก�รร่วมกับกระทรวงพ�ณิชย์
ในก�รกระจ�ยผลผลิต	 ก�รเชื่อมโยงตล�ด 
ปล�ยท�ง	ประช�สมัพันธก์�รบรโิภค	ผลไม้ไทย 
ทั้งในและต่�งประเทศ	และส่งเสริมก�รแปรรูป		
	 4.	สนับสนุนให้เกษตรกรเน้นก�รผลิตเง�ะ
คุณภ�พ	และลดต้นทุนก�รผลิต		
 



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกลิ้นจี่ของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

0.55 9.50 60.91 25.83 3.21 เชียงใหม่	เชียงร�ย	

น่�น	พะเย�	

สมุทรสงคร�ม

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2558

46

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 5,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



การผลิต
 รายการ	 2556	 	2557	 	2558	

การค้า
 รายการ	 2556	 2557	 2558	

ลิ้นจี่

	1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 26,854	 25,888	 25,385

	2.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 133,374	 125,931	 125,272

	3.	ผลผลิต	(ตัน)	 48,052	 65,533	 55,977

	4.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 	360		 	520		 	447	

	5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 17,227	 14,382	 15,870

	6.	ราคาท่ีเกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

		 ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยเกรด	A	 17,960	 11,700	 15,770

	7.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 733	 -2,682	 -100

 8. ม�ตรฐ�น   

	 ม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรลิ้นจี่	มกษ.	7-2549	 	 	

	1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 	38,959		 	50,856		 	48,685	

	2.	ส่งออก	(ตันสด)1/	 	9,018		 	16,456		 	9,926	

		 2.1	ลิ้นจี่สด	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 3,461	 8,138	 4,260

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 58	 137	 73

		 2.2	ลิ้นจี่บรรจุภ�ชนะอัดลม	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	5,516		 	8,139		 	5,611	

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	307		 	429		 	308	

 3.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	1/   

		 3.1	ลิ้นจี่สด	 	16,880		 	16,786		 	17,229	

		 3.2	ลิ้นจี่บรรจุภ�ชนะอัดลม	 	55,582		 	52,700		 	54,847	

	4.	คู่ค้าที่สำาคัญ   

		 4.1	ลิ้นจี่สด	 	จีน	ม�เลเซีย	สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์		 	

		 4.2	ลิ้นจี่บรรจุภ�ชนะอัดลม	 	ม�เลเซีย	สหรัฐอเมริก�	อินโดนีเซีย		 	

	5.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 	จีน	เวียดน�ม	 	

ปลูก : ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน 

เก็บเกี่ยว : มี.ค.-ก.ค (พ.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)

ที่ม� : 1/	กรมศุลก�กร		

หม�ยเหตุ : ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2557-2558	ข้อมูลเบื้องต้น	
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-

										เนื้อที่ให้ผลผลิต	ผลผลิตต่อไร่ลดลง	 

เนื่องจ�กสภ�พอ�ก�ศร้อนและแห้งแล้ง	 

ส่งผลให้ลิ้นจี่ออกดอกน้อยลง	 และต้นลิ้นจี่

ข�ดน้ำ�ในช่วงติดผลอ่อนทำ�ให้ผลร่วงส่งผล

ให้ก�รผลิตลดลง	

1.	บริโภคในประเทศร้อยละ	70	ส่วนใหญ่ในรูปผลสด	 	
2.	ตล�ดที่มีศักยภ�พส่งออกลิ้นจี่เพิ่มขึ้น	ได้แก	่	 	
	 2.1	 ลิ้นจ่ีสด	 ได้แก่	 บ�ห์เรน	 ก�ต�ร์	 และฝรั่งเศส	
	 2.2	 ลิ้นจี่บรรจุภ�ชนะอัดลม	 ได้แก่	 บร�ซิล	 และ
เนเธอร์แลนด์	 	
3.	 ก�รส่งออกล้ินจ่ีไปยังเวียดน�มต้องย่ืนร�ยละเอียดเก่ียวกับ	
GAP	,	GMP	และโรงรมซลัเฟอรไ์ดออกไซด	์ตัง้แตป่	ี2559	
เป็นต้นไป			 	 	 	 	
4.	ก�รส่งออกลิ้นจี่ไปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์	อนุญ�ต
นำ�เข�้ลิ้นจี่	ที่ผ่�นก�รฉ�ยรังสีแกมม่�	 	 	

	 1.	ปล�ยปี	2558	มีนโยบ�ยแบบเบ็ดเสร็จ	Single	Command	โดยเริ่มดำ�เนินก�รตั้งแต่	1	ม.ค.2559  

	 2.	บริห�รจัดก�รอุปท�นให้สอดคล้องกับอุปสงค์	โดยจังหวัด	และ	Single	Command	ระดับจังหวัดบูรณ�ก�รบริห�รจัดก�ร

ร่วมกัน	โดยมีเกษตรจังหวัดเป็นผู้กำ�กับดูแล	Single	Command 

	 3.	 บูรณ�ก�รร่วมกับกระทรวงพ�ณิชย์ในก�รกระจ�ยผลผลิตก�รเชื่อมโยงตล�ดปล�ยท�ง	 ประช�สัมพันธ์ก�รบริโภคผลไม้ไทย 

ทั้งในและต่�งประเทศ	และส่งเสริมก�รแปรรูป		 	

	 4.	สนับสนุนให้เกษตรกรเน้นก�รผลิตลิ้นจี่คุณภ�พและลดต้นทุนก�รผลิต		 	

  

การตลาด

การผลิต

มาตรการ



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกลองกองของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

0.03 2.33 11.35 14.32 21.61 35.85 11.82 2.38 0.31 จันทบุรี	นร�ธิว�ส	 

ยะล�	ชุมพร	

นครศรีธรรมร�ช

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2558

48

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 20,000

10,001-20,000

2,001-10,000

≤ 2,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



การผลิต
 รายการ	 2556	 	2557	 	2558	

การค้า
 รายการ	 2556	 2557	 2558

49

ลองกอง

ที่ม� : 1/	กรมศุลก�กร		 	 	

หม�ยเหตุ : ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2557-2558	ข้อมูลเบื้องต้น

	1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 126,214	 119,477	 112,914

	2.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 371,285	 361,277	 351,877

	3.	ผลผลิต	(ตัน)	 160,765	 177,978	 138,221

	4.	ผลผลิตต่อไร	่(กก.) 433 493 396

	5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 23,388	 21,176	 23,951

	6.	ราคาท่ีเกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

	 ลองกองคละ		 20,690	 13,270	 20,480

 7.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 -2,698	 -7,906	 -3,471

 8. ม�ตรฐ�น   

	 ม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรลองกอง	มกษ.	11-2549	 	

 

	1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 155,833	 177,283	 136,776

 2. ส่งออก 1/	

 ลองกองสด	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	4,932		 	695		 	1,445	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 100.16	 15.65	 25.75

	3.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	1/	 20,307	 22,505	 17,820

	4.	คู่ค้าที่สำาคัญ	 เวียดน�ม		กัมพูช�		ม�เลเซีย	

 

ปลูก : ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน   

เก็บเกี่ยว : เม.ย.-ธ.ค. (ส.ค.-ก.ย. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)   

								เน้ือทีใ่หผ้ลลดลงจ�กปี	2557	เนือ่งจ�ก
ลองกองเปน็พืชท่ีปลูกแซมพชือืน่	ก�รดแูลรกัษ�
ย�กและข�ดแคลนแรงง�นในก�รตัดแต่งช่อ	 
อีกทั้งร�ค�ยังไม่เป็นท่ีจูงใจ	 เกษตรกรใน 
ภ�คกล�งและภ�คใต้	 ท่ีเป็นแหล่งผลิตสำ�คัญ	
จึงได้โค่นต้นลองกอง	 ปรับเปลี่ยนไปปลูก 
ป�ล์มน้ำ�มัน	 ทุเรียน	 กล้วยไข่	 และลำ�ไย	 ที่
ให้ผลตอบแทนดีกว่�ยกเว้นภ�คเหนือมีเนื้อที่
เพิ่มขึ้น	 เนื่องจ�กเกษตรกรมีก�รปรับเปลี่ยน
ต้นล�งส�ดเป็นลองกองที่ข�ยได้ร�ค�สูงกว่�	
ผลผลิตต่อไร่ลดลงจ�กปี	 2557	 เน่ืองจ�ก
สภ�พอ�ก�ศแปรปรวน	 ในกล�งวันมีอ�ก�ศ
รอ้นจดั	มฝีนตกตอ่เนือ่งเปน็เวล�น�นหล�ยวนั	 
ทำ�ใหต้น้ลองกองชะงกัก�รออกดอก	และบ�งตน้ 
พัฒน�จ�กช่อดอกเปลี่ยนเป็นแตกใบอ่อนแทน	
ส่งผลให้ผลผลิตในภ�พรวมลดลง	

	 1.	บริโภคในประเทศรอ้ยละ	95	สว่นใหญ ่
ในรูปผลสด	และส่งออกร้อยละ	5	
	 2.	 ผลผลิตเป็นที่ต้องก�รของตล�ด 
ทัง้ในและต�่งประเทศ	แตม่ปีญัห�แมลง
ที่ติดไปกับช่อผล	
	 3.	 มีก�รกระจ�ยผลผลิตออกนอก
พื้นที่ของ		3	 จังหวัดช�ยแดนใต้	 โดย
ผ่�นบริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จำ�กัด	 
	 4.	 ตล�ดที่มีศักยภ�พก�รส่งออก
ลองกองเพ่ิมขึน้	ไดแ้ก	่สปป.ล�ว	สวีเดน	
และสหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์	

	 1.	ปล�ยป	ี2558	มีนโยบ�ยแบบเบด็เสรจ็	
Single	 Command	 โดยเริ่มดำ�เนินก�ร
ตั้งแต่	1	ม.ค.	2559	 	
	 2.	บรหิ�รจดัก�รอปุท�นใหส้อดคลอ้งกบั
อปุสงค	์โดยจงัหวดั	และ	Single	Command	 
ระดบัจงัหวดับูรณ�ก�รบรหิ�รจดัก�รรว่มกนั	 
โดยมเีกษตรจงัหวดัเปน็ผูก้ำ�กบัดแูล	Single	
Command		
	 3.	บูรณ�ก�รรว่มกบักระทรวงพ�ณชิย์
ในก�รกระจ�ยผลผลิตก�รเชื่อมโยงตล�ด
ปล�ยท�ง	 ประช�สัมพันธ์ก�รบริโภค 
ผลไม้ไทยทั้งในและต่�งประเทศ	 และ 
ส่งเสริมก�รแปรรูป		 	
	 4.	สนับสนุนให้เกษตรกรเน้นก�รผลิต 
ลองกองคุณภ�พและลดต้นทุนก�รผลิต		

การผลิต การตลาด มาตรการ



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก
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เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 20,000

10,001-20,000

5,001-10,000

≤ 5,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

2.60 6.21 12.01 24.83 20.20 16.61 5.84 2.34 2.36 1.77 3.35 1.88 พิษณุโลก	เลย	

เชียงใหม่	นครร�ชสีม�	

ประจวบคีรีขันธ์

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2558



การผลิต
 รายการ	 2556	 	2557	 	2558*	

การค้า
 รายการ	 2556	 2557	 2558

มะม่วง

ที่ม� : 1/	กรมศุลก�กร		 	 	 	 	 	

หม�ยเหตุ : 1.	*	ประม�ณก�ร	 	 	 	 	 	

		 2.	อัตร�แปลง	มะม่วงสด	10	กก.	=	มะม่วงอบแห้ง	1	กก.	 	 	 	 	 	

	1.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 2,087,680	 2,131,590	 2,132,995

	2.	ผลผลิต	(ตัน)	 3,141,950	 3,308,230	 3,131,237

	3.	ผลผลิตต่อไร	่(กก.)	 1,505	 1,552	 1,468

	4.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 5,263	 5,349	 5,617

	5.	ราคาท่ีเกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

		 มะม่วงคละ	 23,360	 22,132	 26,430

	6.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 18,097	 16,783	 20,813

 7. ม�ตรฐ�น   

	 7.1	ม�ตรฐ�นสินค�้เกษตรมะม่วง	มกษ.	5-2546	 	

	 7.2	ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมน้ำ�มะม่วงในภ�ชนะบรรจุ	

	 	 มอก.	519-2527	 	 	

	1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 	3,068,783		 	3,219,265			3,060,162	

	2.	ส่งออกรวม	(ตันสด)	1/	 	73,167		 	88,965		 	71,075	

		 2.1	มะม่วงสด	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 33,035	 45,544	 33,903

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 853	 	1,270		 	1,211	

	 2.2	มะม่วงบรรจุภ�ชนะอัดลม	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 30,457	 29,136	 26,907

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	1,280		 	1,308		 	1,268	

		 2.3	มะม่วงอบแห้ง	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	618		 	1,038		 	628	

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	157		 	241		 	191	

		 2.4	มะม่วงแช่แข็ง	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 3,492	 3,904	 3,985

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 352	 423	 480

	3.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	1/   

		 3.1	มะม่วงสด	 25,836	 27,882	 35,723

		 3.2	มะม่วงบรรจุภ�ชนะอัดลม	 42,020	 44,898	 47,125

		 3.3	มะม่วงอบแห้ง	 253,269	 231,903	 304,272

		 3.4	มะม่วงแช่แข็ง	 100,881	 108,286	 120,397

	4.	คู่ค้าที่สำาคัญ   

		 4.1	มะม่วงสด	 เก�หลีใต้	เวียดน�ม	ญี่ปุ่น			

		 4.2	มะม่วงบรรจุภ�ชนะอัดลม	 ญี่ปุ่น	สหรัฐอเมริก�	สหร�ชอ�ณ�จักร		 	

		 4.3	มะม่วงอบแห้ง	 สหรัฐอเมริก�	เก�หลีใต้	เยอรมนี	 	

		 4.4	มะม่วงแช่แข็ง	 ญี่ปุ่น	เก�หลีใต้	เนเธอร์แลนด์	 	

	5.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 ฟิลิปปินส์	อินเดีย	 	

ปลูก : ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน  

เก็บเกี่ยว : ม.ค.-ธ.ค. (เม.ย.-พ.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)  

    

      

หม�ยเหตุ :	ร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร	 	 	 	 	 	
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	 เน้ือที่ให้ผลเพ่ิมขึ้น	 เนื่องจ�กมีก�ร
ส่งเสริมก�รขย�ยพื้นที่ปลูกเพื่อส่งออก
จ�กภ�ครัฐในป	ี2550	โดยก�รรวมกลุ่ม
มทีัง้ก�รจัดตัง้เปน็สหกรณ์	หรือวสิ�หกจิ
ชมุชน	และก�รทำ�ก�รเกษตรแบบมสีญัญ�	
(Contract	 Farming)	 สำ�หรับส่งออก	
โดยเฉพ�ะก�รส่งออกไปตล�ดญี่ปุ่นซึ่ง
นยิมบรโิภคทัง้ในรปูผลสด	และผลิตภณัฑ์
มะม่วงแช่แข็ง	 ส่วนผลผลิตต่อไร่ลดลง
เนื่องจ�กประสบปัญห�ภัยแล้ง	

	 1.	บริโภคในประเทศร้อยละ	98	ในรูปผลสด		 	
	 	 2.	ตล�ดที่มีศักยภ�พสำ�หรับมะม่วงน้ำ�ดอกไม	้คือ	ญี่ปุ่นและเก�หลีใต้
แต่ตล�ดเก�หลีใต้มีปัญห�เรื่องร�ค�	ขณะที่ฟิลิปปินส์ยังคงเป็นคู่แข่งสำ�คัญ	 
	 	 3.	 ปัจจุบันเมียนม�ร์ปลูกมะม่วงพันธุ์เส่งต�โลนจำ�นวนม�ก	 โดยมีก�ร 
ส่งออกไปยังจีนและสิงคโปร์	 	 	 	
	 4.	 ตล�ดจีน	 เวียดน�ม	 ม�เลเซีย	 และล�ว	 รองรับผลผลิตจำ�นวนม�ก	 
ดังนั้นก�รค้�ช�ยแดนมีบทบ�ทสำ�คัญต่อก�รค้�มะม่วงไทย   
	 5.	มะม่วงพันธุ์น้ำ�ดอกไม้คุ้งบ�งกะเจ้�ที่ได้ขึ้นทะเบียนจีไอล่�สุด	
	 6.	 อินโดนีเซียกำ�หนดม�ตรก�รคำ�รับรองก�รนำ�เข้�	 (RIPH)	 มะม่วงไทย		
 	 	 	 	

1.	 ปล�ยปี	2558	มีนโยบ�ยแบบเบ็ดเสร็จ	Single	Command	โดยเริ่มดำ�เนินก�รตั้งแต่	1	ม.ค.	2559 
2.	 บริห�รจัดก�รอุปท�นให้สอดคล้องกับอุปสงค์	 โดยจังหวัด	 และ	 Single	 Command	 ระดับจังหวัด 

	 บูรณ�ก�รบริห�รจัดก�รร่วมกัน		โดยมีเกษตรจังหวัดเป็นผู้กำ�กับดูแล	Single	Command 
3.	 บูรณ�ก�รร่วมกับกระทรวงพ�ณิชย์ในก�รกระจ�ยผลผลิตก�รเชื่อมโยงตล�ดปล�ยท�ง	ประช�สัมพันธ์	
	 ก�รบริโภคผลไม้ไทยทั้งในและต่�งประเทศ	และส่งเสริมก�รแปรรูป		 	
4.	 สนับสนุนให้เกษตรกรเน้นก�รผลิตมะม่วงคุณภ�พและลดต้นทุนก�รผลิต		 	

มาตรการ

การตลาด

การผลิต



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกส้มเขียวหวานของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

41.02 5.64 0.89 1.32 0.49 0.90 1.93 1.08 0.51 0.74 11.44 34.04 เชียงใหม่	สุโขทัย	แพร่	

กำ�แพงเพชร	เชียงร�ย

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2558
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เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 1,000

201-1,000

≤ 200

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก
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การผลิต
 รายการ	 2556	 	2557	 	2558*

การค้า
 รายการ	 2556	 2557	 2558

ส้มเขียวหวาน

ที่ม� : 1/	กรมศุลก�กร		 	

หม�ยเหตุ :	*	ประม�ณก�ร	

	1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 5,030	 5,012	 4,888

	2.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 86,258	 81,709	 80,244

	3.	ผลผลิต	(ตัน)	 155,772	 137,726	 100,145

	4.	ผลผลิตต่อไร	่(กก.)	 1,806	 1,686	 1,248

	5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 12,076	 13,235	 13,029

	6.	ราคาท่ีเกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

		 ส้มเขียวหว�นคละ		 28,490	 33,590	 39,920

	7.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 16,414	 20,355	 26,891

 8. ม�ตรฐ�น   

		 ม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรส้มเปลือกล่อน	มกษ.	14-2550	 	

 

	1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 154,097	 131,048	 96,598

	2.	ส่งออก	(ตันสด)1/	 	1,675		 	6,678		 	3,547	

		 2.1	ส้มเขียวหว�นสด	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 161	 321	 721

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 2.14	 5.59	 20.44

		 2.2	ส้มแมนด�รินสด	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 273	 219	 358

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 4.26	 4.27	 32.21

		 2.3	ส้มเปลือกบ�งอื่น	ๆ	สด	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 1,077	 6,101	 2,388

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 17.63	 216.26	 77.21

		 2.4	ส้มอื่น	ๆ	สด	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 150	 37	 80

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 13.64	 3.84	 3.01

	3.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	1/   

		 3.1	ส้มเขียวหว�นสด	 	13,336		 	17,396		 	28,355	

		 3.2	ส้มแมนด�รินสด	 	15,586		 	19,507		 	89,885	

		 3.3	ส้มเปลือกบ�งอื่น	ๆ	สด	 	16,376		 	35,443		 	32,332	

 4.	คู่ค้าที่สำาคัญ   

		 4.1	ส้มเขียวหว�นสด	 	สหรัฐอเมริก�	ล�ว	จีน		 	

		 4.2	ส้มแมนด�รินสด	 	สหรัฐอเมริก�	เมียนม�ร์	ล�ว		 	

		 4.3	ส้มเปลือกบ�งอื่น	ๆ	สด	 	เวียดน�ม	สิงคโปร์	จีน		 	

	5.	คู่แข่งที่สำาคัญ		 	จีน	เวียดน�ม	ฟิลิปปินส์	 	

ปลูก : ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน    

เก็บเกี่ยว : ม.ค.-ธ.ค. (ม.ค. และ ธ.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)   

	 เนือ้ทีใ่หผ้ลลดลง	เนือ่งจ�กเกษตรกร

ตดัโคน่ต้นส้มเขยีวหว�นทีม่อี�ยมุ�ก	ไม่

สมบูรณ์	และให้ผลผลิตต่ำ�ประกอบกับ

เกษตรกรร�ยย่อยเลิกปลูกเนื่องจ�กมี

ตน้ทนุสงู	ดแูลรกัษ�ย�กเกษตรกรจงึปรบั

เปลีย่นไปปลกูไมผ้ลไมย้นืตน้ชนดิอืน่ทีใ่ห้

ผลตอบแทนทีด่กีว�่	เช่น	ย�งพ�ร�และ

ป�ลม์น้ำ�มนั	เป็นตน้	ผลผลติตอ่ไรล่ดลง	

เนื่องจ�กประสบปัญห�ภัยแล้ง	

การผลิต

	 1.	บรโิภคภ�ยในประเทศรอ้ยละ	96	ของผลผลติ

สดทั้งหมด		 	 	

	 2.	นำ�เข�้ผลสม้สดจ�กจีนปีละประม�ณ	140,000	ตนั		 

(ส้มแมนด�รินร้อยละ	90)	เป็นผลม�จ�กก�รเปิด

เสรีท�งก�รค้�ไทย-จีน	 โดยเฉพ�ะในช่วงเดือน	

ต.ค.-มี.ค			 	

	 3.	ก�รสง่ออกสว่นใหญ	่อยูใ่นรปูผลติภณัฑน์้ำ�สม้

ต่�ง	ๆ	 	 	 	

	 4.	เวียดน�มมีศักยภ�พในก�รผลิตและแข่งขัน

เพิ่มขึ้น	 	 	 	

	 5.	อินโดนีเซียใช้ม�ตรก�รสุขอน�มัยและสุข

อน�มัยพืช	 (SPS)	 ว่�ด้วยคว�มปลอดภัยด้�น

อ�ห�ร	โดยก�รควบคุมก�รนำ�เข้�		 	

 

การตลาด

	 1.	ปรบัโครงสร�้งก�รผลติสม้เขยีวหว�น

คณุภ�พสู่ระบบก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�ร

ผลิตที่ดีและเหม�ะสม	(GAP)		

	 2.	สร�้งม�ตรฐ�นสขุอน�มยัและระบบ

รับรองคุณภ�พ	 	

	 3.	สร้�งมูลค่�	 (Value	 Creation)	

โดยพัฒน�ก�รแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่	

	 4.	สร้�งระบบก�รบริห�รจัดก�รให้

มีประสิทธิภ�พท้ังด้�นก�รผลิตและก�ร

ตล�ด		

มาตรการ



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกส้มโอของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก
      

หม�ยเหตุ :	ร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร	 	 	 	 	 	54

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 5,000

1,000-5,000

501-1,000

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

5.79 8.04 6.89 8.97 12.54 5.46 9.42 8.88 10.34 9.54 6.70 7.43 สมุทรสงคร�ม	พิจิตร	

ปร�จีนบุรี	เชียงร�ย	

นครปฐม

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2558



การผลิต
 รายการ	 	2556	 		2557	 			2558*	

การค้า
 รายการ	 2556	 2557	 2558

ส้มโอ

ที่ม� : 1/	กรมศุลก�กร		 	 	 	 	 	

หม�ยเหตุ :	*	ประม�ณก�ร	 	 	 	 	 	

	1.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 170,400	 167,000	 167,000

	2.	ผลผลิต	(ตัน)	 247,080	 242,150	 232,965

	3.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 1,450	 1,450	 1,395

	4.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 8,658	 8,745	 9,013

	5.	ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

		 ส้มโอพันธุ์ทองดีขน�ดกล�ง	 	31,460		 	31,210		 	36,180	

	6.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 22,802	 22,465	 27,167

 7. ม�ตรฐ�น   

		 ม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรส้มโอ	มกษ.	0013-2550	 	 	

 1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 	232,742		 	229,627		 	232,965	

 2. ส่งออก 1/	

  ส้มโอสด	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	14,338		 	12,523		 	12,180	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	226.53		 	227.88		 	271.63	

	3.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	1/	 	15,800		 	18,197		 	22,302	

	4.	คู่ค้าที่สำาคัญ	 จีน	ฮ่องกง	แคน�ด�		 	

	5.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 อิสร�เอล	เวียดน�ม	 	

ปลูก : ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน 

เก็บเกี่ยว : ม.ค.-ธ.ค. (พ.ค. และ ก.ย. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก) 

      

หม�ยเหตุ :	ร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร	 	 	 	 	 	 55

	 เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น	 เนื่องจ�กส้มโอ 

ทีป่ลกูในป	ี2555	ท่ีผ�่นม�เริม่ใหผ้ลผลติ

ในป	ี2558	จึงทำ�ให้เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น	

สำ�หรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย	

เนื่องจ�กสภ�พภูมิอ�ก�ศในปี	 2558	

เอื้ออำ�นวยต่อก�รติดดอกและออกผล

	 1.	บรโิภคในประเทศรอ้ยละ	95	และสง่ออก

ร้อยละ	5	 	 	 	

	 2.	มูลค่�ส่งออกไปตล�ดจีนคิดเป็นร้อยละ	

65	 โดยปี	 2556-2558	 มูลค่�เพ่ิมขึ้นร้อยละ	

11.66  

	 3.	ตล�ดทีม่ศีกัยภ�พก�รสง่ออกสม้โอเพิม่ขึน้	

ได้แก่	ล�ว	ญี่ปุ่น	และเวียดน�ม		

	 4.	ประเทศคูค้่�ใช้ม�ตรก�รทีม่ใิชภ่�ษ	ี(NTMs)	 

เพิ่มขึ้น	 เช่น	 ม�ตรก�รสุขอน�มัย	 คำ�รับรอง

ก�รนำ�เข้�	 ข้อกำ�หนดท�งเทคนิค	 ก�รค้�	 

ก�รจำ�กัดจุดนำ�เข้�	ระบบรับรองคุณภ�พคว�ม

ปลอดภัย	เป็นต้น	 	 	 	

	 5.	ไทยส�ม�รถใชส้ทิธปิระโยชนภ์�ยใตค้ว�ม

ตกลง	JTEPA	ในก�ร	สง่ออกไปญีปุ่น่	โดยอัตร�

ภ�ษีนำ�เข้�จะเหลือร้อยละ	0	ในเดือนเมษ�ยน	

2560		 	 	

	 1.	 เพ่ิมประสิทธิภ�พก�รผลิตส้มโอ

คุณภ�พ	โดยถ�่ยทอดเทคโนโลยีก�รผลิต

ดีที่เหม�ะสม	(GAP)			

	 2.	 วิจัยและพัฒน�ห�พันธุ์ที่มีคว�ม

ต้�นท�น	ต่อโรคและแมลงศัตรูพืช	

	 3.	ส่งเสรมิก�รสง่ออกสม้โอพนัธ์ุทองด ี

เข้�สู่ตล�ดญี่ปุ่น	 	

การผลิต การตลาด มาตรการ



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกล้วยไข่ของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

      

หม�ยเหตุ :	ร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร	 	 	 	 	 	56

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 20,000

5,001-20,000

501-5,000

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

10.43 7.72 6.64 7.87 6.22 8.85 7.42 6.52 8.36 6.38 8.89 14.70 จันทบุรี	นครสวรรค์	

เพชรบุรี	ระยอง	ต�ก

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2558



การผลิต
 รายการ	 2556	 	2557	 	2558*	

การค้า
 รายการ	 2556	 2557	 2558	

กล้วยไข่

ที่ม� : 1/	กรมศุลก�กร		 	 	 	 	 	

หม�ยเหตุ : *	ประม�ณก�ร		 	 	 	 	

	1.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 50,126	 50,277	 50,623

	2.	ผลผลิต	(ตัน)	 121,155	 147,613	 139,770

	3.	ผลผลิตต่อไร	่(กก.)	 2,417	 2,936	 2,761

 4.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 5,820	 5,053	 5,095

	5.	ราคาท่ีเกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

	 กล้วยไข่คละ	 8,468	 9,787	 12,232

	6.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 2,648	 4,734	 7,137

 7. ม�ตรฐ�น   

		 ม�ตรฐ�นสินค�้เกษตรกล้วย	มกษ.	0006-2548	 	

 

	1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 	104,218		 	121,378		 	112,615	

 2. ส่งออก 1/   

	 กล้วยไข่สด

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	16,936		 	26,235		 	27,156	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	149.72		 	317.08		 	290.46	

	3.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	1/	 	8,840		 	12,086		 	10,696	

	4.	คู่ค้าที่สำาคัญ	 	จีน	ฮ่องกง	เวียดน�ม	 	

ปลูก : ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน  

เก็บเกี่ยว : ม.ค.-ธ.ค. (ธ.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)

      

หม�ยเหตุ :	ร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร	 	 	 	 	 	 57

	 เน้ือที่ให้ผลเพิ่มขึ้นจ�กปี	 2557	

เนือ่งจ�กปจัจบุนัมกี�รสง่ออกกล้วยไข่ 

ไปจำ�หน่�ยยังต่�งประเทศม�กขึ้น 

ทกุป	ีจงึทำ�ใหเ้กษตรกรผูป้ลูกกลว้ยไข ่

ขย�ยพืน้ทีป่ลูกใน	พ้ืนทีว่�่ง	ปลูกแซม 

สวนย�งพ�ร�	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่

ลดลง	เนื่องจ�กสภ�พอ�ก�ศแล้ง	

การผลิต การตลาด

	 1.	สง่ออกไปตล�ดจนีรอ้ยละ	60	โดยช�วจนีเชือ่ว�่ 

เป็นกล้วยของจักรพรรดิ	 ซ่ึงตล�ดจีนมีก�รขย�ยตัว	

ก�รนำ�เข้�โดยเฉพ�ะในมณฑลเสฉวน	 มห�นครฉงชิ่ง	 

นครเซีย่งไฮ	้มณฑลเจอ้เจยีง	มณฑลเจยีงซ	ูและมณฑล

อันฮุย		 	 	

	 2.	ตล�ดทีม่ศีกัยภ�พสงู	ไดแ้ก	่เก�หลใีต	้ญ่ีปุน่			

	 3.	ตล�ดทีม่แีนวโนม้ขย�ยตวั	ไดแ้ก	่ฮ่องกง	เวียดน�ม	

และล�ว			 	 	

	 4.	ประเทศคูค่�้ใชม้�ตรก�รท่ีมิใชภ่�ษ	ีเช่น		ม�ตรก�ร

ด้�นสุขอน�มัย	 คำ�รับรองก�รนำ�เข้�	 ข้อกำ�หนดท�ง

เทคนิคก�รค้�	ก�รจำ�กัดจุดนำ�เข�้	เป็นต้น  

 

มาตรการ

	 1.	เพิม่ประสทิธภิ�พก�รผลติกลว้ยไข ่

คุณภ�พ	โดยถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�ร

ผลิตดีที่เหม�ะสม	(GAP)

	 2.	จัดระบบซือ้ข�ยก�รทำ�ก�รเกษตร 

แบบมีสัญญ�	(Contract	Farming)	

	 3.	ขย�ยก�รสง่ออกโดยเนน้ตล�ด

จีน	พร้อมทั้งรักษ�ตล�ดเดิม	 	

	 4.	พฒัน�บรรจภุณัฑเ์พือ่ใหส้�ม�รถ

ขนส่งได้ไกลขึ้น	 	



ร้อยละแหล่งเพ�ะปลูก 5 อันดับแรก

      

หม�ยเหตุ :	ร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร	 	 	 	 	 	

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกล้วยหอมของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 5,000

1,001-5,000

501-1,000

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

8.18 8.58 6.66 14.57 6.25 8.85 5.99 6.17 7.39 4.67 6.99 15.70 ปทุมธ�นี	เพชรบุรี	

ชุมพร	หนองค�ย	

สระบุรี

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2558

58



      

หม�ยเหตุ :	ร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร	 	 	 	 	 	

การผลิต
 รายการ	 2556	 	2557	 	2558*	

การค้า
 รายการ	 2556	 2557	 2558

ที่ม� : 1/	กรมศุลก�กร		

หม�ยเหตุ :	*	ประม�ณก�ร		

59

กล้วยหอมปลูก : ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน  

เก็บเกี่ยว : ม.ค.-ธ.ค. (เม.ย. และ ธ.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)

	1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 130,735	 115,024	 110,629

 2. ส่งออก 1/ 

	 กล้วยหอมสด

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	1,531		 	1,475		 	3,297	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	46.07		 	45.15		 	99.17	

	3.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	1/	 	30,090		 	30,616		 	30,075	

	4.	คู่ค้าที่สำาคัญ	 ญี่ปุ่น	ฮ่องกง	จีน	 	

	5.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 ฟิลิปปินส์	เอกว�ดอร์	เบลเยียม	คอสต�ริก�	

 

	1.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 32,796	 33,040	 34,018

	2.	ผลผลิต	(ตัน)	 132,266	 116,499	 113,926

	3.	ผลผลิตต่อไร	่(กก.)	 4,033	 3,526	 3,349

	4.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 5,851	 5,913	 6,129

	5.	ราคาที่เกษตรกรขายได	้(บาท/ตัน)   

		 กล้วยหอมทองขน�ดใหญ่	 6,888	 8,333	 10,444

 6.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 1,037	 2,420	 4,315

 7. ม�ตรฐ�น   

		 ม�ตรฐ�นสินค�้เกษตรกล้วย	มกษ.	0006-2548  

 

	 1.	มูลค่�ส่งออกไปตล�ดญี่ปุ่นคิดเป็นร้อยละ	50	
	 2.	คว�มต้องก�รกล้วยหอมอินทรีย์	 (Organic)	 ของ
ตล�ดในประเทศ	และต�่งประเทศ	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 	
	 3.	ตล�ดที่มีศักยภ�พ	 ได้แก่	 ตล�ดในประเทศ	 ตล�ด
ต่�งประเทศได้แก่	จีน	ฮ่องกง	สิงคโปร์		 	
	 4.	ข้อจำ�กัดท�งก�รค้�   
	 	 -	ญี่ปุ่น	มีก�รกำ�หนดม�ตรฐ�น	คุณภ�พนำ�เข้�ใน
ระดับสูง	 	 	 	
	 	 -	 ประเทศคู่ค้�มีก�รใช้ม�ตรก�รที่มิใช่ภ�ษี	 เช่น	
ม�ตรก�รด้�นสุขอน�มัย	คำ�รับรองก�รนำ�เข�้		ข้อกำ�หนด
ท�งเทคนิคก�รค้�ก�รจำ�กัดจุดนำ�เข้�	 ระบบก�รรับรอง
คุณภ�พคว�มปลอดภัย

	 1.	เพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตกล้วยหอมคุณภ�พ	โดยถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รผลิตดีที่เหม�ะสม	(GAP)		 	

	 2.	จัดระบบซื้อข�ยก�รทำ�ก�รเกษตรแบบมีสัญญ�	(Contract		Farming)  

	 3.	ขย�ยก�รส่งออกโดยเน้นตล�ดจีน	พร้อมทั้งรักษ�ตล�ดเดิม	 	

	 4.	สร้�งมูลค่�เพิ่ม	โดยเน้นก�รผลิตกล้วยแบบเกษตรอินทรีย์	(Organic)	พัฒน�บรรจุภัณฑ์	

	 	 และก�รสร้�งตร�สินค้�	 	

การตลาด

การผลิต

มาตรการ

	 เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นจ�กปี	 2557	 เนื่องจ�กภ�ครัฐ 

มกี�รสง่เสริมและสนบัสนนุใหเ้กษตรกรพฒัน�คณุภ�พ 

ผลไม้ให้ได้ต�มม�ตรฐ�น	 GAP	 โดยเร่ิมตั้งแต่

กระบวนก�รผลิตไปจนถึงก�รเก็บเกี่ยว	 ก�รแปรรูป	

เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้�ที่ดี	 มีคุณภ�พ	 โดย

กระจ�ยไปสู่ตล�ดภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ 

จึงทำ�ให้ก�รเกษตรกรขย�ยพ้ืนท่ีปลูกในสวนผลไม้เดิม	 

และพื้นที่ว่�ง	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่ลดลง	 เน่ืองจ�ก

สภ�พอ�ก�ศแลง้ส่งผลใหผ้ลผลติในภ�พรวมลดลงดว้ย





พืชผักพืชผีก



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทย

4.36 17.68 59.31 18.65
เชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน

พะเย�	ลำ�ป�ง	ต�ก0.11 2.32 15.75 75.51 6.31

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ม.ค. มี.ค. พ.ค. ก.ค.ธ.ค. ก.พ. เม.ย. มิ.ย. ส.ค. ก.ย.

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2557 ปี 2558

ปีเพาะปลูก 2557/58

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�กช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก
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เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 5,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก
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กระเทียม

ที่ม� : 1/	กรมศุลก�กร	 	 	 	 	

หม�ยเหตุ :	1.	ปี	2556	2557	2558		หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2555/56	2556/57	2557/58	 	 	 	 	 	 	

	 2.	อัตร�แปลง	:	กระเทียมสด	1	กก.	=	กระเทียมแห้ง	90	วัน	0.346	กก.	 	 	 	 	 	

ปลูก : ต.ค.-ม.ค. 

เก็บเกี่ยว : ธ.ค.-เม.ย. (มี.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)

	1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 146,981	 141,592	 178,314

 2. นำ�เข�้ 1/   

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 70,157	 71,962	 105,714

		 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 595.14	 628.26	 1,340.25

 3. ส่งออก 1/   

		 3.1	กระเทียมสด	หรือแช่เย็น	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 8	 238	 54

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 1.30	 6.46	 13.38

		 3.2	กระเทียมสดแห้งไม่เป็นผง	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	19		 	89		 	69	

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	3.85		 	5.01		 	6.64	

		 3.3	กระเทียมแห้งเป็นผง	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 319	 247	 88

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 14.81	 16.94	 14.35

	4.	ราคาส่งออก	(บาท/กก.)	1/   

		 4.1	กระเทียมสด	หรือแช่เย็น	 155.40	 27.19	 246.32

		 4.2	กระเทียมสดแห้งไม่เป็นผง	 198.58	 56.25	 96.01

		 4.3	กระเทียมแห้งเป็นผง	 46.39	 68.64	 163.05

	5.	คู่ค้าที่สำาคัญ	 สหรัฐอเมริก�	สหภ�พยุโรป		

	6.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน	 	

	1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 42,530	 32,417	 27,663

	2.	เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)	 94,704	 79,719	 71,706

	3.	ผลผลิต	(ตัน)	 79,442	 72,109	 73,626

	4.	ผลผลิตต่อไร	่(กก.)	 839	 905	 1,027

	5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 29,436	 29,519	 26,892

	6.	ราคาท่ีเกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

		 กระเทียมแห้งใหญ่คละ	 46,880	 77,150	 65,170

	7.	ผลตอบแทนสุทธ	ิ(บาท/ตัน)	 17,444	 47,632	 38,278

 8. ม�ตรฐ�น   

	 ประก�ศคณะกรรมก�รม�ตรฐ�นสินค�้เกษตรและอ�ห�รแห่งช�ติ	

	 มกษ.	1508-2551	 	  

การผลิต
 รายการ	 2556	 	2557	 	2558	

การค้า
 รายการ	 2556	 2557	 2558

	 	 	 	 	 	 	 เนื้อที่ปลูกภ�พรวมทั้งประเทศลดลงจ�ก 

ปี	 2557	 เนื่องจ�กเกษตรกรในแหล่งผลิตที่สำ�คัญ

ข�ดแคลนพนัธุเ์พร�ะมรี�ค�แพงและห�ย�ก	ประกอบกบั 

ร�ค�กระเทียมที่เกษตรกรข�ยได้ในช่วงปล�ยปี 

2557	 มีแนวโน้มลดลงเป็นผลม�จ�กพ่อค้� 

ที่รับซื้อกระเทียมมีก�รนำ�เข้�ม�อย่�งต่อเนื่อง	 

ทำ�ใหเ้กษตรกรข�ดคว�มเชือ่มัน่ท�งด�้นร�ค�	ผลผลติตอ่ไร ่

เพิ่มขึ้น	 เน่ืองจ�กสภ�พดินฟ้�อ�ก�ศเอื้ออำ�นวย 

ต่อก�รเจริญเติบโตของกระเทียม	กล่�วคือ	 ในช่วงที่ 

กระเทียมกำ�ลังเจริญเติบโต(เดือนมกร�คม)	 มีฝนตก

ทำ�ให้ปริม�ณน้ำ�เพียงพอต่อก�รเจริญเติบโต	 และ

ในช่วงที่กระเทียมลงหัวสภ�พอ�ก�ศ	 โดยทั่วไปเย็น	 

ส่งผลให้หัวกระเทียมเจริญเติบโตดี	

การผลิต
การตลาด

			1.	คว�มต้องก�รใช้กระเทียมในประเทศ
มีปริม�ณ	178,314	ตัน		 	
	 2.	ก�รนำ�เข�้	ป	ี2558	มีปรมิ�ณ	105,714	ตัน	 
โดยส่วนใหญ่นำ�เข้�จ�กส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน
	 3.	 ร�ค�กระเทียมสดท่ีเกษตรกรข�ยได้	
ปี	2558	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	13.00	บ�ท
	 4.	เปิดตล�ดต�มขอ้ผกูพนั	WTO	ปริม�ณ
ในโควต�	65	ตัน	อัตร�ภ�ษีร้อยละ	27	และ
ภ�ษีนอกโควต�ร้อยละ	 57	 ให้องค์ก�รคลัง
สินค้�เป็นผู้นำ�เข้�
	 5.	 ก�รเปิดตล�ดเสรีภ�ยใต้ข้อตกลง	
AFTA	เก็บภ�ษอัีตร�รอ้ยละ	0	ต้ังแตป่	ี2553	 
เป็นต้นม�	 	 	
 

มาตรการ

	 1.	กำ�หนดเขตเกษตรเศรษฐกจิ	(Zoning)	 
เพ�ะปลูกสินค้�กระเทียม	 โดยรักษ�ระดับ
พื้นที่เพ�ะปลูกกระเทียมไม่เกิน	85,000	ไร่
	 2.	เพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิต	 และ 
สง่เสรมิใหเ้กษตรกรปลกูและปฏบิตัติ�ม	GAP		
	 3.	รณรงค์ผู้บริโภคภ�ยในประเทศนิยม
กระเทยีมไทยม�กกว�่กระเทยีมต�่งประเทศ	
เพื่อเพิ่มก�รบริโภคม�กขึ้น
	 4.	บริห�รจัดก�รก�รผลิตและนำ�เข้�
สินค้�กระเทียมให้มีคว�มเหม�ะสม	 	
	 5.	วจิยัจดุเดน่กระเทยีมไทยและเผยแพร่
ให้เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค	
 



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมแดงของประเทศไทย

7.20 2.79 3.19 3.41 8.78 14.35 19.08 26.55 13.14 1.51
ศรีสะเกษ	พะเย�	

เชียงใหม่

ลำ�พูน	เพชรบูรณ์
4.93 2.68 2.36 3.81 8.32 11.84 15.94 15.52 26.70 7.28 0.62

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2557 ปี 2558

พ.ค. ก.ค. ก.ย. พ.ย. ม.ค.มิ.ย. ส.ค. ต.ค. ธ.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ปีเพาะปลูก 2557/58

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 2,000

1,001-2,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�กช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก
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การผลิต
 รายการ	 2556	 	2557	 	2558

การค้า
 รายการ	 2556	 2557	 2558

หอมแดง

ที่ม� : 1/	กรมศุลก�กร		 	 	 	 	 	

หม�ยเหตุ :	ปี	2556	2557	2558	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2555/56		2556/57	2557/58	       

 

ปลูก : พ.ค.-ก.พ.  

เก็บเกี่ยว : ก.ค.-พ.ค. (ม.ค.-มี.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)

 1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 125,900	 111,002	 123,183

 2. นำ�เข�้ 1/   

		 2.1	หอมแดงสดหรือแช่เย็น	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	29,334		 	8,509		 	5,110	

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 320.59	 103.09	 156.02

		 2.2	หอมแดงแห้ง	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 80.47	 240.61	 63

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 0.79	 2.29	 0.65

 3. ส่งออก	1/   

		 3.1	หอมแดงสดหรือแช่เย็น	 	 	

	 	 	ปริม�ณ	(ตัน)	 32,124	 25,323	 10,425

	 	 	มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 421.30	 327.31	 156.48

		 3.2	หอมแดงแห้ง	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 320	 	1,256		 	1,306	

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 6.44	 16.36	 24.18

	4.	ราคาส่งออก	(บาท/กก.)	1/   

		 4.1	หอมแดงสดหรือแช่เย็น	 13.11	 12.93	 15.01

		 4.2	หอมแดงแห้ง	 20.11	 13.02	 18.52

	5.	คู่ค้าที่สำาคัญ	 	ม�เลเซีย 	อินโดนีเซีย	สิงคโปร ์  

	6.	คู่แข่งที่สำาคัญ ฟิลิปปินส์	เวียดน�ม	อินเดีย	 

	1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 30,779	 26,867	 22,794

	2.	เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)	 71,321	 66,679	 65,552

	3.	ผลผลิต	(ตัน)	 128,930	 131,000	 129,741

	4.	ผลผลิตต่อไร	่(กก.)	 1,808	 1,965	 1,979

	5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 12,256	 13,565	 13,584

	6.	ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

		 หอมแดงแห้งใหญ่คละ	 18,640	 20,320	 15,310

	7.	ผลตอบแทนสุทธ	ิ(บาท/ตัน)	 6,384	 6,755	 1,726

 8. ม�ตรฐ�น   

	 ประก�ศคณะกรรมก�รม�ตรฐ�นสินค�้เกษตรและอ�ห�รแห่งช�ติ	

	 มกษ.	1509-2551	   
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	 1. กำ�หนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ	(Zoning)	

เพ�ะปลกูสนิค�้	หอมแดงโดยรกัษ�ระดบัพืน้ที่

ให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รใช้ในประเทศ	

	 2. เพิม่ประสทิธภิ�พก�รผลติ	และส่งเสรมิ

ให้เกษตรกรปลูกและปฏิบัติต�ม	GAP	รวมทั้ง

แก้ปัญห�โรคเน่�	

	 3. ให้มีก�รเจรจ�ก�รค้�หอมแดงระหว่�ง

ไทยกับอินโดนีเซียเพื่อลดอุปสรรคท�งก�รค้�	

	 4. บรหิ�รจดัก�รก�รผลติและนำ�เข�้สนิค�้

หอมแดง	โดยเฉพ�ะในชว่งทีผ่ลผลิตในประเทศ

ออกสู่ตล�ด		

มาตรการการผลิต การตลาด

	 เนือ้ท่ีเพ�ะปลกูลดลง	เน่ืองจ�กเกษตรกร

ข�ดพันธุ์ปลูกและผู้บริโภคนิยมหอมแขก

ซึง่มรี�ค�ถกูกว�่หอมแดง	ทำ�ใหเ้กษตรกร 

ผูป้ลกูหอมแดงปรบัเปลีย่นพืน้ทีไ่ปปลกูพชือืน่	 

สำ�หรบัผลผลติตอ่ไรเ่พิม่ข้ึน	เน่ืองจ�กพ้ืนที่

ปลกูท�งภ�คเหนอื	ซึง่เปน็แหลง่ผลติใหญ่

ของประเทศมสีภ�พภมูอิ�ก�ศทีเ่อือ้อำ�นวย

ตอ่ก�รเจริญเติบโต	โดยมอี�ก�ศหน�วเยน็

ท่ีพอเหม�ะส่งผลให้หอมแดงเจริญเติบโต

และลงหัวได้เต็มที่

	 1.	คว�มตอ้งก�รใชห้อมแดงในประเทศ

มีปริม�ณ	123,183	ตัน		

	 2.	ก�รนำ�เข�้	ป	ี2558	มีปรมิ�ณ	5,173	ตนั	 

โดยส่วนใหญ่นำ�เข้�จ�กอินโดนีเซีย	 และ

ฟิลิปปินส์	 	 	

	 3.	ก�รส่งออก	ปี	2558	มปีรมิ�ณ	11,731	ตนั	 

โดยสว่นใหญส่ง่ออกไปอนิโดนเีซยี	ม�เลเซยี	

และสิงคโปร์	 	

	 4.	ร�ค�หอมแดงสดที่เกษตรกรข�ยได	้ 

ปี	2558	เฉล่ียกิโลกรัมละ	7.19	บ�ท	

	 5.	 เปิดตล�ดก�รค้�หอมแดงภ�ยใต้ 

ขอ้ตกลง	AFTA	อัตร�ภ�ษรีอ้ยละ	0	ตัง้แต่

ปี	2550	เป็นต้นม�	 	 	

 



4.93 24.21 38.80 32.06
เชียงใหม	่เชียงร�ย

	นครสวรรค์	

ก�ญจนบุรี
4.76 15.96 35.33 42.38 1.57

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน
หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
4 อันดับแรก

ปี 2557 ปี 2558

ก.ค. ก.ย. พ.ย. ม.ค.มิ.ย. ส.ค. ต.ค. ธ.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ปีเพาะปลูก 2557/58

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�กช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก
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เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

>1,500

501-1,500

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



การผลิต
 รายการ	 2556	 	2557	 	2558	

การค้า
 รายการ	 2556	 2557	 2558

ที่ม� :  1/	International	Trade	Center	  2/	กรมศุลก�กร		

หม�ยเหตุ : 1. ปี	2556	2557	2558	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2555/56	2556/57	2557/58	 	

	 2.	n.a	หม�ยถึง	ยังไม่มีข้อมูล	 	 	 	 	

	1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน) 5,284	 4,267	 4,110

	2.	เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)	 10,135	 8,818	 8,847

	3.	ผลผลิต	(ตัน)	 39,909	 37,756	 35,466

	4.	ผลผลิตต่อไร	่(กก.)	 3,938	 4,282	 4,009

	5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 6,800	 6,440	 6,932

	6.	ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

		 หอมหัวใหญ่	เบอร	์1	 9,770	 9,780	 8,790

	7.	ผลตอบแทนสุทธิ	((บาท/ตัน)	 2,970	 3,340	 1,858

 8. ม�ตรฐ�น   

	 ประก�ศคณะกรรมก�รม�ตรฐ�นสินค�้เกษตรและอ�ห�รแห่งช�ติ	

	 มกษ.	1510-2551	 	 	

	1.	การค้าของโลก	(ล้านตัน)	1/	 7.76	 7.63	 n.a.

	2.	ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%)	 0.53	 0.43	 n.a.

	3.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 101,787	 107,563	 78,885

 4. นำ�เข้� 2/   

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 70,680	 77,264	 53,982

		 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 316.26	 403.64	 532.81

 5. ส่งออก 2/   

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 8,802	 7,457	 10,563

		 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 156.93	 133.55	 127.86

	6.	ราคาส่งออก	(บาท/กก.)	2/   

		 หอมหัวใหญ่สดหรือแช่เย็น		 17.47	 17.32	 11.44

	7.	คู่ค้าที่สำาคัญ	 ญี่ปุ่น	ม�เลเซีย	สิงคโปร์	 	

 8.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 จีน	เนเธอร์แลนด์	นิวซีแลนด์		 		

	 	 ออสเตรเลีย	 	

	 1.	 คว�มต้องก�รใช้หอมหัวใหญ่ในประเทศมีปริม�ณ	
78,885	ตัน	
	 2.	 ก�รนำ�เข้�	 ปี	 2558	 มีปริม�ณ	 53,982	 ตัน	 
โดยส่วนใหญ่นำ�เข�้จ�กจีน	
	 3.	 ก�รส่งออก	 ปี	 2558	 มีปริม�ณ	 10,563	 ตัน	 
โดยตล�ดส่งออกหลักคือ	ญี่ปุ่น
	 4.	 ร�ค�หอมหัวใหญ่	 เบอร์	 1	 ท่ีเกษตรกรข�ยได้	 
ปี	2558	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	8.79	บ�ท
	 5.	เปิดตล�ดหอมหัวใหญ่ต�มข้อผูกพัน	WTO	ปริม�ณ
ในโควต�	365	ตัน	อัตร�ภ�ษีร้อยละ	27		อัตร�ภ�ษีนอก
โควต�รอ้ยละ	142	และต�มขอ้ตกลง	AFTA	เปดิตล�ดเสร	ี 
อัตร�ภ�ษีร้อยละ	0	ตั้งแต่ป	ี2550	เป็นต้นม�	 	
  

	 1.	 กำ�หนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ	 (Zoning)	 เพ�ะปลูกหอมหัวใหญ่และคงโควต�ปริม�ณก�รนำ�เข้�เมล็ดพันธ์ุ	 

ต�มข้อผูกพัน	WTO	3.15	ตัน	(6,944	ปอนด์)	อัตร�ภ�ษีในโควต�	ร้อยละ	0	อัตร�ภ�ษีนอกโควต�ร้อยละ	218	

	 2.	เพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิต	และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกและปฏิบัติต�ม	GAP			 	

	 3.	วิจัยและพัฒน�ส�ยพันธุ์ใหม่เพื่อใช้ในก�รแปรรูป		 	

	 4.	เข้มงวดก�รลักลอบนำ�เข้�หอมหัวใหญ่นอกโควต�  

	 5.	กระจ�ยผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต	เช่น	โมเดิร์นเทรดและตล�ดปล�ยท�ง	 	 	

การตลาด

การผลิต

มาตรการ

	 เนื้อที่เพ�ะปลูกหอมหัวใหญ่	ป	ี2558	ภ�พรวม

ทั้งประเทศเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจ�กปี	2557	เนื่องจ�ก

ร�ค�ในปี	 2557	 ค่อนข้�งดีจึงจูงใจให้เกษตรกร 

ปลูกเพิ่มขึ้น	 สำ�หรับผลผลิตและผลผลิตต่อไร่	 

ภ�พรวมทั้งประเทศลดลงจ�กปี	 2557	 เนื่องจ�ก 

ในช่วงเพ�ะกล้�อ�ก�ศหน�วสลับร้อนจัด	 และ 

ในบ�งพ้ืนที่มีฝนตกติดต่อกันหล�ยวัน	 ต้นกล้� 

ไม่สมบูรณ์รวมทั้งได้รับผลกระทบจ�กฝนที่ตก 

ช่วงเก็บผลผลิตในเดือนมีน�คม	2558	จึงส่งผลให้

ผลผลิตลดลง	
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หอมหัวใหญ่ปลูก : ก.ย.-ธ.ค.

เก็บเกี่ยว : ธ.ค.-เม.ย. (ก.พ.-มี.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทย

12.62 3.73 0.85 2.76 2.42 9.21 25.00 35.36 7.96 0.09
ต�ก	เชียงใหม่	

เชียงร�ย	ลำ�พูน	

พะเย�
2.35 7.68 2.01 1.65 2.56 3.24 10.78 25.22 35.58 8.43 0.50

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน
หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2557 ปี 2558

เม.ย. ส.ค.พ.ค. ก.ย.มิ.ย. ต.ค.ก.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ปีเพาะปลูก 2557/58

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

>3,000

501-3,000

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�กช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก

68



การผลิต
 รายการ	 2556	 	2557	 	2558

การค้า
 รายการ	 2556	 2557	 2558

มันฝรั่ง

ที่ม� : 1/	International	Trade	Center	2/	กรมศุลก�กร		   

หม�ยเหตุ : 1.	ปี	2556	2557	2558	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2555/56	2556/57	2557/58	 	 	

	 2.	n.s.	หม�ยถึง	จำ�นวนน้อยม�ก   

	 3.	n.a.	หม�ยถึง	ยังไม่มีข้อมูล	   

ปลูก : พ.ค.-ก.พ.     

เก็บเกี่ยว : ก.ค.-พ.ค. (ก.พ.-มี.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)  

 1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 9,998	 9,359	 10,849

 2.	เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)	 45,227	 39,284	 48,944

		 พันธุ์บริโภค	 4,040	 4,025	 4,202

		 พันธุ์โรงง�น	 41,187	 35,259	 44,742

	3.	ผลผลิต	(ตัน)	 105,160	 99,715	 125,663

		 พันธุ์บริโภค	 9,064	 9,790	 10,522

		 พันธุ์โรงง�น	 96,096	 89,925	 115,141

	4.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 2,325	 2,538	 2,567

		 พันธุ์บริโภค	 2,244	 2,432	 2,504

		 พันธุ์โรงง�น	 2,333	 2,550	 2,573

	5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)   

		 พันธุ์บริโภค	 	9,745		 	9,640		 	8,250	

		 พันธุ์โรงง�น	 9,404		 8,464		 8,749	

	6.	ราคาท่ีเกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

		 พันธุ์บริโภค	 6,830	 12,850	 15,447

		 พันธุ์โรงง�น	 11,306	 12,247	 12,386

	7.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)   

		 พันธุ์บริโภค	 -2,915	 3,210	 7,197

		 พันธุ์โรงง�น	 1,902	 3,783	 3,637

 1.	การค้าของโลก	(ล้านตัน)	1/	 12.59	 12.36	 n.a.

	2.	ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%) n.s. n.s. n.a.

	3.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 223,722	 210,949	 239,907

 4. นำ�เข้� 2/   

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 119,965	 116,471	 117,079

		 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	3,959		 	3,864		 	3,662	

 5. ส่งออก 2/   

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 1,403	 2,099	 2,835

		 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 204.26	 286.19	 347.53

 6.	ราคาส่งออก	(บาท/กก.)	2/	 145.60	 136.35	 122.60

 7.	คู่ค้าที่สำาคัญ	 -

 8.	คู่แข่งที่สำาคัญ จีน	สก๊อตแลนด์	ออสเตรเลีย	แคน�ด�	 	
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	 เนื้อท่ีเพ�ะปลูกเพิ่มขึ้น	 เน่ืองจ�ก

ภ�ครฐัมโีครงก�รสง่เสรมิก�รปลกูมนัฝรัง่ 

พนัธุโ์รงง�น	ประกอบกบัโรงง�นตอ้งก�ร

วตัถดิุบทีม่คุีณภ�พและเพยีงพอตอ่ก�รผลติ 

ผลติภณัฑม์นัฝรัง่	จงึจงูใจใหม้กี�รขย�ยเนือ้ที ่

เพ�ะปลูกเพ่ิม	โดยเกษตรกรปลกูมนัฝรัง่ 

แทนข้�วโพดเลี้ยงสัตว์	และข�้วน�ปรัง	 

เป็นต้น	ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	เนื่องจ�ก

เกษตรกรมกี�รดแูลเอ�ใจใสด่	ีประกอบ

กับบริษัทมีทีมง�นส่งเสริมให้คว�มรู้ 

แก่เกษตรกร	และให้ปริม�ณหัวพันธุ์ใน

ก�รปลูกเพิ่มขึ้น	 โดยมีเป้�หม�ยที่จะ 

เพ่ิมผลผลิตต่อไร่และเปอร์เซ็นต์แป้ง	 

		1.	คว�มตอ้งก�รใชม้นัฝรัง่ในประเทศมปีรมิ�ณ	

239,907	ตัน	 	 	

		2.	ก�รนำ�เข�้	ป	ี2558	มปีรมิ�ณ	117,079	ตัน	 

โดยส่วนใหญ่นำ�เข้�จ�กเยอรมนี	สหรัฐอเมริก�	

และจีน

3.	เปิดตล�ดต�มข้อผูกพัน	WTO	

	 3.1	สำ�หรบัหวัพนัธุม์นัฝรัง่	เปิดตล�ดไมจ่ำ�กดั

จำ�นวน	อัตร�ภ�ษ	ี ร้อยละ	 0	และหัวมันฝรั่ง

สดเพื่อก�รแปรรูปปี	 2558-2560	 อยู่ระหว่�ง 

ก�รเสนอ	ครม.

	 3.2	เปิดตล�ดหัวมันฝร่ังสดเพื่อก�รแปรรูป 

ป	ี2558		ปรมิ�ณ	45,000	ตนั	ป	ี2559	ปรมิ�ณ	

48,000	ตัน	ป	ี2560	ปรมิ�ณ	52,000	ตนั		อัตร�

ภ�ษรีอ้ยละ	27		และอัตร�ภ�ษนีอกโควต�รอ้ยละ	

125	อยู่ระหว�่งเสนอ	ครม.	และต�มข้อตกลง	

AFTA	เปิดตล�ดเสรีอัตร�ภ�ษีร้อยละ	5	ตั้งแต่

ปี	2553	เป็นต้นม�	 	 	

	 1. กำ�หนดเขตเกษตรเศรษฐกจิ	(Zoning)	 

เพ�ะปลูกสินค้�มันฝรั่ง	 โดยส่งเสริมก�ร

ขย�ยก�รเพ�ะปลูกมันฝร่ังให้สอดคล้อง

กับคว�มต้องก�รของโรงง�นแปรรูปและ

ผู้บริโภคในประเทศ	 	

	 2. เพิม่ประสทิธภิ�พก�รผลติ	และส่งเสรมิ 

ให้เกษตรกรปลูกและปฏิบัติต�ม	GAP	

	 3. สนับสนุนก�รผลิตหัวพันธุ์ทดแทน

ก�รนำ�เข้� 

	 4. ส่งเสริมก�รปลกูมนัฝร่ังพันธุโ์รงง�น

ในช่วงฤดูฝนเพื่อทดแทนก�รนำ�เข�้ 

 

การผลิต การตลาด มาตรการ





ไม้ดอก

ไม้ประดับ



ภาพแสดงแหล่งเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

หม�ยเหตุ : ข้อมูลร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร

เนื้อที่เพาะเลี้ยง	(ไร่)

>1,000

501-1,000

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะเลี้ยง

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2558

10.90 10.64 10.86 8.36 7.30 7.30 5.38 6.51 6.41 7.00 10.13 9.21 นครปฐม	สมุทรส�คร	

ร�ชบุรี	กรุงเทพฯ	

นนทบุรี
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การผลิต

 รายการ	 2556	 	2557	 2558*
การค้า

 รายการ	 2556	 2557	 2558	

กล้วยไม้ตัดดอก

ที่ม� :   1/	World	Trade	Atlas	(เฉพ�ะกล้วยไม้เมืองร้อน)			2/	กรมศุลก�กร		 	
หม�ยเหตุ :	1.	*	ประม�ณก�ร			 	
	 2.	อัตร�แปลง	33	ช่อ	=	1	กิโลกรัม										 	

ปลูก : ตลอดปี

เก็บเกี่ยว : ม.ค.-ธ.ค. (ม.ค.-มี.ค. และ พ.ย. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)

	1.	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	(ไร่)	 	21,703		 	21,846		 	22,167	

	2.	ผลผลิต	(ตัน)	 	47,812		 	49,805		 	50,873	

	3.	ผลผลิตต่อไร	่(กก.)	 	2,203		 	2,280		 	2,295	

	4.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/กก.)	 	82.57		 	74.71		 	71.43	

	5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ช่อ)	 	2.50		 	2.26		 	2.16	

	6.	ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ช่อ)   

		 6.1	 ก้�นช่อดอกย�ว	35-40	ซม.	 1.54	 1.16	 1.08

		 6.2	 ก้�นช่อดอกย�ว	40-50	ซม.	 2.45	 2.02	 2.01

		 6.3	 ก้�นช่อดอกย�ว	55-60	ซม.	 3.40	 2.91	 2.94

 7. ม�ตรฐ�น    

		 ประก�ศคณะกรรมก�รม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรและอ�ห�รแห่งช�ต	ิ

	 มกษ.	5001-2552	 	 	

	1.	การค้าของโลก	(ล้านบาท)	1/ 6,361	 5,879	 n.a.

 2.	ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%)	 31.39 32.39 n.a.

	3.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)		 24,985	 25,589	 26,227

 4. นำ�เข้� 2/   

		 4.1	ดอกกล้วยไม้	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 4.48	 1.99	 2.78

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 2.85	 1.03	 0.93

		 4.2	ต้นกล้วยไม้	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(พันต้น)	 3,120	 4,741	 2,953

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 61.72	 67.40	 32.55

 5. ส่งออก 2/   

		 5.1	ดอกกล้วยไม้	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 22,605	 23,471	 24,649

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 2,008.15	 1,954.34	 2,081.86

		 5.2	ต้นกล้วยไม้	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(พันต้น)	 33,087	 38,561	 33,728

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 604.89	 760.45	 634.49

	6.	ราคาส่งออก	2/   

		 6.1	ดอกกล้วยไม้	(บ�ท/กก.)	 88.84	 83.27	 84.46

		 6.2	ต้นกล้วยไม้	(บ�ท/ต้น)	 18.28	 19.72	 18.81

	7.	คู่ค้าที่สำาคัญ   

		 7.1	ดอกกล้วยไม้	 	สหรัฐอเมริก�	ญี่ปุ่น	อิต�ลี	 	

		 7.2	ต้นกล้วยไม้	 	เนเธอร์แลนด์	บร�ซิล	เยอรมนี	 	

	8.	คู่แข่งที่สำาคัญ   

		 8.1	ดอกกล้วยไม้	 	ม�เลเซีย	สิงคโปร์	เวียดน�ม	 	

		 8.2	ต้นกล้วยไม้	 	ไต้หวัน	 	
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	 เนื้อที่เก็บเก่ียวกล้วยไม้เพิ่มขึ้น 

จ�กปี	 2557	 เน่ืองจ�กยังคงมี 

คว�มตอ้งก�รของตล�ดในประเทศ

และต่�งประเทศ	 อีกท้ังภ�ครัฐ 

ยังสนับสนุนก�รส่งออกกล้วยไม้ 

ของไทยสำ�หรัผลผลิตรวมและ 

ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	 จ�กสภ�พ 

ภมูอิ�ก�ศเอือ้อำ�นวยต่อก�รเจรญิ- 

เติบโตของกล้วยไม้ปริม�ณน้ำ� 

เพยีงพอตอ่ก�รเพ�ะปลกู	เกษตรกร

ดูแลรักษ�ดี	

การผลิต

		1.	ผลผลิตกล้วยไม้ร้อยละ	52	ส่งออกตล�ด	

ต่�งประเทศ	ส่วนที่เหลือร้อยละ	48	ใช้ภ�ยใน	

ประเทศ	โดยมสีดัสว่นก�รสง่ออกไมต้ดัดอกประม�ณ

รอ้ยละ	80	เป็นกลว้ยไมส้กลุหว�ยม�กเป็นอนัดบัแรก	 

รองลงม�เปน็สกุล	อะแรนด้�	อะแรคนสิ	ออนซเิดยีม	 

และแวนด�้	เป็นต้น	

	 2.	 ตล�ดส่งออกหลักกล้วยไม้ตัดดอกของไทย		

ได้แก่	ญ่ีปุ่น	สหรัฐอเมริก�	สหภ�พยุโรป	และจีน

	 3.	 ก�รส่งออกดอกกล้วยไม้ไปยังประเทศ 

ในกลุ่มอ�เซียนมีอัตร�เพิ่มข้ึนทั้งปริม�ณและ 

มูลค่�	 เนื่องจ�กก�รเปิดก�รค้�	 AEC	 ส่วน 

สหรฐัอเมรกิ�และสหภ�พยโุรป	อตัร�ก�รสง่ออก

ทั้งปริม�ณและมูลค่�มีแนวโน้มลดลงเนื่องจ�ก

ภ�วะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว	ทำ�ให้คว�มต้องก�ร

กล้วยไม้ลดลง	

การตลาด
	 1. มุ่งยกระดบัร�ยไดเ้กษตรกรและผลักดนั	ก�รสง่ออก 

ใหไ้ดป้ลีะ	10,000	ล�้นบ�ท	ต้ังแตป่	ี2554-2559	เปน็ตน้ไป

	 2. รกัษ�คว�มเป็นผูน้ำ�ในด�้นก�รผลิตและสง่ออกกล้วยไม้

เมืองร้อนเป็นอันดับ	1	ของโลก	 	

	 3.	ขย�ยตล�ดส่งออกในตล�ดที่มีสภ�พคล่องสูง	เช่น	

จีน	และอ�เซียน

	 4. สง่เสรมิก�รผลติกลว้ยไมค้ณุภ�พ	เพ่ือใหม้มี�ตรฐ�น

ตรงต�มคว�มต้องก�รของตล�ด	

	 5. สร้�งระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภ�พ	ลดต้นทุน

ก�รขนส่งและย่นระยะเวล�ก�รขนส่งไปยังประเทศปล�ยท�ง

	 6.	 ส่งเสริมและสนับสนุนก�รใช้กล้วยไม้ของผู้บริโภค

ภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ	 รวมทั้งสร้�งชื่อเสียงให้

กล้วยไม้ไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับไปทั่วโลก

	 7.	วิจัยกล้วยไม้พันธุ์ใหม่ๆ	ให้มีสีสันหล�กหล�ย	

 

มาตรการ





ปศุสัตว์
ปศุสัตว์



ภาพแสดงแหล่งผลิตสุกรของประเทศไทย

8.67 8.41 8.27 8.28 8.33 8.25 8.47 8.43 8.38 8.23 8.16 8.12 ร�ชบุรี	นครปฐม	

ฉะเชิงเทร�	นครร�ชสีม�	

ชลบุรี

ปริมาณการผลิตรายเดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งผลิต 
5 อันดับแรก

ปี 2558

ช่วงเดือนที่มีปริม�ณก�รผลิต

จำานวนตัวที่เลี้ยง	(ตัว)

>200,000

50,001-200,000

20,001-50,000

≤ 20,000
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การผลิต
 รายการ	 2556	 	2557	 	2558

การค้า
 รายการ	 2556	 	2557	 2558

สุกร

ที่ม� : 1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�	2/	กรมศุลก�กร	 	 	

หม�ยเหตุ :	 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1	กับ	3	ปี	2556	ข้อมูลเบื้องต้น

	 2.	ก�รผลิต	ข้อ	1-3	ปี	2557-2558	ประม�ณก�ร		 	 	

     

ระยะเวลาขุน 4-5 เดือน

 

	1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 210,978	 191,545	 191,289

	2.	จำานวนสุกร	ณ	ต้นปี	(ตัว)	 7,605,891	 7,591,530	 7,674,958

	3.	ปริมาณการผลิต	(ตัว)	 13,071,563	 13,035,635	 13,565,235

	4.	ต้นทุนการผลิตสุกรขุน	(บาท/กก.)		 59.48	 71.75	 69.88

 5.	ราคาท่ีเกษตรกรขายได้	(บาท/กก.)   

		 สุกร	นน.	100	กก.ขึ้นไป	 65.35	 75.08	 66.08

	6.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/กก.)	 5.87	 3.33	 -3.80

 7. ม�ตรฐ�น   

		 7.1	ฟ�ร์มสุกร	:	 -	 ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดี	สำ�หรับฟ�ร์มสุกร	  

	 	 	 	 มกษ.	6403-2552	 	

	 7.2	เนื้อสุกร	:		 -	 ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม	สุกรสดแช่เย็นและเยือกแข็ง	 

	 	 	 	 มกษ.	6000-2547	 	 	

		 7.3	โรงฆ่�สุกร	:		-	 ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีสำ�หรับโรงฆ่�สุกร	

	 	 	 	 มกษ.	9009-2549	 	

 

    

	1.	การค้าของโลก	(ล้านตัน)1/	 7.04	 6.94	 7.30

	2.	ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%)	 0.23	 0.25	 0.23

	3.	ใช้ในประเทศ	(ล้านตัน)	 0.98	 0.97	 0.99

 4. ส่งออก2/   

		 4.1	เนื้อสุกร	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 3,840	 2,635	 3,189

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 226.06	 152.49	 193.99

		 4.2	ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 12,117	 14,592	 13,889

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 2,437.61	 2,657.87	 2,551.71

	5.	ราคาส่งออก	(บาท/กก.)	2/   

		 5.1	เนื้อสุกร	 59	 58	 	61	

		 5.2	ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร		 201	 182	 	184	

	6.	คู่ค้าที่สำาคัญ   

		 6.1	เนื้อสุกร	 ฮ่องกง	 	

		 6.2	ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร		 ญี่ปุ่น	ฮ่องกง	 	

	7.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 จีน	บร�ซิล	สหภ�พยุโรป	 	

	 จำ�นวนสุกร	ณ	วันที่	1	มกร�คม	2558	และ
ปรมิ�ณก�รผลติเพิม่ขึน้	เน่ืองจ�กแนวโนม้คว�มตอ้งก�ร
ของตล�ดภ�ยในประเทศที่เพิ่มขึ้น	อีกทั้งก�รส่งออก
ไปประเทศเพื่อนบ้�นมีก�รขย�ยตัวเพิ่มขึ้น	 จึงจูงใจ
ให้เกษตรกรขย�ยก�รเลี้ยงเพิ่มขึ้น	รวมทั้งเกษตรกร
ผูเ้ลีย้งสุกรมกี�รปรบัปรงุฟ�รม์ให้ไดม้�ตรฐ�นทัง้ด�้น
คว�มสะอ�ด	และสุขอน�มัย	ส�ม�รถจัดก�รฟ�ร์ม
ปอ้งกนัโรคไดด้ขีึน้	สง่ผลใหอ้ตัร�ก�รรอดของลกูสกุร
เพิ่มขึ้น	 แม้ว่�ในบ�งแหล่งผลิตของภ�คตะวันออก
มีก�รระบ�ดของโรคท�งระบบสืบพันสืบพันธุ์	 และ
ระบบท�งเดินห�ยใจ	(Porcine	Reproductive	and	
Respiratory	 Syndrome:	 PRRS)	 อยู่บ้�งแต่ไม่ 
ส่งผลต่อปริม�ณก�รผลิตม�กนัก			 	

	 1.	สกุรทีผ่ลติไดอ้�ศยัตล�ดภ�ยในประเทศเปน็หลกั	โดยใชบ้รโิภค
ภ�ยในประเทศประม�ณร้อยละ	95	ของปริม�ณก�รผลิตทั้งหมด
	 2.	ก�รสง่ออกสกุรมเีพยีงรอ้ยละ	5		ของปริม�ณก�รผลติ	ทัง้หมด	
เนือ่งจ�กขอ้จำ�กดัจ�กโรคป�กและเท�้เปือ่ย	โดยเปน็ก�รสง่ออกเนือ้สกุร
และเนื้อสุกรแปรรูปร้อยละ	1-2	และสุกรมีชีวิตร้อยละ	3-4	
			3.	ก�รนำ�เข้�	ส่วนใหญ่เป็นก�รนำ�เข้�ส่วนอื่นๆ	ที่บริโภคได้ของ
สุกรแช่เย็นแช่แข็ง	(หนัง	ตับ	และเครื่องในอื่นๆ)	และผลิตภัณฑ์เนื้อ
สุกร	 	 	

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำ�ยุทธศ�สตร์	 เพ่ือใช้เป็นแนวท�งในก�รพัฒน�ด้�นก�รผลิต	 
ก�รตล�ด	และผลิตภัณฑ์สุกรประกอบด้วย	 	
	 1.	ยุทธศ�สตร์พัฒน�ก�รผลิตสุกรและผลิตภัณฑ์	โดยขึ้นทะเบียนเกษตรกรและตรวจสอบเป็นระยะ	
	 2.	ยุทธศ�สตร์พัฒน�ก�รตล�ดสุกรและผลิตภัณฑ์	 โดยขึ้นทะเบียนโรงฆ่�และพัฒน�ให้ได้ม�ตรฐ�น	
พัฒน�ก�รตัดแต่งเนื้อสุกร	 	
	 3.	ยุทธศ�สตร์พัฒน�ปัจจัยก�รผลิตและผลิตภัณฑ์	 โดยควบคุมคุณภ�พอ�ห�รสัตว์	 วิจัยและพัฒน�
ผลิตภัณฑ์สุกร	 	
	 4.	จัดตั้งกองทุนพัฒน�และช่วยเหลือเกษตกรผู้เลี้ยงสุกร	เพื่อใช้แก้ปัญห�ให้เกษตรกร	 	

มาตรการ

การตลาด

การผลิต
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ช่วงเดือนที่มีปริม�ณก�รผลิต

จำานวนตัวท่ีเลี้ยง	(ตัว)

>5,000,000

1,000,001-5,000,000

500,001-1,000,000

≤ 500,000

ไม่มีก�รเลี้ยง
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ภาพแสดงแหล่งผลิตไก่เนื้อของประเทศไทย

8.09 8.49 8.17 8.01 8.39 8.50 8.40 8.43 8.25 8.38 8.44 8.45 ชลบุรี	ฉะเชิงเทร�	ระยอง	

ปร�จีนบุรี	นครน�ยก

ปริมาณการผลิตรายเดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งผลิต 
5 อันดับแรก

ปี 2558



การผลิต
 รายการ	 2556	 	2557	 	2558

การค้า
 รายการ	 2556	 	2557	 2558

ไก่เนื้อ

ที่ม� : 1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�	2/	กรมศุลก�กร	 	 	

หม�ยเหตุ :	 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2556	และข้อ	2	ปี	2557	ข้อมูลเบื้องต้น

	 2.	ก�รผลิต	ข้อ	1	กับข้อ	3-4	ปี	2557	และข้อ	1-4	ปี	2558	ประม�ณก�ร	    

ระยะเวลาการเลี้ยง 40-50 วัน

	1.	 จำานวนครัวเรือนเป็นการค้า	 9,495	 10,599	 10,827

 (ครัวเรือน)

	2.	 จำานวนไก่เนื้อ	ณ	ต้นปี	(ล้านตัว)	 149.90	 153.57	 164.81

	3.	ปริมาณการผลิต	(ล้านตัว)	 1,103.32	 1,209.52	 1,338.94

	4.	ปริมาณการผลิต	(ล้านตัน)	 1.485	 1.628	 1.802

	5.	น้ำาหนักเฉลี่ย	(กก./ตัว) 2.14 2.14 2.14

	6.	ต้นทุนการผลิตระบบโรงเรือนเปิด 36.06 33.60 33.81

	 (บ�ท/กก.)

	7.	ต้นทุนการผลิตระบบโรงเรือนปิด	 34.27	 34.97	 32.88

	 (บ�ท/กก.)	

	8.	 ราคาที่เกษตรกรขายได้	 43.25	 42.34	 38.34

	 (บ�ท/กก.)

	9.	ผลตอบแทนสุทธิระบบโรงเรือนเปิด	 7.18	 8.74	 4.53

	 (บ�ท/กก.)

	10.	ผลตอบแทนสุทธิระบบโรงเรือนปิด	 8.98	 7.37	 5.46

	 (บ�ท/กก.)

 11. ม�ตรฐ�น    

		 11.1	 ฟ�ร์มไก่เน้ือ	:	 -	 ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรท่ีดีสำ�หรับฟ�ร์มไก่เน้ือ	 

	 	 	 	 มกษ.6901-2552	 	 	

	 	 	 -	 ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรท่ีดีสำ�หรับฟ�ร์มไก่พันธ์ุ	 

	 	 	 	 มกษ.6903-2552	 	 	

		 11.2	เนื้อไก	่:	 -	 ม�ตรฐ�นเนื้อไก่	มกษ.	6700-2548		

	 11.3	โรงฆ�่สัตว์ปีก	:	-	 ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติที่ดีสำ�หรับโรงฆ�่สัตว์ปีก	

	1.	การค้าของโลก	(ล้านตัน)	1/ 10.24 10.48 10.93

 2.	ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%)	 5.01	 5.15	 5.22

	3.	ใช้ในประเทศ	(ล้านตัน)		 1.008	 1.112	 1.175

 4. ส่งออก 2/   

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 504,406	 545,559	 621,774

		 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 66,806	 73,963	 81,176

	 4.1	ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	91,242		 	146,543		 	175,758	

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)		 	6,330		 	12,648		 	14,320	

	 4.2	 ไก่แปรรูป	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 413,164	 399,016	 446,016

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)		 60,476	 61,315	 66,855

	5.	ราคาส่งออก	(บาท/กก.)	2/   

	 5.1	 ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง	 69.37	 86.31	 81.48

	 5.2	 ไก่แปรรูป	 146.37	 153.67	 149.89

	6.	คู่ค้าที่สำาคัญ		 	ญี่ปุ่น	สหภ�พยุโรป	 	

 7.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 	บร�ซิล	สหรัฐอเมริก�	จีน			
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		 ปรมิ�ณก�รผลติไก่เน้ือในป	ี2558	เพ่ิมขึน้	เนือ่งจ�ก

ตล�ดมคีว�มตอ้งก�ร	จ�กก�รทีผู่บ้รโิภคท้ังภ�ยในและ

นอกประเทศมีคว�มมั่นใจในก�รบริโภคที่ปลอดภัย	 

จึงทำ�ให้เกษตรกรผู้ เลี้ยงมีก�รพัฒน�รูปแบบ 

ก�รเล้ียง	 ก�รจัดก�รฟ�ร์มให้สะอ�ดถูกสุขลักษณะ	 

และปลอดภัย	มีก�รผลิตที่ได้ม�ตรฐ�นและเป็นส�กล	

เพื่อให้ได้ม�ตรฐ�นฟ�ร์ม	 (GAP)	 ต�มนโยบ�ยของ

รฐับ�ล	ประกอบกบัรฐับ�ลกม็มี�ตรก�ร	ในก�รป้องกนั

ควบคมุโรคไขห้วดันกในสตัวป์กีขึน้อย�่งตอ่เนือ่ง	มีก�ร

รณรงคใ์หค้ว�มรูแ้กเ่กษตรกร	เพือ่เฝ�้ระวงัและปอ้งกนั

เพิ่มก�รตรวจสอบและควบคุมก�รเคลื่อนย้�ยสัตว์ที่ 

เขม้งวดม�กข้ึน	รวมทัง้สร�้งคว�มเช่ือมัน่และยอมรบั

ต่อก�รสง่ออกสนิค�้สตัวป์กีของไทยไปยงัประเทศคูค่�้

ที่สำ�คัญ	 ส่งผลให้คว�มต้องก�รบริโภคไก่เนื้อภ�ยใน

ประเทศและก�รส่งออกขย�ยตัวเพิ่มขึ้น	

การผลิต
การตลาด

		 ก�รส่งออกเนื้อไก่ของไทยในปี	 2558	 
มีก�รขย�ยตัวเพิ่มขึ้นสอดรับกับปริม�ณ 
คว�มตอ้งก�รบรโิภคของตล�ด	ทัง้ตล�ดสหภ�พ
ยโุรปและประเทศญีปุ่น่	ซึง่ถอืเปน็ตล�ดสง่ออก
หลักของไทย	นอกจ�กนี้ก�รดำ�เนินก�รเรื่อง	
Compartment	และ	Traceability	ยังสร้�ง
คว�มมัน่ใจในคณุภ�พก�รผลติเนือ้ไก่ของไทย
ให้ประเทศคู่ค้�ยอมรับ			 	
 

มาตรการ

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำ�
ยุทธศ�สตร์ไก่เนื้อ	 เพื่อใช้เป็นกรอบในก�ร
พัฒน�และเพ่ิมขดีคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนั
กับต่�งประเทศ	ประกอบด้วย	
	 1.	ยุทธศ�สตร์พัฒน�คุณภ�พก�รผลิต
	 2.	ยุทธศ�สตร์เพิ่มศักยภ�พก�รผลิต
	 3.	ยทุธศ�สตรส์ร�้งคว�มเชือ่มัน่ใหแ้กผู้่
บริโภค	
	 4.	ยุทธศ�สตร์สร�้งนวัตกรรม	 	
 



ช่วงเดือนที่มีปริม�ณก�รผลิต

จำานวนตัวที่เลี้ยง	(ตัว)

>1,000,000

500,001-1,000,000

100,001-500,000

≤ 100,000

ไม่มีก�รเลี้ยง
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ภาพแสดงแหล่งผลิตไก่ไข่ของประเทศไทย

8.01 7.87 8.00 7.98 8.24 8.33 8.50 8.65 8.42 8.73 8.39 8.88 ฉะเชิงเทร�	นครน�ยก	

พระนครศรีอยุธย�

ชลบุรี	สุพรรณบุรี

ปริมาณการผลิตไข่ไก่รายเดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งผลิต 
5 อันดับแรก

ปี 2558



การผลิต
 รายการ	 2556	 	2557	 	2558

การค้า
 รายการ	 2556	 	2557	 2558	

ไก่ไข่-ไข่ไก่ช่วงอายุการให้ไข่ 18-78 สัปดาห์ 

	1.	จำานวนครัวเรือนเป็นการค้า	 4,395	 4,420	 4,445

 (ครัวเรือน)

	2.	จำานวนไก่ไข่	ณ	ต้นปี	(ล้านตัว)	 44.30	 47.22	 49.35

	3.	ปริมาณการผลิตไข่ไก่	(ล้านฟอง)	 11,148	 11,706	 12,400

	4	.	ต้นทุนการผลิตระบบโรงเรือนปิด		 2.86 2.99 2.80

 (บาท/ฟอง)	

	5.	ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ 3.06 3.09 2.69

 (บาท/ฟอง)

	6.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/กก.)	 0.20	 0.10	 -0.11

 7. ม�ตรฐ�น   

		 7.1	ฟ�ร์มไก่ไข่	:	ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีสำ�หรับฟ�ร์มไก่ไข่	   

	 	 	 มกษ.6909-2553	 	 	

		 7.2	ไข่ไก่	:		 ม�ตรฐ�นไข่ไก่	:	มกษ.	6702-2553	 	 	

	1.	ใช้ในประเทศ	(ล้านฟอง)		 10,970	 11,562	 12,211

 2. ส่งออก 1/   

	 ปริม�ณ	(ล้�นฟอง)	 177.91	 143.59	 189.45

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)		 461.73	 445.62	 587.70

	3.	ราคาส่งออก	(บาท/ฟอง)	1/ 2.60 3.10 3.10

	4.	คู่ค้าที่สำาคัญ	 	ฮ่องกง	แองโกล่�	 	

	5.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 	จีน	สหรัฐอเมริก�	 	

ที่ม� : 1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�	2/	กรมศุลก�กร	 	 	

หม�ยเหตุ :	 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2556	และข้อ	2	ปี	2557	ข้อมูลเบื้องต้น

	 2.	ก�รผลิต	ข้อ	1	กับข้อ	3	ปี	2557	และข้อ	1-3	ปี	2558	ประม�ณก�ร	    
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	 ปรมิ�ณก�รผลติไขไ่กเ่พิม่ขึน้เนือ่งจ�ก

เกษตรกรผูเ้ลีย้งหล�ยพืน้ทีไ่ดพั้ฒน�รปูแบบ

และวธิกี�รเลีย้งใหเ้ข�้สูร่ะบบม�ตรฐ�น

ฟ�ร์ม	(GAP)	ต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ล	

มีก�รจัดก�รด้�นต่�งๆ	 ภ�ยในฟ�ร์ม 

ใหด้ขีึน้	ทัง้ด้�นคว�มสะอ�ด	ก�รควบคมุ

และปอ้งกนัโรค	ทำ�ใหม้ปีระสิทธิภ�พก�ร

ผลิตสูง	ส่งผลให้อัตร�ก�รให้ไข่สูงขึ้น

	 1.	คว�มต้องก�รบริโภค	ปี	2558	เพิ่มขึ้น	

เนือ่งจ�กภ�ครฐัและภ�คเอกชน	มกี�รรณรงค ์

สง่เสรมิก�รบรโิภคไขไ่ก	่เกีย่วกบัคณุประโยชน ์

ไขไ่ก	่และปรมิ�ณก�รบรโิภคไข่ไก่ท่ีเหม�ะกับทุกเพศ 

ทุกวัยอย�่งต่อเนื่อง	 	

	 2.	ร�ค�ไข่ไก่ที่เกษตรกรข�ยได้เฉลี่ย 

ทั้งประเทศ	ปี	2558	ปรับตัวลดลง	เนื่องจ�ก

ปริม�ณผลผลิตขย�ยตัวเพิ่มขึ้นจ�กก�รที่

เกษตรกรมกี�รปรบัตวัในก�รดแูลรกัษ�แมไ่กไ่ข ่

ให้มีสุขภ�พดีขึ้น	 	 	

  

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำ�เนิน

ก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ไก่ไข่	3	ด้�น	คือ 

	 1.	เพิม่ก�รบรโิภคและขย�ยก�รสง่ออก	 

โดยประช�สัมพนัธ์ขย�ยตล�ดไขไ่กแ่ปรรูป	

วิจัยและพัฒน�ก�รแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่�	

	 2.	 สร้�งคว�มมั่นคงในอ�ชีพให้แก่

เกษตรกร	โดยขึน้ทะเบยีนผูเ้ลีย้งไกไ่ข	่วิจยั

และพฒัน�พนัธุสั์ตวแ์ละวตัถดุบิอ�ห�รสัตว	์ 

ปรับปรุงระเบียบกฎหม�ยให้เหม�ะสม	

	 3.	 สร้�งคว�มเช่ือมั่นให้ผู้บริโภคด้วย

ระบบม�ตรฐ�นก�รผลิตและม�ตรฐ�น

สินค้�ไข่ไก่	 โดยตรวจรับรองม�ตรฐ�น

ฟ�ร์ม	ควบคุมโรค	จัดทำ�ระบบตรวจสอบ

ย้อนกลับ

การผลิต การตลาด มาตรการ



จำานวนตัวที่เลี้ยง	(ตัว)

>100,000

50,001-100,000

10,001-50,000

≤ 10,000
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ภาพแสดงแหล่งผลิตโคเนื้อของประเทศไทย

แหล่งผลิต 
5 อันดับแรก

นครร�ชสีม�	ก�ญจนบุรี	ขอนแก่น

บุรีรัมย	์ร้อยเอ็ด



การผลิต
 รายการ	 2556	 	2557	 	2558	

การค้า
 รายการ	 2556	 	2557	 2558

โคเนื้อ

ที่ม� : 1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�	(ล้�นตันนำ้�หนักซ�ก)	2/	กรมศุลก�กร	 	 	 	 	 	
หม�ยเหตุ : 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1	กับ	3	ปี	2556	ข้อมูลเบื้องต้น
	 2.	ก�รผลิต	ข้อ	1-3	ปี	2557-2558	ประม�ณก�ร															
       

ระยะเวลาเลี้ยง : 3 ปีขึ้นไป    

	1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 686,200	 662,716	 679,814

	2.	จำานวนโคเนื้อ	ณ	ต้นป	ี(ตัว)	 5,147,521	 4,898,575	 4,905,700

	3.	ปริมาณการผลิต	(ตัว)	 995,207	 974,708	 991,100

	4.	ต้นทุนการผลิตโคขุนลูกผสม

	 พันธุ์บราห์มัน	เฉลี่ยขนาดน้ำาหนัก	

	 350-450	กก.	(บาท/กก.)	 76.67	 93.31	 96.48

	5.	ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/กก.)   

		 5.1	โคขุนลูกผสมพันธุ์บร�ห์มัน	 81.63	 108.32	 106.61

		 5.2	โคเนื้อขน�ดกล�งเฉลี่ยขน�ด	 	 	

	 	 น้ำ�หนัก	350	กก.	 60.31	 85.45	 104.79

	6.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/กก.)   

		 โคขุนลูกผสมพันธุ์บร�ห์มัน	 4.96	 15.01	 10.13

 7. ม�ตรฐ�น   

		 7.1	ฟ�ร์มโคเนื้อ	:	ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีสำ�หรับฟ�ร์มโคเนื้อ	 

	 	 	 มกษ.	6400-2555	 	 	

		 7.2	เนื้อโค	:		 ม�ตรฐ�นเนื้อโค	มกษ.6001-2547	 	 	

		 7.3	โรงฆ่�สัตว์	:		ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีสำ�หรับโรงฆ่�สัตว	์

	 	 	 มกษ.9004-2547	 	 	

	1.	การค้าของโลก	(ล้านตัน)	1/ 9.13 9.99 9.60

	2.	ใช้ในประเทศ	(ล้านตัว) 1.26 1.26 1.26

 3. นำ�เข้� 2/   

		 3.1	 โคมีชีวิต		 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัว)	 204,882	 126,790	 130,260

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 777.82	 1,788.44	 1,857.44

		 3.2	เนื้อและผลิตภัณฑ์		 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 18,288	 14,412	 10,315

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 2,137.29	 2,340.29	 2,206.63

 4. ส่งออก 2/   

	 4.1	โคมีชีวิต		 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัว)	 228,068	 244,457	 204,857

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	1,513.80		 	1,765.78		 	1,755.25	

		 4.2	เนื้อและผลิตภัณฑ์		 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	11,966		 	7,339		 	2,463	

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	1,007.62		 	806.34		 	253.23	

	5.	ราคานำาเข้า	2/   

		 5.1	โคมีชีวิต	(บ�ท/ตัว)		 3,796	 14,106	 14,259

		 5.2	เน้ือและผลิตภัณฑ์	(บ�ท/กก.)	 116.87	 162.39	 213.93

	6.	ราคาส่งออก	2/   

		 6.1	โคมีชีวิต	(บ�ท/ตัว)	 6,637	 6,570	 8,568

		 6.2	เน้ือและผลิตภัณฑ์	(บ�ท/กก.)	 84.20	 108.78	 102.82

	7.	คู่ค้าที่สำาคัญ	   

		 โคมีชีวิต	 ม�เลเซีย	ล�ว	 	

		 เนื้อและผลิตภัณฑ์	 ล�ว	ฮ่องกง	ญี่ปุ่น	กัมพูช�		

	8.	คู่แข่งที่สำาคัญ	   

		 โคมีชีวิต	 เมียนม�ร์	ล�ว	กัมพูช�	 	

		 เนื้อและผลิตภัณฑ์	 ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	สหรัฐอเมริก�	 	
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	 จำ�นวนโคเนื้อ	ณ	วันที่	1	มกร�คม	และ
จำ�นวนแม่พันธุท์ีใ่หลู้กไดใ้นรอบปเีพิม่ขึน้จ�ก 
ป	ี2557	เล็กนอ้ย	เนือ่งจ�กปรมิ�ณคว�มตอ้งก�ร 
โคเนือ้ภ�ยในประเทศยงัคงมคีว�มตอ้งก�รสูง	 
แตป่รมิ�ณก�รผลติยงัมไีมเ่พยีงพอทำ�ใหร้�ค� 
โคเน้ือท่ีเกษตรกรข�ยไดย้งัคงสงูขึน้อย�่งตอ่เนือ่ง	 
เกษตรกรรผู้เลีย้งโค	จึงหนัม�เกบ็รกัษ�แมพ่นัธุโ์ค 
และโครุ่นเพศเมียเพื่อขย�ยพันธุ์ต่อไป	อีกทั้ง
กรมปศสุตัวไ์ดม้มี�ตรก�รสง่เสรมิก�รเลีย้งโคเน้ือ	 
ควบคุมก�รส่งออกโคเนื้อเพศเมีย	 รวมทั้ง 
ปร�บปร�มก�รฆ่�โคเพศเมียเข้มงวดม�กขึ้น	
เพ่ือป้องกันก�รข�ดแคลนโคเนื้อ	 ส่งผลให้ 
ปริม�ณก�รผลิตโคเนื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
เล็กน้อย

การผลิต

	 ป	ี2558	มปีรมิ�ณก�รบริโภคโคเน้ือ	1.258	ล้�นตวั	 

หรือคิดเป็นเนื้อโค	 211.34	 พันตัน	 ซึ่งเพิ่มขึ้นจ�ก 

ปี	2557	ร้อยละ	0.08	คว�มต้องก�รของตล�ดภ�ยใน

ประเทศมแีนวโนม้เพิม่ขึน้	โดยตล�ดยงัคงนยิมบรโิภค

เนื้อโคแบบช�บูหรือปิ้งย่�ง

	 สำ�หรับร�ค�โคมีชีวิตที่เกษตรกรข�ยได้	 ปี	 2558	

เฉลีย่กโิลกรมัละ	104.79	บ�ท	สูงขึน้จ�กป	ี2557	ซึง่มี

ร�ค�กโิลกรมัละ	85.45	บ�ท	ร้อยละ	22.63	เนือ่งจ�ก

ผลผลติยงัไมเ่พยีงพอกบัคว�มตอ้งก�รบรโิภค	สง่ผลให้

ร�ค�ปรับตัวสูงขึ้น	 แต่มีบ�งช่วงก�รส่งออกโคมีชีวิต 

หยุดชะงักชั่วคร�ว	 จึงส่งผลกระทบให้ร�ค�โคเนื้อ

ภ�ยในประเทศลดลง	 	 	

 

การตลาด

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ดด้ำ�เนนิก�รจดัทำ�ยทุธศ�สตร์

ก�รพัฒน�โคเนื้อ	ปี	2555-2559	โดยมี	5	ด้�นดังนี้			

	 1.	 ด้�นก�รผลิตโคเนื้อ	 ฝึกอบรมวิธีผสมเทียม	 ส่งเสริม 

ก�รปลูกพืชอ�ห�รสัตว์	 	

	 2.	 ด้�นก�รควบคุมป้องกันโรคระบ�ดสัตว์	 ควบคุมป้องกัน

โรคระบ�ด	ส่งเสริมฟ�ร์มปศุสัตว์อินทรีย์		

	 3.	ด้�นก�รพฒัน�ระบบก�รตล�ด	พัฒน�โรงฆ�่	ประช�สมัพนัธ์

ก�รบริโภคเนื้อโค	 	

	 4.	ด้�นก�รศึกษ�วิจัย	วิจัยทดสอบพันธุ์และกระจ�ยพันธุ์โค

ที่เหม�ะสม	วิจัยก�รแปรรูปผลิตภัณฑ์	 	

	 5.	ด้�นก�รบริห�รจัดก�รองค์กร	ส่งเสริมก�รจัดตั้งสถ�บัน

เกษตรกรโคเนื้อ	 จัดตั้งศูนย์ส�รสนเทศปรับปรุงกฏระเบียบ 

ให้เหม�ะสม		

มาตรการ



จำานวนตัวที่เลี้ยง	(ตัว)

>20,000

5,001-20,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีก�รเลี้ยง
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ภาพแสดงแหล่งผลิตโคนมของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่มีปริม�ณก�รผลิต

ปริมาณการผลิตนํ้านมดิบรายเดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย : ร้อยละ

ปี 2558

9.06 8.48 8.15 7.83 7.94 7.90 7.81 7.70 7.98 8.65 9.13 9.37 สระบุรี	นครร�ชสีม�

ลพบุรี	ร�ชบุรี	เชียงใหม่

แหล่งผลิต 
5 อันดับแรก



 
การผลิต

 รายการ	 2556	 	2557	 	2558	
การค้า

 รายการ	 2556	 2557	 2558	

โคนม�นํ้านมดิบระยะเวลาเลี้ยงและเริ่มให้นำ้านมอายุ 2.5 ปี

 1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 21,265	 22,157	 19,399

	2.	จำานวนโคนม	ณ	ต้นป	ี(ตัว)	 589,779	 605,017	 608,367

	3.	จำานวนแม่โครีดนมเฉลี่ยในรอบป	ี 237,730	 230,064	 232,115

	 (ตัว)

	4.	ปริมาณน้ำานมดิบ	(ตัน)	 1,095,314	 1,067,338	 1,084,162

		 (กก./ตัว/วัน)	 12.62	 12.71	 12.80

	5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/กก.)	 15.34	 15.57	 15.60

	6.	ราคาน้ำานมดิบที่เกษตรกรขายได้		 16.92	 16.91	 17.74

	 (บาท/กก.)  

	7.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/กก.)	 1.58	 1.34	 2.14

 8. ม�ตรฐ�น   

		 8.1	ฟ�ร์มโคนม	 :	ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีสำ�หรับฟ�ร์มโคนม	  

	 	 	 	 มกษ.6402-2552	 	 	

		 8.2	น้ำ�นมโคดิบ	 :	ม�ตรฐ�นน้ำ�นมโคดิบ	มกษ.6003-2553   

	 8.3	นมสด	 :		ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมนมสด	มกษ.738-2547	 	

 

	1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 1,095,314	 1,067,388	 1,084,162	

	2.	นำาเข้าผลิตภัณฑ์รวม	1/     

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 188,434	 213,371	 243,344	

		 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 19,809	 25,937	 19,814	

	3.	ส่งออกผลิตภัณฑ์รวม	1/    

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 117,588	 131,480	 149,753	

		 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 5,543	 5,857	 6,591	

	4.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	1/    

		 ผลิตภัณฑ์รวม		 47,139	 44,547	 44,012	

	5.	คู่ค้าที่สำาคัญ		 	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	สหรัฐอเมริก�	 	

 

    

	 ก�รนำ�เข้�-ส่งออกผลิตภัณฑ์นมมีปริม�ณ 
เพิ่มขึ้น	 เนื่องจ�กผู้ประกอบก�รในตล�ด 
นมพ�ณิชย์มีก�รขย�ยก�รผลิตเพิ่มขึ้น	
	 ป	ี2558	ร�ค�น้ำ�นมดบิทีเ่กษตรกรข�ยไดเ้ฉลีย่
กโิลกรมัละ	17.74	บ�ท	เพ่ิมขึน้จ�ก	16.91	บ�ท	 
ของปี	 2557	 ร้อยละ	 4.91	 ร�ค�กล�งรับซื้อ
น้ำ�นมดิบหน้�โรงง�นกิโลกรัมละ	19.00	บ�ท	 
   

	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำ�เนินก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์โคนม	5	ด้�น	คือ   

		 1.	พัฒน�ศักยภ�พก�รผลิตน้ำ�นมดิบให้มีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นตั้งแต่ฟ�ร์มจนถึงโรงง�น  

	 2.	พัฒน�ระบบส�รสนเทศโคนม	จัดทำ�ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม	จัดทำ�	website	ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับโคนม

ทั้งหมด	

	 3.	รณรงค์ให้บริโภคนมเพิ่มขึ้น	 	 	

		 4.	มุ่งเน้นก�รส่งออกผลิตภัณฑ์นม	 พันธุ์โคน้ำ�เชื้อ	 และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับโคนมไปประเทศเพื่อนบ�้น 

	 5.	มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กล�งอุตส�หกรรมนมในภูมิภ�คอ�เซียน	 	 	

การตลาด

การผลิต

มาตรการ

	 จำ�นวนโคนม	 ณ	 วันที่	 1	 มกร�คม	 2558	 เพิ่มขึ้นจ�ก 

ปี	 2557	 เนื่องจ�กมีจำ�นวนลูกโคนมที่เกิดใหม่ในรอบปีเพิ่มขึ้น

ต�มจำ�นวนแม่โครีดนมได้ในรอบปีเพิ่มขึ้น	 รวมทั้งเกษตรกรมี

ก�รพฒัน�ก�รจดัก�รฟ�รม์เลีย้งโคนมใหม้ปีระสทิธภิ�พ	กล�่วคอื 

มีก�รปรบัสดัสว่นของแมโ่ครดีนมในฝงูใหเ้หม�ะสม	โดยก�รปลด

แม่โคอ�ยุม�กที่ให้น้ำ�นมน้อยและผสมไม่ติดออกจ�กฝูงแล้วห� 

โคส�วเข�้ม�ทดแทน	ทัง้ยังมีก�รพฒัน�คุณภ�พอ�ห�รแม่โคนม 

ใหถ้กูตอ้งต�มหลกัโภชน�ก�ร	จงึทำ�ใหม้อีตัร�ก�รใหน้้ำ�นมดบิเพิม่ขึน้

ส่งผลให้ปริม�ณก�รผลิตน้ำ�นมดิบเพิ่มขึ้น

ที่ม� : 1/	กรมศุลก�กร	 	 	 	 	 	
หม�ยเหตุ : 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1	กับ	3-4	ปี	2556	ข้อมูลเบื้องต้น
	 2.	ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2557-2558	ประม�ณก�ร																			
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ประมง
ประมง
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เนื้อที่เพาะเลี้ยง	(ไร่)

>10,000

5,001-10,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะเลี้ยง

แหล่งเพาะเลี้ยง
5 อันดับแรก

ฉะเชิงเทร�	จันทบุร	ีนครศรีธรรมร�ช	

สุร�ษฎร์ธ�นี	สมุทรส�คร



 
การผลิต

 รายการ	 2554	 	2555	 	2556*	
การค้า

 รายการ	 2554	 2555	 2556	

กุ้งทะเลเพาะ

ที่ม� : สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	1/	องค์ก�รอ�ห�รและเกษตรแห่งสหประช�ช�ติ	2/	กรมศุลก�กร	 	 	 	 	 	

หม�ยเหตุ :	*	ประม�ณก�ร	 	 	 	 	 	

	 **	ข้อมูล	ทบ.	1	กรมประมงใช้จำ�นวนฟ�ร์มเนื่องจ�ก	1	ครัวเรือนส�ม�รถจดทะเบียนได้ม�กกว�่	1	ฟ�ร์ม

	 ***	กุ้งสดทั้งเปลือก	      

      

ระยะเวลาการเพาะเลี้ยง 3-4 เดือน   

 

 
การผลิต

 รายการ	 2556	 	2557	 	2558*	
การค้า

 รายการ	 2556	 2557	 2558	

กุ้งทะเลเพาะเลี้ยงระยะเวลาการเพาะเลี้ยง 3-4 เดือน   

 

ที่ม� :  1/	องค์ก�รอ�ห�รและเกษตรแห่งสหประช�ช�ติ	2/	กรมศุลก�กร	
หม�ยเหตุ :	1.	*	ประม�ณก�ร		 	 	 	 	 	
	 2	**	ข้อมูล	ทบ.	1	กรมประมง	ใช้จำ�นวนฟ�ร์มเนื่องจ�ก	1	ครัวเรือนส�ม�รถจดทะเบียนได้ม�กกว่�	1	ฟ�ร์ม
	 3.	***	กุ้งสดทั้งเปลือก

	 4.	n.a.	หม�ยถึง	ยังไม่มีข้อมูล	      

1.	จำานวนครัวเรือน	(ฟาร์ม)** 20,527	 20,527	 19,872

2.	เนื้อที่เลี้ยง	(ไร่) 218,071	 200,441	 202,740

 กุ้งข�วแวนน�ไม		 207,091	 188,552	 190,840

	กุ้งกุล�ดำ�		 10,980		 	11,889		 	11,900	

3.	ผลผลิต	(ตัน) 319,490	 276,186	 284,367

 กุ้งข�วแวนน�ไม		 307,996	 262,181	 271,200

	กุ้งกุล�ดำ�		 11,494		 	14,005		 	13,167	

4.	ต้นทุนการผลิต	กุ้งขาวแวนนาไม	(บาท/กก.)  105.58		 	108.46		 	108.99

5.	ราคาที่เกษตรกรขายได	้(บาท/กก.)	

	 กุ้งข�วแวนน�ไม	ขน�ด	70	ตัว/กก.	 196.92		 	222.58		 	179.33

6.	 ผลตอบแทนสุทธิ	ขนาด	70	ตัว/กก. 	 91.34		 	114.12		 	70.34	

	 (บาท/กก.)

7. ม�ตรฐ�น   

	 7.1	 ระเบียบกรมประมงว่�ด้วยก�รออกใบรับรองฟ�ร์มเพ�ะเลี้ยงกุ้ง

	 	 ต�มม�ตรฐ�น	Code	of	Conduct	ปี	2545	 	

	 7.2	 ระเบียบกรมประมงว่�ด้วยก�รออกใบรับรองก�รผลิตกุ้งทะเลต�มม�ตรฐ�น	GAP	 

	 	 พ.ศ.	2546	 	 	 	

 

1.	 การค้าของโลก	(ล้านตัน)	1/ 2.21 2.24 n.a.

2.	 ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%)	 9.63	 7.46	 n.a.

3.	 ใช้ในประเทศ	(ตัน)***	 40,000	 40,000	 40,000

4. ส่งออก	2/   

	 4.1	 กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 97,418		 	80,139		 	82,875	

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 29,470		 	29,185		 	25,062	

		 4.2	 กุ้งปรุงแต่ง	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 113,510		 	84,850		 	87,319	

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	39,320		 	35,157		 	32,044

5.	 ราคาส่งออก	(บาท/กก.)2/   

	 5.1	 กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง		 302	 364	 302

	 5.2	 กุ้งปรุงแต่ง		 346	 414	 367

6.	 คู่ค้าที่สำาคัญ   

		 6.1	 กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง		 	สหรัฐอเมริก�	ญี่ปุ่น	สหภ�พยุโรป	แคน�ด�		

	 	 		 เก�หลีใต้		 	

		 6.2	 กุ้งปรุงแต่ง	 สหรัฐอเมริก�	ญี่ปุ่น	สหภ�พยุโรป	แคน�ด�	

7.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 จีน	เวียดน�ม	อินโดนีเซีย	อินเดีย	
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	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้จัดทำ�

ยุทธศ�สตร์	 กุง้ไทย	ฉบบัที	่3	เพือ่ใชเ้ปน็กรอบใน

ก�รพฒัน�และเพิม่ขดีคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนั

ของอตุส�หกรรมกุง้ไทยกบัต�่งประเทศ		ประกอบ

ด้วย		

	 1.	ยุทธศ�สตร์เพ่ิมศักยภ�พพันธ์ุกุ้งทะเล

คุณภ�พ	

	 2.	ยทุธศ�สตรบ์รกิ�รจดัก�รด�้นก�รผลติอย�่ง

ยั่งยืน		

	 3.	ยุทธศ�สตร์เพิ่มมูลค่�สินค้�และเพิ่ม 

ศักยภ�พก�รตล�ดทุกระดับ

	 4.	ยุทธศ�สตร์ผลักดันก�รวิจัยเพื่อพัฒน�

อุตส�หกรรมกุ้งไทย

	 5.	ยุทธศ�สตร์สนับสนุนก�รขย�ยฐ�นก�ร

ผลิต	และฐ�นก�รตล�ดสู่ประช�คมอ�เซียน	

 

มาตรการการผลิต การตลาด

	 ผลผลิตกุ้งปี	 2558	 มีปริม�ณเพิ่มขึ้น	

เน่ืองจ�กภ�ครัฐได้พย�ย�มควบคุมและ

ปอ้งกนัก�รระบ�ดของโรคกุง้ต�ยดว่นอย�่ง

ตอ่เนือ่ง	ประกอบกบัเกษตรกรใช้พันธ์ุกุ้งที่

มีก�รพัฒน�ส�ยพันธุ	์ซึ่งมีคว�มแข็งแรง	

ทนท�นตอ่โรคม�กขึน้	อีกทัง้เกษตรกรบ�ง

ส่วนได้พัฒน�ปรับใช้เทคนิควิธีก�รเลี้ยง	

พร้อมทั้งภ�ครัฐมีก�รส่งเสริมและพัฒน�

แนวท�งก�รเพิม่ผลผลติกุง้ทะเลท่ีเหม�ะสม	 

ในแต่ละพื้นที่ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง 

จึงทำ�ให้กุ้งมีก�รเจริญเติบโตดีมีอัตร� 

ก�รรอดสูงขึ้น	

			1.ก�รส่งออกกุ้งในป	ี2558	เพิ่มขึ้นจ�กปีที่

ผ�่นม�รอ้ยละ	3.15	เนือ่งจ�กปรมิ�ณผลผลิต

กุ้งในประเทศเพิ่มขึ้น	ในขณะที่ประเทศคู่แข่ง	

เช่น	อินเดีย	อินโดนีเซีย	เวียดน�ม	และจีน	

เริ่มประสบปัญห�โรคระบ�ดในช่วงปล�ยปี	

ทำ�ให้ผลผลิตลดลง	 ส่งผลให้ผู้นำ�เข้�จะหัน

กลับม�นำ�เข้�กุ้งจ�กไทยเพิ่มขึ้น 

	 2.สหภ�พยโุรปตดัสทิธพิเิศษท�งภ�ษศีลุก�กร	

(GSP)	สินค�้กุง้ไทย	ในสนิค�้กุง้ปรงุแตง่ตัง้แต	่

1	มกร�คม	2557	และกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง

ตั้งแต่	1	มกร�คม	2558	ทำ�ให้ก�รส่งออกกุ้ง

ไปตล�ดสหภ�พยุโรปลดลงกว่�ครึ่ง

			3.แมว้�่สหรฐัอเมรกิ�จัดลำ�ดบัก�รค�้มนุษย์

ให้ไทยยังอยู่ในกลุ่ม	Tier	3	แต่ป	ี2558	ไทย

ยงัคงสง่ออกกุง้ไปสหรฐัฯ	ปรมิ�ณเพิม่ขึน้จ�ก

ปีที่ผ�่นม�	ร้อยละ	10.76		 	
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ภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทย



ที่ม� : 1/	กรมศุลก�กร
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การค้า
 รายการ	 2556	 2557	 2558	

ปลาทูน่า

	1.	ใช้ในประเทศ	   

	 1.1	ปล�ทูน�่แช่เย็น	(ตัน)	 1,000	 1,000	 1,000

	 1.2	ปล�ทูน�่บรรจุภ�ชนะอัดลม	(ตัน)	 28,265	 30,867	 29,030

 2. นำ�เข้�	1/   

	 2.1	ปล�ทูน่�แช่เย็นแช่แข็ง	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 760,851	 699,884	 671,625

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 49,265	 36,689	 30,602

		 2.2	ปล�ทูน่�บรรจุภ�ชนะอัดลม	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 10,706	 3,899	 6,057

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	1,779		 	476		 	873	

 3. ส่งออก 1/   

		 3.1	ปล�ทูน่�แช่เย็นแช่แข็ง	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 11,864	 18,712	 17,234

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 1,122	 1,625	 1,585

	 3.2	ปล�ทูน่�บรรจุภ�ชนะอัดลม	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 537,027	 586,469	 551,578

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 78,025	 75,276	 66,197

	4.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)1/    

		 4.1	ปล�ทูน�่แช่เย็นแช่แข็ง	 94,546	 86,834	 91,964

		 4.2	ปล�ทูน�่บรรจุภ�ชนะอัดลม	 145,292	 128,355	 120,014

	5.	แหล่งนำาเข้าวัตถุดิบที่สำาคัญ	 ไต้หวัน	สหรัฐอเมริก�	เก�หล	ีว�นัวตู	หมู่เก�ะม�ร์แชลล	์	 	

	 	 	 ญี่ปุ่น	จีน	ฟิลิปปินส์	สหภ�พยุโรป	มัลดีฟส์	ไมโครนีเซีย		 	

	 	 	 หมู่เก�ะโซโลมอน	อินโดนีเซีย	ป�ปัวนิวกินี		 	

	6.	คู่ค้าที่สำาคัญ	(ปลาทูน่าบรรจุภาชนะอัดลม)	 สหรัฐอเมริก�	สหภ�พยุโรป	อียิปต์	ออสเตรเลีย		 	

	 	 	 ญี่ปุ่น	แคน�ด�		ซ�อุดิอ�ระเบีย	 	

	7.	คู่แข่งที่สำาคัญ	(ปลาทูน่าบรรจุภาชนะอัดลม)	 เวียดน�ม	ฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย	ม�เลเซีย				 	

	 ไทยมีเทคโนโลยีก�รผลิตที่ทันสมัยส�ม�รถ

ผลิตได้ต�มคว�มต้องก�รของตล�ดแต่วัตถุดิบ

ปล�ทูน่�ของไทยต้องนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ	

ร้อยละ	95	และผลิตได้เองจ�กเรืออวนล้อมจับ

ภ�ยในประเทศรอ้ยละ	5	ก�รพึง่พ�วตัถุดบิจ�ก

ต�่งประเทศ	ทำ�ให้มีคว�มเส่ียงในก�รข�ดแคลน

วัตถุดิบ

การผลิต
การตลาด

	 1.	ก�รนำ�เข�้ปล�ทนู�่แชเ่ยน็แชแ่ขง็	ในป	ี
2558	มปีริม�ณ	680,625	ตนั	มลูค�่	30,600		
ล�้นบ�ททั้งปริม�ณและมูลค่�ลดลง	2.75%	
และ	16.60%	ของปก่ีอน	ต�มลำ�ดับ	ก�รนำ�เข้� 
วัตถุดิบส่วนใหญ่ม�จ�กประเทศไต้หวัน	 
คิดเป็น	 18.85%	 สหรัฐอเมริก�	 13.41%	
และจีน	7.14%
	 2.	ก�รสง่ออกปล�ทนู�่กระปอ๋ง	ในป	ี2558	
มปีรมิ�ณ	551,578	ตัน	มลูค�่	66,197	ล�้นบ�ท	 
ปริม�ณและมูลค่�ลดลง	 5.95%	 และ	
12.06%	ของปีก่อน	ต�มลำ�ดับ	ประเทศคู่ค้�
ที่สำ�คัญคือ	สหรัฐอเมริก�	คิดเป็น	15.14%	 
อียิปต์	12.72%	และออสเตรเลีย	6.94%

มาตรการ

	 1.	 ลดก�รกีดกันท�งก�รค้�ท่ีไม่ใช่ภ�ษีของ
ประเทศคู่ค�้	ดังนี้	
	 	 1.1	ผลผลิตต้องมีเอกส�รรับรองก�รจับ
สัตว์น้ำ�เพื่อยืนยันว่�ไม่ได้ม�จ�กก�รทำ�ประมงที่
ผิดกฎหม�ยข�ดก�รร�ยง�นและไร้ก�รควบคุม	 
(Illegal	 Unreported	 and	 Unregulated	 
Fishing:	IUU	Fishing)	และต้องเปน็เรอืทีถ่กูตอ้ง
ต�มกฎหม�ยเท่�นั้น		
	 	 1.2	มกี�รขึน้ทะเบยีนแรงง�นต�่งด�้วแบบ		
One	Stop	Service			
	 	 1.3	จัดทำ�ม�ตรฐ�นก�รผลิตต่�ง	ๆ	เช่น	
GAP/HACCP	



92

ภาพแสดงพื้นที่แหล่งผลิตปลาป่นของประเทศไทย



ที่ม�		:	 1/	กรมประมง			2/	http://www.fas.usda.gov	เดือนมกร�คม	2559		 	 	 	 	 	

 3/	ร�ค�ปล�เป็ดคละ	ณ	องค์ก�รสะพ�นปล�จ�กสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	ร�ค�ปล�เป็ดดีและร�ค�ข�ยส่งปล�ป่นจ�กสม�คมผู้ผลิตปล�ป่นไทย   

 4/	กรมศุลก�กร	ปี	2554	(HS.	2007)	 พิกัด	2301.2000.001	พิกัด	2301.2000.002	พิกัด	2301.2000.003	พิกัด	2301.2000.004	และ	พิกัด	2301.2000.090	 	

	 สำ�หรับ	ปี	2555-2559	(HS.	2012)		 พิกัด	2301.2020		พิกัด	2301.2010.000		พิกัด	2301.2090.001	และพิกัด	2301.2090.090	 	 	 	

หม�ยเหตุ  : 		*	เป็นก�รนำ�เข�้ปล�ป่นที่ไทยส่งออกไปและไม่ได้ม�ตรฐ�นแล้วส่งกลับม�ไทย      
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การผลิต

 รายการ	 2556	 	2557	 	2558	
การค้า

 รายการ	 2556	 2557	 2558	

ปลาป่นและสัตว์นํ้าไม่มีกระดูกสันหลังป่น

	1.	จำานวนโรงงาน	(โรง)1/ 96 96 96

	2.	ผลผลิตปลาป่นโลก	(ล้านตัน)2/	 4.14	 4.29	 4.25

	3.	ผลผลิตปลาป่นไทย	(ล้านตัน)*	 0.49	 0.50	 0.42

	4.	อัตราแปลง	ปลาเป็ดหรือปลาสด	

	 (กก.)	:	ปลาป่น	(กก.)	=	4	:	1   

	5.	ราคาเกษตรกรขายได้	 	7.52		 	7.48		 	8.04	

 (ปลาเป็ดคละ)/สด	3/	(บาท/กก.)

		 ร�ค�ปล�เป็ดดี/สด	3/	(บ�ท/กก.)	 	7.88		 	7.96		 	8.94	

		 ร�ค�ข�ยส่งปล�ป่นโปรตีนต่ำ�กว่�	60	%	  26.96   29.69   36.89 

	 (บ�ท/กก.)	3/	กลิ่นเบอร์	2	ตล�ด	กทม.	 	 	

		 ร�ค�ข�ยส่งปล�ป่นโปรตีนสูงกว่�	60	%		 	32.93		 	33.55		 	39.72	

		 (บ�ท/กก.)	3/	กลิ่นเบอร์	1	ตล�ด	กทม.	 	 	

	1.	การค้าของโลก	(ล้านตัน)	2/   

		 นำ�เข้� 2.62 2.39 2.43

		 ส่งออก	 2.18	 2.21	 2.16

	2.	ใช้ในประเทศ	(ล้านตัน)	 0.39	 0.39	 0.34*

 3. นำ�เข้�4/	   

		 3.1	ปล�ป่นโปรตีนสูงกว�่	60	%	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	5,792		 	18,989		 	27,377	

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	170.24		 	592.09		 	951.81	

		 3.2	ปล�ป่นโปรตีนต่ำ�กว�่	60	%*   

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	257		 	118		 	120	

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	2.32		 	1.08		 5.85

		 3.3	สัตว์น้ำ�อื่นๆ	ป่น   

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 1,752	 2,284	 3,608

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 78.43	 117.10	 	195.00	

 4. ส่งออก 4/   

		 4.1	ปล�ป่นโปรตีนสูงกว�่	60	%	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 76,981	 107,085	 	99,837	

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 3,098.00	 4,305.75	 	4,626.70	

		 4.2	ปล�ป่นโปรตีนต่ำ�กว�่	60	%   

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	38,740		 56,169	 	50,613	

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	1,349.58		 	2,045.27		 	2,107.01	

		 4.3	สัตว์น้ำ�ไม่มีกระดูกสันหลังอ่ืนๆ	ป่น   

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	9,789		 	8,885		 	5,463	

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 266.87	 268.65	 	182.00	

	5.	คู่ค้าที่สำาคัญ	 จีน	ญ่ีปุ่น	เวียดน�ม	เปรู	บังกล�เทศ	ไต้หวัน

	6.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 เวียดน�ม	เมียนม�ร์		 	

	 1.	มีโรงง�นปล�ป่นได้รับม�ตรฐ�น	GMP	

และ	HACCP	แล้วจำ�นวน	67	โรงง�น 

	 2.	ปัจจุบันมีก�รใช้วัตถุดิบเพื่อผลิตปล�ป่น

จ�กเศษเหลืออุตส�หกรรมปล�กระป๋องและ 

ซูริมิร้อยละ	65	จ�กปล�เป็ดร้อยละ	35	

	 3.	 ไทยส�ม�รถผลิตปล�ป่นโปรตีนสูงกว่�	

60%		ไดร้อ้ยละ	25	ของผลผลิตรวมของประเทศ

และโปรตีนต่ำ�กว�่	60%	ร้อยละ	75 

	 4.	ผลผลิตลดลงเนือ่งจ�กข�ดแคลนวตัถดุบิ

จ�กปญัห�	IUU	หรือก�รทำ�ประมงผดิกฎหม�ย	

และก�รจดัระเบยีบก�รประมงของประเทศไทย	

ทัง้ในและนอกน�่นน้ำ�ทีป่ระก�ศใชใ้นพ.ร.ก.ก�ร

ประมง	พ.ศ.2558	

	 1.	ปี	2555	ไทยประสบปญัห�โรคกุง้ต�ยดว่น(EMS)	

ทำ�ให้ผลผลิตกุ้งลดลงอย่�งต่อเนื่อง	 แต่ในช่วงครึ่ง

หลังปี	 2558	 เกษตรกรมีก�รเล้ียงกุ้งม�กขึ้นจ�กก�ร 

ปรับเปลี่ยนก�รเลี้ยงประกอบกับก�รช่วยเหลือจ�ก 

ภ�ครฐัทำ�ใหเ้กษตรกรกลบัม�เลีย้งเพิม่ขึน้	สำ�หรับร�ค�

ปล�เปด็และร�ค�ข�ยสง่โดยเฉลีย่ป	ี2558	อยูใ่นเกณฑด์	ี

เนื่องจ�กวัตถุดิบมีปริม�ณลดลงจ�กปัญห�		IUU	และ

จ�กก�รใช	้พ.ร.ก.ประมง	2558	 	

	 2.	ก�รสง่ออกปล�ปน่ป	ี2558	ลดลงจ�กปท่ีีผ�่นม�	 

เน่ืองจ�กข�ดแคลนวตัถุดบิจ�กปญัห�	IUU	และประเทศ

คูค่�้ท่ีสำ�คญั	เชน่	จีน	ต้องก�รใบรบัรองปล�ปน่	(IFFO)	

จ�กผู้ผลิตปล�ป่นไทย	ซึ่งผู้ผลิตปล�ป่นของไทยยังไม่มี	

ทำ�ให้ก�รซื้อปล�ป่นไทยลดลงตั้งแต่เดือนตุล�คม 

   

	 1.	 นโยบ�ยและม�ตรก�รนำ�เข้�วัตถุดิบ 

อ�ห�รสัตว์กำ�หนดโดยคณะกรรมก�รนโยบ�ย

อ�ห�ร	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์เป็น 

ประธ�น	กำ�หนดนโยบ�ยและม�ตรก�รก�รนำ�เข้�

ทัว่ไป	และก�รนำ�เข้�ต�มคว�มตกลงก�รค�้เสรตี�่งๆ	

ที่มีผลท�งปฏิบัติแล้ว	 โดยกำ�หนดคร�วละ	 3	 ปี	

เริ่มตั้งแต	่ปี	2558-2560	 	

	 2.	 ก�รนำ�เข้�ปล�ป่นโปรตีน	 60	%	 ขึ้นไป 

ไม่จำ�กัดปริม�ณและเวล�นำ�เข้�  

	 3.	ปล�ป่นโปรตีนต่ำ�กว่�	60	%	เป็นสินค�้

ควบคุมต�มประก�ศกระทรวงพ�ณิชย์	 ต้องขอ

อนุญ�ตนำ�เข้�จ�กกรมก�รค�้ต่�งประเทศ	 

 

  

การผลิต การตลาด มาตรการ





สินค้าในภูมิภาค

อาเซียน
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 ข�้ว : เนื้อที	่ผลผลิต	และผลผลิตต่อไร	่ของประเทศในภูมิภ�คอ�เซียน	ปี	2556-2558   

   

ประเทศ

เนื้อที่เพาะปลูก	

(1,000	ไร่)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว

(1,000	ไร่)

ผลผลิต 

(1,000	ตัน)

ผลผลิตต่อไร่	

(กก.)

2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558

อาเซียน* 316,161 309,378 304,625 309,520 305,055 299,404 211,396 210,989 209,640 683 692 700

อินโดนีเซีย 84,601 86,442 89,818 84,035 86,233 88,614 69,056 70,846 74,992 822 822 846

เวียดน�ม 48,456 48,851 48,912 48,456 48,851 48,912 43,665 44,975 45,115 901 921 922

ไทย* 77,135 69,280 62,315 73,027 66,685 59,308 36,762 31,635 27,060 503 474 456

เมียนม�ร์ 47,455 45,525 44,826 47,293 45,398 44,719 29,010 28,322 28,127 613 624 629

ฟิลิปปินส์ 29,392 29,827 29,362 29,312 29,623 29,154 18,032 18,968 18,297 615 640 628

กัมพูช� 18,962 19,078 19,097 17,291 18,556 18,930 8,779 9,390 9,324 508 506 493

ล�ว 5,869 6,121 6,050 5,836 5,987 5,937 3,489 4,002 4,048 598 669 682

ม�เลเซีย 4,279 4,246 4,236 4,259 3,714 3,822 2,600 2,849 2,674 610 767 700

บรูไน 12 9 9 11 8 8 3 2 3 273 256 391

สถานการณ์การผลิตข้าวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ปี 2558

ที่มา	:	ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน	 	 	

หมายเหตุ		:		*	ปรับปรุงข้อมูล	ณ	กุมภาพันธ์	2559	 	 	 	   

  

การผลิต

	 ปริม�ณก�รผลิตข้�วของภูมิภ�คอ�เซียนในปี	 2558	 (ปีเพ�ะปลูก	 2557/58)	 

อยูท่ีป่ระม�ณ	209.64	ล�้นตนั	ลดลง	1,349	ตนั	หรือลดลงรอ้ยละ	0.64	เมือ่เทยีบกับ 

ป	ี2557	ซึ่งมีปริม�ณก�รผลิต	210.99	ล้�นตัน	เนื่องจ�กเนื้อที่เพ�ะปลูกข้�วลดลง	

แม้ว่�ผลผลิตต่อไร่จะเพิ่มขึ้นก็ต�ม	โดยประเทศที่มีก�รผลิตข�้วลดลง	ได้แก่	กัมพูช�	

ม�เลเซีย	เมียนม�ร์	ฟิลิปปินส์	และไทย	ขณะที่ประเทศบรูไน	อินโดนีเซีย	ล�ว	และ

เวียดน�ม	มีก�รผลิตข้�วเพิ่มขึ้น	
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 สถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ปี 2558  

ที่มา	:	ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน	 	 	

หมายเหตุ		:		*	ปรับปรุงข้อมูล	ณ	กุมภาพันธ	์2559	 	 	 	   

  

การผลิต

	 ปริม�ณก�รผลิตข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ของภูมิภ�คอ�เซียนในปี	2558	(ปีเพ�ะปลูก	

2557/58)	อยู่ที่ประม�ณ	40.39	ล้�นตัน	เพิ่มขึ้น	0.24	ล�้นตัน	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	

0.60	จ�กปรมิ�ณ	40.39	ล้�นตนั	ในป	ี2557	โดยประเทศทีม่กี�รผลติข�้วโพดเลีย้งสตัว ์

เพิ่มขึ้น	ได้แก่	อินโดนีเซีย	เมียนม�ร์	และเวียดน�ม	ขณะที่ก�รผลิตในประเทศอื่น	ๆ 	 

ลดลง	เมื่อพิจ�รณ�ถึงปริม�ณก�รผลิตที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	พบว่�	เมียนม�ร	์เพิ่มขึ้น 

ม�กที่สุด	ส่วนอินโดนีเซีย	มีปริม�ณก�รผลิตรวมเพิ่มขึ้นม�กที่สุด	0.825	ล้�นตัน	

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	:	เนื้อที่	ผลผลิต	และผลผลิตต่อไร่	ของประเทศในภูมิภ�คอ�เซียน	ปี	2556-2558

ประเทศ

เนื้อที่เพาะปลูก	

(1,000	ไร่)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว

(1,000	ไร่)

ผลผลิต 

(1,000	ตัน)

ผลผลิตต่อไร่	

(กก.)	

2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558

อาเซียน* 60,424 60,598 60,075 60,175 60,183 59,430 39,391 40,390 40,634 655 671 684

อินโดนีเซีย 24,762 24,047 24,264 24,735 23,981 24,123 18,512 19,008 19,833 774 793 822

ฟิลิปปินส์ 16,215 16,368 16,278 16,211 16,321 16,039 7,377 7,771 7,553 461 476 471

เวียดน�ม 6,989 7,359 7,359 6,989 7,359 7,359 5,194 5,192 5,256 709 705 714

ไทย* 7,427 7,232 7,157 7,215 7,073 6,945 4,876 4,730 4,611 676 669 664

เมียนม�ร์ 2,573 2,753 2,869 2,572 2,750 2,864 1,526 1,626 1,721 582 591 601

ล�ว 1,106 1,340 1,250 1,106 1,340 1,250 995 1,137 1,110 843 848 888

กัมพูช� 1,352 1,498 897 1,347 1,358 850 911 927 549 683 683 646
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อ้อยโรงง�น : เนื้อที่	ผลผลิต	และผลผลิตต่อไร	่ของประเทศในภูมิภ�คอ�เซียน	ปี	2556-2558  

ประเทศ

เนื้อที่เก็บเกี่ยว

(1,000	ไร่)

ผลผลิต 

(1,000	ตัน)

ผลผลิตต่อไร่	

(กก.)

2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558

อาเซียน* 17,048 17,359 18,483 171,090 177,862 179,597 10,036 10,246 10,177

ไทย* 8,260 8,456 9,591** 100,096 103,697 106,333** 12,118 12,263 11,086

ฟิลิปปินส์ 2,593 2,620 2,481 23,962 24,175 22,654 9,285 9,227 9,131

เวียดน�ม 1,934 1,906 1,791 19,017 19,822 18,457 10,088 10,400 10,305

อินโดนีเซีย 2,913 2,958 3,029 15,848 17,109 17,734 5,520 5,784 5,855

เมียนม�ร์ 960 1,059 1,115 9,537 10,307 11,128 9,955 9,733 9,981

ล�ว 89 214 180 1,056 1,840 1,750 8,243 8,600 9,721

กัมพูช� 299 146 296 1,574 911 1,541 5,261 6,242 5,206

            สถานการณ์การผลิตอ้อยโรงงานของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ปี 2558 

การผลิต

	 ปริม�ณก�รผลิตอ้อยโรงง�นของภูมิภ�คอ�เซียนในปี	 2558	 (ปีเพ�ะปลูก	

2557/58)	 อยู่ที่ประม�ณ	 179.59	 ล้�นตัน	 เพิ่มขึ้น	 1.73	 ล้�นตัน	 หรือเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ	 0.97	 จ�กปริม�ณ	 177.86	 ล้�นตัน	 ใน	 ปี	 2557	 เนื่องจ�กก�รขย�ย 

เนื้อที่เพ�ะปลูกในหล�ยประเทศ	 ยกเว้น	 ล�ว	 ฟิลิปปินส์	 และเวียดน�ม	 สำ�หรับ

ผลผลิตต่อไร่ของอ�เซียนในปี	 2558	 อยู่ท่ี	 9717	 กิโลกรัมต่อไร่	 ลดลงจ�ก	 

529	กิโลกรัมต่อไร่ในป	ี2557			 	 	 	 	

 

ที่มา	:	ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน	 	 	

หมายเหตุ		:		*	ปรับปรุงข้อมูล	ณ	กุมภาพันธ์	2559	

	 						**	สำานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำาตาลทราย     
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มันสำ�ปะหลังโรงง�น : เนื้อที่	ผลผลิต	และผลผลิตต่อไร่	ของประเทศในภูมิภ�คอ�เซียน	ปี	2556-2558

ประเทศ

เนื้อที่เพาะปลูก	

(1,000	ไร่)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว

(1,000	ไร่)

ผลผลิต 

(1,000	ตัน)

ผลผลิตต่อไร่	

(กก.)	

2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558

อาเซียน* 23,516 23,327 24,161 23,281 22,504 23,761 75,706 76,348 82,610 3,219 3,273 3,447

ไทย* 9,037 8,976 9,320 8,657 8,431 8,961 30,228 30,022 32,358 3,492 3,561 3,611

อินโดนีเซีย 6,661 6,272 6,126 7,061 6,272 6,126 23,937 23,436 22,906 3,594 3,737 3,739

กัมพูช� 2,480 2,634 3,259 2,111 2,358 3,221 7,541 7,933 11,944 3,041 3,012 3,665

เวียดน�ม 3,401 3,455 3,528 3,450 3,455 3,528 9,742 10,210 10,664 2,864 2,955 3,023

ฟิลิปปินส์ 1,357 1,350 1,390 1,358 1,350 1,390 2,362 2,540 2,682 1,741 1,882 1,929

ล�ว 282 378 285 275 378 285 1,254 1,630 1,514 4,447 4,312 5,312

เมียนม�ร์ 273 244 233 353 244 233 579 524 485 2,121 2,147 2,086

ม�เลเซีย 25 19 20 16 16 17 63 52 57 2,520 2,723 2,882

 สถานการณ์การผลิตมันสำาปะหลังโรงงานของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ปี 2558  

การผลิต

	 ปริม�ณก�รผลิตมันสำ�ปะหลังของภูมิภ�คอ�เซียนในปี	 2558	 (ปีเพ�ะปลูก	

2557/58)	อยู่ที่ประม�ณ	82.61	ล้�นตัน	เพิ่มขึ้นจ�ก	76.35	ล้�นตัน	ในปี	2557	

โดยปริม�ณก�รผลิตเพิ่มขึ้นในทุกประเทศ	ยกเว้น	อินโดนีเซีย	ล�ว	และเมียนม�ร	์	

      

ที่มา	:	ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน	 	 	

หมายเหตุ		:		*	ปรับปรุงข้อมูล	ณ	กุมภาพันธ	์2559	 	 	 	   
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ถั่วเหลือง	:	เนื้อที	่ผลผลิต	และผลผลิตต่อไร่	ของประเทศในภูมิภ�คอ�เซียน	ปี	2556-2558

 

ประเทศ

เนื้อที่เพาะปลูก	

(ไร่)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว

(ไร่)

ผลผลิต 

(ตัน)

ผลผลิตต่อไร	่

(กก.)	

2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558

อาเซียน* 5,964,737 6,344,835 6,259,359 5,950,236 6,284,799 6,215,253 1,435,050 1,552,896 1,537,463 241 247 247

อินโดนีเซีย 3,556,938 3,878,000 3,940,563 3,547,625 3,848,000 3,905,313 843,150 955,000 982,970 238 248 252

เมียนม�ร์ 984,375 969,500 944,938 984,375 969,500 942,500 236,910 234,920 228,930 240 242 243

เวียดน�ม 755,000 683,750 629,375 755,000 683,750 629,374 175,200 156,500 146,100 232 229 232

กัมพูช� 445,875 504,313 453,188 443,563 492,124 451,375 120,170 131,090 104,180 270 266 231

ไทย* 195,548 237,021 217,171 192,672 219,174 212,566 52,740 57,626 56,963 274 263 268

ล�ว 24,313 68,563 70,624 24,313 68,563 70,625 6,310 17,040 17,630 259 249 250

ฟิลิปปินส์ 2,688 3,688 3,500 2,688 3,688 3,500 570 720 690 210 195 197

       สถานการณ์การผลิตถั่วเหลืองของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ปี 2558  

การผลิต

	 ปรมิ�ณก�รผลติถัว่เหลอืงของภมูภิ�คอ�เซยีนในป	ี2558	(ปเีพ�ะปลูก	2557/58)	

อยู่ที่ประม�ณ	 1.54	 ล้�นตัน	 ลดลง	 0.015	 ล้�นตัน	 หรือลดลงน้อยกว่�ร้อยละ	 

0.99	จ�กปริม�ณ	1.55	ล้�นตัน	ในปี	2557	เนื่องจ�กเนื้อที่เพ�ะปลูกลดลง	ขณะที่

ผลผลิตต่อไร่ใกล้เคียงกับป	ี2557	โดยประเทศที่มีก�รผลิตม�กที่สุด	คือ	อินโดนีเซีย	

รองลงม�	ได้แก่	 เมียนม�ร์	 เวียดน�ม	กัมพูช�	 ไทย	ล�ว	และฟิลิปปินส์	สำ�หรับ 

ก�รผลิตถั่วเหลืองของอ�เซียนลดลงในหล�ยประเทศ	ยกเว้น	อินโดนีเซีย	ล�ว		

     

ที่มา	:	ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน	 	 	

หมายเหตุ		:		*	ปรับปรุงข้อมูล	ณ	กุมภาพันธ	์2559	 	 	 	   
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ระยะเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกล�ง ระยะย�ว
(น้อยกว่า	1	ปี) (1-3	ปี) (3-5	ปี) (5-12	ปี)

ม�ตรก�ร ม�ตรก�ร ม�ตรก�ร ม�ตรก�ร
1. ด้�นก�รผลิต 1. ด้�นก�รผลิต 1. ด้�นก�รผลิต 1. ด�้นก�รผลิต

แนวท�ง แนวท�ง แนวท�ง แนวท�ง
	1.1	เพิม่ประประสทิธภิ�พก�รผลติ	 

(เพิม่ผลผลติตอ่ไร	่และลดตน้ทนุ 

ก�รผลิตต่อหน่วยผลผลิต)

	1.1	เพิม่ประสทิธภิ�พก�รผลติ	(เพิม่

ผลผลิตต่อไร่	และลดต้นทุน

ก�รผลิตต่อหน่วยผลผลิต)

	1.1	เพิม่ประสทิธภิ�พก�รผลติ	(เพ่ิม

ผลผลิตต่อไร่	และลดต้นทุน 

ก�รผลิตต่อหน่วยผลผลิต)

	1.1	เพิม่ประสทิธภิ�พก�รผลติ	(เพ่ิม

ผลผลิตต่อไร่	และลดต้นทุน 

ก�รผลิตต่อหน่วยผลผลิต)
	1.2	สง่เสรมิใหเ้กษตรกรส�ม�รถ

ใชป้จัจยัก�รผลติทีม่คีณุภ�พ

ในร�ค�ถูก	(ลดต้นทุน)

	1.2	ส่งเสริมให้เกษตรกรส�ม�รถ

ใชปั้จจยัก�รผลิตทีมี่คุณภ�พ

ในร�ค�ถูก	(ลดต้นทุน)

	1.2	สง่เสรมิใหเ้กษตรกรส�ม�รถ

ใชป้จัจยัก�รผลติทีม่คีณุภ�พ

ในร�ค�ถูก	(ลดต้นทุน)

	1.2	สง่เสรมิใหเ้กษตรกรส�ม�รถ

ใชป้จัจยัก�รผลติทีม่คีณุภ�พ

ในร�ค�ถูก	(ลดต้นทุน)
	1.3	ปรับสัดส่วนก�รผลิต	 ให้

ผลผลิตกระจ�ยออกสู่ตล�ด

สอดคล้องกับคว�มต้องก�ร

	1.3	ปรับสัดส่วนก�รผลิต	 ให้

ผลผลิตกระจ�ยออกสู่ตล�ด

สอดคล้องกับคว�มต้องก�ร	

	1.3	ปรับสัดส่วนก�รผลิต	 ให้

ผลผลิตกระจ�ยออกสู่ตล�ด

สอดคล้องกับคว�มต้องก�ร

	 1.3	 ปรับสัดส่วนก�รผลิต	 ให้

ผลผลิตกระจ�ยออกสู่ตล�ด

สอดคล้องกับคว�มต้องก�ร
	1.4	ก�รบริห�รจัดก�รพื้นที่ 	1.4	ก�รบริห�รจัดก�รพื้นที่ 	1.4	ก�รบริห�รจัดก�รพื้นที่ 	1.4	ก�รบริห�รจัดก�รพื้นที่

2 ด้�นก�รตล�ด 2. ด�้นก�รตล�ด 2. ด�้นก�รตล�ด 2. ด�้นก�รตล�ด
แนวท�ง แนวท�ง แนวท�ง แนวท�ง

	2.1	รักษ�เสถียรภ�พด้�นร�ค�	

และก�รตล�ด

	2.1	รักษ�เสถียรภ�พด้�นร�ค�	

และก�รตล�ด

	2.1	รักษ�เสถียรภ�พด้�นร�ค�	

และก�รตล�ด

	-	สร้�งคว�มมั่นคงท�งร�ยได้แก่

เกษตรกร
	2.2	สร้�งคว�มมั่นคงท�งร�ย	

ได้แก่	เกษตรกร

	2.2	สร้�งคว�มมั่นคงท�งร�ย 

ได้แก่	เกษตรกร

	2.2	สร้�งคว�มมั่นคงท�งร�ย	

ได้แก่	เกษตรกร
3. ด�้นก�รแปรรูป

และสร้างมูลค่าเพิ่ม

3. ด้�นก�รแปรรูป

และสร้างมูลค่าเพิ่ม

3. ด�้นก�รแปรรูป

และสร้างมูลค่าเพิ่ม

3. ด�้นก�รแปรรูป

และสร้างมูลค่าเพิ่ม
แนวท�ง แนวท�ง แนวท�ง แนวท�ง

	- 	-	ส่งเสริมก�รลงทุน 	-	ส่งเสริมก�รลงทุน 	-	ส่งเสริมก�รลงทุน
4. ด้�นนโยบ�ย

และก�รบริห�รจัดก�ร

4. ด้�นนโยบ�ย

และก�รบริห�รจัดก�ร

4. ด�้นนโยบ�ย

และก�รบริห�รจัดก�ร

4. ด�้นนโยบ�ย

และก�รบริห�รจัดก�ร
แนวท�ง แนวท�ง แนวท�ง แนวท�ง

	4.1	สร�้งคว�มชดัเจนด้�นนโยบ�ย

และก�รแก้ไขกฎระเบียบ 

ข้อกำ�หนด

	-	 ก�รจัดก�รผลผลิตข้�วโพด

จ�กประเทศเพื่อนบ้�นต�ม

สัญญ�ท�งก�รค�้อ�เซียน

-	 ก�รจัดก�รผลผลิตข้�วโพด

จ�กประเทศเพื่อนบ้�นต�ม

สัญญ�ท�งก�รค้�อ�เซียน

	4.1	ก�รจัดก�รผลผลิตข้�วโพด

จ�กประเทศเพื่อนบ้�นต�ม

สัญญ�ท�งก�รค้�อ�เซียน
	4.2	ก�รจัดก�รผลผลิตข้�วโพด

จ�กประเทศเพื่อนบ้�นต�ม

สัญญ�ท�งก�รค้�อ�เซียน

	4.2	พัฒน�ฐ�นข้อมูลเชื่อมโยง

ก�รผลิตก�รตล�ด

	4.3	พัฒน�ฐ�นข้อมูลเชื่อมโยง

ก�รผลิตก�รตล�ด
5. ด้�นก�รวิจัย 5. ด้�นก�รวิจัย 5. ด�้นก�รวิจัย 5. ด้�นก�รวิจัย

แนวท�ง แนวท�ง แนวท�ง แนวท�ง
	5.1	วิจัยก�รผลิต 	5.1	วิจัยก�รผลิต 	5.1	วิจัยก�รผลิต 	5.1	วิจัยก�รผลิต
	5.2	วิจัยก�รตล�ด 	5.2	วิจัยก�รตล�ด 	5.2	วจัิยด�้นก�รแปรรปูและสร�้ง

มูลค่�เพิ่ม

	5.2	วจัิยด�้นก�รแปรรปูและสร�้ง

มูลค่�เพิ่ม
	5.3	วจิยัด�้นก�รแปรรปูและสร�้ง

มูลค่�เพิ่ม

	5.3	วจิยัด�้นก�รแปรรปูและสร�้ง

มูลค่�เพิ่ม

	5.3	สร�้งและพัฒน�บุคล�กร 	5.3	สร�้งและพัฒน�บุคล�กร

	5.4	สร�้งและพัฒน�บุคล�กร 	5.4	สร�้งและพัฒน�บุคล�กร

Roadmap�ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

หม�ยเหตุ :	ร่�งยุทธศ�สตร์	Roadmap	ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์	ณ	เดือนกุมภ�พันธ	์2558	
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หม�ยเหตุ :	ร่�งยุทธศ�สตร์	Roadmap	มันสำ�ปะหลังและผลิตภัณฑ์	ณ	เดือนกุมภ�พันธ	์2558 

ระยะเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกล�ง ระยะย�ว
(น้อยกว่า	1	ปี) (1-3	ปี) (3-5	ปี) (5-12	ปี)

ม�ตรก�ร ม�ตรก�ร ม�ตรก�ร ม�ตรก�ร
1. ด้�นก�รผลิต 1. ด้�นก�รผลิต 1. ด้�นก�รผลิต 1. ด�้นก�รผลิต

แนวท�ง แนวท�ง แนวท�ง แนวท�ง
	1.1	 เพิ่มประสิทธิภ�พและ 

ลดต้นทุนก�รผลิต	

	1.1	 เพ่ิมประสิทธิภ�พและ 

ลดต้นทุนก�รผลิต

	1.1	 เพิ่มประสิทธิภ�พและ 

ลดต้นทุนก�รผลิต

	1.1	 เพิ่มประสิทธิภ�พและ 

ลดต้นทุนก�รผลิต
	1.2	 พฒัน�เครือ่งจกัรกลก�รเกษตร 	1.2	 พฒัน�เครือ่งจกัรกลก�รเกษตร 	1.2	 พฒัน�เครือ่งจกัรกลก�รเกษตร 	1.2	 บริห�รจัดก�รพื้นที่
	1.3	 บริห�รจัดก�รพื้นที่ 	1.3	 ก�รบริห�รจัดก�รพื้นที่ 	1.3	 บริห�รจัดก�รพื้นที่

	1.4	 พฒัน�เครอืข�่ยด�้นก�รผลติ

และก�รตล�ด

	1.4	 พฒัน�เครอืข�่ยด�้นก�รผลติ

และก�รตล�ด
	1.5	 พัฒน�ระบบโลจิสติกส์ 	1.5	 พัฒน�ระบบโลจิสติกส์

2. ด้�นก�รตล�ด 2. ด้�นก�รตล�ด 2. ด้�นก�รตล�ด 2. ด�้นก�รตล�ด
แนวท�ง แนวท�ง แนวท�ง แนวท�ง

	2.1	 ก�รรักษ�เสถียรภ�พด้�น

ร�ค�และก�รตล�ด

	2.1	 ก�รรักษ�เสถียรภ�พด้�น

ร�ค�และก�รตล�ด

	2.1	 	สร�้งคว�มเชือ่มัน่ด�้นคว�ม

เป็นผู้นำ�ก�รค้�ของโลก

	-	 สร�้งคว�มเชือ่มัน่ด�้นคว�ม

เป็นผู้นำ�ก�รค้�ของโลก
	2.2	 เสริมสภ�พคล่องก�รตล�ด 	2.2	 สร�้งคว�มเชือ่มัน่	ด�้นคว�ม

เป็นผู้นำ�ก�รค�้ของโลก

	2.2	 ขย�ยตล�ด

	2.3	ขย�ยตล�ด
3. ด�้นนโยบ�ยและ

ก�รบริห�รจัดก�ร

3. ด้�นนโยบ�ยและ

ก�รบริห�รจัดก�ร

3. ด้�นนโยบ�ยและ

ก�รบริห�รจัดก�ร

3. ด้�นนโยบ�ยและ

ก�รบริห�รจัดก�ร
แนวท�ง แนวท�ง แนวท�ง แนวท�ง

	3.1	 สร�้งคว�มชดัเจนด�้นนโยบ�ย 	3.1	พัฒน�ด้�นก�รค้�และก�ร

ลงทุนกับประเทศสม�ชิก

อ�เซียน	(AEC)

	-	 พัฒน�ด้�นก�รค้�และก�ร

ลงทุนกับประเทศสม�ชิก

อ�เซียน	(AEC)

	-	

	3.2	 พัฒน�ด้�นก�รค้�และก�ร

ลงทุนกับประเทศสม�ชิก

อ�เซียน	(AEC)

	3.2	พัฒน�ฐ�นข้อมูลเพื่อก�ร

เชื่อมโยงตล�ด

	3.3	พัฒน�ฐ�นข้อมูลเพื่อก�ร	

เชื่อมโยงก�รผลิต
4. ด้�นก�รแปรรูปและ

การสร้างมูลค่าเพิ่ม

4. ด้�นก�รแปรรูปและ

การสร้างมูลค่าเพิ่ม

4. ด�้นก�รแปรรูปและ

การสร้างมูลค่าเพิ่ม

4. ด�้นก�รแปรรูปและ

การสร้างมูลค่าเพิ่ม
แนวท�ง แนวท�ง แนวท�ง แนวท�ง

- 	4.1	 พฒัน�ก�รแปรรูปและสร้�ง

มูลค่�เพิ่ม

	-	ก�รส่งเสริมก�รลงทุน 	-	ก�รส่งเสริมก�รลงทุน

	4.2	ก�รส่งเสริมก�รลงทุน
5. ด้�นง�นวิจัย 5. ด้�นง�นวิจัย 5. ด�้นง�นวิจัย 5.ด�้นง�นวิจัย

แนวท�ง แนวท�ง แนวท�ง แนวท�ง
	5.1	 ด้�นพันธุ์และก�รจัดก�ร 	5.1	 ด�้นพันธุ์และเขตกรรม 	5.1	 ด้�นก�รแปรรูป

	-	ด�้นก�รตล�ด 	5.2	 ด�้นจักรกล 	5.2	 ด�้นจักรกล 	5.2	 ก�รสร�้งและพัฒน�บุคล�กร
	5.3	 ด�้นก�รแปรรูป 	5.3	 ด�้นก�รแปรรูป
	5.4	 ด�้นก�รตล�ด 	5.4	 ก�รสร�้งและพัฒน�บุคล�กร
	5.5	 ก�รสร�้งและพฒัน�บคุล�กร

Roadmap�มันสำ�ปะหลังและผลิตภัณฑ์
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Roadmap�ปาล์มน้ำ�มันและน้ำ�มันปาล์ม

ระยะเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกล�ง ระยะย�ว
(น้อยกว่า	1	ปี) (1-3	ปี) (3-5	ปี) (5-12	ปี)

ม�ตรก�ร ม�ตรก�ร ม�ตรก�ร ม�ตรก�ร
1. ด้�นก�รผลิต 1. ด�้นก�รผลิต 1. ด�้นก�รผลิต 1. ด�้นก�รผลิต

แนวท�ง แนวท�ง แนวท�ง แนวท�ง
	-	 ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�ร

ผลิต

	-	 ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�ร

ผลิต	

	-	 ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�ร

ผลิต	

	-

	1)	Zoning	
	2)	จัดระบบก�รผลิตที่เหม�ะสม

2. ด�้นก�รแปรรูป 2. ด้�นก�รแปรรูป 2. ด�้นก�รแปรรูป 2. ด�้นก�รแปรรูป 
แนวท�ง แนวท�ง แนวท�ง แนวท�ง

- 	2.1	 ปรับโครงสร�้งก�รผลิต

ป�ล์มน้ำ�มันฯ	สู่ภ�คก�รผลิต 

ที่มีประสิทธิภ�พ	

	-	 ปรับโครงสร้�งก�รผลิต

ป�ล์มน้ำ�มันฯ	สู่ภ�คก�รผลิต 

ที่มีประสิทธิภ�พ	

	-

	2.2	 สนับสนุนก�รผลิตพลังง�น

ทดแทนและพลังง�นท�ง

เลือกให้สอดคล้องกับ

ศักยภ�พก�รผลิต
3. ด�้นก�รตล�ด 3. ด้�นก�รตล�ด 3. ด�้นก�รตล�ด 3. ด�้นก�รตล�ด 

แนวท�ง แนวท�ง แนวท�ง แนวท�ง
	-	 บริห�รจัดก�รสต็อกน้ำ�มัน

ป�ล์มเพื่อรักษ�ระดับร�ค�

	3.1	 กำ�หนดนโยบ�ยด้�นก�รตล�ด 

ให้เป็นไปต�มกลไกตล�ด	 

และบริห�รจัดก�รสต็อก

	-	 เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถใน

ก�รแข่งขัน

	-	 เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถใน

ก�รแข่งขัน

	3.2	 เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถใน

ก�รแข่งขันที่เหม�ะสม
	3.3	 เพิ่มช่องท�งก�รใช้น้ำ�มัน

ป�ล์มและผลิตภัณฑ์
4. ด�้นก�รบริห�รจัดก�ร 4. ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร 4. ด�้นก�รบริห�รจัดก�ร 4. ด�้นก�รบริห�รจัดก�ร

แนวท�ง แนวท�ง แนวท�ง แนวท�ง
	-	 เพิ่มประสิทธิภ�พก�ร

บริห�รจัดก�รให้เกิดคว�ม

สอดคล้องระหว่�งก�รผลิต

และก�รตล�ด	ที่เกี่ยวข้อง

กับก�รผลิตป�ล์มน้ำ�มัน

	เพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�ร

จัดก�ร

	-	 เพิ่มประสิทธิภ�พก�ร

บริห�รจัดก�รและโลจิสติกส์

-

5. ด�้นวิจัยและพัฒน� 5. ด้�นวิจัยและพัฒน� 5. ด�้นวิจัยและพัฒน� 5. ด้�นวิจัยและพัฒน�
 -  -  -  -

หม�ยเหตุ :	ร่�งยุทธศ�สตร์	Roadmap	ป�ล์มน้ำ�มันและน้ำ�มันป�ล์ม	ณ	เดือนกุมภ�พันธ์	2558 
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�Roadmap�อ้อยโรงงาน�และน้ำ�ตาลทราย

ระยะเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกล�ง ระยะย�ว
(น้อยกว่า	1	ปี) (1-3	ปี) (3-5	ปี) (5-12	ปี)

ม�ตรก�ร ม�ตรก�ร ม�ตรก�ร ม�ตรก�ร
1. ด้�นก�รผลิต 1. ด้�นก�รผลิต 1. ด�้นก�รผลิต 1. ด�้นก�รผลิต

แนวท�ง แนวท�ง แนวท�ง แนวท�ง
1.1	 เพิ่มพื้นที่ปลูก	2	แสนไร่ 1.1	 เพิ่มพื้นที่ปลูก	1.8	ล้�นไร่ 1.1	 เพิ่มพื้นที่ปลูก	1.5	ล้�นไร่ 1.1	 เพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกอ้อย	2.5	ล้�นไร่
1.2	 ทำ�แผนขย�ยพื้นที่ปลูกร่วม

กับโรงง�นน้ำ�ต�ล

1.2	 ส่งเสริมก�รปลูกอ้อยใช้

แนวท�ง	Modern	Farm

1.2	 ก�รเพ่ิมประสทิธภิ�พก�รผลติ

ออ้ยแกเ่กษตรกรใช้แนวท�ง	

Modern	Farm

1.2	 ปรบัก�รผลติออ้ยใหท้นัสมยั

ใช้แนวท�ง	Modern	Farm

1.3	 พิจ�รณ�ม�ตรก�รจูงใจใน

ก�รปรับเปลี่ยนม�ปลูกอ้อย

1.3	 พัฒน�ระบบสหกรณ์ช�วไร่

อ้อยให้เข้มแข็ง

1.3	 เพิ่มกำ�ลังก�รผลิตน้ำ�ต�ล

ทร�ยของโรงง�นต�มคว�ม

เหม�ะสม
1.4	 ใชแ้นวท�ง	Modern	Farm	 1.4	 สง่เสริมก�รใชเ้คร่ืองจักรกล

และระบบน้ำ�ในไรอ่อ้ย	รวม

ถึงแหล่งน้ำ�ต้นทุน

1.4	 ส่งเสริมให้มีโรงง�นผลิต

ร่วม(Combined	Factory)

1.5	 เรง่ก�รวจิยัและพฒัน�พนัธุ์

อ้อยและกระจ�ยพันธุ์แก่

เกษตรกรอย่�งทั่วถึง
2. ด้�นแปรรูปและ

สร้างมูลค่าเพิ่ม

2. ด้�นแปรรูปและ

สร้างมูลค่าเพิ่ม

2. ด�้นแปรรูปและ

สร้างมูลค่าเพิ่ม

2. ด�้นแปรรูปและ

สร้างมูลค่าเพิ่ม
แนวท�ง แนวท�ง แนวท�ง แนวท�ง

							- 2.1	 เพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิต

และคุณภ�พน้ำ�ต�ลทร�ย

2.1	 กำ�หนดสดัสว่นก�รผลติน้ำ�ต�ล

และเอท�นอลให้เหม�ะสม

กับภ�วะตล�ด

	2.1	 ขย�ยก�รผลิตน้ำ�ต�ลทร�ย 

เอท�นอล	และพลงัง�นไฟฟ�้

ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
2.2	 ส่งเสริม	Bio-Plastic	 2.2	 สร้�ง	 Value	Chain	 เช่น	

Bio-Plastic,	Bio-Chemical

2.2	 ขย�ยก�รผลติของอตุส�หกรรม

ต่อเนื่อง	เช่น	Bio-Plastic,	

Bio-chemical	และผลติภณัฑ ์

อื่นๆ	ที่สร้�งมูลค่�เพิ่ม
2.3	 ขย�ยก�รผลิตเอท�นอล

และไฟฟ้�
3. ด�้นก�รตล�ด 3. ด้�นก�รตล�ด 3. ด�้นก�รตล�ด 3. ด�้นก�รตล�ด

แนวท�ง แนวท�ง แนวท�ง แนวท�ง
-	 เจรจ�ลดภ�ษีน้ำ�ต�ลของ

ประเทศญีปุ่น่และเก�หลีใต้

-	 เจรจ�ให้อินโดนีเซียและ 

ฟิลิปปินส์ลดภ�ษีใน	AFTA

-	 ขย�ยตล�ดสง่ออกน้ำ�ต�ลใน

อ�เซียนและเอเชียตะวันออก	

รวมถึง	 ค�บสมุทรอินเดีย

และเอเชียกล�ง

-	 ขย�ยก�รสง่ออกน้ำ�ต�ลทร�ย	 

ผลติภณัฑน์้ำ�ต�ลทร�ยต�่ง	ๆ 		 

ในอ�เซียน	และเอเชียตะวันออก	 

รวมทัง้เปดิตล�ดใหมเ่พิม่เตมิ	

เชน่	ค�บสมทุรอนิเดยี	เอเชยี

ตะวันออกกล�ง	และอื่นๆ
4.	ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร 4.	ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร 4.	ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร 4.	ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร

แนวท�ง แนวท�ง แนวท�ง แนวท�ง
4.1	 ทบทวนแนวท�งช่วยเหลือ

เกษตรกร	เช่น	เงินกู้อัตร�

ดอกเบี้ยต่ำ�

4.1	 ปรับปรุง	 พรบ.อ้อยและ 

น้ำ�ต�ลทร�ย	 (นำ�อ้อยผลิต

เอท�นอลได้โดยตรง)	

4.1	 ก�รบริห�รจัดก�รส่งเสริม

ให้มีก�รผลิต	และจำ�หน่�ย		

พล�สติกชวีภ�พ	ผลติภณัฑ์

เคมีชีวภ�พ	และผลิตภัณฑ์

อุตส�หกรรมต่อเนื่อง

-	 ก�รบริห�รจัดก�รส่งเสริม

ใหม้กี�รผลติ	จำ�หน�่ย	และ

ส่งออก	 พล�สติกชีวภ�พ	

ผลิตภัณฑ์เคมีชีวภ�พ	และ

ผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมต่อเน่ือง
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ระยะเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกล�ง ระยะย�ว
(น้อยกว่า	1	ปี) (1-3	ปี) (3-5	ปี) (5-12	ปี)

4.2	 พิจ�รณ�ม�ตรก�รในก�ร 

สง่เสรมิก�รปลูกออ้ยในพืน้ที่

เป�้หม�ย	(Crop	Switching)

4.2	 ก�รพัฒน�และส่งเสริม 

ระบบโลจสิตกิส	์ก�รนำ�ออ้ย

เข้�โรงง�น	 ก�รเก็บรักษ�

และขนสง่น้ำ�ต�ลทร�ย	เชน่	

พัฒน�ก�รขนส่งท�งน้ำ�	 

ท่�เรือ	โกดัง	เป็นต้น

4.2	 ส่งเสริมให้เกิดก�รรวมกลุ่ม

เกษตรกร	 และ	 ก�รรวม

กลุ่มสหกรณ์

4.3	 ผลกัดนัใหม้กี�รกำ�หนดนโยบ�ย

ส่งเสรมิก�รใชเ้อท�นอลของ

ประเทศ	และนโยบ�ยก�รรบั

ซื้อไฟฟ้�ของภ�ครัฐ
4.4		 ก�รจัดตั้งสถ�บันวิจัยอ้อย

และน้ำ�ต�ลทร�ย	โดยภ�ครฐั 

สนับสนุนงบประม�ณ
4.5	 สง่เสรมิอตุส�หกรรมตอ่เนือ่ง	

เชน่	ก�รผลติผลติภณัฑน์้ำ�ต�ล

ต�่ง	ๆ 	ก�รผลติไฟฟ�้ชวีมวล	

เอท�นอล	 ให้เป็นรูปธรรม	

โดยกำ�หนดให้เป็นนโยบ�ย

ส่งเสริมของ	BOI		
4.6	 ก�รสนบัสนนุสนิเชือ่ดอกเบีย้

ต่ำ�เพื่อก�รปลูกอ้อย	ก�รใช้

เครื่องมือ	 เครื่องจักรก�ร

จัดก�รน้ำ�	ระบบก�รเกบ็เกีย่ว 

และขนส่ง
4.7	 ก�รสนับสนุนสนิเช่ือดอกเบ้ีย 

ต่ำ�เพือ่ก�รปรบัปรงุเครือ่งมอื	 

เคร่ืองจักร	 เพ่ือก�รผลิต 

น้ำ�ต�ลทร�ย	และอตุส�หกรรม

ต่อเนื่อง

�Roadmap�อ้อยโรงงาน�และน้ำ�ตาลทราย�(ต่อ)

หม�ยเหตุ :	ร่�งยุทธศ�สตร์	Roadmap	อ้อยโรงง�น	และน้ำ�ต�ลทร�ย	ณ	เดือนกุมภ�พันธ	์2558 
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แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)

1.	วิสัยทัศน์	

“เกษตรกรมีคุณภ�พชีวิตที่ด	ีประช�ชนมีคว�มมั่นคงด้�นอ�ห�ร

	เป็นฐ�นสร้�งร�ยได้ให้แผ่นดิน”

2. พันธกิจ

	 1)	ส่งเสริมให้เกษตรกรมีก�รประยุกต์ใช้ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง

	 2)	ส่งเสริมให้มีก�รผลิตสินค้�เกษตรและอ�ห�รที่มีประสิทธิภ�พ	เสริมสร้�งคว�มมั่นคงด้�นอ�ห�รและพลังง�น 

	 	 อย�่งเหม�ะสมและย่ังยืน	ส�ม�รถสร้�งมูลค่�เพ่ิมสอดคลอ้งกบัคว�มตอ้งก�รของตล�ด	และมมี�ตรฐ�นปลอดภัย 

	 	 ต่อผู้บริโภคทั้งภ�ยในและต�่งประเทศ

	 3)	ส่งเสริมให้มีก�รจัดสรรทรัพย�กรก�รผลิตท�งก�รเกษตร	 และโครงสร้�งพื้นฐ�นก�รเกษตรอย่�งพอเพียง	 

	 	 มีประสิทธิภ�พยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 4)	ส่งเสริมให้มีก�รวิจัย	พัฒน�	และถ�่ยทอดเทคโนโลยีด้�นก�รเกษตรที่เหม�ะสม

3.	วัตถุประสงค์

	 1)	เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภ�พชีวิตท่ีดี	มีอ�ชีพท่ีม่ันคง	ร�ยได้เพียงพอต่อก�รเล้ียงชีพ	และมีคว�มภูมิใจในอ�ชีพ

	 2)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตสินค�้เกษตรและอ�ห�ร	 ให้มีทั้งคุณภ�พและปริม�ณเพียงพอต่อคว�มต้องก�ร	 

	 	 รวมถึงก�รสร้�งมูลค่�เพิ่ม	 ก�รผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและจัดสรรก�รผลิตที่เหม�ะสมระหว่�งอ�ห�ร 

	 	 ผลิตภัณฑ์และพลังง�นทดแทน	

	 3)	เพื่อให้มีก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรก�รเกษตรอย่�งมีประสิทธิภ�พ	สมดุล	และยั่งยืน	

4. เป้�หม�ย

	 1)	คว�มผ�สุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	80	ในปี	2559

	 2)	เศรษฐกิจภ�คเกษตรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ	3.0	ต่อปี

	 3)	ทรัพย�กรก�รเกษตรมีคว�มเหม�ะสมต่อก�รผลิตท�งก�รเกษตรเพิ่มขึ้น

5.	ตัวชี้วัด

	 1)	ดัชนีชี้วัดคว�มผ�สุกของเกษตรกร

	 2)	อัตร�ก�รเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศส�ข�เกษตร

	 3)	พื้นที่ก�รเกษตรได้รับก�รบริห�รจัดก�ร

6.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

  ยุทธศาสตร์ที่	 1	 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร	 เพ่ือให้เกษตรกรมีคว�มส�ม�รถพ่ึงพ�ตนเองได้ 

มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับคว�มเส่ียงด้�นก�รผลิต	 ก�รตล�ด	 และมีก�รกระจ�ยร�ยได้ท่ีท่ัวถึง	 มีคว�มส�ม�รถ
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ในก�รผลิตและก�รตล�ด	 ก้�วสู่ผู้จัดก�รฟ�ร์มท่ีเป็นมืออ�ชีพ	 (Smart	 Farmer)	 รวมท้ังอำ�นวยคว�มสะดวก 

ท�งก�รค้�สินค้�เกษตรให้กับเกษตรกรร�ยใหญ่ท่ีทำ�ก�รเกษตรพ�ณิชย์และเชิงอุตส�หกรรมได้สร้�ง 

ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน	โดยก�รพัฒน�ระบบประกันคว�มเสี่ยงก�รเกษตร	จัดทำ�ทะเบียนเกษตรกร	ผลักดันให้

มีก�รพัฒน�ระบบสวัสดิก�รให้ครอบคลุมแรงง�นด�้นก�รเกษตร	พัฒน�ระบบก�รคุ้มครองที่ดิน	สร้�งองค์คว�มรู้ให้

กบัเกษตรกรใหเ้หม�ะสมในแตล่ะชว่งอ�ย	ุสนบัสนนุใหป้ระช�ชนทำ�สวนผกัคนเมอืง	(City	farm)	และนำ�ของเหลอืใช้

ในครัวเรือนหรือชุมชนม�เป็นพลังง�นก�๊ซชีวภ�พ	สร้�งเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้�สู่	ภ�คเกษตรทดแทนรุ่นเดิม	ส่งเสริม

ให้องค์กรเกษตรกรและสถ�บันเกษตรกรมีก�รดำ�เนินง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พและย่ังยืน	รวมทัง้อำ�นวยคว�มสะดวกท�ง 

ด้�นขอ้มลู	ข่�วส�ร	ท้ังด�้นก�รผลติ	ก�รตล�ด	ก�รลงทนุท�งก�รเกษตรในต�่งประเทศ	ตลอดจนปรบัปรงุกฎ	ระเบยีบ

เพื่อลดปัญห�อุปสรรคในท�งก�รค�้สินค�้เกษตร	ให้กับเกษตรกรร�ยใหญ่

 	 ยุทธศาสตร์ท่ี	 2	 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต	 การจัดการสินค้าเกษตร	 และความม่ันคงอาหาร  

เพ่ือสร้�งฐ�นก�รผลิตภ�คเกษตรให้เข้มแข็ง	ทำ�ให้เกิดคว�มม่ันคงในอ�ชีพ	และร�ยได้ให้กับเกษตรกร	พัฒน�คุณภ�พ

สินค้�เกษตรและอ�ห�รให้มีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน	 ประช�ชนมีคว�มม่ันคงด้�นอ�ห�รและมีผลผลิตเพียงพอ 

กับคว�มต้องก�รด้�นอ�ห�รและพลังง�น	 โดยก�รพัฒน�ก�รผลิตและก�รสร้�งมูลค่�เพ่ิม	 เน้นลดต้นทุนก�รผลิต	 

และพัฒน�คุณภ�พ	ม�ตรฐ�นสินค้�เกษตร	กำ�หนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ	พัฒน�และเพ่ิมประสิทธิภ�พระบบก�รบริห�ร

จัดก�รโลจิสติกส์ของภ�คเกษตร	 ส่งเสริมก�รผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	 (Green	 Product)	 เสริมสร้�งก�รผลิต

สินค้�เกษตรท่ีเป็นพืชอ�ห�รและพลังง�นให้เกิดคว�มม่ันคง	รวมท้ังสนับสนุนเพ่ือจัดสรรผลผลิตพืชอ�ห�รและพลังง�น

ให้เพียงพอต่อก�รบริโภคและทดแทนพลังง�น	สนับสนุนก�รพัฒน�ระบบตล�ดสินค้�เกษตร	และสร้�งคว�มเช่ือมโยง

กับเศรษฐกิจภูมิภ�คและระหว่�งประเทศ	รวมท้ังส่งเสริมและพัฒน�ง�นวิจัย	ผลง�นประดิษฐ์คิดค้นด้�นวิทย�ศ�สตร์	

เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	ม�ขย�ยผลสู่ก�รพัฒน�ภ�คเกษตรให้สนองคว�มต้องก�รของภ�คก�รผลิต

  ยุทธศาสตร์ที	่3	พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ	สมดุลและยั่งยืน	เพื่อสร้�งและพัฒน�ก�ร

ใช้ทรัพย�กรก�รเกษตรและโครงสร้�งพื้นฐ�นก�รเกษตรอย่�งมีประสิทธิภ�พ	 ฟ้ืนฟูทรัพย�กรก�รเกษตรให้มีคว�ม 

เหม�ะสมต่อก�รผลิตท�งก�รเกษตรอย่�งย่ังยืน	 โดยก�รเร่งรัดก�รฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภ�พดินที่เสื่อมโทรม	 

ว�งระบบก�รใช้ที่ดินต�มศักยภ�พของที่ดิน	 จัดห�ที่ดินเอกชนม�พัฒน�และจัดสรรให้กับเกษตรกรไร้ที่ดินทำ�กิน	 

เพิม่ประสทิธภิ�พก�รบรหิ�รจดัก�รนำ�้เพือ่ก�รเกษตร	ทรพัย�กรประมง	สง่เสรมิและสนบัสนนุใหเ้กษตรกรใชท้รพัย�กร

ก�รผลติอย่�งเหม�ะสมและยัง่ยนื	สนับสนุนและผลักดันให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรก�รเกษตร	 

เตรียมคว�มพร้อมรองรับผลกระทบจ�กก�รเปล่ียนแปลงของสภ�พภูมิอ�ก�ศและว�งระบบก�รป้องกัน 

และบรรเท�ปัญห�ภัยธรรมช�ติ	 รวมท้ัง	 พัฒน�กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรก�รเกษตร 

ให้เหม�ะสมและสอดคล้องกับสถ�นก�รณ์	

7.	กระบวนการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัต	ิ

	 	 ก�รบริห�รจัดก�รก�รพัฒน�ก�รเกษตรของประเทศ	 กระบวนก�รขับเคลื่อนเป็นกลไกสำ�คัญที่จะนำ� 

แผนพฒัน�ก�รเกษตรของประเทศไปสูก่�รปฏบิตั	ิใหบ้รรลตุ�มวตัถปุระสงคแ์ละเป้�หม�ยของแผน	ซ่ึงผูมี้ส่วนเกีย่วขอ้ง

ทุกภ�คส่วนต้องมีบทบ�ทและร่วมเป็นส่วนหน่ึงในก�รผลักดันให้แผนพัฒน�ก�รเกษตรเกิดสัมฤทธ์ิผล	 และสร้�งคว�ม

เชื่อมโยงระหว่�งแผนพัฒน�ก�รเกษตรฯ	นโยบ�ยรัฐบ�ล	แผนก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน	รวมทั้งแผนระดับอื่นๆ	ให้

คว�มสำ�คัญกบับทบ�ทของหนว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้งและสร�้งกลไกในระดบัต�่งๆ	ใหเ้ช่ือมโยงประส�นง�นอย่�งเป็นระบบ	 

ทั้งหน่วยง�นภ�ครัฐส่วนกล�ง	 ส่วนภูมิภ�ค	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ชุมชน	 ให้เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�ร

บรหิ�รจดัก�รและรว่มผลกัดนัใหน้ำ�แผนพฒัน�ก�รเกษตรไปปฏบิตั	ิตลอดจนก�รตดิต�มประเมนิผลแผน	เพ่ือตดิต�ม 

คว�มก�้วหน้�	ก�รประเมินผลสำ�เร็จและผลกระทบของก�รดำ�เนินง�นอย่�งต่อเนื่อง 



หม�ยเหตุ :	*	เป็นก�รแบ่งส่วนร�ชก�รภ�ยในสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร
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หน่วยงาน ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์

	สำ�นักง�นเลข�นุก�รกรม 			กรุงเทพมห�นคร 			0	2940	7224 	ots@oae.go.th

	กองนโยบ�ยและแผนพัฒน�ก�รเกษตร 			กรุงเทพมห�นคร 			0	2940	6985 	bapp@oae.go.th

	กองเศรษฐกจิก�รเกษตรระหว�่งประเทศ 			กรุงเทพมห�นคร 			0	2579	5830 	biae@oae.go.th

	ศูนย์ประเมินผล 			กรุงเทพมห�นคร 			0	2579	4166 	deppe@oae.go.th

	ศูนย์ส�รสนเทศก�รเกษตร 			กรุงเทพมห�นคร 			0	2579	3608 	cai@oae.go.th

	สำ�นักวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร 			กรุงเทพมห�นคร 			0	2940	5598 	beaer@oae.go.th

	ศูนย์ปฏิบัติก�รเศรษฐกิจก�รเกษตร* 			กรุงเทพมห�นคร 			0	2579	8161 	aeoc@oae.go.th

	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที	่1-12

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที	่1 			จังหวัดเชียงใหม่ 			053	121318-9 	zone1@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที	่2 			จังหวัดพิษณุโลก 			055	322650	ต่อ	11 	zone2@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที	่3 			จังหวัดอุดรธ�นี 			042	292557-8 	zone3@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที	่4 			จังหวัดขอนแก่น 			043	261513		ต่อ	17 	zone4@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที	่5 			จังหวัดนครร�ชสีม� 			044	465079 	zone5@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที	่6 			จังหวัดชลบุรี 			038	351398 	zone6@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที	่7 			จังหวัดชัยน�ท 			056	405007-8 	zone7@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที	่8 			จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี 			077	311373 	zone8@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที	่9 			จังหวัดสงขล� 			074	312996 	zone9@oae.go.th

						สำ�นกัง�นเศรษฐกจิก�รเกษตรท่ี	10* 			จังหวัดร�ชบุรี 			032	337951 	zone10@oae.go.th
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