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วิสัยทัศน์
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	 8.8	สำ�นกัง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที	่8	พืน้ทีร่บัผดิชอบ	จงัหวดัสรุ�ษฎรธ์�น	ีนครศรธีรรมร�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�รเกษตรที่	 10*	พื้นที่รับผิดชอบ	 จังหวัดร�ชบุรี	 นครปฐม	 
	 	ก�ญจนบุร	ี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*	พืน้ท่ีรบัผดิชอบ	จงัหวดันครสวรรค	์กำ�แพงเพชร	 
	 	พิจิตร	เพชรบูรณ์	และอุทัยธ�นี

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





(น�งส�วจริย�	สุทธิไชย�)

เลข�ธิก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

มีน�คม	2560

ถ้อยแถลง จากเลขาธิการ
   

	 สำ�นกัง�นเศรษฐกจิก�รเกษตร	ได้เผยแพร่เอกส�ร	“ส�รสนเทศเศรษฐกจิก�รเกษตรร�ยสนิค้�	

ปี	 2559”	 โดยมีข้อมูลพื้นฐ�นด้�นเศรษฐกิจก�รเกษตรของสินค้�เกษตรร�ยสินค้�	 จำ�นวนทั้งสิ้น	 

38	สินค้�	ประกอบด้วย	พืชไร่	ไม้ผลไม้ยืนต้น	พืชผัก	ไม้ดอก	ปศุสัตว์	และประมง	ที่ครอบคลุมข้อมูล

ก�รผลิต	ก�รค้�	สถ�นก�รณ์ก�รผลิต	ก�รตล�ด	และม�ตรก�รต่�งๆ	ของแต่ละสินค�้	รวมทั้งข้อมูล

เนื้อที่ใช้ประโยชน์ท�งก�รเกษตร	ปริม�ณนำ้�ฝน	อุณหภูมิ	เศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร	และปฏิทิน

สินค�้เกษตรที่สำ�คัญ	เป็นต้น	

	 นอกจ�กนี้	 ยังได้นำ�เสนอสถ�นก�รณ์ก�รผลิตสินค้�เกษตรที่สำ�คัญในภูมิภ�คอ�เซียน	 

ก�รนำ�เข้�-ส่งออกสนิค้�เกษตรไทยกบัประเทศในภมูภิ�คอ�เซยีน	รวมท้ังได้เพิม่เนือ้ห�ของแผนพฒัน� 

ก�รเกษตรในช่วงแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560–2564)	 

และยุทธศ�สตร์เกษตรและสหกรณ	์ระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2560–2579)	เพื่อให้ข้อมูลมีคว�มครบถ้วน 

สมบูรณ์ม�กย่ิงข้ึน	สำ�หรบัข้อมลูในเอกส�รฉบบันี	้ได้รบัคว�มร่วมมอืจ�กหน่วยง�นภ�ยในและภ�ยนอก

สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์อ�ทิ	กรมชลประท�น	กรมป่�ไม้	กรมอุตุนิยมวิทย�	กรมศุลก�กร	

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ้อย

และนำ้�ต�ลทร�ย	รวมทั้งองค์กรระหว่�งประเทศ	คือ	องค์ก�รอ�ห�รและเกษตรแห่งสหประช�ช�ติ	

	 สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	 ขอขอบคุณหน่วยง�นที่ให้คว�มอนุเคร�ะห์ข้อมูลส�รสนเทศ 

ดังกล่�วไว้	 ณ	 โอก�สนี้	 พร้อมทั้งยินดีน้อมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	 เพื่อเป็นแนวท�ง 

ในก�รปรับปรุงแก้ไขให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป	 โดยส�ม�รถติดต่อรับบริก�รข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีส่วนปฏิบัติก�ร 

ข้อมูลก�รเกษตร	 ศูนย์ส�รสนเทศก�รเกษตร	 สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	 หม�ยเลขโทรศัพท์	 

0	2561	2870	E–mail:	prcai@oae.go.th	และ	www.oae.go.th
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)

หน่วย: ล�้นบ�ท

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

2555 2556 2557 2558 2559 2555 2556 2557 2558 2559
ภาคการเกษตร	 	1,421,962			1,462,766			1,330,154			1,192,669		 	1,197,291		 	656,018		 	660,692		 	657,055		 	619,807		 	623,677	

		ก�รเกษตรกรรม	ก�รล่�สัตว์	และก�รป่�ไม้	 	1,308,902		 	1,359,992		 	1,220,162		 	1,088,854		 	1,085,948		 	507,158		 	513,813		 	515,944		 	485,151		 	485,850	

		ก�รประมง	 	113,060		 	102,774		 	109,992		 	103,815		 	111,343		 	140,318		 	131,581		 	114,049		 	111,376		 	117,679 

ภาคนอกการเกษตร	 	10,935,435			11,458,400			11,873,585			12,480,196			13,163,336			8,268,624			8,516,283			8,610,093			8,946,383			9,257,622	

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	(GDP)	 	12,357,397			12,921,166			13,203,739			13,672,865			14,360,627			8,927,857			9,179,721			9,262,263			9,575,381			9,908,566	  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี 2555-2559

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

สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	ปี	2559	(ณ	ราคาประจำาปี)

1

26.51%

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	ณ	ราคาประจำาปี



หน่วย:	ล้านไร่

หน่วย:	ล้านไร่

การใช้ที่ดิน ปี 2558

ที่ม�:	1/	กรมป่�ไม้	2/	กรมชลประท�น	 	 	 	 	 	
หม�ยเหต	ุ:	 1.	 ก�รใช้ที่ดิน	ปี	2558	ข้อมูลเบื้องต้น	
	 2.	 เนื้อที่ชลประท�น	หม�ยถึง	เนื้อที่ชลประท�นโครงก�รขน�ดใหญ่	ขน�ดกล�ง	ขน�ดเล็ก	โครงก�รสูบนำ้�ด้วยไฟฟ้�	และโครงก�รแก้มลิงที่ถูกพัฒน�
      

      

      

      

      

รายการ

รายการ

ทั้งประเทศ

ทั้งประเทศ

ภาคเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคกลาง

ภาคใต้

ภาคใต้

2.	การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร

1.	การใช้ที่ดิน

 	2.1	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร		 		149.24		 	32.50		 	63.86		 	31.13		 	21.75  

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

						2)	พืชไร่	 		31.17		 	10.20		 	11.95		 	9.01		 	0.01		

						3)	สวนไม้ผล	ไม้ยืนต้น	 	34.91		 	4.05		 	4.32		 	7.39		 	19.15	

						4)	สวนผัก	ไม้ดอก/ไม้ประดับ	 	1.40		 	0.45		 	0.32		 	0.51		 	0.12	

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

 	2.2	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร	 	 	 	 	

								เฉลี่ยต่อครัวเรือน	(ไร่)	 	25.28		 	24.95		 	23.25		 	37.11		 	21.43	

1.1	เนื้อที่ทั้งประเทศ		 	320.70	 106.03	 105.53	 64.94	 44.20 

 1)	เนื้อที่ป่�ไม้	1/	 			102.24		 	56.50		 	15.66		 	19.01		 	11.07			

	 2)	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ท�งก�รเกษตร	 		149.24		 	32.50		 	63.86		 	31.13		 	21.75			

	 3)	เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกก�รเกษตร	 	69.22		 	17.03		 	26.01		 	14.80		 	11.38			

1.2	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร	 			149.24		 	32.50		 	63.86		 	31.13		 	21.75			

 1)	เนื้อที่ชลประท�น2/	 			31.54		 	8.66		 	7.20		 	12.48		 	3.20			

	 	 -	ขน�ดใหญ่	 		17.97		 	2.99		 	2.69		 	10.68		 	1.61			

	 	 -	ขน�ดกล�ง	 		6.56		 	3.33		 	1.11		 	1.09		 	1.03	

	 	 -	ขน�ดเล็ก	และอื่นๆ	 	7.01		 	2.34		 	3.40		 	0.71		 	0.56			

	 2)	เนื้อที่นอกเขตชลประท�น	 		117.70		 	23.84		 	56.66		 	18.65		 	18.55		

สัดส่วนการใช้ที่ดินทางการเกษตร ปี 2558 สัดส่วนเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ปี 2558

สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร ปี 2558

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
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ปริม�ณน้ำ�ฝนเฉลี่ย

ปริมาณน้ำ ฝน และอุณหภูมิ ปี 2558-2559

ที่ม�: สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมอุตุนิยมวิทย�	

หม�ยเหตุ:	ณ	วันที่	15	กุมภ�พันธ	์2560

ประเทศ/ภาค

ปริมาณน้ำาฝนเฉลี่ย 

(มิลลิเมตร)

จำานวนวันฝนตกเฉลี่ย

(วัน)

อุณหภูมิเฉลี่ย

(องศาเซลเซียส)

ปี	2558 ปี	2559 ปี	2558 ปี	2559 ปี	2558 ปี	2559

เฉลี่ยทั้งประเทศ 	1,171	 	1,356	  153  160 	27.69	  27.88 

			ภ�คเหนือ  939 	1,208	  144 	155	 	27.18	 	27.28	

			ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 	1,048	 	1,139	  148 	154	 	27.52	 	27.52	

			ภ�คกล�ง 	1,282	 	1,338	  138  144  28.43 	28.70	

			ภ�คใต้ 	1,854	 	2,252	  199  202 	27.66	  28.03 
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เศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร
หน่วย:	บาท/ครัวเรือน

รายการ

	1.	รายได้	 	247,743			268,303			283,259		 	300,565			300,565		 	271,056		 	254,009			411,264		 	387,651	

			1.1	ร�ยได้เงินสดท�งก�รเกษตร	 	146,334			148,240			148,390		 	157,373		 	157,373		 	151,816		 	107,074			257,006		 	230,252	

			1.2	ร�ยได้เงินสดนอกก�รเกษตร	 	101,409			120,063			134,869		 	143,192		 	143,192		 	119,240		 	146,935			154,259		 	157,399	

			1.3	สัดส่วนร�ยได้เงินสดท�งก�รเกษตร	(ร้อยละ)	 	59.07		 	55.25		 	52.39		 	52.36		 	52.36		 	56.01		 	42.15		 	62.49		 	59.40	

 2.	รายจ่าย	 	207,670			229,955			219,829		 	247,086			247,086		 	235,486		 	200,299			376,756		 	287,393	

			2.1	ร�ยจ่�ยเงินสดท�งก�รเกษตร	 	88,709		 	99,770		 	91,326		 	100,281		 	100,281		 	107,683		 	69,577			189,233		 	99,132	

			2.2	ร�ยจ่�ยเงินสดนอกก�รเกษตร		 	118,961			130,185			128,502		 	146,805		 	146,805		 	127,802		 	130,722			187,523		 	188,261	

			2.3	สัดส่วนร�ยจ�่ยเงินสดท�งก�รเกษตร	(ร้อยละ)	 	42.72		 	43.39		 	41.54		 	40.59		 	40.59		 	45.73		 	34.74		 	50.23		 	34.49	

 3.	รายได้สุทธิ	         

			3.1	ร�ยได้เงินสดสุทธิท�งก�รเกษตร		 	57,625		 	48,470		 	57,063		 	57,091		 	57,091		 	44,133		 	37,497		 	67,773		 	131,120	

			3.2	ร�ยได้เงินสดสุทธิครัวเรือน		1/	 	159,034			168,533			191,932		 	200,284		 	200,284		 	163,373		 	184,432			222,032		 	288,519	

			3.3	เงินสดคงเหลือก่อนก�รชำ�ระหนี	้ 2/	 	40,073		 	38,348		 	63,430		 	53,479		 	53,479		 	35,571		 	53,710		 	34,508		 	100,258	

			3.4	สัดส่วนร�ยได้เงินสดสุทธิท�งก�รเกษตร	(ร้อยละ)	 	36.23		 	28.76		 	29.73		 	28.51		 	28.51		 	27.01		 	20.33		 	30.52		 	45.45	

	4.	ทรัพย์สิน	-	หนี้สิน	         

			4.1	ทรัพย์สินดำ�เนินง�นและหมุนเวียนต้นป	ี	 	121,189			118,730			118,823		 	142,991		 	142,991		 	129,997		 	154,986			188,598		 	77,438	

			4.2	ขน�ดหนี้สินต้นป	ี	 	76,697		 	82,572			100,977		 	117,346		 	117,346		 	125,436		 	112,701			131,959		 	105,164	

 5.	สถานภาพครัวเรือนเกษตรและทรัพยากรพื้นฐาน         

			5.1	ครัวเรือนเกษตรทั้งหมด	(ล้�นครัวเรือน)	 	5.90		 	5.91		 	5.90		 	5.91		 	5.91		 	1.31		 	2.73		 	0.85		 	1.02	

			5.2	ขน�ดครัวเรือน	(คน/ครัวเรือน)	 	4.00		 	3.96		 	4.21		 	4.04		 	4.04		 	3.70		 	4.25		 	4.08		 	3.86	

			5.3	ประช�กรแรงง�นเกษตร	อ�ย	ุ15-64	ปี	(ล�้นคน)	 	16.76		 	16.66		 	17.87		 	17.15		 	17.15		 	3.58		 	8.33		 	2.50		 	2.74	

			5.4	ขน�ดเนื้อที่ถือครอง	(ไร่/ครัวเรือน)	 	25.28		 	25.27		 	24.68		 	25.46		 	25.46		 	24.43		 	25.60		 	28.47		 	23.60	

         

ปีเพาะปลูก
2555/56 2556/57 2557/58 2558/59 ทั้งประเทศ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ

ปีเพาะปลูก 2558/59*

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

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

	 *	ปีเพ�ะปลูก	2558/59	เป็นผลก�รสำ�รวจข้อมูลเบื้องต้น	       
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ชนิดสินค้า
ปี	2558 ปี	2559 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
 3.81 	5.45		4.57	65.63	15.34	 3.43  0.84  0.42 	0.51	 24,311,539	

ข้าวนาปรัง
12.57	32.03 27.83	14.43 	5.48	 3.41 	1.55		2.07	 0.63 3,109,866

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
	0.78	 2.93 10.72	17.15	18.94 28.48 11.54		2.67	 1.41  2.19 	2.58	 0.61 4,028,058	

มันสำาปะหลังโรงงาน
	5.07		5.93	 8.12 13.10 17.32	16.72	 9.98 	5.46	 4.06 	3.97		5.11		5.16	 31,155,245	

อ้อยโรงงาน
 0.23 21.10 31.50	30.81 16.21 	0.15	 94,064,270	

สับปะรดโรงงาน
	6.54	10.20 	8.59	11.69 15.08	 9.34  3.86  2.28  3.10  6.81 11.44 	11.07	 1,843,126

ถั่วเหลือง
	0.56	 3.86  1.48 27.76	 4.84  1.18  0.16  1.22 23.67	32.01  3.26 	42,395	

ถั่วเขียว
	4.74		5.75	 3.33 	7.87	29.00 27.92	 0.29 	1.85	13.67	 4.93  0.64  0.01 	98,360	

ถั่วลิสง
 2.91 20.32 18.02 10.41  8.66  8.21 	0.37	 2.21  9.88 14.90  3.49  0.62 	36,337	

ยางพารา
11.25		7.38	 2.84 	2.17		5.79		7.81	 9.26 	9.56		9.79	10.43 11.12  12.60 4,388,053	

ปาล์มน้ำามัน
	5.54	 6.69 	9.75	10.57		9.97		8.55		7.88		7.99	 8.48  8.14 	8.25	  8.19 10,996,663	

กาแฟ
	0.15		3.53	 9.98 14.34 40.49 28.56		2.76	 0.19 	30,579	

ชา *
6.73 4.15 4.93 7.66 7.09 23.48 14.59 8.58 5.20 8.52 3.74 5.33 	70,262	

พริกไทย
 0.31 12.64 31.10 12.75		5.21	 2.82  3.22  4.96 11.18  9.32 6.18  0.31 	1,364	

มะพร้าว *
8.58 8.95 8.59 8.71 9.72 9.34 9.50 9.48 8.91 8.68 8.62 0.92 857,710	

ลำาไย
14.31 11.86  4.32 	2.25	 1.04  0.62 12.52	17.71		5.43	 4.04 11.94  13.96 	755,651	

ทุเรียน
 1.16 	1.35	 3.38 13.49 24.42 12.05	11.26 16.76		9.45	 4.98  1.22  0.48 	517,955

มังคุด
 0.29 	6.73	18.32 23.73	 8.96 14.33 24.32  2.60  0.16 	0.56	 	187,755

เงาะ
 0.03  4.04 20.49 28.22 12.92 10.66 13.66  9.41 	0.25	  0.32 	214,474

ลิ้นจี่
 1.18  2.94  6.91 	1.53	55.43	26.16 	5.85	 	32,785	

ลองกอง
 1.38 	7.09	19.57	 9.30 	6.15	23.90 29.65	 2.96 	130,140	

มะม่วง *
5.96 9.21 10.15 22.58 20.03 21.11 3.84 1.71 1.98 2.10 0.91 0.42 2,559,955

ส้มเขียวหวาน *
19.39 13.41 5.38 1.61 4.19 0.16 1.09 0.81 0.11 0.58 18.12 35.15 	152,779	

ส้มโอ *
9.62 10.24 8.20 10.19 8.37 6.32 5.78 22.47 6.45 7.93 4.01 0.42 240,265

กล้วยไข ่*
11.21 11.42 7.90 4.32 4.85 5.62 6.87 13.41 10.63 8.76 13.01 2.00 129,658

กล้วยหอม *
12.43 12.25 13.60 13.90 6.06 4.46 5.41 9.34 7.22 6.06 6.41 2.86 	117,427	

กระเทียม
 0.10  2.33 15.74	75.85		5.98	 	67,554	

หอมแดง
	4.78	 2.60  2.30 	4.07	 8.83 12.08 15.44	15.39	26.59		7.26	 0.66 	88,160	

หอมหัวใหญ่
 4.88 14.91 33.56	46.65	 	40,378	

มันฝรั่ง
 2.63 	7.96	 2.09 	1.75	 2.38  3.18 10.58	25.42	35.80		7.75	 0.46 	119,778	

กล้วยไม้ตัดดอก *
10.88 9.30 8.21 8.64 8.27 8.77 7.32 7.26 7.45 5.91 11.09 6.90 46,375

สุกร (ตัว)
 8.41 	8.37	 8.26  8.30  8.24 	8.25	 8.41 	8.37	 8.38  8.32  8.38  8.31 14,010,729	

ไก่เนื้อ (ล้านตัว)
 8.12 	8.54	 8.19  8.04  8.40 	8.56	 8.42  8.43  8.21  8.31  8.38  8.40 1,399.567

ไข่ไก่ (ล้านฟอง)
 8.11 	7.59	 8.10 	8.05	 8.39 	8.47		8.50		8.57	 8.31  8.62  8.40  8.89 13,280.303

นำ้านมดิบ
 8.99  8.33  8.09 	7.75		7.94		7.89		7.85		7.81	 8.00 	8.71	 9.20  9.44 1,161,102

ปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำาคัญรายเดือน ปีเพาะปลูก 2558/59
หน่วย: ร้อยละ

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

:	ช่วงเดือนเก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก
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พืชไร่



ปีเพาะปลูก 2558/59

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.

25.98 33.23 23.09 12.30 3.14 1.54 0.32 0.16 0.19 0.05
นาปี:	อุบลร�ชธ�นี	

นครร�ชสีม�	สุรินทร	์

ร้อยเอ็ด	ศรีสะเกษ

3.81 5.45 4.57 65.63 15.34 3.43 0.84 0.42 0.51

37.49 31.58 17.83 5.32 3.03 1.66 2.37 0.72
น�ปรัง: สุพรรณบุรี	

อยุธย�	ฉะเชิงเทร�

พิษณุโลก	พิจิตร

12.57 32.03 27.83 14.43 5.48 3.41 1.55 2.07 0.63

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�กช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก

ปี 2558 แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2559

หน่วย: ร้อยละ

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวของประเทศไทย

8

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 2,000,000

800,001-2,000,000

200,001-800,000

≤ 200,000



9

	1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)   
		 1.1	ข�้วน�ปี	 3,710,443	 3,701,478	 3,709,825	
		 1.2	ข�้วน�ปรัง	 458,345	 279,810	 468,239
	2.	เนื้อที่เพาะปลูก	(ล้านไร่)	 69.25	 63.20	 68.16
		 2.1	ข�้วน�ปี	 	60.79		 58.06	 58.43
	 	 ในเขตชลประท�น	 15.32	 14.78	 15.01
		 	 นอกเขตชลประท�น	 45.47	 43.28	 43.42
	 2.2	ข้�วน�ปรัง	 8.46	 5.14	 9.73
	 	 ในเขตชลประท�น	 5.41	 3.44	 6.68	
	 	 นอกเขตชลประท�น	 3.05	 1.70	 3.05	
	3.	ผลผลิตข้าวเปลือก	(ล้านตัน)	 31.62	 27.42	 31.95
		 3.1	ข�้วน�ปี	 26.27	 24.31	 25.58
		 	 ในเขตชลประท�น	 8.67	 8.15	 8.53
	 	 นอกเขตชลประท�น	 17.60	 16.16	 17.05
		 3.2	ข�้วน�ปรัง	 5.35	 3.11	 6.37
		 	 ในเขตชลประท�น	 3.52	 2.13	 4.48	
		 	 นอกเขตชลประท�น	 1.82	 0.98	 1.89	
	4.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	ความชื้น	15%	 	 	
		 4.1	ข�้วน�ปี	 432	 419	 438
		 	 ในเขตชลประท�น	 566	 552	 568
		 	 นอกเขตชลประท�น	 387	 373	 393
  4.2 ข้�วน�ปรัง 632	 605	 654
		 	 ในเขตชลประท�น	 651	 621	 670
		 	 นอกเขตชลประท�น	 597	 574	 619
	5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 	 	
		 5.1	ข�้วน�ปี		 11,049	 10,137	 9,060
		 5.2	ข�้วน�ปรัง		 8,990	 7,947	 7,480
	6.	ราคาที่เกษตรกรขายได	้(บาท/ตัน)	 	 	
		 6.1	ข�้วน�ปี		 9,278	 9,403	 8,661
		 6.2	ข�้วเปลือกเจ้�น�ปรังคว�มชื้น	15%	 7,747	 8,170	 7,353
	7.	ผลตอบแทนสุทธ	ิ(บาท/ตัน)	 	 	
		 7.1	ข�้วน�ปี		 -1,771	 -734	 -399
		 7.2	ข�้วน�ปรัง		 -1,243	 223	 -127
 8. ม�ตรฐ�น   
		 8.1	ม�ตรฐ�นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 	 	
		 	 8.1.1	ม�ตรฐ�นข้�วหอมมะลิไทย	(2546),	ม�ตรฐ�นข้�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 
	 	 	 ข้�วหอมมะลิไทย	(2552),		ก�รปฏิบัติที่ดีสำ�หรับโรงสีข�้ว	(2553)	เกษตรอินทรีย์เล่ม	4:	 
	 	 	 ข้�วอินทรีย	์(2553),	ก�รปฏิบัติที่ดีสำ�หรับก�รผลิต	ข้�วกล้องงอก	(2555)	 	 	
		 8.2	ม�ตรฐ�นกระทรวงพ�ณิชย์	 	 	
		 	 8.2.1	ม�ตรฐ�นสินค้�ข�้ว	(2540),	ม�ตรฐ�นข�้วหอมมะลิ	(2544),	ม�ตรฐ�นข้�วปทุมธ�นี	(2547), 
	 	 	 ม�ตรฐ�นสินค้�ข้�วข�ว		 	 	

 1. การค้าของโลก	(ล้านตันข้าวสาร)	1/  44.11   42.63   39.69 
 2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%)	 	24.87		 	22.94		 	23.94	
 3. ใช้ในประเทศ	(ล้านตันข้าวสาร)	 11.76	 12.24	 12.28
 4. ส่งออก	2/   
  ปริม�ณ	(ล้�นตันข้�วส�ร)	 10.97	 9.80	 9.88
  มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 174,851	 155,912	 154,434
  4.1 ข้�วคุณภ�พดี	(ล้�นตันข้�วส�ร)	 5.30	 5.67	 5.81
   ข้�วหอมมะลิ	 1.87	 1.99	 2.36
   ข้�ว	100%-5%	 3.43	 3.68	 3.45
  4.2 ข้�วคุณภ�พป�นกล�ง	-	ต่ำ�	 2.07	 1.54	 1.59
   (ล้�นตันข้�วส�ร)	 	 	
 4.3	ข้�วนึ่ง	(ล้�นตันข้�วส�ร)	 3.26	 2.32	 2.14
  4.4 ข้�วเหนียว	(ล้�นตันข้�วส�ร)	 0.33	 0.26	 0.34
 5. ราคาส่งออก	3/   
  5.1 ข้�วหอมมะล	ิ100%	ชั้น	2	(ใหม่)		 	 	
   (บ�ท/ตัน)	 31,252	 29,562	 25,058
   (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 970	 871	 715
  5.2 ข้�วข�ว	5%	 	 	
   (บ�ท/ตัน)	 13,630	 13,095	 13,908
   (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 423	 386	 397
  5.3 ข้�วข�ว	25%	 	 	
   (บ�ท/ตัน)	 12,320	 12,644	 13,521
   (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 382	 372	 386
  5.4 ข้�วนึ่ง	5%	 	 	
   (บ�ท/ตัน)	 13,926	 13,187	 14,312
   (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 	432		 	388		 	408	
  5.5 ข้�วเหนียวเมล็ดย�ว	10%	 	 	
   (บ�ท/ตัน)	 	27,184		 	27,120		 	29,408	
   (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 	843		 	797		 	839	
	6.	คู่ค้าที่สำาคัญ   
  6.1 ข้�วคุณภ�พดี		 	 	
  	ข้�วหอมมะลิ	 สหรัฐอเมริก�	ไอวอรีโคสต์	จีน	เซเนกัล	ฮ่องกง	 	
   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�ใต้	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�		 	 
 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/ สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร	3/ สภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย	 	
หม�ยเหตุ:	 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ข้�วน�ปี	ปีเพ�ะปลูก	2559/60	ข้อมูลเบื้องต้น
	 2.	ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ข้�วน�ปรังปีเพ�ะปลูก	2558/59	ข้อมูลเบื้องต้น	ปีเพ�ะปลูก	2559/60	ข้อมูลพย�กรณ์	 	
		 3.	ข้�วน�ปี	ปีเพ�ะปลูก		2557/58	2558/59	2559/60	หม�ยถึง	ปี	2557	2558	2559	 	
		 4.	ข้�วน�ปรัง	ปีเพ�ะปลูก	2557/58	2558/59	2559/60	หม�ยถึง	ปี		2558	2559	2560	
	 5.	ร�ค�ข้�วน�ปี	หม�ยถึง	ร�ค�เฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักข้�วเปลือกเจ้�น�ปีคว�มชื้น	15%	ข้�วเปลือกหอมมะลิ	100%	และข�้วเปลือกเหนียวน�ปีเมล็ดย�ว	 	
   

การค้า
	 รายการ	 2557	 2558	 2559

การผลิต
	 รายการ	 2557/58	 2558/59	 2559/60

การผลิต การตลาด

มาตรการ

	 ข้�วน�ปี	ปีเพ�ะปลกู	2559/60	เนือ้ท่ีเพ�ะปลกู	 
ผลผลติ	และผลผลติตอ่ไร่	เพิม่ขึน้จ�กปีเพ�ะปลกู	
2558/59	เนื่องจ�กตั้งแต่ปล�ยเดือนพฤษภ�คม	
มีปริม�ณน้ำ�ฝนตกกระจ�ยในพื้นที่เพิ่มขึ้น	ทำ�ให้
เกษตรกรในบ�งพืน้ทีท่ีป่ลอ่ยพืน้ท่ีน�ว�่งในปี	2558	
ส�ม�รถปลกูข้�วได้ต�มปกติ	ปรมิ�ณน้ำ�เพยีงพอ
ตอ่ก�รเพ�ะปลกูและก�รเจริญเติบโตของต้นข้�ว	 
รวมทั้งมีก�รจัดก�รดูแลที่เหม�ะสม
	 ข้�วน�ปรงั	ปเีพ�ะปลกู	2559/60	เนือ้ทีเ่พ�ะปลูก 
เพิ่มข้ึนจ�กปีเพ�ะปลูก	2558/59	เน่ืองจ�ก
ปรมิ�ณน้ำ�ในอ�่งเก็บน้ำ�สว่นใหญ่มปีรมิ�ณน้ำ�อยู่
ในเกณฑ์ด	ีรวมท้ังแหลง่น้ำ�ต�มธรรมช�ตเิมือ่ตน้
ฤดูมีปริม�ณน้ำ�ม�กกว�่ปีที่แล้ว	ทำ�ให้เกษตรกร
ขย�ยเนือ้ทีเ่พ�ะปลกู	ในพืน้ทีท่ีเ่คยปลอ่ยว่�งจ�ก
ปีทีแ่ลว้	ทีป่ระสบปัญห�ภยัแลง้	และมนี้ำ�เพยีงพอ 
ต่อก�รเจริญเติบโตของต้นข้�ว

	 1.	ก�รใช้ในประเทศ	ปี	2560	ค�ดว�่มี
ก�รใช้ในประเทศ	12.44	ล�้นตนัข�้วส�รเพ่ิมขึน้ 
จ�กปี	2559	ร้อยละ	1.24	เนือ่งจ�กคว�มตอ้งก�ร 
ใช้ข้�วเพื่อก�รบริโภค	ใช้ผลิตเมล็ดพันธุ	์และ
ใช้ในอุตส�หกรรมอ�ห�รสัตว์	 มีแนวโน้ม 
เพิ่มขึ้น	
	 2.	ก�รสง่ออกในปี	2560	ประม�ณ	9.5	-	10.0	 
ล�้นตันข้�วส�ร	ใกล้เคียงกบัป	ี2559	เนือ่งจ�ก
ปรมิ�ณผลผลติข้�วโลกเพิม่ข้ึน	ประกอบกบัร�ค�
ข้�วไทยยังคงสูงกว่�คู่แข่ง	 ซึ่งส่งผลกระทบ 
ต่อคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของร�ค�ข้�ว 
ในตล�ด	 รวมทั้งปัญห�ภ�วะเศรษฐกิจของ
ประเทศผูน้ ำ�เข�้ทีม่ผีลตอ่ก�รสัง่ซือ้ข�้วจ�กไทย 
   

	 ม�ตรก�รช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข�้ว	ปีก�รผลิต	2559/60	 	
	 1.	 ด�้นก�รผลิต	มติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที	่31	พ.ค.	59	และวันที	่17	ส.ค.	59	
	 	 -	โครงก�รส่งเสริมสนับสนุนก�รใช้เมล็ดพันธุ์ข้�วหอมมะลิคุณภ�พดี	ปี	2559/60	
			 -	โครงก�รปรับเปลี่ยนก�รปลูกพืชที่หล�กหล�ย	ฤดูน�ปรัง	ปี	2560	 	
	 	 -	โครงก�รสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มช�วน�ผู้ผลิตข้�วแบบแปลงใหญ	่ป	ี2559/60	
			 -	โครงก�รปรับเปลีย่นพืน้ทีท่ำ�น�ไม่เหม�ะสมเพือ่สง่เสริมก�รเลีย้งกระบอื/โคเนือ้/แพะ/น�หญ�้
	 	 -	โครงก�รปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข�้วไม่เหม�ะสมเป็นเกษตรกรรมท�งเลือกอื่น
	 2.	 ด�้นก�รตล�ด	มติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	14	มิ.ย.	59		 	
	 	 -	โครงก�รสินเชื่อเพื่อรวบรวมข�้วและสร�้งมูลค่�เพิ่มโดยสถ�บันเกษตรกร		 	
	 	 -	โครงก�รสินเชื่อเกษตรกรเพื่อชะลอก�รข�ยข้�วเปลือก	 	
	 	 -	โครงก�รลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข�้ว	 	
	 	 -	โครงก�รชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบก�รค้�ข้�วในก�รเก็บสต็อก	 	
			3.	ด้�นก�รเงิน	มติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	21	มิ.ย.	59		 	
						-	โครงก�รสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนก�รผลิตให้แก่เกษตรผู้ปลูกข้�วปีก�รผลิต	2559/60	 	
						-	โครงก�รพักชำ�ระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยเกษตรกรผู้ปลูกข�้ว	ปี	2559/60  
						-	โครงก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รเพื่อยกระดับประสิทธิภ�พก�รผลิตของเกษตรกรร�ยย่อย	
						-	โครงก�รประกันข�้วน�ปี	ปีก�รผลิต	2559	 	



0.99 2.77 22.40 23.92 26.58 8.93 6.57  2.16  2.48 2.07 0.89 0.24

0.78  2.93 10.72 17.15 18.94 28.48 11.54 	2.67 1.41 2.19 2.58 0.61 

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�กช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก

มี.ค.

ปี 2558 แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

เพชรบูรณ์	

น่�น	นครร�ชสีม�

เลย	ต�ก

ปี 2559
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 2558/59

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/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร	3/	สม�คมพ่อค้�ข�้วโพดเลี้ยงสัตว์และพืชพันธุ์ไทย		 	

หม�ยเหตุ: 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2558	ข้อมูลเบื้องต้น	ปี	2559	ข้อมูลพย�กรณ์	 	 	 	 	 	 	

	 2.	ปี	2557	2558	2559	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2557/58	2558/59	2559/60	      

	1.	 จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 462,635	 454,671	 449,380

	2.	 เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)	 7,231,588	 6,627,045	 6,516,387

		 ในเขตชลประท�น	 211,600	 154,410	 151,832		

	 นอกเขตชลประท�น	 7,019,988	 6,472,635	 6,364,555	

 3. ผลผลิต (ตัน)	 4,729,527	 4,028,058	 4,058,186

		 ในเขตชลประท�น	 153,829	 103,924	 110,788

		 นอกเขตชลประท�น	 4,575,698	 3,924,134	 3,947,398

	4.	 ผลผลิตต่อไร่	(กก.)		 654	 608	 623

		 ในเขตชลประท�น	 727	 673	 730	

		 นอกเขตชลประท�น	 652	 606	 620	

	5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 6,877	 7,020	 6,814

	6.	 ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

	 ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์	 7,310	 7,730	 6,920

	 คว�มชื้นไม่เกิน	14%

	7.	 ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 433	 710	 106

 8. ม�ตรฐ�น   

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

	 น้ำ�หนักเมล็ด	ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีคว�มชื้น	ลงวันที่	4	ก.ย.	2540	 	

 1.	การค้าของโลก	(ล้านตัน)	1/	 	128.43		 	144.94		 	142.05	

 2.	ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%)  0.49   0.06   0.41 

	3.	ใช้ในประเทศ	(ล้านตัน)		 	5.04		 	5.72		 	5.85	

 4. นำ�เข้� 2/   

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 	28,658		 	166,610		 	124,459	

		 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	128.45		 	783.99		 	678.19	

 5. ส่งออก	2/   

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 	631,497		 	80,640		 	581,539	

		 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	5,154.83		 	716.74		 	4,855.34	

 6.	ราคาส่งออก	3/   

		 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 	289.83		 	285.25		 	253.83	

		 (บ�ท/ตัน)	 	9,341		 	9,679		 	8,902	

 7.	คู่ค้าที่สำาคัญ		 ฟิลิปปินส์	ฮ่องกง	อินโดนีเซีย	เวียดน�ม

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

การค้า
	 รายการ	 2557	 2558	 2559

การผลิต
	 รายการ	 2557	 2558	 2559
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		ปี	2559	เนือ้ทีเ่พ�ะปลกูข้�วโพดเลีย้งสตัวล์ดลงจ�กป	ี2558	เนือ่งจ�ก 

ปี	2559	ฝนม�ล�่ช้�และบ�งสว่นปรบัเปลีย่นไปปลกูพชือืน่	เชน่	ออ้ยโรงง�น	 

ทีใ่ห้ผลตอบแทนระยะย�วเนือ่งจ�กปลกูเพยีงครัง้เดยีวแต่ส�ม�รถเก็บ

ผลผลติได	้2-3	ปี	ประกอบกบัมีโรงง�นน้ำ�ต�ลใหก้�รสง่เสรมิ	สำ�หรบั

ผลผลติต่อไร่เพิม่ข้ึน	เน่ืองจ�กสภ�พอ�ก�ศเอือ้อำ�นวยปรมิ�ณน้ำ�เพยีงพอ 

ในช่วงออกดอกทำ�ให้ฝักข้�วโพดมีคว�มสมบูรณ์ส่งผลให้ผลผลิต 

รวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้น

	 คว�มตอ้งก�รใช้ข้�วโพดเลีย้งสตัว์ในประเทศเพิม่ข้ึนอย่�ง
ตอ่เนือ่ง	ต�มก�รขย�ยตวัของภ�คอุตส�หกรรมก�รเล้ียงสัตว์ใน
ขณะท่ีผลผลติในประเทศมไีมเ่พยีงพอกับคว�มต้องก�รใช้	ทำ�ให ้
มกี�รนำ�เข้�ข้�วส�ลมี�ใชท้ดแทนในก�รผลติอ�ห�รสตัว	์สง่ผลให ้
ร�ค�ข�้วโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศตกต่ำ� 

	 1.	 ม�ตรก�รนำ�เข้�ปี	 2559	 ก�รนำ�เข้�ภ�ยใต้คว�มตกลง 
เขตก�รค้�เสรีอ�เซียน	 (AFTA)	 และโครงก�รลงทุนเกษตร 
แบบมีพันธสัญญ�กับประเทศเพื่อนบ้�น	 ต�มยุทธศ�สตร์คว�มร่วมมือ 
ท�งเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้�พระย�-แม่โขง	 (ACMECS)	 ภ�ษีร้อยละ	 0	 
และไม่จำ�กัดปริม�ณก�รนำ�เข้�	ดังนี้		 
	 	 1.1	 องคก์�รคลงัสนิค้�	(อคส.)	นำ�เข�้ไดต้ลอดทัง้ป	ีโดยใหจ้ดัทำ�
แผนก�รจดัซ้ือให้สอดคลอ้งกับสถ�นก�รณด์�้นก�รผลติ	ก�รตล�ด	ภ�วะ
ร�ค�	และคว�มต้องก�รใช้เพื่อไม่ให้กระทบต่อร�ค�ผลผลิตในประเทศ
	 	 1.2	 ผูน้ำ�เข้�ทัว่ไป	นำ�เข�้ไดต้ัง้แตวั่นท่ี	1	กมุภ�พนัธ-์31	สงิห�คม	 
2559	 และก�รนำ�เข้�ต้องปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดม�ตรฐ�นควบคุม 
ก�รนำ�เข้�ต�ม	พรบ.ควบคุมคุณภ�พอ�ห�รสัตว์	พ.ศ.	2525  
	 2.	 ม�ตรก�รส่งออก	 ผู้ส่งออกต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกซื้อสินค�้
ม�ตรฐ�นและมหีนงัสอืรบัรองม�ตรฐ�น	ประกอบพธิกี�รตรวจปลอ่ยห�ก
ส่งออกท�งด่วนท่�เรือกรุงเทพ	แหลมฉบัง	และม�บต�พุด
	 3.	คณะรัฐมนตรี	มมีตเิมือ่วันที	่8	พฤศจกิ�ยน	2559	กำ�หนดใหข้�้วส�ลี
ต�มพกัิดอตัร�ศลุก�กร	ประเภทยอ่ย	1001.99.90	เปน็สนิค�้ทีต่อ้งขออนญุ�ต
และต้องปฏบิตัติ�มม�ตรก�รจดัระเบียบในก�รนำ�เข้�ม�ในร�ชอ�ณ�จกัร	
พรอ้มทัง้กำ�หนดสดัสว่นก�รนำ�เข้�ข้�วส�ล	ีตอ่ก�รรบัซือ้ข�้วโพดเลีย้งสตัว ์
ในประเทศ	 1:3	 (นำ�เข้�ข้�วส�ลี	 100	 ตัน	 รับซื้อข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ 
ในประเทศ	300	ตัน)	โดยกำ�หนดให้ผู้นำ�เข้�ข้�วส�ลีนำ�เข้�ม�เพื่อใช้ใน
ก�รผลิตอ�ห�รสัตว์เท่�นั้น		 	

การผลิต

การตลาด

มาตรการ



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ ปะหลังโรงงานของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

5.07 5.93 8.12 13.10 17.32 16.72 9.98 5.46 4.06 3.97 5.11 5.16 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 2558 ปี 2559

ปีเพาะปลูก 2558/59
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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. (ก.พ.-มี.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก) มันสำ ปะหลังโรงงาน

ที่ม�: 1/ องค์ก�รอ�ห�รและเกษตรแห่งสหประช�ช�ติ		 2/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร

หม�ยเหตุ: 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2559	ข้อมูลเบื้องต้น				 	

 2.	ปี	2557	2558	2559	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2556/57	2557/58	2558/59	 	

	1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 535,352	 567,998	 5,73,996	

	2.	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	(ไร่)	 	8,431,223		 	8,961,344		 	9,063,389	

 3. ผลผลิต (ตัน)	 	30,022,052			32,357,741			31,155,245

	4.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 3,561	 3,611	 3,437

	5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 1,871	 1,877	 1,915

	6.	ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

		 หัวมันสำ�ปะหลังสดคละ	 	2,130		 	2,220		 	1,840	

	7.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 259	 343	 -75

 8. ม�ตรฐ�น   

		 8.1.	ผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง	(มันเส้น/มันอัดเม็ด)

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

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

	 	 	 เป็นสินค้�ม�ตรฐ�น	 และม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง	 

	 	 (ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2545	 	 	

		 8.2	 แป้งมันสำ�ปะหลัง   

		 	 	 ประก�ศกระทรวงพ�ณชิย	์เรือ่ง	กำ�หนดใหแ้ปง้มนัสำ�ปะหลงัเป็นสนิค้� 

	 ม�ตรฐ�นและม�ตรฐ�นสินค้�แป้งมันสำ�ปะหลัง	พ.ศ.	2549  

 

    

1.	การค้าของโลก	(ล้านตันหัวมันสด)	1/	 37.20	 39.30	 28.20
2. ส่วนแบ่งก�รตล�ดโลก1/	(%)		 79.82	 76.87	 76.21
3.	ใช้ในประเทศ	(ล้านตันหัวมันสด)	 8.61	 9.35	 9.41
4. ส่งออก	2/   
	 4.1	มันเส้น	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 6,777,097	 7,259,774	 6,406,148
	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 48,873	 51,869	 39,037
	 4.2	มันสำ�ปะหลังอัดเม็ด   
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 23,054	 38,860	 18,932
	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 157	 291	 115
	 4.3	แป้งมันสำ�ปะหลัง   
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 3,959,133	 3,828,468	 4,223,066
	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 62,686	 62,614	 61,207
5.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	2/   
	 5.1	มันเส้น		 7,194	 7,235	 6,121
	 5.2	มันสำ�ปะหลังอัดเม็ด		 7,487	 8,125	 7,762
	 5.3	แป้งมันสำ�ปะหลัง	 13,665	 14,186	 12,318
6.	คู่ค้าที่สำาคัญ	   
	 6.1	มันเส้น	 	จีน	 	
	 6.2	มันสำ�ปะหลังอัดเม็ด	 	ญี่ปุ่น	สหรัฐอเมริก�		 	
	 6.3	แป้งมันสำ�ปะหลัง	 	จีน	อินโดนีเซีย	ไต้หวัน	ม�เลเซีย		 	
	 6.4	แป้งมันสำ�ปะหลังดัดแปร	 	ญี่ปุ่น	จีน	อินโดนีเซีย	 	
	7.	คู่แข่งที่สำาคัญ		 	เวียดน�ม		 	

การค้า
	 รายการ	 2557	 2558	 2559

การผลิต
	 รายการ	 2557	 2558	 2559

มาตรการ

การตลาด

การผลิต

	 เนือ้ทีเ่ก็บเก่ียวรวมทัง้ประเทศลดลง	เนือ่งจ�กเกษตรกร		
บ�งสว่นทีป่ลกูมนัสำ�ปะหลงัแซมลำ�ไย	ย�งพ�ร�	ไมส่�ม�รถ	
ปลกูได้อกี	เพร�ะพชืหลกัโตเตม็ทีแ่ลว้	ประกอบกบัเกษตรกร	
ประสบปัญห�ภัยแล้ง	 ฝนทิ้งช่วงเป็นเวล�น�น	 บ�งพื้นที่	 
ตน้มนัสำ�ปะหลงัต�ยจ�กเพลีย้แปง้	และบ�งพืน้ทีข่�ดแคลน
ทอ่นพนัธุเ์พือ่ปลกูซ่อมจงึจำ�เป็นตอ้งปรบัเปลีย่นไปปลกูพชืชนิด
อื่นแทนในพื้นที่ที่ต�ย	สำ�หรับผลผลิตต่อไร่ลดลง	เนื่องจ�ก
ภัยแล้งย�วน�น	 ทำ�ให้มันสำ�ปะหลังที่รอดต�ยโตไม่เต็มที่
หัวมันสำ�ปะหลังมีขน�ดเล็ก	 ติดหัวน้อย	 และบ�งแหล่ง 
ผลติเสยีห�ยจ�กเพลีย้แป้ง	และปญัห�ร�ก/โคนเน�่	จงึตอ้ง
ปลกูใหมห่ล�ยรอบ	สง่ผลใหข้�ดแคลนท่อนพันธุท่ี์จะปลกูใหม	่ 
เกษตรกรจึงหันไปใช้ท่อนพันธ์ุนอกพื้นที่ท่ีไม่เหม�ะสม 
กับสภ�พดิน	 ทำ�ให้ภ�พรวมผลผลิตรวมทั้งประเทศ 
ลดลงด้วย		

	 ผลผลติมนัสำ�ปะหลงัเข้�สูก่ระบวนก�รแปรรูปทัง้หมด	โดยแปรรปูเปน็	
มันเส้น	มันอัดเม็ด	แป้งมันสำ�ปะหลัง	และเอท�นอล	เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบใน
อตุส�หกรรม	ตอ่เนือ่ง	โดยป	ี2559	คว�มตอ้งก�รใชภ้�ยในประเทศประม�ณ
ร้อยละ	20	และส่งออกร้อยละ	80	ตล�ดส่งออกที่สำ�คัญของไทยส่วนใหญ่
อยู่ในทวีปเอเซีย

	 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	30	สิงห�คม	2559	และ	4	ตุล�คม	2559	เห็นชอบแนวท�งก�ร
บริห�รจัดก�รมันสำ�ปะหลัง	ปี	2559/60	จำ�นวน	6	โครงก�ร	ดังนี ้  
	 1.	โครงก�รลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำ�ปะหลัง	ปี	2559/60	 
	 2.	โครงก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รเพ�ะปลูกมันสำ�ปะหลังในระบบน้ำ�หยด	ปี	2559/60	 
	 3.	โครงก�รสนิเช่ือเพือ่ยกระดับม�ตรฐ�นก�รผลติและก�รแปรรูปมนัสำ�ปะหลงั	ปี	2559/60	 
	 4.	โครงก�รสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำ�ปะหลังและสร�้งมูลค�่เพิ่มโดยสถ�บันเกษตรกร	
	 	 ปี	2559/60		
	 5.	โครงก�รพักชำ�ระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำ�ปะหลัง	  
	 6.	โครงก�รสินเชื่อเพื่อเป็นค�่ใช้จ�่ยฉุกเฉินสำ�หรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำ�ปะหลัง	  



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทย

0.23 21.10 31.50 30.81 16.21 0.15	

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 2558 แหล่งเพาะปลูก 
5 อันดับแรก

ปี 2559

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

กำ�แพงเพชร	นครสวรรค์					

อุดรธ�นี	ก�ญจนบุรี												

นครร�ชสีม�
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ปีเพาะปลูก 2558/59

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:  พ.ย.-เม.ย.(ธ.ค.-ก.พ.เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)  
อ้อยโรงงาน-นํ้าตาล

1. จำ�นวนเกษตรกร (ร�ย)	 309,821	 336,851	 364,708

2.	 เนื้อที่เก็บเกี่ยว	(ไร่)1/	 8,456,409	 9,591,451	 10,278,028

3. ผลผลิต (ตัน)1/	 103,697,005	 106,333,454	 94,064,270

	 ผลผลิตน้ำ�ต�ล	(ตัน)	 	11,199,277			11,484,013			10,158,941	

4.	 ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 	12,263		 	11,086		 	9,152	

5.	 ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 822	 1,097	 983

6.	 ราคาที่เกษตรกรขายได้		 855	 850	 737

	 (บาท/ตัน)	

	 6.1	ร�ค�อ้อยขั้นต้น		 	900		 	900		 	774	

	 	 ณ	หน้�โรงง�น 1/ 

	 6.2	ร�ค�อ้อยขั้นสุดท�้ย	 958		 854	 n.a.

	 	 ณ	หน้�โรงง�น	1/ 

7.	 ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 33	 -247	 -246

8. ม�ตรฐ�นก�รผลิตน้ำ�ต�ล 1/   

	 8.1	ประก�ศคณะกรรมก�รอ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ย	ฉบับที่	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/	 57.88	 54.78	 53.67

 2.	ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%)	 12.44	 15.06	 14.53

 3.	ใช้ในประเทศ	(ล้านตัน)	 2.47	 2.48	 2.60

 4. ส่งออก 3/   

		 4.1	น้ำ�ต�ลทร�ยดิบ   

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 3,520,012	 3,611,258	 3,384,444

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 46,217	 39,771	 38,831

	 4.2	น้ำ�ต�ลทร�ยข�ว   

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 2,773,578	 3,980,070	 2,748,484

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 41,725	 50,326	 41,604

 5.	ราคาส่งออก	3/   

		 5.1	น้ำ�ต�ลทร�ยดิบ	(บ�ท/ตัน)	 13,130	 11,014	 11,473

		 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 407.23	 330.53	 327.78

	 	5.2	น้ำ�ต�ลทร�ยข�ว	(บ�ท/ตัน)	 15,044	 12,645	 15,137

		 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 	466.60		 	373.15		 	432.44	

	6.	คู่ค้าที่สำาคัญ	 อินโดนีเซีย	จีน	ญี่ปุ่น	เมียนม�

	 	 	 ซูด�น	กัมพูช�	 	

	7.	คู่แข่งที่สำาคัญ		 บร�ซิล	อินเดีย	ออสเตรเลีย		 	

การค้า
	 รายการ	 2557	 2558	 2559

การผลิต
	 รายการ	 2557	 2558	 2559

ที่ม�: 1/	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ย 2/ กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�	3/ สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร 

หม�ยเหตุ: 1.	ก�รผลิต	ปี	2558-2559	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ย 

	 2.	ปี	2557	2558	2559	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2556/57	2557/58	2558/59	 	 	 	

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

	 4.	n.a.	หม�ยถึง	ยังไม่มีข้อมูล	 	

การผลิต การตลาด มาตรการ

	1.	ก�รบริโภคน้ำ�ต�ลทร�ยภ�ยในประเทศ	
และคว�มต้องก�รใช้ในภ�คอุตส�หกรรม 
เพิ่มข้ึนต�มภ�วะเศรษฐกิจและก�รขย�ย 
ก�รลงทุนในอตุส�หกรรมอ�ห�รและเคร่ืองดืม่
	 2.	 ก�รส่งออกน้ำ�ต�ลทร�ยมีปริม�ณ
และมูลค่�ลดลงเนื่องจ�กปริม�ณผลผลิต 
อ้อยโรงง�นลดลงจ�กปัญห�ภัยแล้ง	 	
 

						เนื้อที่เก็บเกี่ยว	ป	ี2559	เพิ่มขึ้นจ�ก	
ปี	 2558	 เนื่องจ�กมีก�รส่งเสริมก�รปลูก
อ้อยโรงง�นจ�กผู้ประกอบก�ร	และภ�ครัฐ	
โดยขย�ยเนือ้ทีเ่พ�ะปลกูออ้ยโรงง�นแทนที่
น�ข้�วท่ีไม่เหม�ะสม	 สำ�หรับผลผลิตและ
ผลผลิตต่อไร่ลดลง	เนื่องจ�กประสบปัญห�
ภัยแล้ง	 	

	1.	คณะรฐัมนตรมีมีต	ิเมือ่วนัที	่11	ตลุ�คม	2559	
เห็นชอบแผนก�รปรบัโครงสร้�งอตุส�หกรรม
อ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ยทั้งระบบ 
	2.	ร�่งยุทธศ�สตรอ์อ้ยโรงง�นและน้ำ�ต�ลทร�ย	
ระยะ	12	ปี	(เริ่มป	ี2558	-	2569)	
	3.	กรมพัฒน�ที่ดิน	ประก�ศเขตเหม�ะสม
สำ�หรับก�รปลูกอ้อยโรงง�นใน	 48	 จังหวัด	
เม่ือวันท่ี	5	กุมภ�พันธ์	2556	
 



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทย

6.54 10.20 8.59 11.69 15.08 9.34 3.86 2.28 3.10 6.81 11.44 11.07 ประจวบคีรีขันธ์	ร�ชบุรี	

ระยอง	เพชรบุรี	

พิษณุโลก

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 2559

16

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 30,000

10,001-30,000

≤ 10,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก
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การค้า
	 รายการ	 2557	 2558	 2559

การผลิต
	 รายการ	 2557	 2558	 2559

ปลูก: ตลอดป ี    

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

ที่ม�:	1/ 	Global	Trade	Atlas	2/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร		      

หม�ยเหตุ:	 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2559	ข้อมูลเบื้องต้น	(*	ข้อมูลพย�กรณ์)	 	 	 	 	

	 2.	ก�รค้�ของโลก:	เฉพ�ะสับปะรดบรรจุภ�ชนะอัดลม	

	 3.	n.a.	หม�ยถึง	ยังไม่มีข้อมูล	 	 	 	 	 	

	 4.	อัตร�แปลง:		4.1	สับปะรดสด	5	กก.	 =	 สับปะรดแห้ง/กวน	1	กก.					 	 	 	 	 	

	 	 4.2	สับปะรดสด	3.33	กก.	=	 สับปะรดบรรจุภ�ชนะอัดลม	1	กก.			 	 	 	 	

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

 1.	การค้าของโลก	(ล้านตัน)1/	 0.97	 0.95*	 n.a.
 2.	ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%)	 53.75	 45.00*	 n.a.
 3.	ใช้ในประเทศ	(ล้านตัน)	 0.20	 0.20	 0.17
 4. ส่งออก 2/   
 	 4.1	สับปะรดบรรจุภ�ชนะอัดลม   
		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 518,569	 476,991	 482,637
	 	 มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 16,052	 18,676	 20,372
		 4.2	น้ำ�สับปะรด   
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 104,557	 85,707	 86,644
		 	 มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 4,264	 5,373	 6,450
	 4.3	สับปะรดกวน	 	 	
		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 33,189	 27,191	 27,737
		 	 มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 2,799	 2,702	 2,656
		 4.4	ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	 	 	
		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 12,414	 16,338	 14,579
		 	 มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 342	 699	 653
 5.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	2/   
  5.1	สับปะรดบรรจุภ�ชนะอัดลม	 30,955	 39,153	 42,210
		 5.2	น้ำ�สับปะรด	 40,783	 62,691	 74,441
		 5.3	สับปะรดกวน	 84,349	 99,380	 95,750
	6.	คู่ค้าที่สำาคัญ   
		 6.1	สับปะรดบรรจุภ�ชนะอัดลม	 สหรัฐอเมริก�	เยอรมนี	เนเธอร์แลนด์

	 6.2	น้ำ�สับปะรด  สหรัฐอเมริก�	เนเธอร์แลนด์	ออสเตรเลีย

	 6.3	สับปะรดกวน	  สหรัฐอเมริก�		รัสเซีย		ญี่ปุ่น		 	

	7.	คู่แข่งที่สำาคัญ  ฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย		 	

 1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 	40,985		 	40,473		 	41,940	

 2.	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	(ไร่)	 	452,352		 	446,771		 	461,959	

 3. ผลผลิต (ตัน)	 	1,916,830			1,825,195				1,843,126	

 4.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 	4,237		 	4,085		 	3,990

 5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 	3,870		 	3,626		 	3,677	

	6.	ราคาท่ีเกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

		 6.1	สับปะรดโรงง�น		 	7,150		 	10,290		 	10,180	

		 6.2	สับปะรดบริโภคสด		 	9,008		 	12,567		 	13,451	

 7. ผลตอบแทนสุทธิสับปะรดโรงง�น	 3,280		 6,664		 6,503	

	 (บาท/ตัน)

 8. ม�ตรฐ�น   

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

		 8.2	 ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมสับปะรดบรรจุภ�ชนะอัดลม	มอก.	51	-	2530	 

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

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

	 เนื้อที่เก็บเก่ียวสับปะรด	 ปี	 2559	 

เพิม่ข้ึนจ�กปี	2558	เนือ่งจ�กร�ค�ทีเ่กษตรกร

ข�ยได้ในปี	2558	สูงขึ้น	จูงใจให้เกษตรขย�ย

ก�รปลูกสับปะรดในพื้นที่ว่�ง	 ปลูกแซมใน 

สวนย�งพ�ร�และพชืไร่	เชน่	มนัสำ�ปะหลงัโรงง�น	

และออ้ยโรงง�น	เป็นต้น	สำ�หรบัผลผลติตอ่ไร	่ 

ลดลงจ�กปี	2558	เนื่องจ�ก	2-3	ปีที่ผ่�นม� 

ประสบปัญห�ภัยแล้ง	 ทำ�ให้ต้นสับปะรด 

ไม่สมบูรณ์	ผลสับปะรด	มีขน�ดและน้ำ�หนัก 

ลดลง	แตภ่�พรวมผลผลติเพิม่ข้ึนต�มก�รเพิม่ข้ึน 

ของเนื้อที่เก็บเกี่ยว	

	 1.	มูลค่�ก�รส่งออกรวมประม�ณปีละ	

20,000	ล้�นบ�ท				

	 2.	มสีว่นแบ่งก�รตล�ดสำ�หรบัสบัปะรด

บรรจุภ�ชนะอัดลมและน้ำ�สับปะรดในตล�ด

โลกร้อยละ	50				

	 3.	สับปะรดบรรจุภ�ชนะอัดลมส่งออก	

กำ�หนดค่�ส�รไนเตรทตกค้�งไม่เกิน	 25	

ppm				

	 4.	ก�รสง่ออกผลสดไปสหรัฐอเมรกิ�ตอ้ง

ผ่�นก�รฉ�ยรังสีแกมม�่ที่ระดับ	400	เกรย	์	

และสนิค้�สบัปะรดไทยสว่นใหญ่ไมไ่ด้รับสทิธิ

พเิศษท�งภ�ษ	ี(GSP)	ยกเว้นสับปะรดแช่แข็ง	 

ทำ�ให้ต้นทุนสูงกว่�ประเทศคู่แข่ง					

5.	 ผลิตภัณฑ์ทำ�คว�มสะอ�ดในครัวเรือน

จ�กส�รสกัดสับปะรดของบริษัทไทยได้รับ

สิทธิบัตร	USA	Patent					

 1.	กระทรวงเกษตรและสหกรณม์นีโยบ�ย 
ส่งเสริมก�รปลูกในเขตเหม�ะสม	 (Zoning)		 
และต�มแผนท่ีเกษตร	(Agri	–	Map)	ในลกัษณะ 
ระบบส่งเสริมก�รเกษตรแบบแปลงใหญ่ต�ม
ระบบ	GAP	ให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�ร
ของตล�ด		
	 2.	องค์กรเกษตรกร	ผูป้ระกอบก�รโรงง�น
แปรรูป	และหนว่ยง�นภ�ครัฐบรูณ�ก�รต�ม
ยุทธศ�สตร์สบัปะรดร่วมกัน	โดยผ�่น	Single	
Command	ระดับจังหวัด		
	 3.	วิจยัเทคโนโลยีก�รผลติ	และพฒัน�พนัธุด์	ี 
กระจ�ยให้แก่เกษตรกร	 ส่งเสริมก�รบริโภค
สับปะรดและผลิตภัณฑ์ในและต�่งประเทศ		
 4. สง่เสริมก�รสง่ออกสบัปะรดผลสดพนัธุ	์
MD2	และจดัตัง้ศนูย์รวบรวม	จำ�หน�่ย	และ
ส่งออกสับปะรดผลสด			
 5. สง่เสริมก�รสร้�งตร�สนิค�้สบัปะรดไทย
ให้เป็นที่ยอมรับของตล�ด		

การผลิต การตลาด มาตรการ

 



 

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทย

4.71 20.52 3.54 4.80 0.50 0.06 3.99 51.44 10.28 0.14 0.02

0.56  3.86  1.48 	27.76  4.84 1.18  0.16 1.22 	23.67 32.01 3.26

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 2559ปี 2558

แม่ฮ่องสอน	

เชียงร�ย	

ขอนแก่น

ชัยภูม	ิเลย

ปีเพาะปลูก 2558/59
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เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 20,000

5,001-20,000

≤ 5,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



 

การค้า
	 รายการ	 2557	 2558	 2559

การผลิต
	 รายการ	 2557	 2558	 2559

ถั่วเหลือง

ที่ม�: 1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�    2/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร 

หม�ยเหตุ:	 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2558	ข้อมูลเบื้องต้น		ปี	2559	ข้อมูลพย�กรณ์	 	 	

	 2.	ปี	2557	2558	2559	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2557/58	2558/59	2559/60	 	

	 3.	n.s.	หม�ยถึง	จำ�นวนน้อยม�ก     

 

1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 45,279	 30,864	 34,485

2.	เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)	 237,021	 166,868	 161,147	

	 ในเขตชลประท�น	 81,338	 60,842	 58,770

	 นอกเขตชลประท�น	 155,683	 106,026	 102,377

3. ผลผลิต (ตัน)	 58,295	 42,395	 42,080

	 ในเขตชลประท�น	 24,293	 17,449	 17,320

	 นอกเขตชลประท�น	 34,002	 24,946	 24,760

4.	ผลผลิตต่อไร	่(กก.)	 246	 254	 261	

	 ในเขตชลประท�น	 299	 287	 295

	 นอกเขตชลประท�น	 218	 235	 242

5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 15,475	 15,821	 15,718

6.	ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

	 ถั่วเหลืองคละ	 15,710	 14,870	 13,720

7.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 235	 -951	 -1,998

1.	การค้าของโลก	(ล้านตัน)	1/ 126.22 132.28 140.11

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

3.	ใช้ในประเทศ	(ล้านตัน) 1.94 2.60 3.01

4. นำ�เข้� 2/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 1,898,295	 2,557,384	 2,957,729

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 34,996	 38,288	 43,096

5. ส่งออก 2/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 11,595	 9,317	 5,477

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 235	 172	 113

6.	ราคา   

	 6.1	ร�ค�นำ�เข้�	(บ�ท/กก.)2/	 18.44	 15.00	 14.57

	 6.2	ร�ค�ตล�ดชิค�โก		 456.51	 347.22	 363.83		

				 		(ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)1/ 

	 6.3	ร�ค�ตล�ดชิค�โก	(บ�ท/กก.)1/ 14.91 11.92 12.90

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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					คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อปี	2539-ปัจจุบัน	ให้นำ�เข้�เสรีไม่จำ�กัด
ปริม�ณและช่วงเวล�นำ�เข้�	และให้ผูน้ำ�เข�้สนบัสนนุและสง่เสริมก�ร
ผลติถ่ัวเหลอืงภ�ยในประเทศ	โดยรับซือ้ผลผลิตเมล็ดถ่ัวเหลืองท่ีผลติได้
ภ�ยในประเทศในร�ค�ต�มกลไกตล�ด	แตไ่มต่่ำ�กว่�ร�ค�ขัน้ต่ำ�ต�มชัน้
คุณภ�พ	ต�มที่คณะกรรมก�รพืชน้ำ�มันและน้ำ�มันพืชเป็นผู้กำ�หนด 
 

การตลาด

มาตรการ

การผลิต

	 	 	 	 	 	 เนื้อท่ีเพ�ะปลูกถั่วเหลือง	ปี	2559	 

ลดลงจ�กปี	2558	ถงึแมว้�่ภ�ครฐัจะมกี�รสง่เสรมิ

ให้ขย�ยเนื้อที่เพ�ะปลูก	 แต่ต้นทุนก�รผลิตต่อไร่ 

สูงข้ึนต�มปัจจัยก�รผลิต	 ผลตอบแทนที่ได้รับไม่

จูงใจให้เกษตรกรขย�ยเนื้อที่ปลูกเพิ่มขึ้น	ประกอบ

กับข�ดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีท่ีได้ม�ตรฐ�นส่งผลให้

เกษตรกรปรบัเปลีย่นไปปลกูพชือืน่	เชน่	ข�้วโพดหว�น	 

ถ่ัวเขียว	ออ้ยโรงง�น	และพชืผกั	สว่นผลผลติตอ่ไร่

เพิ่มขึ้น	เนื่องจ�กปริม�ณน้ำ�เพียงพอต่อก�รเจริญ

เติบโตของตน้ถ่ัว	แตภ่�พรวมผลผลติลดลงต�มก�ร

ลดลงของเนื้อที่เพ�ะปลูก

	 1.	คว�มต้องก�รใช้เมลด็ถ่ัวเหลอืงภ�ยในประเทศมแีนวโนม้ 

เพิ่มข้ึนก�รใช้ประโยชน์มีหล�ยวัตถุประสงค์	 ได้แก่	 

สกัดน้ำ�มัน	ทำ�พันธุ	์และแปรรูปผลิตภัณฑ์อ�ห�ร	คิดเป็น 

ร้อยละ	 65	 ร้อยละ	 15.37	 และร้อยละ	 2.93	 ของ 

คว�มต้องก�รใช้เมล็ดถั่วเหลืองภ�ยในประเทศ	(ปี	2559)

	 2.	ก�รนำ�เข�้เมล็ดถั่วเหลืองมีคว�มผันผวน	ต�มร�ค�

เมล็ดถ่ัวเหลืองโลกและร�ค�พืชอ�ห�รสัตว์ที่ใช้ทดแทน

กัน	ปี	2559	นำ�เข�้ถั่วเหลือง	ร้อยละ	98	ของปริม�ณ 

คว�มต้องก�รใช้	โดยนำ�เข้�จ�ก	บร�ซลิ	สหรัฐอเมริก�	และ 

อ�ร์เจนติน�		ส่วนก�รส่งออกมีเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ

ปริม�ณก�รนำ�เข้�	ตล�ดส่งออก	 ได้แก่	ประเทศไนจีเรีย	

และประเทศในกลุ่ม	AFTA	 	 	

 



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเขียวของประเทศไทย

ปี 2558 ปี 2559 แหล่งเพาะปลูก

5 อันดับแรก
10.39  1.40 4.92 	38.97 17.23 2.05 	1.67 	8.56 	12.72 1.82 0.26  0.01 เพชรบูรณ์	ต�ก		

นครสวรรค์	

สุโขทัย	พิจิตร
4.74 5.75  3.33 	7.87 29.00 27.92  0.29 	1.85 13.67 4.93 0.64  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 2558/59
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เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 50,000

10,001-50,000

1,001-10,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



การค้า
	 รายการ	 2557	 2558	 2559

การผลิต
	 รายการ	 2557	 2558	 2559

ถั่วเขียว

ที่ม�:  1/ สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร	   

หม�ยเหตุ: 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-3	ปี	2559	ข้อมูลพย�กรณ์	 	 	

	 2.	ปี	2557	2558	2559	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2557/58	2558/59	2559/60   

	1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 115,317	 100,879	 111,945

 2. นำ�เข้� 1/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 30,741	 24,070	 28,426

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 925.74	 964.91	 1,290.23

 3. ส่งออก 1/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 14,724	 21,551	 17,200

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	568.07		 	849.53		 	699.19	

 4.	ราคา	(บาท/กก.)	1/   

	 4.1	ร�ค�นำ�เข้�							 30.11	 40.09	 45.39

	 4.2	ร�ค�ส่งออก				 38.58	 39.42	 40.65

 5.	คู่ค้าที่สำาคัญ	 แคน�ด�	สหรัฐอเมริก�	ศรีลังก�		 	

	6.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 เมียนม�	จีน	ออสเตรเลีย		 	

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)	 848,724	 855,304	 845,915

 2. ผลผลิต (ตัน)	 99,301	 98,360	 98,972

 3.	ผลผลิตต่อไร	่(กก.)	 117	 115	 117

 4.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 	19,197		 	19,782		 	19,511	

 5. ราคาที่เกษตรกรขายได	้(บาท/ตัน)   

	 ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ	 32,750	 31,710	 26,160

 6.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 13,553	 11,928	 6,649

   

21

การผลิต การตลาด มาตรการ

	 เน้ือท่ีเพ�ะปลกูถ่ัวเขียว	ป	ี2559	ลดลง
จ�กปี	2558	เนือ่งจ�กในป	ี2559	ปรมิ�ณน้ำ�
เพยีงพอเกษตรกรจงึปรบัเปลีย่นกลบัไปปลกู
ข้�วเหมอืนเดมิ	สำ�หรบัผลผลติตอ่ไร	่เพิม่ขึน้ 
เล็กน้อยจ�กปีที่แล้ว	 เนื่องจ�กปริม�ณ
น้ำ�เพียงพอต่อก�รเจริญเติบโต	 ส่งผลให้ 
ภ�พรวมผลผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

	 คว�มต้องก�รใช้ถ่ัวเขียวในประเทศเพิม่ข้ึน	 
เนือ่งจ�กภ�ครฐัมมี�ตรก�รช่วยเหลอืเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจ�กภัยแล้ง	 โดยสนับสนุน
ให้ปลูกถั่วเขียวเป็นพืชทดแทน	 รวมทั้งคว�ม
ต้องก�รในภ�คอุตส�หกรรมอ�ห�รมีเพิ่มข้ึน	
ขณะที่ก�รผลิตในประเทศมีไม่เพียงพอ	ทำ�ให้
ต้องพึ่งพ�ก�รนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ	 ได้แก่	
เมียนม�	และออสเตรเลีย

	 ส่งเสริมปลูกถั่วเขียวภ�ยใต้โครงก�ร 
ปรับเปลีย่นก�รปลกูข้�วไปปลกูพชืทีห่ล�กหล�ย
ฤดูน�ปรัง	ปี	2560	 	



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วลิสงของประเทศไทย
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แหล่งเพาะปลูก 5 อันดับแรก

26.34 20.25 7.72 9.90 5.30 0.97 1.82 11.57 12.12 2.80 1.01 0.20
ลำ�ป�ง	ยโสธร	เชียงใหม่	ลพบุรี	

พะเย�2.91 20.32 18.02 10.41  8.66  8.21 	0.37 2.21  9.88 14.90  3.49  0.62

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�กช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก

ปี 2558 ปี 2559

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 2558/59

> 5,000

1,001-5,000

501-1,000

>500

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)



การค้า
	 รายการ	 2557	 2558	 2559

การผลิต
	 รายการ	 2557	 2558	 2559

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/	 3.32	 3.73	 3.82

	2.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 	126,908		 	148,868		 	130,534	

 3. นำ�เข้� 2/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	60,270		 	76,270		 	68,671	

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	1,502.46		 	1,963.88		 	2,815.88	

 4. ส่งออก 2/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 286	 328	 1,516

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 5.01	 9.00	 59.66

	5.	ราคา	(บาท/กก.)	2/   

	 5.1	ข�ยส่งถั่วลิสงกะเท�ะเปลือก	 60	 60	 60

	 	 คัดชนิดพิเศษ	

	 5.2	ข�ยส่งถั่วลิสงกะเท�ะเปลือก	 51	 51	 51

	 	 คัดชนิดรอง

	6.	คู่ค้าที่สำาคัญ	 ม�เลเซีย	เวียดน�ม	จีน		 	

	7.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 จีน		อินเดีย		เวียดน�ม	 	

	1.	เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)	 147,120	 135,902	 123,909

 2. ผลผลิต (ตัน)	 39,670	 36,337	 33,379

	3.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 270	 267	 269

	4.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 	19,267		 	19,764		 	19,610	

	5.	ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

	 ถั่วลิสงเปลือกแห้งคละ	 42,090	 47,260	 46,880

	6.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 22,823	 27,496	 27,270

ที่ม�: 1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�	  2/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร		   

หม�ยเหตุ: 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-3	ปี	2559	ข้อมูลพย�กรณ์	 	

	 2.	ปี	2557	2558	2559	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2557/58	2558/59	2559/60   
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มาตรการ

การตลาด

การผลิต

	 เนื้อที่เพ�ะปลูกปี	2559	ลดลงจ�ก	ปี	2558	 

เนื่องจ�กต้นทุนในก�รผลิตสูงถึงแม้ว่�ร�ค�

ถ่ัวลิสงที่เกษตรกรข�ยได้อยู่ในเกณฑ์ดี	 แต่

ผลตอบแทนก็ไม่จูงใจให้เกษตรกรปลูกเพิ่มข้ึน

ทำ�ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น

ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่�	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่	 

เพิ่มข้ึนเล็กน้อยจ�กปีที่แล้ว	 เน่ืองจ�กปริม�ณ 

น้ำ�เพียงพอต่อก�รเจริญเติบโต	 แต่ภ�พรวม 

ผลผลิตลดลงต�มก�รลดลงของเนื้อที่เพ�ะปลูก	

	 ถ่ัวลิสงที่ผลิตได้ภ�ยในประเทศมีไม่เพียงพอกับ 

คว�มต้องก�รใช้ทำ�ให้ตอ้งพึง่พ�ก�รนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ 

เป็นหลัก

	 	 	 	 	 ส่งเสริมปลูกเป็นพืชใช้น้ำ�น้อยหลังก�รทำ�น�ทดแทนก�รปลูก 

ข้�วน�ปรัง		





ไม้ผลไม้ยืนต้น



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทย

11.25 7.38  2.84 	2.17 	5.79 	7.81  9.26 9.56 9.79 10.43 11.12  12.60
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 2559

26

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 500,000

200,001-500,000

50,001-200,000

≤ 50,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



ยางพารา

1.	 จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 1,477,477	 1,463,535	 1,434,264

2.	 เนื้อที่ยืนต้น	(ไร่)	 	23,583,208			23,561,155			23,340,325

3.	 เนื้อที่กรีดได	้	(ไร่)	 18,158,816	 18,810,947	 19,550,777

4. ผลผลิตย�งดิบ (ตัน)	 4,415,687	 4,419,567	 4,388,053

5. ผลผลิตย�งแห้ง (ตัน)	 4,345,036	 4,348,854	 4,317,844

6.	 ผลผลิตยางดิบต่อไร	่(กก.)	 243	 235	 224

7. ต้นทุนก�รผลิตย�งแผ่นดิบ 	 63,834	 64,753	 63,528

 (บาท/ตัน)	

8.	 ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

	 8.1	 ย�งแผ่นดิบชั้น	3			 53,930	 44,170	 48,810

	 8.2	 น้ำ�ย�งสดคละ		 51,050	 40,500	 45,930

9.	 ผลตอบแทนสุทธิยางแผ่นดิบ			 -9,904	 -20,583	 -14,718

	 (บาท/ตัน)

10. ม�ตรฐ�น   

						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�ร	์2/2538			 	

	 	 	 สถ�บันวิจัยย�ง		กรมวิช�ก�รเกษตร		 	

	1.	 การค้าของโลก	(ล้านตัน)	1/	 	9.85	 10.21	 10.92	

	2.	 ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%)	 	38.17	 35.85	 30.31		

	3.	 ใช้ในประเทศ	(ล้านตัน)	 	0.54		 	0.60		 0.61

 4. ส่งออก 2/   

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 3,757,583	 3,661,787	 3,309,433

		 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 242,785	 193,935	 167,156

		 4.1	ย�งแผ่นรมควัน	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 716,633	 660,051	 569,365

		 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 48,077	 35,626	 31,167

		 4.2	ย�งแท่ง	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 1,509,475	 1,822,220	 1,733,714

		 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 93,055	 91,464	 82,661

		 4.3	น้ำ�ย�งข้น	**   

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 634,516	 647,626	 744,112

		 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 45,886	 39,546	 39,001

		 4.4	ย�งคอมพ�วด์	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 796,123	 438,191	 205,512

		 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 49,987	 23,519	 11,416

	5.	ราคาส่งออก	(บาท/กก.)	2/   

		 5.1	ย�งแผ่นรมควันชั้น	3		 63.65	 54.03	 58.05

		 5.2	ย�งแท่ง	 56.26	 47.49	 49.13

		 5.3	น้ำ�ย�งข้น	 44.51	 35.59	 37.44

 6.	ราคาตลาดล่วงหน้า	(บาท/กก.)	3/   

		 6.1	ย�งแผ่นรมควันชั้น	3		 62.04	 52.28	 56.28

		 6.2	ย�งแผ่นรมควันชั้น	3	 62.60	 52.64	 57.66

 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	สหภ�พยุโรป	สหรัฐอเมริก�		 	

	8.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 	อินโดนีเซีย	ม�เลเซีย	เวียดน�ม	 	

ปลูก: ตลอดปี   

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

   การค้า
	 รายการ	 	2557	 2558	 2559

การผลิต
	 รายการ	 			2557	 	2558	 	2559

ที่ม�: 1/องค์ก�รศึกษ�เรื่องย�งระหว่�งประเทศ			

 2/สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร			3/สถ�บันวิจัยย�ง	 	 	

หม�ยเหตุ:	 1.	ก�รผลิตข้อ	1-6	ปี	2558	ข้อมูลเบื้องต้น	ปี	2559	ข้อมูลพย�กรณ์	 	 	 	

	 	 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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การผลิต การตลาด

มาตรการ

	 เนื้อที่ยืนต้น	 ปี	 2559	 มีแนวโน้มลดลง	

เนื่องจ�กร�ค�ย�งพ�ร�ลดลงอย่�งต่อเนื่องต้ังแต่ 

ปี	2557	เป็นต้นม�	ประกอบกบัมนีโยบ�ยลดอปุท�น

ย�งพ�ร�ต�มยุทธศ�สตร	์7	ป	ี(ตลุ�คม	2557-กนัย�ยน 

2564)	 ส่งผลให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูก 

ป�ลม์น้ำ�มนั	และบ�งสว่นปรบัเปลีย่นไปปลกูทุเรียน	

สว่นผลผลติตอ่ไรล่ดลง	เนือ่งจ�กเกษตรกรข�ดแคลน

แรงง�นในก�รกรีดย�ง	

	 ร�ค�ทกุระดบัมแีนวโนม้เพิม่ข้ึน	เนือ่งจ�กอุปท�น

ในประเทศผูผ้ลิตมีน้อย	สบืเนื่องจ�กประสบภ�วะ

แลง้ในช่วงต้นปีถึงกล�งปี		และชว่งปล�ยปปีระเทศ

ผู้ผลิตหลัก	 ทั้งไทย	 ม�เลเซีย	 และอินโดนีเซีย	 

ได้รับผลกระทบจ�กภ�วะฝนตกหนักต่อเนื่อง	 

โดยเฉพ�ะในแหล่งผลิตท�งภ�คใต้ของไทย	 

ในขณะทีผู่ป้ระกอบก�รมคีว�มต้องก�รซ้ือย�งพ�ร�

เพือ่ป้อนอตุส�หกรรมย�งลอ้ทีม่คีว�มตอ้งก�รเพิม่ขึน้

อย่�งตอ่เนือ่ง	ประกอบกบัร�ค�น้ำ�มนัในตล�ดโลก

ปรบัตัวเพิม่ข้ึน	ซ่ึงเป็นปัจจยับวกต่อร�ค�ย�งพ�ร�

							ก�รบริห�รจัดก�รโครงก�รต�มแนวท�ง

พฒัน�ย�งพ�ร�ท้ังระบบ	ใหเ้ชือ่มโยง	ท้ังก�รผลิต	 

ก�รตล�ด	 และก�รแปรรูปอย่�งครบวงจร	 

โดยเน้นก�รใช้ย�งพ�ร�ภ�ยในประเทศ 

เพิม่ม�กข้ึนเพือ่ลดก�รพึง่พ�สง่ออก	และส่งเสริม 

สนับสนุนให้มีก�รแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่�งๆ	

เพือ่เพิม่มลูค�่	รวมทัง้สร�้งคว�มเขม้แขง็ใหแ้ก่

เกษตรกรช�วสวนย�งเพื่อให้ส�ม�รถประกอบ

อ�ชีพช�วสวนย�งได้อย่�งยั่งยืน	 	

 



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทย

5.54 6.69 9.75 10.57 9.97 8.55 7.88 7.99 8.48 8.14 8.25 8.19 สุร�ษฎร์ธ�นี	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 2559

28

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 50,000

20,001-50,000

5,001-20,000

≤ 5,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



การผลิต
 รายการ	 2557	 	2558	 	2559		

การค้า
 รายการ	 2557	 2558	 2559	

ปาล์มนํ้ามัน

ที่ม�:    1/ กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�			2/ สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร 

หม�ยเหตุ:  ก�รผลิตข้อ	1-5	ปี	2558	ข้อมูลเบื้องต้น	ปี	2559	ข้อมูลพย�กรณ ์

 1. จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 190,095	 210,000	 202,922

 2. เนื้อที่ยืนต้น	(ไร่)	 	4,621,253		 	5,012,799		 	5,185,726	

 3. เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 4,023,819	 4,297,385	 4,563,895

 4. ผลผลิต (ตัน)	 12,472,505	 12,046,512	 10,996,663

 5. ผลผลิตต่อไร	่(กก.)	 3,100	 2,803	 2,409

 6. ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 2,873	 3,127	 3,096

 7. ราคาท่ีเกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

  ป�ล์มน้ำ�มันทั้งทะล�ย		 4,270	 4,040	 5,410

	 นน.>15	กก.ขึ้นไป

 8. ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 1,397	 913	 2,314

	9. ม�ตรฐ�น   

  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�ศ	  

  ร�ชกิจจ�นุเบกษ�)	 	 	

	1.	การค้าของโลก	(ล้านตัน)	1/	 43.22	 47.47	 43.87

	2.	ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%)	 0.60	 0.15	 0.14

	3.	ใช้ในประเทศ	(ล้านตัน)   

		 3.1	เพื่อก�รบริโภค	 0.94	 1.05	 0.99

		 3.2	ผลิตไบโอดีเซล	 0.84	 0.83	 0.82

 4. นำ�เข�้ 2/   

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 127,738	 158,008	 116,037

		 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 4,841	 4,650	 4,555

 5. ส่งออก	2/   

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 355,331	 131,189	 117,538

		 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 11,300	 3,904	 4,611

	6.	ราคานำาเข้า	-	ส่งออก	2/   

		 6.1	ร�ค�นำ�เข้�	(บ�ท/กก.)	 37.90	 29.43	 39.26

		 6.2	ร�ค�ส่งออก	(บ�ท/กก.)	 31.80	 29.76	 39.23

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

	 	 กัมพูช�	 	  

	8.	คู่แข่งที่สำาคัญ		 อินโดนีเซีย	ม�เลเซีย	ป�ปัวนิวกินี		 	

ปลูก: ตลอดปี   

เก็บเกี่ยว: ม.ค.-ธ.ค. (มี.ค.-พ.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)   
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						คณะกรรมก�รนโยบ�ยป�ล์มน้ำ�มันแห่งช�ติ	(กนป.)	มีมติเมื่อวันพุธที่	26	ตุล�คม	2559	เห็นชอบ	ดังนี ้     

	 1.	 ให้ปรับระยะเวล�ก�รเปิดตล�ดน้ำ�มันป�ล์มและน้ำ�มันเนื้อในเมล็ดป�ล์มและก�รบริห�รนำ�เข้�จ�กคร�วละ	1	ปี	 เป็นคร�วละ	3	ปี	 

(ปี	2560-2562)	โดยให้เป็นไปต�มข้อผูกพันของทุกกรอบก�รค้�	และมีก�รบริห�รก�รนำ�เข้�เช่นเดียวกับกรอบองค์ก�รก�รค้�โลก	(WTO)	คือให้

องค์ก�รคลังสินค้�เป็นผู้นำ�เข้�และกระจ�ยให้ผู้ผลิตภ�ยในประเทศต�มที่สม�คมโรงกลั่นน้ำ�มันเป็นผู้จัดสรร   

	 2.	 ยุทธศ�สตร์ก�รปฏิรูปป�ล์มน้ำ�มันและน้ำ�มันป�ล์มทั้งระบบ	 โดยมีวิสัยทัศน์	 “พัฒน�ป�ล์มน้ำ�มัน	 น้ำ�มันป�ล์ม	 ไปสู่อุตส�หกรรม 

โอเลโอเคมีคอล	เพื่อก�รแข่งขันในก�รดำ�เนินธุรกิจในอ�เซียน”	ระยะเวล�ก�รปฏิรูป	20	ปี	(ปี	2560–2579)	แบ่งเป็น	ช่วงละ	5	ปี	ประกอบ

ด้วยยุทธศ�สตร์	6	ด้�น	(1)	ยุทธศ�สตร์ด�้นก�รผลิต	(2)	ยุทธศ�สตร์ด้�นนวัตกรรม	(3)	ยุทธศ�สตร์ด้�นม�ตรฐ�นป�ล์มน้ำ�มันและน้ำ�มันป�ล์ม	 

(4)	ยุทธศ�สตร์ด้�นพลังง�น	(5)	ยุทธศ�สตร์ด�้นก�รตล�ด	และ	(6)	ยุทธศ�สตร์ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร	 	 	

    

การตลาด

มาตรการ

การผลิต

	 เนื้อที่ให้ผล	 ปี	 2559	 เพิ่มข้ึน	 จ�กป�ล์มน้ำ�มันที่ปลูกใหม่	 

ใน	ป	ี2556	เริ่มให้ผลเพิ่มขึ้นในทุกภ�ค	สำ�หรับผลผลิตต่อไร่และ

ภ�พรวมผลผลติลดลง	เนือ่งจ�กในพืน้ทีภ่�คใต	้ซึง่เปน็แหล่งผลิตใหญ	่ 

ผลกระทบต่อเนือ่งจ�กปญัห�ภยัแลง้ในปี	2557	ถงึป	ี2558	ทำ�ให้

ปริม�ณน้ำ�ฝนนอ้ยกว่�ปกติ	สง่ผลใหต้น้ป�ลม์ข�ดน้ำ�	ทะล�ยป�ลม์

แห้งฝอ่เสยีห�ย	สว่นในพืน้ทีภ่�คอืน่ๆ	ผลผลติทีเ่กบ็เกีย่วในชว่งแลง้	 

ทะล�ยป�ล์มมีขน�ดเล็กและน้ำ�หนักน้อย	

	 ปี	 2559	 มีคว�มต้องก�รใช้น้ำ�มันป�ล์มดิบเพื่อก�รบริโภค	 
0.987	ล�้นตัน	ลดลงจ�ก	1.053	ล้�นตัน	ในปี	2558	ร้อยละ	
6.27	 และมีคว�มต้องก�รใช้น้ำ�มันป�ล์มดิบเพ่ือผลิตไบโอดีเซล	
0.816	ล�้นตัน	ลดลงจ�ก	0.833	ล้�นตัน	ในปี	2558	ร้อยละ	
2.04	 เนื่องจ�กกระทรวงพลังง�นได้ประก�ศปรับสัดส่วนก�รใช้ 
ไบโอดเีซลจำ�นวน	3	ครัง้	ดงันี	้1)	ปรบัลดจ�ก	B7	เปน็	B5	ตัง้แต ่
วันที่	 25	กรกฎ�คม	ถึงวันที่	 24	สิงห�คม	2559	2)	ลดจ�ก	
B5	เป็น	B3	ตั้งแต่วันที่	25	สิงห�คม	ถึงวันที่	24	พฤศจิก�ยน	
2559	และ	3)	เพิ่มจ�ก	B3	เป็น	B5	ตั้งแต่วันที่	25	พฤศจิก�ยน	
2559	โดยภ�พรวมคว�มตอ้งก�รใชน้้ำ�มนัป�ลม์ดบิภ�ยในประเทศ	
ในปี	2559	เท่�กับ	1.803	ล้�นตัน	ลดลงจ�ก	1.886	ล�้นตัน	
ในปี	2558	ร้อยละ	4.40



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทย

0.15 3.53 9.98 14.34 40.49 28.56 2.76 0.19 ชุมพร	ระนอง	เชียงร�ย	

เชียงใหม่	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 2558 ปี 2559

ปีเพาะปลูก 2558/59
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เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 5,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



การผลิต
 รายการ	 2557	 	2558	 	2559	 	

การค้า
 รายการ	 2557	 2558	 2559

กาแฟ

ที่ม�: 1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�  2/ สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร
หม�ยเหตุ: 1.	ปี	2557		2558		2559	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2556/57		2557/58	2558/59				

	 2.	อัตร�แปลง			 	

					 	 2.1	เมล็ดก�แฟดิบ	(ส�รก�แฟ)	 2.6	กก.	=	ก�แฟสำ�เร็จรูป	1	กก.				  

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

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

 

1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 24,433	 24,357	 25,195

2.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 260,968	 251,433	 254,947

3. ผลผลิต (ตัน)	 37,950	 26,089	 30,579

4.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 145	 104	 120

5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 47,602	 60,674	 54,548

6.	ราคาท่ีเกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

	 ส�รก�แฟคละ		 64,940	 68,300	 62,380

7.	ผลตอบแทนสุทธ	ิ(บาท/ตัน)	 17,338	 7,626	 7,832

8. ม�ตรฐ�น   

	 8.1	ม�ตรฐ�นเมล็ดก�แฟโรบัสต�	เลขที่	มกษ.5700	-	2552	

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

  

   

1.	การค้าของโลก	(ล้านตัน)	1/	 7.59	 7.42	 7.95	

2.	ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%) 0.09 0.11 0.09 

3.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 75,000	 80,000	 85,000

4. นำ�เข�้ 2/   

		 4.1	เมล็ดก�แฟ	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 47,413	 58,191	 47,494

		 	 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 3,411.03	 4,041.59	 3,552.57

		 4.2	ก�แฟสำ�เร็จรูป   

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 7,015	 6,972	 6,445

		 	 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 2,123.53	 2,115.51	 1,865.29

5. ส่งออก2/   

		 5.1	เมล็ดก�แฟ	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 567	 627	 518

		 	 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 110.72	 124.72	 122.25

		 5.2	ก�แฟสำ�เร็จรูป   

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 6,316	 7,595	 6,915

		 	 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 859.94	 1,007.46	 1,067.72

6.	ราคา	   

		 6.1	ร�ค�นำ�เข้�	(บ�ท/กก.)   

		 	 1)	เมล็ดก�แฟดิบ		 66.83	 64.33	 68.05

		 	 2)	เมล็ดก�แฟคั่ว		 285.20	 332.81	 308.50

		 	 3)	ก�แฟสำ�เร็จรูป		 302.78	 302.72	 288.36

		 6.2	ร�ค�	ณ	ตล�ดนิวยอร์ค		 	75.43		 	66.56		 68.82

	 	 (บ�ท/กก.)2/ 

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

8.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 	เวียดน�ม	อินโดนีเซีย			

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะต้นฤดูฝน  

เก็บเกี่ยว: ต.ค.-พ.ค. (ก.พ.-มี.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)  
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	 เนื้อท่ีให้ผลปี	 2559	 เพิ่มขึ้นจ�กปี	 2558	

เนือ่งจ�กก�แฟท�งภ�คเหนอื	ภ�คตะวนัออกเฉยีงเหนือ	 

และภ�คกล�งทีป่ลกูในปี	2555	เริม่ใหผ้ล	สำ�หรบั

ผลผลติและผลผลติต่อไรใ่นภ�พรวมเพิม่ข้ึน	เนือ่งจ�ก

ท�งภ�คใตซ่ึ้งเปน็แหลง่ผลติใหญ่ของก�แฟพนัธุโ์รบสัต�	

ไมไ่ดร้บัผลกระทบจ�กภยัแลง้ในช่วงออกดอกตดิผล	 

สภ�พอ�ก�ศเอื้ออำ�นวย	 ปริม�ณน้ำ�ฝนเพียงพอ	 

สง่ผลให้ผลผลติและผลผลติตอ่ไรเ่พิม่ข้ึนจ�กปีท่ีแลว้	 

สำ�หรับภ�คเหนือซ่ึงปลูกก�แฟพันธ์ุอะร�บิก�	

ผลผลิตต่อไร่ลดลง	 เนื่องจ�กสภ�พอ�ก�ศที่ร้อน	

และปริม�ณน้ำ�ฝนน้อย	ต้นก�แฟข�ดน้ำ�	ก�รติด

ผลไม่ดีเท่�ที่ควร	แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อภ�พรวม

ผลผลิตทั้งประเทศ	

	1.	ผลิตก�แฟเพื่อใช้ในโรงง�น	 ผลิตก�แฟ

สำ�เร็จรูป	ร้อยละ	98	และส่งออกในรูปเมล็ด

ก�แฟ	ร้อยละ	2	 	 	

	2.	มีก�รแปรรูปเป็นก�แฟสำ�เร็จรูป	 ก�แฟ	 

3	in	1	และก�แฟพร้อมดื่ม

	3.	ก�แฟไทยไม่ส�ม�รถแข่งขันกับเวียดน�ม	

อินโดนีเซีย	 ได้เนื่องจ�กไทยมีต้นทุนก�รผลิต

สูงกว่�

	4.	ร�ค�ก�แฟขึ้นอยู่กับร�ค�ตล�ดโลก	ร�ค�

ตกต่ำ�ต่อเนื่องหล�ยปีในปี	2550	เป็นต้นม�

ร�ค�ก�แฟเริ่มดีขึ้น		เนื่องจ�กมีคว�มต้องก�ร 

เพิ่มขึ้นทำ�ให้ร�ค�ตล�ดโลกสูงขึ้น  

  

		1.	 เปิดตล�ดต�มข้อตกลง	WTO	ทั้งปริม�ณ

ในโควต�	อัตร�ภ�ษีในและนอกโควต�	และในปี	

2558-2560	จัดสรรปริม�ณนำ�เข�้เมล็ดก�แฟใน

โควต�	5.25	ตัน	และก�แฟสำ�เร็จรูปในโควต�

ปริม�ณ	134	ตัน	 	

	 2.	เพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตและลดต้นทุน 

ก�รผลติโดยก�รจดัระบบในพืน้ท่ีปลกู	พฒัน�	สง่เสรมิ 

ก�รใช้ทรพัย�กรดนิอย่�งมปีระสทิธภิ�พ	ปรบัปรงุ

สวนก�แฟเสื่อมโทรม	 	

	 3.	เพิ่มมูลค�่ผลิตภัณฑ์ก�แฟ	 	

	 4.		พฒัน�	และสง่เสรมิด�้นก�รสร�้งเสถยีรภ�พ

ร�ค�	สง่เสรมิก�รข�ยเมลด็ก�แฟ	ต�มชัน้คณุภ�พ	

บริห�รตล�ดภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ	

การผลิต การตลาด มาตรการ



6.73 4.15 4.93 7.66 7.09 23.48 14.59 8.58 5.20 8.52 3.74 5.33 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 2559

หม�ยเหตุ: ข้อมูลร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร

หน่วย: ร้อยละ

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก
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เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 5,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



การผลิต
 รายการ	 2557	 	2558	 	2559	

การค้า
 รายการ	 2557	 2558	 2559	

ชา

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

 2/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร		

หม�ยเหตุ:	 1.	 ก�รผลิต	ข้อ	1-3	ปี	2559	ข้อมูลพย�กรณ์

	 	 2.	 n.a.	หม�ยถึง	ยังไม่มีข้อมูล		

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

   

 1.	การค้าของโลก	(ล้านตัน)	1/ 2.12 1.96 n.a.

	2.	ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%) 0.69 0.44 n.a.

 3. นำ�เข�้ 2/   

	 3.1	ช�แห้ง	 	 	

	 	 ช�ดำ�	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	2,988		 	3,005		 	5,455	

									 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 	280		 	273		 	354	

							ช�เขียว	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	1,416		 	3,984		 	4,461	

									 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 	182		 	194		 	269	

	 3.2	ผลิตภัณฑ์ช�	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 261	 256	 194

	 	 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 107	 117	 97

 4. ส่งออก2/   

	 4.1	ช�แห้ง	 	 	

	 	 ช�ดำ�	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	781		 	1,029		 	866	

	 	 	 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 	144		 	125		 	122	

	 	 ช�เขียว	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	819		 	811		 	957	

	 	 	 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 	125		 	128		 	162	

				4.2	ผลิตภัณฑ์ช�	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 12,952	 6,745	 4,394

	 	 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 619	 397	 247

	5.	ราคานำาเข้า-ส่งออก	

	 (บาท/กก.)	2/   

	 5.1	ร�ค�นำ�เข้�ช�แห้ง										 105	 67	 63

	 5.2	ร�ค�นำ�เข้�ผลิตภัณฑ์ช�		 412	 458	 500

	 5.3	ร�ค�ส่งออกช�แห้ง		 169	 138	 155

	 5.4	ร�ค�ส่งออกผลิตภัณฑ์ช�		 48	 59	 56

	6.	คู่ค้�ที่สำ�คัญ	 													กัมพูช�	สหรัฐอเมริก�	จีน	 	

	7.	คู่แข่งที่สำ�คัญ														เคนย�	จีน	ศรีลังก�		 	 	

 

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะต้นฤดูฝน    

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

	1.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 86,183	 96,909	 97,938

	 ช�อัสสัมสด	 73,296	 84,418	 85,842

	 ช�จีนสด	 12,887	 12,491	 12,096

	2.	ผลผลิตชาสด	(ตัน)	 40,324	 50,576	 70,262

	 ช�อัสสัมสด	 32,502	 42,588	 62,855

	 ช�จีนสด	 7,822	 7,988	 7,407

	3.	ผลผลิตต่อไร	่(กก.)   

	 ช�อัสสัมสด	 443	 505	 732

	 ช�จีนสด	 607	 639	 612

 4.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)    

	 ช�อัสสัมสด	 6,160	 9,142	 9,353

	 ช�จีนสด	 34,509	 33,892	 32,274

 5.	ราคาที่เกษตรกรขายได	้(บาท/ตัน)   

	 ช�อัสสัมสดคละ	 14,000	 15,000	 14,847

	 ช�จีน	เบอร์	17	สดคละ	 50,000	 70,000	 70,625

 6.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)   

	 ช�อัสสัมสด	 7,840	 5,858	 5,494

	 ช�จีนสด	 15,491	 36,108 38,351

 7. ม�ตรฐ�น   

		 ม�ตรฐ�นใบช�สด	เลขที	่มกษ.5905	-	2556	 	 	

   

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

การผลิต การตลาด มาตรการ

	 ปริม�ณผลผลติช�เพิม่ข้ึน	เนือ่งจ�กเกษตรกร
ไดท้ำ�ก�รตัดแต่งก่ิงและมสีภ�พอ�ก�ศเหม�ะสม 
ต่อก�รแตกยอดอ่อนจึงทำ�ให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน	
นอกจ�กนีปั้จจบัุนเป็นทีต่อ้งก�รท้ังตล�ดภ�ยใน
และภ�ยนอกประเทศ	ส่งผลให้ร�ค�ช�อยู่ใน
เกณฑ์ด	ีจงูใจให้เกษตรกรขย�ยเนือ้ทีป่ลูกช�แทน
สวนผลไม้เก่�และในที่ปล่อยว�่ง	ประกอบกับ 
มีก�รส่งเสริมจ�กภ�คเอกชนให้คำ�แนะนำ�ใน
ด�้นก�รดูแลรักษ�ต้นช�		

	 1.	ผลผลิตช�เพื่อใช้ในประเทศร้อยละ	81	

ส่งออกร้อยละ	19	 	 	

	 2.	ไทยไมส่�ม�รถแขง่ขนักบัประเทศเวยีดน�ม		 

และอินโดนีเซียได้เนื่องจ�กมีต้นทุนก�รผลิต

ต่ำ�กว่�	และร�ค�ถูกกว่�   

	 1.	เปิดตล�ดต�มขอ้ตกลง	WTO	ทัง้ปรมิ�ณ

ในโควต�อัตร�ภ�ษีในและนอกโควต�	 และใน

ปี	2558	-	2560		จัดสรรปริม�ณนำ�เข้�ช�ใน

โควต�	625	ตัน	เป็นช�ใบ	ร้อยละ	30	และ

ช�ผง	ร้อยละ	70	 	

 2.	เพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิต	ลดต้นทุนก�รผลิต

	 3.	พัฒน�กลุ่มเกษตรกร	ผู้ประกอบก�รช�	

ในก�รผลิตให้ได้ม�ตรฐ�นสู่ส�กล	 	



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทย

0.31 12.64 31.10 12.75 5.21 2.82 3.22 4.96 11.18 9.32 6.18 0.31

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 2559

34

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 500

< 500

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



การผลิต
 รายการ	 2557	 	2558	 	2559	 	

การค้า
 รายการ	 2557	 2558	 2559

พริกไทย

ที่ม�: 1/	International	Trade	Centre	2/ สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร 

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

	1.	 จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 943	 1,057	 1,065

	2.	 เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 2,575	 2,752	 3,098

 3. ผลผลิต (ตัน)	 1,174	 1,405	 1,364

	4.	 ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 456	 511	 440

 5. ต้นทุนก�รผลิต   

		 พริกไทยดำ�แห้ง	(บ�ท/ตัน)	 94,713	 91,571	 96,599

	6.	 ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

		 พริกไทยดำ�คละ		 243,840	 335,930	 358,730

	7.	 ผลตอบแทนสุทธ	ิ(บาท/ตัน)	 149,127	 244,359	 262,131

 8. ม�ตรฐ�น   

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

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

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

	3.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 4,129	 4,395	 4,771

 4. นำ�เข้� 2/   

		 ปริม�ณ	(ตัน)			 3,606		 	3,367		 	3,829	

		 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	840.00		 	1,188.19		 	1,262.13	

 5. ส่งออก	2/   

		 ปริม�ณ	(ตัน)			 330		 	378		 	421	

		 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	71.40		 	51.15		 	57.60	

 6.	ราคาส่งออก	(บาท/กก.)	2/	 	216.50		 	135.37		 	136.82	

	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.-ธ.ค. (มี.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)     
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การผลิต การตลาด มาตรการ

	 เนื้อที่ให้ผลปี	 2559	 เพิ่มขึ้นจ�ก 
ปี	2558	เนื่องจ�กเนื้อที่ปลูกใหม่ในปี	2557	
เร่ิมทยอยให้ผลผลติ	สำ�หรับผลผลิตและผลผลติ
ต่อไร่ลดลง	 ในจังหวัดระยอง	 และจันทบุร	ี
เนื่องจ�กปีนี้สภ�พดินฟ้�อ�ก�ศแปรปรวน
ไม่เอื้ออำ�นวยต่อก�รเจริญเติบโต	 ประสบ
ภัยแล้ง	 ปริม�ณน้ำ�ไม่เพียงพอ	 ส่งผลให้ 
พริกไทยออกช่อสั้น	 ติดผลไม่สม่ำ�เสมอ	 
และพริกไทยเป็นโรคเช้ือร�	(โรคกระโปรงเหีย้น)	 
ในแหล่งผลิตที่สำ�คัญ

	 1.	 ปริม�ณผลผลิตไม่เพียงพอกับ 
คว�มต้องก�รใช้ในประเทศ	 จึงต้องนำ�เข้� 
จ�กประเทศเวียดน�ม	อนิเดยี	และอนิโดนเีซยี
	 2.	 เปิดตล�ดพริกไทยภ�ยใต้ข้อผูกพัน	
WTO	ปริม�ณในโควต�	45	ตัน	อัตร�ภ�ษีใน
โควต�ร้อยละ	27	และอัตร�ภ�ษีนอกโควต�
ร้อยละ	51	เพื่อบริห�รจัดก�รก�รนำ�เข้� 
   

	 1.	เพิม่ประสทิธภิ�พก�รผลติ	และสง่เสรมิ
ให้เกษตรกรผลิตสินค้�ต�มหลักก�รถ่�ยทอด
เทคโนโลยีก�รผลิตที่ดีที่เหม�ะสม	(GAP)	
	 2.	สนับสนุนให้มีก�รปลูกพริกไทยอินทรีย์	
เพื่อสร้�งมูลค�่เพิ่ม	
	 3.	ให้	มกอช.	จัดทำ�ม�ตรฐ�นพริกไทย 
	 4.	สนับสนุนให้โรงง�นแปรรูปได้รับก�ร
รับรองม�ตรฐ�นที่ดี	 (GMP)	 เพื่อให้สินค้� 
พริกไทยได้ม�ตรฐ�นก�รส่งออกต�มคว�ม
ต้องก�รของตล�ด	 	



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะพร้าวของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

หม�ยเหตุ: ข้อมูลร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร

8.58 8.95 8.59 8.71 9.72 9.34 9.50 9.48 8.91 8.68 8.62 0.92 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 2559

36

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 20,000

5,001-20,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



การผลิต
 รายการ	 2557	 	2558	 	2559	

การค้า
 รายการ	 2557	 2558	 2559	

มะพร้าว

ที่ม�: 1/ สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร 

หม�ยเหตุ: 1. ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2559	ข้อมูลพื้นฐ�น

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

  

	1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 251,778	 235,992	 225,384

	2.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 1,241,223	 1,185,177	 1,135,821

 3. ผลผลิตผลแก่ (ตัน)	 970,730	 904,025	 857,710

	4.	ผลผลิตต่อไร	่(กก.)	 782	 763	 755

	5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 4,212	 4,297	 4,308

	6.	ราคาที่เกษตรกรขายได	้(บาท/ตัน)   

		 มะพร้�วผลแห้งทั้งเปลือกชน�ดใหญ่		 9,168	 7,768	 11,488

	7.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 4,956	 3,471	 7,180

 8. ม�ตรฐ�น   

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

	1.ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 1,128,730			1,085,510		 1,115,620
 2. นำ�เข�้ 1/	   
  2.1 มะพร�้วผลแห้ง	 	 	
   ปริม�ณ	(ตัน)	 	89,270		 	114,052		 171,848
   มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 	656		 	955		 1,843
  2.2	กะทิสำ�เร็จรูป   
   ปริม�ณ	(ตัน)	 	27,793		 	28,600		 39,054
   มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 	1,054		 	966		 1,536
 3. ส่งออก 1/	   
  3.1	มะพร้�วผลสด	 	 	
   ปริม�ณ	(ตัน)	 	60,797		 	82,818		 79,052
   มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 	1,347		 	2,008		 2,108
  3.2	มะพร้�วฝอย	 	 	
   ปริม�ณ	(ตัน)	 	3,441		 	2,311		 1,338
  มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 	324		 	182		 68
  3.3	กะทิสำ�เร็จรูป   
   ปริม�ณ	(ตัน)	 	179,297		 	182,354		 201,497
   มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 	9,721		 	9,701		 10,928
	4.	ราคานำาเข้า	(บาท/ตัน)	1/   
  4.1	มะพร้�วผลแห้ง	 	7,351		 	8,375		 10,722
  4.2	กะทิสำ�เร็จรูป	 	37,938		 	33,793		 39,340
 5.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	1/   
  5.1	มะพร้�วผลสด	 	22,148		 	24,247		 26,672
  5.2	มะพร้�วฝอย	 	94,231		 78,595	 50,760
  5.3	กะทิสำ�เร็จรูป	 	54,217		 	53,200		 54,236
	6.	คู่ค้าที่สำาคัญ   
  6.1	มะพร้�วผลสด	 สหรัฐอเมริก�	จีน	ฮ่องกง	ออสเตรเลีย
	 6.2	มะพร้�วฝอย	 สหรัฐอเมริก�	ตุรกี	ป�กีสถ�น	 	
  6.3	กะทิสำ�เร็จรูป	 สหรัฐอเมริก�	สหร�ชอ�ณ�จักร		 		
	 	 	 ออสเตรเลีย		 	
	7.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 อินโดนีเซีย	เวียดน�ม	 	

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน 

เก็บเกี่ยว: ม.ค.-ธ.ค. 
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การผลิต การตลาด มาตรการ

	 เนื้อที่ให้ผล	 ปี	 2559	 ลดลงจ�กปี	 2558	

เนื่องจ�กมะพร้�วได้รับผลกระทบจ�กก�รระบ�ด

ของแมลงศัตรูพืชม�หล�ยปี	ทำ�ให้ต้นมะพร้�วถูก

ทำ�ล�ย	บ�งสว่นเริม่ไมใ่ห้ผลผลติ	เกษตรกรจงึปรบั

เปลีย่นไปปลกูพชืชนดิอืน่	เชน่	ป�ลม์น้ำ�มนั	สำ�หรบั

ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ลดลงเล็กน้อย	เนื่องจ�ก

พบก�รระบ�ดของศัตรูพืชแต่ไม่รุนแรง	

	 	 	 	 1.	 คว�มต้องก�รใช้มะพร�้วผลในประเทศ

ข้ึนอยู่กับปริม�ณผลผลิตในประเทศโดยใช้เพื่อ

ก�รบริโภคโดยตรงร้อยละ	 60	 ใช้เป็นวัตถุดิบใน

อุตส�หกรรมกะทิสำ�เร็จรูปร้อยละ	35	และใช้ใน

อุตส�หกรรมสกัดน้ำ�มันมะพร�้วร้อยละ	 5	 ของ

ผลผลิตทั้งหมด	 	

				2.	ก�รนำ�เข้�มะพร้�วผลและกะทิสำ�เร็จรูป	

มแีนวโน้มเพิม่ข้ึน	โดยนำ�ม�ใชใ้นอตุส�หกรรมกะทิ

กระป๋องสำ�เร็จรูปเพื่อก�รส่งออก  

				3.	ก�รส่งออก	ส่วนใหญ่อยู่ในรูปมะพร้�วผล

สด	และกะทสิำ�เรจ็รูป	โดยมีแนวโนม้เพิม่ขึน้อย่�ง

ต่อเนื่อง	เนื่องจ�กผู้บริโภคในต�่งประเทศมีคว�ม

นิยมบริโภคมะพร้�วผลสด	 และใช้กะทิสำ�เร็จรูป

ในก�รปรุงอ�ห�รเพิ่มสูงขึ้น	 	

  

	 คณะกรรมก�รพชืน้ำ�มนัและน้ำ�มนัพชื	ในคร�ว
ประชุมครั้งที	่1/2559	เมื่อวันที่	24	พฤศจิก�ยน	
2559	ที่ประชุมมีมต	ิดังนี้			
	 1.	 ก�รบริห�รก�รนำ�เข้�ภ�ยใต้กรอบ	 WTO	
AFTA	และ	FTA	กำ�หนดช่วงเวล�นำ�เข�้มะพร�้วผล	 
เนื้อมะพร�้วแห้ง	เดือนมกร�คม-พฤษภ�คม	และ
พฤศจกิ�ยน-ธนัว�คม	และน้ำ�มนัมะพร�้ว	ส�ม�รถ
นำ�เข้�ได้โดยไมก่ำ�หนดช่วงเวล�สำ�หรบัมะพร�้วเปน็
ฝอยจัดสรรให้นิติบุคคล	 และเป็นโรงง�นที่ใช้เป็น
วัตถุดิบในกิจก�รของตนเองและดำ�เนินกิจก�รอยู่
ในปัจจุบัน	และมีประวัติก�รนำ�เข้�ย้อนหลัง	3	ปี
	 2.	 ยุทธศ�สตร์มะพร้�ว	 โดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	จัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภ�พก�รผลิต	 และปริม�ณผลผลิต	 โดย
ใช้ก�ร	Zoning	ตลอดจนก�รวิจัยและพัฒน�เพื่อ
แก้ไขปัญห�ก�รข�ดแคลนผลผลิตภ�ยในประเทศ
และเพื่อใช้นวัตกรรมในก�รเพิ่มมูลค�่ผลผลิต	
 



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกลำ ไยของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

14.31 11.86 4.32 2.25 1.04 0.62 12.52 17.71 5.43 4.04 11.94 13.96 เชียงใหม	่ลำ�พูน	

จันทบุร	ี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 2559

38

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 50,000

20,001-50,000

5,001-20,000

≤ 5,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



การผลิต
 รายการ	 2557	 	2558	 	2559

การค้า
 รายการ	 2557	 2558	 2559

ลำ ไย

ที่ม�: 1/ สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร 

หม�ยเหตุ :	 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2558-2559	ข้อมูลเบื้องต้น

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

  

	1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 232,446	 231,491	 231,569

	2.	เนื้อที่ให้ผล		(ไร่)	 1,052,058	 1,060,391	 1,052,257

 3. ผลผลิต  (ตัน)	 994,904	 872,122	 755,651

	4.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 946	 822	 718

 5.	ต้นทุนการผลิต		(บาท/ตัน)	 10,969	 12,541	 13,155

 6.	ราคาที่เกษตรกรขายได	้(บาท/ตัน) 

	 6.1	ลำ�ไยเกรด	A					 25,370	 28,570	 33,240

	 6.2	ลำ�ไยเกรด	AA		 29,595	 34,542	 38,662

	7.	ผลตอบแทนสุทธิลำาไยเกรด	A			 14,401	 16,029	 20,085

	 (บ�ท/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�ชนะบรรจุ	

	 	 มอก.	68	-	2531	 	 	

   

	1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 	50,000		 	30,000		 	25,000	

 2. ส่งออก 1/   

	 2.1	ลำ�ไยสด   

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	357,185		 	431,121		 	415,854	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	7,934		 	9,753		 	11,616	

	 2.2	ลำ�ไยอบแห้ง   

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	196,688		 	110,729		 	125,518	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	5,510		 	5,426		 	8,440	

	 2.3	ลำ�ไยบรรจุภ�ชนะอัดลม   

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	11,641		 	11,374		 	11,052	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	601		 	631		 	660	

	 2.4	ลำ�ไยแช่แข็ง   

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	45		 	40		 	41	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	7		 	3		 	5	

	3.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	1/   

		 3.1	ลำ�ไยสด		 	22,212		 	22,622		 	27,934	

		 3.2	ลำ�ไยอบแห้ง		 	28,014		 	49,003		 	67,238	

		 3.3	ลำ�ไยบรรจุภ�ชนะอัดลม	 	51,625		 	55,486		 	59,744	

		 3.4	ลำ�ไยแช่แข็ง		 	160,626		 	80,631		 	131,267	

	4.	คู่ค้าที่สำาคัญ   

		 4.1	ลำ�ไยสด		 เวียดน�ม	จีน	อินโดนีเซีย		 	

		 4.2	ลำ�ไยอบแห้ง		 เวียดน�ม	จีน	เมียนม�	 	

		 4.3	ลำ�ไยบรรจุภ�ชนะอัดลม	 ม�เลเซีย	สิงคโปร์	อินโดนีเซีย		 	

		 4.4	ลำ�ไยแช่แข็ง		 ฮ่องกง	ญี่ปุ่น		เวียดน�ม	 	

	5.	คู่แข่งที่สำาคัญ เวียดน�ม	จีน	 	

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน 

เก็บเกี่ยว: ม.ค.-ธ.ค. (ม.ค. และ ส.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก) 
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การผลิต
การตลาด

มาตรการ

	 เนือ้ท่ีให้ผล	ป	ี2559	ลดลงจ�กป	ี2558	เนือ่งจ�ก

ได้รับผลกระทบจ�กภัยแล้ง	ทำ�ให้ต้นลำ�ไยในภ�คเหนือ

และภ�คตะวันออกเฉยีงเหนอื	ยนืต้นต�ยเปน็จำ�นวนม�ก	

ส่วนผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ลดลง	 จ�กปัญห�ภัยแล้ง

ทำ�ให้ต้นลำ�ไยข�ดน้ำ�	 ลำ�ไยที่ติดผลแล้วหยุดก�รเจริญ

เติบโต	 บ�งส่วนผลแห้งมีขน�ดเล็ก	 ไม่ได้คุณภ�พต�ม

ที่ต้องก�ร	

	 1.	ไทยเป็นผู้ส่งออกร�ยใหญ่	มูลค่�ก�รส่งออก
ปีละประม�ณ	10,000	ล้�นบ�ท	
	 2.	ปจัจบุนัมผีูร้วบรวมผลผลติ	(ล้ง)	ดำ�เนินก�ร
โดยช�วจีนและเวียดน�มเข้�ม�รวบรวมลำ�ไยเพื่อ
ส่งออกไปจีน	เวียดน�ม	อินโดนีเซีย	และประเทศ 
อื่นๆ	เพิ่มขึ้น	
	 3.	ตล�ดที่มีศักยภ�พ	ได้แก่	อินเดีย	สหภ�พ
ยุโรป	และสหรัฐอเมริก�	 	 	
 4.	 ตล�ดจีนกำ�หนดส�รซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ตกค้�งในเนื้อลำ�ไย	ไม่เกิน	50	มิลลิกรัม/กิโลกรัม		
ขณะที่ม�เลเซียกำ�หนดไม่เกิน	 30	 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม	
 5.	 สหรัฐอเมริก�	 ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์	
อนญุ�ตนำ�เข้�ลำ�ไยทีผ่�่นก�รฉ�ยรงัสแีกมม�่	โดย
สหรัฐอเมริก�	กำ�หนดที่ระดับ	400	เกรย ์
 6.	ส่งออกไปเวียดน�ม	ล�ว	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	
เพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่ส�ม	ได้แก่	จีน		
  

 1.	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบ�ย 
ส่งเสริมก�รปลูกในเขตเหม�ะสม	 (Zoning)	 และ
ต�มแผนที่เกษตร	(Agri	–	Map)	ในลักษณะระบบ
ส่งเสริมก�รเกษตรแบบแปลงใหญ่ต�มระบบ	GAP	
ให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของตล�ด	
 2.	 ดำ�เนินก�รต�มยุทธศ�สตร์พัฒน�ผลไม้ไทย 
ปี	2558-2562	โดยระยะที	่1	(ปี	2558-2560)	เน้นก�ร 
จัดตั้งกลุ่มสร้�งเครือข�่ยและส่งเสริมคว�มเข้มแข็ง
ของสถ�บันเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลคุณภ�พในพื้นที่ 
ก�รผลิตต�มเขตคว�มเหม�ะสม	 (Zoning)	 และ 
ระยะที	่2	(ปี	2561-2562)	เนน้ก�รพฒัน�ผลติภณัฑ์
ผลไม้แปรรูปในก�รขย�ยตล�ดทั้งในและต่�งประเทศ	
 3.	บริห�รจดัก�รอปุท�นใหส้อดคลอ้งกบัอปุสงค	์
โดยจังหวัด	และ	Single	Command	ระดับจังหวัด
มีเกษตรจังหวัดเป็นผู้กำ�กับดูแล  
 4.	ลดต้นทนุก�รผลติโดย	ลดก�รใชปั้จจยัก�รผลติ
เพิม่ผลผลติตอ่ไร่	เพิม่ก�รบรหิ�รจดัก�รว�งแผนและ
เพิ่มช่องท�งก�รตล�ด		 	



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

1.16 1.35 3.38 13.49 24.42 12.05 11.26 16.76 9.45 4.98 1.22 0.48 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 2559

40

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 50,000

10,001-50,000

2,001-10,000

≤ 2,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



การผลิต
 รายการ	 2557	 	2558	 	2559

การค้า
 รายการ	 2557	 2558	 2559

ทุเรียน

ที่ม�: 1/ สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร    
หม�ยเหตุ:	 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-4		ปี	2559	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)	 123,517	 125,205	 128,167

	2.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 570,556	 573,282	 581,659

 3. ผลผลิต (ตัน)	 631,773	 601,884	 517,955

 4.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 1,107	 1,050	 890

 5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 15,078	 15,722	 17,700

 6. ราคาที่เกษตรกรขายได	้(บาท/ตัน)	   

  ทุเรียนพันธุ์หมอนทองคละ	 34,290	 46,960	 62,960

	7.	ผลตอบแทนสุทธ	ิ(บาท/ตัน)	 19,212	 31,238	 45,260

 8. ม�ตรฐ�น   

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

 1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 238,766	 214,810	 100,834	

 2. ส่งออกรวม (ตันสด) 1/	 393,009	 388,522	 417,122	

  2.1 ทุเรียนสด	 	 	 	 	 

  ปริม�ณ	(ตัน)	 369,602	 358,192	 402,660	

   มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 12,436	 13,246	 17,469	

  2.2	ทุเรียนแช่แข็ง	 	 	 	

   ปริม�ณ	(ตัน)	 17,143	 22,187	 20,430	

   มูลค่�	(ล�้นบ�ท)		 	1,131		 	1,945		 	2,173		

  2.3	ทุเรียนกวน	 	 	 	

   ปริม�ณ	(ตัน)	 455	 690	 720	

   มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 	58		 	82		 	90		

  2.4	ทุเรียนอบแห้ง	 	 	 	

   ปริม�ณ	(ตัน)	 	353		 	401		 	340		

   มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 	218		 	290		 	282		

 3.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	1/    

  3.1	ทุเรียนสด	 33,646	 36,981	 43,383	

  3.2	ทุเรียนแช่แข็ง	 65,995	 87,653	 106,349	

  3.3	ทุเรียนกวน	 127,534	 119,532	 125,158	

  3.4	ทุเรียนอบแห้ง	 615,886	 723,169	 828,736	

	4.	คู่ค้าที่สำาคัญ    

  4.1	ทุเรียนสด	 	จีน	ฮ่องกง	เวียดน�ม		 	 	

  4.2	ทุเรียนแช่แข็ง	 	จีน	สหรัฐอเมริก�	เวียดน�ม	 	 	

  4.3	ทุเรียนกวน	  รัสเซีย	เนเธอร์แลนด์	จีน	   

  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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	 เนื้อที่ให้ผล	ป	ี 2559	 เพิ่มขึ้นจ�กปี	 2558	
จ�กก�รขย�ยเนื้อท่ีปลูกในปี	 2554	 ที่มีก�ร 
ส่งเสริมจ�กหน่วยง�นภ�ครัฐ	 เริ่มให้ผลผลิตปีน้ี
เป็นปีแรก	ประกอบกับร�ค�ทุเรียนในช่วง	3-4	ปี
ที่ผ่�นม�	อยู่ในเกณฑ์ด	ีมีแนวโน้มสูงขึ้น	จูงใจให้
เกษตรกรหันม�ปลกูทเุรยีนเพิม่ข้ึน	สำ�หรบัผลผลติ
และผลผลิตต่อไร่ลดลง	 เนื่องจ�กสภ�พอ�ก�ศ 
ไมเ่อือ้อำ�นวย	แห้งแลง้	รอ้นจดั	ในชว่งเดอืนมีน�คม 
ถึงเดอืนพฤษภ�คม	ประกอบกบัปริม�ณน้ำ�ฝนนอ้ยใน
ช่วงทเุรยีนออกดอก	ก�รออกดอกนอ้ย	ดอกแหง้ฝอ่	 
และบ�งส่วนที่ติดผลอ่อนแล้ว	ผลอ่อนร่วง

	 1.	มีส่วนแบ่งก�รตล�ดในตล�ดโลกร้อยละ	80

	 2.	ปัจจบัุนมผู้ีรวบรวมผลผลติ	(ลง้)	ทีด่ำ�เนนิ

ก�รโดยช�วจีนและเวียดน�มเข้�ม�รวบรวม	 

เพือ่สง่ออกไป	จนี	เวยีดน�ม	และประเทศอืน่ๆ	 

เพิ่มขึ้น	

	 3.	 ตล�ดใหม่ที่มีศักยภ�พสำ�หรับทุเรียนสด	

ได้แก่	เก�หลีใต้	

	 4.	 ตล�ดจีนมีคว�มต้องก�รอย่�งต่อเน่ือง	

โดยเฉพ�ะมณฑลเสฉวน	

 1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบ�ย	 
สง่เสรมิก�รปลกูในเขตเหม�ะสม	(Zoning)	และ
ต�มแผนทีเ่กษตร	(Agri	–	Map)	ในลกัษณะระบบ
สง่เสริมก�รเกษตรแบบแปลงใหญ่ต�มระบบ	GAP	 
ให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของตล�ด	
	 2.	ดำ�เนนิก�รต�มยทุธศ�สตรพ์ฒัน�ผลไมไ้ทย 
ปี	2558-2562	โดยระยะที่	1	(ป	ี2558-2560)	 
เน้นก�รจัดตั้งกลุ่มสร้�งเครือข่�ย	 และส่งเสริม 
คว�มเข้มแข็งของสถ�บันเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผล
คณุภ�พ	ในพืน้ท่ีก�รผลติต�มเขตคว�มเหม�ะสม	 
(Zoning)	และระยะที่	2	(ปี	2561-2562)	เน้น
ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปในก�รขย�ย
ตล�ดทั้งในและต่�งประเทศ	
	 3.	บรหิ�รจดัก�รอปุท�นใหส้อดคลอ้งกบัอปุสงค์	
โดยจงัหวัด	และSingle	Command	ระดบัจงัหวดั	
มีเกษตรจังหวัดเป็นผู้กำ�กับดูแล	
	 4.	ลดต้นทุนก�รผลิตโดย	ลดก�รใช้ปัจจัยก�ร
ผลิต	 เพิ่มผลผลิตต่อไร่	 เพิ่มก�รบริห�รจัดก�ร	
ว�งแผนและเพิ่มช่องท�งก�รตล�ด

การผลิต การตลาด มาตรการ

 



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

0.29 6.73 18.32 23.73 8.96 14.33 24.32 2.60 0.16 0.56 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 2559

42

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 20,000

5,001-20,000

2,001-5,000

≤ 2,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



การผลิต
 รายการ	 2557	 	2558	 	2559	 	

การค้า
 รายการ	 2557	 2558	 2559	

มังคุด

ที่ม�: 1/สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร  

หม�ยเหตุ: ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2559	ข้อมูลเบื้องต้น	 	     

	1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 85,828	 85,055	 84,101

	2.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 412,634	 415,020	 419,245

 3. ผลผลิต (ตัน)	 289,374	 199,911	 187,755

	4.	ผลผลิตต่อไร	่(กก.)	 701	 482	 448

	5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 13,418	 18,240	 19,273

	6.	ราคาที่เกษตรกรขายได	้(บาท/ตัน)   

 มังคุดคละ		 20,180	 34,870	 35,560

	7.	ผลตอบแทนสุทธ	ิ(บาท/ตัน)	 6,762	 16,630	 16,287

 8. ม�ตรฐ�น   

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

 

	1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 93,521	 21,172	 44,419

 2. ส่งออกรวม (ตันสด) 1/	 195,838	 178,689	 143,226

 2.1 มังคุดสด	 	 	

  ปริม�ณ	(ตัน)	 195,108	 178,384	 142,855

  มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 4,781	 4,331	 4,274

 2.1	มังคุดแช่แข็ง	 	 	

  ปริม�ณ	(ตัน)	 729	 305	 371

  มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 55	 19	 35

	3.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	1/   

 3.1	มังคุดสด	 24,503	 24,277	 29,919

 3.2	มังคุดแช่แข็ง	 74,933	 62,646	 93,366

	4.	คู่ค้าที่สำาคัญ   

 4.1	มังคุดสด	 เวียดน�ม	จีน	ฮ่องกง		 	

 4.2	มังคุดแช่แข็ง	 เก�หลีใต	้ไต้หวัน	จีน	 	

	5.	คู่แข่งที่สำาคัญ อินโดนีเซีย	เวียดน�ม		 	

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน 

เก็บเกี่ยว:  มี.ค.-ธ.ค. (พ.ค.-มิ.ย. และ ก.ย. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)  
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	 1.	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบ�ยส่งเสริมก�รปลูกในเขตเหม�ะสม	 (Zoning)	 และต�ม 
แผนที่เกษตร	(Agri	–	Map)	ในลักษณะระบบส่งเสริมก�รเกษตรแบบแปลงใหญ่ต�มระบบ	GAP	ให้สอดคล้อง
กับคว�มต้องก�รของตล�ด		 	
	 2.	ดำ�เนินก�รต�มยุทธศ�สตร์พัฒน�ผลไม้ไทยปี	2558-2562	โดยระยะที่	1	(ปี	2558-2560)	เน้นก�ร
จัดตั้งกลุ่มสร้�งเครือข่�ยและส่งเสริมคว�มเข้มแข็งของสถ�บันเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลคุณภ�พในพื้นท่ีก�รผลิต 
ต�มเขตคว�มเหม�ะสม	(Zoning)	และระยะที่	2	(ปี	2561-2562)	เน้นก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปใน
ก�รขย�ยตล�ดทั้งภ�ยในและต่�งประเทศ	 	 	
	 3.	 บริห�รจัดก�รอุปท�นให้สอดคล้องกับอุปสงค์	 โดยจังหวัดและ	Single	Command	 ระดับจังหวัด	 
มีเกษตรจังหวัดเป็นผู้กำ�กับดูแล   
	 4.	 ลดต้นทุนก�รผลิตโดยลดก�รใช้ปัจจัยก�รผลิต	 เพิ่มผลผลิตต่อไร่	 เพิ่มก�รบริห�รจัดก�รว�งแผน 
และเพิ่มช่องท�งก�รตล�ด

การตลาด

มาตรการ

การผลิต

						เนื้อที่ให้ผลปี	2559	เพิ่มขึ้นจ�กปี	2558	จ�กก�ร

ขย�ยเนื้อที่ปลูกใหม่เมื่อปี	2552	ในแหล่งผลิตภ�คกล�ง	 

และภ�คใต้	 เริ่มให้ผลในปีนี้เป็นปีแรก	สำ�หรับผลผลิตและ 

ผลผลิตต่อไร่ลดลง	 เนื่องจ�กฝนทิ้งช่วง	 มังคุดข�ดน้ำ�และ 

ตดิดอกนอ้ยประกอบกับสภ�พอ�ก�ศแปรปรวน	หน�วสลบัฝน

ทำ�ให้มังคุดติดดอกหล�ยรุ่น	โดยเฉพ�ะรุ่นแรกๆ	มีฝนตกใน

ระหว่�งแทงช่อดอก	สง่ผลใหม้งัคดุแตกใบออ่นแทนก�รออกดอก	 

	 1.	ปัจจุบันมีผู้รวบรวมผลผลิต	(ล้ง)	ที่ดำ�เนินก�รโดยช�วจีน 
และเวียดน�มเข้�ม�รวบรวมดำ�เนนิธรุกิจในประเทศเพือ่สง่ออก
ไปประเทศอื่นๆ	เพิ่มขึ้น		 	
	 2.	ตล�ดที่มีศักยภ�พส่งออกมังคุดเพิ่มขึ้น	 ได้แก่	 เก�หลีใต้	
และมณฑลเสฉวนของจีน	 	 	
	 3.	 ก�รส่งออกผลสดไปสหรัฐอเมริก�ต้องผ่�นก�รฉ�ยรังสี 
แกรมม�่ที่ระดับ	400	เกรย์	 	 	
	 4.	มกี�รนำ�เข้�มงัคุดจ�กอินโดนเีซยีเพิม่ข้ึน	โดยผ�่น	3	จังหวัด
ภ�คใต้เพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่ส�ม	ได้แก่	จีน	เวียดน�ม	
	 5.	ส่งออกไปเวียดน�ม	ล�ว	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	เพื่อส่งต่อไป
ยัง	ประเทศท่ีส�ม	ได้แก่	จีน	 	 	
 



ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

0.03 4.04 20.49 28.22 12.92 10.66 13.66 9.41 0.25 0.32 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 2559

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทย
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เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 5,000

2,001-5,000

501-2,000

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



การผลิต
 รายการ	 2557	 	2558	 	2559	 	

การค้า
 รายการ	 2557	 2558	 2559

เงาะ

	1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 47,368	 47,443	 46,585

	2.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 284,626	 278,071	 270,914

 3. ผลผลิต (ตัน)	 322,748	 313,870	 214,474

	4.	ผลผลิตต่อไร	่(กก.)	 1,134	 1,129	 792

	5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 9,432	 9,445	 12,375

	6.	ราคาที่เกษตรกรขายได	้(บาท/ตัน)   

		 เง�ะโรงเรียนคละ	 	18,340		 	22,070		 	34,200	

	7.	ผลตอบแทนสุทธ	ิ(บาท/ตัน)	 	8,908		 	12,625		 	21,825	

 8. ม�ตรฐ�น   

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

 

   

	1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 309,600	 303,384	 206,057

 2. ส่งออกรวม (ตันสด) 1/	 12,121	 12,864	 9,542

		 2.1	เง�ะสด	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 3,882	 6,943	 2,233

	 	 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 119.61	 182.62	 112.07

		 2.2	เง�ะบรรจุภ�ชนะอัดลม	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	2,404		 	2,063		 	2,305	

	 		 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 	145.97		 	130.19		 	157.70	

		 2.3	เง�ะสอดไส้สับปะรดในน้ำ�เชื่อม    

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	6,826		 	4,295		 	5,751	

		 	 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 	277.84		 	194.16		 	279.24	

	3.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	1/   

		 3.1	เง�ะสด		 30,807	 26,302	 50,188

		 3.2	เง�ะบรรจุภ�ชนะอัดลม		 60,725	 63,105	 68,422

  3.3	เง�ะสอดไส้สับปะรดในน้ำ�เชื่อม		40,701	 45,211	 48,558

	4.	คู่ค้าที่สำาคัญ   

		 4.1	เง�ะสด		 สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์	โอม�น	 	

	 		 	 ซ�อุดิอ�ระเบีย		 	

		 4.2	เง�ะบรรจุภ�ชนะอัดลม		 จีน	เมียนม�	กัมพูช�		 	

  4.3 เง�ะสอดไส้สับปะรดในน้ำ�เชื่อม		สหรัฐอเมริก�	สิงคโปร์	ม�เลเซีย		

	5.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 อินโดนีเซีย	เวียดน�ม	 	

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน 

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

 

ที่ม�: 1/ สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร	  

หม�ยเหตุ: 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2559	ข้อมูลเบื้องต้น

 2 อัตร�แปลง	เง�ะสด	1.34	กก. = เง�ะบรรจุภ�ชนะอัดลม	1	กก.

		 	 		เง�ะสด	0.734	กก. = เง�ะสอดไส้สับปะรดในน้ำ�เชื่อม	1	กก.	 
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มาตรการ

การตลาด
การผลิต

	 เนือ้ทีใ่ห้ผล	ปี	2559	ลดลงจ�กป	ี2558	เนือ่งจ�ก 

เกษตรกรโค่นตน้เง�ะท้ิง	เพือ่เปลีย่นไปปลกูพชือ่ืน	เชน่	 

ทุเรียน	ส้มเขียวหว�น	สับปะรด	ป�ล์มน้ำ�มัน	และ

มันสำ�ปะหลังโรงง�น	ประกอบกับในปีนี้สภ�พอ�ก�ศ

รอ้นและแห้งแลง้	ทำ�ให้ตน้เง�ะในบ�งพ้ืนท่ียนืตน้ต�ย	 

ผลผลติและผลผลติต่อไรลดลง	เนือ่งจ�กสภ�พอ�ก�ศ

ไมเ่อือ้อำ�นวย	สภ�พอ�ก�ศทีร่อ้นจดั	และกระทบแลง้	 

ปรมิ�ณน้ำ�ฝนไมเ่พยีงพอในก�รสะสมอ�ห�รของตน้เง�ะ	 

ส่งผลให้ก�รออกดอกน้อยกว�่ปีที่แล้ว

	 1.	ตล�ดใหม่ที่มีศักยภ�พสำ�หรับเง�ะสด	 ได้แก่	 โอม�น	และก�ต�ร์	
เง�ะบรรจภุ�ชนะอดัลม	ไดแ้ก	่ฝรัง่เศส	และเก�หลใีต	้เง�ะสอดไสส้บัปะรด
ในน้ำ�เชื่อม	ได้แก่	จีน	และป�กีสถ�น 
	 2.	ก�รส่งออกเง�ะสดไปสหรัฐอเมริก�	ต้องผ่�นก�รฉ�ยรังสีแกมม่�ที่
ระดับ	400	เกรย์

	 1.	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบ�ยส่งเสริมก�รปลูกในเขตเหม�ะสม	 (Zoning)	 
และต�มแผนที่เกษตร	 (Agri	 –	 Map)	 ในลักษณะระบบส่งเสริมก�รเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ต�มระบบ	GAP	ให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของตล�ด	
	 2.	ดำ�เนินก�รต�มยุทธศ�สตร์พัฒน�ผลไม้ไทยป	ี2558-2562	โดยระยะที	่1	(ปี	2558-2560)	 
เนน้ก�รจดัตัง้กลุม่สร�้งเครอืข่�ยและสง่เสรมิคว�มเข้มแข็งของสถ�บันเกษตรกรผูผ้ลติไมผ้ลคณุภ�พ
ในพืน้ท่ีเหม�ะสม	(Zoning)	และระยะที	่2	(ป	ี2561-2562)	เนน้ก�รพฒัน�ผลิตภณัฑผ์ลไมแ้ปรรปู
ในก�รขย�ยตล�ดทั้งในและต่�งประเทศ	 	
	 3.	 บริห�รจัดก�รอุปท�นให้สอดคล้องกับอุปสงค์	 โดยจังหวัด	 และ	 Single	 Command 
ระดับจังหวัด	มีเกษตรจังหวัดเป็นผู้กำ�กับดูแล  
	 4.	 ลดต้นทุนก�รผลิตโดยลดก�รใช้ปัจจัยก�รผลิต	 เพิ่มผลผลิตต่อไร่	 เพิ่มก�รบริห�รจัดก�ร	
ว�งแผนและเพิ่มช่องท�งก�รตล�ด		 	
  



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกลิ้นจี่ของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

 1.18 2.94 6.91 1.53 55.43 26.16 5.85 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 2559
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เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 5,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



การผลิต
 รายการ	 2557	 	2558	 	2559	 	

การค้า
 รายการ	 2557	 2558	 2559	

ลิ้นจี่

	1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 25,888	 25,385	 24,894

	2.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 125,931	 124,545	 122,124

 3. ผลผลิต (ตัน)	 65,533	 52,331	 32,785

	4.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 	520		 	420		 	268	

	5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 13,819	 15,642	 23,826

 6.	ราคาที่เกษตรกรขายได	้(บาท/ตัน)   

	 ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยเกรด	A	 11,700	 15,770	 27,590

	7.	ผลตอบแทนสุทธ	ิ(บ�ท/ตัน)	 -2,119	 128	 3,764

 8. ม�ตรฐ�น   

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

 

	1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 	50,856		 	48,685		 	22,552	

 2. ส่งออก (ตันสด)1/	 	16,456		 	9,926		 	10,234	

	 2.1	ลิ้นจี่สด	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 8,138	 4,260	 4,748

		 	 มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 137	 73	 98

		 2.2	ลิ้นจี่บรรจุภ�ชนะอัดลม	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	8,139		 	5,611		 	5,371	

		 	 มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 	429		 	308		 	303	

		 2.3	ลิ้นจี่อบแห้ง	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	13		 	3		 	8	

		 	 มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 	2		 	1		 	1	

		 2.4	ลิ้นจี่แช่แข็ง	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	49		 	23		 	33	

		 	 มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 	3		 	2		 	3	

	3.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	1/   

		 3.1	ลิ้นจี่สด	 	16,786		 	17,229		 	20,685	

		 3.2	ลิ้นจี่บรรจุภ�ชนะอัดลม	 	52,700		 	54,847		 	56,493	

		 3.3	ลิ้นจี่อบแห้ง	 	173,828		 	183,939		 	98,114	

		 3.4	ลิ้นจี่แช่แข็ง	 	62,513		 	93,575		 	93,608	

 4.	คู่ค้าที่สำาคัญ   

		 4.1	ลิ้นจี่สด	 	จีน	อินโดนีเซีย	ม�เลเซีย		 	

	 4.2	ลิ้นจี่บรรจุภ�ชนะอัดลม	 	สหรัฐอเมริก�	ม�เลเซีย	อินโดนีเซีย			

		 4.3	ลิ้นจี่อบแห้ง	 	สิงคโปร์		ญี่ปุ่น		ล�ว	 	

			4.4	ลิ้นจี่แช่แข็ง	 	ฝรั่งเศส		เยอรมนี	 	

	5.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 	จีน	เวียดน�ม	 	

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน 

เก็บเกี่ยว: มี.ค.-ก.ย. (ก.ค.-ส.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)  

ที่ม�: 1/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร		 

หม�ยเหตุ: ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2559	ข้อมูลเบื้องต้น	
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 1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบ�ยส่งเสริม
ก�รปลูกในเขตเหม�ะสม	 (Zoning)	 และต�มแผนที่เกษตร	 
(Agri	 –	Map)	 ในลักษณะระบบส่งเสริมก�รเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ต�มระบบ	GAP	ให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของตล�ด	
	 2.	ดำ�เนินก�รต�มยุทธศ�สตร์พัฒน�ผลไม้ไทยปี	2558-
2562	โดยระยะที่	1	(ปี	2558-2560)	เน้นก�รจัดตั้งกลุ่มสร้�ง
เครือข่�ยและส่งเสริมคว�มเข้มแข็งของสถ�บันเกษตรกรผู้ผลิต 
ไม้ผลคุณภ�พในพื้นที่ก�รผลิตต�มเขตคว�มเหม�ะสม	(Zoning)	
และระยะที่	2	(ปี	2561-2562)	เน้นก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ผลไม้
แปรรูปในก�รขย�ยตล�ดทั้งในและต่�งประเทศ
	 3.	 บริห�รจัดก�รอุปท�นให้สอดคล้องกับอุปสงค์	 โดย
จังหวัด	และ	Single	Command	ระดับจังหวัด	มีเกษตรจังหวัด
เป็นผู้กำ�กับดูแล  
	 4.	 ลดต้นทุนก�รผลิตโดย	 ลดก�รใช้ปัจจัยก�รผลิต	 
เพิ่มผลผลิตต่อไร่	 เพิ่มก�รบริห�รจัดก�ร	ว�งแผนและเพิ่มช่อง
ท�งก�รตล�ด		 	

การตลาด

มาตรการ

การผลิต

		 เนือ้ทีใ่ห้ผล	ปี	2559	ลดลงจ�กป	ี2558	เนือ่งจ�ก

เกษตรกรปรบัเปลีย่นไปปลกูพชือืน่	เชน่	ก�แฟ	ลำ�ไย	

และบ�งสว่นเปลีย่นไปปลกูพชืไร่	ได้แก่	ข้�วโพดเลีย้งสัตว	์ 

สบัปะรดโรงง�น	และมนัสำ�ปะหลงัโรงง�น	สำ�หรับ

ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ลดลง	 เนื่องจ�กสภ�พ 

ภมูอิ�ก�ศไมเ่อือ้อำ�นวย	และกระทบแลง้ในช่วงตดิผล	

ทำ�ให้ต้นลิ้นจี่	สลัดผลทิ้ง	บ�งส่วนผลแห้งเนื้อน้อย	

ผลผลติไมไ่ดคุ้ณภ�พและขน�ดต�มทีต่ล�ดตอ้งก�ร

	 1.	 ตล�ดท่ีมีศักยภ�พสำ�หรับลิ้นจี่สด	 ได้แก่	 บ�ห์เรน	 

ก�ต�ร์	และฝรัง่เศส	ลิน้จีบ่รรจภุ�ชนะอดัลม	ไดแ้ก	่บร�ซลิ	

และเนเธอร์แลนด์	

	 2.	 ก�รส่งออกลิ้นจี่ไปยังเวียดน�มต้องยื่นร�ยละเอียด

เก่ียวกับ	 GAP,	 GMP	 และโรงรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

ตั้งแต่ปี	2559	เป็นต้นไป			

	 3.	ก�รสง่ออกลิน้จีไ่ปออสเตรเลยีและนวิซีแลนด	์อนญุ�ต

นำ�เข้�ลิ้นจี่ที่ผ่�นก�รฉ�ยรังสีแกมม่�   



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกลองกองของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

1.38 7.09 19.57 9.30 6.15 23.90 29.65 2.96 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 2559
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เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 20,000

10,001-20,000

2,001-10,000

≤ 2,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



การผลิต
 รายการ	 2557	 	2558	 	2559	 	

การค้า
 รายการ	 2557	 2558	 2559

49

ลองกอง

ที่ม�: 1/ สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร		   

หม�ยเหตุ: ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2559	ข้อมูลเบื้องต้น

	1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 119,477	 112,914	 108,287

	2.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 361,277	 351,877	 342,910

 3. ผลผลิต (ตัน)	 177,978	 138,221	 130,140

	4.	ผลผลิตต่อไร	่(กก.) 493 393 380

	5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 21,176	 25,936	 26,705

 6. ราคาที่เกษตรกรขายได	้(บาท/ตัน)   

		 ลองกองคละ		 13,270	 20,480	 42,940

	7.	ผลตอบแทนสุทธ	ิ(บาท/ตัน)	 -7,906	 -5,456	 16,235

 8. ม�ตรฐ�น   

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

 

	1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 177,283	 137,894	 126,494

 2. ส่งออก1/  

 ลองกองสด  

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 	695		 	1,445		 	2,293	

		 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 15.65	 25.75	 34.14

 3.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	1/	 22,505	 17,820	 14,887

	4.	คู่ค้าที่สำาคัญ	 	เวียดน�ม	สิงคโปร์	กัมพูช�		

	5.	คู่แข่งสำาคัญ	 	ม�เลเซีย	 	

   

   

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน   

เก็บเกี่ยว: เม.ย.-พ.ย. (มิ.ย. และ ก.ย.-ต.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)  

มาตรการ

การตลาด
การผลิต

	 เนื้อที่ให้ผล	 ปี	 2559	 ลดลงจ�กปี	 2558	 
โดยเฉพ�ะในแหลง่ผลติใหญ่ในภ�คกล�งและภ�คใต	้ 
โดยเกษตรกรโค่นต้นลองกองทีป่ลกูแซมกับไมผ้ลอืน่	 
เช่น	ทุเรียน	เพื่อให้ต้นทุเรียนมีพื้นที่สำ�หรับขย�ย
ขน�ดตน้	และไดรั้บผลกระทบจ�กภยัแลง้	ทำ�ใหต้น้
ลองกองบ�งสว่นยืนต้นต�ย	ยกเว้นท�งภ�คเหนอื
เนื้อที่ยืนต้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	เนื่องจ�กเกษตรกรมี
ก�รปรับเปลีย่นต้นล�งส�ดเป็นลองกองทีข่�ยร�ค�
สูงกว่�แทน	สำ�หรับผลผลิตต่อไร่ลดลง	เนื่องจ�ก
ลองกองได้รับผลกระทบจ�กภัยแล้งและอ�ก�ศ
แปรปรวน	 ปริม�ณน้ำ�ฝนน้อยกว่�ปกติตั้งแต่
ปล�ยป	ี2558	ต่อเนื่องม�จนต้นปี	2559	ทำ�ให ้
ต้นลองกองข�ดน้ำ�	 บ�งส่วนดอกแห้งและร่วง	 
ส่วนที่ติดผลแล้วผลมีขน�ดเล็กส่งผลให้ผลผลิต 
ลดลง	

	 1.	ตล�ดทั้งในและต่�งประเทศ	มีคว�มต้องก�รอย่�งต่อเนื่อง	
แต่มีปัญห�แมลงที่ติดไปกับช่อผล	
	 2.	มกี�รกระจ�ยผลผลติออกนอกพืน้ท่ีของ	3	จังหวดัช�ยแดนใต้	 
โดยผ่�นบริษัทไปรษณีย์ไทย	จำ�กัด	 
	 3.	ตล�ดทีม่ศีกัยภ�พก�รสง่ออกเพิม่ข้ึนไดแ้ก่	ล�ว	สวเีดน	และ
สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์	
 

 1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบ�ยส่งเสริมก�รปลูกในเขตเหม�ะสม	 
(Zoning)	 และต�มแผนที่เกษตร	 (Agri	 –	 Map)	 ในลักษณะระบบส่งเสริมก�รเกษตร 
แบบแปลงใหญ่ต�มระบบ	GAP	ให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของตล�ด	
	 2.	 ดำ�เนินก�รต�มยุทธศ�สตร์พัฒน�ผลไม้ไทยปี	 2558-2562	 โดยระยะท่ี	 1	 
(ปี	 2558-2560)	 เน้นก�รจัดตั้งกลุ่มสร้�งเครือข่�ยและส่งเสริมคว�มเข้มแข็งของ
สถ�บันเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลคุณภ�พ	ในพื้นที่ก�รผลิตต�มเขตคว�มเหม�ะสม	(Zoning)	 
และระยะที่	2	(ปี	2561-2562)	เน้นก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปในก�รขย�ยตล�ด
ทั้งในและต่�งประเทศ	 	
	 3.	บริห�รจดัก�รอปุท�นใหส้อดคลอ้งกบัอปุสงค	์โดยจงัหวดั	และ	Single	Command	
ระดับจังหวัด	มีเกษตรจังหวัดเป็นผู้กำ�กับดูแล 
	 4.	ลดต้นทุนก�รผลิตโดย	ลดก�รใช้ปัจจัยก�รผลิต	เพิ่มผลผลิตต่อไร่เพิ่มก�รบริห�ร
จัดก�รว�งแผนและเพิ่มช่องท�งก�รตล�ด



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก
      

หม�ยเหตุ :	ร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร	 	 	 	 	 	
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เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 10,000

5,001-10,000

501-5,000

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

5.96 9.21 10.15 22.58 20.03 21.11 3.84 1.71 1.98 2.10 0.91 0.42   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 2559



การผลิต
 รายการ	 2557	 	2558	 	2559	

การค้า
 รายการ	 2557	 2558	 2559

มะม่วง

ที่ม�: 1/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร		      

หม�ยเหตุ: 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-3	ปี	2559	ข้อมูลพย�กรณ์		 	 	 	 	

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

	1.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 1,979,842	 1,971,370	 1,964,662

 2. ผลผลิต (ตัน)	 2,759,900	 2,582,495	 2,559,955

	3.	ผลผลิตต่อไร	่(กก.)	 1,394	 1,310	 1,303

 4.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 5,349	 5,617	 5,354

 5. ราคาที่เกษตรกรขายได	้(บาท/ตัน)   

		 มะม่วงคละ	 22,132	 26,430	 35,980

	6.	ผลตอบแทนสุทธ	ิ(บาท/ตัน)	 16,783	 20,813	 30,626

 7. ม�ตรฐ�น   

		 7.1	ม�ตรฐ�นสินค�้เกษตรมะม่วง	มกษ.	5-2558	 	 	

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

	 	 มอก.	519	-	2527	 	 	

	1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 	2,670,935			2,511,420			2,488,867	

 2. ส่งออกรวม (ตันสด) 1/	 	88,965		 	71,075		 	71,088	

		 2.1	มะม่วงสด	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 45,544	 33,903	 33,347

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	1,270		 	1,211		 	1,223	

		 2.2	มะม่วงบรรจุภ�ชนะอัดลม	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 29,136	 26,907	 28,026

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	1,308		 	1,268		 	1,405	

		 2.3	มะม่วงอบแห้ง	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	1,038		 	628		 	731	

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	241		 	191		 	207	

		 2.4	มะม่วงแช่แข็ง	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 3,904	 3,985	 2,409

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 423	 480	 365

	3.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	1/   

		 3.1	มะม่วงสด	 27,882	 35,723	 36,676

		 3.2	มะม่วงบรรจุภ�ชนะอัดลม	 44,898	 47,125	 50,143

		 3.3	มะม่วงอบแห้ง	 231,903	 304,272	 282,954

		 3.4	มะม่วงแช่แข็ง	 108,286	 120,397	 151,699

	4.	คู่ค้าที่สำาคัญ   

		 4.1	มะม่วงสด	 เก�หลีใต้	เวียดน�ม	ญี่ปุ่น		 	

		 4.2	มะม่วงบรรจุภ�ชนะอัดลม	 ญี่ปุ่น	สหรัฐอเมริก�	ออสเตรเลีย	 	

		 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.-มิ.ย. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)  

    

      

หม�ยเหตุ :	ร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร	 	 	 	 	 	
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การผลิต การตลาด มาตรการ

	 เนื้อที่ให้ผล	ปี	2559	ลดลงจ�กปี	2558	

เนื่องจ�กเกษตรกรโค่นต้นมะม่วงท่ีมีอ�ยุม�ก	

ให้ผลผลิตน้อย	 และบ�งส่วนที่ยืนต้นต�ย 

จ�กภยัแลง้ตอ่เนือ่ง	ตัง้แตปี่	2558	เพือ่ปลกูใหม	่ 

รวมทั้งบ�งแหล่งผลิตมีก�รเปลี่ยนแปลง 

จ�กพืน้ทีเ่กษตรเป็นพืน้ท่ีอตุส�หกรรม	สำ�หรับ

ผลผลิตต่อไร่ลดลง	 จ�กสภ�พอ�ก�ศร้อน	 

ฝนม�ล�่ช�้	และปริม�ณน้ำ�ฝนนอ้ย	ทำ�ใหห้ล�ย

แหล่งผลิตที่อ�ศัยน้ำ�ฝน	 ได้รับน้ำ�ไม่เพียงพอ	 

ตน้ไมส่มบูรณ	์ออกดอกนอ้ย	ผลทีไ่ดม้ขีน�ดเลก็		 

ส่งผลให้ผลผลิตลดลง

 1. บริโภคในประเทศร้อยละ	98	ในรูปผลสด

 2. ตล�ดท่ีมศัีกยภ�พสำ�หรบัมะมว่งน้ำ�ดอกไม	้ 
คือ	ญี่ปุ่นและเก�หลีใต้		

 3. ฟิลิปปินส์เป็นคู่แข่งสำ�คัญ	 ในตล�ด
เก�หลีใต้		 	 	 	

 4. เมยีนม�เพิม่ก�รปลกูมะมว่งพนัธุเ์สง่ต�โลน 
เพื่อส่งออกไปยังจีนและสิงคโปร์	

 5.	 เพิ่มก�รค้�ช�ยแดนกับตล�ดเวียดน�ม	
ม�เลเซีย	และล�ว	 	

 6. มะมว่งพนัธุน์้ำ�ดอกไมคุ้ง้บ�งกะเจ�้	ขึน้
ทะเบียนเป็นสินค�้	GI	 	

 7. อินโดนีเซียกำ�หนดม�ตรก�รคำ�รับรอง
ก�รนำ�เข้�	(RIPH)	มะม่วงไทย	   
  

 1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบ�ย 
ส่งเสริมก�รปลูกในเขตเหม�ะสม	 (Zoning)	 และ
ต�มแผนที่เกษตร	(Agri	–	Map)	ในลักษณะระบบ
สง่เสรมิก�รเกษตรแบบแปลงใหญ	่ต�มระบบ	GAP	
ให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของตล�ด		
 2. ดำ�เนินก�รต�มยุทธศ�สตร์พัฒน�ผลไม้ไทย 
ปี	2558-2562	โดยระยะที	่1	(ปี	2558-2560)	เน้นก�ร
จดัตัง้กลุม่สร�้งเครือข่�ยและสง่เสรมิคว�มเขม้แขง็ของ
สถ�บันเกษตรกรผูผ้ลติไมผ้ลคุณภ�พในพืน้ท่ีเหม�ะสม	 
(Zoning)	และระยะที	่2	(ปี	2561-2562)	เน้นก�ร
พัฒน�ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปในก�รขย�ยตล�ดท้ัง
ในและต่�งประเทศ		
 3. บริห�รจัดก�รอุปท�นให้สอดคล้องกับอุปสงค	์
โดยจังหวัดและ	Single	Command	ระดับจังหวัด	
มีเกษตรจังหวัดเป็นผู้กำ�กับดูแล		
 4. ลดต้นทนุก�รผลติโดยลดก�รใช้ปัจจัยก�รผลิต	
เพิ่มผลผลิต	ต่อไร่	เพิ่มก�รบริห�รจัดก�ร	ว�งแผน
และเพิ่มช่องท�งก�รตล�ด		

 



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกส้มเขียวหวานของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

19.39 13.41 5.38 1.61 4.19 0.16 1.09 0.81 0.11 0.58 18.12 35.15 สุโขทัย	เชียงใหม่	

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 2559

      

หม�ยเหตุ :	ร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร	 	 	 	 	 	52

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 1,000

201-1,000

≤ 200

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



      

หม�ยเหตุ :	ร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร	 	 	 	 	 	 53

การผลิต
 รายการ	 2557	 	2558	 	2559

การค้า
 รายการ	 2557	 2558	 2559

ส้มเขียวหวาน

ที่ม�: 1/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร	 

หม�ยเหตุ: 	1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2559	ข้อมูลเบื้องต้น	

 

 

	1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 5,012	 4,888	 5,333

	2.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 81,330	 78,541	 80,759

 3. ผลผลิต (ตัน)	 137,010	 140,674	 152,779

	4.	ผลผลิตต่อไร	่(กก.)	 1,685	 1,791	 1,892

 5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 13,235	 12,927	 12,291

	6.	ราคาที่เกษตรกรขายได	้

	 (บาท/ตัน)   

		 ส้มเขียวหว�นคละ		 33,590	 39,920	 46,670

	7.	ผลตอบแทนสุทธ	ิ(บาท/ตัน)	 20,355	 26,993	 34,379

 8. ม�ตรฐ�น   

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

 

	1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 130,332	 137,127	 148,272

 2. ส่งออก (ตันสด)1/	 	6,678		 	3,547		 	4,507	

		 2.1	ส้มเขียวหว�นสด	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 321	 721	 546

		 	 มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 5.59	 20.44	 10.88

		 2.2	ส้มแมนด�รินสด	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 219	 358	 494

		 	 มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 4.27	 32.21	 24.84

		 2.3	ส้มเปลือกบ�งอื่นๆ	สด	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 6,101	 2,388	 3,347

		 	 มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 216.26	 77.21	 79.27

		 2.4	ส้มอื่นๆ	สด	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 37	 80	 119

		 	 มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 3.84	 3.01	 3.35

	3.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	1/   

		 3.1	ส้มเขียวหว�นสด	 	17,396		 	28,355		 	19,946	

		 3.2	ส้มแมนด�รินสด	 	19,507		 	89,885		 	50,232	

		 3.3	ส้มเปลือกบ�งอื่นๆ	สด	 	35,443		 	32,332		 	23,683	

	4.	คู่ค้าที่สำาคัญ   

		 4.1	ส้มเขียวหว�นสด	 	ล�ว	ฮ่องกง	กัมพูช�		 	

		 4.2	ส้มแมนด�รินสด	 	เมียนม�	จีน	ฮ่องกง		 	

		 4.3	ส้มเปลือกบ�งอื่นๆ	สด	 	เวียดน�ม	ล�ว	แคน�ด�		 	

	5.	คู่แข่งที่สำาคัญ		 	จีน	เวียดน�ม	ฟิลิปปินส์		

   

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน    

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

	 เนื้อที่ให้ผล	ป	ี 2559	 เพิ่มขึ้นจ�กปี	 2558	

เนื่องจ�กเกษตรกรเริ่มหันกลับม�ฟื้นฟูสวนส้ม 

หลังจ�กส�ม�รถจัดก�รควบคุมโรคและแมลง 

รวมทั้งโรคกรีนนิ่งได้	 โดยก�รใช้ย�ปฏิชีวนะต้�น

ไวรสัและแบคทเีรียผสมน้ำ�ฉดีเข้�ต้นสม้ซ่ึงส�ม�รถ

ลดก�รแพรร่ะบ�ดของโรคและแมลงลงได้	สำ�หรบั

ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่เพิ่มข้ึน	 เน่ืองจ�กร�ค� 

ท่ีเกษตรกรข�ยได้อยู่ในเกณฑ์ดีจูงใจให้เกษตรกร

ดูแลใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้น

	 1.	 บริโภคภ�ยในประเทศร้อยละ	 96	ของ
ผลผลิตสดทั้งหมด		

 2.	 นำ�เข้�ส้มแมนด�รินจ�กจีนร้อยละ	 90 
ในช่วงเดือนตุล�คม-มีน�คม		 	

 3.	ก�รส่งออกส่วนใหญ	่อยู่ในรูปผลิตภัณฑ์
น้ำ�ส้มต่�ง	ๆ   
	 4.	เวียดน�มมศีกัยภ�พในก�รผลติและแข่งขัน
เพิ่มขึ้น	 	 	 	

 5.	อนิโดนเีซียใช้ม�ตรก�รสขุอน�มยัและสขุ
อน�มัยพืช	(SPS)	ว่�ด้วยคว�มปลอดภัยด้�น
อ�ห�ร	โดยก�รควบคุมก�รนำ�เข้�	 	
  

 1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบ�ย 
ส่งเสริมก�รปลูกในเขตเหม�ะสม	 (Zoning)	 
และต�มแผนท่ีเกษตร	(Agri	–	Map)	ในลกัษณะ
ระบบสง่เสรมิก�รเกษตรแบบแปลงใหญ่ต�มระบบ	
GAP	ให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของตล�ด

 2.	ลดต้นทุนก�รผลิตโดย	ลดก�รใช้ปัจจัยก�ร
ผลิตเพิ่มผลผลิตต่อไร่	 เพิ่มก�รบริห�รจัดก�ร
ว�งแผนและเพิ่มช่องท�งก�รตล�ด			

 3.	สร�้งม�ตรฐ�นสขุอน�มยัและระบบรบัรอง
คุณภ�พ	 และสร้�งระบบก�รบริห�รจัดก�รด้�น
ก�รผลิตและก�รตล�ดให้มีประสิทธิภ�พ	

 4.	สร้�งมูลค�่	(Value	Creation)	โดยพัฒน� 
ก�รแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่	 	
  

การผลิต การตลาด มาตรการ



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกส้มโอของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก
      

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

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 5,000

1,001-5,000

201-1,000

≤ 200

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

9.62 10.24 8.20 10.19 8.37 6.32 5.78 22.47 6.45 7.93 4.01 0.42     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 2559



การผลิต
 รายการ	 	2557	 		2558	 			2559	

การค้า
 รายการ	 2557	 2558	 2559

ส้มโอ

ที่ม�: 1/ สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร      

หม�ยเหตุ: ก�รผลิต	ข้อ	1-3	ปี	2559	ข้อมูลพย�กรณ์	 	 	 	 	 	

	1.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 169,906	 169,374	 168,963

 2. ผลผลิต (ตัน)	 234,980	 226,114	 240,265

	3.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 1,383	 1,335	 1,422

	4.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 8,745	 9,013	 8,518

	5.	ราคาที่เกษตรกรขายได	้

	 (บาท/ตัน)   

  ส้มโอพันธุ์ทองดีขน�ดกล�ง	 	31,210		 	36,180		 	33,650	

 6.	ผลตอบแทนสุทธ	ิ(บาท/ตัน)	 22,465	 27,167	 25,132

 7. ม�ตรฐ�น   

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

	1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 	222,457		 	213,934		 	221,391	

 2. ส่งออก1/	

 ส้มโอสด	 	 	

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 	12,523		 	12,180		 	18,874	

		 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	227.88		 	271.63		 	375.75	

	3.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	1/	 	18,197		 	22,302		 	19,909	

 4.	คู่ค้าที่สำาคัญ	 จีน	ฮ่องกง	เวียดน�ม		 	

	5.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 อิสร�เอล	เวียดน�ม	 	

     

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน 

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

      

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

 1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบ�ยส่งเสริมก�รปลูกในเขตเหม�ะสม	 
(Zoning)	และต�มแผนที่เกษตร	(Agri	–	Map)	ในลักษณะระบบส่งเสริมก�รเกษตร
แบบแปลงใหญ	่ต�มระบบ	GAP	ให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของตล�ด	 	

 2.	ลดต้นทุนก�รผลิตโดย	ลดก�รใช้ปัจจัยก�รผลิต	เพิ่มผลผลิตต่อไร่	เพิ่มก�ร
บริห�รจัดก�ร	ว�งแผนและเพิ่มช่องท�งก�รตล�ด		 	

 3.	วิจัยและพัฒน�ห�พันธุ์ที่มีคว�มต้�นท�นต่อโรคและแมลงศัตรูพืช		

 4.	ส่งเสริมก�รส่งออกส้มโอพันธุ์ทองดีเข�้สู่ตล�ดญี่ปุ่น		
   

การตลาด

มาตรการ

การผลิต

	 เนือ้ท่ีให้ผล	ปี	2559	ลดลงจ�กป	ี2558	เนือ่งจ�ก

เกษตรกรโค่นต้นสม้โออ�ยุม�กเพือ่ปลกูใหม	่และบ�ง

สว่นปรับเปลีย่นไปปลกูพชืชนดิอืน่ท่ีให้ผลตอบแทน 

ดีกว่�	และดูแลง�่ยกว่�แทน	สำ�หรับผลผลิตต่อไร ่

เพิม่ข้ึนเนือ่งจ�กร�ค�อยู่ในเกณฑ์ดจีงึจงูใจให้เกษตรกร 

ดูแลรักษ�ดีย่ิงข้ึนและสภ�พภูมิอ�ก�ศเอื้ออำ�นวย

ต่อก�รติดดอกออกผล

	 1.	 มูลค่�ก�รส่งออกไปตล�ดจีนประม�ณร้อยละ	 60	 

ของก�รส่งออกทั้งหมด		 	 	

	 2.	ตล�ดทีม่ศีกัยภ�พก�รสง่ออกสม้โอเพ่ิมข้ึน	ไดแ้ก	่ล�ว	

ญี่ปุ่น	และเวียดน�ม	 	 	 	

	 3.	ประเทศคู่ค้�ใชม้�ตรก�รท่ีมิใชภ่�ษี	(NTBs	และ	NTMs)	

เพิ่มข้ึน	 เช่น	 ม�ตรก�รสุขอน�มัย	 คำ�รับรองก�รนำ�เข้�	 

ข้อกำ�หนดท�งเทคนิค	 ก�รค้�	 ก�รจำ�กัดจุดนำ�เข้�	 

ระบบรับรองคุณภ�พคว�มปลอดภัย	เป็นต้น

	 4.	 ในไทยส�ม�รถใช้สิทธิประโยชน์ภ�ยใต้คว�มตกลง	

JTEPA	 ก�รส่งออกไปญ่ีปุ่น	 โดยอัตร�ภ�ษีนำ�เข้�เหลือ

ร้อยละ	0	ในเดือนเมษ�ยน	2560	 	

  



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกล้วยไข่ของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

      

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

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 2,000

501-2,000

201-500

≤ 200

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

11.21 11.42 7.90 4.32 4.85 5.62 6.87 13.41 10.63 8.76 13.01 2.00 จันทบุรี	นครสวรรค์	

เพชรบุรี	ก�ญจนบุรี	

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 2559



การผลิต
 รายการ	 2557	 	2558	 	2559	

การค้า
 รายการ	 2557	 2558	 2559	

กล้วยไข่

ที่ม�: 1/สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร	      

หม�ยเหตุ: ก�รผลิต	ข้อ	1-	3	ปี	2559	ข้อมูลพย�กรณ์	 	 	 	 	

	1.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 50,697	 54,765	 57,461

 2. ผลผลิต (ตัน)	 141,672	 146,468	 129,658

	3.	ผลผลิตต่อไร	่(กก.)	 2,795	 2,675	 2,256

 4.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 4,839	 5,202	 4,979

 5. ราคาที่เกษตรกรขายได	้(บาท/ตัน)   

	 -	กล้วยไข่คละ	 9,787	 12,232	 13,044

 6.	ผลตอบแทนสุทธ	ิ(บาท/ตัน)	 4,948	 7,030	 8,065

 7. ม�ตรฐ�น   

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

 

	1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 	115,437	 119,312	 110,353

 2. ส่งออก 1/ 

	 กล้วยไข่สด	 	

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 	26,235		 	27,156		 	19,305	

		 มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 	317.08		 	290.46		 	220.62	

	3.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	1/ 	12,086		 	10,696		 	11,428	

	4.	คู่ค้าที่สำาคัญ	 	จีน	เวียดน�ม	ฮ่องกง		 	

   

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน  

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

      

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

การผลิต การตลาด มาตรการ

	 เนื้อที่ให้ผล	 ปี	 2559	 เพิ่มขึ้นจ�ก
ปี	 2558	 เนื่องจ�กมีก�รส่งออกกล้วยไข่ 
ไปจำ�หน�่ยยังต่�งประเทศม�กข้ึนทกุปีจงึทำ�ให้ 
เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ขย�ยเนื้อที่ปลูก 
ในพื้นที่ว่�ง	ปลูกแซมสวนย�งพ�ร�	รวมถึง
ภ�ครัฐส่งเสริมให้เกษตรกรให้คว�มสำ�คัญ 
เร่ืองคุณภ�พสินค้�	 รวมถึงกรรมวิธีผลิต 
ที่ปลอดภัยได้ม�ตรฐ�น	และพัฒน�รูปแบบ
บรรจภุณัฑ์เพือ่ก�รสง่ออกให้มคีว�มสวยง�ม
ทนัสมยั		สำ�หรับผลผลติต่อไรล่ดลง	เนือ่งจ�ก
สภ�พภูมิอ�ก�ศไม่เอื้ออำ�นวย	 ปริม�ณน้ำ� 
ไม่เพียงพอต่อก�รเจริญเติบโต

	 1.	 ตล�ดที่มีศักยภ�พ	 ได้แก่	 เก�หลีใต้	
ญี่ปุ่น	ฮ่องกง	เวียดน�ม		 	
	 2.	ส่งออกไปตล�ดจีนร้อยละ	60	ตล�ดใน
มณฑลเสฉวน	มณฑลเจ้อเจียง	มณฑลเจียงซ	ู 
และมณฑลอันฮุย	 มีก�รนำ�เข้�เพิ่มข้ึน	 
โดยเฉพ�ะช่วงเทศก�ลตรุษจีน
	 3.	 ประเทศคู่แข่ง	 เช่น	 จีน	 เวียดน�ม	 
ก�รส่งออกขย�ยตัวเพิ่มขึ้น
	 4.	เกษตรกรภ�คตะวนัออกปลกูแซมในสวน
ผลไม้เพิ่มขึ้น	 	 	
 

 1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบ�ย 

ส่งเสริมก�รปลูกในเขตเหม�ะสม	 (Zoning)	
และต�มแผนที่เกษตร	 (Agri	 –	 Map)	 ใน
ลกัษณะระบบสง่เสริมก�รเกษตรแบบแปลงใหญ่	 
ต�มระบบ	GAP	ให้สอดคลอ้งกับคว�มตอ้งก�ร 
ของตล�ด	
	 2.	 ลดต้นทุนก�รผลิตโดย	 ลดก�รใช้ปัจจัย
ก�รผลิตเพ่ิมผลผลิตต่อไร่เพิม่ก�รบรหิ�รจดัก�ร
ว�งแผนและเพิ่มช่องท�งก�รตล�ด	
	 3.	เพิม่ก�รผลติกลว้ยแบบอนิทรย์ี	(Organic)	
และจดัระบบซ้ือข�ยก�รแบบมสีญัญ�	(Contract	
Farming)
	 4.	 ขย�ยตล�ดในจีนเพิ่มขึ้น	 และขย�ย
ตล�ดใหม่	เช่น	เก�หลีใต้	ญี่ปุ่น		
   



ร้อยละแหล่งเพ�ะปลูก 5 อันดับแรก

      

หม�ยเหตุ :	ร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร	 	 	 	 	 	

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกล้วยหอมของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

12.43 12.25 13.60 13.90 6.06 4.46 5.41 9.34 7.22 6.06 6.41 2.86     ปทุมธ�นี	เพชรบุรี	

สุร�ษฎรธ�นี	ชุมพร	

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 2559

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 2,000

501-2,000

201-500

≤ 200

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก
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หม�ยเหตุ :	ร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร	 	 	 	 	 	

การผลิต
 รายการ	 2557	 	2558	 	2559	

การค้า
 รายการ	 2557	 2558	 2559

ที่ม�: 1/ สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร		 

หม�ยเหตุ: ก�รผลิต	ข้อ	1-3	ปี	2559	ข้อมูลพย�กรณ์
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กล้วยหอมปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน  

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

	1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 115,024	 110,629	 113,703

 2. ส่งออก 1/ 

 กล้วยหอมสด

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 	1,475		 	3,297		 	3,725	

		 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 	45.15		 	99.17		 	81.40	

 3.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	1/	 	30,616		 	30,075		 	21,855	

	4.	คู่ค้าที่สำาคัญ	 ญี่ปุ่น	จีน	ล�ว	 	

 5.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 ฟิลิปปินส์	เอกว�ดอร์	เบลเยียม

	 	 	 คอสต�ริก�		

   

	1.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 33,040	 34,018	 37,020

 2. ผลผลิต (ตัน)	 116,499	 113,926	 117,427

	3.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 3,526	 3,349	 3,172

	4.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 4,563	 4,985	 4,823

 5. ราคาที่เกษตรกรขายได	้(บาท/ตัน)   

	 กล้วยหอมทองขน�ดใหญ่	 8,333	 10,444	 12,777

	6.	ผลตอบแทนสุทธ	ิ(บาท/ตัน)	 3,770	 5,459	 7,954

 7. ม�ตรฐ�น   

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

 

การผลิต การตลาด มาตรการ

	 เนื้อที่ให้ผลปี	2559	เพิ่มขึ้นจ�กปี	2558	

เนือ่งจ�กผูบ้รโิภคท้ังในประเทศ	และต่�งประเทศ

ยังคงมีคว�มต้องก�รเพิ่มสูงขึ้น	โดยตล�ดส่ง

ออกหลักของไทย	 ได้แก่	ญี่ปุ่น	และจีน	ซึ่ง

ให้เกษตรกรเน้นก�รปลูกกล้วยหอมทองแบบ

ปลอดส�รพิษ	ไม่ใช้ส�รเคมี	ใช้ระบบน้ำ�หยด	

ถุงห่อเครือกล้วย	เพื่อให้ได้กล้วยหอมทองที่มี

คณุภ�พ	ไดม้�ตรฐ�นเพือ่ก�รสง่ออกไปตล�ด

ต�่งประเทศ	จงึทำ�ให้เกษตรกรขย�ยพืน้ทีป่ลกู

ในสวนผลไม้เดิม	และพื้นที่ว�่ง	ผลผลิตต่อไร ่

ลดลง	 เนื่องจ�กได้รับผลกระทบจ�กภัยแล้ง 

ทำ�ให้ปริม�ณน้ำ�ไม่เพ ียงพอต่อก�รเพ�ะปลูก		 

	 1.	ญี่ปุ่น	ถือเป็นตล�ดสำ�คัญ	มูลค่�ส่งออก

คิดเป็นร้อยละ	50		 	 	

	 2.	คว�มต้องก�รกล้วยอินทรีย์	(Organic)	

เพิ่มขึ้นทั้งตล�ดในประเทศ	และต่�งประเทศ		

	 3.	ตล�ดทีม่ศีกัยภ�พ	ไดแ้ก	่ตล�ดในประเทศ	

ตล�ดจีนและสิงคโปร	์	 	

	 4.	เวียดน�มมแีนวโนม้เพิม่ก�รสง่ออกม�กขึน้	 

ในตล�ดจีน	ญี่ปุ่น	 เก�หลีใต	้สิงคโปร์	และ

นิวซีแลนด์	

	 5.	 ประเทศคู่ค้�มีก�รใช้ม�ตรก�รที่มิใช่

ภ�ษ	ีเช่น	ม�ตรก�รด้�นสุขอน�มัย	คำ�รบัรอง

ก�รนำ�เข้�	 ข้อกำ�หนดท�งเทคนิคก�รค้�	 

ก�รจำ�กัดจุดนำ�เข้�	ระบบก�รรับรองคุณภ�พ 

คว�มปลอดภัย		 	 	

 

 1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบ�ย
ส่งเสริมก�รปลูกในเขตเหม�ะสม	 (Zoning)	 
และต�มแผนท่ีเกษตร	(Agri	–	Map)	ในลักษณะ 
ระบบสง่เสริมก�รเกษตรแบบแปลงใหญ่		ต�มระบบ	 
GAP	ให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของตล�ด	
	 2.	ลดต้นทุนก�รผลิตโดย	 ลดก�รใช้ปัจจัย 
ก�รผลติ	เพิม่ผลผลติตอ่ไร	่เพิม่ก�รบรหิ�รจดัก�ร	
ว�งแผนและเพิ่มช่องท�งก�รตล�ด	
	 3.	เพิม่ก�รผลติกลว้ยแบบอนิทรีย์	(Organic)	
และจดัระบบซ้ือข�ยก�รแบบมสีญัญ�	(Contract		
Farming)	 	
	 4.	พัฒน�บรรจุภัณฑ์และก�รสร้�งตร�สินค้�
	 5.	เรง่ขย�ยตล�ดใหมใ่นเก�หลใีต	้และสิงคโปร์





พืชผัก



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทย

4.28 17.21 60.17 18.35
เชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน

พะเย�	ลำ�ป�ง	ต�ก0.10 2.33 15.74 75.85 5.98

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 2558 ปี 2559

ปีเพาะปลูก 2558/59

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/ สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร	      

หม�ยเหตุ : 1.	ปี	2557	2558	2559		หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2556/57		2557/58		2558/59	 	 	 	 	 	

	 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)	 141,592	 178,314	 119,307

 2. นำ�เข�้ 1/   

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 71,962	 105,714	 53,866

		 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 628.26	 1,340.25	 1,084.92

 3. ส่งออก 1/   

		 3.1	กระเทียมสด	หรือแช่เย็น	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 238	 54	 1,227

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 6.46	 13.38	 44.37

		 3.2	กระเทียมสดแห้งไม่เป็นผง	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	89		 	69		 	68	

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	5.01		 	6.64		 	6.73	

		 3.3	กระเทียมแห้งเป็นผง	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 247	 88	 85

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 16.94	 14.35	 16.64

 4. ราคาส่งออก	(บาท/กก.)	1/   

		 4.1	กระเทียมสด	หรือแช่เย็น	 27.19	 246.32	 36.16

		 4.2	กระเทียมสดแห้งไม่เป็นผง	 56.25	 96.01	 98.64

		 4.3	กระเทียมแห้งเป็นผง	 68.64	 163.05	 195.63

 5. คู่ค้าที่สำาคัญ	 	สหรัฐอเมริก�	สหภ�พยุโรป		

	6.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 	จีน	 	

	1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 32,417	 27,663	 23,991

 2.	เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)	 79,719	 71,706	 64,527

 3. ผลผลิต (ตัน)	 72,109	 73,626	 67,554

	4.	ผลผลิตต่อไร	่(กก.)	 905	 1,027	 1,047

	5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 29,519	 26,892	 26,062

	6.	ราคาที่เกษตรกรขายได	้(บาท/ตัน)   

		 กระเทียมแห้งใหญ่คละ	 77,150	 65,170	 77,180

	7.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 47,632	 38,278	 51,118

 8. ม�ตรฐ�น   

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

	 มกษ.	1508-2551	 	 	

การผลิต
 รายการ	 2557	 	2558	 	2559	 	

การค้า
 รายการ	 2557	 2558	 2559

	 1. เพิม่ประสทิธภิ�พก�รผลติ	และสง่เสรมิใหเ้กษตรกรปลกูและปฏบิตัติ�ม	 
GAP			 	 	
	 2. รณรงคผ์ูบ้ริโภคภ�ยในประเทศนยิมกระเทียมไทยม�กกว่�กระเทยีม
ต�่งประเทศเพื่อเพิ่มก�รบริโภคม�กขึ้น	 	 	
	 3. บริห�รจัดก�รก�รผลิตและนำ�เข้�สินค้�กระเทียมให้มีคว�มเหม�ะสม
	 4.	วิจัยจุดเด่นกระเทียมไทยและเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค	
	 5.	เข้มงวดก�รลักลอบนำ�เข้�กระเทียมจ�กต่�งประเทศ  
 

การตลาด

มาตรการ

การผลิต

						เนื้อที่เพ�ะปลูก	ปี	2559	ลดลงจ�กปี	2558	เนื่องจ�ก 
ผลกระทบจ�กภ�วะภัยแล้ง	 ส่งผลต่อกระเทียมท่ีมีระยะเวล�
ตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวใช้เวล�น�นกว�่พืชผักอื่น	 เกษตรกร
จงึปรบัลดเนือ้ทีไ่ปปลกูพชืชนดิอืน่ทีใ่ช้เวล�นอ้ยกว่�เพือ่ลดก�ร
ใช้น้ำ�	เช่น	พริก	ข�้วโพดหว�น	และพืชผักสวนครัว	สำ�หรับ
ผลผลิตต่อไร่เพิ่มข้ึนโดยเฉพ�ะแหล่งผลิตใหญ่	 เน่ืองจ�ก 
สภ�พดินฟ�้อ�ก�ศเอือ้อำ�นวยตอ่ก�รเจริญเตบิโตของกระเทยีม	
กล่�วคือ	 ในช่วงท่ีกระเทียมกำ�ลังเจริญเติบโตมีฝนตก	 ทำ�ให้
ปริม�ณน้ำ�เพียงพอต่อก�รเจริญเติบโต	และในช่วงที่กระเทียม
ลงหัวสภ�พอ�ก�ศโดยท่ัวไปหน�วเย็น	 ส่งผลให้หัวกระเทียม
เจริญเติบโตด	ี

	 1.	 ปริม�ณผลผลิตไม่เพียงพอกับคว�มต้องก�รใช้ในประเทศ	 

จึงต้องนำ�เข�้จ�กประเทศจีน	และเมียนม�

	 2.	 เปิดตล�ดต�มข้อผูกพัน	 WTO	 ปริม�ณในโควต�	 65	 ตัน	 

อตัร�ภ�ษใีนโควต�รอ้ยละ	27	และอตัร�ภ�ษนีอกโควต�รอ้ยละ	57	โดย

ให้องค์ก�รคลังสินค�้เป็นผู้นำ�เข้�	สำ�หรับก�รเปิดตล�ดเสรีภ�ยใต้  

ข้อตกลง	AFTA	เก็บภ�ษีอัตร�ร้อยละ	0	ตั้งแต่ป	ี2553	เป็นต้นม�	

	 3.	อตัร�ภ�ษนีอกโควต�ทีก่ำ�หนดไว	้รอ้ยละ	57	ไมส่�ม�รถปกปอ้ง

ก�รนำ�เข้�กระเทียมจ�กต่�งประเทศได้	เนื่องจ�กกระเทียมนำ�เข้� 

จ�กจีน	ซึ่งมีต้นทุนก�รผลิตต่ำ�	ทำ�ให้กระเทียมจ�กจีนได้เปรียบเรื่อง

ร�ค�แข่งขันในตล�ด	 	 	 	



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมแดงของประเทศไทย

7.46 2.73 3.23 3.25 8.35 13.78 17.98 28.42 13.28 1.52		
ศรีสะเกษ	พะเย�	

เชียงใหม่

ลำ�พูน	อุตรดิตถ์
4.78 2.60 2.30 4.07 8.83 12.08 15.44 15.39 26.59 7.26 0.66   

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2558 ปี 2559

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 2558/59

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 2,000

1,001-2,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�กช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก
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การผลิต
 รายการ	 2557	 	2558	 	2559

การค้า
 รายการ	 2557	 2558	 2559

หอมแดง

ที่ม�: 1/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร	      

หม�ยเหตุ:  	ปี	2557	2558	2559	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2556/57		2557/58		2558/59	   

    

ปลูก: พ.ค.-ก.พ.  

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

	1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 111,002	 123,183	 85,506

 2. นำ�เข้� 1/   

			 2.1		หอมแดงสดหรือแช่เย็น	 	 	

			 		 ปริม�ณ	(ตัน)	 	8,509		 	5,110		 	3,258	

			 		 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 103.09	 156.02	 36.95

			 2.2		หอมแดงแห้ง	 	 	

			 		 ปริม�ณ	(ตัน)	 241	 63	 4

			 		 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 2.29	 0.65	 0.58

 3. ส่งออก 1/   

			 3.1		หอมแดงสดหรือแช่เย็น	 	 	

			 		 ปริม�ณ	(ตัน)	 25,323	 10,425	 5,786

			 		 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 327.31	 156.48	 112.14

			 3.2		หอมแดงแห้ง	 	 	

			 		 ปริม�ณ	(ตัน)	 	1,256		 	1,306		 	131	

			 		 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 16.36	 24.18	 4.35

	4.	ราคาส่งออก	(บาท/กก.)	1/   

			 4.1	หอมแดงสดหรือแช่เย็น	 12.93	 15.01	 19.38

	 4.2	หอมแดงแห้ง	 13.03	 18.52	 33.19

	5.	คู่ค้าที่สำาคัญ	 	ม�เลเซีย 	อินโดนีเซีย	สิงคโปร์	 	

	6.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 	ฟิลิปปินส์	เวียดน�ม	อินเดีย	 	

	1.		จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 26,867	 22,794	 18,436

	2.		เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)	 66,679	 65,552	 48,685

 3.  ผลผลิต (ตัน)	 131,000	 129,741	 88,160

	4.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 1,965	 1,979	 1,811

	5.		ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 13,616	 13,584	 14,478

 6.  ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

		 หอมแดงแห้งใหญ่คละ	 20,320	 15,310	 26,960

	7.		ผลตอบแทนสุทธ	ิ(บาท/ตัน)	 6,704	 1,726	 12,482

 8.  ม�ตรฐ�น   

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

		 มกษ.	1509-2551	 	 	
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 การผลิต การตลาด มาตรการ

						เนื้อที่เพ�ะปลูก	ปี	2559	ลดลงจ�ก	 
ปี	2558	เนือ่งจ�กร�ค�หอมแดงทีเ่กษตรกร
ข�ยไดใ้นปทีีผ่�่นม�อยูใ่นเกณฑต่์ำ�	เกษตรกร
บ�งร�ยประสบปัญห�ข�ดทุน	 รวมทั้งปีนี้
ประสบปัญห�ภัยแล้ง	 ภ�ครัฐได้ขอคว�ม
ร่วมมือจ�กเกษตรกรให้ปลูกพืชใช้น้ำ�น้อย	
ประกอบกับประเทศอินโดนีเซียซ่ึงเป็น
ผู้นำ�เข้�ร�ยใหญ่ยังคงใช้ม�ตรก�รควบคุม 
ก�รนำ�เข้�หอมแดงของไทย	ทำ�ใหเ้กษตรกร 
ผู้ปลูกหอมแดงลดเน้ือท่ีเพ�ะปลูกแล้วปรับเปล่ียน 
เนือ้ท่ีไปปลกูพชือืน่ทีใ่ห้ผลตอบแทนทีดี่กว่�	
เช่น	พรกิ	หอมแบ่ง		และพชืผกัอืน่ๆ	เปน็ตน้	
สำ�หรับผลผลิตต่อไร่ลดลง	 เนื่องจ�กแหล่ง
ผลติประสบปัญห�ภยัแลง้	สง่ผลตอ่ก�รเจรญิ
เติบโตของหอมแดง	 และในบ�งพื้นท่ีเกิด 
โรคระบ�ด	สง่ผลให้ผลผลติรวมทัง้ประเทศลดลง

	 1.	อนิโดนเีซีย	ซ่ึงเป็นตล�ดสง่ออกหลัก
หอมแดง	ใช้ม�ตรก�ร	 ควบคมุก�รนำ�เข�้โดย
ก�รต้ังร�ค�กล�ง	(ร�ค�อ้�งอิง)	ท่ีมเีงือ่นไขคอื	 
ห�กร�ค�หอมแดงในตล�ดต่ำ�กว่�ร�ค�กล�ง 
ทีต้ั่งไว้	ก�รนำ�เข้�สนิค้�ดงักล�่วจะเลือ่นไปจนกว่�
ร�ค�จะกลับม�เท�่กับหรือสูงกว่�ร�ค�กล�ง 
ทีต่ัง้ไว้	จงึจะอนญุ�ตใหน้ำ�เข�้ได้	ซึง่เปน็ปญัห� 
และอุปสรรคในก�รส่งออกหอมแดงของไทย
ไปยังอินโดนีเซีย	 	 	
	 2.	 เปิดตล�ดก�รค้�หอมแดงภ�ยใต้ 
ข้อตกลง	AFTA	อัตร�ภ�ษี	ร้อยละ	0	ตั้งแต่
ปี	2550	เป็นต้นม�	 	 	
 

	 1. เพิม่ประสทิธภิ�พก�รผลติ	และสง่เสรมิ
ให้เกษตรกร	ปลกูและปฏบัิตติ�ม	GAP	รวมทัง้ 
แก้ปัญห�โรคเน่�	 	
	 2. ให้มกี�รเจรจ�ก�รค้�หอมแดงระหว่�ง
ไทยกับอินโดนีเซียเพื่อลดอุปสรรคท�งก�รค�้	
	 3. บริห�รจดัก�รก�รผลติและนำ�เข้�สนิค้�
หอมแดง	โดยเฉพ�ะในชว่งทีผ่ลผลติในประเทศ
ออกสู่ตล�ด		
	 4. เข้มงวดก�รลกัลอบนำ�เข้�หอมแดงจ�ก
ต่�งประเทศ		



 

ไ

4.94 24.20 38.77 32.09
เชียงใหม	่เชียงร�ย

	นครสวรรค์	

ก�ญจนบุรี
4.88 14.91 33.56 46.65

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน
หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
4 อันดับแรก

ปี 2558 ปี 2559

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 2558/59

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�กช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก
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เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

>1,500

501-1,500

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



 

ไ

การผลิต
 รายการ	 2557	 	2558	 	2559	 	

การค้า
 รายการ	 2557	 2558	 2559

ที่ม�: 1/	International	Trade	Center	2/ สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร

หม�ยเหตุ: 1.	 ปี	2557	2558	2559	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2556/57	2557/58	2558/59	 	

 2.	 n.a.	หม�ยถึง	ยังห�ตัวเลขไม่ได้		 	

	1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 4,267	 4,110	 4,494

	2.	เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)	 8,818	 8,847	 9,610

 3. ผลผลิต (ตัน)	 37,756	 35,466	 40,378

	4.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 4,282	 4,009	 4,202

	5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 6,440	 6,932	 6,467

 6. ราคาที่เกษตรกรขายได	้(บาท/ตัน)   

		 หอมหัวใหญ่	เบอร์	1	 9,780	 8,790	 13,200

	7.	ผลตอบแทนสุทธ	ิ((บาท/ตัน)	 3,340	 1,858	 6,733

 8. ม�ตรฐ�น   

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

	 มกษ.	1510-2551	 	 	

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

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

	3.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 107,563	 78,885	 62,954

 4. นำ�เข�้	2/   

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 77,264	 53,982	 28,633

		 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 403.64	 532.81	 411.10

 5. ส่งออก	2/   

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 7,457	 10,563	 6,057

		 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 133.55	 127.86	 104.10

	6.	ราคาส่งออก	(บาท/กก.)	2/   

		 หอมหัวใหญ่สดหรือแช่เย็น		 17.32	 11.44	 15.59

	7.	คู่ค้าที่สำาคัญ	 ญี่ปุ่น	ม�เลเซีย	สิงคโปร์	 	

	8.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 จีน	เวียดน�ม	เนเธอแลนด์	นิวซีแลนด์		 		

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

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

	 เนือ้ทีเ่พ�ะปลกู	ปี	2559	เพิม่ขึน้จ�กป	ี2558	

เนื่องจ�กแหล่งผลิตท่ีสำ�คัญช่วงเพ�ะกล้�เดือน

พฤศจิก�ยน	2558	ไม่มีฝนตกหนักต้นกล้�ไม่เน่�

เสียห�ย	ทำ�ให้มีต้นกล้�สำ�หรับเพ�ะปลูกม�กกว่�	

ปี	2558	สำ�หรับผลผลิตและผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	

เนื่องจ�กในแหล่งเพ�ะปลูกใหญ่ในช่วงที่หอม 

ลงหัวสภ�พภมูอิ�ก�ศหน�วเย็นเหม�ะสมหอมหัวใหญ่ 

ลงหัวได้ดี	 และมีขน�ดใหญ่ประกอบกับปีนี้ช่วง 

เก็บเก่ียวผลผลติไมม่ฝีนตก	โรคและแมลงรบกวนนอ้ย	 

ส่งผลให้ภ�พรวมผลผลิตทั้งประเทศเพิ่มขึ้น	

	 1.	 กระทรวงพ�ณิชย์มีระเบียบนำ�เข้�	 ทำ�ให้

ส�ม�รถกำ�หนดม�ตรก�รก�รนำ�เข้�หอมหัวใหญ่ 

จ�กต่�งประเทศ	 เพื่อบริห�รจัดก�รหอมหัวใหญ่ 

ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อก�รค้�ภ�ยในประเทศ

	 2.	 เปิดตล�ดหอมหัวใหญ่ต�มข้อผูกพัน	 WTO	

ปริม�ณในโควต�	 764	 ตัน	 อัตร�ภ�ษีร้อยละ	 27		

อัตร�ภ�ษีนอกโควต�ร้อยละ	142	และต�มข้อตกลง	

AFTA	เปิดตล�ดเสรี	อัตร�ภ�ษีร้อยละ	0		ตั้งแต่ 

ป	ี2550	เป็นต้นม�

	 3.	 ปัจจุบันกรมศุลก�กรได้ปรับก�รประเมิน

ก�รเสียภ�ษีหอมแขกใหม่	 จ�กเดิมที่เสียภ�ษีใน

พิกัดหอมแดง	อัตร�ภ�ษีร้อยละ	30	ม�อยู่ในพิกัด 

หอมหัวใหญ	่ซึ่งเสียภ�ษีในอัตร�ร้อยละ	142	ทำ�ให้

ก�รนำ�เข้�ม�จำ�หน�่ยนอ้ยลง	เนือ่งจ�กมตีน้ทนุก�รค�้ 

ที่สูงขึ้น	

	 1.	กำ�หนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ	(Zoning)	เพ�ะปลกู 

หอมหัวใหญ่และคงโควต�ปรมิ�ณก�รนำ�เข้�เมลด็

พนัธุต์�มข้อผกูพนั	WTO		3.15	ตนั	(6,944	ปอนด)์	 

อตัร�ภ�ษใีนโควต�	รอ้ยละ	0	อตัร�ภ�ษนีอกโควต� 

ร้อยละ	218	 	

	 2.	เพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิต	และส่งเสริมให้

เกษตรกรปลูกและปฏิบัติต�ม	GAP		

	 3.	วิจัยและพัฒน�ส�ยพันธุ์ใหม่เพื่อใช้ในก�ร

แปรรูป	

	 4.	เข้มงวดก�รลกัลอบนำ�เข�้หอมหวัใหญน่อก

โควต�

	 5.	 กระจ�ยผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต	 เช่น	

โมเดิร์นเทรด	และตล�ดปล�ยท�ง	 	

การผลิต การตลาด มาตรการ



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทย

12.71 4.08 1.04 2.73 2.41 8.65 24.46 35.89 7.91 0.12
เชียงใหม่	ต�ก	

เชียงร�ย	ลำ�พูน	

พะเย�
2.63 7.96 2.09 1.75 2.38 3.18 10.58 25.42 35.80 7.75 0.46

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน
หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2558 ปี 2559

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 2558/59

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

>3,000

501-3,000

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�กช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก
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การผลิต
 รายการ	 2557	 	2558	 	2559

การค้า
 รายการ	 2557	 2558	 2559

มันฝรั่งปลูก: พ.ค.-ก.พ.     

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

	1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 9,359	 10,849	 9,292

 2.	เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)	 39,284	 48,944	 39,887

		 พันธุ์บริโภค	 4,025	 4,202	 5,110

			 พันธุ์โรงง�น	 35,259	 44,742	 34,777

 3. ผลผลิต (ตัน)	 99,715	 125,663	 119,778

			 พันธุ์บริโภค	 9,790	 10,522	 13,790

			 พันธุ์โรงง�น	 89,925	 115,141	 105,988

	4.	ผลผลิตต่อไร	่(กก.)	 2,538	 2,567	 3,003

			 พันธุ์บริโภค	 2,432	 2,504	 2,699

			 พันธุ์โรงง�น	 2,550	 2,573	 3,048

	5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)   

			 พันธุ์บริโภค	 	9,640		 	8,250		 	8,290	

			 พันธุ์โรงง�น	 8,464		 8,749		 6,338	

	6.	ราคาที่เกษตรกรขายได	้(บาท/ตัน)   

			 พันธุ์บริโภค	เกรด	A	 12,850	 15,431	 7,538

			 พันธุ์โรงง�น	 12,247	 12,046	 12,427

7.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)   

			 พันธุ์บริโภค	 3,210	 7,181	 -752

			 พันธุ์โรงง�น	 3,783	 3,297	 6,089

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

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

	3.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 210,949	 239,907	 247,046

 4. นำ�เข�้ 2/   

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 116,471	 117,079	 131,906

		 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	3,864		 	3,662		 	4,569	

 5. ส่งออก 2/   

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 2,099	 2,835	 4,638

				มูลค่�		(ล้�นบ�ท)	 286.19	 347.53	 501.68

	6.	ราคาส่งออก	(บาท/กก.)	2/	 136.35	 122.60	 108.17

	7.	คู่ค้าที่สำาคัญ	 ญี่ปุ่น	ฟิลิปปินส์	ล�ว	เก�หลีใต้	 	

	8.	คู่แข่งที่สำาคัญ		 จีน	สก๊อตแลนด์	ออสเตรเลีย	แคน�ด�	 	
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การผลิต

การตลาด
มาตรการ

						เนื้อที่เพ�ะปลูก	ปี	2559	ลดลงจ�กปี	2558		
เนือ่งจ�กบรษิทัผูรั้บซ้ือมนัฝรัง่จำ�กัดเนือ้ทีเ่พ�ะปลกู 
มนัฝรัง่	โดยเฉพ�ะมนัฝร่ังโรงง�นในแหลง่ผลติใหญ	่ 
เนื่องจ�กในปี	2558	ผลผลิตค้�งในสต็อกเป็น
จำ�นวนม�ก	 และไม่ส�ม�รถแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้
ทันเวล�	 ทำ�ให้ผลผลิตเสียห�ย	 รวมทั้งปี	 2559	
ประสบปัญห�ภัยแล้งประกอบกับภ�ครัฐได้ขอ
คว�มร่วมมือจ�กเกษตรกรให้ปลูกพืชท่ีใช้น้ำ�น้อย
ทำ�ให้เกษตรกรผูป้ลกูมนัฝรัง่ลดเนือ้ท่ีเพ�ะปลกูแลว้
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกข้�วโพดหว�น	มะเขือเทศ
โรงง�น	แก้วมงักร	และย�สบู	เปน็ตน้	ผลผลิตตอ่ไร	่ 
เพิ่มข้ึน	 เนื่องจ�กเกษตรกรมีก�รดูแลเอ�ใจใส่ดี	
และลดก�รผ่�หัวพันธุ์ต่อหัวจ�ก	4-6	กลีบ	เหลือ	
3-4	กลีบ	เพื่อให้ได้ลำ�ต้นที่แข็งแรง		ประกอบกับ
บริษทัมทีมีง�นสง่เสริมให้คว�มรู้แก่เกษตรกร	โดยมี
เป�้หม�ยท่ีจะเพิม่ผลผลติต่อไร่	และเปอรเ์ซน็ตแ์ปง้	 
ส่วนภ�พรวมผลผลิตลดลงต�มก�รลดลงของ
เนื้อที่เพ�ะปลูก

	 1.	เปิดตล�ดต�มขอ้ผกูพนั	WTO	สำ�หรบัหัวพนัธุ ์

มันฝร่ังพันธ์ุโรงง�นไม่จำ�กัดจำ�นวน	 อัตร�ภ�ษี

ในโควต�ร้อยละ	 0	 และอัตร�ภ�ษีนอกโควต� 

ร้อยละ	125		 	

	 2.	เปิดตล�ดหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปป	ี2558		

ปรมิ�ณ	45,000	ตนั	ป	ี2559	ปริม�ณ	48,000	ตัน	 

ปี	2560	ปริม�ณ	52,000	ตัน		อัตร�ภ�ษใีนโควต�

รอ้ยละ	27	อตัร�ภ�ษนีอกโควต�รอ้ยละ	125	และ

ต�มข้อตกลง	 AFTA	 เปิดตล�ดเสรี	 อัตร�ภ�ษี 

ร้อยละ	5	ตั้งแต่ปี	2553	เป็นต้นม�	 	

 

	 1.	กำ�หนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ	 (Zoning)	 

เพ�ะปลูกสินค้�มันฝรั่ง	 โดยส่งเสริมก�รขย�ยก�ร

เพ�ะปลูกมันฝรั่งให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของ

โรงง�นแปรรูปและผู้บริโภคในประเทศ	 	

	 2.	เพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิต	 และส่งเสริมให้

เกษตรกรปลูกและปฏิบัติต�ม	GAP			 	

	 3.	สนับสนุนก�รผลิตหัวพันธุ์ทดแทนก�รนำ�เข้� 

	 4.	ส่งเสริมก�รปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงง�นในช่วง	

ฤดูฝนเพื่อทดแทนก�รนำ�เข้�  

	 5.	เข้มงวดก�รลักลอบนำ�เข้�มันฝร่ังจ�กต่�งประเทศ 

  

 

ที่ม�:	1/	International	Trade	Center	2/ สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร	   

หม�ยเหตุ:	 1.	ปี	2557	2558	2559	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2556/57		2557/58		2558/59	 	 	

	 2.	n.s.	หม�ยถึง	จำ�นวนน้อยม�ก   

	 3.	n.a.	หม�ยถึง	ยังไม่มีข้อมูล

	 4.	ร�ค�มันฝรั่งพันธ์ุบริโภคเกรด	A	เริ่มปี	2558





ไม้ดอก



10.88 9.30 8.21 8.64 8.27 8.77 7.32 7.26 7.45 5.91 11.09 6.90  นครปฐม	สมุทรส�คร	

กรุงเทพฯ	ร�ชบุรี	

นนทบุรี

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 2559
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การผลิต

 รายการ	 2557	 	2558	 2559
การค้า

 รายการ	 2557	 2558	 2559	

กล้วยไม้ตัดดอก

ที่ม�:   1/	World	Trade	Atlas	(เฉพ�ะกล้วยไม้เมืองร้อน)			2/ สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร   
หม�ยเหตุ :	1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-3	ปี	2559	ข้อมูลพย�กรณ์		 	
	 2.	อัตร�แปลง	33	ช่อ	=	1	กิโลกรัม	

 3.	n.a.	หม�ยถึง	ยังไม่มีข้อมูล          

ปลูก: ตลอดปี

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

	1.	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	(ไร่)	 	21,846		 	22,285		 	20,703	

 2. ผลผลิต (ตัน)	 	49,805		 	50,030		 	46,375	

	3.	ผลผลิตต่อไร	่(กก.)	 	2,280		 	2,245		 	2,240	

	4.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/กก.)	 	74.71		 	72.94		 	68.67	

	5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ช่อ)  2.26   2.21   2.08 

	6.	ราคาที่เกษตรกรขายได	้(บาท/ช่อ)   

		 6.1	ก้�นช่อดอกย�ว	35	-	40	ซม.	 1.16	 1.08	 1.34

		 6.2	ก้�นช่อดอกย�ว	40	-	50	ซม.	 2.02	 2.01	 2.31

		 6.3	ก้�นช่อดอกย�ว	55	-	60	ซม.	 2.91	 2.94	 3.28

 7. ม�ตรฐ�น    

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

	 มกษ.	5001-2552	 	 	

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

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

	3.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)		 25,589	 26,227	 20,494

 4. นำ�เข้�	2/   

		 4.1	ดอกกล้วยไม้	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 1.99	 2.78	 2.67

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 1.03	 0.93	 0.53

		 4.2	ต้นกล้วยไม้	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(พันต้น)	 4,741	 2,953	 1,461

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 67.40	 32.55	 15.79

 5. ส่งออก	2/   

		 5.1	ดอกกล้วยไม้	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 23,471	 24,649	 25,884

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 1,954.34	 2,081.86	 2,312.06

		 5.2	ต้นกล้วยไม้	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(พันต้น)	 38,561	 33,728	 14,813

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 760.45	 634.49	 269.80

	6.	ราคาส่งออก	2/   

		 6.1	ดอกกล้วยไม้	(บ�ท/กก.)	 83.27	 84.46	 89.32

	 6.2	ต้นกล้วยไม้	(บ�ท/ต้น)	 19.72	 18.81	 18.21

	7.	คู่ค้าที่สำาคัญ   

		 ดอกกล้วยไม้	 	สหรัฐอเมริก�	ญี่ปุ่น	อิต�ลี	 	

		 ต้นกล้วยไม้	 	เนเธอร์แลนด์	บร�ซิล	เยอรมนี	 	

	8.	คู่แข่งที่สำาคัญ   

		 ดอกกล้วยไม้	 ม�เลเซีย	สิงคโปร์	เวียดน�ม	 	

	 ต้นกล้วยไม้	 ไต้หวัน	 	
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	 เนื้อที่เก็บเกี่ยว	ป	ี2559	ลดลงจ�กปี	2558	

เนือ่งจ�กเกษตรกรรือ้ตน้ทีม่อี�ยุม�กให้ผลผลตินอ้ยท้ิง

จ�กร�ค�กลว้ยไมม้แีนวโนม้ลดลง	เกษตรกรร�ยยอ่ย 

จงึเลกิปลกู	และปรบัเปลีย่นไปปลกูพชืผกัอ่ืน	เชน่	 

มะน�ว	ว่�นห�งจระเข้	เปน็ตน้	สำ�หรบัผลผลิตตอ่ไร ่

ลดลง	จ�กสภ�พอ�ก�ศไมเ่อือ้อำ�นวย	แลง้	รอ้นจดั	 

ข�ดแคลนน้ำ�	 ทำ�ให้ปริม�ณน้ำ�ไม่เพียงพอต่อ

ก�รเพ�ะปลูก

	 1.	 ผลผลิตกล้วยไม้ร้อยละ	 52	 ส่งออกตล�ด 
ต�่งประเทศ	สว่นท่ีเหลอืรอ้ยละ	48	ใชภ้�ยในประเทศ	
โดยมีสัดส่วนก�รส่งออกไม้ตัดดอกประม�ณร้อยละ	
80	เป็นกล้วยไม้สกุลหว�ยม�กเป็นอันดับแรก	รอง
ลงม�เปน็สกุลอแรนด�้	อะแรคนิส	ออนซิเดยีม	และ
แวนด้�	เป็นต้น	
	 2.	 ตล�ดส่งออกหลักกล้วยไม้ตัดดอกของไทย			
ได้แก่	 ญ่ีปุ่น	 สหรัฐอเมริก�	 สหภ�พยุโรป	 และ
จีน	
			3.	ก�รส่งออกดอกกล้วยไม้ไปยังประเทศในกลุ่ม
อ�เซียนมอีตัร�เพิม่ข้ึนทัง้ปรมิ�ณและมลูค่�	เนือ่งจ�ก
ก�รเปิดก�รค�้	AEC	ส่วนสหรฐัอเมรกิ�และสหภ�พ
ยุโรป	อตัร�ก�รสง่ออกทัง้ปรมิ�ณและมลูค�่มแีนวโนม้ 
ลดลงเนื่องจ�กภ�วะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว	 ทำ�ให้
คว�มต้องก�รกล้วยไม้ลดลง	
  

	 1. มุง่ยกระดบัร�ยได้เกษตรกรและผลกัดัน	ก�รสง่ออก 
ให้ได้ปีละ	 10,000	 ล้�นบ�ท	 ตั้งแต่ป	ี 2554-2559	
เป็นต้นไป	 	
	 2. รกัษ�คว�มเปน็ผูน้ำ�ในด�้นก�รผลติและสง่ออก
กล้วยไม้เมืองร้อนเป็นอันดับ	1	ของโลก		
	 3.	ขย�ยตล�ดส่งออกในตล�ดที่มีสภ�พคล่องสูง	
เช่น	จีน	และอ�เซียน	 	
	 4.  ส่งเสริมก�รผลิตกล้วยไม้คุณภ�พ	 เพื่อให้มี
ม�ตรฐ�นตรงต�มคว�มต้องก�รของตล�ด
	 5. สร�้งระบบโลจสิติกสใ์ห้มปีระสทิธภิ�พ	ลดตน้ทุน
ก�รขนส่งและย่นระยะเวล�ก�รขนส่งไปยังประเทศ
ปล�ยท�ง	 	
	 6.	สง่เสริมและสนบัสนนุก�รใช้กลว้ยไมข้องผูบ้ริโภค
ภ�ยในประเทศและต่�งประเทศรวมทัง้สร้�งช่ือเสยีงให้
กล้วยไม้ไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับไปทั่วโลก	
	 7.	วิจัยกล้วยไม้พันธุ์ใหม่ๆ	ให้มีสีสันหล�กหล�ย	
 
  

การผลิต การตลาด

มาตรการ





ปศุสัตว์



ภาพแสดงแหล่งผลิตสุกรของประเทศไทย

8.41 8.37 8.26 8.30 8.24 8.25 8.41 8.37 8.38 8.32 8.38 8.31 ร�ชบุรี	นครปฐม	

ฉะเชิงเทร�	เชียงใหม่

นครร�ชสีม�

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 2559

ช่วงเดือนที่มีปริม�ณก�รผลิต

จำ�นวนตัวที่เลี้ยง (ตัว)

>200,000

50,001-200,000

20,001-50,000

≤ 20,000

ไม่มีก�รเลี้ยง
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การผลิต
 รายการ	 2557	 	2558	 	2559

การค้า
 รายการ	 2557	 	2558	 2559

สุกร

ที่ม�: 1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�			

 2/ สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร 

หม�ยเหตุ: 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-3	ป	ี2558-2559	ข้อมูลเบื้องต้น

	 2.	อัตร�แปลง	สุกรมีชีวิต	1	ตัว	น้ำ�หนัก	100	กก.	เป็นซ�กสุกรชำ�แหละบริโภค	=	90	กก.

ระยะเวลาขุน 4-5 เดือน

 

	1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 173,083	 169,908	 168,373

	2.	จำานวนสุกร	ณ	ต้นปี	(ตัว)	 7,591,530	 7,674,958	 8,071,747

 3. ปริม�ณก�รผลิต (ตัว)	 13,035,635	 13,565,235	 14,010,729

	4.	ต้นทุนการผลิตสุกรขุน	(บาท/กก.)		 71.75	 67.54	 69.49

	5.	ราคาท่ีเกษตรกรขายได้	(บาท/กก.)	   

		 สุกร	นน.	100	กก.ขึ้นไป	 75.08	 66.08	 66.96

	6.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/กก.)	 3.33	 -1.46	 -2.53

 7. ม�ตรฐ�น   

		 7.1	ฟ�ร์มสุกร:	-	ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีสำ�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�หรับโรงฆ�่สุกร	  

	 	 มกษ.	9009-2549	 	 	

    

 1.	การค้าของโลก	(ล้านตัน)1/	 6.96	 7.22	 8.54

 2.	ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%)	 0.25	 0.23	 0.16

	3.	ใช้ในประเทศ	(ล้านตัน)	 0.91	 0.93	 0.97

 4. ส่งออก2/   

		 4.1	เนื้อสุกร	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 2,635	 3,189	 3,324

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 152.49	 193.99	 169.26

		 4.2	ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 14,592	 13,889	 10,336

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 2,657.87	 2,551.71	 2,183.60

 5.	ราคาส่งออก	(บาท/กก.)	2/   

		 5.1	เนื้อสุกร	 58	 	61		 	51	

		 5.2	ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร		 182	 	184		 	211	

	6.	คู่ค้าที่สำาคัญ   

		 เนื้อสุกร	 	ฮ่องกง	 	

		 ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร		 	ญี่ปุ่น	ฮ่องกง	 	

	7.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 	จีน	บร�ซิล	สหภ�พยุโรป	 	

	 จำ�นวนสุกร	ณ	วันที	่1	มกร�คม	2559	และ
ปริม�ณก�รผลิตเพิ่มข้ึน	 เนื่องจ�กเกษตรกรยัง 
มแีรงจงูใจในก�รขย�ยก�รเลีย้งม�กข้ึน	จ�กแนวโนม้ 
คว�มต้องก�รของตล�ดส่งออกไปประเทศเพื่อนบ�้น
และตล�ดแปรรูปในประเทศมีก�รขย�ยตัวเพิ่มข้ึน	
ประกอบกับเกษตรกรผู้ผลิตร�ยกล�งและร�ยใหญ่	
ดำ�เนินก�รผลิตแบบครบวงจร	 จึงส�ม�รถบริห�ร
จัดก�รต้นทุน	 ปรับปรุงฟ�ร์มให้ได้ม�ตรฐ�นและ
ส�ม�รถจัดก�รฟ�ร์มป้องกันโรคได้ดี	 อัตร�ก�รรอด
ของลูกสุกรจึงเพิ่มขึ้น	

		1.	สุกรที่ผลิตได้อ�ศัยตล�ดภ�ยในประเทศเป็นหลัก	โดยใช้บริโภค
ภ�ยในประเทศประม�ณร้อยละ	90	ของปริม�ณก�รผลิตทั้งหมด	
		2.	ก�รส่งออกสุกรมีเพียงร้อยละ	10		ของปริม�ณก�รผลิตทั้งหมด	
เนือ่งจ�กข้อจำ�กัดจ�กโรคป�กและเท�้เป่ือย	โดยเปน็ก�รสง่ออกเนือ้สกุร
และเนื้อสุกรแปรรูปร้อยละ	1-2	และสุกรมีชีวิตร้อยละ	8-9	
			3.	ก�รนำ�เข้�	สว่นใหญ่เป็นก�รนำ�เข้�สว่นอืน่ๆ	ทีบ่ริโภคไดข้องสกุร
แช่เย็นแช่แข็ง	(หนัง	ตับและเครื่องในอื่นๆ)	และผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ด้จดัทำ�ยุทธศ�สตร์	ป	ี2555-2559	เพ่ือใชเ้ปน็แนวท�งในก�รพัฒน�ด�้นก�รผลติ	 
ก�รตล�ด	และผลิตภัณฑ์สุกร	ประกอบด้วย	 	
	 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	วิจัยและ	 	
	พัฒน�ผลิตภัณฑ์สุกร	 	
	 4.	จัดตั้งกองทุนพัฒน�และช่วยเหลือเกษตกรผู้เลี้ยงสุกร	เพื่อใช้แก้ปัญห�ให้เกษตรกร	 	

มาตรการ

การตลาด

การผลิต
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ช่วงเดือนที่มีปริม�ณก�รผลิต

จำ�นวนตัวท่ีเลี้ยง (ตัว)

>5,000,000

1,000,001-5,000,000

500,001-1,000,000

≤ 500,000

ไม่มีก�รเลี้ยง
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ภาพแสดงแหล่งผลิตไก่เนื้อของประเทศไทย

8.12 8.54 8.19 8.04 8.40 8.56 8.42 8.43 8.21 8.31 8.38 8.40 ลพบุรี	นครร�ชสีม�	

สระบุรี	ปร�จีนบุรี	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 2559



การผลิต
 รายการ	 2557	 	2558	 	2559

การค้า
 รายการ	 2557	 	2558	 2559

ไก่เนื้อระยะเวลาการเลี้ยง 40-50 วัน

	1.	จำานวนครัวเรือนเป็นการค้า	 8,631	 8,510	 8,308

	 (ครัวเรือน) 

	2.	จำานวนไก่เน้ือ	ณ	ต้นปี	(ล้านตัว)	 235.95	 248.91	 253.56

 3. ปริม�ณก�รผลิต (ล้�นตัว)	 1,295.56	 1,337.87	 1,399.57

 4. ปริม�ณก�รผลิต (ล้�นตัน)	 1.74	 1.80	 1.88

	5.	น้ำาหนักเฉลี่ย	(กก./ตัว) 2.14 2.14 2.14

 6. ต้นทุนก�รผลิต  	 33.60	 33.59	 32.02

	 ระบบโรงเรือนเปิด	(บาท/กก.)

 7. ต้นทุนก�รผลิต  	 34.97	 33.14	 31.86

 ระบบโรงเรือนปิด	(บาท/กก.)

 8.	ราคาที่เกษตรกรขายได้	 42.34	 38.34	 37.51

 (บาท/กก.)

	9.	ผลตอบแทนสุทธิ	 	 	 8.74	 4.75	 5.49

	 ระบบโรงเรือนเปิด	(บาท/กก.)

 10. ผลตอบแทนสุทธ	ิ	 	 7.37	 5.20	 5.65

	 ระบบโรงเรือนปิด	(บาท/กก.)

 11. ม�ตรฐ�น    

		 11.1	ฟ�ร์มไก่เนื้อ:	 -	ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีสำ�หรับ 

	 	 	 	 	 ฟ�ร์มไก่เนื้อ	มกษ.6901-2552	 	

		 	 	 	 -	ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดี

	 	 	 	 	 สำ�หรับฟ�ร์มไก่พันธุ์	มกษ.6903-2552 

	 11.2	เนื้อไก่:	 -	ม�ตรฐ�นเนื้อไก่	มกษ.	6700-2548	 	

	 11.3	โรงฆ�่สัตว์ปีก:	 -	ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติที่ดีสำ�หรับโรงฆ่�สัตว์ปีก	

	 	 	 	 	 มกษ.9008-2549	 	 	

 1.	การค้าของโลก	(ล้านตัน)	1/	 10.48	 10.25	 10.79

	2.	ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%)	 5.15	 6.07	 6.21

	3.	ใช้ในประเทศ	(ล้านตัน)	 1.11 1.18 1.13

 4. ส่งออก 2/   

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 545,559	 621,774	 690,109

		 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 73,963	 81,176	 89,202

		 4.1	 ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	146,543		 	175,758		 	213,032	

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)		 	12,648		 	14,320		 	17,522	

		 4.2	 ไก่แปรรูป	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 399,016	 446,016	 477,077

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)		 61,315	 66,855	 71,680

	5.	ราคาส่งออก	(บาท/กก.)	2/   

		 5.1	 ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง	 86.31	 81.48	 82.25

		 5.2	 ไก่แปรรูป	 153.67	 149.89	 150.25

	6.	คู่ค้าที่สำาคัญ		 	ญี่ปุ่น	สหภ�พยุโรป	 	

	7.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 	บร�ซิล	สหรัฐอเมริก�	จีน			

ที่ม�: 1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�			

 2/ สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร 

หม�ยเหตุ: 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1	และ	ข้อ	3-4	ปี	2559	ข้อมูลเบื้องต้น

	 2.	อัตร�แปลง	ไก่เนื้อมีชีวิต	1	ตัว	น้ำ�หนัก	2	กก.	เป็นซ�กไก่เนื้อชำ�แหละบริโภค	=	1.26	กก.
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การผลิต
การตลาด มาตรการ

	 ปรมิ�ณก�รผลติไก่เนือ้	ป	ี2559	มกี�รขย�ยตวั 
เพิ่มข้ึน	 เนื่องจ�กก�รส่งออกเนื้อไก่ในปีท่ีผ่�นม� 
ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น	โดยตล�ดต่�งประเทศ	คือ
สหภ�พยุโรป	ซ่ึงเปิดตล�ดใหน้ำ�เข�้เนือ้ไกส่ดแชเ่ย็น 
แช่แข็งจ�กไทยตั้งแต่กล�งปี	 2555	 และญ่ีปุ่น
ได้อนุญ�ตให้ไทยส่งออกไก่สดไปยังญ่ีปุ่นได้ตั้งแต่
วันที	่25	ธันว�คม	2556	รวมทั้งได้นำ�เข้�เนื้อไก่
จ�กไทยเพิ่มขึ้น	ภ�ยหลังจ�กชะลอก�รนำ�เข้�จ�ก
ประเทศจีนซ่ึงประสบปัญห�ผลิตภัณฑ์จ�กเนื้อไก่ 
ทีไ่มไ่ด้ม�ตรฐ�น	และฟลิปิปนิสท่ี์มคีว�มตอ้งก�รเนือ้
ไก่ปรุงสุกจ�กไทยเช่นกัน	โดยไทยส�ม�รถส่งออก
เนื้อไก่ปรุงสุกไปยังฟิลิปปินส์ได้ตั้งแต่ไตรม�สที่	2	 
ของปี	 2558	 จึงทำ�ให้ไทยมีก�รส่งออกเพิ่มขึ้น
อย่�งต่อเนื่อง	 กล่�วคือ	ปี	 2557	ร้อยละ	8.16		
ป	ี2558	ร้อยละ	13.97	และในปี	2559	ร้อยละ	
10.99	เมื่อเทียบกับปีที่ผ�่นม�	นอกจ�กนี้	เนื้อไก่
และผลติภณัฑ์จ�กเนือ้ไก่ยังเป็นทีต่อ้งก�รของตล�ด
ภ�ยในประเทศ	คดิเปน็สดัสว่นประม�ณรอ้ยละ	67	
ของปริม�ณก�รผลิตทั้งหมด

				ก�รส่งออกเนื้อไก่ของไทยในป	ี2559	มี

ก�รขย�ยตัวเพิ่มข้ึนสอดรับกับปริม�ณคว�ม

ต้องก�รบริโภคของตล�ด	ทัง้ตล�ดสหภ�พยโุรป 

และประเทศญ่ีปุ่น	 ซึ่งถือเป็นตล�ดส่งออก 

หลักของไทย	 นอกจ�กนี้ก�รดำ�เนินก�ร 

เรื่อง	Compartment		และ	ระบบตรวจสอบ

ย้อนกลับ	(Traceability)	ยังสร้�งคว�มมั่นใจ

ในคุณภ�พก�รผลิตเนื้อไก่ของไทยให้ประเทศ 

คู่ค�้ยอมรับ		 	 	

  

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำ�

ยุทธศ�สตร์ไก่เนื้อ	ปี	2555-2559	เพื่อใช้เป็น 

กรอบในก�รพฒัน�และเพ่ิมขดีคว�มส�ม�รถใน

ก�รแข่งขันกับต่�งประเทศ	ประกอบด้วย		

 1.	ยุทธศ�สตร์พัฒน�คุณภ�พก�รผลิต	

 2.	ยุทธศ�สตร์เพิ่มศักยภ�พก�รผลิต

 3.	ยุทธศ�สตร์สร้�งคว�มเช่ือมั่นให้แก่ 

ผู้บริโภค	 	

 4.	ยุทธศ�สตร์สร้�งนวัตกรรม	 	



ช่วงเดือนที่มีปริม�ณก�รผลิต

จำ�นวนตัวที่เลี้ยง (ตัว)

>1,000,000

500,001-1,000,000

100,001-500,000

≤ 100,000
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ภาพแสดงแหล่งผลิตไก่ไข่ของประเทศไทย

8.11 7.59 8.10 8.05 8.39 8.47 8.50 8.57 8.31 8.62 8.40 8.89 ฉะเชิงเทร�

ชลบุรี	นครน�ยก	

พระนครศรีอยุธย�

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 2559



การผลิต
 รายการ	 2557	 	2558	 	2559

การค้า
 รายการ	 2557	 	2558	 2559	

ไก่ไข่-ไข่ไก่ช่วงอายุการให้ไข่ 18-78 สัปดาห์ 

	1.	จำานวนครัวเรือนเป็นการค้า	 4,420	 4,391	 4,419

 (ครัวเรือน)

	2.	จำานวนไก่ไข่	ณ	ต้นป	ี(ล้านตัว)	 46.23	 48.53	 50.73

	3.	ปริมาณการผลิตไข่ไก่	(ล้านฟอง)	 12,520	 12,733	 13,280

	4.	ต้นทุนการผลิตระบบโรงเรือนปิด	 2.99 2.82 2.89

	 (บาท/ฟอง) 

	5.	ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้	 3.09	 2.69	 2.95

	 (บาท/ฟอง)

	6.	ผลตอบแทนสุทธ	ิ(บาท/ฟอง)	 0.10	 -0.13	 0.06

 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)		 12,376	 12,544	 13,190

 2. ส่งออก 1/   

		 ปริม�ณ	(ล้�นฟอง)	 143.59	 189.45	 90.00

		 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)		 445.62	 587.70	 309.27

	3.	ราคาส่งออก	(บาท/ฟอง)	1/ 3.10 3.10 3.44

	4.	คู่ค้าที่สำาคัญ	 	ฮ่องกง	เมียนม�	 	

	5.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 	จีน	สหรัฐอเมริก�	 	

ที่ม�:    1/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร 

หม�ยเหตุ: 	ก�รผลิต	ข้อ	1	กับ	3		ปี	2558	ข้อ	1-3	ปี	2559	ข้อมูลเบื้องต้น
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	 ปริม�ณก�รผลติไข่ไก่	ป	ี2559	เพ่ิมขึน้	 

จ�กปี	 2558	 เนื่องจ�กคว�มต้องก�ร

ก�รบริโภคทัง้ภ�ยในประเทศ	มีแนวโนม้ 

ขย�ยตัวต�มจำ�นวนประช�กร	 

ส่งผลให้ร�ค�ไข่ไก่ที่เกษตรกรข�ยได้

ปรบัตวัสงูข้ึนและคว�มต้องก�รภ�ยนอก

ประเทศมคีว�มมัน่ใจในม�ตรฐ�นสนิค้�

จ�กไทยทีส่ะอ�ดและปลอดเช้ือไข้หวัดนก	

โดยส่งออกไข่ไก่ได้ตั้งแต่ปล�ยปี	 2558	

เป็นต้นม�	ประกอบกับภ�ครัฐและภ�ค

เอกชนมีก�รรณรงค์ส่งเสริมก�รบริโภค

ไข่ไก่	จ�กคว�มต้องก�รบรโิภคทีเ่พิม่ขึน้	

จูงใจให้เกษตรกรมีก�รจัดก�รฟ�ร์มที่มี

ประสิทธิภ�พม�กขึ้น		รวมทั้งก�รเข้�สู่

ประช�คมอ�เซียนในเดอืนธนัว�คม	2558

เปดิโอก�สให้เกษตรกรขย�ยก�รเลีย้งเพือ่

รองรับตล�ดส่งออกที่ขย�ยตัวเพิ่มขึ้น

	 1.	คว�มต้องก�รบริโภค	ปี	2559	เพิ่มขึ้น	

เนือ่งจ�กภ�ครัฐและภ�คเอกชน	มกี�รรณรงค์

สง่เสรมิก�รบริโภคไข่ไก่	เกีย่วกบัคณุประโยชน์

ไข่ไก่และปรมิ�ณก�รบริโภคไข่ไก่ทีเ่หม�ะกับทกุ

เพศทุกวัยอย�่งต่อเนื่อง

	 2.	ก�รสง่ออกไข่ไก่	ป	ี2559	ลดลง	เนือ่งจ�ก

ระดบัร�ค�ไข่ไก่ในประเทศอยู่ในระดับสงูและ

ไมม่กิีจกรรมก�รสง่ออกเพือ่ระบ�ยผลผลติ	ตล�ด

ส่งออกที่สำ�คัญ	คือ	ฮ่องกง	ซึ่งมีสัดส่วนก�ร

ส่งออกประม�ณร้อยละ	98	ของปริม�ณก�ร

ส่งออกไข่ไก่สดทั้งหมด	

	 3.	 ร�ค�ไข่ไก่ที่เกษตรกรข�ยได้เฉลี่ยทั้ง

ประเทศ	 ปี	 2559	 ปรับตัวสูงขึ้น	 เนื่องจ�ก

ปรับตัวต�มต้นทุนก�รผลิตท่ีเพิ่มข้ึน	 ซึ่งเป็น 

ผลจ�กก�รชะลอก�รนำ�เข้�พอ่แมพ่นัธุไ์ก่ไข่จ�ก

ประเทศที่มีก�รแพร่ระบ�ดของโรคไข้หวัดนก 

ในปี	 2558	 ส่งผลให้ร�ค�ลูกไก่ไข่และไก่ไข่

ส�วปรับตัวสูงขึ้น

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ดด้ำ�เนนิ

ก�รจดัทำ�ยทุธศ�สตรไ์ก่ไข่	ป	ี2557-2561	

ประกอบด้วย

	 1.	 เพิ่มก�รบริโภคและขย�ยก�ร 

สง่ออก	โดยก�รรณรงคส์ง่เสรมิก�รบรโิภค 

ไข่ไก่	และสนับสนุนก�รลงทุนอุตส�หกรรม	

ก�รแปรรปูไข่ไก่	รวมทัง้วจิยัและพฒัน�ก�ร

แปรรูป	เพื่อเพิ่มมูลค่�		 	

	 2.	 สร�้งคว�มมัน่คงในอ�ชีพก�รเลีย้ง

ไก่ไข่	 โดยส่งเสริมก�รเลี้ยงไก่ไข่ในพ้ืนท่ี	

Zoning	และเร่งรัดเข้�สู่ม�ตรฐ�นฟ�ร์ม	

ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้เป็นสหกรณ์เพื่อ

ดูแลอุตส�หกรรมไข่ไก่ทั้งระบบ	ตลอดจน

มกี�รบรหิ�รข้อมลูและก�รจดัก�รวัตถุดบิ

อ�ห�รสัตว์		 	

	 3.	 สร้�งคว�มเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค 

โดยก�รรับรองม�ตรฐ�นไข่ไก่และ 

ศูนย์รวบรวมไข่ไก่	(ล้งไข่)	และสร้�งก�ร

ยอมรับให้ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่�ง

ประเทศ

การผลิต การตลาด มาตรการ



จำ�นวนตัวที่เลี้ยง (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	ร้อยเอ็ด	

ขอนแก่น	บุรีรัมย์



การผลิต
 รายการ	 2557	 	2558	 	2559	 	

การค้า
 รายการ	 2557	 	2558	 2559

โคเนื้อ

ที่ม�:	 1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�	(ล้�นตันน้ำ�หนักซ�ก)	 

 2/ สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร
หม�ยเหตุ:	 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-3	ปี	2558-2559	ข้อมูลเบื้องต้น
	 2.	อัตร�แปลงโคเนื้อ	1	ตัว	น้ำ�หนัก	350	กก.	เป็นซ�กโคชำ�แหละ	=	270.27 
	 *	ร�ค�โคเนื้อที่ส่งออกไปยังล�ว	ปี	2559
	 มีตัวเลขมูลค�่ส่งออกที่ผิดปกติ	ทำ�ให้ร�ค�โคเนื้อที่ส่งออกต่ำ�กว่�ปกติ		

ระยะเวลาเลี้ยง: 3 ปีขึ้นไป    

	1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 658,321	 689,810	 682,822

	2.	จำานวนโคเนื้อ	ณ	ต้นปี	(ตัว)	 4,898,575	 4,905,700	 4,964,456

 3. ปริม�ณก�รผลิต (ตัว)	 974,708	 991,100	 1,003,632

 4.	ต้นทุนการผลิตโคขุนลูกผสม

	 พันธ์ุบราห์มัน	เฉล่ียขนาดน้ำาหนัก	

	 350-450	กก.	(บาท/กก.)	 93.31	 96.48	 90.55

	5.	ราคาที่เกษตรกรขายได้	

 (บาท/กก.)   

		 5.1	โคขุนลูกผสมพันธุ์บร�ห์มัน	 108.32	 106.61	 102.80

		 5.2	โคเนื้อขน�ดกล�งเฉลี่ยขน�ด	 	 	

		 	 350	กก.	 	 85.45	 104.79	 103.16

	6.	ผลตอบแทนสุทธ	ิ(บาท/กก.)   

		 โคขุนลูกผสมพันธุ์บร�ห์มัน	 15.01	 10.13	 12.25

 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�หรับโรงฆ�่สัตว	์   

	 	 	 มกษ.9004-2547	 	 	

	1.	การค้าของโลก	(ล้านตัน)	1/ 9.99 9.60 9.44

	2.	ใช้ในประเทศ	(ล้านตัว) 1.26 1.26 1.26

 3. นำ�เข�้ 2/   

  3.1	โคมีชีวิต		 	 	

   ปริม�ณ	(ตัว)	 126,790	 130,260	 101,507

   มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 1,788.44	 1,857.44	 1,594.28

  3.2	เนื้อและผลิตภัณฑ์		 	 	

   ปริม�ณ	(ตัน)	 14,412	 10,315	 10,477

   มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 2,340.29	 2,206.63	 2,196.10

 4. ส่งออก 2/   

  4.1 โคมีชีวิต		 	 	

   ปริม�ณ	(ตัว)	 244,457	 204,857	 227,172

   มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	1,765.78		 	1,755.25		 	1,066.63	

 4.2 เนื้อและผลิตภัณฑ์		 	 	

   ปริม�ณ	(ตัน)	 	7,339		 	2,463		 	172	

   มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	806.34		 	253.23		 	32.44	

	5.	ราคานำาเข้า	2/   

  5.1 โคมีชีวิต	(บ�ท/ตัว)		 14,106	 14,259	 15,706

  5.2 เน้ือและผลิตภัณฑ์	(บ�ท/กก.)	 162.39	 213.93	 209.62

	6.	ราคาส่งออก	2/   

  6.1	โคมีชีวิต	(บ�ท/ตัว)	 6,570	 8,568	 4,695*

  6.2	เนื้อและผลิตภัณฑ์	(บ�ท/กก.)	 108.78	 102.82	 188.47

	7.	คู่ค้าที่สำาคัญ	   

  โคมีชีวิต	 	ม�เลเซีย	ล�ว	 	

  เนื้อและผลิตภัณฑ์	 	ล�ว	ฮ่องกง	ญี่ปุ่น	กัมพูช�	 	

	8.	คู่แข่งที่สำาคัญ	   

 โคมีชีวิต	 	เมียนม�	ล�ว	กัมพูช�	 	

  เนื้อและผลิตภัณฑ์	 	 ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	สหรัฐอเมริก�		
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							จำ�นวนโคเนื้อ	ณ	วันที่	1	มกร�คม	
และจำ�นวนแม่พันธ์ุท่ีให้ลูกได้ในรอบปี	 
ปี	2559	เพิม่ข้ึนจ�กปทีีแ่ลว้เลก็นอ้ย	เนือ่งจ�ก
โคเนือ้มรี�ค�สงู	เป็นทีต่อ้งก�รของตล�ดทัง้ใน
ประเทศไทย	และประเทศเพือ่นบ�้น	เกษตรกร
บ�งพื้นที่ต้องก�รเก็บรักษ�แม่พันธุ์โคไว้เพื่อ
ขย�ยพันธุ์	อีกทั้งกรมปศุสัตว์ยังได้มีโครงก�ร
ส่งเสริมก�รเลี้ยงโคเนื้อเพื่อสร้�งอ�ชีพ	 โดย
สนับสนุนด้�นเงินลงทุนในก�รเลี้ยงโคเนื้อ	
จัดห�โคส�ยพันธ์ุดี	 ช่วยเรื่องก�รผสมเทียม	 
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหญ้�เพื่อเลี้ยงโค	 
อกีทัง้มกี�รบังคับใช้กฎหม�ยอย่�งเข้มงวดในก�ร 
ส่งออกโคเนื้อเพศเมีย	 และขอคว�มร่วมมือ
ในก�รห้�มฆ่�โคเพศเมีย	 เพื่อป้องกันก�ร
ข�ดแคลนโคเนื้อ	 ส่งผลให้ปริม�ณก�รผลิต
โคเนื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

การผลิต

						ปี	2559	มีปริม�ณก�รบริโภคโคเนื้อ	1.26	ล้�นตัว	 
หรือคิดเป็นเนื้อโค	 211.51	 พันตัน	 เพิ่มขึ้นจ�กปี	 2558	 
รอ้ยละ	0.08	คว�มตอ้งก�รของตล�ดภ�ยในประเทศมแีนวโนม้
เพิม่ข้ึน	โดยตล�ดยังคงนยิมบรโิภคเนือ้โคแบบช�บหูรอืปิง้ย�่ง
	 					สำ�หรับร�ค�โคมีชีวิตที่เกษตรกรข�ยได	้ปี	 2559	
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	103.16	บ�ทลดลงจ�กปี	2558	ซึ่งมีร�ค�
กิโลกรัมละ	104.79	บ�ท	ร้อยละ	1.56	แม้ว่�ผลผลิตยัง
ไม่เพียงพอกับคว�มต้องก�รบริโภค	แต่ก�รส่งออกโคมีชีวิต
ไปยังประเทศเพื่อนบ้�นเพื่อส่งต่อไปยังจีนประสบปัญห�	
คว�มเข้มงวด	ของด�่นช�ยแดนจนีและก�รตรวจเจอส�รเรง่ 
เนือ้แดงในโคมชีีวิตจงึสง่ผลให้ในบ�งช่วงก�รสง่ออกโคมชีีวติ
ต้องหยุดชะงักชัว่คร�วหรือชะลอตวัลงจงึสง่ผลกระทบทำ�ให้
ร�ค�โคเนื้อภ�ยในประเทศลดลง

การตลาด

 กระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ดด้ำ�เนนิก�รจดัทำ�ยุทธศ�สตร์

ก�รพัฒน�โคเนื้อ	ป	ี2555-2559	ประกอบด้วย

 1.	ยุทธศ�สตรด์�้นก�รผลิตโคเนือ้	ฝกึอบรมวิธผีสมเทยีม	ส่งเสรมิ 

ก�รปลูกพืชอ�ห�รสัตว์	

 2.	ยุทธศ�สตร์ด�้นก�รควบคมุปอ้งกนัโรคระบ�ดสตัว์	ควบคมุ

ป้องกันโรคระบ�ด	ส่งเสริมฟ�ร์มปศุสัตว์อินทรีย์	

 3.	ยุทธศ�สตรด์�้นก�รพฒัน�ระบบก�รตล�ด	พฒัน�โรงฆ�่	

ประช�สัมพันธ์ก�รบริโภคเนื้อโค	 	

 	4.	ยุทธศ�สตร์ด้�นก�รศกึษ�วจิยั	วจิยัทดสอบพันธุแ์ละกระจ�ย 

พันธุ์โคที่เหม�ะสม	วิจัยก�รแปรรูปผลิตภัณฑ์

	 5.	ยุทธศ�สตร์ด้�นก�รบริห�รจัดก�รองค์กร	 ส่งเสริมก�ร

จัดต้ังสถ�บัน	เกษตรกรโคเนื้อ	 จัดตั้งศูนย์ส�รสนเทศปรับปรุง 

กฏระเบียบให้เหม�ะสม

มาตรการ



จำ�นวนตัวที่เลี้ยง (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 2559

8.99 8.33 8.09 7.75 7.94 7.89 7.85 7.81 8.00 8.71 9.20 9.44 สระบุรี	นครร�ชสีม�

ลพบุรี	ร�ชบุรี	เชียงใหม่

แหล่งผลิต 
5 อันดับแรก



 
การผลิต

 รายการ	 2557	 	2558	 	2559	 	
การค้า

 รายการ	 2557	 2558	 2559	

โคนม นํ้านมดิบระยะเวลาเลี้ยงและเริ่มให้นำ้านมอายุ 2.5 ปี

 1. จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 19,849	 19,239	 19,454

 2. จำานวนโคนม	ณ	ต้นป	ี(ตัว)	 591,642	 600,563	 622,892

 3. จำานวนแม่โครีดนม 	 245,974	 259,793	 265,218

 เฉลี่ยในรอบป	ี(ตัว)

 4. ปริม�ณน้ำ�นมดิบ (ตัน)	 1,111,481	 1,157,493	 1,161,102

  (กก./ตัว/วัน)	 	 	 12.38	 12.20	 12.03

 5. ต้นทุนการผลิต	(บาท/กก.)	 15.62	 14.17	 14.66

 6. ราคาน้ำานมดิบที่เกษตรกรขายได	้	 16.91	 17.74	 18.02

	 (บาท/กก.) 

 7. ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/กก.)	 1.29	 3.57	 3.36

 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)	 1,111,481	 1,157,493	 1,161,102

	2.	นำาเข้าผลิตภัณฑ์รวม	1/   

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 213,371	 243,344	 228,733

		 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 25,937	 19,814	 16,415

	3.	ส่งออกผลิตภัณฑ์รวม	1/   

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 131,480	 149,753	 166,455

		 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 5,857	 6,591	 7,137

	4.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	1/   

		 ผลิตภัณฑ์รวม		 44,547	 44,012	 42,876

	5.	คู่ค้าที่สำาคัญ:	นำ�เข้�	 	นิวซีแลนด์	ออสเตรเลีย	สหรัฐอเมริก�	 	

		 :	ส่งออก	 กัมพูช�	สิงคโปร์	ฟิลิปปินส์	 	

   

ที่ม�:   1/ สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร
หม�ยเหตุ: ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2558-2559	ข้อมูลเบื้องต้น
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	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำ�เนินก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์โคนม	ปี	2555-2559	ประกอบด้วย
	 1.	พัฒน�ศักยภ�พก�รผลิตน้ำ�นมดิบให้มีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นตั้งแต่ฟ�ร์มจนถึงโรงง�น
	 2.	พัฒน�ระบบส�รสนเทศโคนม	 จัดทำ�ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม	 จัดทำ�	 website	 
	 	 ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับโคนมทั้งหมด
	 3.	รณรงค์ให้บริโภคนมเพิ่มขึ้น
	 4.	มุ่งเน้นก�รส่งออกผลิตภัณฑ์นม	 พันธุ์โค	 น้ำ�เชื้อ	 และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับโคนมไป 
	 	 ประเทศเพื่อนบ้�น
	 5.	มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กล�งอุตส�หกรรมนมในภูมิภ�คอ�เซียน

การตลาด

มาตรการ

การผลิต

	 จำ�นวนโคนม	 ณ	 วันที่	 1	 มกร�คม	 2559	 เพิ่มขึ้นจ�ก 
ป	ี2558	เนื่องจ�กมีจำ�นวนลูกโคนมที่เกิดใหม่ในรอบปีเพิ่มขึ้น 
จำ�นวนแม่โครีดนมในรอบปีเพิ่มข้ึน	 และปัญห�เรื่องก�ร
ส่งออกโคนมไปประเทศเวียดน�มชะลอตัวลงต้ังแต่ช่วง 
ปี	 2557	 อีกทั้งคณะกรรมก�รโคนมและผลิตภัณฑ์นมมีมติ
เห็นชอบปรับขึ้นร�ค�น้ำ�นมดิบต�มคุณภ�พน้ำ�นม	ทำ�ให้ร�ค� 
รบัซ้ือน้ำ�นมดิบสงูข้ึนจงูใจให้เกษตรกรปรบัปรงุระบบก�รบรหิ�ร
จัดก�รฟ�ร์มให้ได้ม�ตรฐ�น	 เพื่อให้ได้น้ำ�นมที่มีคุณภ�พและ 
มอีตัร�ก�รให้น้ำ�นมดบิเพิม่ข้ึน	เกษตรกรมีก�รเลีย้งโคนมเพิม่ขึน้	 
โดยปัจจบัุนจำ�นวนฟ�ร์มขน�ดเลก็มแีนวโนม้ลดลง	ฟ�รม์ขน�ดกล�ง 
และฟ�ร์มขน�ดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	
					สำ�หรับอัตร�ให้นมปีนี้ลดลงจ�กปีที่ผ่�นม�	เนื่องจ�กได้รับ 
ผลกระทบจ�กก�รระบ�ดของโรคป�กเท้�เป่ือย	 แต่เมื่อมอง 
ในภ�พรวมพบว่�	มีปริม�ณน้ำ�นมดิบเพิ่มขึ้น	ต�มก�รเพิ่มขึ้น
ของจำ�นวนแม่โครีดนมในรอบปี				

	 ก�รสง่ออกผลติภณัฑ์นมมปีริม�ณและมลูค่�เพิม่ข้ึน	เนือ่งจ�ก

ผูป้ระกอบก�รในตล�ดนมพ�ณชิย์มกี�รขย�ยก�รผลติเพิม่ข้ึน	สว่น

ก�รนำ�เข้�ผลติภณัฑ์นมมปีริม�ณและมลูค่�ลดลง	เนือ่งจ�กปรมิ�ณ

น้ำ�นมดบิในประเทศมจีำ�นวนเพยีงพอ	ทำ�ให้ปริม�ณก�รนำ�เข�้ลดลง	 

ด้�นมูลค่�นำ�เข้�ที่ลดลงม�กกว่�ปริม�ณ	 เนื่องจ�กร�ค�นมและ

ผลิตภัณฑ์นมในตล�ดโลกปรับตัวลดลงด้วย	

	 ปี	2559	ร�ค�น้ำ�นมดบิทีเ่กษตรกรข�ยไดเ้ฉลีย่กโิลกรมัละ	18.02	บ�ท	 

เพิ่มขึ้นจ�ก	17.74	บ�ท	ของปี	2558	ร้อยละ	1.58	ร�ค�กล�ง 

รับซื้อน้ำ�นมดิบหน�้โรงง�นกิโลกรัมละ	19.00	บ�ท	  

  
 





ประมง



ภาพแสดงแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงของประเทศไทย
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เนื้อที่เพาะเลี้ยง	(ไร่)

>10,000

5,001-10,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะเลี้ยง

แหล่งเพาะเลี้ยง
5 อันดับแรก

จันทบุรี	สุร�ษฎร์ธ�น	ีฉะเชิงเทร�	

นครศรีธรรมร�ช	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	 2557	 	2558	 	2559	
การค้า

 รายการ	 2557	 2558	 2559	

กุ้งทะเลเพาะเลี้ยงระยะเวลาการเพาะเลี้ยง 3-4 เดือน   

 

ที่ม�: 1/	องค์ก�รอ�ห�รและเกษตรแห่งสหประช�ช�ติ	2/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร  
หม�ยเหตุ: 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2559	ข้อมูลเบื้องต้น			
	 2.	**	ข้อมูล	ทบ.1	กรมประมง	ใช้จำ�นวนฟ�ร์มเนื่องจ�ก	1	ครัวเรือนส�ม�รถจดทะเบียนได้ม�กกว�่	1	ฟ�ร์ม   

 3.	***	กุ้งสดทั้งเปลือก	 	 	

     

 

 1.	จำานวนครัวเรือน	(ฟาร์ม)**	 21,071	 19,378	 23,012

	2.	เนื้อที่เลี้ยง	(ไร่)	 203,243	 203,380	 213,908

		 กุ้งข�วแวนน�ไม		 191,335	 194,694	 204,879

		 กุ้งกุล�ดำ�		 	11,908		 	8,686	 9,029	

 3. ผลผลิต (ตัน)	 274,806	 289,371	 321,662

		 กุ้งข�วแวนน�ไม		 261,169	 280,094	 311,768

		 กุ้งกุล�ดำ�		 	13,637		 	9,277	 9,894	

 4.	ต้นทุนการผลิต	กุ้งขาวแวนนาไม		 108.46		 	108.99		 	107.03	

	 (บ�ท/กก.)	

	5.	ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/กก.)   

		 กุ้งข�วแวนน�ไม	ขน�ด	70	ตัว/กก.		 	222.58		 	179.33		 	179.83	

 6.	ผลตอบแทนสุทธิ	กุ้งขาวแวนนาไม	 114.12		 	70.34		 	72.80	

 ขนาด	70	ตัว/กก. (บาท/กก.)  

 7. ม�ตรฐ�น   

		 7.1	ระเบยีบกรมประมงว่�ดว้ยก�รออกใบรบัรองฟ�รม์เพ�ะเลีย้งกุง้ต�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/ 2.24 2.30 2.32

	2.	ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%)	 7.37	 7.40	 9.53

	3.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)***	 40,000	 40,000	 40,000

 4. ส่งออก 2/   

			4.1	กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	80,139		 	82,875		 	122,415	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	29,185		 	25,062		 	36,613	

	 4.2	กุ้งปรุงแต่ง	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	84,850		 	87,319		 	85,233	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	35,157		 	32,044		 	32,682	

	5.	ราคาส่งออก	(บาท/กก.)2/   

	 5.1	กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง		 364	 302	 299

	 5.2	กุ้งปรุงแต่ง										 414	 367	 383

	6.	คู่ค้าที่สำาคัญ   

	 6.1	กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง	 สหรัฐอเมริก�	เวียดน�ม	ญี่ปุ่น	ฮ่องกง	

	 	 	 แคน�ด�			

	 6.2	กุ้งปรุงแต่ง	 สหรัฐอเมริก�	ญี่ปุ่น	สหภ�พยุโรป

	 	 	 แคน�ด�	

7.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 จีน	เวียดน�ม	อินโดนีเซีย	อินเดีย	
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									กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ได้จัดทำ�ยุทธศ�สตร์กุ้งไทย	ฉบับที่	3	เพื่อ
ใช้เป็นกรอบในก�รพฒัน�และเพ่ิมขดีคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนัของอตุส�หกรรม
กุ้งไทยกับต�่งประเทศ		ประกอบด้วย	 	
		1.	ยุทธศ�สตร์เพิ่มศักยภ�พพันธุ์กุ้งทะเลคุณภ�พ	 	
		2.	ยุทธศ�สตร์บริห�รจัดก�รด้�นก�รผลิตอย�่งยั่งยืน	 	
		3.	ยุทธศ�สตร์เพิ่มมูลค�่สินค้�และเพิ่มศักยภ�พก�รตล�ดทุกระดับ	 	
		4.	ยุทธศ�สตร์ผลักดันก�รวิจัยเพื่อพัฒน�อุตส�หกรรมกุ้งไทย
	 5.	ยุทธศ�สตร์สนับสนุนก�รขย�ยฐ�นก�รผลิตและฐ�นก�รตล�ดสู่ประช�คม
อ�เซียน

การตลาด

มาตรการ

การผลิต

						ผลผลติกุ้งปี	2559	มแีนวโนม้เพิม่ขึน้จ�กป	ี2558	เนือ่งจ�ก

ทกุฝ�่ยทีเ่ก่ียวข้องกับอตุส�หกรรมกุ้งไทย	ไดร้ว่มมอืกนัเรง่แกไ้ข

ปัญห�ทั้งด้�นก�รส่งเสริมและพัฒน�แนวท�งก�รเพิ่มผลผลิต 

กุ้งทะเลให้เหม�ะสมในแตล่ะพืน้ที	่เกษตรกรมกี�รบรหิ�รจดัก�รฟ�รม์ 

ทีดี่ข้ึน	รวมท้ังมกี�รปรบัปรงุบอ่เล้ียงใหถู้กสขุลกัษณะ	เพือ่ตดัวงจร

ก�รเกิดโรค	ทำ�ให้คว�มเสียห�ยของกุ้งที่เกิดจ�กโรคลดน้อยลง	 

กุ้งมีคว�มแข็งแรงสุขภ�พดี	 จึงทำ�ให้กุ้งมีอัตร�ก�รรอดสูง	 

ได้กุ้งท่ีมขีน�ดใหญ่ข้ึน	ประกอบกบัร�ค�ทีส่งูขึน้เกษตรกรจงึดแูล

เอ�ใจใส่ม�กขึ้น	ส่งผลให้ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นด้วย

			1.ก�รส่งออกกุ้งในปี	2559	เพิ่มขึ้นจ�กปีที่ผ่�นม�ร้อยละ	22	

ของปริม�ณก�รส่งออก	 เนื่องจ�กปริม�ณผลผลิตกุ้งในประเทศ

เพิม่ข้ึน	ในขณะทีป่ระเทศคู่แข่งมผีลผลติลดลงจ�กปญัห�เรือ่งโรค

	 2.ผู้ส่งออกพย�ย�มแสวงห�ตล�ดใหม่ๆ	 ในประเทศแถบ

ตะวันออกกล�งและตล�ดอ�เซียน	 เช่น	 เวียดน�ม	 มีปริม�ณ

ก�รนำ�เข้�จ�กไทยเพิ่มขึ้นถึง	3.45	เท่�   
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ภาพแสดงการนำ เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทย

ปริมาณการนำาเข้าปลาทูน่่าสดแช่เย็นแช่แข็ง

ปริมาณการส่งออกปลาทูน่่าสดแช่เย็นแช่แข็ง



ที่ม�:  1/สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร
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การค้า
 รายการ	 2557	 2558	 2559	

ปลาทูน่า

	1.	ใช้ในประเทศ	   

  1.1 ปล�ทูน่�แช่เย็น	(ตัน)	 1,000	 1,000	 1,000

  1.2 ปล�ทูน่�บรรจุภ�ชนะอัดลม	(ตัน)	 30,867	 29,030	 28,978

 2. นำ�เข้� 1/   

  2.1 ปล�ทูน่�แช่เย็นแช่แข็ง	 	 	

   ปริม�ณ	(ตัน)	 699,884	 671,625	 736,754

   มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 36,689	 30,602	 40,034

  2.2 ปล�ทูน่�บรรจุภ�ชนะอัดลม	 	 	

   ปริม�ณ	(ตัน)	 3,899	 6,057	 17,815

   มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	476		 	873		 	2,501	

 3. ส่งออก 1/   

  3.1 ปล�ทูน่�แช่เย็นแช่แข็ง	 	 	

   ปริม�ณ	(ตัน)	 18,712	 17,234	 22,232

   มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 1,625	 1,585	 1,737

  3.2 ปล�ทูน่�บรรจุภ�ชนะอัดลม	 	 	

   ปริม�ณ	(ตัน)	 586,469	 551,578	 550,585

   มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 75,276	 66,197	 68,532

 4.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)1/    

  4.1 ปล�ทูน่�แช่เย็นแช่แข็ง	 86,834	 91,964	 78,152

  4.2 ปล�ทูน่�บรรจุภ�ชนะอัดลม	 128,355	 120,014	 124,471

 5.	แหล่งนำาเข้าวัตถุดิบที่สำาคัญ	 ไต้หวัน	เก�หลีใต้	ป�ปัวนิวกินี	สหรัฐอเมริก�	 

	 	 	 จีน		สหภ�พยุโรป	ไมโครนีเซีย	อินโดนีเซีย	

	 	 	 หมู่เก�ะม�ร์แชลล์	มัลดีฟส์	ญี่ปุ่น	ฟิลิปปินส์	

	 	 	 หมู่เก�ะโซโลมอน	และว�นัวตู		 	

	6.	คู่ค้าที่สำาคัญ	(ปลาทูน่าบรรจุภาชนะอัดลม)	 สหรัฐอเมริก�	อียิปต์	ออสเตรเลีย	สหภ�พยุโรป		 	

	 	 	 ญี่ปุ่น	แคน�ด�		ซ�อุดิอ�ระเบีย	 	

	7.	คู่แข่งที่สำาคัญ	(ปลาทูน่าบรรจุภาชนะอัดลม)	 เวียดน�ม	ฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย	ม�เลเซีย				

 

	 ไทยนำ�เข้�ปล�ทูน่�จ�กต่�งประเทศ	 เพื่อนำ�ม�
เป็นวัตถุดิบในก�รผลิตปล�ทูน่�บรรจุภ�ชนะอัดลม	
ร้อยละ	95	และผลิตได้เองจ�กเรืออวนล้อมจับภ�ยใน
ประเทศ	ร้อยละ	5	ก�รพึ่งพ�วัตถุดิบจ�กต่�งประเทศ
ทำ�ให้มีคว�มเสี่ยงในก�รข�ดแคลนวัตถุดิบในก�รผลิต
ปล�ทูน่�บรรจุภ�ชนะอัดลมของไทย	 ซึ่งไทยส�ม�รถ
ผลิตปล�ทูน่�บรรจุภ�ชนะอัดลม	 เพ่ือก�รส่งออกได้
เป็นอันดับ	1	ของโลก

	 1.	 ก�รนำ�เข้�ปล�ทนู�่แช่เย็นแช่แข็ง	ในป	ี2559	 
มีปริม�ณ	736,754	ตัน	มูลค่�	40,034		ล้�นบ�ท	 
ทั้งปริม�ณและมูลค่�เพิ่มข้ึน	 ร้อยละ	 9.70	 และ
ร้อยละ	30.82	ของปีก่อน	ต�มลำ�ดับ	ก�รนำ�เข้� 
วัตถุดบิสว่นใหญ่ม�จ�กประเทศไตห้วัน	รอ้ยละ	19.45	 
เก�หลีใต้	ร้อยละ12.43	ป�ปัวนิวกิน	ีร้อยละ	12.91	 
และสหรัฐอเมริก�ร้อยละ	10.92	
2.	ก�รสง่ออกปล�ทนู�่บรรจภุ�ชนะอดัลม	ในป	ี2559	
มีปริม�ณ	550,585	ตัน	มูลค่�	68,532	ล้�นบ�ท	
ปริม�ณลดลงแต่มูลค่�เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.18	และ
ร้อยละ	3.53	ของปีก่อน	ต�มลำ�ดับ	ประเทศคู่ค�้
ที่สำ�คัญคือ	สหรัฐอเมริก�		คิดเป็นร้อยละ	15.18	
อียิปต์	ร้อยละ	11.24	ออสเตรเลีย	ร้อยละ	7.36	
และสหภ�พยุโรป	ร้อยละ	7.10

					1.	ลดก�รกีดกันท�งก�รค�้ทีไ่มใ่ชภ่�ษขีองประเทศ
คู่ค�้	ดังนี้	
	 	 1.1	 ผลผลิตต้องมีเอกส�รรับรองก�รจับ 
สัตว์น้ำ�	 เพื่อยืนยันว่�ไม่ได้ม�จ�กก�รทำ�ประมงที่ผิด
กฎหม�ย		ข�ดก�รร�ยง�นและไรก้�รควบคมุ	(Illegal	
Unreported	 and	 Unregulated	 Fishing:	 IUU	 
Fishing)	 และต้องเป็นเรือที่ถูกต้องต�มกฎหม�ย
เท่�นั้น		
					 1.2	 มีก�รขึ้นทะเบียนแรงง�นต่�งด้�วแบบ		
One	Stop	Service			
	 2.	 จัดทำ�ม�ตรฐ�นก�รผลิตต่�งๆ	 เช่น	 GAP/
HACCP	เป็นต้น	

การผลิต การตลาด

มาตรการ
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ภาพแสดงพื้นที่แหล่งผลิตปลาป่นของประเทศไทย



ที่ม� : 1/	สม�คมผู้ผลิตปล�ป่นไทย			

 2/	World	Markets	and	Trade.	Foreign	Agricultural	Service,	November	2016

 3/	ร�ค�ปล�เป็ดคละจ�กสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	ร�ค�ปล�เป็ดดี	และร�ค� 

	 		 ข�ยส่งปล�ป่น	(แนะนำ�)	จ�กสม�คมผู้ผลิตปล�ป่นไทย   

 4/	กรมศุลก�กร	ปี	2550-2554	(HS.	2007)		พิกัด	2301.2000.001	

	 		 พิกัด	2301.2000.002	พิกัด	2301.2000.003	พิกัด	2301.2000.004	

	 		 และพิกัด	2301.2000.090	 	 	 	 	 	

	 		 ปี	2555-2559	(HS.	2012)				พิกัด	2301.2020000		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	 2557	 	2558	 	2559	 	
การค้า

 รายการ	 2557	 2558	 2559	

ปลาป่นและสัตว์นํ้าไม่มีกระดูกสันหลังป่น

 1. จำ�นวนโรงง�น (โรง)1/ 96 96 86

	2.	ผลผลิตปลาป่นโลก	(ล้านตัน)2/	 4.20	 4.14	 4.15

	3.	ผลผลิตปลาป่นไทย	(ล้านตัน)* 0.48 0.38 0.36

 4.	อัตราแปลง	ปลาเป็ดหรือปลาสด	(กก.):		

	 ปลาป่น	(กก.)	=		4:	1   

	5.	ราคาเกษตรกรขายได้(ปลาเป็ดคละ)/สด3/		 7.48		 	8.04		 	8.42
 (บาท/กก.)	  

				ร�ค�ปล�เป็ดดี/สด	3/	(บ�ท/กก.)	 	7.90		 	8.97		 	8.83	

				ร�ค�ข�ยส่งปล�ป่นโปรตีนต่ำ�กว�่	60	%		 	22.99		 	37.28		 	36.44	

	 (บ�ท/กก.)	3/	กลิ่นเบอร์	2	ตล�ด	กทม.	 	 	

				ร�ค�ข�ยส่งปล�ป่นโปรตีนสูงกว�่	60	%		 	29.35		 	41.22		 	38.55	

				(บ�ท/กก.)	3/ กลิ่นเบอร์	1	ตล�ด	กทม.	 	 	

	1.	การค้าของโลก	(ล้านตัน)	2/   

	 นำ�เข�้	 	 2.49	 2.48	 2.52

	 ส่งออก	 	 2.16	 2.01	 2.13

 2.	ใช้ในประเทศ	(ล้านตัน)	 0.65	 	0.70		 	0.73	

 3. นำ�เข้�4/    

	 3.1	ปล�ป่นโปรตีนสูงกว่�	60	%	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	18,989		 	27,377		 	68,119	

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	592.09		 	951.81		 	2,708.41	

		 3.2	ปล�ป่นโปรตีนต่ำ�กว�่	60	%*   

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	118		 	120		 	n.s.	

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	1.08		 5.85	 	n.s.	

		 3.3	สัตว์น้ำ�อื่นๆ	ป่น   

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 2,284	 3,608	 4,275

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 117.10	 	195.00		 	253.14	

 4. ส่งออก 4/   

		 4.1	ปล�ป่นโปรตีนสูงกว่�	60	%	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 107,085	 	99,837		 	86,637	

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 4,305.75	 	4,626.70		 	3,685.95	

		 4.2	ปล�ป่นโปรตีนต่ำ�กว�่	60	%   

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 56,169	 	50,613		 	60,707	

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	2,045.27		 	2,107.01		 	2,252.89	

  4.3 สัตว์น้ำ�ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ	ป่น   

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	8,885		 	5,463		 	6,550	

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 268.65	 	182.00		 	195.70	

 5.	คู่ค้าที่สำาคัญ	 	 จนี	ญีปุ่่น	เวียดน�ม	นอร์เวย	์บังคล�เทศ		

	 	 	 	 ไต้หวัน	สหรัฐอเมริก�	 	

	6.	คู่แข่งที่สำาคัญ						 เวียดน�ม	เมียนม�	 	

  1.	มีโรงง�นปล�ป่นได้รับม�ตรฐ�น	GMP	
และ	HACCP	แล้วจำ�นวน	58	โรงง�น 

  2.	ปัจจุบันมีก�รใช้วัตถุดิบเพื่อผลิตปล�ป่น 
จ�กเศษเหลือจ�กอุตส�หกรรมปล�กระป๋อง 
และซูริมิร้อยละ	 61	 จ�กปล�เป็ดร้อยละ	 28		 
และปล�อื่นๆ	ร้อยละ	11	

 3.ไทยส�ม�รถผลติปล�ป่นโปรตนีสงูกว่�	60%		
ไดร้อ้ยละ	25	ของผลผลติรวมของประเทศและ
โปรตีนต่ำ�กว่�	60%	ร้อยละ	75 

 4.	 ผลผลิตลดลงเนื่องจ�กก�รข�ดแคลน
วัตถุดบิเพร�ะสภ�พภมูอิ�ก�ศแปรปรวน	ประกอบ
กับปี		2558	รัฐบ�ลแก้ไขปัญห�ก�รทำ�ประมง
ผิดกฎหม�ย	 (IUU	 fishing)	 ทำ�ให้เรือประมง
ไม่ส�ม�รถออกทำ�ประมงได้รวมทั้งก�รปฎิบัติ
แรงง�นประมงอย่�งไม่เป็นธรรมสง่ผลใหป้ล�เปด็ 
ลดลง	

 1.	 ปี	 2555	 ไทยประสบปัญห�โรคกุ้งต�ยด่วน	
(EMS)	ทำ�ให้ผลผลิตกุ้งลดลงต่อเนื่องม�ระยะหนึ่ง	แต่
เกษตรกรบ�งสว่นไดม้กี�รปรับเปลีย่นก�รเลีย้ง	ประกอบ
กับก�รช่วยเหลอืจ�กภ�ครัฐ	ทำ�ใหเ้กษตรกรกลบัม�เลีย้ง
กุ้งกันเพิม่ข้ึน	สำ�หรับร�ค�ปล�เปด็และร�ค�ข�ยสง่โดย
เฉลี่ยปี	2559	อยู่ในระดับต่ำ�กว่�ปีที่ผ�่นม�	เนื่องจ�ก
ปริม�ณปล�ป่นที่ผลิตได้ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับใบรับรอง
จ�ก	 IFFO	 ทำ�ให้ก�รส่งออกลดลงส่งผลต่อร�ค�ปล�
ป่นภ�ยในประเทศลดลง
	 2.	ปัญห�ก�รทำ�ประมงทีผ่ดิกฎหม�ยข�ดก�รร�ยง�น
และไร้ก�รควบคมุ	(IUU	Fishing)	ประกอบกบัผูน้ำ�เข�้
สนิค้�ประมงในต่�งประเทศต้องก�รข้อมลูประกอบก�ร
ซ้ือสนิค�้ปล�ป่นและผลติภณัฑ์สตัว์น้ำ�เพ�ะเลีย้งเพือ่ก�ร
ส่งออกของไทย	มีผลต่อก�รส่งออกปล�ป่นลดลง	
   

  1.	 ปล�ป่นเป็นสินค้�ควบคุมก�รนำ�เข้� 
ต�ม	พ.ร.บ.ก�รสง่ออกไปนอกและก�รนำ�เข�้ม�ใน
ร�ชอ�ณ�จักรซึ่งสินค�้	พ.ศ.2522	และประก�ศ
กระทรวงพ�ณชิย์	ว�่ดว้ยก�รนำ�เข�้สนิค�้เข�้ม�ใน
ร�ชอ�ณ�จักร	(ฉบับที่	72)	พ.ศ.2533	

 2.	นโยบ�ยและม�ตรก�รนำ�เข�้วตัถดุบิอ�ห�รสตัว	์ 
กำ�หนดโดยคณะกรรมก�รนโยบ�ยอ�ห�รรฐัมนตรี
ว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์เป็นประธ�นกำ�หนด
นโยบ�ยและม�ตรก�รก�รนำ�เข้�ท่ัวไปและก�รนำ�
เข้�ต�มคว�มตกลงก�รค้�เสรีต่�งๆ	 ที่มีผลท�ง
ปฏิบัติแล้ว	 ซ่ึงกำ�หนดคร�วละ	 3	 ปีเริ่มตั้งแต่	
ปี	 2558-2560	 นำ�เข้�ปล�ป่นโปรตีน	 60%	 
ข้ึนไปไมจ่ำ�กัดปริม�ณและเวล�นำ�เข้�	แตป่ล�ปน่ต่ำ�
กว่�	60%เป็นสนิค้�ควบคมุต�มประก�ศกระทรวง
พ�ณิชย์	 ต้องขออนุญ�ตนำ�เข้�จ�กกรมก�รค้� 
ต่�งประเทศ		

การผลิต การตลาด มาตรการ



สินค้าเกษตร

ในภูมิภาคอาเซียน



สินค้าเกษตร

ในภูมิภาคอาเซียน
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 ข�้ว: เนื้อที	่ผลผลิต	และผลผลิตต่อไร	่ของประเทศในภูมิภ�คอ�เซียน	ปี	2557-2559	   

ประเทศ

เนื้อที่เพาะปลูก

(1,000	ไร่)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว

(1,000	ไร่)

ผลผลิต

(1,000	ตัน)

ผลผลิตต่อไร่

(กก.)

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559

อาเซียน 317,233 313,064 307,122 311,397 307,295 302,762 216,117 215,912 211,348 694 703 698

อินโดนีเซีย 86,442 90,704 90,907 86,233 88,222 90,703 70,846 75,361 77,245 822 854 852

เวียดน�ม 48,851 48,968 48,579 48,851 48,968 48,579 44,975 45,216 43,775 921 923 901

ไทย 77,135 69,251 64,124 73,027 66,656 61,081 36,762 31,617 28,088 503 474 460

เมียนม� 45,525 44,826 45,074 45,398 44,703 44,382 28,322 28,193 27,725 624 631 625

ฟิลิปปินส์ 29,827 29,636 28,508 29,623 29,403 28,294 18,968 18,911 17,486 640 643 618

กัมพูช� 19,078 19,097 19,071 18,556 18,930 18,910 9,390 9,324 9,335 506 493 494

ล�ว 6,121 6,156 6,378 5,987 6,032 6,378 4,002 4,048 4,200 669 671 659

ม�เลเซีย 4,246 4,417 4,471 3,714 4,373 4,426 2,849 3,238 3,492 767 741 789

บรูไน 9 9 10 8 8 9 2 3 2 256 381 271

สถานการณ์การผลิตข้าวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ปี 2559

ที่มา:	ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน

หมายเหตุ:		ข้อมูล	ณ	เดือนกุมภาพันธ์	2560	ปี	2559	(ปีเพาะปลูก	2558/59)

 

การผลิต

	 ปรมิ�ณก�รผลติข้�วของภมูภิ�คอ�เซียนในป	ี2559	(ปเีพ�ะปลูก	 

2558/59)	 อยู่ที่ประม�ณ	 211.35	 ล้�นตัน	 ลดลง	 4.56	 ล้�นตัน	 

หรอืรอ้ยละ	2	เมือ่เทียบกับปี	2558	ซึง่มปีรมิ�ณก�รผลติ	215.91	ล�้นตนั	 

มเีพยีงประเทศ	กัมพชู�	อนิโดนเีซยี	ล�ว	และม�เลเซยี	ทีผ่ลผลติเพิม่ขึน้	 

ส่วนประเทศอื่นๆ	ที่เหลือผลผลิตลดลง	เนื่องจ�กเนื้อที่เก็บเกี่ยว	และ

ผลผลิตต่อไร่ลดลง
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 สถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ปี 2559  

ที่มา:	ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน	 	 	 	

หมายเหตุ:			ข้อมูล	ณ	เดือนกุมภาพันธ	์2560	ปี	2559	(ปีเพาะปลูก	2558/59)

    

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์:	เนื้อที	่ผลผลิต	และผลผลิตต่อไร่	ของประเทศในภูมิภ�คอ�เซียน	ปี	2557-2559 

ประเทศ

เนื้อที่เพาะปลูก

(1,000	ไร่)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว

(1,000	ไร่)

ผลผลิต

(1,000	ตัน)

ผลผลิตต่อไร่

(กก.)

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559

อาเซียน 60,793 59,580 60,173 60,325 58,969 59,489 40,537 40,564 41,875 672 688 704

อินโดนีเซีย 24,047 23,815 25,488 23,981 23,668 25,444 19,008 19,612 21,836 793 829 858

ฟิลิปปินส์ 16,368 16,212 15,533 16,321 16,009 15,120 7,771 7,672 6,964 476 479 461

เวียดน�ม 7,359 7,371 7,281 7,359 7,371 7,281 5,192 5,281 5,252 705 716 721

ไทย 7,427 7,166 6,964 7,215 6,957 6,804 4,876 4,620 4,562 676 664 670

เมียนม� 2,753 2,869 2,950 2,750 2,864 2,936 1,626 1,721 1,749 591 601 596

ล�ว 1,340 1,250 1,253 1,340 1,250 1,253 1,137 1,110 1,113 848 888 888

กัมพูช� 1,498 897 704 1,358 850 651 927 550 400 683 647 614

			ปริม�ณก�รผลติข้�วโพดเลีย้งสตัวข์องภูมภิ�คอ�เซยีนในป	ี2559	

(ปีเพ�ะปลูก	2558/59)	อยู่ที่ประม�ณ	41.88	ล้�นตัน	 เพิ่มขึ้น	

1.31	ล้�นตัน	หรือร้อยละ	3	เมื่อเทียบกับปี	2558	ซึ่งมีปริม�ณ

ก�รผลิต	40.56	ล�้นตัน	ประเทศอินโดนีเซีย		ล�ว	และเมียนม�	

มีปริม�ณผลผลิตเพิ่มขึ้น	ส่วนประเทศอื่นๆ	ที่เหลือ	มีปริม�ณก�ร

ผลิตลดลง	ประเทศอินโดนีเซีย	มีก�รผลิตม�กที่สุดโดยมีปริม�ณ

ก�รผลิตเพิ่มขึ้นจ�กปีที่แล้ว	2.22	ล้�นตัน	หรือร้อยละ	11
การผลิต
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อ้อยโรงง�น: เนื้อที	่ผลผลิต	และผลผลิตต่อไร	่ของประเทศในภูมิภ�คอ�เซียน	ปี	2557-2559  

ประเทศ

เนื้อที่เก็บเกี่ยว

(1,000	ไร่)

ผลผลิต 

(1,000	ตัน)

ผลผลิตต่อไร่	

(กก.)

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559

อาเซียน 	17,359	 	17,244	 	17,204	 	177,861	 	178,958	 163,774 	10,246	 	10,378	 	9,520	

ไทย 	8,456	 	8,755	 	8,908	 	103,697	 	106,328	 	94,138	 	12,263	 	12,145	 	10,568	

ฟิลิปปินส์ 	2,620	 	2,511	 	2,478	 	24,175	 	22,654	 	22,997	 	9,227	 	9,022	 	9,280	

เวียดน�ม 	1,906	 	1,778	 	1,719	 	19,822	 	20,152	 	19,503	 	10,400	 	11,334	 	11,345	

อินโดนีเซีย 	2,958	 	2,785	 	2,776	 	17,109	 	16,237	 	14,449	 	5,784	 	5,830	 	5,205	

เมียนม� 	1,059	 	1,115	 	1,012	 	10,307	 	11,128	 	10,142	 	9,733	 	9,981	 	10,022	

ล�ว  214  180  188 	1,840	 	1,750	 	1,821	 	8,598	 	9,721 	9,686	

กัมพูช�  146  120  123  911 	709	 	723	 	6,242	 	5,910	 	5,881	

            สถานการณ์การผลิตอ้อยโรงงานของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ปี 2559 

ที่มา:	ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน

หมายเหตุ:	ข้อมูล	ณ	เดือนกุมภาพันธ์	2560	ปี	2559	(ปีเพาะปลูก	2558/59)	 	 	

	 	 	 	 	 ปริม�ณก�รผลิตอ้อยโรงง�นของภูมิภ�คอ�เซียนในปี	 2559	 

(ปีเพ�ะปลกู	2558/59)	อยูท่ีป่ระม�ณ	163.77	ล�้นตนั	ลดลง	15.18	ล�้นตนั	 

หรือร้อยละ	 8	 เมื่อเทียบกับปี	 2558	 ซึ่งมีปริม�ณก�รผลิต	 178.96	 

ล�้นตนั	เนือ่งจ�กผลผลติตอ่ไรข่องประเทศอนิโดนีเซียและประเทศไทย	

ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตร�ยใหญ่ในอ�เซียนมีผลผลิตต่อไร่ลดลง	ส่งผลให้

ภ�พรวมของกลุ่มประเทศอ�เซียนมีผลผลิตต่อไร่ลดลง	

การผลิต
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มันสำ�ปะหลังโรงง�น: เนื้อที่	ผลผลิต	และผลผลิตต่อไร่	ของประเทศในภูมิภ�คอ�เซียน	ปี	2557-2559

ประเทศ

เนื้อที่เพาะปลูก	

(1,000	ไร่)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว

(1,000	ไร่)

ผลผลิต 

(1,000	ตัน)

ผลผลิตต่อไร่	

(กก.) 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559

อาเซียน	 23,327 24,061 25,146 22,504 23,660 24,570 76,348 81,884 85,921 3,393 3,461 3,497

ไทย 8,976 9,320 9,464 8,431 8,961 8,920 30,022 32,358 30,558 3,561 3,611 3,426

อินโดนีเซีย 6,272 5,933 6,929 6,272 5,933 6,929 23,436 21,791 26,749 3,737 3,673 3,860

กัมพูช� 2,634 3,259 3,324 2,358 3,221 3,296 7,933 11,943 13,222 3,365 3,708 4,012

เวียดน�ม 3,455 3,457 3,494 3,455 3,457 3,494 10,210 10,453 10,578 2,955 3,024 3,028

ฟิลิปปินส์ 1,350 1,372 1,395 1,350 1,372 1,395 2,540 2,628 2,752 1,882 1,915 1,973

ล�ว 378 463 288 378 463 288 1,630 2,159 1,527 4,312 4,662 5,303

เมียนม� 244 232 226 244 232 226 524 485 460 2,147 2,090 2,038

ม�เลเซีย 19 25 26 16 21 22 52 68 74 3,194 3,224 3,386

 สถานการณ์การผลิตมันสำาปะหลังโรงงานของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ปี 2559  

ที่มา:	ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน

หมายเหตุ:			ข้อมูล	ณ	เดือนกุมภาพันธ	์2560	ปี	2559	(ปีเพาะปลูก	2558/59)

    

		ปรมิ�ณก�รผลติมนัสำ�ปะหลงั	(หวัสด)	ของภูมภิ�คอ�เซียนในปี	2559	 

(ปีเพ�ะปลกู	2558/59)	อยู่ทีป่ระม�ณ	85.92	ล�้นตัน	เพิม่ข้ึนรอ้ยละ	5	 

เมื่อเทียบกับปี	 2558	 ซึ่งมีปริม�ณก�รผลิตประม�ณ	 81.88	 ล�้นตัน	 

โดยปรมิ�ณก�รผลติมนัสำ�ปะหลงัเพิม่ข้ึนในทกุประเทศ	ยกเวน้	ล�ว	เมยีนม�	 

และไทย	

การผลิต
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ถั่วเหลือง:	เนื้อที	่ผลผลิต	และผลผลิตต่อไร	่ของประเทศในภูมิภ�คอ�เซียน	ปี	2557-2559

 

ประเทศ

เนื้อที่เพาะปลูก	

(1,000	ไร่)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว

(1,000	ไร่)

ผลผลิต 

(1,000	ตัน)

ผลผลิตต่อไร่	

(กก.) 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559

อาเซียน 	6,305	 	6,181	 	6,150	 	6,260	 	6,119	 	6,127	 	1,549	 	1,512	 	1,505	 248  247  246 

อินโดนีเซีย 	3,878	 	3,877	 	3,910	 	3,848	 	3,837	 	3,892	 	955	  963 	970	  248 	251	  249 

เมียนม� 	970	 	945	  929 	970	  943  928 	235	  229  222  242  243  240 

เวียดน�ม  684  630 	594	  684  630 	594	 	157	  146  138  230  232  232 

กัมพูช� 	504	  418  426  492  416 	425  131 	97	  99  266  233  233 

ไทย 196 	237	  216 193 219  213 	53	 58 	57	 277 266 269

ล�ว  69 	71	 	72	  69 	71	 	72	 	17	  18  18  246  248  249 

ฟิลิปปินส์  4  3  3  4  3  3  1  1  1 	250	 225 179

       สถานการณ์การผลิตถั่วเหลืองของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ปี 2559  

ที่มา:	ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน	

หมายเหตุ:		ข้อมูล	ณ	เดือนกุมภาพันธ์	2560	ปี	2559	(ปีเพาะปลูก	2558/59)

  

การผลิต

			 ปริม�ณก�รผลิตถั่วเหลืองของภูมิภ�คอ�เซียนในปี	 2559	 

(ปีเพ�ะปลูก	2558/59)	อยู่ที่ประม�ณ	1.50	ล้�นตัน	ลดลงประม�ณ	

7.60	พนัตนั	หรือร้อยละ	0.5	เมือ่เทยีบกับปี	2558	ซึง่มปีรมิ�ณก�รผลติ	 

1.51	 ล้�นตัน	 ปริม�ณผลผลิตถ่ัวเหลืองของประเทศในอ�เซียน 

ส่วนใหญ่ลดลง	 เนื่องจ�กเนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตต่อไร่ลดลง	 

ยกเวน้ประเทศกัมพชู�	อินโดนีเซยี	และล�ว	โดยประเทศอนิโดนีเซยี

เป็นประเทศที่มีปริม�ณก�รผลิตถ่ัวเหลืองม�กที่สุด	 รองลงม�ได้แก่	

เมียนม�	เวียดน�ม	กัมพูช�	ไทย	ล�ว	และฟิลิปปินส์	ต�มลำ�ดับ



ปริมาณการนำาเข้าสินค้าเกษตรของไทยจากภูมิภาคอาเซียน	ปี	2559

 ปริม�ณ: ตัน

สินค้าเกษตร รวมทั้งโลก
รวมทั้ง

อาเซียน

สัดส่วน

จากอาเซียน
กัมพูชา อินโดนีเซีย ล�ว มาเลเซีย เมียนม� ฟิลิปปินส์ เวียดน�ม สิงคโปร์

ก�กและเศษท่ีเหลือใช้

ทำ�อ�ห�รสัตว์
4,152,212 261,616 6.30 1,337 192,360 24,379 28,998 3,330 - 4,933 6,279

มันสำ�ปะหลังและ

ผลิตภัณฑ์
2,388,265 2,370,121 99.24 2,067,758 348 301,330 90 - - 578 18

ปล�และผลิตภัณฑ์ 1,512,526 59,433 3.93 1,567 3,087 - 115 807 105 53,701 51

ผลไม้และผลิตภัณฑ์ 1,004,892 271,143 26.98 13,538 166,854 26,722 593 5,640 1,484 56,031 282

ผักและผลิตภัณฑ์ 586,205 64,695 11.04 1,417 1,246 35,672 7,471 15,307 315 3,248 18

น้ำ�ต�ลและผลิตภัณฑ์ 200,629 53,654 26.74 - 22,700 24,715 1,585 31 1,283 2,887 453

ปล�หมึกและผลิตภัณฑ์ 148,939 30,041 20.17 463 5,735 - 1,753 15,257 275 6,558 -

ผลิตภัณฑ์อ�ห�รอ่ืนๆ 145,173 81,719 56.29 885 5,539 - 11,708 36 46 45,789 17,716

ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ 124,459 124,459 100.00 18,015 - 101,204 - 5,240 - - -

น้ำ�มันป�ล์ม 116,037 115,805 99.80 - 85,831 - 29,378 - 62 - 533

ที่ม�:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร

ปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปภูมิภาคอาเซียน	ปี	2559

 ปริม�ณ: ตัน

สินค้าเกษตร รวมทั้งโลก
รวมทั้ง

อาเซียน

สัดส่วน

จากอาเซียน
กัมพูชา อินโดนีเซีย ล�ว มาเลเซีย เมียนม� ฟิลิปปินส์ เวียดน�ม สิงคโปร์

มันสำ�ปะหลังและ

ผลิตภัณฑ์
10,680,862	 1,153,565	  10.80 	625	 	669,408	 	4,085	 291,392	 	8,824	 	87,704	 	26,233	 	65,295	

น้ำ�ต�ลและผลิตภัณฑ์ 	6,529,130	 4,597,891	 	70.42	 	678,815	 	2,106,751	 133,936	 162,517	 	683,011	 	406,786	 	316,239	 	109,836	

ย�งธรรมช�ติ 	3,806,325	 	790,427	 	20.77	 	1,335	 	22,931	 	3,017	 711,021	 	6,173	 	5,298	 	24,458	 	16,194	

ก�กและเศษท่ีเหลือใช้

ทำ�อ�ห�รสัตว์
	1,099,544	 	310,514	  28.24 	48,471	 	39,459	 119,120	 	51,283	 	17,753	 	7,347	 	24,821	 	2,260	

เน้ือไก่และผลิตภัณฑ์ 	690,109	 	92,637	  13.42 	2,975	 	-	 	54,010	 	18,089	  49 	278	 	1,697	 	15,538	

สับปะรดและผลิตภัณฑ์ 	611,598	 	19,188	  3.14 	253	 	65	 	959	 	1,544	 	150	 	395	 	13,813	 2,008

ข้�วโพดเล้ียงสัตว์ 	581,539	 	569,113	 	97.86	 	-	 	6,600	 	502	 	3,996	 	-	 	551,515	 	6,500	 	-	

ลำ�ไยและผลิตภัณฑ์ 	552,464	 	404,417	 	73.20	  666 	59,348  96 9,475 	5,311	 	-	 	324,142	 	5,378	

ทุเรียนและผลิตภัณฑ์ 	424,151	 	92,501	  21.81  14 	1,996	 	1,034	 	2,702	 	87	  90 	86,559	  19 

น้ำ�มันป�ล์ม 	117,538	 	111,524	  94.88 	5,999	  0 	4,004	 	73,489	 	27,992	  1  18  22 

ที่ม�	:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร



แผนพัฒนาการเกษตร 

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

1.	วิสัยทัศน์

“ภ�คเกษตรก้�วไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	ตล�ดนำ�ก�รผลิต	ชีวิตเกษตรกรมีคุณภ�พ	

ทรัพย�กรก�รเกษตรมีคว�มสมดุลและยั่งยืน”

2.		พันธกิจ

1)	พัฒน�คุณภ�พชีวิตเกษตรกรให้มีคว�มมั่นคง

2)	พัฒน�เศรษฐกิจก�รเกษตรให้เติบโตอย�่งมีเสถียรภ�พ

3)	ส่งเสริมก�รผลิตสินค้�เกษตรที่มีคุณภ�พตลอดโซ่อุปท�นให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�ร 

ของตล�ด	และส่งเสริมง�นวิจัย	เทคโนโลย	ีและนวัตกรรมเพื่อนำ�ม�ใช้ประโยชน์

4)	ส่งเสริมให้มีก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรก�รเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่�งสมดุลและยั่งยืน

3.		วัตถุประสงค์

1)	เพื่อสร้�งคว�มภ�คภูมิใจในอ�ชีพเกษตรกรรม	ส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองได้	มีก�รถ่�ยทอดคว�มรู้

อย่�งตอ่เนือ่ง	เกิดก�รรวมกลุม่เกษตรกรและเชือ่มโยงเครอืข่�ยกบัภ�ยนอกอย�่งเขม้แขง็	และ 

ลดคว�มเหลื่อมล้ำ�ท�งร�ยได้	

2)	เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและสถ�บันเกษตรกรยกระดับผลิตภ�พ	 ประสิทธิภ�พ	 คุณภ�พ	

ม�ตรฐ�น	รวมทั้งสร้�งมูลค่�เพิ่มสินค้�เกษตร	ให้ตอบสนองคว�มต้องก�รของตล�ด

3)	เพือ่สร�้งคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนัของสนิค้�เกษตร	รวมทัง้พฒัน�ง�นวจิยั	เทคโนโลยี	และ

นวัตกรรมม�ใช้ประโยชน์

4)	เพื่อให้เกิดก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรก�รเกษตรอย่�งมีประสิทธิภ�พ	 ส�ม�รถปรับตัว 

และสร้�งภูมิคุ้มกันรองรับต่อก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศได้

4.		เป้าหมาย

1)	คว�มผ�สุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ	85	ในปี	2564

2)	เกษตรกรมีร�ยได้เงินสดสุทธิท�งก�รเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น	59,460	บ�ทต่อครัวเรือน	ในปี	2564

3)	เศรษฐกิจภ�คเกษตรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ	3	ต่อปี

4)	จำ�นวนง�นวิจัย	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรมด้�นก�รเกษตรถูกนำ�ไปใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึน 

อย่�งน้อยร้อยละ	5	ต่อปี

5)	ทรัพย�กรก�รเกษตรได้รับก�รฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่�งสมดุลและยั่งยืนเพิ่มขึ้น	
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5.		ตัวชี้วัด

1)	ดัชนีชี้วัดคว�มผ�สุกของเกษตรกร

2)	ร�ยได้เงินสดสุทธิท�งก�รเกษตร

3)	GDP	ภ�คเกษตร

4)	จำ�นวนง�นวิจัย	เทคโนโลย	ีและนวัตกรรมที่นำ�ไปใช้ประโยชน์

5)	ทรัพย�กรก�รเกษตรที่มีก�รบริห�รจัดก�รอย่�งมีประสิทธิภ�พ

6.		ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที	่1		สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกร

พึ่งพ�ตนเองได	้มีคว�มมั่นคงและภ�คภูมิใจในก�รประกอบอ�ชีพเกษตรกรรม	รวมทั้งพัฒน�ศักยภ�พ

ของเกษตรกรและสถ�บันเกษตรกรให้เปน็ผูป้ระกอบธุรกิจเกษตร	บนพ้ืนฐ�นหลกัปรชัญ�ของเศรษฐกจิ

พอเพยีง	ตอ่เนือ่งม�ตัง้แตแ่ผนพฒัน�ก�รเกษตร	ในชว่งแผนพฒัน�ฯ	ฉบบัที	่8	–	10	โดยเนน้ก�รขย�ย

ผลก�รทำ�ก�รเกษตรต�มหลกัปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีง	เสรมิสร�้งคว�มภ�คภมูใิจและคว�มมัน่คง

ในก�รประกอบอ�ชีพเกษตรกรรมด้วยก�รสร้�งและพัฒน�เกษตรกรรุ่นใหม่เข�้สู่ภ�คก�รเกษตร	สร้�ง

ระบบสวัสดิก�รและดำ�เนินก�รปรับโครงสร้�งหนี้สินให้กับเกษตรกร	ส่งเสริมก�รทำ�เกษตรกรรมยั่งยืน

ให้เห็นผลในท�งปฏิบัติ	 โดยเฉพ�ะก�รทำ�เกษตรแบบผสมผส�นเกษตรทฤษฎีใหม่	และเกษตรอินทรีย์	

ซ่ึงจะช่วยเพิ่มร�ยได้ให้กับเกษตรกร	 รวมทั้งส่งเสริมก�รพัฒน�องค์คว�มรู้ของเกษตรกรสู่เกษตรกร 

มอือ�ชีพ	ให้ส�ม�รถบรหิ�รจัดก�รฟ�รม์แบบครบวงจรตัง้แต่ก�รผลติ	แปรรปู	และก�รตล�ด	ตลอดจน 

สร้�งก�รรวมกลุม่เกษตรกรให้เข้มแข็งและส�ม�รถเช่ือมโยงเครอืข่�ยของเกษตรกร	และสถ�บนัเกษตรกร

ได้อย�่งมีประสิทธิภ�พ

ยุทธศาสตร์ที	่2		เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน เพื่อลด

ตน้ทนุก�รผลติและสร้�งโอก�สในก�รแข่งขันของสนิค้�เกษตร	ใชก้�รตล�ดนำ�ก�รผลติด้วยก�รส่งเสรมิ

ก�รผลิตสินค้�เกษตรในรูปแบบแปลงใหญ	่มีก�รบริห�รจัดก�รร่วมกันระหว่�งภ�ครัฐ	 เกษตรกร	กับ

ภ�คเอกชน	เพื่อให้สินค�้เกษตรได้ม�ตรฐ�นรองรับคว�มต้องก�รของตล�ด	ส่งเสริมก�รบริห�รจัดก�ร

โซ่อุปท�นสินค้�เกษตร	 สนับสนุนก�รจัดก�รองค์คว�มรู้ด้�นโลจิสติกส์สินค้�เกษตรและโซ่อุปท�น 

ให้กับเกษตรกร	 สถ�บันเกษตรกร	 และผู้ประกอบก�รธุรกิจเกษตรส่งเสริมก�รเพิ่มมูลค�่สินค�้เกษตร

โดยนำ�ภูมิปัญญ�ท้องถ่ินม�สร้�งเรื่องร�ว	 (Story)	 ให้กับสินค้�เกษตรและชุมชน	 เพื่อเป็นจุดข�ย	 

สร้�งคว�มเป็นเอกลักษณ์	 อัตลักษณ์ของสินค้�เกษตร	 สนับสนุนก�รจัดตั้งศูนย์กล�งและพัฒน�

ระบบตล�ดสินค้�เกษตร	เสริมสร้�งคว�มมั่นคงท�งอ�ห�รอย่�งยั่งยืน	ตลอดจนสนับสนุนก�รจัดก�ร 

คว�มเสี่ยงที่จะกระทบต่อพืชผลท�งก�รเกษตร	 ก�รดำ�เนินง�นดังกล่�วควรให้คว�มสำ�คัญ 

กับก�รสนับสนุนคว�มร่วมมือระหว่�งภ�ครัฐ	 เอกชน	 กับเกษตรกร	 รวมถึงส่งเสริมก�รค้�ช�ยแดน	

ก�รพัฒน�เขตเศรษฐกิจพิเศษ	 และคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ	 ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนและสร้�ง

ผลประโยชน์ร่วมกันในก�รพัฒน�ระดับภูมิภ�ค	
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ยุทธศาสตรท์ี	่3		เพ่ิมความสามารถในการแขง่ขันภาคการเกษตรดว้ยเทคโนโลยีและนวตักรรม 

เพื่อพัฒน�ก�รเกษตรของประเทศให้มีศักยภ�พ	ก้�วทันต่อก�รเปลี่ยนแปลงของโลก	โดยส่งเสริมและ

สนบัสนนุก�รวิจยั	เทคโนโลย	ีและนวตักรรมด�้นก�รเกษตรอย�่งตอ่เนือ่ง	มุง่เนน้คว�มรว่มมอืระหว�่ง

ภ�ครฐักับภ�คเอกชนในก�รลงทนุเพือ่ก�รวจิยัและพฒัน�	โดยกำ�หนดกรอบง�นวจัิยและสร�้งนวตักรรม

ให้สอดคลอ้งกับคว�มตอ้งก�รของพ้ืนท่ี	พัฒน�เทคโนโลยสี�รสนเทศก�รเกษตร	และสร�้งก�รเชือ่มโยง

ของข้อมูลอย�่งเป็นระบบ	 รวมถึงส่งเสริมก�รนำ�ง�นวิจัย	 เทคโนโลย	ี และนวัตกรรมม�ใช้ประโยชน์	

เน้นก�รเข้�ถึงเทคโนโลยีก�รเกษตรของเกษตรกรร�ยย่อยและกลุ่มเกษตรกร	 เพ่ือช่วยขับเคลื่อน 

ก�รพัฒน�ภ�คก�รเกษตรให้สอดคล้องกับก�รพัฒน�ประเทศอย่�งยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่	 4	 	 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ

ยั่งยืน เป็นประเด็นสำ�คัญของก�รพัฒน�ภ�คเกษตรบนพื้นฐ�นก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรก�รเกษตร

ทีม่อียู่อย่�งจำ�กัด	โดยเนน้ก�รฟืน้ฟแูละอนรุกัษท์รัพย�กรก�รเกษตรใหค้งคว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พ	

สนับสนุนกิจกรรมเกษตรเชิงอนุรักษ์เพื่อคงคว�มสมดุลของทรัพย�กรธรรมช�ติ	 ส่งเสริมก�รเกษตรที่

เปน็มติรต่อสิง่แวดลอ้ม	บรหิ�รจดัก�รทรพัย�กรน้ำ�	และพืน้ทีท่ำ�กนิท�งก�รเกษตร	และสร�้งภมูคิุม้กนั

ท�งก�รเกษตรต่อก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ

ยุทธศาสตรท์ี	่5		พฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐั	เป็นก�รปรบักระบวนก�รทำ�ง�นภ�ยในกระทรวง

เกษตรและสหกรณ	์เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิ�พก�รปฏบิติัง�น	พฒัน�บคุล�กรภ�ครฐั	และกระบวนก�รทำ�ง�น

อย่�งตอ่เนือ่งให้เป็นองค์กรท่ีมคีว�มโปรง่ใส	ตรวจสอบไดต้�มหลกัธรรม�ภบิ�ล	รวมทัง้พฒัน�กฏหม�ยใหม	่ 

และปรบัปรงุกฎหม�ยทีม่อียู่เดมิให้มคีว�มทนัสมยั	สอดคลอ้งกบัสภ�พเศรษฐกิจและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป	 

ซ่ึงก�รพฒัน�ระบบบริห�รจดัก�รภ�ครฐั	จะชว่ยใหเ้กดิคว�มคลอ่งตวัในก�รปฏบิตังิ�น	และเปน็ก�รเตรยีม 

คว�มพร้อมขององค์กรให้ส�ม�รถปรับตัว	และทำ�ง�นในลักษณะบูรณ�ก�รร่วมกับหน่วยง�นภ�ยนอก

ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

7.		กระบวนการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัต	ิ

	 เป็นกลไกสำ�คัญของก�รแปลงแผนไปสู่ก�รปฏบัิต	ิโดยมแีผนง�น	/	โครงก�รสำ�คญัภ�ยใตแ้ตล่ะ

ยุทธศ�สตร์	สำ�หรบัเป็นกลไกขับเคลือ่นเพือ่ให้บรรลเุป้�หม�ยก�รพฒัน�ในระยะ	5	ปแีรก	ซึง่ถอืเปน็ก�ร 

พัฒน�ก้�วสำ�คัญที่เชื่อมต่อกับก�รพัฒน�ประเทศภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ช�ติ	20	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2579)		

ดังนั้น	หน่วยง�นปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับภ�คก�รเกษตร	จำ�เป็นต้องนำ�แผนง�น/โครงก�รไปสู่ก�รปฏิบัติ

เพื่อให้เกิดผลอย่�งเป็นรูปธรรม
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ยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

รัฐ  ประชาชน ผูประกอบการ  สถาบัน
เกษตรกร 

เกษตรกร 

Roadmap การดำเนินงานตามแผน 

ปที่ 
1-5 

ปที่ 
6-10 

ปที่ 
11-15 

ปที่ 
16-20 

ยุทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

FEEDBACK 

เปาหมาย 

เกษตรกรเขมแข็ง
พึ่งพาตนเองได 

สถาบันเกษตรกรมี
คุณภาพและ 
ประสิทธิภาพ 

สินคาเกษตรมี
คุณภาพ มาตรฐาน
ความปลอดภัย 

ภาคเกษตรเติบโต
อยางยั่งยืนดวย
นวัตกรรม 

บริหารจัดการพื้นที่
เกษตรอยางเหมาะสม 

ผลลัพธสุดทาย 

Smart Farmers 

Smart Ag-Groups 

Smart Ag-Products 

ประเทศกาวขามกับดัก รายได
ปานกลาง 

KPI Outcome 

KPI Output 

ปญหา 
และ 
ความ 
ทาทาย 

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินคา    
                    เกษตร 
ยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแขงขันภาคเกษตรดวยเทคโนโลยี 
                    และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยาง 
                    สมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

1	

1

6 3

4

5

2
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ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ	์

ระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2579)

ยุทธศาตร์ชาติ: กรอบการพัฒนาระยะยาว
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์

“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว

ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

นำาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข

และตอบสนองต่อการบรรลุ

ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต

สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง

ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ

เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ



สาระสำาคัญของยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
สรุปได้ ดังนี้

1.	ปัญหาและความท้าทาย

1.1	เกษตรกรสว่นใหญ่ประสบปัญห�ก�รเข�้ถงึขอ้มลูข�่วส�รทีถ่กูตอ้งและจำ�เปน็	มหีนีส้นิ 

และไม่มีกรรมสิทธิในที่ดินทำ�กิน	 ก�รรวมกลุ่มไม่เข้มแข็งทำ�ให้ไม่มีอำ�น�จในก�รต่อรอง	 ทั้งยัง 

เข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ย	ุและคนรุ่นใหม่สืบทอดอ�ชีพเกษตรน้อย

1.2	 ประสิทธิภ�พก�รผลิตภ�คก�รเกษตรอยู่ในระดับต่ำ�	 มีก�รใช้ปัจจัยก�รผลิตอย่�ง 

ไม่เหม�ะสม	 รวมท้ังมีก�รแข่งขันและก�รกีดกันท�งก�รค้�เพิ่มม�กขึ้น	 ในรูปแบบของก�รกำ�หนด

ม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยของผู้ผลิต	ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

1.3	 ก�รวิจัยและพัฒน�เทคโนโลยี	 นวัตกรรมใหม่ๆ	 ในภ�คก�รเกษตรมีจำ�กัด	 

มีฐ�นข้อมูลด้�นก�รเกษตรที่ทันสมัยแต่ยังไม่ครอบคลุมในทุกมิติ

1.4	 ก�รทำ�ก�รเกษตรท่ียังไมเ่หม�ะสมสง่ผลให้ทรัพย�กรธรรมช�ติเสือ่มโทรม	ประกอบกบั 

มีก�รเกิดภัยธรรมช�ติจ�กก�รเปลี่ยนแปลงภูมิอ�ก�ศโลกที่มีคว�มรุนแรง	และคว�มถี่สูงขึ้น

1.5	 นโยบ�ยภ�ครัฐที่ผ่�นม�ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบก�รแก้ไขปัญห�เฉพ�ะหน้�	 และข�ด

ก�รบูรณ�ก�ร

2.	วิเคราะห์	SWOT

2.1	จุดแข็ง

		1)	ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค�้เกษตร	และผลิตภัณฑ์ลำ�ดับต้น	ๆ	ของโลก	

	 2)	เกษตรกรมีภูมิปัญญ�ท้องถิ่นท�งก�รเกษตรที่สืบทอดกันม�

		3)	มทีีต้ั่งได้เปรยีบเชิงภมูศิ�สตร	์สภ�พภมูอิ�ก�ศเหม�ะสมสำ�หรบัก�รเพ�ะปลกูสนิค้�เกษตร	 

และมีคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ

	 4)	น้อมนำ�ศ�สตร์พระร�ช�	 หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม	่ ม�เป็น

ภูมิคุ้มกันให้เกษตรกร

2.2 จุดอ่อน

	1)	 พื้นที่เกษตรส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประท�น	 (119	 ล้�นไร่	 หรือประม�ณ 

ร้อยละ	80)

	 2)	สินค้�เกษตรผลิตอยู่ในพื้นที่ไม่เหม�ะสม	(เช่น	N	ข้�ว	ประม�ณ	8	ล้�นไร่)

	 3)	สินค้�เกษตรหล�ยชนิดข�ยขั้นปฐม	(ข้�ว	ย�งพ�ร�	ป�ล์มน้ำ�มัน	มันสำ�ปะหลัง)

	 4)	เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นร�ยย่อย	(ร้อยละ	70)	และไม่มีที่ดินทำ�กินเป็นของตนเอง	

มีฐ�นะย�กจนและข�ดเทคโนโลยีในก�รบริห�รจัดก�รผลผลิตของตนเอง

	 5)	สถ�บันเกษตรกรข�ดคว�มเข้มแข็ง	ข�ดโอก�สในก�รต่อรองท�งก�รตล�ด
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2.3 โอก�ส

	1)	ง�นวิจัย	เทคโนโลยีส�รสนเทศ	และนวัตกรรมมีคว�มก้�วหน้�	ส�ม�รถเข้�ถึงได้

รวดเร็วและทุกพื้นที่	ภ�คเกษตรส�ม�รถนำ�ม�ใช้ประโยชน์ในก�รลดต้นทุนและเพิ่มมูลค�่	

	2)	ประช�กรโลกเพิ่มม�กขึ้น	ทำ�ให้มีคว�มต้องก�รบริโภคม�กขึ้น	โดยเฉพ�ะอ�ห�ร

ปลอดภัย

2.4	อุปสรรค

	1)	เศรษฐกิจโลกมีคว�มผันผวน	มีก�รแข่งขันและก�รกีดกันท�งก�รค้�ม�กขึ้น

	2)	 เกิดภัยธรรมช�ติรุนแรงและคว�มถี่สูงขึ้น	

	3)	ทุกประเทศมีก�รปกป้องภ�คก�รเกษตรและเกษตรกรของตนเองม�กขึ้น

3.	หลักการแนวคิด

3.1	 เกษตรกรมีข้อมูลข่�วส�รและคว�มรู้คว�มส�ม�รถทันสถ�นก�รณ์	 พึ่งพ�ตนเองได้	

และสถ�บันเกษตรกรเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนภ�คก�รเกษตร	ด้วยหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง	

3.2	 ตล�ดนำ�กระบวนก�รผลติ	และสินค�้เกษตรมคีณุภ�พ	ม�ตรฐ�นคว�มปลอดภยั	ภ�คก�รเกษตร 

เติบโตอย�่งยั่งยืน	ด้วยง�นวิจัย	เทคโนโลยี/นวัตกรรม	ส�ม�รถประยุกต์กับองค์คว�มรู้และภูมิปัญญ�

ท้องถิ่น

3.3	 พื้นที่เกษตรมีก�รบริห�รจัดก�รอย่�งมีประสิทธิภ�พ	 และปรับเปลี่ยนก�รผลิต 

ให้เหม�ะสมกับศักยภ�พพื้นที่ด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม	อ�ทิ	Agri-Map	และApplication	เป็นต้น

4.	สาระสำาคัญของร่างยุทธศาตร์เกษตรและสหกรณ	์ระยะ	20	ป	ี(พ.ศ.	2560	-	2579)	ดังนี้

4.1	 วิสัยทัศน	์คือ	เกษตรกรมั่นคง	ภ�คเกษตรมั่งคั่ง	ทรัพย�กรก�รเกษตรยั่งยืน

4.2	 เป้�หม�ย	ประกอบด้วย	

	 1)	เกษตรกรหลุดพ้นจ�กกับดักร�ยได้ป�นกล�ง	 (ร�ยได้ประช�ช�ติต่อหัวม�กกว่�	

13,000	เหรียญสหรัฐ	ประม�ณ	390,000	บ�ท/คน	ในปี	2579)

	 2)	เกษตรกรมีคว�มส�ม�รถในอ�ชีพของตนเอง	(Smart	Farmers)	

	 3)	สถ�บันเกษตรกรมปีระสทิธภิ�พในก�รดำ�เนนิง�น	(Smart	Agricultural	Groups)

	 4)	ภ�คก�รเกษตรมีศักยภ�พ	(Smart	Agriculture)

4.3	ยุทธศ�สตร์เกษตรและสหกรณ	์ระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2579)	ประกอบด้วย	5	

ยุทธศ�สตร์	ดังนี้

	ยุทธศ�สตร์ที่	1	สร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถ�บันเกษตรกร	ประกอบด้วย

	 1)	สร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับเกษตรกร	และสถ�บันเกษตรกร	Smart	farmer,	Smart	

group,	Smart	enterprise

	 2)	เสริมสร้�งคว�มภ�คภูมิใจ	และคว�มมั่นคงในก�รประกอบอ�ชีพเกษตรกรรม	

	 3)	บรหิ�รจดัก�รแรงง�นภ�คก�รเกษตร	และเทคโนโลยเีพือ่ทดแทนแรงง�นอย�่งเปน็

ระบบรองรับสังคมเกษตรสูงอ�ยุ
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	ยุทธศ�สตร์ที่	2	เพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตและยกระดับม�ตรฐ�นสินค�้	ประกอบด้วย	

	1)	พัฒน�ประสิทธิภ�พก�รผลิตและคุณภ�พม�ตรฐ�นสินค้�สู่ม�ตรฐ�นระดับส�กล	

โดยใช้วิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยีและคว�มรู้แบบองค์รวม

	2)	สง่เสรมิก�รเกษตรตลอดโซ่อปุท�นสอดคลอ้งกบัคว�มต้องก�รของตล�ดและมูลค่�สงู 

มุ่งสู่ก�รเป็นฟ�ร์มอัจฉริยะ

ยุทธศ�สตร์ที่	 3	 เพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันภ�คก�รเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ 

นวัตกรรม	ประกอบด้วย	

	1)	พัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือก�รขับเคล่ือนเกษตร	4.0	ภ�ยใต้	Thailand	4.0

	2)	บริห�รจัดก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อก�รเกษตร	ให้เกษตรกรเข้�ถึงและนำ�ไปใช้

ประโยชน์ได้อย่�งทั่วถึง

	3)	พัฒน�ง�นวิจัยและส�รสนเทศให้ไปสู่เชิงพ�ณิชย์	 ประช�สัมพันธ์และเชื่อมโยง 

เครือข่�ยข้อมูลในระดับโลก

	ยุทธศ�สตรท่ี์	4	บรหิ�รจดัก�รทรพัย�กรก�รเกษตรและสิง่แวดลอ้มอย�่งสมดลุและยัง่ยืน	

ประกอบด้วย	

	1)	บรหิ�รจดัก�รทรัพย�กรก�รเกษตรอย่�งย่ังยืนท่ีสอดคลอ้งกับ	SDGs	(Sustainable	

Development	Goals)	

	2)	ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพย�กรก�รเกษตรให้มีคว�มสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศ�สตร์ที่	5	พัฒน�ระบบบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ	ประกอบด้วย	

	1)	พัฒน�บุคล�กรและนักวิจัย	ให้เป็น	Smart	officers	และ	Smart	researchers	

	2)	เช่ือมโยงและบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นของหน่วยง�นทุกภ�คส่วนโดยกลไกประช�รัฐ	

และปรับระบบบริห�รง�นให้ทันสมัย	

	3)	ปรับปรุงและพัฒน�กฎหม�ยด้�นก�รเกษตรเพื่อรองรับบริบทก�รเปลี่ยนแปลง
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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

	กองเศรษฐกิจก�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 	baer@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 	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 	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

						สำ�นกัง�นเศรษฐกจิก�รเกษตรท่ี	11* 			จังหวัดอุบลร�ชธ�นี 			045	344653 	zone11@oae.go.th

						สำ�นกัง�นเศรษฐกจิก�รเกษตรท่ี	12* 			จังหวัดนครสวรรค์ 			056	803525 	zone12@oae.go.th

ที่ตั้งหน่วยงานภายในสำ นักงานเศรษฐกิจการเกษตร



บรรณาธิการ
ที่ปรึกษา

	 น�ยสมม�ตร	ยิ่งยวด	 ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ส�รสนเทศก�รเกษตร

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

	 น�ยเปรมชัย	เกตุสำ�เภ�	 นักวิช�ก�รสถิติชำ�น�ญก�รพิเศษ
	 	 	 	 ปฏิบัติง�นในตำ�แหน่งนักวิช�ก�รสถิติเชี่ยวช�ญ	(ด้�นส�รสนเทศก�รเกษตร)

รองหัวหน้ากองบรรณาธิการ

	 น�ยทรงกลด	ชนะก�ย	 นักวิช�ก�รสถิติชำ�น�ญก�รพิเศษ
	 	 	 	 ปฏิบัติง�นในตำ�แหน่งนักวิช�ก�รสถิติเชี่ยวช�ญ	(ด้�นระบบข้อมูลสถิติก�รเกษตร)
กองบรรณาธิการ

	 น�งธิด�รัตน์	วิทิศวรก�ร	 น�งส�วอัญญด�	เพ็ญพร	 		
	 น�งส�วยุพ�	ลิ้มสวัสดิ์	 น�ยสุช�ติ	ผุแปง	 	 	
			 น�งอ�รีย์	ธีระดำ�รงตระกูล	 น�งวรม�	นพรัตน์	
			 น�ยนพปฏล	สุทนต์	 น�งส�วสุพัตร�	ชังสี	
			 น�งสมหม�ย	ส่งศรีแจ้ง	 น�งส�วปริย�พร	เสนก�ศ	 	
			 น�ยธ�นินทร์	ทองก�ล	 น�ยรักศักดิ	์รักเดช	 	 	 	 				
		 น�งส�วอรพิม	สุนทรเกตุ	 น�ยไพบูลย	์เตชะกัมพลส�รกิจ	
			 น�งส�วก�ญจน�	ม�ลัยกฤษณะชลี	 น�งศศิธร	สัจจเสนีย์	
			 น�ยนน	ฉิมหัวร้อง	 น�งส�วณัฐกฤต�	วัฒนะโกเมศ	
			 น�งภรณ์จน�	ง�มสง่�	 น�งส�วกมลพรรณ	สุดโททอง		 	 				
			 น�งส�วศิริก�ญจน์	เลิศอำ�ไพนนท์	 น�งส�วจุฑ�รัตน์	ศรีชะบ�	 	 	 				
			 น�งส�วพรพรรณ	อัมวงษ์	 น�งส�วมินท์ฐิต�	ธนวงศ์จิรสิน
	 น�งส�วศ�สตริย�	อนันท์ธนศ�ล	 น�ยศักดิ์สิทธิ์	กล่ำ�โทก
 

ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ

	 น�งพัชร�รัตน์		ลิ้มศิริกุล	 น�ยกิจษ�รธ		อ้นเงินทย�กร		 	 	 				
					 น�งส�วน�ฏย�	นนทประดิษฐ์	 น�งส�วจันทร์ทิว�		ต้นกันย�		 	 					 					
					 น�งส�วปณิฐ	ี	เกิดศิริ	

รวบรวมและจัดทำาโดย

 ศูนย์ส�รสนเทศก�รเกษตร
	 สำ�นักวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร	
	 กองนโยบ�ยและแผนพัฒน�ก�รเกษตร
	 กองเศรษฐกิจก�รเกษตรระหว่�งประเทศ

สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนง�มวงศ์ว�น	แขวงล�ดย�ว	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900

โทร.	0	2561	2870	โทรส�ร	0	2561	2870	

E-mail:	prcai@oae.go.th

บริษัท	21	เซ็นจูรี่	จำ�กัด

19/25	หมู	่8	ตำ�บลบ�งคูรัด	อำ�เภอบ�งบัวทอง	จังหวัดนนทบุรี	11110

โทร.	0	2150	9676-8	โทรส�ร	0	2150	9679
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