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วิสัยทัศน์
	 “องค์กรชีน้ำ�ในก�รพฒัน�และจัดทำ�ยทุธศ�สตรเ์กษตรของประเทศไปสูก่�รบริห�รจดัก�ร	 
	 เพื่อคว�มมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน”

พันธกิจ
 1.	 เสนอแนะนโยบ�ย	 และจัดทำ�ยุทธศ�สตร์	 แผนพัฒน�	 และม�ตรก�รท�งก�รเกษตร	 รวมทั้ง 
	 	 จัดทำ�ท่�ทีและร่วมเจรจ�ก�รค้�สินค้�เกษตร	 และคว�มร่วมมือด้�นเศรษฐกิจก�รเกษตรระหว่�ง 
	 	 ประเทศ
	 2.	 ศึกษ�	 วิเคร�ะห์	 วิจัยด้�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	 จัดทำ�ร�ยง�นสถ�นก�รณ์เศรษฐกิจก�รเกษตร 
	 	 ทั้งภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ
	 3.	 ติดต�มและประเมินผลแผนง�น/โครงก�รที่สำ�คัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  
	 4.	 จัดทำ�และบริก�รข้อมูลส�รสนเทศก�รเกษตร

ค่านิยมร่วม: (OAE)2 

	 O	=	Openness	ก�รเปิดกว้�ง		 	 Ownership	มีคว�มเป็นเจ้�ของ
	 A	=	Awakening	ก�รตื่นตัวและตื่นรู้	 	 Accountability	คว�มรับผิดชอบ
	 E	=	Effectiveness	ก�รมีประสิทธิผล	 	 Ethics	จริยธรรมและคุณธรรม

เป้าประสงค์หลัก
 “องค์กรมีคว�มเป็นเลิศด้�นก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์เกษตรและข้อมูลส�รสนเทศก�รเกษตร 
	 เพื่อนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ด�้นก�รเกษตรของประเทศ”

ยุทธศาสตร์ 
	 1.	 จัดทำ�ยุทธศ�สตร์และม�ตรก�รท�งก�รเกษตรให้เป็นที่ยอมรับและนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติ
	 2.	 เป็นศูนย์กล�งข้อมูลส�รสนเทศเพื่อพัฒน�ก�รเกษตรของประเทศ	 
	 3.	 พัฒน�สมรรถนะองค์กรและศักยภ�พบุคล�กร

ยุทธศาสตร์สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร





โครงสร้างสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

	 สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	 มีฐ�นะเทียบเท่�กรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 

ตัง้ข้ึนต�มพระร�ชบญัญตัเิศรษฐกจิก�รเกษตร	พ.ศ.2522	ประกอบกฎกระทรวงแบง่สว่นร�ชก�รสำ�นกัง�น

เศรษฐกิจก�รเกษตร	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 พ.ศ.2557	 โดยแบ่งส่วนร�ชก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจ

ก�รเกษตร	ดังต่อไปนี้
 1. สำานักงานเลขานุการกรม
 2. กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
 3. กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
 4. ศูนย์ประเมินผล
 5. ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
 6. สำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
 7. ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร*
 8. สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 โดยแบ่งเป็น
	 8.1	 สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	1	พื้นที่รับผิดชอบ	จังหวัดเชียงใหม	่เชียงร�ย	ลำ�พูน
	 	 ลำ�ป�ง	แม่ฮ่องสอน	และพะเย�
	 8.2	 สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรท่ี	2	พ้ืนทีร่ับผิดชอบ	จังหวัดพิษณุโลก	แพร่	น่�น	อุตรดิตถ์	 
	 	 สุโขทัย	และต�ก
	 8.3	 สำ�นกัง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรท่ี	3	พืน้ทีร่บัผดิชอบ	จงัหวดัอดุรธ�น	ีหนองค�ย	หนองบวัลำ�ภ	ู 
	 	 เลย	บึงก�ฬ	นครพนม	และสกลนคร
	 8.4	 สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	4	พื้นที่รับผิดชอบ	จังหวัดขอนแก่น	ก�ฬสินธุ์	ร้อยเอ็ด	 
	 	 และมห�ส�รค�ม
	 8.5	 สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	5	พื้นที่รับผิดชอบ	จังหวัดนครร�ชสีม�	บุรีรัมย์	ชัยภูมิ	 
	 	 และสุรินทร์
	 8.6	 สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	 6	 พื้นที่รับผิดชอบ	 จังหวัดชลบุรี	 สมุทรปร�ก�ร	 
	 	 นครน�ยก	ปร�จีนบุรี	สระแก้ว	ฉะเชิงเทร�	ตร�ด	ระยอง	และจันทบุรี
	 8.7	 สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	 7	 พื้นที่รับผิดชอบ	 จังหวัดชัยน�ท	 สิงห์บุรี	 ลพบุรี	 
	 	 อ่�งทอง	สระบุรี	สุพรรณบุรี	พระนครศรีอยุธย�	ปทุมธ�นี	นนทบุรี	และกรุงเทพมห�นคร
	 8.8	 สำ�นกัง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที	่8	พืน้ท่ีรบัผิดชอบ	จังหวดัสุร�ษฎร์ธ�น	ีนครศรีธรรมร�ช	 
	 	 กระบี่	ภูเก็ต	พังง�	ระนอง	และชุมพร
	 8.9	 สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรท่ี	 9	 พื้นที่รับผิดชอบ	 จังหวัดสงขล�	 พัทลุง	 ตรัง	 สตูล	 
	 	 ปัตต�นี	ยะล�	และนร�ธิว�ส
	 8.10	 สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	 10*	พื้นที่รับผิดชอบ	 จังหวัดร�ชบุรี	 นครปฐม	 
	 	 ก�ญจนบุรี	สมุทรส�คร	สมุทรสงคร�ม	เพชรบุรี	และประจวบคีรีขันธ์
	 8.11	 สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	 11*	 พ้ืนที่รับผิดชอบ	 จังหวัดอุบลร�ชธ�นี	 ศรีสะเกษ	 
	 	 มุกด�ห�ร	ยโสธร	และอำ�น�จเจริญ	
	 8.12	 สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	 12*	พื้นที่รับผิดชอบ	จังหวัดนครสวรรค	์กำ�แพงเพชร	 
	 	 พิจิตร	เพชรบูรณ	์และอุทัยธ�นี

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





ถ้อยแถลง จากเลขาธิการ

	 สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	 ได้จัดทำ�เอกส�ร	 “ส�รสนเทศเศรษฐกิจก�รเกษตรร�ยสินค้�	

ปี	 2560”	 เป็นก�รจัดเก็บ	 รวบรวม	 และวิเคร�ะห์ข้อมูลพ้ืนฐ�นด้�นเศรษฐกิจก�รเกษตรร�ยสินค้�ของ

ประเทศไทย	ประกอบด้วย	6	หมวดสินค้�	 ได้แก่	พืชไร่	 ไม้ผลไม้ยืนต้น	พืชผัก	 ไม้ดอก	ปศุสัตว์	ประมง	

จำ�นวน	38	สินค�้	ซ่ึงครอบคลมุขอ้มลูก�รผลติ	ก�รค�้	สถ�นก�รณก์�รผลติ	ก�รตล�ด	และม�ตรก�รต่�ง	ๆ 	 

ของแต่ละสินค้�	รวมทั้งข้อมูลเนื้อที่ใช้ประโยชน์ท�งก�รเกษตร	ปริม�ณนำ้�ฝน	อุณหภูมิ	 เศรษฐกิจสังคม

ครัวเรือนเกษตร	และปฏิทินสินค้�เกษตรที่สำ�คัญ	เป็นต้น	

	 สำ�หรับข้อมูลในเอกส�รฉบับนี้	 ได้รับคว�มร่วมมือจ�กหน่วยง�นภ�ยในและภ�ยนอกสังกัด 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ได้แก่	กรมชลประท�น	กรมป่�ไม้	กรมส่งเสริมก�รเกษตร	กรมอุตุนิยมวิทย�	 

กรมศลุก�กร	สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รพฒัน�ก�รเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ช�ต	ิและสำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร 

อ้อยและนำ้�ต�ลทร�ย	รวมทั้งหน่วยง�นต่�งประเทศ	คือ	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�	องค์ก�รอ�ห�ร 

และเกษตรแห่งสหประช�ช�ติ	องค์ก�รศึกษ�เรื่องย�งระหว่�งประเทศ

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

ดังกล�่วไว้	ณ	โอก�สนี	้ห�กมีขอ้คดิเห็น	ข้อเสนอแนะ	หรอืตอ้งก�รรับบรกิ�รข้อมูลเพิ่มเตมิ	ส�ม�รถติดต่อ 

ได้ท่ีส่วนปฏิบัติก�รข้อมูลก�รเกษตร	 ศูนย์ส�รสนเทศก�รเกษตร	 สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	 

หม�ยเลขโทรศัพท์	0	2561	2870	E–mail:	prcai@oae.go.th	และ	www.oae.go.th

	(น�ยวิณะโรจน์		ทรัพย์ส่งสุข)

เลข�ธิก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

	มีน�คม	2561
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	 	 หน่วย:	ล้�นบ�ท	  

หน่วย: ลา้นบาท

2556 2557 2558 2559 2560 2556 2557 2558 2559 2560

  ภาคการเกษตร 1,462,625   1,335,153   1,236,237   1,236,038   1,337,312   660,621      658,726      617,442      602,304      639,925      

    การเกษตรกรรม การล่าสตัว ์และการปา่ไม้ 1,359,885  1,225,199  1,133,399  1,122,004  1,215,302  513,777     517,368     486,907     471,314     503,200     

    การประมง 102,740     109,954     102,838     114,034     122,010     131,506     113,960     102,007     107,946     109,179     

  ภาคนอกการเกษตร 11,452,537 11,895,148 12,510,770 13,297,437 14,112,795 8,512,169   8,609,784   8,959,565   9,304,449   9,647,331   

  ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 12,915,162 13,230,301 13,747,007 14,533,475 15,450,107 9,142,088   9,232,084   9,510,909   9,823,122   10,206,516 

ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(อนุกรมใหม)่ 
         * ขาดคุณสมบตักิารรวม (non-additive)

100.00         

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ปี 2556-2560

รายการ
ณ ราคาประจ าปี (Current Market Prices) แบบปริมาณลกูโซ่ (Chain Volume Measures: CVM)*
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สดัส่วนมลูค่าผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ปี 2560 (ณ ราคาประจ าปี)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)

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

2556 2557 2558 2559 2560 2556 2557 2558 2559 2560
  ภาคการเกษตร  1,462,625   1,335,153   1,236,237   1,236,038   1,337,312   660,621   658,726   617,442   602,304   639,925 

				ก�รเกษตรกรรม	ก�รล่�สัตว์	และก�รป่�ไม้	 	1,359,885		 	1,225,199		 	1,133,399		 	1,122,004		 	1,215,302		 	513,777		 	517,368		 	486,907		 	471,314		 	503,200	

				ก�รประมง	 	102,740		 	109,954		 	102,838		 	114,034		 	122,010		 	131,506		 	113,960		 	102,007		 	107,946		 	109,179	

  ภาคนอกการเกษตร  11,452,537   11,895,148   12,510,770   13,297,437   14,112,795   8,512,169   8,609,784   8,959,565   9,304,449   9,647,331 

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  12,915,162   13,230,301   13,747,007   14,533,475   15,450,107   9,142,088   9,232,084   9,510,909   9,823,122   10,206,516 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี 2556-2560  

ที่มา:	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	(อนุกรมใหม่) 
	 *	ข�ดคุณสมบัติก�รรวม	(non-additive)	  
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การใช้ที่ดิน ปี 2559

ที่ม�:	1/	กรมป่�ไม้		2/	กรมชลประท�น		 	 	 	 	
หม�ยเหตุ	:	 1.	 ก�รใช้ที่ดิน	ปี	2559	ข้อมูลเบื้องต้น	
	 2.	 เนื้อที่ชลประท�น	หม�ยถึง	เนื้อที่ชลประท�นโครงก�รขน�ดใหญ	่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 หน่วย:	ล�้นไร่

หน่วย:	ล้�นไร่

2.1 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร   149.26   32.50   63.87   31.14   21.75 

	 1)	 น�ข�้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	 	34.92		 	4.05		 	4.32		 	7.40		 	19.15	

							 4)	 สวนผัก	ไม้ดอก/ไม้ประดับ	 	1.40		 	0.44		 	0.32		 	0.51		 	0.13	

							 5)	 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ท�งก�รเกษตรอื่น	ๆ	 	11.81		 	2.02		 	4.53		 	4.02		 	1.24	

 2.2 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร     

 เฉลี่ยต่อครัวเรือน (ไร่)  25.26   24.81   23.37   36.85   21.32 

1.1 เนื้อที่ทั้งประเทศ   320.70   106.03   105.53   64.94   44.20 

	 1)	 เนื้อที่ป�่ไม้	1/	 	102.18		 	56.43		 	15.65		 	19.02		 	11.08	

	 2)	 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ท�งก�รเกษตร	 	149.26		 	32.50		 	63.87		 	31.14		 	21.75	

	 3)	 เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกก�รเกษตร	 	69.26		 	17.10		 	26.01		 	14.78		 	11.37	

1.2 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร   149.26   32.50   63.87   31.14   21.75 

	 1)	 เนื้อที่ชลประท�น		2/	 	32.66		 	9.02		 	7.61		 	12.67		 	3.36	

	 	 -	 ขน�ดใหญ	่	 	17.96		 	2.99		 	2.68		 	10.67		 	1.62	

	 	 -	 ขน�ดกล�ง	 	6.76		 	3.42		 	1.17		 	1.13		 	1.04	

	 	 -	 ขน�ดเล็ก	และอื่น	ๆ	 	7.94		 	2.61		 	3.76		 	0.87		 	0.70	

	 2)	 เนื้อที่นอกเขตชลประท�น	 	116.60		 	23.48		 	56.26		 	18.47		 	18.39	
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1. การใช้ท่ีดิน หน่วย: ลา้นไร่

ภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ

     1.1  เน้ือท่ีทัง้ประเทศ 320.70        106.03        105.53            64.94          44.20          

       1) เนื้อทีป่า่ไม ้1/ 102.24      56.50        15.66            19.01         11.07         

       2) เนื้อทีใ่ชป้ระโยชน์ทางการเกษตร 149.26      32.50        63.87            31.14         21.75         

       3) เนื้อทีใ่ชป้ระโยชน์นอกการเกษตร 69.20        17.03        26.00            14.79         11.38         

     1.2  เน้ือท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 149.26        32.50         63.87              31.14          21.75          

         1)  เนื้อทีช่ลประทาน  2/ 32.66        9.02          7.61             12.67         3.36          

              -  ขนาดใหญ่ 17.96        2.99          2.68             10.67         1.62          

              -  ขนาดกลาง 6.76          3.42          1.17             1.13          1.04          

              -  ขนาดเลก็ และอื่น ๆ 7.94          2.61          3.76             0.87          0.70          

         2)  เนื้อทีน่อกเขตชลประทาน 116.60      23.48        56.26            18.47         18.39         

2. การใช้ประโยชน์ท่ีดินทางการเกษตร หน่วย: ลา้นไร่
ภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ

  2.1 เน้ือท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 149.26        32.50         63.87              31.14          21.75          
      1) นาขา้ว 69.96        15.79        42.75            10.20         1.22          
      2) พชืไร่ 31.17        10.20        11.95            9.01          0.01          
      3) สวนไมผ้ล ไมย้นืตน้ 34.92        4.05          4.32             7.40          19.15         
      4) สวนผกั ไมด้อก/ไมป้ระดบั 1.40          0.44          0.32             0.51          0.13          
      5) เนื้อทีใ่ชป้ระโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ 11.81        2.02          4.53             4.02          1.24          
  2.2 เน้ือท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
        เฉล่ียต่อครวัเรือน (ไร่) 25.26         24.81         23.37              36.85          21.32          

ทีม่า:    1/กรมป่าไม ้    2/กรมชลประทาน
หมายเหต:ุ    1. การใชท้ีด่นิ ปี 2559  ขอ้มลูเบือ้งตน้

                  2. เนื้อทีช่ลประทาน หมายถงึ เนื้อทีช่ลประทานโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ โครงการสบูน ้าดว้ยไฟฟ้า และโครงการแกม้ลงิทีถู่กพฒันา

ภาคใต้รายการ

การใช้ท่ีดิน  ปี 2559

รายการ ทัง้ประเทศ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้

ทัง้ประเทศ ภาคเหนือ ภาคกลาง

—31.88 
—53.29 

—14.84 
—29.27 —25.04 

—46.54 

—30.65 

—60.52 
—47.95 —49.21 

—21.58 —16.06 —24.64 —22.78 —25.75 

 เนื้อทีป่่า  เนื้อทีใ่ชป้ระโยชน์ทางการเกษตร  เนื้อทีใ่ชป้ระโยชน์นอกการเกษตร

สดัส่วนการใช้ท่ีดิน ปี 2559

ทัง้ประเทศ ภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ภาคกลาง  ภาคใต ้

—21.88 
—27.75 

—11.91 

—40.69 

—15.45 

—78.12 —72.25 

—88.09 

—59.31 
—84.55 

 เนื้อทีช่ลประทาน  เนื้อทีน่อกเขตชลประทาน

สดัส่วนเน้ือท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ปี 2559

ทัง้ประเทศ ภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ้

—46.87 —48.58 
—66.93 

—32.76 

—5.61 

—20.88 
—31.38 

—18.71 

—28.93 

— 0.05 

—23.40 
—12.46 —6.77 

—23.76 

—88.04 

—0.94 —1.36 —0.50 
—1.64 

—0.60 —7.91 —6.22 —7.09 —12.91 
— 5.70 

 นาขา้ว  พชืไร่  สวนไมผ้ล ไมย้นืต้น  สวนผกัไมด้อก/ไมป้ระดบั  อื่นๆ

สดัส่วนการใช้ประโยชน์ท่ีดินทางการเกษตร ปี 2559

ทัง้ประเทศ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ้

1. การใช้ท่ีดิน หน่วย: ลา้นไร่

ภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ

     1.1  เน้ือท่ีทัง้ประเทศ 320.70        106.03        105.53            64.94          44.20          

       1) เนื้อทีป่า่ไม ้1/ 102.24      56.50        15.66            19.01         11.07         

       2) เนื้อทีใ่ชป้ระโยชน์ทางการเกษตร 149.26      32.50        63.87            31.14         21.75         

       3) เนื้อทีใ่ชป้ระโยชน์นอกการเกษตร 69.20        17.03        26.00            14.79         11.38         

     1.2  เน้ือท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 149.26        32.50         63.87              31.14          21.75          

         1)  เนื้อทีช่ลประทาน  2/ 32.66        9.02          7.61             12.67         3.36          

              -  ขนาดใหญ่ 17.96        2.99          2.68             10.67         1.62          

              -  ขนาดกลาง 6.76          3.42          1.17             1.13          1.04          

              -  ขนาดเลก็ และอื่น ๆ 7.94          2.61          3.76             0.87          0.70          

         2)  เนื้อทีน่อกเขตชลประทาน 116.60      23.48        56.26            18.47         18.39         

2. การใช้ประโยชน์ท่ีดินทางการเกษตร หน่วย: ลา้นไร่
ภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ

  2.1 เน้ือท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 149.26        32.50         63.87              31.14          21.75          
      1) นาขา้ว 69.96        15.79        42.75            10.20         1.22          
      2) พชืไร่ 31.17        10.20        11.95            9.01          0.01          
      3) สวนไมผ้ล ไมย้นืตน้ 34.92        4.05          4.32             7.40          19.15         
      4) สวนผกั ไมด้อก/ไมป้ระดบั 1.40          0.44          0.32             0.51          0.13          
      5) เนื้อทีใ่ชป้ระโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ 11.81        2.02          4.53             4.02          1.24          
  2.2 เน้ือท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
        เฉล่ียต่อครวัเรือน (ไร่) 25.26         24.81         23.37              36.85          21.32          

ทีม่า:    1/กรมป่าไม ้    2/กรมชลประทาน
หมายเหต:ุ    1. การใชท้ีด่นิ ปี 2559  ขอ้มลูเบือ้งตน้

                  2. เนื้อทีช่ลประทาน หมายถงึ เนื้อทีช่ลประทานโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ โครงการสบูน ้าดว้ยไฟฟ้า และโครงการแกม้ลงิทีถู่กพฒันา

ภาคใต้รายการ

การใช้ท่ีดิน  ปี 2559

รายการ ทัง้ประเทศ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้

ทัง้ประเทศ ภาคเหนือ ภาคกลาง

—31.88 
—53.29 

—14.84 
—29.27 —25.04 

—46.54 

—30.65 

—60.52 
—47.95 —49.21 

—21.58 —16.06 —24.64 —22.78 —25.75 

 เนื้อทีป่่า  เนื้อทีใ่ชป้ระโยชน์ทางการเกษตร  เนื้อทีใ่ชป้ระโยชน์นอกการเกษตร

สดัส่วนการใช้ท่ีดิน ปี 2559

ทัง้ประเทศ ภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ภาคกลาง  ภาคใต ้

—21.88 
—27.75 

—11.91 

—40.69 

—15.45 

—78.12 —72.25 

—88.09 

—59.31 
—84.55 

 เนื้อทีช่ลประทาน  เนื้อทีน่อกเขตชลประทาน

สดัส่วนเน้ือท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ปี 2559

ทัง้ประเทศ ภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ้

—46.87 —48.58 
—66.93 

—32.76 

—5.61 

—20.88 
—31.38 

—18.71 

—28.93 

— 0.05 

—23.40 
—12.46 —6.77 

—23.76 

—88.04 

—0.94 —1.36 —0.50 
—1.64 

—0.60 —7.91 —6.22 —7.09 —12.91 
— 5.70 

 นาขา้ว  พชืไร่  สวนไมผ้ล ไมย้นืต้น  สวนผกัไมด้อก/ไมป้ระดบั  อื่นๆ

สดัส่วนการใช้ประโยชน์ท่ีดินทางการเกษตร ปี 2559

ทัง้ประเทศ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ้



ประเทศ/ภาค

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560

   เฉลียทั งประเทศ 1,530           2,112           164                  148                  27.88           26.99           

 ภาคเหนือ 1,211         1,558         155               134               27.28         26.77         

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 1,129         1,753         154               127               27.52         26.96         

 ภาคกลาง 1,330         1,661         145               131               28.70         25.50         

 ภาคใต้ 2,451         3,395         202               193               28.03         27.43         

ทีมา: สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
หมายเหตุ: ณ วนัที 18 มกราคม 2561

ปริมาณนําฝน และอุณหภูมิ ปี 25592560
ปริมาณนําฝนเฉลีย จํานวนวันฝนตกเฉลีย อุณหภูมิเฉลีย

(มิลลิเมตร) (วัน) (องศาเซลเซียส)

 60

 90

 120

 150

 180

 210

ปี 2559 ปี 2560 

จํานวนวันฝนตกเฉลีย   วัน 

    เฉลียทังประเทศ              ภาคเหนือ        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         ภาคกลาง                    ภาคใต้ 

 23.50
 24.00
 24.50
 25.00
 25.50
 26.00
 26.50
 27.00
 27.50
 28.00
 28.50
 29.00

ปี 2559 ปี 2560 

อณุหภมูเิฉลีย  องศาเซลเซียส 

   เฉลียทังประเทศ             ภาคเหนือ       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      ภาคกลาง                      ภาคใต้ 

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

ปี 2559 ปี 2560 

ปรมิาณนําฝนเฉลีย  
  
มลิลเิมตร 

  เฉลียทังประเทศ           ภาคเหนือ      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      ภาคกลาง                   ภาคใต้                            

ปริมาณนำ้าฝน และอุณหภูมิ ปี 2559-2560

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

หมายเหตุ: ณ	วันที	่18	มกร�คม	2561	 	

ประเทศ/ภาค

ปริมาณนำ้าฝนเฉลี่ย 

(มิลลิเมตร)

จำานวนวันฝนตกเฉลี่ย

(วัน)

อุณหภูมิเฉลี่ย

(องศาเซลเซียส)

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560

เฉลี่ยทั้งประเทศ  1,530  2,112  164  148  27.88  26.99 

ภ�คเหนือ 	1,211	 	1,558	 	155	  134 	27.28	 	26.77	

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 	1,129	 	1,753	 	154	 	127	 	27.52	  26.96 

ภ�คกล�ง 	1,330	 	1,661 	145	  131 	28.70	 	25.50	

ภ�คใต้ 	2,451	 	3,395	  202  193  28.03 	27.43	
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เศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร
หน่วย: บาท/ครัวเรือน

รายการ

1. รายได ้  268,303   283,259   300,565   309,278  289,985   237,408   478,646   345,741 

	 1.1	ร�ยได้เงินสดท�งก�รเกษตร	 	148,240		 	148,390		 	157,373		 	160,932	 167,300		 	90,357		 	297,260		 	188,632	

	 1.2	ร�ยได้เงินสดนอกก�รเกษตร	 	120,063		 	134,869		 	143,192		 	148,346	 122,686		 	147,051		 	181,386		 	157,109	

			 1.3	สัดส่วนร�ยได้เงินสดท�งก�รเกษตร	(ร้อยละ)	 	55.25		 	52.39		 	52.36		 	52.03		 	57.69		 	38.06		 	62.10		 	54.56	

2. รายจ่าย  229,955   229,829   248,171   243,178  227,893   179,142   365,313   253,070 

	 2.1	ร�ยจ่�ยเงินสดท�งก�รเกษตร	 	99,770		 	91,326		 	100,281		 	101,957	 109,557		 	60,601		 	193,773		 	105,093	

				 2.2	ร�ยจ่�ยเงินสดนอกก�รเกษตร		 	130,185		 	138,502		 	147,889		 	141,221		 118,336		 	118,541		 	171,540		 	147,977	

				 2.3	สัดส่วนร�ยจ่�ยเงินสดท�งก�รเกษตร	(ร้อยละ)	 	43.39		 	39.74		 	40.41		 	41.93		 48.07		 	33.83		 	53.04		 	41.53	

3. รายได้สุทธ ิ         

				 3.1	ร�ยได้เงินสดสุทธิท�งก�รเกษตร		 	48,470		 	57,063		 	57,091		 	58,975		 57,743		 	29,757		 	103,487		 	83,539	

				 3.2	ร�ยได้เงินสดสุทธิครัวเรือน		1/	 	168,533		 	191,932		 	200,284		 	207,321		 180,429		 	176,808		 	284,873		 	240,648	

				 3.3	 เงินสดคงเหลือก่อนก�รชำ�ระหนี้		2/	 	38,348		 	53,430		 	52,395		 	66,100		 	62,093		 	58,267		 	113,332		 	92,671	

			 3.4	สัดส่วนร�ยได้เงินสดสุทธิท�งก�รเกษตร	(ร้อยละ)	 	28.76		 	29.73		 	28.51		 	28.45		 32.00		 	16.83		 	36.33		 	34.71	

4. ทรัพย์สิน - หนี้สิน         

				 4.1	ทรัพย์สินดำ�เนินง�นและหมุนเวียนต้นป	ี	 	118,730		 	118,823		 	142,991		 	122,933		 124,925		 	121,257		 	174,193		 	84,686	

				 4.2	ขน�ดหนี้สินต้นปี		 	82,572		 	100,977		 	117,346		 	122,695	 134,346		 	113,479		 	135,089		 	122,029	

5. ข้อมูลพื้นฐาน         

	 5.1	อ�ยุเฉลี่ยหัวหน้�ครัวเรือน	(ปี)	 	55.93		 	55.58		 	56.18		 	56.25	 	55.62		 	57.85		 	56.84		 	54.67	

				 5.2	ขน�ดครัวเรือน	(คนต่อครัวเรือน)	 	3.96		 	4.21		 	4.04		 	3.91	 3.59		 	4.03		 	4.07		 	3.83	

		 5.3	ขน�ดแรงง�น	อ�ยุ	15-64	ปี	(คนต่อครัวเรือน)	 	2.81		 	3.03		 	2.88		 	2.79	 2.62		 	2.84		 	2.91		 	2.72	

				 5.4	ขน�ดเนื้อที่ถือครอง	(ไร่ต่อครัวเรือน)	 	25.26		 	25.28		 	25.26		 	25.22	 24.78		 	23.36		 	36.38		 	21.37	

ปีเพาะปลูก
2556/57 2557/58 2558/59 2559/60* ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ

ปีเพาะปลูก 2559/60*

ที่มา:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

หมายเหตุ:	 1/	ร�ยได้เงินสดสุทธิของครัวเรือน	=	ร�ยได้เงินสดสุทธิท�งก�รเกษตร	+	ร�ยได้เงินสดนอกก�รเกษตร	 	

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

	 *	ปีเพ�ะปลูก	2559/60	ข้อมูลเบื้องต้น	(เดือนมกร�คม	2561)	 	 	

หน่วย : บาท/ครัวเรือน

ภาคตะวนัออก
ภาคเฉียงเหนือ

 1. รายได้ 268,303    283,259    300,565    309,278    309,278      289,985   237,408        478,646    345,741    
   1.1 รายไดเ้งินสดทางการเกษตร 148,240    148,390    157,373    160,932    160,932      167,300   90,357          297,260    188,632    
   1.2 รายไดเ้งินสดนอกการเกษตร 120,063    134,869    143,192    148,346    148,346      122,686   147,051        181,386    157,109    
   1.3 สัดส่วนรายไดเ้งินสดทางการเกษตร (ร้อยละ) 55.25        52.39        52.36        52.03        52.03          57.69       38.06            62.10        54.56        
 2. รายจ่าย 229,955    229,829    248,171    243,178    243,178      227,893   179,142        365,313    253,070    
   2.1 รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร 99,770      91,326      100,281    101,957    101,957      109,557   60,601          193,773    105,093    
   2.2 รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร 130,185    138,502    147,889    141,221    141,221      118,336   118,541        171,540    147,977    
   2.3 สัดส่วนรายจ่ายเงินสดทางการเกษตร (ร้อยละ) 43.39        39.74        40.41        41.93        41.93          48.07       33.83            53.04        41.53        
 3. รายได้สุทธิ
   3.1 รายไดเ้งินสดสุทธิทางการเกษตร 48,470      57,063      57,091      58,975      58,975        57,743     29,757          103,487    83,539      
   3.2 รายไดเ้งินสดสุทธิครัวเรือน  1/ 168,533    191,932    200,284    207,321    207,321      180,429   176,808        284,873    240,648    
   3.3 เงินสดคงเหลือก่อนการช าระหน้ี  2/ 38,348      53,430      52,395      66,100      66,100        62,093     58,267          113,332    92,671      
   3.4 สัดส่วนรายไดเ้งินสดสุทธิทางการเกษตร (ร้อยละ) 28.76        29.73        28.51        28.45        28.45          32.00       16.83            36.33        34.71        
 4. ทรัพย์สิน - หนีสิ้น
   4.1 ทรัพยสิ์นด าเนินงานและหมุนเวียนตน้ปี 118,730    118,823    142,991    122,933    122,933      124,925   121,257        174,193    84,686      
   4.2 ขนาดหน้ีสินตน้ปี 82,572      100,977    117,346    122,695    122,695      134,346   113,479        135,089    122,029    
 5. ข้อมูลพืน้ฐาน
   5.1 อายเุฉล่ียหวัหน้าครัวเรือน (ปี) 55.93        55.58        56.18        56.25        56.25          55.62       57.85            56.84        54.67        
   5.2 ขนาดครัวเรือน (คนต่อครัวเรือน) 3.96          4.21          4.04          3.91          3.91            3.59          4.03              4.07          3.83          
   5.3 ขนาดแรงงาน อาย ุ15-64 ปี (คนต่อครัวเรือน) 2.81          3.03          2.88          2.79          2.79            2.62          2.84              2.91          2.72          
   5.4 ขนาดเน้ือท่ีถือครอง (ไร่ต่อครัวเรือน) 25.26        25.28        25.26        25.22        25.22          24.78       23.36            36.38        21.37        

ท่ีมา: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร

หมายเหตุ   1/ รายไดเ้งินสดสุทธิครัวเรือน = รายไดเ้งินสดสุทธิทางการเกษตร + รายไดเ้งินสดนอกการเกษตร

                     2/ เงินสดคงเหลือก่อนการช าระหน้ี = รายไดเ้งินสดสุทธิครัวเรือน - รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร
                     * ปีเพาะปลูก 2559/60 เป็นผลการส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ (เดือนมกราคม 2561)

 รายได้
 รายจ่าย

2556/57 2557/58
ปีเพาะปลูก

2558/59 2559/60* ทั้งประเทศ

เศรษฐกจิสังคมครัวเรือนเกษตร

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้รายการ
ปีเพาะปลูก 2559/60*

-

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

250,000 

300,000 

350,000 

400,000 

450,000 

500,000 

 รายได้  รายจ่าย  รายไดเ้งนิสดสุทธทิางการเกษตร  รายไดเ้งนิสดสุทธขิองครวัเรอืน 

           ทั้งประเทศ         ภาคเหนือ    ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ     ภาคกลาง            ภาคใต้

บาท/ครัวเรอืน
รายได้ - รายจ่าย - รายได้เงินสดสุทธิ ปีเพาะปลกู 2559/60*

-

20,000 

40,000 

60,000 

80,000 

100,000 

120,000 

140,000 

160,000 

180,000 

 ทรพัยส์นิด าเนินงานและหมุนเวยีนตน้ปี  ขนาดหนี้สนิตน้ปี

      ทั้งประเทศ         ภาคเหนือ    ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ     ภาคกลาง         ภาคใต้

บาท/ครัวเรอืน
ทรพัยสิ์นด าเนินงานและหมุนเวียนต้นปี-ขนาดหน้ีสินต้นปี  ปีเพาะปลูก 2559/60*
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ชนิดสินค้า
ปี 2559 ปี 2560 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 1.54 4.86 10.06 68.01 12.25 1.92 0.70 0.31 0.35 25,236,345

ข้าวนาปรัง 9.81 31.32 27.10 14.62 7.29 5.74 2.45 1.30 0.37 6,620,845

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1.67 3.98 22.52 26.56 24.09 11.65 3.41 0.73 1.48 3.31 0.60 4,390,185

มันสำาปะหลัง 5.41 5.83 7.98 13.29 17.41 16.59 10.07 5.08 4.23 4.42 4.87 4.82 30,495,190

อ้อยโรงงาน 14.38 29.77 31.72 22.07 2.03 0.03 92,989,093

สับปะรดโรงงาน 5.80 9.13 11.98 12.70 11.89 7.35 4.24 3.06 3.71 7.33 12.88 9.93 2,174,561

ถั่วเหลือง 0.33 3.96 1.84 30.89 4.52 0.90 0.23 1.13 18.80 34.16 3.24 38,079

ถั่วเขียว 4.75 5.54 3.38 7.97 28.44 27.34 0.31 1.92 14.22 5.42 0.70 0.01 103,195

ถั่วลิสง 2.73 19.30 17.12 9.88 8.23 7.75 0.41 2.44 10.98 16.59 3.89 0.68 36,228

ยางพารา 10.40 7.32 2.52 2.03 5.07 9.16 9.43 9.50 9.59 10.60 11.37 13.01 4,505,182

ปาล์มนำ้ามัน 5.62 6.41 7.29 10.90 10.46 8.48 7.29 7.88 9.05 9.39 9.73 7.50 13,513,884

กาแฟ 0.34 1.81 7.87 16.94 43.28 25.39 3.73 0.64 25,909

ชา* 3.99 18.55 5.66 4.97 10.77 4.86 6.33 5.34 5.26 15.38 13.95 4.94 78,211

พริกไทย 1.06 83.95 5.64 9.35 2,536

มะพร้าว 6.44 9.85 8.18 8.98 8.28 11.02 7.48 9.73 7.28 6.78 6.50 9.48 832,895

ลำาไย 14.05 5.66 5.61 2.55 1.29 1.27 10.25 23.36 5.22 6.58 11.81 12.35 1,027,493

ทุเรียน 0.30 0.46 3.65 13.33 29.89 18.45 8.26 13.38 6.79 3.17 1.53 0.79 634,811

มังคุด 1.14 1.64 2.19 2.53 18.43 15.69 47.72 6.00 2.83 1.30 0.12 0.41 223,016

เงาะ 0.06 0.11 0.01 3.14 21.13 35.06 19.59 14.07 4.13 0.78 0.95 0.97 249,004

ลิ้นจี่ 0.02 3.81 58.23 34.72 3.22 46,063

ลองกอง 0.01 0.01 0.25 3.77 11.41 16.88 25.11 25.75 13.35 2.13 1.33 48,059

มะม่วง* 3.81 9.64 16.03 24.43 19.60 9.75 3.63 1.16 2.19 3.21 4.24 2.31 2,877,075

ส้มเขียวหวาน 19.82 17.00 9.10 3.10 1.41 1.18 1.20 2.82 2.87 7.16 15.97 18.37 164,774

ส้มโอ* 6.87 6.23 7.45 5.67 15.60 2.79 7.71 10.97 16.86 10.70 5.93 3.22 250,534

กล้วยไข่* 18.47 5.24 5.17 7.56 6.33 6.69 7.94 7.75 13.65 8.57 6.49 6.14 115,887

กล้วยหอม* 7.42 4.73 7.41 6.74 7.19 6.81 6.63 8.06 9.06 13.17 14.14 8.64  111,428 

กระเทียม 0.15 2.63 14.36 69.83 13.03  69,180 

หอมแดง 0.64 1.49 6.24 3.72 3.11 14.78 22.27 22.24 17.58 7.63 0.30  128,873 

หอมหัวใหญ่ 1.23 4.84 7.58 29.58 52.08 4.69  31,081 

มันฝรั่ง 0.11 2.47 4.80 0.54 0.87 4.27 5.46 7.01 51.38 22.98 0.11  107,103 

กล้วยไม้ตัดดอก* 11.50 9.67 9.48 10.90 5.55 6.34 4.36 5.39 10.06 8.15 12.10 6.50  46,015 

สุกร (ตัว) 8.40 8.36 8.26 8.29 8.23 8.26 8.42 8.38 8.39 8.32 8.38 8.31 20,128,362 

ไก่เนื้อ (ล้านตัว) 7.77 6.65 6.83 10.26 6.54 8.50 7.60 9.20 8.27 8.03 10.64 9.71  1,560.617 

ไข่ไก่ (ล้านฟอง) 8.07 7.60 8.06 8.02 8.37 8.41 8.52 8.60 8.36 8.65 8.44 8.90 14,464.854 

นำ้านมดิบ 9.06 8.51 8.14 7.87 7.94 7.92 7.82 7.69 7.96 8.62 9.11 9.36 1,191,143 

ปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำาคัญรายเดือน ปีเพาะปลูก 2559/60
หน่วย: ร้อยละ

ที่มา: สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

หมายเหตุ: *	ข้อมูลร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร ช่วงเดือนเก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนเก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก
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พืชไร่



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.

24.88 36.34 25.40 9.43 2.19 1.17 0.26 0.12 0.17 0.04 นาปี:	อุบลร�ชธ�นี

นครร�ชสีม�	สุรินทร์	

ร้อยเอ็ด	ศรีสะเกษ

1.54 4.86 10.06 68.01 12.25 1.92 0.70 0.31 0.35

20.21 33.04 25.29 11.54 4.12 3.91 1.20 0.69 นาปรัง: สุพรรณบุรี	

พิษณุโลก	นครสวรรค์	

พิจิตร	อยุธย�
9.81 31.32 27.10 14.62 7.29 5.74 2.45 1.30 0.37

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�กช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก

ปี 2559 แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2560

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	 ข้�วน�ปี	 3,701,478	 3,709,825	 3,711,334
	 1.2	 ข้�วน�ปรัง	 277,296	 468,239	 523,266
2. เนื้อที่เพาะปลูก (ล้านไร่)	 63.20	 69.11	 71.22	
	 2.1	 ข้�วน�ปี	 58.06	 58.65	 58.96
	 	 ในเขตชลประท�น	 14.78	 15.01	 15.24
	 	 นอกเขตชลประท�น	 43.28	 43.64	 43.72
	 2.2	 ข้�วน�ปรัง	 5.14	 10.46	 12.26
	 	 ในเขตชลประท�น	 3.44	 7.47	 8.58
	 	 นอกเขตชลประท�น	 1.70	 2.99	 3.68
3. ผลผลิตข้าวเปลือก (ล้านตัน)	 27.42	 31.86	 32.24
	 	3.1	 ข้�วน�ปี	 24.31	 25.24	 24.07
	 	 ในเขตชลประท�น	 8.15	 8.45	 8.36
	 	 นอกเขตชลประท�น	 16.16	 16.79	 15.72
	 3.2	 ข้�วน�ปรัง	 3.11	 6.62	 8.17
	 	 ในเขตชลประท�น	 2.13	 4.86	 5.88
	 	 นอกเขตชลประท�น	 0.98	 1.76	 2.29
4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ความชื้น 15%   
	 4.1	 ข้�วน�ปี	 419	 430	 408
	 	 ในเขตชลประท�น	 552	 563	 548
	 	 นอกเขตชลประท�น	 373	 385	 359
	 4.2	 ข้�วน�ปรัง	 605	 633	 666
	 	 ในเขตชลประท�น	 621	 651	 685
	 	 นอกเขตชลประท�น	 574	 589	 622
5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)   
	 5.1	 ข้�วน�ป	ี						 10,137	 9,298	 9,611
	 5.2	 ข้�วน�ปรัง			 7,947	 7,345	 7,312
6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   
	 6.1	 ข้�วน�ป	ี	 9,070	 8,073	 8,904
	 6.2	 ข้�วเปลือกเจ้�น�ปรังคว�มชื้น	15%	 8,170	 	7,779		 	7,500	
7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)   
	 7.1	 ข้�วน�ป	ี						 -1,067	 -1,225	 -707
	 7.2	 ข้�วน�ปรัง		 223	 434	 188
8. มาตรฐาน   
 8.1 ม�ตรฐ�นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 	 	
	 	 8.1.1	 ม�ตรฐ�นข้�วหอมมะลิไทย	(2546)	ม�ตรฐ�นข้�วหอมไทย	(2551)	ม�ตรฐ�น 
	 	 	 ข�้วกล้องงอก	(2555)	ม�ตรฐ�นข้�ว	(2555)	 	 	
											8.1.2	ก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีสำ�หรับข�้ว	(2551)	ก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดี
	 	 	 สำ�หรับข�้วหอมมะลิไทย	(2552)		ก�รปฏิบัติที่ดีสำ�หรับโรงสีข้�ว	(2553)	เกษตรอินทรีย์ 
	 	 	 เล่ม	4	:	ข�้วอินทรีย์	(2553)	ก�รปฏิบัติที่ดีสำ�หรับก�รผลิต		ข้�วกล้องงอก	(2555)	 	 	
	 8.2	 ม�ตรฐ�นกระทรวงพ�ณิชย์	 	 	
											8.2.1	 ม�ตรฐ�นสินค้�ข้�ว	(2540)	ม�ตรฐ�นข�้วหอมมะลิ	(2544)	ม�ตรฐ�นข้�วปทุมธ�นี			 	

 1. การค้าของโลก (ล้านตันข้าวสาร) 1/	 	40.21		 	46.85		 	46.24	
 2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)	 	24.54		 	24.01		 	22.06	
 3. ใช้ในประเทศ (ล้านตันข้าวสาร)	 9.10	 11.75	 11.50
 4. ส่งออก 2/   
	 ปริม�ณ	(ล้�นตันข้�วส�ร)	 9.80	 9.91	 11.63
	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 155,912	 154,733	 174,503
	 4.1	 ข้�วคุณภ�พดี	(ล้�นตันข้�วส�ร)	 5.67	 5.82	 5.22
	 	 ข้�วหอมมะลิ	 1.99	 2.37	 2.29
	 	 ข้�ว	100%-5%	 3.68	 3.46	 2.93
	 4.2	 ข้�วคุณภ�พป�นกล�ง	-	ตำ่�	 1.54	 1.59	 2.53
	 	 (ล้�นตันข้�วส�ร)	 	 	
	 4.3	 ข้�วนึ่ง	(ล้�นตันข้�วส�ร)	 2.32	 2.15	 3.37
	 4.4	 ข้�วเหนียว	(ล้�นตันข้�วส�ร)	 0.26	 0.33	 0.51
 5. ราคาส่งออก 3/   
	 5.1	 ข้�วหอมมะลิ	100%	ชั้น	2	(ใหม่)				 	 	
	 	 (บ�ท/ตัน)	 29,562	 25,058	 27,593
	 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 871	 715	 826
	 5.2	 ข้�วข�ว	5%	 	 	
	 	 (บ�ท/ตัน)	 13,095	 13,908	 13,417
	 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 386	 397	 400
	 5.3		ข้�วข�ว	25%	 	 	
	 	 (บ�ท/ตัน)	 12,644	 13,521	 12,923
	 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 372	 386	 389
	 5.4	 ข้�วนึ่ง	5%	 	 	
	 	 (บ�ท/ตัน)	 13,187	 14,312	 13,507
	 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 	388		 	408		 	403	
	 5.5	 ข้�วเหนียวเมล็ดย�ว	10%	 	 	
															(บ�ท/ตัน)	 	27,120		 	29,408		 	23,328	
															(ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 	797		 	839		 	695	
 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	-	ตำ่�	 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	-	ตำ่�	 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

ที่มา: 1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�			2/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร			3/	สภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย	

หมายเหตุ:	 1.	 ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ข้�วน�ปี		ปีเพ�ะปลูก	2560/61	ข้อมูลพย�กรณ์	 2.	 ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ข้�วน�ปรัง	ปีเพ�ะปลูก	2559/60	ข้อมูลเบื้องต้น	ปีเพ�ะปลูก	2560/61	ข้อมูลพย�กรณ์		

	 3.	 ข�้วน�ป	ีปีเพ�ะปลูก	2558/59	2559/60	2560/61	หม�ยถึง	ปี	2558	2559	2560	 4.	 ข้�วน�ปรัง	ปีเพ�ะปลูก	2558/59	2559/60	2560/61	หม�ยถึง	ปี	2559	2560	2561							 	

	 5.	 ร�ค�ข�้วน�ป	ีหม�ยถึง	ร�ค�เฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักข้�วเปลือกเจ้�น�ปีคว�มชื้น	15%	ข้�วเปลือกเจ�้หอมมะล	ิ100%	และข้�วเปลือกเหนียวน�ปีเมล็ดย�ว	 	 	 	

การค้า
 รายการ 2558 2559 2560

การผลิต
 รายการ 2558/59 2559/60 2560/61

 การผลิต การตลาด มาตรการ

	 1.	ก�รใช้ในประเทศ	ป	ี2561	ค�ดว�่มกี�รใช ้

ในประเทศ	 15.65	 ล้�นตันข้�วเปลือก	 เพ่ิมขึ้น 

จ�กป	ี2560	รอ้ยละ	2.15	เน่ืองจ�กคว�มต้องก�ร

ใช้ข้�วเพื่อก�รผลิตเมล็ดพันธ์ุ	 เพื่อก�รบริโภค	 

และใช้ในอุตส�หกรรม	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

	 2.	ก�รสง่ออกในป	ี2561	ค�ดว�่ไทยจะส่งออก 

ไดป้ระม�ณ	9.50	–	10.00	ล�้นตนัข�้วส�ร	ใกลเ้คยีง 

กับปี	 2560	 เนื่องจ�กประเทศคู่ค้�ยังคงมีคว�ม 

ต้องก�รข้�วคุณภ�พดีจ�กไทยอย่�งต่อเนื่อง	

ประกอบกับแนวโน้มร�ค�ส่งออกข้�วไทยเมื่อ 

ปี	 2559	 ปรับลดลงทำ�ให้ร�ค�แตกต่�งจ�ก 

ประเทศคู่แข่งไม่ม�กนัก	 ดังน้ันด้วยคุณภ�พ 

ข�้วไทย	และร�ค�สง่ออกจงึอ�จจะไมเ่ปน็อปุสรรค

ตอ่คว�มส�ม�รถท�งก�รแข่งขันในตล�ดโลก	แต่

อย่�งไรก็ต�ม	 ถ้�ประเทศคู่แข่งต้องก�รข�ยข้�ว 

ในปรมิ�ณทีม่�ก	และลดร�ค�ก�รประมลูซือ้จ�กระดบั 

ร�ค�เดิม	คงส่งผลกระทบต่อปริม�ณก�รส่งออก 

ข้�วของไทย

	 ข้�วน�ปี	 ปีเพ�ะปลูก	 2560/61	 

เนื้อที่เพ�ะปลูก	เพิ่มขึ้นจ�กปีเพ�ะปลูก	 

2559/60	เนื่องจ�ก	ปี	2560	มีปริม�ณ 

นำ้�ฝนม�ก	 ทำ�ให้เกษตรกรปลูกข้�ว

เพิ่มขึ้นจ�กพื้นที่น�ที่เคยปล่อยว่�ง 

จ�กที่ประสบภัยแล้ง	 และในบ�งพื้นที่

ส�ม�รถปลูกข้�วได้สองรอบต�มปกติ

ในขณะทีผ่ลผลติตอ่ไรล่ดลงจ�กป	ี2559	

เนื่องจ�กท�งภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

ประสบอทุกภยัสง่ผลให้ภ�พรวมผลผลติ

ทั้งประเทศลดลง

						ข้�วน�ปรัง	ปีเพ�ะปลูก	2560/61	 

เน้ือที่เพ�ะปลูกเพิ่มขึ้นจ�กปีเพ�ะปลูก	

2559/60	เน่ืองจ�กมีปรมิ�ณนำ�้เพยีงพอ 

ต่อก�รเพ�ะปลูก	

	 	 ม�ตรก�รช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้�วต�มแผนก�รผลิตและก�รตล�ดข้�วครบวงจร	 

ปีก�รผลิต	2560/61	จำ�นวน	13	โครงก�ร	ดังนี้

     (1) ด้านการผลิต	มติคณะรัฐมนตร	ีเมื่อวันที	่11	เมษ�ยน	2560	วันที	่21	พฤศจิก�ยน	 

2560		และวนัที	่12	ธันว�คม	2560	เห็นชอบโครงก�รฯ	ไดแ้ก่	1)	โครงก�รส่งเสรมิก�รใชเ้มลด็พนัธุ ์

ข�้วหอมมะลิคณุภ�พด	ี2)	โครงก�รสง่เสรมิระบบก�รเกษตรแบบน�แปลงใหญ	่(น�แปลงใหญ ่

หลักเกณฑ์ใหม่)	3)	โครงก�รส่งเสริมก�รผลิตข้�วอินทรีย	์4)	โครงก�รส่งเสริมก�รปลูกพืช 

หล�กหล�ย	ฤดูน�ปรัง	ปี	2561	5)	โครงก�รปลูกพืชปุ๋ยสด	ฤดูน�ปรัง	ป	ี2561	6)	โครงก�ร

ขย�ยก�รส่งเสริมก�รปลูกพืชหล�กหล�ย	ฤดูน�ปรัง	ป	ี2561	7)	โครงก�รขย�ยก�รปลูกพืช 

ปุย๋สด		ฤดนู�ปรงั	ปี	2561	และ	8)	โครงก�รสง่เสรมิก�รปลกูพชือ�ห�รสตัว	์ฤดนู�ปรงั	ปี	2561

 (2) ดา้นการตลาด	มติคณะรฐัมนตร	ีเม่ือวนัที	่4	กรกฎ�คม	2560		และวนัที	่19	กันย�ยน	2560		 

เห็นชอบโครงก�รฯ	ได้แก	่1)	โครงก�รเชื่อมโยงตล�ดข�้วอินทรีย์และข้�ว	GAP	ครบวงจร	 

2)	 โครงก�รสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้�วและสร้�งมูลค่�เพิ่มโดยสถ�บันเกษตรกร	3)	 โครงก�ร 

สนิเชือ่ชะลอก�รข�ยข�้วเปลอืกน�ป	ีและก�รชว่ยเหลอืค�่เกบ็เกีย่วและปรบัปรงุคณุภ�พข�้ว 

ให้แก่เกษตรกรร�ยย่อยผู้ปลูกข�้วน�ปี	 และ	 4)	 โครงก�รชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบก�ร

ค้�ข้�วในก�รเก็บสต็อก

    (3) ดา้นการเงิน	มติคณะรัฐมนตรี	เม่ือวันที	่27	มถินุ�ยน	2560	เหน็ชอบโครงก�รประกนัภัย 

ข้�วน�ปี	ปีก�รผลิต	2560



3.20 11.01 35.34 27.87 11.24 3.91 2.13 1.70 2.44 0.87 0.29

1.67 3.98 22.52 26.56 24.09 11.65 3.41 0.73 1.48 3.31 0.60

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�กช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก

มี.ค.

ปี 2559 แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

เพชรบูรณ	์น�่น

นครร�ชสีม�

เลย	ต�ก

ปี 2560

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 2559/60

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

10

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 300,000

100,001-300,000

50,001-100,000

≤ 50,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



รุ่น 1: ปลูก: เม.ย.-ต.ค. เก็บเกี่ยว: ก.ค.-ก.พ.
รุ่น 2: ปลูก: พ.ย.-ก.พ. เก็บเกี่ยว: ก.พ.-พ.ค.    

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ที่มา: 1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�	2/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร	3/	สม�คมพ่อค้�ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์และพืชพันธุ์ไทย	 	 	

หมายเหตุ: 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2559	ข้อมูลเบื้องต้น	ป	ี2560	ข้อมูลพย�กรณ์	 	

	 2.	ป	ี2558	2559	2560	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2558/59	2559/60	2560/61       

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)	 404,941	 382,014	 384,668

2. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	 6,587,096	 6,489,813	 6,571,510

	 ในเขตชลประท�น	 201,266	 175,225	 189,259

	 นอกเขตชลประท�น	 6,385,830	 6,314,588	 6,382,251

3. ผลผลิต (ตัน)	 4,029,198	 4,390,185	 4,700,374

	 ในเขตชลประท�น	 140,363	 143,120	 149,472

	 นอกเขตชลประท�น	 3,888,835	 4,247,065	 4,550,902

4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)  	 612	 676	 715

	 ในเขตชลประท�น	 697	 817	 790

	 นอกเขตชลประท�น	 609	 673	 713

5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)	 7,400	 6,640	 6,450

6. ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

	 ข้�วโพดเล้ียงสัตว์	คว�มช้ืน	14.5%	 7,730	 6,860	 6,220

7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)	 330	 220	 -230

8. มาตรฐาน   

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

	 นำ้�หนักเมล็ด	ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีคว�มชื้น	ลงวันที่	4	กันย�ยน	2540	 	

1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/	 	144.91		 	141.71		 	150.82	

2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)  0.06   0.41   0.21 

3. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน) 	 	7.59		 	7.82		 	8.10	

4. นำาเข้า 2/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	166,610		 	124,459		 	96,428	

	 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 	783.99		 	678.19		 	579.85	

5. ส่งออก 2/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	80,640		 	581,539		 	320,523	

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	716.74		 	4,855.34		 	2,321.67	

 6. ราคาส่งออก 3/   

	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 	285.25		 	253.83		 	252.50	

	 (บ�ท/ตัน)	 	9,679		 	8,902		 	8,495	

7. คู่ค้าที่สำาคัญ 	 ฟิลิปปินส์	เวียดน�ม	ไต้หวัน	 	

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

	 	 ยูเครน	 	

การค้า
 รายการ 2558 2559 2560

การผลิต
 รายการ 2558 2559 2560
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การผลิต การตลาด มาตรการ

	 	 เนื้อที่เพ�ะปลูก	ปี	 2560	 เพิ่มขึ้นจ�ก				

ปี	 2559	 เน่ืองจ�กมีโครงก�รส่งเสริม

ก�รผลิตข้�วโพดเล้ียงสัตว์ฤดูแล้งหลัง

น�ปี	ปีเพ�ะปลูก	2560/61	ประกอบกับ 

มีเกษตรกรบ�งส่วนปรับเปลี่ยนพื้นที่ 

จ�กมันสำ�ปะหลังที่มีร�ค�ตกตำ่�	ประสบ

ปัญห�หัวมันเน�่	และต้องก�รปรับสภ�พ

หน�้ดนิจึงเปลีย่นม�ปลกูข�้วโพดเลีย้งสตัว์

แทน	สำ�หรบัผลผลติตอ่ไร่เพิม่ขึน้	เนือ่งจ�ก	

ปรมิ�ณนำ�้ฝนเพียงพอตอ่ก�รเจรญิเตบิโต	

และไมก่ระทบแลง้ในช่วงออกดอก	สง่ผลให ้

ผลผลิตรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้น

	 คว�มต้องก�รใช้ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์				

ในประเทศเพิ่มข้ึนอย่�งต่อเน่ือง	 ต�มก�ร

ขย�ยตวัของภ�คอุตส�หกรรมก�รเลีย้งสตัว์ 

ในขณะที่ผลผลิตในประเทศมีไม่เพียงพอ 

กบัคว�มตอ้งก�รใช	้ทำ�ใหมี้ก�รนำ�เข�้วตัถดุบิ

ทดแทน	เช่น	ข�้วส�ลี	DDGS	(ก�กข้�วโพด

ที่เหลือจ�กขบวนก�รผลิตเอท�นอล)	ม�ใช้ 

ทดแทนในก�รผลติอ�ห�รสตัว์	สง่ผลให้ร�ค� 

ข�้วโพดเลีย้งสตัวใ์นประเทศตกตำ�่	โดยร�ค�

ที่เกษตรกรข�ยได้คว�มชื้น	 14.5	%	 ในปี	

2559	เฉล่ียอยูท่ีก่โิลกรมัละ	6.86	บ�ท	ลดลง 

เหลือกิโลกรัมละ	 6.22	 บ�ท	 ในปี	 2560 

หรือลดลงร้อยละ	9.33

	 1.	 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 26	 กันย�ยน	 2560	 เห็นชอบ

ก�รดำ�เนินง�นโครงก�รส่งเสริมก�รปลูกข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง 

หลังน�	 ปี	 2560/61	 เป้�หม�ย	 31	 จังหวัด	 พื้นที่	 0.70	 ล้�นไร่	 

เกษตรกร	 47,000	 ร�ย	 เพื่อเพิ่มผลผลิตข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ให้ 

เพียงพอกับคว�มต้องก�รใช้ภ�ยในประเทศ	และกระจ�ยผลผลิตให้ 

ออกสูต่ล�ดสมำ�่เสมอไมก่ระจุกตวั	จ�กสดัสว่น	ตน้ฝน	:	ปล�ยฝน	:	แลง้	 

72	:	23	:	5	เป็น	30	:	20	:	50	 	 		

	 2.	 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 31	 ตุล�คม	 2560	 เห็นชอบ 

แนวท�งก�รชว่ยเหลอืเกษตรกรผูป้ลกูข�้วโพดเลีย้งสตัว	์ป	ี2560/61	

ไดแ้ก่	โครงก�รสนิเชือ่เพ่ือรวบรวมข้�วโพดเลีย้งสตัวแ์ละสร�้งมลูค�่เพ่ิม 

โดยสถ�บันเกษตรกร	 ปี	 2560/61	 โดยมีเป้�หม�ยสนับสนุน 

สินเช่ือแก่สถ�บันเกษตรกร	 เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในก�รรับซ้ือ 

ข้�วโพดเล้ียงสัตว์	 ตลอดจนช่วยในก�รดูดซับผลผลิตส่วนเกิน 

ในชว่งทีผ่ลผลติออกสูต่ล�ดม�ก	ซ่ึงจะสง่ผลใหร้�ค�ข�้วโพดเลีย้งสตัว์ 

ที่เกษตรกรข�ยได้อยู่ในระดับที่เหม�ะสม	 อีกทั้งยังช่วยให้ 

เกษตรกรมีแหล่งรับซื้อที่หล�กหล�ย	 วงเงินงบประม�ณ	 จำ�นวน	

45	 ล้�นบ�ท	 ดำ�เนินก�รโดยธน�ค�รเพื่อก�รเกษตรและสหกรณ์

ก�รเกษตร	(ธ.ก.ส.)	ระยะเวล�ดำ�เนินง�นตั้งแต่วันที่	1	พฤศจิก�ยน	

2560	-	31	มีน�คม	2562



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำาปะหลังโรงงานของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

5.41 5.83 7.98 13.29 17.41 16.59 10.07 5.08 4.23 4.42 4.87 4.82 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 2559 ปี 2560

ปีเพาะปลูก 2559/60

12

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 300,000

100,001-300,000

50,001-100,000

≤ 50,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก
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ปลูก: ตลอดปี   
เก็บเกี่ยว: ต.ค.-ก.ย. (ม.ค.-มี.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)   มันสำาปะหลังโรงงาน

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

หมายเหตุ:	 1.	ก�รผลิตข้อ	1-4	ปี	2560	ข้อมูลเบื้องต้น	

	 2.	ปี	2558	2559	2560	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2557/58	2558/59	2559/60	

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)	 567,998	 574,115	 562,520

2. เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	 	8,961,344			9,065,277			8,714,471	

3. ผลผลิต (ตัน)	 	32,357,741			31,161,103			30,495,190	

4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 3,611	 3,437	 3,499

5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)	 1,877	 1,909	 1,907

6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

 (บาท/ตัน)   

	 หัวมันสำ�ปะหลังสดคละ	 	2,220		 	1,840		 	1,430	

7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)	 343	 -69	 -477

8. มาตรฐาน   

	 8.1.	ผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง	(มันเส้น/มันอัดเม็ด)   

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

	 	 8.1.2	 ประก�ศกระทรวงพ�ณชิย	์เรือ่ง	กำ�หนดใหผ้ลิตภณัฑม์นัสำ�ปะหลงั

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

	 	 	 (ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2545	 	 	

	 8.2	แป้งมันสำ�ปะหลัง   

	 	 ประก�ศกระทรวงพ�ณิชย์	เรื่อง	กำ�หนดให้แป้งมันสำ�ปะหลังเป็นสนิค้� 

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

  

    

1. การค้าของโลก (ล้านตันหัวมันสด) 1/ 44.10	 43.50	 43.70

2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก1/ (%) 	 68.51	 68.26	 68.66

3. ใช้ในประเทศ (ล้านตันหัวมันสด)	 9.35	 9.41	 10.13

4. ส่งออก 2/   

	 4.1	มันเส้น	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 7,259,774	 6,422,570	 6,366,202

	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 51,869	 39,133	 36,080

	 4.2	มันสำ�ปะหลังอัดเม็ด   

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 38,860	 11,740	 35,685

	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 291	 79	 199,640

	 4.3	แป้งมันสำ�ปะหลัง   

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 3,828,468	 4,224,764	 4,144,512

	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 62,614	 61,240	 55,816

 5. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 2/   

	 5.1	มันเส้น		 7,235	 6,120	 5,651

	 5.2	มันสำ�ปะหลังอัดเม็ด		 8,125	 7,583	 6,422

	 5.3	แป้งมันสำ�ปะหลัง	 14,186	 12,319	 11,166

6. คู่ค้าที่สำาคัญ    

	 6.1	มันเส้น	 จีน	 	

	 6.2	มันสำ�ปะหลังอัดเม็ด	 ตุรก	ีญี่ปุ่น		 	

	 6.3	แป้งมันสำ�ปะหลัง	 จีน	อินโดนีเซีย	ไต้หวัน	ม�เลเซีย		 	

	 6.4	แป้งมันสำ�ปะหลังดัดแปร	 ญี่ปุ่น	จีน	อินโดนีเซีย	 	

7. คู่แข่งที่สำาคัญ 	 เวียดน�ม		 	

 การผลิต การตลาด มาตรการ

	 	 	 	 เนื้อที่เก็บเกี่ยวมันสำ�ปะหลัง	 ปี	 2560									

ลดลงจ�กปี	2559	เนื่องจ�กเกิดภ�วะภัยแล้ง 

ในช่วงต้นปี	 2559	 ทำ�ให้พื้นที่บ�งส่วนได้รับ 

คว�มเสียห�ยเกษตรกรต้องปลูกทดแทน 

หล�ยรอบจงึข�ดแคลนทอ่นพนัธ์ุปลกู	และร�ค� 

มันสำ�ปะหลังได้ปรับตัวลดลงอย่�งต่อเนื่อง

เกษตรกรข�ดแรงจูงใจ	จึงปรบัเปลีย่นไปปลูกพืช 

ชนิดอื่น	 เช่น	 อ้อยโรงง�น	 ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์	 

สับปะรดบริโภคสด	 ในขณะที่ผลผลิตต่อไร่

เพ่ิมข้ึน	 เน่ืองจ�กปริม�ณนำ้�ฝนที่เพียงพอ

ต่อก�รเจริญเติบโต	 เกษตรกรใช้ท่อนพันธุ์	 

ที่เหม�ะสมกับสภ�พพื้นที่ม�กขึ้น	 มีก�รใช้ 

ท่อนพันธ์ุสะอ�ดเพื่อลดปัญห�เรื่องโรค	 

ภ�พรวมผลผลิตทั้งประเทศลดลงต�มเนื้อที่

เก็บเกี่ยว

							1.	 ผลผลติมนัสำ�ปะหลงัเข�้สูก่ระบวนก�ร			

แปรรูปทั้งหมด	 โดยแปรรูปเป็น	 มันเส้น	 

มนัอดัเมด็	แป้งมนัสำ�ปะหลงั	และเอท�นอลเพือ่

ใช้เป ็นวัตถุด ิบในอุตส�หกรรมต่อเนื่อง																		

								2.	 ในปี	 ปี	 2560	 คว�มต้องก�รใช้ 

มันสำ�ปะหลังภ�ยในประเทศประม�ณ 

รอ้ยละ	20	ท่ีเหลือ	รอ้ยละ	80	เปน็ก�รสง่ออก	 

ตล�ดส่งออกที่สำ�คัญของไทยส่วนใหญ่อยู่

ในทวีปเอเซีย																																																										

	 3.	 ร�ค�มันสำ�ปะหลังและผลิตภัณฑ์	 

ปี	 2560	 ลดลงจ�กปี	 2559	 เน่ืองจ�ก 

ประเทศคู่ค้�หลักคือ	 จีน	 พย�ย�มกดดัน 

ด้�นร�ค�เพ่ือให้ได้ร�ค�มันเส้นและแป้ง 

มันสำ�ปะหลังที่ตำ่�ที่สุด	 ประกอบกับประเทศ

คู่แข่งที่สำ�คัญคือ	 เวียดน�ม	 ข�ยผลิตภัณฑ์ 

มันสำ�ปะหลังในร�ค�ที่ตำ่�	 จึงส่งผลกระทบ 

ทำ�ใหร้�ค�มันสำ�ปะหลังและผลิตภัณฑข์องไทย 

ลดตำ่�ลงจ�กปีที่ผ่�นม�	

	 คณะรัฐมนตร	ีมีมติเมื่อวันที	่22	สิงห�คม	2560	เห็นชอบแนวท�งก�รบริห�ร

จดัก�รมนัสำ�ปะหลงั	ปี	2560/61	เพ่ือแกไ้ขปญัห�มนัสำ�ปะหลงัทัง้ระบบ	(ด�้นก�รผลติ	 

ก�รแปรรูป	และก�รตล�ด)	จำ�นวน	14	โครงก�ร		ได้แก	่1)	ก�รปรับลดพื้นที่ปลูก 

มันสำ�ปะหลังในพื้นที่ป่�	 2)	 ก�รสนับสนุนเกษตรกรปลูกมันสำ�ปะหลัง	 ในพ้ืนที่

ดินด�น	 3)	 โครงก�รสินเชื่อเพื่อเป็นค่�ใช้จ่�ยฉุกเฉินสำ�หรับเกษตรกรผู้ปลูก 

มนัสำ�ปะหลัง		4)	โครงก�รเพิม่ประสิทธภิ�พก�รเพ�ะปลูกมนัสำ�ปะหลังในระบบนำ�้หยด	 

5)	 โครงก�รสินเช่ือเพ่ือรวบรวมมันสำ�ปะหลังและสร้�งมูลค่�เพ่ิมโดยสถ�บัน 

เกษตรกร	 6)	 โครงก�รสินเชื่อเพื่อยกระดับม�ตรฐ�นก�รผลิตและก�รแปรรูป								 

มันสำ�ปะหลัง	 7)	 โครงก�รพักชำ�ระหน้ีต้นเงินและลดดอกเบี้ย	 ให้สม�ชิกสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกมันสำ�ปะหลัง	 8)	 โครงก�รสนับสนุนเคร่ืองสับมันสำ�ปะหลัง											

ให้กับสถ�บันเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่�	9)	โครงก�รสนับสนุนเครื่องสับมันสำ�ปะหลัง																																	

ขน�ดเลก็	ใหว้สิ�หกจิชมุชน	10)	โครงก�รสนบัสนนุเครือ่งชัง่นำ�้หนกัรถบรรทกุให้ด�่น	

ทีม่กี�รนำ�เข�้มนัสำ�ปะหลงั		11)	โครงก�รกำ�กับดแูลก�รนำ�เข�้มนัสำ�ปะหลงัจ�กประเทศ 

เพื่อนบ้�น	 12)	 โครงก�รแปรรูปมันสำ�ปะหลังและผลิตภัณฑ์สู่อุตส�หกรรมอ�ห�ร

เพือ่สร�้งมูลค�่เพิม่	13)	โครงก�รยกระดบัคณุภ�พม�ตรฐ�นผลติภณัฑมั์นสำ�ปะหลงั

ให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของตล�ด	(มันเส้นสะอ�ด)	14)	โครงก�รขย�ยโอก�ส

ท�งก�รค้�และพัฒน�ศักยภ�พผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง			

การค้า
 รายการ 2558 2559 2560

การผลิต
 รายการ 2558 2559 2560



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทย

14.38 29.77 31.72 22.07 2.03 0.03

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 2559 แหล่งเพาะปลูก 
5 อันดับแรก

ปี 2560

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

นครสวรรค์		กำ�แพงเพชร			

ก�ญจนบุรี		อุดรธ�นี												

ลพบุรี

14

ปีเพาะปลูก 2559/60

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 300,000

100,001-300,000

50,001-100,000

≤ 50,000

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

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

1. จำานวนเกษตรกร (ราย)1/	 336,851	 364,708	 386,628

2. เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)1/	 9,591,451	 10,278,028	 9,864,668

3. ผลผลิต (ตัน)1/ 106,333,454	 94,064,270	 92,989,093

	 ผลผลิตนำ้�ต�ล	(ตัน)	 	11,377,680	 10,064,877	 9,949,833	

 4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 	11,086		 	9,152		 	9,426	

5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)1/	 1,097	 1,026	 1,069

6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 	 850	 737	 942

 (บาท/ตัน)

	 6.1	ร�ค�อ้อยขั้นต้น		 	900		 	808		 	1,050	

	 	 ณ	หน�้โรงง�น	1/

					6.2	ร�ค�อ้อยขั้นสุดท�้ย		 854	 881	 n.a.

	 	 ณ	หน้�โรงง�น	1/

 7. ผลตอบแทนสุทธิ  (บาท/ตัน)	 -247	 -289	 -127	

 8. มาตรฐานการผลิตนำ้าตาล 1/   

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

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

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

1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 2/	 55.01	 54.00	 59.02

2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)	 14.99	 13.07	 12.70

3. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน) 2.48 2.60 2.60

4. ส่งออก 3/   

	 4.1	 นำ้�ต�ลทร�ยดิบ	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 3,611,258	 3,408,670	 2,593,786

	 	 มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 39,771	 39,777	 38,168

	 4.2	 นำ้�ต�ลทร�ยข�ว	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 3,980,010	 2,951,588	 3,000,659

	 	 มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 50,324	 45,432	 50,341

5. ราคาส่งออก 3/   

	 5.1	 นำ้�ต�ลทร�ยดิบ			(บ�ท/ตัน)	 11,013	 11,669	 14,715

	 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 323.67	 332.94	 435.74

	 5.2	 นำ้�ต�ลทร�ยข�ว	(บ�ท/ตัน)	 12,644	 15,393	 16,777

	 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 	371.61		 	439.17		 	496.77	

6. คู่ค้าที่สำาคัญ	 	อินโดนีเซีย	จีน	ญี่ปุ่น	เมียนม�	

	 	 	 ซูด�น	กัมพูช�	

7. คู่แข่งที่สำาคัญ	 บร�ซิล		อินเดีย		ออสเตรเลีย		 	

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

หมายเหตุ:	 1.	ปี	2558	2559	2560	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2557/58	2558/59	2559/60

	 2.	อัตร�แปลง:		อ้อยสด	1,000	กก.	=	นำ้�ต�ล	107	กก.	

	 3.	n.a.	หม�ยถึง	ยังไม่มีข้อมูล	 	 	 	 	 	 	

   

การผลิต การตลาด มาตรการ

	 1.	 ก�รบริโภคนำ้�ต�ลภ�ยใน

ประเทศ	และคว�มต้องก�รใช้ในภ�ค

อตุส�หกรรมทรงตวัเท�่กับปทีีผ่�่นม�	

	 2.	ก�รส่งออกนำ้�ต�ลทร�ยดิบมี

ปริม�ณและมูลค่�ลดลงส่วนนำ้�ต�ล

ทร�ยข�วมีปริม�ณและมูลค่�เพ่ิมขึ้น	

เนื่องจ�กผลผลิตนำ้�ต�ลเพิ่มขึ้นและ

ตล�ดต่�งประเทศมีคว�มต้องก�รม�กข้ึน

			เนื้อที่เก็บเกี่ยวอ้อยโรงง�น	ปี	2560	ลดลง

จ�กปี	 2559	 เนื่องจ�กประสบปัญห�ภัยแล้ง 

ในชว่งเพ�ะปลกูตอ่เนือ่งจ�กช่วงปล�ยป	ี2558	

จนถงึชว่งต้นป	ี2559	สง่ผลใหบ้�งพืน้ทีต่น้ออ้ย 

แตกกอไม่ดี	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น 

เลก็นอ้ย	เม่ือเทยีบกบัป	ี2559	ซึง่ประสบภยัแลง้ 

ตลอดทั้งปี	 ทำ�ให้ก�รแตกกอและก�รเจริญ

เติบโตไม่ดี	 บ�งพื้นท่ีเกษตรกรต้องปล่อยทิ้ง	 

ไม่ส�ม�รถส่งโรงง�นได้	 แต่ปี	 2560	 ตั้งแต่ 

ช่วงเดือนพฤษภ�คม	 2559	 ถึงต้นปี	 2560		 

มีปริม�ณนำ้�ฝนเพิ่มขึ้น	ทำ�ให้ก�รเจริญเติบโต

ของต้นอ้อยดีขึ้น

	 1.	คณะรัฐมนตรีมีมติ	 เม่ือวันที่	 11	 ตุล�คม	 2559	 

เห็นชอบแผนก�รปรับโครงสร้�งอุตส�หกรรมอ้อย 

และนำ้�ต�ลทร�ยทั้งระบบ	 	

	 2.	ร่�งยุทธศ�สตร์อ้อยโรงง�นและนำ้�ต�ลทร�ย	 

ระยะ	12	ปี	(ปี	2558-2569)

	 3.	คณะรัฐมนตรีมีมติ	 เม่ือวันที่	 4	 ธันว�คม	 2560	 

เห็นชอบแนวท�งก�รบริห�รจัดก�รอุตส�หกรรมอ้อย 

และนำ้�ต�ลทร�ย	 	

	 4.	กรมพัฒน�ที่ดิน	 ประก�ศเขตเหม�ะสมสำ�หรับ 

ก�รปลกูออ้ยโรงง�น	ใน	48	จังหวดั	เม่ือวนัที	่5	กุมภ�พนัธ	์

2556	 	

	 	 	 5.	 โครงก�รส่งเสริมสินเชื่อเพ่ือเพิ่มประสิทธิภ�พ								

ก�รผลิตอ้อยอย่�งครบวงจร	 	

การค้า
 รายการ 2558 2559 2560

การผลิต
 รายการ 2558 2559 2560



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทย

5.80 9.13 11.98 12.70 11.89 7.35 4.24 3.06 3.71 7.33 12.88 9.93 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 2560

16

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 30,000

10,001-30,000

≤ 10,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก
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ปลูก: ตลอดปี    

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

ที่มา:  1/Global	Trade	Atlas	2/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือ

										จ�กกรมศุลก�กร			 	 	 	 	 	

หมายเหตุ: 1.	 ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2560	ข้อมูลเบื้องต้น	

	 2.	 ก�รค�้ของโลก:	เฉพ�ะสับปะรดบรรจุภ�ชนะอัดลม	(	*	ข้อมูลประม�นก�ร)

	 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.	 =	 นำ้�สับปะรดสด	1	กก.

1. การค้าของโลก (ล้านตัน)1/	 1.09*	 1.11*	 n.a.
2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)	 43.76*	 43.48*	 n.a.
3. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน) 0.20 0.20 0.23
4. ส่งออก 2/   
		 4.1	สับปะรดบรรจุภ�ชนะอัดลม	 	 	
		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 476,991	 482,637	 534,739
		 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 18,676	 20,372	 19,466
	 4.2	นำ้�สับปะรด	 	 	
		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 85,707	 86,644	 110,410
		 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 5,373	 6,450	 4,685
		 4.3	สับปะรดกวน	 	 	
		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 27,191	 27,737	 30,187
	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 2,702	 2,656	 2,591
		 4.4	ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	 	 	
		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 16,338	 14,579	 10,225
		 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 699	 653	 294
5. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 2/   
		 5.1	สับปะรดบรรจุภ�ชนะอัดลม	 39,153	 42,210	 36,404
		 5.2	นำ้�สับปะรด	 62,691	 74,441	 42,433
		 5.3	สับปะรดกวน	 99,380	 95,750	 85,827
6. คู่ค้าที่สำาคัญ   
	 6.1	สับปะรดบรรจุภ�ชนะอัดลม	 	สหรัฐอเมริก�	เยอรมนี	สหรัฐอ�หรับ- 
	 	 	 เอมิเรตส์	 	
	 6.2	นำ้�สับปะรด	 เนเธอร์แลนด์	สหรัฐอเมริก�	สเปน	 	
	 6.3	สับปะรดกวน	 สหรัฐอเมริก�		สหภ�พโซเวียต	(รัสเซีย)
	 	 	 จีน	
7. คู่แข่งที่สำาคัญ ฟิลิปปินส	์อินโดนีเซีย			

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 	40,211		 	46,149		 	47,149	

2. เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	 	446,771		 	493,582		 	526,693	

3. ผลผลิต (ตัน)	 	1,825,195			2,014,680		 	2,174,561	

4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 	4,085		 	4,082		 	4,129	

5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)	 	3,626		 	3,808		 	3,760	

6. ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

	 6.1	สับปะรดโรงง�น		 	10,290		 	10,180		 	4,947	

	 6.2	สับปะรดบริโภคสด		 	12,567		 	13,451		 	10,466	

7. ผลตอบแทนสุทธิสับปะรดโรงงาน	 6,664		 6,372		 1,187

 (บาท/ตัน) 

8. มาตรฐาน   

		 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�หกรรมนำ�้ผลไม้:	นำ�้สับปะรด	

	 	 มอก.	112	-	2517

การผลิต การตลาด มาตรการ

	 1.	 ส่งออกประม�ณร้อยละ	 90	 ของ

ผลผลิตทั้งประเทศ	โดยไทยส่งออกสับปะรด

บรรจุภ�ชนะอดัลม	เปน็อนัดบัที	่1	รองลงม�

ได้แก	่ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย	

	 2.	มูลค่�ส่งออกประม�ณปีละ	23,000	

ล�้นบ�ท	โดยเป็นสบัปะรดบรรจภุ�ชนะอดัลม	

ร้อยละ	75	นำ้�สับปะรด	ร้อยละ	15

	 3.	ร�ค�ตล�ดโลกป	ี2560	มีแนวโน้มลดลง	

เน่ืองจ�กประเทศผูผ้ลติสำ�คญั	เชน่	ฟิลปิปนิส	์

อนิโดนเีซยี	ส�ม�รถผลิตไดป้รมิ�ณม�ก	ขณะที ่

ตัวแทนก�รค้�	 (Broker)	 คงระดับร�ค� 

รบัซือ้	ประกอบกบัภ�วะเศรษฐกจิในตล�ดหลกั	

เช่น	EU	สหรัฐอเมริก�	ยังคงทรงตัว

	 4.	ม�ตรฐ�นกำ�หนดส�รไนเตรทตกค�้ง

สำ�หรับสับปะรดบรรจุภ�ชนะอัดลมไม่เกิน

ระดับ	25	ppm.

	 5.	ไทยไมไ่ดร้บัสทิธิพเิศษท�งภ�ษี	(GSP)	

ทำ�ใหร้�ค�จำ�หน่�ยสงูกว่�ประเทศคูแ่ขง่	เช่น	

ฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย

					เนื้อที่เก็บเกี่ยวสับปะรด	ปี	2560	เพิ่มขึ้นจ�ก

ปี	2559	เนื่องจ�กเกษตรกรขย�ยเนื้อที่เพ�ะปลูก	

ระหว�่ง	ปี	2558	–	2559		ซึง่เปน็ชว่งทีร่�ค�สบัปะรด

โรงง�นท่ีเกษตรกรข�ยไดอ้ยู่ในเกณฑด์	ีโดยเพิม่ขึน้ 

ในพื้นที่ปล่อยว่�งที่เคยปลูกสับปะรดม�ก่อน	 

รวมทั้งปลูกแซมในสวนย�งพ�ร�ที่ปลูกใหม่	 และ

ปลกูแทนพืชไร	่เชน่	มันสำ�ปะหลงั	ข้�วโพดเลีย้งสตัว	์ 

ส่วนผลผลิตต่อไร่เพ่ิมข้ึนจ�กปี	 2559	 เน่ืองจ�ก 

สภ�พภูมิอ�ก�ศเอื้ออำ�นวย	 และมีฝนตกตั้งแต่ 

ช่วงปล�ยปี	2559	ถึงต้นป	ี2560	รวมทั้งเกษตรกร

มกี�รบำ�รงุรกัษ�ตน้สบัปะรดทีด่	ีและมีตน้สบัปะรด

ปีแรกที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงม�กขึ้น	ส่งผลให้ผลผลิต

รวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้น

 การขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์สับปะรดปี 2560 – 2569  

   ด้านการผลิต	 กำ�หนดพื้นที่เหม�ะสมและกลุ่มเป้�หม�ย 

ในก�รพฒัน�ศกัยภ�พและเพิม่ประสทิธภิ�พก�รผลติสบัปะรด

โรงง�น	ภ�ยใต	้Agri-Map	โดยคลอบคลมุเกษตรกรทีม่พ้ืีนทีป่ลกู 

สับปะรดในรัศมีรอบโรงง�น	 50	 –	 100	 กม.	 กลุ่มเกษตรกร 

แปลงใหญ่	 และเกษตรกรที่เพ�ะปลูกในจังหวัดท่ีไม่มีโรงง�น 

แปรรูป	โดยใช้กลไกระดับพื้นที่

 ด้านการแปรรูป	 ศึกษ�วิจัยและส่งเสริมก�รนำ�นวัตกรรม	 

สง่เสรมิก�รเพิม่ผลติภ�พ	ควบคมุคณุภ�พบรรจภุณัฑส์บัปะรด

ให้ได้ม�ตรฐ�น	 ก�รให้สิทธิประโยชน์หรือม�ตรก�รจูงใจ 

เพ่ือส่งเสริมก�รลงทุน	 และก�รแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ 

จ�กสิ่งเหลือใช้จ�กกระบวนก�รแปรรูป

 ด้านการตลาดและการส่งออก	 รณรงค์และส่งเสริม 

ก�รบริโภคในประเทศ	ส่งเสริมก�รเจรจ�ท�งก�รค้�เพื่อขย�ย

ตล�ดใหม	่ส่งเสรมิก�รสร�้งตร�สนิค�้	ศกึษ�	วจิยัคว�มตอ้งก�ร

สับปะรดและผลิตภัณฑ์	 ส่งเสริมก�รรวบรวม	 จำ�หน่�ย	 และ 

ส่งออกสับปะรดผลสด	โดยผ่�นกลไกรูปแบบประช�รัฐ

การค้า
 รายการ 2558 2559 2560

การผลิต
 รายการ 2558 2559 2560



 

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทย

5.14 23.87 3.92 4.59 0.67 0.08 3.62 47.09 10.87 0.14 0.01

0.33 3.96 1.84 30.89 4.52 0.90 0.23 1.13 18.80 34.16 3.24

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เพ�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 2560ปี 2559

แม่ฮ่องสอน
ขอนแก่น

	เชียงร�ย	ชัยภูมิ	
สุโขทัย

ปีเพาะปลูก 2559/60

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 20,000

5,001-20,000

≤ 5,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



 

ถั่วเหลือง

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

หมายเหตุ:  1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2559	ข้อมูลเบื้องต้น	ปี	2560	ข้อมูลพย�กรณ์	 	 	

															2.	ป	ี2558	2559	2560	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2558/59	2559/60	2560/61				

															3.	n.s.	หม�ยถึง	จำ�นวนน้อยม�ก

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 30,864	 34,485	 28,147

2. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 166,868	 137,254	 135,386

 ในเขตชลประท�น	 60,842	 50,057	 46,130

	 นอกเขตชลประท�น	 106,026	 87,197	 89,706

3. ผลผลิต (ตัน) 42,395	 37,765	 38,079

	 ในเขตชลประท�น	 17,449	 15,544	 14,154

	 นอกเขตชลประท�น	 24,946	 22,221	 23,925

4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 254	 275	 281

	 ในเขตชลประท�น	 287	 311	 307

	 นอกเขตชลประท�น	 235	 255	 267

5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 16,145	 15,789	 15,553

6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

		 ถั่วเหลืองคละ	 14,870	 15,820	 13,920

7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)	 -1,275	 31	 -1,633

   

1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/	 132.55	 147.27	 152.18

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

3. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน)	 2.60	 2.94	 2.79

4. นำาเข้า 2/   

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 2,557,384	 2,957,729	 2,745,686

		 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 38,288	 43,096	 39,838

5. ส่งออก 2/   

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 9,317	 5,477	 3,960

		 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 172	 113	 83

6. ราคา   

	 6.1	ร�ค�นำ�เข้�	(บ�ท/กก.)	2/	 15.00	 14.57	 14.51

	 6.2	ร�ค�ตล�ดชิค�โก		 347.22	 363.83	 353.72

	 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	1/

		 6.3	ร�ค�ตล�ดชิค�โก		 11.92	 12.90	 12.22

	 	 (บ�ท/กก.)	1/

 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.-มี.ค. เก็บเกี่ยว: ม.ค.-พ.ค.    

การค้า
 รายการ 2558 2559 2560

การผลิต
 รายการ 2558 2559 2560
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  การผลิต การตลาด มาตรการ

		 คว�มต้องก�รใช้ในประเทศมีปริม�ณ	 

2.79	ล�้นตนั	ลดลงจ�ก	2.94	ล้�นตนั	ในป	ี2559	 

ร้อยละ	 5	 ก�รส่งออกของไทยส่วนใหญ่เป็น 

ก�รส่งออกเมล็ดถั่วเหลืองส�ยพันธุ์ธรรมช�ติ	

(Non	 -	 GMO)	 ที่ผลิตได้ภ�ยในประเทศ	 

โดยในปี	2560	สง่ออก	3,960	ตนั	ตล�ดส่งออก 

สว่นใหญอ่ยูใ่นทวปีเอเซยีและไนจเีรยี	ไทยพึง่พ� 

ก�รนำ�เข้�เมล็ดถั่วเหลืองร้อยละ	 98.57	 ของ

คว�มต้องก�รใช้ทั้งหมด	 ในปี	 2560	 ค�ดว่� 

จะนำ�เข้�	 2.75	 ล้�นตัน	 แหล่งนำ�เข้�สำ�คัญ	 

ได้แก่	 บร�ซิล	 สหรัฐอเมริก�	 อ�ร์เจนติน�	

แคน�ด�	 	 	

 

	 	 เน้ือที่เพ�ะปลูกถั่วเหลือง	 ปี	 2560	 ลดลง 

จ�กปี	 2559	 เน่ืองจ�กข�ดแคลนเมล็ดพันธุ์ 

ที่ได้ม�ตรฐ�น	 และผลตอบแทนที่ได้รับไม่คุ้มกับ 

ก�รลงทุน	 ส่งผลให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไป 

ปลูกพืชอื่น	 เช่น	 อ้อยโรงง�น	 ข้�วโพดหว�น	 

ถั่วเขียว	 พืชผัก	 บ�งส่วนปล่อยพื้นที่ว่�งเปล่�	 

ถึงแม้ว่�ภ�ครัฐจะมีก�รส่งเสริมให้ขย�ยพื้นที่ 

เพ�ะปลูก	 ส่วนผลผลิตและผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	 

เนื่องจ�กแหล่งผลิตส่วนใหญ่มีปริม�ณนำ้�เพียงพอ 

ต่อก�รเพ�ะปลูก	เกษตรกรดูแลรักษ�ดี	ไม่มีแมลง

รบกวนส่งผลให้ผลผลิตรวมท้ังประเทศเพิ่มข้ึน 

เล็กน้อย

	คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวนัที	่4	มกร�คม	2560	เห็นชอบ

ให้เปิดตล�ดนำ�เข้�เมล็ดถั่วเหลืองภ�ยใต้กรอบ	WTO	

คร�วละ	3	ปี	(ปี	2560-2562)	ไม่จำ�กัดปริม�ณ	อัตร�

ภ�ษีร้อยละ	0	สำ�หรับกรอบก�รค้�อื่น	ๆ	ได้แก่	กรอบ	

AFTA	 FTA	 และ	 ACMECS	 ให้เป็นไปต�มข้อผูกพัน	

และมีก�รบริห�รก�รนำ�เข้�ปีต่อปี	 เช่นเดียวกับกรอบ	

WTO	 โดยให้คณะกรรมก�รพืชนำ้�มันและนำ้�มันพืช 

เป็นผู้กำ�หนดแนวท�งและม�ตรก�รบริห�รก�รนำ�เข�้ 

 



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเขียวของประเทศไทย

10.31 1.43 5.08 38.64 17.40 2.10 1.61 8.50 12.77 1.88 0.27 0.01 เพชรบูรณ์		

นครสวรรค์	

สุโขทัย	พิจิตร

กำ�แพงเพชร

4.75 5.54 3.38 7.97 28.44 27.34 0.31 1.92 14.22 5.42 0.70 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 2559/60

ปี 2560ปี 2559
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 10,000

5,001-10,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

แหล่งเพาะปลูก 

5 อันดับแรก



ถั่วเขียว

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

หมายเหตุ:  1.		ก�รผลิต	ข้อ	1-3	ปี	2560	ข้อมูลพย�กรณ์	 	 	

															2.	ปี	2558	2559	2560	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2558/59	2559/60	2560/61	   

   

1. ใช้ในประเทศ (ตัน)	 100,879	 110,197	 96,092

2. นำาเข้า 1/   

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 24,070	 28,426	 20,892

		 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 964.91	 1,290.23	 578.25

3. ส่งออก 1/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 21,551	 17,200	 29,919

		 มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 	849.53		 	699.19		 	924.90	

4. ราคา (บาท/กก.) 1/   

	 4.1	ร�ค�นำ�เข้�		 40.09	 45.39	 27.68

	 4.2	ร�ค�ส่งออก		 39.42	 40.65	 30.91

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)	 855,304	 845,915	 868,833

2. ผลผลิต (ตัน)	 98,360	 103,195	 109,781

3 ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 115	 122	 126

4. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)	 	19,782		 	19,511		 	19,307	

5. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

		 ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ	 31,710	 25,090	 25,720

6. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)	 11,928	 5,579	 6,413

การค้า
 รายการ 2558 2559 2560

การผลิต
 รายการ 2558 2559 2560
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   การผลิต การตลาด มาตรการ

	 	 	 	 เน้ือที่เพ�ะปลูกถั่วเขียว	 ปี	 2560		 
เพิ่มขึ้นจ�กปี	 2559	 เนื่องจ�กเกษตรกร 
สมัครใจปรับเปลี่ยนทดแทนข้�วน�ปรัง		
ต�มนโยบ�ยรัฐบ�ลให้ลดพ้ืนที่ปลูก
ข้�วน�ปรัง	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	 
เนื่องจ�กสภ�พภูมิอ�ก�ศเอื้ออำ�นวย 
ตอ่ก�รเพ�ะปลกู	ไมป่ระสบปญัห�ภยัแลง้ 
และมปีริม�ณนำ�้เพยีงพอตอ่ก�รเพ�ะปลกู	 
ส่งผลให้ผลผลิตรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้น

	 คว�มต้องก�รใช้ในประเทศลดลง	 
เนื่องจ�กในภ�คอุตส�หกรรม	เช่น	โรงง�น 
ผลิตวุ้นเส้นบ�งแห่ง	ปรับเปลี่ยนไปใช้แป้ง 
จ�กมันสำ�ปะหลังเป็นวัตถุดิบแทนจ�ก 
แป้งถั่วเขียว	 สำ�หรับก�รนำ�เข้�ลดลง	 
ส่วนหนึ่งเป็นเพร�ะภ�ครัฐมีโครงก�ร 
สง่เสรมิก�รผลติพชืตระกูลถ่ัวในชว่งฤดูแลง้	 
เพื่อทดแทนก�รนำ�เข�้จ�กต่�งประเทศ

	 โครงก�รส่งเสริมก�รผลิตพืชตระกูลถั่ว		 
เพื่อคว�มมั่นคงท�งอ�ห�ร	 ปี	 2560/61	 
เพือ่เพิม่ประสทิธภิ�พก�รผลติ	ใหเ้กษตรกร 
มีเมล็ดพันธ์ุดีและเพียงพอสำ�หรับก�ร 
เพ�ะปลูกให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วลิสงของประเทศไทย

22

แหล่งเพาะปลูก 5 อันดับแรก

24.82 19.10 7.28 9.33 5.00 0.92 2.06 13.11 13.81 3.20 1.15 0.22
ลำ�ป�ง		พะเย�	อุตรดิตถ์	

ขอนแก่น	ศรีสะเกษ2.73 19.30 17.12 9.88 8.23 7.75 0.41 2.44 10.98 16.59 3.89 0.68

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�กช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก

ปี 2559 ปี 2560

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 2559/60

> 5,000

1,001-5,000

501-1,000

>500

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)



ถั่วลิสง
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. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/ 3.53	 3.66	 4.05

2. ใช้ในประเทศ (ตัน)	 	148,868		 	130,534		 	122,114	

3. นำาเข้า 2/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	76,270		 	68,671		 	61,413	

	 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 	1,963.88		 	2,815.88		 	2,416.09	

4. ส่งออก 2/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	328		 	1,516		 	1,223	

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	9.00		 59.66	 61.95

5. ราคา (บาท/กก.) 2/   

	 5.1	ร�ค�นำ�เข้�		 25.75	 41.00	 39.34

	 5.2	ร�ค�ส่งออก		 27.45	 39.36	 50.65

6. คู่ค้าที่สำาคัญ	 ม�เลเซีย	เวียดน�ม	จีน		 	

7. คู่แข่งที่สำาคัญ	 จีน	อินเดีย	เวียดน�ม	 	

1. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	 135,902	 123,909	 120,359

2. ผลผลิต (ตัน)	 36,337	 36,228	 36,591

3. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 267	 292	 304

4. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)	 	19,764		 	19,610		 	19,497	

5. ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

		 ถั่วลิสงเปลือกแห้งคละ	 47,260	 46,330	 35,070

6. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 27,496	 26,720	 15,573

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

หมายเหตุ:	 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-3	ปี	2560		ข้อมูลพย�กรณ์	 	 	 	 	 	

	 2.	ปี	2558	2559	2560	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2558/59	2559/60	2560/61	 	 	 	 	 	

การค้า
 รายการ 2558 2559 2560

การผลิต
 รายการ 2558 2559 2560
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การผลิต การตลาด มาตรการ

		 เนื้อที่เพ�ะปลูก	ปี	2560	ลดลงจ�ก
ปี	 2559	 เนื่องจ�กต้นทุนในก�รผลิตสูง
ถึงแม้ว่�ร�ค�ถั่วลิสงที่เกษตรกรข�ยได้ 
จะอยูใ่นเกณฑด์	ีแตผ่ลตอบแทนกไ็ม่จูงใจ
ให้เกษตรกรปลูกเพิ่มขึ้นทำ�ให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ 
ผลตอบแทนทีดี่กว�่	สำ�หรบัผลผลติตอ่ไร	่ 
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจ�กปี	 2559	 เน่ืองจ�ก 
ปริม�ณนำ้�เพียงพอต่อก�รเจริญเติบโต	
สง่ผลใหผ้ลผลติรวมทัง้ประเทศเพิม่สงูขึน้

	 คว�มต้องก�รใช้ถั่วลิสงสำ�หรับ
อุตส�หกรรมอ�ห�รและก�รค้�ยังคง 
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง	สำ�หรับก�รนำ�เข้�ที่ลดลง	
เนือ่งจ�กภ�ครัฐมโีครงก�รสง่เสรมิก�รปลกู
พืชตระกูลถั่วในช่วงฤดูแล้ง	 เพื่อทดแทน
ก�รนำ�เข้�จ�กต�่งประเทศ	  
  
    

	 โครงก�รส่งเสริมก�รผลิตพืชตระกูลถั่ว		 
เพื่อคว�มมั่นคงท�งอ�ห�ร	 ปี	 2560/61	 
เพือ่เพิม่ประสทิธภิ�พก�รผลติ	ใหเ้กษตรกร 
มีเมล็ดพันธ์ุดีและเพียงพอสำ�หรับก�ร 
เพ�ะปลูกให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น





ไม้ผลไม้ยืนต้น



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทย

10.40 7.32 2.52 2.03 5.07 9.16 9.43 9.50 9.59 10.60 11.37 13.01 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 2560

26

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 500,000

200,001-500,000

50,001-200,000

≤ 50,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



 

ยางพารา

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)	 1,557,529	 1,541,922	 1,540,229

2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)	 	23,140,371		 	22,933,097		 	22,471,934	

3.  เนื้อที่กรีดได้ (ไร่)	 18,425,929	 18,466,489	 19,221,945

4.  ผลผลิตยางดิบ (ตัน)	 4,413,748	 4,342,935	 4,505,182

5.  ผลผลิตยางดิบต่อไร่ (กก.)	 240	 235	 234

6.  ต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบ	 64,699	 63,473	 58,470

 (บาท/ตัน) 

7. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

		 7.1	ย�งแผ่นดิบชั้น	3		 44,170	 48,810	 55,810

		 7.2	นำ้�ย�งสดคละ		 40,500	 45,930	 50,980

8.  ผลตอบแทนสุทธิยางแผ่นดิบ	 -20,529	 -14,663	 -2,660

	 (บ�ท/ตัน)

9.  มาตรฐาน   

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

	 	 เป็น	4	ชั้น		ได้แก	่ย�งแผ่นดิบคุณภ�พ	1	ย�งแผ่นดิบคุณภ�พ	2	ย�งแผ่นดิบ											

	 	 คุณภ�พ	3	ย�งแผ่นดิบคุณภ�พ	4		 	 	

	 9.2	 ย�งแท่ง:	 เอกส�รวิช�ก�รย�งแท่งเอสทีอ�ร์	 2/2538	 สถ�บันวิจัยย�ง	 

  กรมวิช�ก�รเกษตร   

1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/   10.21   10.38   11.64 

2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)	 		 35.85		 	30.31		 	28.69	

3. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน)   0.60   0.61   0.62 

4. ส่งออก 2/   

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 3,661,787	 3,309,433	 3,338,748

		 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 193,935	 167,156	 216,051

	 4.1	 ย�งแผ่นรมควัน	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 660,051	 569,365	 708,863

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 35,626	 31,167	 48,492

	 4.2	 ย�งแท่ง	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 1,822,220	 1,733,714	 1,583,534

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 91,464	 82,661	 98,455

		 4.3	 นำ้�ย�งข้น	**	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 647,626	 744,112	 711,565

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 39,546	 39,001	 51,737

		 4.4	 ย�งคอมพ�วด์	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 438,189	 205,512	 151,311

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 23,519	 11,416	 11,216

5. ราคาส่งออก (บาท/กก.) 2/   

		 5.1	 ย�งแผ่นรมควันชั้น	3		 	 54.03	 58.05	 68.94

		 5.2		ย�งแท่ง	 	 47.49	 49.14	 59.60

		 5.3		นำ้�ย�งข้น	 	 35.59	 37.47	 45.55

6. ราคาตลาดล่วงหน้า (บาท/กก.) 3/   

		 6.1	 ย�งแผ่นรมควันชั้น	3	(Tocom)	 	 52.28	 56.16	 70.36

		 6.2	 ย�งแผ่นรมควันชั้น	3	(Sicom)	 	 52.64	 57.48	 67.65

7. คู่ค้าที่สำาคัญ   

		 7.1	 ย�งแผ่นรมควัน	 	จีน	สหภ�พยุโรป	ญี่ปุ่น	สหรัฐอเมริก�	 	

		 7.2	 ย�งแท่ง	 	จีน	สหภ�พยุโรป	ญี่ปุ่น	สหรัฐอเมริก�		 	

		 7.3	 นำ้�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. (พ.ย.-ธ.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)  

ที่มา:  1/องค์ก�รศึกษ�เรื่องย�งระหว่�งประเทศ			2/สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	

										โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร			3/สถ�บันวิจัยย�ง		 	 	

หมายเหตุ:	 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-5	ปี	2560	ข้อมูลพย�กรณ์

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

การค้า
 รายการ 2558 2559 2560

การผลิต
 รายการ 2558 2559 2560
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การผลิต การตลาด มาตรการ

		 เนื้อที่กรีดได	้ปี	 2560	 เพิ่มขึ้นจ�ก
ป	ี2559	เนือ่งจ�กตน้ย�งพ�ร�ทีป่ลกูเมือ่
ปี	 2554	 เริ่มกรีดได้ในปี	2560	 โดยเมื่อ
ปี	 2554	 ขย�ยพื้นท่ีโดยปลูกแทนพื้นที่
พืชไร่	 ไม้ผล	 พื้นที่น�	 และในบ�งพื้นที่ 
มกี�รโค่นย�งพ�ร�ทีอ่�ยมุ�กเพือ่ปลกูใหม	่ 
สำ�หรับผลผลิตต่อไร่ลดลงเล็กน้อย	
เนือ่งจ�กจำ�นวนวนัฝนตกม�กกว่�ปีทีแ่ลว้	 
ส่งผลให้จำ�นวนวันกรีดลดลง

		 ร�ค�ทุกระดับมีแนวโน้ม 
เพิ่มขึ้น	 เน่ืองจ�กคว�มต้องก�ร 
ใช้ย�งของโลกมีทิศท�งที่เพิ่มขึ้น	
โดยเฉพ�ะคว�มตอ้งก�รใช้ย�งพ�ร�
ในอุตส�หกรรมย�นยนต์และ
อุตส�หกรรมต่อเนื่องของจีนและ
อนิเดยียงัคงขย�ยตวัอย�่งตอ่เนือ่ง

	 	 รัฐบ�ลโดยคณะกรรมก�รนโยบ�ยย�งธรรมช�ติ	
(กนย.)	ไดมี้แนวท�งม�ตรก�รเพ่ือแกไ้ขปญัห�ย�งพ�ร�
อย่�งเป็นระบบครบวงจร	 ตั้งแต่ต้นนำ้�คือ	 เกษตรกร	
ถึงปล�ยนำ้�คือ	ภ�คอุตส�หกรรม	 โดยก�รส่งเสริมให้
เกษตรกรช�วสวนย�งประกอบอ�ชีพเสริม	 ควบคุม
และลดพื้นที่ปลูกย�งพ�ร�ให้เหม�ะสม	 ส่งเสริมให้มี
ก�รใช้ย�งพ�ร�ภ�ยในประเทศให้ม�กขึ้น	 สนับสนุน
สินเชื่ออัตร�ดอกเบี้ยตำ่�ให้แก่สถ�บันเกษตรกรและ		
ผู้ประกอบก�รในก�รดำ�เนินธุรกิจ	นอกจ�กนี้	รัฐบ�ล
ยังมีคว�มร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตย�งพ�ร�ที่สำ�คัญ
ของโลก	เพื่อรักษ�เสถียรภ�พร�ค�ย�งพ�ร�



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนำ้ามันของประเทศไทย

5.62 6.41 7.29 10.90 10.46 8.48 7.29 7.88 9.05 9.39 9.73 7.50 สุร�ษฎร์ธ�นี	กระบี	่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 2560

28

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 50,000

20,001-50,000

5,001-20,000

≤ 5,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



ปาล์มนำ้ามัน

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

หมายเหตุ: ก�รผลิต	ข้อ	1-5	ปี	2560	ข้อมูลพย�กรณ์	      

      

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)	 198,416	 206,107	 224,765

2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)	 	4,958,668		 	5,136,540		 	5,508,660	

3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่)	 4,186,650	 4,383,752	 4,773,615

4 ผลผลิต (ตัน)	 12,162,576	 11,420,070	 13,513,884

5. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 2,905	 2,605	 2,831

6. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)	 3,030	 2,970	 3,010

7. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

	 ป�ล์มนำ้�มันทั้งทะล�ย		 4,040	 5,410	 4,100

	 นน.>15	กก.ขึ้นไป

8. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)	 1,010	 2,440	 1,090

9. มาตรฐาน   

		 9.1	 	นำ้�มันเพื่อก�รบริโภคประก�ศส�ธ�รณสุข	ฉบับที่	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/	 	 47.37	 43.73	 48.52

2.  ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)	 	 0.11	 0.09	 0.65

3.  ใช้ในประเทศ (ล้านตัน)   

	 3.1	 เพื่อก�รบริโภค	 	 1.05	 0.99	 1.17

	 3.2	 ผลิตไบโอดีเซล	 	 0.83	 0.82	 0.97

4. นำาเข้า 2/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 158,008	 116,037	 79,367	

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 4,650	 4,555	 3,664

5. ส่งออก 2/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 131,189	 117,538	 287,236

	 มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 	 3,904	 4,611	 8,381

6. ราคานำาเข้า - ส่งออก 2/   

	 6.1	 ร�ค�นำ�เข้�	(บ�ท/กก.)	 	 29.43	 39.26	 46.17

	 6.2	 ร�ค�ส่งออก	(บ�ท/กก.)	 	 29.76	 39.23	 27.33

7. คู่ค้าที่สำาคัญ 	 	อินเดีย	ม�เลเซีย	เมียนม�	จีน	กัมพูช�		 	

8. คู่แข่งที่สำาคัญ 	 	อินโดนีเซีย	ม�เลเซีย	ป�ปัวนิวกินี		

ปลูก: ตลอดป ี   

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

การค้า
 รายการ 2558 2559 2560

การผลิต
 รายการ 2558 2559 2560
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การผลิต การตลาด มาตรการ

		 เนื้อที่ให้ผลปี	 2560	 เพิ่มขึ้นเนื่องจ�ก 

ต้นป�ล์มนำ้�มันที่ปลูกใหม่ใน	 ปี	 2557	 

เร่ิมให้ผลเพิม่ขึน้ในทกุภ�ค	สำ�หรบัผลผลิตตอ่ไร ่

เพิ่มขึ้น	เนื่องจ�กฝนที่ตกช่วงปล�ย	ปี	2559	 

และปริม�ณนำ้�ฝนในปี	 2560	 เพียงพอ 

ต่อคว�มต้องก�รของต้นป�ล์ม	 ส่งผลให้ 

ผลผลิตในภ�พรวมเพิ ่มขึ ้น	

	 ป	ี2560	มคีว�มตอ้งก�รใชน้ำ�้มนัป�ลม์ดบิ 

เพ่ือก�รบริโภคประม�ณ	 1.17	 ล้�นตัน	 

เพ่ิมขึ้นจ�ก	 0.99	 ล้�นตัน	 ในปี	 2559	 

ร้อยละ	 18.02	 และมีคว�มต้องก�รใช้ 

นำ�้มนัป�ลม์ดบิเพือ่ผลติไบโอดีเซล	0.97	ล�้นตัน 

เพ่ิมขึ้นจ�ก	 0.82	 ล้�นตัน	 ในปี	 2559	 

ร้อยละ	 19.00	 เนื่องจ�กคว�มต้องก�ร

ใช้นำ้�มันดีเซลหมุนเร็วเพิ่มขึ้นจ�กวันละ	 

61.00	ล้�นลติร	ในป	ี2559	เปน็	62.50	ล้�นลิตร 

ในปี	 2560	 รวมท้ังกระทรวงพลังง�น	 

ได้ประก�ศปรับเพิ่มสัดส่วนก�รใช้ไบโอดีเซล 

จ�ก	 B5	 เป็น	 B7	 โดยมีผลตั้งแต่วันที่	 8	 

พฤษภ�คม	 2560	 เป็นต้นไป	 โดยภ�พรวม	 

คว�มตอ้งก�รใชน้ำ�้มนัป�ลม์ดบิภ�ยในประเทศ	

ในป	ี2560	เท่�กับ	2.14	ล�้นตัน	เพิ่มขึ้นจ�ก	

1.80	ล้�นตัน	ในปี	2559	ร้อยละ	18.46	

   

    

	 คณะกรรมก�รนโยบ�ยป�ลม์นำ�้มนัแหง่ช�ต	ิ 

(กนป.)	มมีตเิมือ่วนัที	่7		ธนัว�คม	2560	เหน็ชอบ 

แนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ร�ค�ป�ล์มนำ้�มัน		 

และนำ้�มันป�ล์ม	 โดยลดปริม�ณสต็อก 

นำ้�มันป�ล์มดิบ	จำ�นวน	200,000	ตัน	ภ�ยใน

เดือนธันว�คม	 2560	 โดยให้ผู้ส่งออกโรงง�น

สกัดนำ้�มันป�ล์มเร่งส่งออกนำ้�มันป�ล์มดิบ

จำ�นวน	100,000	ตนั		โดยให้กระทรวงพ�ณชิย์

พจิ�รณ�ใหก้�รสนบัสนนุสิง่อำ�นวยคว�มสะดวก 

ก�รส่งออก	 เช่น	 ก�รขนส่งนำ้�มันป�ล์มและ

เรือในก�รส่งออก	 และให้กระทรวงพลังง�น

ประส�นผูค้�้นำ�้มนัซือ้นำ�้มนัป�ลม์ดบิไปผลติเปน็ 

ไบโอดีเซลเพ่ือสต็อก	 จำ�นวน	 100,000	 ตัน	 

นอกเหนือจ�กที่ให้ผู้ค้�นำ้�มันต�มม�ตร�	 

7	 สำ�รองไว้เดิม	 นอกจ�กนั้นในส่วนของ		 

ก�รช่วยเหลือเกษตรกรร�ยย่อย	 ให้องค์ก�ร

คลังสินค้�	 (อคส.)	 ห�รือร่วมกับเกษตรกร

และโรงง�นสกัดนำ้�มันป�ล์ม	กำ�หนดแนวท�ง		 

ก�รช่วยเหลือเพื่อให้เกษตรกรได้รับร�ค� 

ที่ดีขึ้น	โดยเน้นก�รผลิตป�ล์มคุณภ�พ



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทย

0.34 1.81 7.87 16.94 43.28 25.39 3.73 0.64 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 2559 ปี 2560

ปีเพาะปลูก 2559/60
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 5,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



กาแฟ

ที่มา: 1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�	

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

หมายเหตุ:	 1.	 ปี	2558	2559	2560	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2557/58	2558/59	2559/60		 	

	 	 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)	 24,357	 25,195	 25,521
2. เนื้อที่ให้ผล (ไร่)	 251,433	 254,947	 253,054
3. ผลผลิต (ตัน)	 26,089	 30,579	 25,909
4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 104 120 102
5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)	 60,674	 54,548	 61,160
6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 
 (บาท/ตัน)   
		 ส�รก�แฟคละ		 68,300	 62,380	 82,500
7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)	 7,626	 7,832	 21,340
8. มาตรฐาน   
	 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/	 	 7.42	 8.01	 7.93
2.  ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)	 	 1.60	 0.72	 0.61
3. ใช้ในประเทศ (ตัน)	 	 80,000	 85,000	 90,000
4.  นำาเข้า 2/   
		 4.1	 เมล็ดก�แฟ	 	 	
		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 58,191	 47,434	 57,997
		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 4,041.59	 3,552.57	 5,014.43
	 4.2	 ก�แฟสำ�เร็จรูป   
		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 6,972	 6,445	 6,947
		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 2,115.51	 1,865.29	 2,096.74
5. ส่งออก2/   
		 5.1	 เมล็ดก�แฟ	 	 	
		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 627	 518	 464
		 	 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 	 124.72	 122.25	 99.69
	 5.2	 ก�แฟสำ�เร็จรูป   
		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 7,595	 6,915	 4,247
		 	 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 	 1,007.46	 1,067.72	 739.38
6. ราคา    
		 6.1	 ร�ค�นำ�เข�้	(บ�ท/กก.)   
		 	 1)	 เมล็ดก�แฟดิบ		 	 64.33	 68.05	 78.65
		 	 2)	 เมล็ดก�แฟคั่ว		 	 332.81	 308.50	 254.15
		 	 3)	 ก�แฟสำ�เร็จรูป		 	 302.72	 288.36	 301.80
		 6.2	 ร�ค�	ณ	ตล�ดนิวยอร์ค		 	 	66.56		 	68.82		 	79.33	
	 	 (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)  

การค้า
 รายการ 2558   2559 2560

การผลิต
 รายการ 2558 2559 2560
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การผลิต การตลาด มาตรการ

		 เนื้อที่ให้ผลป	ี 2560	ลดลงจ�กป	ี 2559	

เนือ่งจ�กภ�คใตซ้ึง่เปน็แหลง่ผลติก�แฟเกษตรกร

โค่นต้นก�แฟที่ไม่สมบูรณ์และมีอ�ยุม�ก 

ปรับเปลี่ยนไปปลูกย�งพ�ร�	 ป�ล์มนำ้�มัน	 

และไม้ผล	 ส่วนผลผลิตต่อไร่ลดลง	 เนื่องจ�ก 

กระทบแล้งช่วงต้นปี	 2559	 ทำ�ให้ต้นก�แฟ 

ออกดอกและติดผลน้อย	 ผลก�แฟแห้ง 

ค�ต้น	และช่วงปล�ยปี	2559	ถึงต้นปี	2560	

ประสบปัญห�ฝนตกหนักทำ�ให้ผลผลิต 

ก�แฟไดร้บัคว�มเสียห�ย	ผลทีส่กุแลว้รว่ง	และ 

ผลผลิตบ�งส่วนที่เก็บเกี่ยวแล้วต�กไว้ได้รับ

คว�มเสียห�ยจ�กก�รถูกนำ้�พัด	

	 1.	 ผลิตก�แฟเพ่ือใช้ในโรงง�นผลิตก�แฟ

สำ�เร็จรูปร้อยละ	 98	 และส่งออกในรูปเมล็ด

ก�แฟร้อยละ	2	

		 2.		มกี�รแปรรปูเปน็ก�แฟสำ�เรจ็รปู	ก�แฟ	

3	in	1	และก�แฟพร้อมดื่ม	เพื่อส่งออก	และ

บริโภคในประเทศ	

	 	3.	ก�แฟไทยไมส่�ม�รถแข่งขันกบัเวยีดน�ม	

อนิโดนเีซียได	้เนือ่งจ�กไทยมตีน้ทนุก�รผลติสงู

กว่�	

	 	4.	ร�ค�เมลด็ก�แฟมีแนวโนม้สงูข้ึนอย่�ง

ต่อเน่ือง	 ผลจ�กมีคว�มต้องก�รใช้เพิ่มขึ้น 

ทั้งในและต่�งประเทศ	 ส่งผลให้ร�ค�ปรับตัว

เพิ่มขึ้นต�มกลไกตล�ดโลก

	 1.	 เปดิตล�ดต�มขอ้ตกลง	WTO	ทัง้ปรมิ�ณในโควต�

อัตร�ภ�ษีและนอกโควต�	 และในปี	 2558	 -	 2560	 

จัดสรรปริม�ณนำ�เข้�เมล็ดก�แฟในโควต�	 5.25	 ตัน	 

อตัร�ภ�ษรีอ้ยละ	30	และก�แฟสำ�เรจ็รปูในโควต�ปรมิ�ณ	

135	ตัน	อัตร�ภ�ษีร้อยละ	40		

	 2.	ก�รนำ�เข�้ก�แฟภ�ยในกรอบ	AFTA	อยูใ่นคว�มดแูล 

ของคณะอนุกรรมก�รพืชสวน	 ภ�ยใต้คณะกรรมก�ร

นโยบ�ยและแผนพัฒน�ก�รเกษตรและสหกรณ์	 เป็นผู้

พิจ�รณ�อนุญ�ตนำ�เข้�	 โดยไม่ให้กระทบต่อเกษตรกร

และผู้ประกอบก�ร

	 3.	ยุทธศ�สตร์ก�แฟปี	2560	-	2564	เน้นก�รบริห�ร 

จัดก�รแบบครบวงจร	 พัฒน�ระบบม�ตรฐ�นก�รผลิต 

ในระดับฟ�ร์มถึงผู้บริโภค	 โดยก�รเพิ่มประสิทธิภ�พ 

ก�รผลิต	ลดต้นทุนก�รผลิต	ก�รพัฒน�คุณภ�พ

เมล็ดก�แฟสู่ม�ตรฐ�นส�กล	ก�รผลิตก�แฟเฉพ�ะถิ่น



3.99 18.55 5.66 4.97 10.77 4.86 6.33 5.34 5.26 15.38 13.95 4.94 เชียงร�ย	เชียงใหม่	

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
4 อันดับแรก

ปี 2560

หมายเหตุ: 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



ชา

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

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

หมายเหตุ:	 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-3	ปี	2560	ข้อมูลพย�กรณ์	 	 	 	

	 	 2.	n.a.	หม�ยถึง	ยังไม่มีข้อมูล	 	 	 	 	 	

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

   

 1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/	 	 1.96	 1.94	 n.a.
 2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)	 	 0.44	 0.09	 n.a.
 3. นำาเข้า 2/   
	 3.1	 ช�แห้ง	 	 	
	 	 ช�ดำ�	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 	3,005		 	5,455		 	5,810	
	 	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 		 273		 	354		 	323	
											ช�เขียว	 ปริม�ณ	(ตัน)	 		 3,984		 	4,461		 	3,428	
	 	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 	 	194		 	269		 	214	
	 3.2	 ผลิตภัณฑ์ช�	 	 	
											ปริม�ณ	(ตัน)	 	 256	 194	 144
											มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 	 117	 97	 51
 4. ส่งออก2/   
	 4.1	 ช�แห้ง	 	 	
	 	 ช�ดำ�	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 	1,029		 	866		 	1,567	
	 	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 		 125		 	122		 	204	
											ช�เขียว	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 	811		 	957		 	1,142	
																								มูลค่�	(ล้�นบ�ท)		 128		 	162		 	232	
					4.2	 ผลิตภัณฑ์ช�	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 6,745	 4,394	 3,450
											มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 397	 247	 196
 5. ราคานำาเข้า-ส่งออก (บาท/กก.) 2/   
						5.1	ร�ค�นำ�เข้�ช�แห้ง										 	 67	 63	 58
						5.2	ร�ค�นำ�เข้�ผลิตภัณฑ์ช�		 	 458	 500	 356
						5.3	ร�ค�ส่งออกช�แห้ง		 	 138	 155	 161
						5.4	ร�ค�ส่งออกผลิตภัณฑ์ช�		 	 59	 56	 57
 6. คู่ค้าที่สำาคัญ 														 กัมพูช�	สหรัฐอเมริก�	จีน	อินโดนีเซีย		
 7. คู่แข่งที่สำาคัญ  													 เคนย�	จีน	ศรีลังก�		 	

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะต้นฤดูฝน    

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

 1. เนื้อที่ให้ผล (ไร่)	 96,909	 98,189	 99,596

	 ช�อัสสัมสด	 84,418	 85,842	 87,078

	 ช�จีนสด	 12,491	 12,347	 12,518

 2. ผลผลิตชาสด (ตัน)	 50,576	 67,916	 78,211

	 ช�อัสสัมสด	 42,588	 62,855	 69,749

	 ช�จีนสด	 7,988	 5,061	 8,462

 3. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)   

	 ช�อัสสัมสด	 505	 732	 801

	 ช�จีนสด	 639	 410	 676

 4. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)    

	 ช�อัสสัมสด	 9,142	 9,353	 9,212

	 ช�จีนสด	 33,892	 32,274	 31,281

 5. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)    

	 ช�อัสสัมสดคละ	 15,000	 14,850	 16,400

	 ช�จีน	เบอร์	17	สดคละ	 70,000	 70,630	 80,940

 6. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)   

	 ช�อัสสัมสด	 5,858	 5,497	 7,188

	 ช�จีนสด	 36,108	 38,356	 49,659	

7. มาตรฐาน   

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

หมายเหตุ: ข้อมูลร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร

การค้า
 รายการ 2558 2559 2560

การผลิต
 รายการ 2558 2559 2560
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การผลิต การตลาดการผลิต การตลาด มาตรการ

			 เนือ้ท่ีให้ผลปี	2560	เพิม่ข้ึนจ�กป	ี2559	 
เนื่องจ�กปัจจุบันกระแสก�รบริโภคช�
ในประเทศไทยมีก�รเจริญเติบโตอย่�ง
ต่อเนื่องส่งผลให้ร�ค�ที่เกษตรกรข�ย 
ได้ดีขึ้น	 จูงใจให้เกษตรกรขย�ยเนื้อที่ 
ปลูกช�	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นจ�ก
สภ�พภูมอิ�ก�ศเอือ้อำ�นวย	ไมก่ระทบแลง้	 
และก�รดูแลสมำ่�เสมอ

	 1.	ร�ค�ข�ยของเกษตรกรมีแนวโน้ม 
ที่เพิ่มขึ้น	 เน่ืองจ�กคว�มนิยมบริโภค	 
โดยเฉพ�ะในอุตส�หกรรมเคร่ืองดื่ม 
เพื่อสุขภ�พที่เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง
	 2.	ผลผลิตเพื่อใช้ในประเทศร้อยละ	 
81	ส่งออกร้อยละ	19
   

 1.		เปิดตล�ดต�มขอ้ตกลง	WTO	ทัง้ปรมิ�ณ 
ใน-นอกโควต�อัตร�ภ�ษีและนอกโควต�	 
และในปี	 2558	 -	 2560	 จัดสรรปริม�ณ 
นำ�เข้�ช�ในโควต�	 625	 ตัน	 อัตร�ภ�ษี 
ร้อยละ	30	เป็นช�ใบร้อยละ	30	และช�ผง 
ร้อยละ	70
	 2.	 ยุทธศ�สตร์ช�ปี	 2560	 -	 2564	 
เน้นพัฒน�ตั้งแต่ต้นนำ้�	กล�งนำ้�	สู่ปล�ยนำ้�	
โดยก�รเพิม่ประสทิธภิ�พก�รผลติ	ลดต้นทนุ
ก�รผลิต	ก�รแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่�	รวมทั้ง 
ก�รพัฒน�คุณภ�พช�	 เพื่อยกระดับขีด 
คว�มส�ม�รถและศักยภ�พในก�รแข่งขัน



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทย

1.06 83.95 5.64 9.35 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 2560

34

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 500

< 500

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



พริกไทย

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

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)	 1,057	 1,090	 1,091

2. เนื้อที่ให้ผล (ไร่)	 2,752	 3,167	 3,716

3. ผลผลิต (ตัน)	 1,405	 1,409	 2,536

4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 511	 445	 682

5. ต้นทุนการผลิต   

		 พริกไทยดำ�แห้ง	(บ�ท/ตัน)	 91,571	 96,600	 81,700

6. ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

		 พริกไทยดำ�คละ		 335,930	 358,730	 239,770

7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)	 244,359	 262,130	 158,070

8. มาตรฐาน   

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

1. ใช้ในประเทศ (ตัน)	 	 4,395	 4,771	 4,412

2. นำาเข้า 2/   

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 	3,367		 	3,829		 	4,083	

		 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 	1,188.19		 	1,262.13		 	967.44	

3. ส่งออก 2/   

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 		 378		 	421		 	352	

		 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 	51.15		 	57.60		 	53.38	

4. ราคาส่งออก (บาท/กก.) 2/	 	 	135.37		 	136.82		 	151.65	

5. คู่ค้าที่สำาคัญ    

	 5.1	 พริกไทยเม็ด	 โปแลนด์	ออสเตรเลีย	อินเดีย	เยอรมนี	

	 5.2	 พริกไทยป่น	 ฮ่องกง	เนเธอร์แลนด์	สหร�ชอ�ณ�จักร

	 	 	 	 ไต้หวัน		สหรัฐอเมริก�		 	

 6. คู่แข่งที่สำาคัญ 	ม�เลเซีย	อินเดีย	อินโดนีเซีย	เวียดน�ม	

	 	 	 	 ศรีลังก�		 		 	

  

ปลูก: ช่วงต้นฤดูฝน   

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

การค้า
 รายการ 2558 2559 2560

การผลิต
 รายการ 2558 2559 2560
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การผลิต การตลาด มาตรการ

	 เนื้อท่ีให้ผลปี	 2560	 เพิ่มขึ้นจ�ก 
ปี	 2559	 เนื่องจ�กเนื้อที่ปลูกใหม่ใน 
ป	ี2558	เริม่ทยอยใหผ้ลผลติ	ประกอบกับ 
ร�ค�พริกไทยอยูใ่นเกณฑจ์งูใจใหเ้กษตรกร
ดูแลรักษ�ม�กขึ้น	 แม้ว่�เกษตรกรยังคง
ประสบปัญห�พริกไทยเป็นโรคเชื้อร�	 
แตเ่กษตรกรก็พย�ย�มดแูลรักษ�ตน้พรกิไทย 
ม�กขึ้น	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	
เนื่องจ�กฝนที่ตกในช่วงปล�ยปี	 2559	
ทำ�ให้มีปริม�ณนำ้�เพียงพอ	ประกอบกับ
ปีนี้สภ�พอ�ก�ศเอื้ออำ�นวยต่อก�รเจริญ
เติบโต	 พริกไทยออกช่อดอกม�กและ
สมบรูณ	์ส่งผลใหผ้ลผลิตและผลผลิตต่อไร ่
เพิ่มขึ้น	

		 1.	เปดิก�รค้�เสรภี�ยใต้ขอ้ตกลง	AFTA	
เก็บภ�ษีอัตร�ร้อยละ	 0	 ตั้งแต่ปี	 2553	
เป็นต้นม�
		 2.		มีก�รนำ�เข้�พริกไทยจ�กประเทศ
เพื่อนบ้�น	 ได้แก่	 เวียดน�ม	 กัมพูช�	 
อินโดนีเซีย	อินเดีย	 เข้�ม�ข�ยในประเทศ
เป็นจำ�นวนม�ก
		 3.	ก�รกำ�หนดร�ค�พริกไทยแห้ง 
ทีเ่กษตรกรข�ยได	้พอ่ค�้จะองิร�ค�พรกิไทย 
ของเวียดน�มเป็นหลัก

		 1.	 สนบัสนนุใหม้กี�รรวมกลุม่เกษตรกร
เพื่อยกระดับคุณภ�พสินค�้
		 2.	 ส่งเสริมก�รบรโิภคพรกิไทยของไทย
ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะพร้าวของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

หมายเหตุ: ข้อมูลร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร

6.44 9.85 8.18 8.98 8.28 11.02 7.48 9.73 7.28 6.78 6.50 9.48 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 2560

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 20,000

5,001-20,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



มะพร้าว

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

หมายเหตุ: 1. ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2560		ข้อมูลเบื้องต้น	

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

  

1. จำานวนครัวเรือน  (ครัวเรือน)	 235,992	 225,304	 203,641	

2. เนื้อที่ให้ผล  (ไร่)	 1,185,177	 1,147,527	 1,104,840	

3. ผลผลิตผลแก่  (ตัน)	 904,025	 884,392	 832,895	

4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 763	 771	 754	

5. ต้นทุนการผลิต  (บาท/ตัน)	 4,297	 4,239	 4,367	

6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)    

	 มะพร้�วผลแห้งท้ังเปลือกขน�ดใหญ่			 7,768	 11,488	 13,560	

7. ผลตอบแทนสุทธิ  (บาท/ตัน)	 3,471	 7,249	 9,193	

8. มาตรฐาน   

		 ม�ตรฐ�นสินค�้เกษตรมะพร�้ว	มกษ.	18-2554	 	 	

1. ใช้ในประเทศ (ตัน)	 		 1,133,174			1,192,700		 	1,425,003	
2. นำาเข้า 1/    
		 2.1	 มะพร้�วผลแห้ง	 	 	
		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 		 114,052		 	171,848		 	410,839	
		 	 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 		 955		 	1,843		 	4,601	
		 2.2	 กะทิสำ�เร็จรูป   
		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 		 28,600		 	39,054		 	41,945	
		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 	966		 	1,536		 	1,869	
3. ส่งออก 1/    
		 3.1	 มะพร้�วผลสด	 	 	
		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 	82,818		 	79,052		 	13,939	
		 	 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 		 2,008		 	2,108		 	438	
		 3.2	 มะพร้�วฝอย	 	 	
		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 		 2,311		 	1,338		 	1,213	
		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 		 182		 	68		 	59	
		 3.3	 กะทิสำ�เร็จรูป   
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 		 182,354		 	201,497		 	242,812	
		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 	9,701		 	10,928		 	13,003	
4. ราคานำาเข้า (บาท/ตัน) 1/   
	 4.1	 มะพร้�วผลแห้ง	 		 8,375		 	10,722		 	11,198	
		 4.2	 กะทิสำ�เร็จรูป	 		 33,793		 	39,340		 	44,552	
5. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/   
		 5.1	 มะพร้�วผลสด	 		 24,247		 	26,672		 	31,414	
		 5.2		มะพร้�วฝอย	 		 78,595		 	50,760		 	48,478	
		 5.3	 กะทิสำ�เร็จรูป	 		 53,200		 	54,236		 	53,552	
6. คู่ค้าที่สำาคัญ   
		 6.1	 มะพร้�วผลสด	 สหรัฐอเมริก�	จีน	ฮ่องกง	ออสเตรเลีย		 	
		 6.2		มะพร้�วฝอย	 สหรัฐอเมริก�	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. (มิ.ย. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)

การค้า
 รายการ 2558   2559   2560

การผลิต
 รายการ 2558 2559 2560
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การผลิต การตลาด
มาตรการการผลิต การตลาด

มาตรการ

		 เนื้อที่ให้ผล	 ปี	 2560	 ลดลงจ�ก

ปี	 2559	 เน่ืองจ�กเกษตรกรมีก�ร 

ปรบัเปลีย่นพืน้ทีป่ลกูมะพร�้วทีม่อี�ยมุ�ก 

ไปปลูกพืชท่ีให้ผลตอบแทนสูงกว่�	 เช่น	

ป�ล์มนำ้�มัน	 ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่

ลดลงจ�กปัญห�ก�รระบ�ดของศัตรูพืช

ในช่วงระยะออกดอก	 เช่น	 หนอนหัวดำ�	

แมลงดำ�หน�ม	และด้วงแรด

		 1.	 คว�มต้องก�รใช้มะพร้�วผลในประเทศ

เปน็คว�มตอ้งก�รใช	้เพ่ือก�รบรโิภคโดยตรงร้อยละ	 

35	ใชเ้พือ่ก�รแปรรปูในอุตส�หกรรมกะท	ิสำ�เร็จรูป 

รอ้ยละ	60	และใชใ้นอตุส�หกรรมสกัดนำ�้มันมะพร้�ว 

ร้อยละ	5	ของผลผลิตทั้งหมด	

	 2.	 ก�รนำ�เข้�มะพร้�วผล	 นำ้�มันมะพร้�ว	

และกะทิสำ�เร็จรูป	 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 เน่ืองจ�ก

ผลผลิตในประเทศลดลง	 และคว�มต้องก�รใช้ 

ในอุตส�หกรรมแปรรูป	เพื่อก�รส่งออกเพิ่มขึ้น																																																						

	 3.	 ก�รส่งออก	 ส่วนใหญ่อยู่ในรูปมะพร้�ว

ผลสด	 และกะทิสำ�เร็จรูป	 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

อย่�งต่อเน่ือง	 เนื่องจ�กผู้บริโภคในต่�งประเทศ

มีคว�มนิยมบริโภคมะพร้�วผลสด	 และใช้กะทิ

สำ�เร็จรูปในก�รปรุงอ�ห�ร   

	 1.	 คณะกรรมก�รพืชนำ้�มันและนำ้�มันพืช	 มีมติเม่ือวันที่	 24	 

พฤศจกิ�ยน	2559	เหน็ชอบก�รบริห�รก�รนำ�เข้�ภ�ยใต้กรอบ	WTO	และ	 

AFTA	คร�วละ	3	ปี	 	 (ปี	2560-2562)	ต�มข้อผูกพันและมีก�รบริห�ร

ก�รนำ�เข้�ปีต่อปี

	 	 1.1	 ภ�ยใตก้รอบ	WTO	มะพร�้วผล	มะพร�้วฝอย	เนือ้มะพร�้วแห้ง	 

และนำ�้มนัมะพร�้วปริม�ณก�รนำ�เข้�ในโควต�	ปริม�ณ	2,317		ตัน	110	ตนั	 

1,157	 ตัน	 และ	 401	 ตัน	 ต�มลำ�ดับ	 อัตร�ภ�ษีในโควต�ร้อยละ	 20	 

ส่วนอัตร�ภ�ษีนอกโควต�	 มะพร้�วผลและมะพร้�วฝอยร้อยละ	 54	 

เนื้อมะพร�้วแห้งร้อยละ	36	และ	นำ้�มันมะพร�้วร้อยละ	52	จัดสรรให้

นติบุิคคลทีใ่ชม้ะพร�้วเปน็วตัถุดบิในกจิก�รตนเอง	โดยก�รนำ�เข้�มะพร�้ว

ฝอยต้องมปีระวัตินำ�เข�้ย้อนหลัง	3	ป	ีระยะเวล�นำ�เข�้ช่วงเดือนมกร�คม	-	 

พฤษภ�คม	 2560	 และเดือนพฤศจิก�ยน	 -	 ธันว�คม	 2560	 ส่วนก�ร 

นำ�เข�้นำ้�มันมะพร�้วไม่จำ�กัดช่วงเวล�	 

	 	 1.2	 ภ�ยใตก้รอบ	AFTA	ก�รนำ�เข�้มะพร�้วผล	เนือ้มะพร�้วฝอย 

และนำ้�มันมะพร้�ว	ไม่จำ�กัดปริม�ณ	อัตร�ภ�ษีร้อยละ	0  

	 2.	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 จัดทำ�ยุทธศ�สตร์มะพร้�ว 

เพื่ออุตส�หกรรม	ป	ี2561-2579	เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิต	ปริม�ณ 

ผลผลิต	และพัฒน�ก�รแปรรูปช่วยเพิ่มมูลค่�ให้กับผลิตภัณฑ์มะพร้�ว	



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกลำาไยของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

14.05 5.66 5.61 2.55 1.29 1.27 10.25 23.36 5.22 6.58 11.81 12.35 เชียงใหม	่ลำ�พูน	จันทบุรี

เชียงร�ย	พะเย�

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

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

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2560

38

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 50,000

20,001-50,000

5,001-20,000

≤ 5,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



ลำาไย

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

หมายเหตุ: 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2559-2560	ข้อมูลเบื้องต้น	

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

1. จำานวนครัวเรือน  (ครัวเรือน)	 231,491	 231,569	 244,273	

2. เนื้อที่ให้ผล  (ไร่)	 1,057,923	 1,065,913	 1,090,605

3. ผลผลิต  (ตัน)	 916,146	 774,907	 1,027,493	

4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 866	 727	 942	

5. ต้นทุนการผลิต  (บาท/ตัน)	 12,541	 13,196	 10,700	

6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)    

	 6.1	 ลำ�ไยเกรด	A					 28,570	 33,240	 22,350	

	 6.2	 ลำ�ไยเกรด	AA		 34,542	 38,662	 29,027	

7. ผลตอบแทนสุทธิลำาไยเกรด A  	 16,029	 20,044	 11,650	

	 (บ�ท/ตัน)	

8. มาตรฐาน   

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

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

	 8.3	 ม�ตรฐ�นสินค�้เกษตรเนื้อลำ�ไยอบแห้งสำ�หรับแปรรูป	

	 	 มกษ.	9-2549	 	 	 	

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

	 8.5	 ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมลำ�ไยในภ�ชนะบรรจุ	

	 	 มอก.	68	-	2531	 	 	

    

1. ใช้ในประเทศ (ตัน)	 		 30,000		 	25,000		 	35,000	

2. ส่งออก 1/   

	 2.1	 ลำ�ไยสด   

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 	431,121		 	415,854		 	726,414	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 	9,753		 	11,616		 	20,971	

	 2.2	 ลำ�ไยอบแห้ง   

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 	110,729		 	125,518		 	213,981	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 	5,426		 	8,440		 	11,110	

	 2.3	 ลำ�ไยบรรจุภ�ชนะอัดลม   

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 	11,374		 	11,052		 	11,704	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 	631		 	660		 	745	

	 2.4	 ลำ�ไยแช่แข็ง   

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 	40		 	41		 	13	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 	3		 	5		 	2	

 3. ราคาส่งออก  (บาท/ตัน) 1/   

	 3.1	 ลำ�ไยสด			 	 	22,622		 	27,934		 	28,869	

	 3.2	 ลำ�ไยอบแห้ง			 	 	49,003		 	67,238		 	51,920	

	 3.3	 ลำ�ไยบรรจุภ�ชนะอัดลม	 		 55,486		 	59,744		 	63,653	

	 3.4	 ลำ�ไยแช่แข็ง			 		 80,631		 	131,267		 	153,846	

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.		คู่แข่งที่สำ�คัญ																					เวียดน�ม	จีน

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน 

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

การค้า
 รายการ 2558   2559   2560

การผลิต
 รายการ 2558 2559 2560
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การผลิต การตลาด 
การผลิต การตลาด

มาตรการ

	 	 	 	 	 เนื้อที่ให้ผล	ปี	 2560	 เพิ่มขึ้นจ�ก 

ป	ี2559	เน่ืองจ�กต้นลำ�ไยทีป่ลกูในป	ี2557	 

เร่ิมให้ผลผลิตในปี	 2560	 ส่วนผลผลิต

และผลผลติต่อไรเ่พ่ิมข้ึน	เนือ่งจ�กสภ�พ

อ�ก�ศเอ้ืออำ�นวยตอ่ก�รออกดอกตดิผล	

มีปริม�ณนำ้�เพียงพอ	ประกอบกับร�ค�

ที่เกษตรกรข�ยได้อยู่ในเกณฑ์ดี	 จูงใจ

ให้เกษตรกรดูแลรักษ�เอ�ใจใส่ม�กขึ้น

	 1.	 ผลผลิตลำ�ไยกว่�ร้อยละ	90	ส่งออกไปตล�ดต่�งประเทศ	

เช่น	จีน	และเวียดน�ม

	 2.	 ก�รส่งออกลำ�ไยและผลิตภัณฑ์ม�กกว่�ร้อยละ	 90	 

อยู่ในรูปลำ�ไยสด	และลำ�ไยอบแห้ง 

	 3.	 ตล�ดใหม่ที่มีศักยภ�พในก�รนำ�เข้�ลำ�ไยสด	ได้แก่	อินเดีย	 

และประเทศตะวันออกกล�ง	

	 4.	 ป	ี2560	อินโดนเีซยีซึง่เปน็ตล�ดลำ�ไยสดเกรดทีม่ขีน�ดเลก็กว่� 

ส่งออกไปจีน	 อนุญ�ตให้นำ�เข้�ลำ�ไยจ�กไทยได้ไม่จำ�กัดปริม�ณ	

แต่ผู้ส่งออกลำ�ไยจ�กไทยต้องแจ้งคว�มประสงค์ขอนำ�เข้�สินค้� 

ในช่วง	 6	 เดือนกับกระทรวงก�รค้�	 และต้องนำ�เข้�สินค้�นั้น	 ๆ	 

ไม่ตำ่�กว่�ร้อยละ	80	ของปริม�ณที่แจ้งคว�มประสงค์

	 5.	 ก�รสง่ออกลำ�ไยสดและลำ�ไยอบแหง้ไปเวยีดน�มมแีนวโนม้ 

เพิม่ขึน้เพ่ือสง่ตอ่ไปยงัประเทศทีส่�ม	ไดแ้ก	่จนี	เนือ่งจ�กเวียดน�ม

ได้สิทธิพิเศษท�งภ�ษีกับจีน		 	 	

	 1.	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบ�ยส่งเสริม	

ก�รปลูกในเขตพื้นที่เหม�ะสม	 (Zoning)	 และต�มแผนที่	

เกษตร	(Agri	-	Map)	ในลักษณะระบบส่งเสริมก�รเกษตร	

แบบแปลงใหญ่ต�มระบบ	 GAP	 เพื่อให้สอดคล้องกับ	 

คว�มต้องก�รของตล�ด	

	 2.	ดำ�เนนิก�รต�มยทุธศ�สตรพ์ฒัน�ผลไมไ้ทยป	ี2558	-	 

2562	 ใน	 5	 ยุทธศ�สตร์	 ได้แก่	 ก�รบริห�รจัดก�รด้�น 

ก�รผลิต	ด�้นก�รตล�ด	ก�รวิจัยและพัฒน�	พัฒน�องค์กร

และเกษตรกร	และก�รพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลส�รสนเทศ	

พร้อมกับก�รขับเคล่ือนยุทธศ�สตร์พัฒน�ผลไม้เป็น 

ร�ยภ�ค	 โดยเน้นเรื่องคุณภ�พและคว�มปลอดภัยเป็น

สิ่งสำ�คัญ        

	 3.	บริห�รจัดก�รอุปท�นให้สอดคล้องกับอุปสงค์	 

ในระดับจังหวัด						

	 4.	ลดต้นทุนก�รผลิต	 โดยลดก�รใช้ปัจจัยก�รผลิต	 

เพิ่มผลผลิตต่อไร่	 เพิ่มช่องท�งบริห�รจัดก�ร	 ว�งแผน	 

รวมทั้งเพิ่มช่องท�งก�รตล�ด		



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

0.30 0.46 3.65 13.33 29.89 18.45 8.26 13.38 6.79 3.17 1.53 0.79 จันทบุรี	ชุมพร	ระยอง

ยะล�	สุร�ษฎร์ธ�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 2560

40

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 50,000

10,001-50,000

2,001-10,000

≤ 2,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



ทุเรียน

ที่มา: 1/ สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร    
หมายเหตุ:	 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-4		ป	ี2559-2560	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)	 129,149	 128,225	 130,060

2. เนื้อที่ให้ผล (ไร่)	 583,125	 591,365	 605,146

3. ผลผลิต (ตัน)	 601,017	 512,451	 634,811

4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 1,031	 867	 1,049

5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)	 15,722	 17,936	 16,060

6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)        

	 ทุเรียนพันธุ์หมอนทองคละ	 46,960	 62,960	 71,810

7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)	 31,238	 45,024	 55,750

8. มาตรฐาน   

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

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน)	 	 212,495				 95,329	 					121,090
 2. ส่งออกรวม (ตันสด) 1/	 					388,522	 417,122	 					513,883
	 2.1	 ทุเรียนสด	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 					358,192	 402,660	 					488,673
	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 							13,246	 			17,469								22,022
	 2.2	 ทุเรียนแช่แข็ง	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 				 	22,187	 20,430	 13,230
	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)		 					 	1,945		 	2,173		 	2,256	
	 2.3	 ทุเรียนกวน	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 									 690	 720	 1,089
	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 									 	82		 	90		 	138	
	 2.4	 ทุเรียนอบแห้ง	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 						 		401		 	340		 	545	
	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 						 		290		 	282		 	431	
 3. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/   
	 3.1	 ทุเรียนสด	 	 36,981	 43,383	 45,065
	 3.2	 ทุเรียนแช่แข็ง	 	 87,653	 106,349	 170,522
	 3.3	 ทุเรียนกวน	 	 119,532	 125,158	 126,722
	 3.4	 ทุเรียนอบแห้ง	 	 723,169	 828,736	 790,826
 4. คู่ค้าที่สำาคัญ   
	 4.1	 ทุเรียนสด	 เวียดน�ม	จีน		ฮ่องกง				 	
	 4.2	 ทุเรียนแช่แข็ง	 จีน	สหรัฐอเมริก�		เวียดน�ม	 	
	 4.3	 ทุเรียนกวน	 จีน			รัสเซีย		เนเธอร์แลนด์			 	
	 4.4	 ทุเรียนอบแห้ง	 ฟิลิปปินส	์	จีน			ฮ่องกง	 	
 5. คู่แข่งที่สำาคัญ	 เวียดน�ม	ม�เลเซีย	ออสเตรเลีย	 	

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน 

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

 

การค้า
 รายการ 2558 2559 2560

การผลิต
 รายการ 2558 2559 2560
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การผลิต การตลาด มาตรการ

	 เนื้อที่ให้ผล	 ปี	 2560	 เพิ่มขึ้นจ�ก 

ป	ี2559	เนือ่งจ�กต้นทเุรยีนท่ีปลกูในป	ี2555	

ในแหล่งผลิตท�งภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	

ภ�คกล�ง	 และภ�คใต้	 เริ่มให้ผลผลิตเป็น 

ปีแรก	สำ�หรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	เนื่องจ�ก

ปี	2560	สภ�พอ�ก�ศเอื้ออำ�นวย	โดยในช่วง

ปล�ยปี	2559	ถึงต้นป	ี2560	ปริม�ณนำ้�ฝน

เพียงพอ	 ต้นทุเรียนได้รับนำ้�เต็มที่ทำ�ให้ต้น

สมบรูณ	์และสภ�พอ�ก�ศเยน็ชว่งตน้ทเุรยีน

กำ�ลงัออกดอก	ทำ�ใหก้�รออกดอกและตดิผลด	ี 

ประกอบกับร�ค�ทุเรียนในปีที่ผ่�นม�อยู่ 

ในเกณฑ์ดี	 จูงใจให้เกษตรกรดูแลเอ�ใจใส่ 

ม�กขึ้น	ส่งผลให้ภ�พรวมผลผลิตเพิ่มขึ้น

	 1.	ทุเรียนมีส่วนแบ่งก�รตล�ดโลก 

ร้อยละ	80

	 2.	 ปัจจุบันมีผู้รวบรวมผลผลิต	 (ล้ง)	 

ทีด่ำ�เนนิก�รโดยช�วจีนและเวยีดน�มเข�้

ม�รวบรวม	เพื่อส่งออกไปจีน	เวียดน�ม	 

และประเทศอื่น	ๆ	เพิ่มขึ้น

	 3.	ตล�ดใหมท่ีมี่ศกัยภ�พในก�รนำ�เข�้

ทเุรยีนสด	ไดแ้ก่	เก�หลีใต	้และนิวซแีลนด์

   

	 1.	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบ�ยส่งเสริม	

ก�รปลูกในเขตพื้นท่ีเหม�ะสม	 (Zoning)	 และต�มแผนที่	

เกษตร	 (Agri	 -	Map)	 ในลักษณะระบบส่งเสริมก�รเกษตร	

แบบแปลงใหญ่ต�มระบบ	 GAP	 เพ่ือให้สอดคล้องกับ	 

คว�มต้องก�รของตล�ด	

	 2.	ดำ�เนินก�รต�มยุทธศ�สตร์พัฒน�ผลไม้ไทยป	ี2558	-	 

2562	 ใน	 5	 ยุทธศ�สตร์	 ได้แก่	 ก�รบริห�รจัดก�รด้�น 

ก�รผลิต	 ด้�นก�รตล�ด	ก�รวิจัยและพัฒน�	พัฒน�องค์กร

และเกษตรกร	 และก�รพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลส�รสนเทศ	 

พรอ้มกบัก�รขบัเคลือ่นยทุธศ�สตรพ์ฒัน�ผลไมเ้ป็นร�ยภ�ค	

โดยเน้นเรื่องคุณภ�พและคว�มปลอดภัยเป็นสิ่งสำ�คัญ		      

	 3.	บรหิ�รจดัก�รอปุท�นใหส้อดคลอ้งกบัอปุสงค	์ในระดบั

จังหวัด						

	 4.	ลดต้นทุนก�รผลิต	 โดยลดก�รใช้ปัจจัยก�รผลิต	 

เพิม่ผลผลติตอ่ไร	่เพ่ิมชอ่งท�งบรหิ�รจดัก�ร	ว�งแผน	รวมทัง้ 

เพิ่มช่องท�งก�รตล�ด		



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

1.14 1.64 2.19 2.53 18.43 15.69 47.72 6.00 2.83 1.30 0.12 0.41 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 2560
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 20,000

5,001-20,000

2,001-5,000

≤ 2,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



มังคุด

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

 หมายเหตุ:	ก�รผลิตข้อ1-4	ป	ี2559-2560	ข้อมูลเบื้องต้น 

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)	 85,055	 84,101	 84,242

 2. เนื้อที่ให้ผล (ไร่)	 415,020	 418,058	 415,396

 3. ผลผลิต (ตัน)	 199,911	 187,367	 223,016

 4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 482	 448	 537

 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)	 18,240	 19,273	 16,810

 6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

 (บาท/ตัน)   

	 มังคุดคละ		 34,870	 35,560	 40,100

 7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)	 16,630	 16,287	 23,290

 8. มาตรฐาน   

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

   

1. ใช้ในประเทศ (ตัน)	 	 39,431	 57,187	 23,567

2. ส่งออกรวม (ตันสด) 1/	 	 178,689	 143,226	 205,542

	 2.1	มังคุดสด	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 178,384	 142,855	 205,468

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 4,331	 4,274	 7,435

	 2.2	มังคุดแช่แข็ง	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 305	 371	 74

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 19	 35	 10

3. นำาเข้า  

 มังคุดสด	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 18,209	 13,046	 6,093

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 465	 291	 113

4. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/   

	 3.1	มังคุดสด	 	 24,277	 29,919	 36,186

	 3.2	มังคุดแช่แข็ง	 	 62,646	 93,366	 130,000

5. คู่ค้าที่สำาคัญ   

	 4.1	มังคุดสด	 เวียดน�ม			จีน			ฮ่องกง		 	

	 4.2	มังคุดแช่แข็ง	 ไต้หวัน		เก�หลีใต้		ญี่ปุ่น				

6. คู่แข่งที่สำาคัญ	 อินโดนีเซีย	เวียดน�ม		 	

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน 

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

การค้า
 รายการ 2558 2559 2560

การผลิต
 รายการ 2558 2559 2560
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การผลิต การตลาด มาตรการ

	 	 	 	 	 	 	 เนื้อที่ให้ผล	ป	ี2560	ลดลง

จ�กปี	2559	เนื่องจ�กเกษตรกรโค่น 

ตนัมงัคดุท่ียนืตน้ต�ย	ใหผ้ลผลตินอ้ย 

และอ�ยุม�กทิ้ง	 ส่วนผลผลิตต่อไร่ 

เพ่ิมขึน้	เนือ่งจ�กในปทีีผ่�่นม�ตน้มงัคดุ 

ติดผลน้อย	 จึงมีระยะพักต้นสะสม

อ�ห�รน�นขึ้น	 ประกอบกับปล�ย

ป	ี2559	ถงึต้นป	ี2560	มีฝนตกทำ�ให้

ตน้มงัคดุสมบรูณด์	ีและมีอ�ก�ศเยน็

เหม�ะสมกับก�รออกดอกประกอบกบั	 

ในปี	2559	ร�ค�อยู่ในเกณฑ์ดี	จูงใจ 

ให้เกษตรกรดูแลเพิ่มขึ้น	 ส่งผลให้

ผลผลิตในภ�พรวมเพิ่มขึ้น

	 1.	ปัจจุบันมีผู้รวบรวมผลผลิต	 (ล้ง)	 

ที่ดำ�เนินก�รโดยช�วจีน	 และเวียดน�ม 

เข้�ม�รวบรวมเพื่อส่งออกไปประเทศจีน	

และประเทศอื่น	ๆ	เพิ่มขึ้น

	 2.	 ตล�ดใหม่ที่มีศักยภ�พในก�ร 

นำ�เข้�มังคุดแช่เย็นแช่แข็ง	 ได้แก่	 ไต้หวัน	

และเก�หลีใต้	

	 3.	ไทยมีก�รนำ�เข้�มังคุดสดจ�ก

อินโดนีเซียเพิ่มขึ้น	 เพ่ือส่งต่อไปยัง 

ประเทศทีส่�ม	ไดแ้ก	่จีน	โดยผ�่นประเทศ

เวียดน�ม	

	 1.	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบ�ยส่งเสริม	

ก�รปลูกในเขตพื้นท่ีเหม�ะสม	 (Zoning)	 และต�มแผนที่	

เกษตร	 (Agri	 -	Map)	 ในลักษณะระบบส่งเสริมก�รเกษตร	

แบบแปลงใหญ่ต�มระบบ	 GAP	 เพ่ือให้สอดคล้องกับ	 

คว�มต้องก�รของตล�ด	

	 2.	ดำ�เนินก�รต�มยุทธศ�สตร์พัฒน�ผลไม้ไทยปี	2558	-	 

2562	 ใน	 5	 ยุทธศ�สตร์	 ได้แก่	 ก�รบริห�รจัดก�รด้�น 

ก�รผลิต	 ด้�นก�รตล�ด	ก�รวิจัยและพัฒน�	พัฒน�องค์กร

และเกษตรกร	 และก�รพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลส�รสนเทศ	

พร้อมกับก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์พัฒน�ผลไม้เป็น 

ร�ยภ�ค	 โดยเน้นเรื่องคุณภ�พและคว�มปลอดภัยเป็น

สิ่งสำ�คัญ        

	 3.	บริห�รจัดก�รอุปท�นให้สอดคล้องกับอุปสงค์	 

ในระดับจังหวัด						

	 4.	ลดต้นทุนก�รผลิต	 โดยลดก�รใช้ปัจจัยก�รผลิต	 

เพิม่ผลผลติตอ่ไร	่เพิม่ชอ่งท�งบรหิ�รจดัก�ร	ว�งแผน	รวมทัง้ 

เพิ่มช่องท�งก�รตล�ด		



ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

0.06 0.11 0.01 3.14 21.13 35.06 19.59 14.07 4.13 0.78 0.95 0.97 จันทบุรี	ตร�ด	

สุร�ษฎร์ธ�นี

นครศรีธรรมร�ช	

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 2560

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทย
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 5,000

2,001-5,000

501-2,000

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



เงาะ

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)	 47,443	 46,722	 45,695

 2. เนื้อที่ให้ผล (ไร่)	 260,320	 252,803	 252,784

 3. ผลผลิต (ตัน)	 284,154	 191,953	 249,004

 4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 1,092	 759	 985

 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)	 9,507	 12,425	 10,450

 6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

 (บาท/ตัน)   

	 	เง�ะโรงเรียนคละ	 	22,070		 	34,200		 	25,390	

 7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)	 	12,563		 	21,775		 	14,940	

 8. มาตรฐาน   

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

 

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน)	 	271,290	 182,411	 233,271
 2. ส่งออก (ตันสด) 1/	 	 12,864	 9,542	 15,733
	 	2.1	 เง�ะสด	 	 	
		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 6,943	 2,233	 9,333
		 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 	 182.62	 112.07	 183.17
	 	2.2	 เง�ะบรรจุภ�ชนะอัดลม	 	 	
		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 	2,063		 	2,305		 	2,199	
		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 		130.19		 	157.70		 	140.96	
	 2.3	 เง�ะสอดไส้สับปะรด
	 	 ในนำ้�เชื่อม		 	 	
		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 	4,295		 	5,751		 	4,699	
	 	 	มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 		194.16		 	279.24		 	189.58	
 3. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/   
	 3.1	 เง�ะสด		 	 26,302	 50,188	 19,626
		 3.2	 เง�ะบรรจุภ�ชนะอัดลม		 	 63,105	 68,422	 64,102
		 3.3	 เง�ะสอดไส้สับปะรด		 	 45,211	 48,558	 40,345
	 	 ในนำ้�เชื่อม
 4. คู่ค้าที่สำาคัญ   
		 4.1	 เง�ะสด		 	เวียดน�ม	สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์	
	 	 	 	เมียนม�		
		 4.2	 เง�ะบรรจุภ�ชนะอัดลม	 	จีน	เมียนม�	กัมพูช�		 	
		 4.3	 เง�ะสอดไส้สับปะรด		 	สหรัฐอเมริก�	สิงคโปร์	เมียนม�
	 	 ในนำ้�เชื่อม	 	
5.	คู่แข่งที่สำ�คัญ	 	อินโดนีเซีย	เวียดน�ม	 	

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน 

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

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

หมายเหตุ: 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2559-2560	ข้อมูลเบื้องต้น

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

		 	 		เง�ะสด	0.734	กก. = เง�ะสอดไส้สับปะรดในนำ้�เชื่อม	1	กก.		

 

การค้า
 รายการ 2558 2559  2560

การผลิต
 รายการ 2558 2559 2560
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การผลิต การตลาด มาตรการ

	 เนื้อที่ให้ผล	ปี	2560	ลดลง
จ�กป	ี2559	เนื่องจ�กเกษตรกร
ในแหล่งผลิตสำ�คัญของประเทศ	
(ภ�คใต้)	 โค่นต้นเง�ะเพื่อเปลี่ยน
ไปปลูกพืชอื่น	 เช่น	 ทุเรียนและ
ป�ล์มนำ้�มัน	สำ�หรับผลผลิตต่อไร ่
เพิ่มข้ึน	 เนื่องจ�กสภ�พอ�ก�ศ 
เอ้ืออำ�นวย	ตน้เง�ะสมบรูณ์ทำ�ให้
เง�ะออกดอกและติดผลดีกว่� 
ปี	2559	ส่งผลใหภ้�พรวมผลผลติ
เพิ่มขึ้น

    	1.	เง�ะส่วนใหญ่ผลิตเพื่อบริโภค

ภ�ยในประเทศม�กกว่�ร้อยละ	 90	

และที่เหลือแปรรูปส่งออก 

   2.	 ตล�ดใหม่ที่มีศักยภ�พในก�ร											
นำ�เข�้	เง�ะสด	ไดแ้ก	่ซ�อดิุอ�ระเบยี	โอม�น	 
และบ�ร์เรน	 เง�ะบรรจุภ�ชนะอัดลม	 
ได้แก่	 ญี่ปุ่น	 และเก�หลีใต้	 เง�ะสอดไส้ 
สับปะรดในนำ้�เชื่อม	ได้แก่	อิสร�เอล	
 

	 1.	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบ�ยส่งเสริม	

ก�รปลูกในเขตพื้นที่เหม�ะสม	 (Zoning)	 และต�มแผนที่	

เกษตร	 (Agri	 -	Map)	 ในลักษณะระบบส่งเสริมก�รเกษตร	

แบบแปลงใหญ่ต�มระบบ	 GAP	 เพ่ือให้สอดคล้องกับ	 

คว�มต้องก�รของตล�ด	

	 2.	ดำ�เนินก�รต�มยุทธศ�สตร์พัฒน�ผลไม้ไทยปี	2558	-	 

2562	 ใน	 5	 ยุทธศ�สตร์	 ได้แก่	 ก�รบริห�รจัดก�รด้�น 

ก�รผลิต	 ด้�นก�รตล�ด	ก�รวิจัยและพัฒน�	พัฒน�องค์กร

และเกษตรกร	 และก�รพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลส�รสนเทศ	

พร้อมกับก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์พัฒน�ผลไม้เป็น 

ร�ยภ�ค	 โดยเน้นเรื่องคุณภ�พและคว�มปลอดภัยเป็น

สิ่งสำ�คัญ								

	 3.	บรหิ�รจดัก�รอปุท�นใหส้อดคลอ้งกบัอปุสงค	์ในระดบั

จังหวัด						

	 4.	ลดต้นทุนก�รผลิต	 โดยลดก�รใช้ปัจจัยก�รผลิต	 

เพิม่ผลผลติตอ่ไร	่เพ่ิมชอ่งท�งบรหิ�รจดัก�ร	ว�งแผน	รวมทัง้ 

เพิ่มช่องท�งก�รตล�ด		



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกลิ้นจี่ของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

0.02 3.81 58.23 34.72 3.22 เชียงใหม่	เชียงร�ย	

พะเย�	น่�น	

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 2560
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 5,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



ลิ้นจี่

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)	 25,385	 24,894	 19,536

 2. เนื้อที่ให้ผล (ไร่)	 119,194	 110,904	 110,334

 3. ผลผลิต (ตัน)	 52,142	 30,514	 46,063

 4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 	437		 	275		 	417	

 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)	 15,642	 23,826	 17,484

 6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

 (บาท/ตัน)   

	 	ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยเกรด	A	 15,770	 27,590	 20,220

 7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)	 128	 3,764	 2,736

 8. มาตรฐาน   

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

1. ใช้ในประเทศ (ตัน)	 	 	42,216		 	20,281		 36,458	

2. ส่งออก (ตันสด)1/	 	 	9,926		 	10,234		 	9,605		

		 2.1	 ลิ้นจี่สด	 	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 							4,260									4,748										4,900	

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 											73														98											135	

  2.2  ลิ้นจี่บรรจุภาชนะอัดลม    

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 							5,611										5,371								4,572		

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 									308												303												266		

		 2.3	 ลิ้นจี่อบแห้ง	 	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 												3															8															5		

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 												1															1															1		

		 2.4		ลิ้นจี่แช่แข็ง	 	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 										23														33														83		

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 											2																3														9		

3. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/    

		 3.1	 ลิ้นจี่สด	 		 17,229		 	20,685		 	27,551		

	 3.2	 ลิ้นจี่บรรจุภ�ชนะอัดลม	 		 54,847		 	56,493		 	58,180		

		 3.3	 ลิ้นจี่อบแห้ง	 		 183,939		 	98,114		 	200,000	

		 3.4	 ลิ้นจี่แช่แข็ง	 		 93,575		 	93,608		 	108,434	

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.ค. (พ.ค.-มิ.ย. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)  

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

หมายเหตุ: ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2559-2560	ข้อมูลเบื้องต้น	

 

การค้า
 รายการ 2558 2559 2560

การผลิต
 รายการ 2558 2559 2560
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การผลิต การตลาด มาตรการ

	 เนื้อที่ให้ผล	 ปี	 2560	 ลดลงจ�กปี	 2559	

เนือ่งจ�กเกษตรกรในภ�คกล�งปรบัเปลีย่นไปปลกู 

ส้มโอ	 และมะพร้�วนำ้�หอม	 ซ่ึงให้ผลตอบแทน 

ทีด่กีว�่	สว่นผลผลติตอ่ไรเ่พิม่ขึน้	เนือ่งจ�กปี	2560	 

ลิน้จีแ่ทงช่อดอกม�กกว่�ป	ี2559	และมีก�รพักตัว 

สะสมอ�ห�รเต็มที่	 ประกอบกับสภ�พอ�ก�ศ 

เอื้ออำ�นวยต่อก�รออกดอกติดผล	ไม่กระทบแล้ง

เหมือนปี	 2559	 และร�ค�ที่เกษตรกรข�ยได้อยู่

ในเกณฑ์ดี	 จูงใจให้เกษตรกรบำ�รุงรักษ�เพิ่มขึ้น	

ส่งผลให้ผลผลิตในภ�พรวมเพิ่มขึ้นด้วย

	 1.	 ผลผลิตลิน้จี่กว�่รอ้ยละ	30	สง่ออกไปตล�ด

ต่�งประเทศ	เช่น	จีน	แต่ส่วนม�กจะมีก�รบริโภค

ภ�ยในประเทศ	ซึ่งอยู่ในรูปลิ้นจี่สด

		 2.	 ก�รสง่ออกลิน้จีส่ดและผลิตภณัฑ์ส่วนม�กกว�่

ร้อยละ	90	อยู่ในรูปลิ้นจี่สด	และลิ้นจี่บรรจุภ�ชนะ

อัดลม

	 3.	 ตล�ดคู่ค้�ที่สำ�คัญที่มีศักยภ�พสำ�หรับลิ้นจี่

บรรจุภ�ชนะอัดลม	 ได้แก่	 สหรัฐอเมริก�	 ล้ินจี่

แช่แข็ง	ได้แก	่กลุ่มประเทศสหภ�พยุโรป	(ฝรั่งเศส	

และเยอรมนี)		 	 	

	 1.	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบ�ยส่งเสริม	

ก�รปลูกในเขตพื้นที่เหม�ะสม	 (Zoning)	 และต�มแผนที่	

เกษตร	(Agri	-	Map)	ในลักษณะระบบส่งเสริมก�รเกษตร	

แบบแปลงใหญ่ต�มระบบ	 GAP	 เพื่อให้สอดคล้องกับ	 

คว�มต้องก�รของตล�ด	

	 2.	ดำ�เนนิก�รต�มยทุธศ�สตรพ์ฒัน�ผลไมไ้ทยป	ี2558	-	 

2562	 ใน	 5	 ยุทธศ�สตร์	 ได้แก่	 ก�รบริห�รจัดก�รด้�น 

ก�รผลิต	ด�้นก�รตล�ด	ก�รวิจัยและพัฒน�	พัฒน�องค์กร

และเกษตรกร	และก�รพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลส�รสนเทศ	

พร้อมกับก�รขับเคล่ือนยุทธศ�สตร์พัฒน�ผลไม้เป็น 

ร�ยภ�ค	 โดยเน้นเรื่องคุณภ�พและคว�มปลอดภัยเป็น

สิ่งสำ�คัญ        

	 3.	บริห�รจัดก�รอุปท�นให้สอดคล้องกับอุปสงค์	 

ในระดับจังหวัด						

	 4.	ลดต้นทุนก�รผลิต	 โดยลดก�รใช้ปัจจัยก�รผลิต	 

เพิ่มผลผลิตต่อไร่	 เพิ่มช่องท�งบริห�รจัดก�ร	 ว�งแผน	 

รวมทั้งเพิ่มช่องท�งก�รตล�ด		



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกลองกองของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

0.01 0.01 0.25 3.77 11.41 16.88 25.11 25.75 13.35 2.13 1.33 นร�ธิว�ส	 

ยะล�	จันทบุรี	อุตรดิตถ์

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 2560
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 20,000

10,001-20,000

2,001-10,000

≤ 2,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



การค้า
 รายการ 2558 2559 2560

การผลิต
 รายการ 2558 2559 2560
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ลองกอง

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

หมายเหตุ: ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2559-2560	ข้อมูลเบื้องต้น	

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)	 112,043	 108,458	 104,018

 2. เนื้อที่ให้ผล (ไร่)	 329,924	 312,065	 294,829

 3. ผลผลิต (ตัน)	 123,422	 107,966	 48,059

 4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 374	 346	 163

 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)	 25,936	 26,705	 64,040

 6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

 (บาท/ตัน)   

		 ลองกองคละ		 20,480	 42,940	 39,750

 7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)	 -5,456	 16,235	 -24,290

 8. มาตรฐาน   

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

1. ใช้ในประเทศ (ตัน)	 	 121,977	 105,673	 47,308

2. ส่งออก1/    

	 ลองกองสด	 	 	

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 	1,445		 	2,293		 	752	

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 25.75	 34.14	 31.00

3. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/ 	 17,820	 14,887	 41,223

4. คู่ค้าที่สำาคัญ	 		เวียดน�ม	สิงคโปร์	กัมพูช�		 	

5. คู่แข่งสำาคัญ	 	ม�เลเซีย	 	 	 	

 

   

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน   

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

การผลิต การตลาด มาตรการ

		 เน้ือทีใ่หผ้ล	ป	ี2560	ลดลงจ�กป	ี2559	
เนือ่งจ�กในแหลง่ผลิตภ�คกล�ง	และภ�คใต	้ 
เกษตรกรบ�งสว่นปรบัเปลีย่นไปปลกูทเุรียน	
และไม้ผลอื่น	ซึ่งให้ผลตอบแทนที่สูงกว�่	
แต่แหล่งผลิตในภ�คเหนือ	 เนื้อท่ีให้ผล 
เพ่ิมขึ้นจ�กต้นที่ปลูกใหม่ในปี	 2554	 
เริ่มให้ผลผลิตได้ในปี	 2560	 สำ�หรับ 
ผลผลิตต่อไร่ลดลง	 จ�กสภ�พอ�ก�ศ 
ไมเ่อือ้อำ�นวย	ฝนม�เรว็ทำ�ใหไ้มม่ชีว่งแลง้
ทีเ่หม�ะสำ�หรบัก�รออกดอกของลองกอง	
จึงแตกยอดอ่อนแทนก�รออกดอก

		 1.	 ตล�ดทัง้ในและต�่งประเทศมคีว�ม
ต้องก�รอย่�งต่อเนื่อง	แต่มีปัญห�เรื่องมด	 
และแมลงที่ติดไปกับช่อผล	 ส่วนใหญ่ 
จึงส่งออกไปยังประเทศในอ�เซียน	
	 2.	 มีก�รกระจ�ยผลผลิตเชื่อมโยง
ออกนอกพื้นที่	3	จังหวัดช�ยแดนใต้ตลอด 
ห่วงโซ่อุปท�น	
		 3.	 ตล�ดใหม่ท่ีมีศักยภ�พในก�ร 
นำ�เข�้เพิม่ขึน้	ไดแ้ก	่สหรฐัอ�หรบัเอมเิรตส

	 1.	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบ�ย 

สง่เสรมิ	ก�รปลกูในเขตพืน้ทีเ่หม�ะสม	(Zoning)	 

และต�มแผนที่เกษตร	(Agri	-	Map)	ในลักษณะ

ระบบสง่เสรมิก�รเกษตร	แบบแปลงใหญ่ต�มระบบ	

GAP	เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัคว�มตอ้งก�รของตล�ด	

	 2.	ดำ�เนนิก�รต�มยุทธศ�สตรพ์ฒัน�ผลไมไ้ทย 

ปี	 2558	 -	 2562	 ใน	 5	 ยุทธศ�สตร์	 ได้แก่	 

ก�รบริห�รจัดก�รด้�นก�รผลิต	 ด้�นก�รตล�ด	

ก�รวิจัยและพัฒน�	พัฒน�องค์กรและเกษตรกร	

และก�รพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลส�รสนเทศ	 

พร้อมกับก�รขับเคล่ือนยุทธศ�สตร์พัฒน� 

ผลไม้เป็นร�ยภ�ค	 โดยเน้นเรื่องคุณภ�พ 

และคว�มปลอดภัยเป็นสิ่งสำ�คัญ								

	 3.	บริห�รจัดก�รอุปท�นให้สอดคล้องกับ 

อุปสงค์	ในระดับจังหวัด						

	 4.	ลดต้นทุนก�รผลิต	 โดยลดก�รใช้ปัจจัย 

ก�รผลิต	 เพิ่มผลผลิตต่อไร่	 เพิ่มช่องท�งบริห�ร

จัดก�ร	ว�งแผน	รวมทั้งเพิ่มช่องท�งก�รตล�ด		



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก
      

หมายเหตุ :	 ร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร	 	 	 	 	 	
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 30,000

10,001-30,000

1,001-10,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

3.81 9.64 16.03 24.43 19.60 9.75 3.63 1.16 2.19 3.21 4.24 2.31 พิษณุโลก		เชียงใหม่	

ประจวบคีรีขันธ์	

สุพรรณบุรี	นครร�ชสีม�

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 2560



มะม่วง

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

หมายเหตุ: 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-3	ปี	2560	ข้อมูลพย�กรณ์	 	 	 	 	 	

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

1. เนื้อที่ให้ผล  (ไร่)	 1,971,370	 1,964,662	 1,967,904

2. ผลผลิต (ตัน)	 2,582,495	 2,559,955	 2,877,075

3. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 1,310	 1,303	 1,462

4. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)	 6,190	 6,074	 5,650

5. ราคาที่เกษตรกรขายได้  

	 (บ�ท/ตัน)	 	 	

	 มะม่วงคละ	 26,430	 35,980	 32,770

6. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 20,240	 29,906	 27,120

7. มาตรฐาน     

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

	 7.2	ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมนำ้�มะม่วงในภ�ชนะบรรจุ	

	 	 มอก.	519	-	2527	 	 	

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน)	 		2,511,420		 	2,488,867				2,803,603

 2. ส่งออกรวม (ตันสด) 1/	 	 	71,075		 	71,088		 73,472

	 2.1	มะม่วงสด	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 33,903	 33,347	 30,784

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 		 1,211		 	1,223		 1,332

	 2.2	มะม่วงบรรจุภ�ชนะอัดลม	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 26,907	 28,026	 24,061

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 	1,268		 	1,405		 1,213

	 2.3	มะม่วงอบแห้ง	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 	628		 	731		 1,603

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 	191		 	207		 437

	 2.4	มะม่วงแช่แข็ง	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 3,985	 2,409	 2,596

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 480	 365	 342

3. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/   

	 3.1	มะม่วงสด	 	 35,723	 36,676	 43,269

	 3.2	มะม่วงบรรจุภ�ชนะอัดลม	 	 47,125	 50,143	 50,414

	 3.3	มะม่วงอบแห้ง	 	 304,272	 282,954	 272,614

	 3.4	มะม่วงแช่แข็ง	 	 120,397	 151,699	 131,741

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. (มี.ค.-พ.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)     

      

หมายเหตุ :	 ร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร	 	 	 	 	 	

การค้า
 รายการ 2558 2559 2560

การผลิต
 รายการ 2558 2559 2560
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การผลิต การตลาด
มาตรการ

							เนื้อที่ให้ผลปี	2560	เพิ่มขึ้น	จ�กป	ี2559	

เนื่องจ�กร�ค�มะม่วงปรับตัวสูงขึ้นอย่�งต่อเนื่อง	

ทำ�ใหเ้กษตรกรนิยมปลกูเพิม่ขึน้	เพือ่บรโิภคภ�ยใน

ประเทศและส่งออก	สว่นผลผลิตและผลผลติตอ่ไร ่

เพิ่มขึ้น	 จ�กปริม�ณนำ้�ฝนและสภ�พอ�ก�ศ 

เอือ้อำ�นวยตอ่ก�รออกดอกตดิผลม�กกว�่ป	ี2559	

รวมทั้งร�ค�ที่เกษตรกรข�ยได้มีแนวโน้มสูงขึ้น 

จึงจูงใจให้เกษตรกรดูแลใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้น	

	 1.	บริโภคในประเทศม�กกว่�ร้อยละ	 90 

	ในรูปผลสด																																																										

	 2.	พันธุ์ที่ส่งออกม�ก	 ได้แก่	 นำ้�ดอกไม้มห�ชนก	

และเขียวเสวย																																					

	 3.	ตล�ดใหม่ท่ีมีศักยภ�พในก�รนำ�เข้�มะม่วงสด

ได้แก	่ญี่ปุ่น	จีน																										

	 4.	ฟิลิปปินส์	 และเวียดน�ม	 เป็นคู่แข่งสำ�คัญ 

ในตล�ดเก�หลีใต้																																														

	 5.	อินโดนีเซียอนุญ�ตให้นำ�เข้�มะม่วงจ�กไทย

เดือนเมษ�ยน	-	กรกฎ�คม																											

	 6.	มะมว่งเศรษฐกจิตวัใหม	่ได้แก	่มะม่วงแกว้ขมิน้	 

ลักษณะผลโต	 รสช�ติดีนิยมรับประท�นผลดิบ	 

เป็นที่ต้องก�รของตล�ดผลดิบ	 และโรงง�นแปรรูป	 

มีก�รนำ�เข้�จ�กกัมพูช�เพื่อบริโภค	และส่งออกต่อไป	 

ยงัม�เลเซยี	รวมทัง้ก�รขย�ยพนัธุป์ลูกภ�ยในประเทศ

ของไทยเอง	

	 1.	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบ�ยส่งเสริม	

ก�รปลูกในเขตพื้นที่เหม�ะสม	 (Zoning)	 และต�มแผนที่	

เกษตร	(Agri	-	Map)	ในลักษณะระบบส่งเสริมก�รเกษตร	

แบบแปลงใหญ่ต�มระบบ	 GAP	 เพื่อให้สอดคล้องกับ	 

คว�มต้องก�รของตล�ด	

	 2.	ดำ�เนนิก�รต�มยทุธศ�สตรพ์ฒัน�ผลไมไ้ทยป	ี2558	-	 

2562	 ใน	 5	 ยุทธศ�สตร์	 ได้แก่	 ก�รบริห�รจัดก�รด้�น 

ก�รผลิต	ด�้นก�รตล�ด	ก�รวิจัยและพัฒน�	พัฒน�องค์กร

และเกษตรกร	และก�รพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลส�รสนเทศ	

พร้อมกับก�รขับเคล่ือนยุทธศ�สตร์พัฒน�ผลไม้เป็น 

ร�ยภ�ค	 โดยเน้นเรื่องคุณภ�พและคว�มปลอดภัยเป็น

สิ่งสำ�คัญ								

	 3.	บริห�รจัดก�รอุปท�นให้สอดคล้องกับอุปสงค์	 

ในระดับจังหวัด						

	 4.	ลดต้นทุนก�รผลิต	 โดยลดก�รใช้ปัจจัยก�รผลิต	 

เพิ่มผลผลิตต่อไร่	 เพิ่มช่องท�งบริห�รจัดก�ร	 ว�งแผน	 

รวมทั้งเพิ่มช่องท�งก�รตล�ด		



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกส้มเขียวหวานของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

19.82 17.00 9.10 3.10 1.41 1.18 1.20 2.82 2.87 7.16 15.97 18.37 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 2560

      

หมายเหตุ :	 ร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร	 	 	 	 	 	52

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 1,000

201-1,000

≤ 200

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



      

หมายเหตุ :	 ร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร	 	 	 	 	 	 53

ส้มเขียวหวาน

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

หมายเหตุ: 		ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2560	ข้อมูลเบื้องต้น	

 

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)	 4,764	 5,609	 5,883

 2. เนื้อที่ให้ผล (ไร่)	 78,580	 80,020	 83,398

 3. ผลผลิต (ตัน)	 140,884	 146,526	 164,774

 4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 1,793	 1,831	 1,976

 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)	 12,630	 11,813	 11,759

 6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

 (บาท/ตัน)   

	 ส้มเขียวหว�นคละ		 39,920	 46,670	 34,240

 7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)	 27,290	 34,857	 22,481

 8. มาตรฐาน   

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

 

   

1. ใช้ในประเทศ (ตัน)	 	 	132,859		 	138,245		 	153,775	

2. ส่งออกรวม (ตันสด)1/	 	 	3,547		 	4,507		 	2,287	

	 2.1	 ส้มเขียวหว�นสด	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 721	 546	 862

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 20.44	 10.88	 17.12

	 2.2	 ส้มแมนด�รินสด	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 358	 494	 474

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 32.21	 24.84	 12.02

		 2.3	 ส้มเปลือกบ�งอื่น	ๆ	สด	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 2,388	 3,347	 525

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 77.21	 79.27	 33.45

		 2.4		ส้มอื่น	ๆ	สด	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 80	 119	 426

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 3.01	 3.35	 15.67

 3. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/   

		 3.1	 ส้มเขียวหว�นสด	 	 	28,355		 	19,946		 	19,861	

		 3.2	 ส้มแมนด�รินสด	 	 	89,885		 	50,232		 	25,312	

		 3.3	 ส้มเปลือกบ�งอื่น	ๆ	สด	 	 	32,332		 	23,683		 	63,726	

 4. คู่ค้าที่สำาคัญ   

		 4.1	 ส้มเขียวหว�นสด	 จีน	เมียนม�	ฮ่องกง		 	 		

	 4.2	 ส้มแมนด�รินสด	 	จีน	ฮ่องกง	ล�ว	 	

	 4.3	 ส้มเปลือกบ�งอื่น	ๆ	สด	 ฮ่องกง	สหรัฐอเมริก�	สิงคโปร	์			 	

 5. คู่แข่งที่สำาคัญ	 จีน	เวียดน�ม	ฟิลิปปินส์	 	

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน    

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

 การผลิต การตลาด

มาตรการ

	 เนื้อที่ให้ผล	 ป	ี 2560	 เพิ่มขึ้นจ�ก 

ปี	 2559	 เนื่องจ�กส้มเขียวหว�นเป็น 

ผลไม้ที่ได้รับคว�มนิยมในก�รบริโภค 

ตล�ดยังมีคว�มต้องก�รเพิ่มขึ้นท้ังด้�น 

ก�รบรโิภค	และก�รแปรรปู	เกษตรกรจึง 

ปรบัเปลีย่นพืน้ทีน่�	เพ่ือปลกูสม้เขยีวหว�น 

แทน	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	 

จ�กร�ค�ส้มเขียวหว�นที่ข�ยหน้�สวน

มีร�ค�สูงขึ้น	 จึงจูงใจให้เกษตรกรดูแล

ส้มเขียวหว�นเป็นอย�่งดี

					1.	 ผลผลิตส้มม�กกว่�ร้อยละ	90	เป็น 

ก�รบริโภคภ�ยในประเทศ	

	 2.	 ก�รสง่ออกสม้และผลติภณัฑม์�กกว�่

ร้อยละ	90	อยู่ในรูปส้มสดและนำ้�ส้ม

	 3.	 ตล�ดส่งออกส้มสดที่มีศักยภ�พ	

ได้แก่	จีน	และฮ่องกง	

     

    

    

การค้า
 รายการ 2558 2559 2560

การผลิต
 รายการ 2558 2559 2560

	 1.	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบ�ยส่งเสริม	

ก�รปลูกในเขตพื้นท่ีเหม�ะสม	 (Zoning)	 และต�มแผนที่	

เกษตร	 (Agri	 -	Map)	 ในลักษณะระบบส่งเสริมก�รเกษตร	

แบบแปลงใหญ่ต�มระบบ	 GAP	 เพ่ือให้สอดคล้องกับ	 

คว�มต้องก�รของตล�ด	

	 2.	ดำ�เนินก�รต�มยุทธศ�สตร์พัฒน�ผลไม้ไทยป	ี2558	-	 

2562	 ใน	 5	 ยุทธศ�สตร์	 ได้แก่	 ก�รบริห�รจัดก�รด้�น 

ก�รผลิต	 ด้�นก�รตล�ด	ก�รวิจัยและพัฒน�	พัฒน�องค์กร

และเกษตรกร	 และก�รพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลส�รสนเทศ	

พร้อมกับก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์พัฒน�ผลไม้เป็น 

ร�ยภ�ค	โดยเน้นเร่ืองคณุภ�พและคว�มปลอดภยัเปน็สิง่สำ�คญั								

	 3.	บรหิ�รจดัก�รอปุท�นใหส้อดคลอ้งกบัอปุสงค	์ในระดบั

จังหวัด						

	 4.	ลดต้นทุนก�รผลิต	 โดยลดก�รใช้ปัจจัยก�รผลิต	 

เพิม่ผลผลติตอ่ไร	่เพ่ิมชอ่งท�งบรหิ�รจดัก�ร	ว�งแผน	รวมทัง้ 

เพิ่มช่องท�งก�รตล�ด		



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกส้มโอของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก
      

หมายเหตุ :	 ร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร	 	 	 	 	 	
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 2,000

501-2,000

201-500

≤ 200

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

6.87 6.23 7.45 5.67 15.60 2.79 7.71 10.97 16.86 10.70 5.93 3.22 พิจิตร	สมุทรสงคร�ม	

นครปฐม	เชียงร�ย

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 2560



ส้มโอ

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

หมายเหตุ: ก�รผลิต	ข้อ	1-3	ป	ี2560	ข้อมูลพย�กรณ์	 	 	 	 	 	

 1. เนื้อที่ให้ผล (ไร่) 169,374	 168,963	 173,620 

 2. ผลผลิต (ตัน) 226,114	 240,265	 250,534 

 3. ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 1,335	 1,422	 1,443	

 4. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 9,410	 8,590	 8,610

 5. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

 (บาท/ตัน)   

     ส้มโอพันธุ์ทองดีขนาดกลาง  36,180		 	33,910		 	24,700	

 6. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 26,770	 25,320	 16,090

 7. มาตรฐาน   

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

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน) 		 213,934		 	221,374	 212,694	 

 2. ส่งออก  1/    

 ส้มโอสด	 	 	

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 	12,180		 	18,891		 	37,840	

	 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 	 	271.63		 	376.73		 	615.05	

 3. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/ 	 	22,302		 	19,942		 	16,254	

 4. คู่ค้าที่สำาคัญ จีน  เวียดนาม  ฮ่องกง    

 5 คู่แข่งที่สำาคัญ อิสราเอล  เวียดนาม  

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน 

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

      

หมายเหตุ :	 ร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร	 	 	 	 	 	

การค้า
 รายการ 2558 2559 2560

การผลิต
 รายการ 2558 2559 2560
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การผลิต การตลาด มาตรการ

	 เนื้อที่ให้ผลปี	 2560	 เพิ่มขึ้นจ�ก 
ปี	 2559	 เนื่องจ�กส้มโอที่ปลูกใหม่ใน 
ป	ี2557	เริม่ใหผ้ลในปนีี	้อกีทัง้ในหล�ยพืน้ท่ี
ยงัมกี�รสง่เสรมิใหป้ลกูสม้โอให้เป็นสนิค้�
ขึน้ชือ่ประจำ�ทอ้งถ่ิน	สำ�หรบัผลผลติตอ่ไร่
เพ่ิมขึน้	เนือ่งจ�กสภ�พอ�ก�ศเอือ้อำ�นวย	 
ไมป่ระสบปญัห�ภยัแลง้	มีผลผลติเพยีงพอ 
ต่อคว�มต้องก�รของตล�ด

		 1.	 ต้ังแต่เดือนเมษ�ยน	 2560	 ไทย
ส�ม�รถส่งออกส้มโอพันธุ์ทองดีไปญี่ปุ่น	
ภ�ยใต้สิทธิประโยชน์คว�มตกลงหุ้นส่วน
ท�งเศรษฐกจิไทย-ญีปุ่น่	(JTEPA)	โดยอตัร�
ภ�ษีนำ�เข้�เหลือร้อยละ	0
	 2.	 สดัสว่นมลูค�่ก�รสง่ออกไปตล�ดจนี
ประม�ณร้อยละ	 50	 และสัดส่วนปริม�ณ 
ก�รส่งออกไปตล�ดเวียดน�มร้อยละ	60
	 3.	 ตล�ดฮอ่งกงและยโุรปนยิมพนัธุท์องด	ี 
ตล�ดคุนหมิงนิยมพันธุ์ข�วใหญ่	 ทองดี	 
โดยตล�ดจีนและฮ่องกง	 นิยมใช้ในก�ร
ประกอบพิธีต�่ง	ๆ	ทุกเทศก�ลโดยเฉพ�ะ
ช่วงเดือนกันย�ยน		 	 	

	 1.	 ส่งเสริมก�รปลูกในเขตเหม�ะสม	 
(Zoning)	 และต�มแผนที่เกษตร	 (Agri	 –	
Map)	ในลักษณะระบบส่งเสริมก�รเกษตร
แบบแปลงใหญ	่ต�มหลกั	GAP	ใหส้อดคลอ้ง
กับคว�มต้องก�รของตล�ด
	 2.	ผลักดันก�รขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีท�ง
ภูมิศ�สตร์สินค้�	 GI	 พื้นที่ปลูกส้มโอข�ว
แตงกว�ชัยน�ท	 ส้มโอนครชัยศรี	 ส้มโอ
ทับทิมสย�มนครศรีธรรมร�ชและส่งเสริม
ให้ผลิตส้มโอนอกฤดูโดยผลผลิตจะออก 
สู่ตล�ดในช่วงเดือน	พฤษภ�คม-ตุล�คม	
  
   



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกล้วยไข่ของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก
      

หมายเหตุ :	 ร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร	 	 	 	 	 	
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 2,000

501-2,000

201-500

≤ 200

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

18.47 5.24 5.17 7.56 6.33 6.69 7.94 7.75 13.65 8.57 6.49 6.14 จันทบุรี	นครสวรรค์	

เพชรบุรี	กำ�แพงเพชร

ก�ญจนบุรี

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 2560



กล้วยไข่

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

หมายเหตุ: ก�รผลิต	ข้อ	1-	3	ปี	2560	ข้อมูลพย�กรณ์	 	 	 	 	

1. เนื้อที่ให้ผล (ไร่)	 54,765	 49,470	 50,059

2. ผลผลิต (ตัน)	 146,468	 111,604	 115,887

3. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 2,675	 2,256	 2,315

4. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)	 5,369	 6,423	 6,260

5. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

 (บาท/ตัน)   

	 -	กล้วยไข่คละ	 12,232	 12,970	 13,910

6. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)	 6,863	 6,547	 7,650

7. มาตรฐาน   

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

1. ใช้ในประเทศ (ตัน)	 		 119,312		 	92,299	 94,708	

  

2. ส่งออก 1/   

	 กล้วยไข่สด	 	 	

	 ปริม�ณ		(ตัน)	 		 27,156		 	19,305		 	21,179	

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 		 290.46		 	220.62		 	337.59	

3. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/	 		 10,696		 	11,428		 	15,940	

4. คู่ค้าที่สำาคัญ	 จีน			เวียดน�ม		ฮ่องกง			 	

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน  

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

 รายการ 2558 2559 2560
การผลิต

 รายการ 2558 2559 2560

      

หมายเหตุ :	 ร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร	 	 	 	 	 	
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การผลิต การตลาด มาตรการ

	 เนื้อที่ให้ผลปี	 2560	 เพิ่มขึ้นจ�ก 
ป	ี2559	เน่ืองจ�กปลกูแซมในสวนทเุรยีน	 
และย�งพ�ร�	ประกอบกบัคว�มตอ้งก�ร 
ของผูบ้รโิภคในต�่งประเทศยังคงขย�ยตวั 
เพิ่มสูงขึ้น	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้น	
เนือ่งจ�กภมูอิ�ก�ศเอือ้อำ�นวย	ทำ�ให้ปรมิ�ณ 
นำ้�เพียงพอต่อก�รเพ�ะปลูก	

	 1.	 ผลผลติกลว้ยไขส่ว่นม�กกว�่ร้อยละ	 
80	 จะมีก�รบริโภคภ�ยในประเทศ	 และ 
จะมีก�รส่งออกไปตล�ดต่�งประเทศเป็น
ส่วนน้อย
	 2.	 ประเทศคู่ค้�มีก�รใช้ม�ตรก�รที่
มิใช่ภ�ษีเพื่อลดก�รนำ�เข�้	เช่น	ม�ตรก�ร
ด้�นสุขอน�มัยและสุขอน�มัยพืช	 (SPS)	 
ขอ้กำ�หนดท�งเทคนคิก�รค�้	ก�รจำ�กดัจุด
นำ�เข้�	 และก�รรับรองคุณภ�พและคว�ม
ปลอดภัย	เป็นต้น	 	 	
 
    

	 1.	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

มีนโยบ�ยส่งเสริมก�รปลูกในเขตพื้นท่ี

เหม�ะสม	 (Zoning)	 และต�มแผนที่

เกษตร	 (Agri-Map)	 ในลักษณะระบบ 

ส่งเสริมก�รเกษตรแบบแปลงใหญ่ต�ม

ระบบ	 GAP	 เพื่อให้สอดคล้องกับคว�ม

ต้องก�รของตล�ด	 	

	 2.	ดำ�เนินก�รต�มยุทธศ�สตร์พัฒน� 

ผลไม้ไทยปี	2558	-	2562	ใน	5	ยุทธศ�สตร	์

ได้แก่	 ก�รบริห�รจัดก�รด้�นก�รผลิต 

ด้�นก�รตล�ด	 ก�รวิจัยและพัฒน�	 

พฒัน�องคก์รและเกษตรกร	และก�รพฒัน� 

ระบบฐ�นข้อมูลส�รสนเทศ	 พร้อมกับ 

ก�รขับเคล่ือนยุทธศ�สตร์พัฒน�ผลไม้ 

เป็นร�ยภ�ค	 โดยเน้นเรื่องคุณภ�พและ 

คว�มปลอดภัยเป็นสิ่งสำ�คัญ 

	 3.	บรหิ�รจดัก�รอปุท�นใหส้อดคลอ้ง

กับอุปสงค์ในระดับจังหวัด

	 4.	ลดต้นทุนก�รผลิต	 โดยลดก�รใช้ 

ปัจจัยก�รผลิตเพิ่มผลผลิตต่อไร่ 	 

เพิ่มก�รบริห�รจัดก�ร	 ว�งแผน	 รวมทั้ง

เพิ่มช่องท�งก�รตล�ด	 	



ร้อยละแหล่งเพาะปลูก 5 อันดับแรก

      

หมายเหตุ :	 ร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร	 	 	 	 	 	

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกล้วยหอมของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

7.42 4.73 7.41 6.74 7.19 6.81 6.63 8.06 9.06 13.17 14.14 8.64 ปทุมธ�นี	เพชรบุรี	

สุร�ษฎร์ธ�นี	สระบุรี

ชุมพร

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 2560

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 2,000

501-2,000

201-500

≤ 200

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก
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หมายเหตุ :	 ร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร	 	 	 	 	 	

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

หมายเหตุ: ก�รผลิต	ข้อ	1-3	ปี	2560	ข้อมูลพย�กรณ์

การค้า
 รายการ 2558 2559 2560

การผลิต
 รายการ 2558 2559 2560
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กล้วยหอม
ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน  

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

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน)	 	 110,629	 113,703	 105,144

 2. ส่งออก 1/   

	 กล้วยหอมสด	 	 	

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 	3,297		 	3,725		 	6,284	

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 		 99.17		 	81.40		 	104.10	

 3. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/ 	 	30,075		 	21,855		 	16,566	

 4. คู่ค้าที่สำาคัญ	 ญี่ปุ่น	จีน	ล�ว	 	

 5. คู่แข่งที่สำาคัญ	 ฟิลิปปินส	์เอกว�ดอร์	เบลเยียม	

	 	 	 คอสต�ริก�  

1. เนื้อที่ให้ผล (ไร่)	 34,018	 32,782	 34,530

2. ผลผลิต (ตัน)	 113,926	 101,985	 111,428

3. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 3,349	 3,111	 3,227

4. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)	 4,990	 5,350	 5,140

5. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

	 	กล้วยหอมทองขน�ดใหญ่	 10,444	 13,055	 11,722

 6. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)	 5,454	 7,705	 6,582	

 7. มาตรฐาน   

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

 

การผลิต การตลาด มาตรการ

	 เนื้อท่ีให้ผลปี	 2560	 เพิ่มขึ้นจ�ก 
ป	ี2559	เนื่องจ�กผู้บริโภคทั้งในประเทศ	
และต่�งประเทศมีคว�มต้องก�รเพิ่มขึ้น 
อย่�งต่อเนื่อง	 ส่งผลให้เกษตรกรขย�ย
พืน้ทีป่ลกูในสวนผลไมเ้ดมิ	สวนย�งพ�ร�	
ที่น�	และพื้นที่ว่�ง	สำ�หรับผลผลิตต่อไร่ 
เพ่ิมขึน้	เนือ่งจ�กสภ�พภมูอิ�ก�ศเอือ้อำ�นวย	 
ปรมิ�ณนำ�้เพยีงพอตอ่ก�รเพ�ะปลกู	และ
เกษตรกรดูแลรักษ�ดี		

		 1.	ผลผลิตกล้วยหอมม�กกว่�ร้อยละ	
90	เป็นก�รบริโภคภ�ยในประเทศ										
				2.	ก�รสง่ออกกลว้ยหอมและผลติภณัฑ์
ม�กกว�่	รอ้ยละ	90	อยูใ่นรปูกลว้ยหอมสด
	 3.	ตล�ดส่งออกกล้วยหอมสดที่สำ�คัญ	
ได้แก	่ญีปุ่่น	ซึง่มมีูลค่�ก�รส่งออกม�กกว�่
รอ้ยละ	50	ของมลูค�่ก�รสง่ออกกลว้ยหอม
ทั้งหมด
	 4.	ประเทศคู่ค้�มีก�รใช้ม�ตรก�รที่
มิใช่ภ�ษีเพื่อลดก�รนำ�เข�้	เช่น	ม�ตรก�ร
ด้�นสุขอน�มัยและสุขอน�มัยพืช	 (SPS)	
ข้อกำ�หนดท�งเทคนิคก�รค�้ก�รจำ�กัดจุด
นำ�เข้�	 และก�รรับรองคุณภ�พและคว�ม
ปลอดภัย	เป็นต้น

	 1.	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

มีนโยบ�ยส่งเสริม	 ก�รปลูกในเขตพื้นที่

เหม�ะสม	 (Zoning)	 และต�มแผนที่	

เกษตร	 (Agri-Map)	 ในลักษณะระบบ

ส่งเสริมก�รเกษตร	 แบบแปลงใหญ่

ต�มระบบ	 GAP	 เพ่ือให้สอดคล้องกับ	 

คว�มต้องก�รของตล�ด	

	 2.	ดำ�เนินก�รต�มยุทธศ�สตร์พัฒน� 

ผลไม้ไทยปี	2558	-	2562	ใน	5	ยุทธศ�สตร	์

ได้แก่	 ก�รบริห�รจัดก�รด้�นก�รผลิต	 

ด�้นก�รตล�ด	ก�รวจัิยและพฒัน�	พัฒน�

องค์กรและเกษตรกร	 และก�รพัฒน�

ระบบฐ�นข้อมูลส�รสนเทศ	 พร้อมกับ 

ก�รขับเคล่ือนยุทธศ�สตร์พัฒน�ผลไม้ 

เป็นร�ยภ�คโดยเน้นเรื่องคุณภ�พ 

และคว�มปลอดภัยเป็นสิ่งสำ�คัญ								

	 3.	บรหิ�รจดัก�รอปุท�นใหส้อดคลอ้ง

กับอุปสงค์	ในระดับจังหวัด						

	 4.	ลดต้นทุนก�รผลิต	 โดยลดก�ร

ใช้ปัจจัยก�รผลิต	 เพ่ิมผลผลิตต่อไร่	 

เพิ่มช่องท�งบริห�รจัดก�ร	 ว�งแผน	 

รวมทั้งเพิ่มช่องท�งก�รตล�ด		





พืชผัก



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทย

4.36 17.50 59.46 18.68 เชียงใหม	่แม่ฮ่องสอน

พะเย�	ลำ�ป�ง	ลำ�พูน
0.15 2.63 14.36 69.83 13.03

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 2559 ปี 2560

ปีเพาะปลูก 2559/60

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 5,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



63

กระเทียม

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

หมายเหตุ: 1.	ปี	2558	2559	2560		หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2557/58		2558/59		2559/60	 	 	

	 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) 	 142,003	 110,033	 110,918	

2.  นำาเข้า 1/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 105,714	 53,866	 47,783

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 1,340.25	 1,084.92	 1,333.53

3. ส่งออก 1/   

 3.1	กระเทียมสด	หรือแช่เย็น	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 54	 1,227	 37

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 13.38	 44.37	 6.54

 3.2 กระเทียมสดแห้งไม่เป็นผง     

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 	69		 	68		 	63	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 	6.64		 	6.73		 	8.90	

	 3.3	กระเทียมแห้งเป็นผง	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 88	 85	 63

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 14.35	 16.64	 18.58

4. ราคาส่งออก (บาท/กก.) 1/   

 4.1	กระเทียมสด	หรือแช่เย็น	 	 246.32	 36.16	 176.90

 4.2	 กระเทียมสดแห้งไม่เป็นผง  96.01 98.64 141.39

	 4.3	กระเทียมแห้งเป็นผง	 	 163.05	 195.63	 281.84

5. คู่ค้าที่สำาคัญ	 สหรัฐอเมริก�	ไต้หวัน	แคน�ด�	  

6. คู่แข่งที่สำาคัญ จีน	เก�หลี	 	

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 27,663	 23,991	 25,682

 2. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 71,706	 64,527	 71,778

 3. ผลผลิต (ตัน) 73,626	 67,554	 69,180

 4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 1,027	 1,047	 964

 5 ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 26,892	 26,062	 28,990

 6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

 กระเทียมแห้งใหญ่คละ	 65,170	 77,180	 82,550

 7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 38,278 51,118 53,560

 8. มาตรฐาน   

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

	 มกษ.	1508-2551	 	 	

การผลิต การตลาด มาตรการ

							เนื้อที่เพ�ะปลูก	ปี	2560	เพิ่มขึ้น
จ�กปี	 2559	 เน่ืองจ�กร�ค�กระเทียม 
ปี	 2559	 จูงใจให้เกษตรกรปลูกเพ่ิมขึ้น	
โดยปลกูแทนข�้วโพดเลีย้งสตัว	์และพืชผกั		 
สำ�หรบัผลผลิตต่อไรล่ดลงโดยเฉพ�ะแหลง่
ผลิตใหญ่ในภ�คเหนือ	 เนื่องจ�กสภ�พ 
ดินฟ้�อ�ก�ศไม่เอื้ออำ�นวยต่อก�รเจริญ
เติบโตของกระเทียม	 ในช่วงที่กระเทียม 
กำ�ลังเริ่มลงหัว	 มีฝนตกติดต่อกัน 
หล�ยวันทำ�ให้กระเทียมบ�งส่วนเน่�
เสียห�ย	 ประกอบกับสภ�พอ�ก�ศร้อน
อบอ้�ว	 กระเทียมชะงักก�รเจริญเติบโต	
หัวกระเทียมมีขน�ดเล็ก	 นำ้�หนักเบ�	 
แต่ในภ�พรวมผลผลิตเพิ่มขึ้นต�มก�ร 
เพิ่มของเนื้อที่เพ�ะปลูก

	 1.	ปรมิ�ณผลผลติไมเ่พยีงพอกบัคว�ม
ต้องก�รใช้ในประเทศ	 จึงต้องนำ�เข้�จ�ก
ประเทศจีน	และเมียนม�
	 2.	 เปิดตล�ดต�มขอ้ผกูพนั	WTO	ปรมิ�ณ
ในโควต�	65	ตัน	อัตร�ภ�ษี	ในโควต�ร้อยละ	27 
และอัตร�ภ�ษีนอกโควต�ร้อยละ	57	โดย
ให้องค์ก�รคลังสินค้�เป็นผู้นำ�เข้�	 สำ�หรับ
ก�รเปิดตล�ดเสรีภ�ยใต้ข้อตกลง	 AFTA	
เก็บภ�ษีอัตร�ร้อยละ	0	ตั้งแต่ปี	2553	
เปน็ต้นม�	โดยอนญุ�ตใหน้ำ�เข�้ในชว่งเดอืน
กรกฎ�คม	-	ตุล�คม	ของแต่ละปี
	 3.	อัตร�ภ�ษีนอกโควต�ที่กำ�หนดไว้	
ร้อยละ	 57	 ไม่ส�ม�รถปกป้องก�รนำ�เข้�
กระเทียมจ�กต่�งประเทศได้	 เน่ืองจ�ก
กระเทียมนำ�เข้�จ�กจีน	 ซึ่งมีต้นทุนก�ร
ผลิตตำ่�	 ทำ�ให้กระเทียมจ�กจีนได้เปรียบ
เรื่องร�ค�แข่งขันในตล�ด

	 1.	เขม้งวดในก�รปร�บปร�มก�รลกัลอบ
นำ�เข�้กระเทยีมจ�กต�่งประเทศ	และมกี�ร
ปรบัร�ค�ประเมนิเพือ่เสยีภ�ษนีำ�เข�้ใหส้งูขึน้ 
สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง	
	 2.	กำ�หนดใหน้ำ�เข�้ได้เฉพ�ะด�่นพชืและ
อ�ห�ร	 และกำ�หนดช่วงเวล�นำ�เข้�เดือน	
กรกฎ�คม	-	ตุล�คม	เพื่อรองรับผลกระทบ
จ�กก�รเปิด	AFTA	 	
	 3.	บริห�รก�รนำ�เข้�	ภ�ยใตค้ว�มตกลง	
WTO		โดยใหอ้งคก์�รคลงัสนิค�้	(อคส.)	เปน็
ผูน้ำ�เข้�ในโควต�แตเ่พยีงผูเ้ดยีว	เพ่ือปอ้งกนั
ผลกระทบต่อร�ค�กระเทียม

การค้า
 รายการ 2558 2559 2560

การผลิต
 รายการ 2558 2559 2560



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมแดงของประเทศไทย

7.41 2.77 3.21 3.32 8.37 13.61 18.15 28.37 13.27 1.52 ศรีสะเกษ	

เชียงใหม่	พะเย�

ลำ�พูน	อุตรดิตถ์
0.64 1.49 6.24 3.72 3.11 14.78 22.27 22.24 17.58 7.63 0.30

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน
หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2559 ปี 2560

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 2559/60

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 2,000

1,001-2,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก
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หอมแดง

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

หมายเหตุ:  	ปี	2558	2559	2560	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2557/58		2558/59		2559/60  

ปลูก: พ.ค.-ก.พ.  

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

1. ใช้ในประเทศ (ตัน)	 	 124,426	 85,632	 123,524

2. นำาเข้า 1/   

	 2.1	 หอมแดงสดหรือแช่เย็น	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 		 5,110		 	3,258		 	3,275	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 156.02	 36.95	 153.11

	 2.2	 หอมแดงแห้ง	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 63	 4	 221

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 0.65	 0.58	 1.72

3. ส่งออก 1/   

	 3.1	 หอมแดงสดหรือแช่เย็น	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 25,323	 10,425	 8,454

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 327.31	 156.48	 191.62

	 3.2	 หอมแดงแห้ง	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 	1,256		 	1,306		 	1,262	

	 	 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 	 16.36	 24.18	 23.92

4. ราคาส่งออก (บาท/กก.) 1/   

	 4.1	 หอมแดงสดหรือแช่เย็น	 	 15.01	 19.38	 25.75

	 4.2	 หอมแดงแห้ง	 	 13.03	 18.52	 18.95	

5. คู่ค้าที่สำาคัญ	 	ม�เลเซีย 	อินโดนีเซีย	สิงคโปร์	 	

6. คู่แข่งที่สำาคัญ	 	ฟิลิปปินส	์เวียดน�ม		

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)	 22,794	 18,436	 22,160

2. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	 65,552	 48,685	 57,800

3. ผลผลิต (ตัน)	 129,741	 88,160	 128,873

4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 1,979	 1,811	 2,230

5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)	 13,584	 14,478	 12,090

6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

 (บาท/ตัน)   

	 หอมแดงแห้งใหญ่คละ	 15,310	 26,960	 22,540

7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)	 1,726	 12,482	 10,450	

8. มาตรฐาน   

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

		 มกษ.	1509-2551	 	 	

การค้า
 รายการ 2558 2559 2560

การผลิต
 รายการ 2558 2559 2560
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การผลิต การตลาด มาตรการ

	 เนื้อที่เพ�ะปลูก	 ป	ี 2560	 เพิ่มขึ้นจ�ก 
ปี	2559	เนื่องจ�กร�ค�หอมแดงที่เกษตรกร 
ข�ยไดใ้นป	ี2559	อยูใ่นเกณฑด์	ีรวมท้ังป	ี2560	 
สภ�พอ�ก�ศเอื้ออำ�นวย	ปรมิ�ณนำ�้เพียงพอ 
ต่อก�รเพ�ะปลูก	 เกษตรกรท่ีพักแปลง 
เพ�ะปลูกจึงกลับม�ปลูกใหม่	และเกษตรกร 
บ�งกลุ่มปลูกเพิ่มในพื้นท่ีว่�งเปล่�	 สำ�หรับ 
ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	 จ�กสภ�พอ�ก�ศ 
เอื้ออำ�นวย	ปริม�ณนำ้�เพียงพอต่อก�รเจริญ
เติบโตของต้นหอมแดง	ส่งผลให้ผลผลิตรวม
ทั้งประเทศเพิ่มขึ้น

	 1.	 อินโดนีเซีย	 ซึ่งเป็นตล�ดส่งออกหลัก
หอมแดง	 ใช้ม�ตรก�รควบคุมก�รนำ�เข้� 
โดยก�รตัง้ร�ค�กล�ง	(ร�ค�อ�้งองิ)	ท่ีมเีงือ่นไข		
คอื	ห�กร�ค�หอมแดงในตล�ดตำ�่กว�่ร�ค�กล�ง 
ที่ตั้งไว้	 ก�รนำ�เข้�สินค้�ดังกล่�วจะเลื่อนไป
จนกว�่ร�ค�จะกลบัม�เท�่กบัหรอืสงูกว�่ร�ค�
กล�งที่ตั้งไว้	จึงจะอนุญ�ตให้นำ�เข้�ได้	ซึ่งเป็น
ปญัห�และอปุสรรคในก�รสง่ออกหอมแดงของ
ไทยไปยังอินโดนีเซีย								
	 2.	เปิดตล�ดก�รค้�หอมแดงภ�ยใต้
ข้อตกลง	 AFTA	 อัตร�ภ�ษีร้อยละ	 0	 ต้ังแต่																			
ปี	2550	เป็นต้นม�	 	 	
 

	 เข้มงวดในก�รป้องกันและปร�บปร�ม 
ก�รลักลอบนำ�เข้�หอมแดงต�มด่�นช�ยแดน
ต่�ง	 ๆ	 เพ่ือสร้�งคว�ม	 เชื่อม่ันให้แก่พ่อค้� 
และผู้ประกอบก�รในก�รรับซ้ือผลผลิตจ�ก
เกษตรกรในร�ค�ที่สูงขึ้น		 	
  



 

ไ

4.96 24.22 38.68 32.14
เชียงใหม่	เชียงร�ย

	นครสวรรค	์ก�ญจนบุรี1.23 4.84 7.58 29.58 52.08 4.69

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน
หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
4 อันดับแรก

ปี 2559 ปี 2560
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 2559/60

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

66

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

>1,500

501-1,500

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



 

ไ

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

หมายเหตุ:		ปี		2558		2559		2560	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2557/58		2558/59		2559/60	 	

 

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)	 4,110	 4,494	 4,115

2. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	 8,847	 9,610	 9,007

3. ผลผลิต (ตัน)	 35,466	 40,378	 31,081

4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 4,009	 4,202	 3,451

5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)	 6,932	 6,467	 7,730

6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

 (บาท/ตัน)   

		 หอมหัวใหญ่	เบอร	์1	 8,790	 13,200	 14,420

7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)	 1,858	 6,733	 6,690

8. มาตรฐาน   

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

	 มกษ.	1510-2551	 	 	

1. ใช้ในประเทศ (ตัน)	 	 77,958	 62,140	 62,390

2. นำาเข้า 1/   

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 53,982	 28,633	 31,525

	 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 	 532.81	 411.10	 420.12

3. ส่งออก 1/   

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 10,563	 6,057	 5,065

		 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 127.86	 104.10	 94.01

4. ราคาส่งออก (บาท/กก.) 1/   

		 หอมหัวใหญ่สดหรือแช่เย็น		 	 11.44	 15.59	 17.23

5. คู่ค้าที่สำาคัญ	 	ญี่ปุ่น	อินโดนีเซีย	ไต้หวัน	 	

6. คู่แข่งที่สำาคัญ	 	จีน	เนเธอร์แลนด์	  

การค้า
 รายการ 2558 2559 2560

การผลิต
 รายการ 2558 2559 2560
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หอมหัวใหญ่ปลูก: ก.ย.-ธ.ค.

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

		 เนื้อท่ีเพ�ะปลูก	 ปี	 2560	 ลดลงจ�ก 

ป	ี2559	เนือ่งจ�กแหลง่ผลติใหญ	่ในช่วงเพ�ะกล�้ 

เดือนพฤศจิก�ยน	 2559	 มีฝนตกม�กต้นกล้� 

ท่ีเกษตรกรเพ�ะไว้ในแปลงเพ�ะกล�้เน�่เสยีห�ย	 

เม่ือนำ�ไปปลกูจงึทำ�ให้ได้พืน้ท่ีปลกูนอ้ยกว�่ป	ี2559	 

สำ�หรับผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ทั้งประเทศ 

ลดลงจ�กป	ี2559	เน่ืองจ�กแหล่งผลิตใหญไ่ดรั้บ

ผลกระทบจ�กฝนหลงฤดทูีต่กตดิตอ่กนัหล�ยวนั

ในช่วงเดือนมกร�คม	2560	ทำ�ให้เกิดนำ้�ท่วมขัง	

หอมหวัใหญท่ีเ่ริม่ลงหวัเกดิโรคระบ�ด	เน�่เสยีห�ย

		 1.	กระทรวงพ�ณชิยม์รีะเบียบนำ�เข�้	ทำ�ให้

ส�ม�รถกำ�หนด	ม�ตรก�รก�รนำ�เข้�หอมหวัใหญ่

จ�กต�่งประเทศ	เพ่ือบรหิ�รจดัก�รหอมหวัใหญ่

ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อก�รค้�ภ�ยในประเทศ		

	 2.	 เปดิตล�ดหอมหวัใหญต่�มขอ้ผกูพนั	WTO	

ปริม�ณในโควต�	 764	 ตัน	 อัตร�ภ�ษีร้อยละ	 

27	อตัร�ภ�ษนีอกโควต�รอ้ยละ		142	และต�ม 

ข้อตกลง	 AFTA	 เปิดตล�ดเสรี	 อัตร�ภ�ษี 

รอ้ยละ	0		ตัง้แตป่	ี2550	เปน็ต้นม�	โดยอนญุ�ต

ให้นำ�เข้�ในช่วงเดือนสิงห�คม	 -	 ตุล�คมของ 

แต่ละปี		

    

		 1.	 เข้มงวดในก�รปร�บปร�มก�รลักลอบนำ�เข้� 

หอมหวัใหญ่จ�กต�่งประเทศ	และปรับร�ค�ประเมนิ

เพือ่เสยีภ�ษนีำ�เข�้ใหส้งูขึน้เพือ่สอดคลอ้งกบัตน้ทนุ

ที่แท้จริง	 	

	 2.	กำ�หนดให้นำ�เข�้ไดเ้ฉพ�ะด�่นพืชและอ�ห�ร	 

รวมทั้งกำ�หนดช่วงเวล�นำ�เข้�ในเดือน	 สิงห�คม	 -	 

ตุล�คม	เพื่อรองรับผลกระทบ	AFTA	 	

				3.	บริห�รก�รนำ�เข้�เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ 

ปริม�ณ	 3.15	 ตัน	 ภ�ยใต้คว�มตกลง	WTO	 เพื่อ 

จัดสรรให้เกษตรกรเพ�ะปลูกโดยต้องก�รควบคุม

เนือ้ทีป่ลกูและผลผลติใหส้อดคลอ้งกับคว�มตอ้งก�ร 

ของตล�ดรวมทั้งเพื่อรักษ�เสถียรภ�พร�ค� 

หอมหัวใหญ่ในประเทศ	 	

การผลิต การตลาด มาตรการ



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทย

12.56 4.35 1.09 2.54 2.31 7.91 24.28 36.96 7.86 0.14 ต�ก	เชียงใหม่	

เชียงร�ย	ลำ�พูน	

พะเย�
0.11 2.47 4.80 0.54 0.87 4.27 5.46 7.01 51.38 22.98 0.11

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน
หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2559 ปี 2560

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 2559/60

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

>3,000

501-3,000

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก
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มันฝรั่ง
ปลูก: พ.ค.-ก.พ.     

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

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)	 10,849	 9,292	 7,887

2. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	 48,944	 39,887	 37,858

	 พันธุ์บริโภค	 4,202	 5,110	 2,376

	 พันธุ์โรงง�น	 44,742	 34,777	 35,482

3. ผลผลิต (ตัน)	 125,663	 119,778	 107,103

	 พันธุ์บริโภค	 10,522	 13,790	 6,023

	 พันธุ์โรงง�น	 115,141	 105,988	 101,080

4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 2,567	 3,003	 2,829

	 พันธุ์บริโภค	 2,504	 2,699	 2,535

	 พันธุ์โรงง�น	 2,573	 3,048	 2,849

5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)   

	 พันธุ์บริโภค	 	8,250		 	8,291		 	8,187	

	 พันธุ์โรงง�น	 8,749		 6,338		 5,901	

6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

 (บาท/ตัน)   

	 พันธุ์บริโภค	เกรด	A	 15,431	 7,538	 17,500

	 พันธุ์โรงง�น	 12,046	 12,427	 11,756

7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)   

										พันธุ์บริโภค	 7,181	 -753	 9,313

										พันธุ์โรงง�น	 3,297	 6,089	 5,855

 1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/  11.59	 12.10	 							12.36   

 2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)  0.02 0.04 0.03

 3. ใช้ในประเทศ (ตัน)	 	 160,087	 160,977	 165,275

 4. นำาเข้า 2/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 117,079	 131,906	 123,225

	 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 		 3,662		 	4,569		 	3,660	

 5. ส่งออก 2/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 2,835	 4,638	 4,298

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 347.53	 501.68	 403.22

 6. ราคาส่งออก (บาท/กก.) 2/	 	 122.60	 108.17	 93.82

 7. คู่ค้าที่สำาคัญ	 ญี่ปุ่น		สิงคโปร	์ไต้หวัน	เก�หลีใต้	 	

 8. คู่แข่งที่สำาคัญ	 จีน		 	

การค้า
 รายการ 2558 2559 2560

การผลิต
 รายการ 2558 2559 2560
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ที่ม�:	1/	International	Trade	Center	2/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร	   

หม�ยเหตุ:	 1.	ปี	2558		2559		2560	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2557/58		2558/59		2559/60	 	 	

	 2.	ร�ค�มันฝรั่งพันธ์ุบริโภคเกรด	A	เริ่มปี	2558

 การผลิต การตลาด มาตรการ

	 เนื้อที่เพ�ะปลูก	 ปี	 2560	 ลดลงจ�ก 
ปี	 2559	 เนื่องจ�กบริษัทผู้รับซ้ือมันฝร่ัง	 
มีก�รคัดเลือกเกษตรกรที่เชี่ยวช�ญใน 
ก�รเพ�ะปลูก	 และเลือกพื้นที่ที่เหม�ะสม 
เพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภ�พต�มคว�ม
ต้องก�ร	 ประกอบกับก�รนำ�เข้�หัวพันธุ์ 
ล�่ช�้	เลยฤดกู�ลเพ�ะปลกู	สง่ผลให้เกษตรกร 
ผูป้ลกูมนัฝรัง่บ�งกลุม่ลดพืน้ทีเ่พ�ะปลกูแล้ว 
ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไปปลูกข้�วโพดหว�น	 
มะเขอืเทศโรงง�น	แก้วมงักร	เป็นตน้	สำ�หรบั
ผลผลิตต่อไร่ลดลง	 เน่ืองจ�กช่วงเดือน
มกร�คม–กุมภ�พันธ์	 ซึ่งเป็นช่วงที่มันฝรั่ง 
ลงหัวสภ�พอ�ก�ศแปรปรวน	อ�ก�ศหน�วจดั
สลบัรอ้น	ทำ�ใหม้นัฝรัง่หวัเลก็	แป้งนอ้ย	ขน�ด
ไม่ได้ม�ตรฐ�นประกอบกับเกิดโรคใบไหม้	 
และเชื้อร�	 ทำ�ให้ต้นต�ย	 หัวเน่�	 ส่งผลให้
ผลผลิตรวมทั้งประเทศลดลง

	 			1.	เปิดตล�ดต�มขอ้ผกูพัน	WTO	สำ�หรบั

หัวพันธุม์ันฝรั่งพันธุ์โรงง�น	เปดิตล�ดไม่จำ�กัด

จำ�นวน	 อัตร�ภ�ษีในโควต�ร้อยละ	 0	 อัตร�

ภ�ษีนอกโควต�ร้อยละ	 125	 และเปิดตล�ด 

ต�มข้อผูกพัน	 WTO	 หัวมันฝรั่งสดเพื่อ

ก�รแปรรูป	 ปี	 2560	 ปริม�ณ	 52,000	 ตัน	 

อัตร�ภ�ษีในโควต�ร้อยละ	27	อัตร�ภ�ษีนอก

โควต�ร้อยละ	125	 	 	

	 	 	 	 	 2.	 เปิดตล�ดต�มข้อตกลง	 AFTA	 

เปดิตล�ดเสรอีตัร�ภ�ษ	ีร้อยละ	5	ต้ังแตป่	ี2553	 

เป็นต้นม�	 โดยขออนุญ�ตให้นำ�เข้�ในช่วง 

เดือนพฤษภ�คม-ธันว�คมของแต่ละปี		

      

	 1.	 กำ�หนดให้นำ�เข้�ได้เฉพ�ะด่�นพืชและ

อ�ห�ร	 และกำ�หนดช่วงเวล�นำ�เข้�ในช่วง 

เดอืนพฤษภ�คม-ธันว�คมเพือ่รองรับผลกระทบ	 

AFTA	 	 	

	 2.	 สง่เสรมิก�รปลกูมนัฝรัง่ในประเทศผ�่น

ก�รทำ�	Contract	Farming	กำ�หนดร�ค�รบัซือ้ 

ขั้นตำ่�ในช่วงฤดูแล้ง	 (มกร�คม-มิถุน�ยน)	 

ไม่ตำ่�กว่�กก.ละ	10.60	บ�ท	และในช่วงฤดูฝน	

(กรกฎ�คม)	ไม่ตำ่�กว่�	กก.ละ	14	บ�ท	

	 3.	 กำ�หนดโควต�นำ�เข�้หวัมันฝรัง่เพือ่แปรรปู	

ภ�ยใต้	คว�มตกลง	WTO	โดยให้นำ�เข้�ในช่วง

เดอืนกรกฎ�คม-ธนัว�คม	ของทกุป	ีและกำ�หนด

ให้ผู้นำ�เข้�ต้องรับซื้อผลผลิตภ�ยในประเทศ 

ไม่ตำ่�กว่�ร�ค�ขั้นตำ่�ที่กำ�หนด  





ไม้ดอก



11.50 9.67 9.48 10.90 5.55 6.34 4.36 5.39 10.06 8.15 12.10 6.50 นครปฐม	สมุทรส�คร	

ร�ชบุรี	กรุงเทพฯ	

ก�ญจนบุรี

ภาพแสดงแหล่งเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

หมายเหตุ: 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 2560
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กล้วยไม้ตัดดอก

ที่มา:   1/ สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร  
 
หมายเหตุ:	 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-3	ปี	2560	ข้อมูลพย�กรณ์		 	
	 2.	อัตร�แปลง	33	ช่อ	=	1	กิโลกรัม	
 

ปลูก: ตลอดปี

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

 1. เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	 	22,285		 	21,730		 	21,334

 2. ผลผลิต (ตัน)	 	50,030		 	47,166		 	46,015	

 3. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 	2,245		 	2,171		 	2,157	

 4. ต้นทุนการผลิต (บาท/กก.)	 	72.94		 	68.67		 	66.75	

 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ช่อ)  2.21   2.08   2.02 

 6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ช่อ)   

	 6.1	 ก้�นช่อดอกย�ว	35	-	40	ซม.	 1.08	 1.34	 1.33

	 6.2	 ก้�นช่อดอกย�ว	40	-	50	ซม.	 2.01	 2.31	 1.95

	 6.3	 ก้�นช่อดอกย�ว	55	-	60	ซม.	 2.94										3.28									2.66														

7. มาตรฐาน 

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

				มกษ.	5001-2552

1. ใช้ในประเทศ  (ตัน)  													 26,227	 20,494	 22,659

2. นำาเข้า 1/   

	 2.1	 ดอกกล้วยไม้	 	 	

	 	 ปริม�ณ		(ตัน)	 	 2.78	 2.67	 4.68

	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 	 0.93	 0.53	 0.56

	 2.2	 ต้นกล้วยไม้	 	 	

	 	 ปริม�ณ		(พันต้น)	 	 188	 45	 3

	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 	 8.50	 2.46	 0.08

3. ส่งออก 1/   

	 3.1	 ดอกกล้วยไม้	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 24,649	 25,884	 15,484

	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 	 2,081.86	 2,312.06	 1,459.20

	 3.2	 ต้นกล้วยไม้	 	 	

	 	 ปริม�ณ		(พันต้น)	 	 33,728	 14,813	 4,798

	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 	 634.49	 269.80	 103.44

4. ราคาส่งออก 1/   

	 4.1	 ดอกกล้วยไม	้(บ�ท/กก.)	 	 84.46	 89.32	 94.24

	 4.2	 ต้นกล้วยไม	้(บ�ท/ต้น)	 	 18.81	 18.21	 21.56

5. คู่ค้าที่สำาคัญ   

	 ดอกกล้วยไม้	 สหรัฐอเมริก�		ญี่ปุ่น		อิต�ลี	 	

	 ต้นกล้วยไม้	 เนเธอร์แลนด์	บร�ซิล	เยอรมนี	 	

6. คู่แข่งที่สำาคัญ   

	 ดอกกล้วยไม้	 ม�เลเซีย		สิงคโปร	์เวียดน�ม	 	

	 ต้นกล้วยไม้	 	ไต้หวัน	 	

การค้า
 รายการ 2558 2559 2560

การผลิต
 รายการ 2558 2559 2560
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							เนื้อที่เก็บเกี่ยว	ปี	2560	ลดลงจ�กปี	2559		

เน่ืองจ�กร�ค�ที่เกษตรกรข�ยได้มีแนวโน้มลดลง	 

ประกอบกับประสบจ�กปัญห�ก�รแทรกแซง 

ตล�ดของประเทศจีนที่เข้�ม�ควบคุมร�ค�

กล้วยไม้	 รวมทั้ง	 EU	 ลดใช้ส�รเคมีบ�งชนิด	

สำ�หรับผลผลิตต่อไร่ลดลง	 เนื่องจ�กสภ�พอ�ก�ศ 

ไม่เอื้ออำ�นวย	

	 1.	คว�มต้องก�รใช้กล้วยไม้ตัดดอกภ�ยใน 
ประเทศ	ทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี	2559	
ประม�ณร้อยละ	50	ของผลผลิตทั้งหมด	
	 2.	 ร�ค�กลว้ยไม้ทีเ่กษตรกรข�ยได้มีแนวโน้ม 
ลดลง	 เน่ืองจ�กปริม�ณผลผลิตมีม�กกว่� 
คว�มตอ้งก�รของตล�ด	และพอ่ค�้ช�วจนีเข้�ม� 
แทรกแซงตล�ด
	 3.	 ก�รสง่ออกกลว้ยไมต้ดัดอกทรงตวั	จ�กภ�วะ
เศรษฐกจิโลกทรงตัว	รวมทัง้ก�รขย�ยตัวตล�ดใหม	่ๆ 	 
ยังทำ�ได้ไม่ม�ก
	 4.	 ต�่งประเทศมมี�ตรก�รก�รนำ�เข้�ท่ีเข้มงวด	 
ส่งผลให้มีต้นทุนก�รส่งออกที่สูงขึ้น	 และเป็น
อปุสรรคตอ่ก�รขย�ยตล�ดส่งออก	เช่น	ม�ตรก�ร
ในก�รตรวจเพลี้ยไฟ		เป็นต้น

	 1.	สนับสนุนให้เกษตรกรมีก�รรวมกลุ่ม 

เพื่อเพิ่มอำ�น�จก�รต่อรองในตล�ด

	 2.	ส่งเสริมให้ผลิตสินค้�ที่มีคุณภ�พ	 และมี 

คว�มหล�กหล�ย	เพื่อเพิ่มมูลค่�ของสินค้�

	 3.	 ส่งเสริมก�รใช้กล้วยไม้ภ�ยในประเทศ	

พร้อมทั้งประช�สัมพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จักในตล�ด 

ต่�งประเทศ	 เพื่อกระตุ้นปริม�ณคว�มต้องก�ร

กล้วยไม้ไทยให้ม�กขึ้น

การผลิต การตลาด มาตรการ





ปศุสัตว์



ภาพแสดงแหล่งผลิตสุกรของประเทศไทย

8.40 8.36 8.26 8.29 8.23 8.26 8.42 8.38 8.39 8.32 8.38 8.31 ร�ชบุรี		นครปฐม	

นครร�ชสีม�	ฉะเชิงเทร�	

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 2560

ช่วงเดือนที่มีปริม�ณก�รผลิต

จำานวนตัวที่เลี้ยง (ตัว)

>200,000

50,001-200,000

20,001-50,000

≤ 20,000

ไม่มีก�รเลี้ยง
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สุกร

ที่มา: 1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�			

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

หมายเหตุ : 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-3	ปี	2559	-	2560	ข้อมูลเบื้องต้น													

	 2.	อัตร�แปลง	สุกรมีชีวิต	1	ตัว	คิดนำ้�หนัก	100	กก.	เป็นซ�กสุกรชำ�แหละบริโภคได้	=	90	กก.      

ระยะเวลาขุน 4-5 เดือน

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 177,381	 174,600	 166,481

2. จำานวนสุกร ณ ต้นปี (ตัว) 7,116,586	 6,854,181	 7,545,716

3. ปริมาณการผลิต (ตัว) 16,168,484	 18,972,907	 20,128,362

4. ต้นทุนการผลิตสุกรขุน (บาท/กก.) 	 67.54	 69.49	 62.77 

5. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/กก.)    

	 สุกร	นน.	100	กก.ขึ้นไป 66.08	 66.96	 59.01

6. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/กก.) -1.46	 -2.53	 -3.76 

7. มาตรฐาน   

		 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	 โรงฆ�่สุกร:	-	ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีสำ�หรับโรงฆ�่สุกร	  

	 	 มกษ.	9009-2549	 	 	

1. การค้าของโลก (ล้านตัน)1/ 	 7.22	 8.32	 8.27
2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)  0.23 0.16 0.13
3. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน)	 	 1.15	 1.28	 1.47
4. ส่งออก2/   
	 4.1	เนื้อสุกร	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 3,189	 3,324	 2,392
	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 193.99	 169.26	 146.77
	 4.2	ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 13,889	 10,336	 8,489
	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 2,551.71	 2,183.60	 1,950.46
5. ราคาส่งออก (บาท/กก.) 2/   
	 5.1	เนื้อสุกร	 	 	61		 	51		 61
	 5.2	ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร							 		 184		 	211		 230
6. คู่ค้าที่สำาคัญ   
	 เนื้อสุกร	 ฮ่องกง	 	
	 ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร	 ญี่ปุ่น	ฮ่องกง	 	
7. คู่แข่งที่สำาคัญ	 จีน	บร�ซิล	สหภ�พยุโรป	 	

การค้า
 รายการ 2558 2559 2560

การผลิต
 รายการ 2558 2559 2560

77

 การผลิต การตลาด มาตรการ

										ปริม�ณก�รผลิต	ปี	2560	เพิ่มขึ้นจ�ก

ปี	2559	เนือ่งจ�กแนวโนม้คว�มตอ้งก�รของ

ตล�ดส่งออกในกลุ่มประเทศเพื่อนบ�้น	และ

ตล�ดแปรรปูในประเทศมกี�รขย�ยตวัเพิม่ขึน้	 

ผู้ผลิตสุกรส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตร�ยกล�ง	 

และร�ยใหญ่	ดำ�เนินก�รผลิตแบบครบวงจร	

ส�ม�รถบรหิ�รจัดก�รตน้ทนุ	ปรับปรงุฟ�รม์

ให้ได้ม�ตรฐ�น		ควบคุม	และป้องกันโรคได้ดี	

อัตร�ก�รรอดของลูกสุกรจึงเพิ่มขึ้น	ส่งผลให้

ปริม�ณก�รผลิตเพิ่มขึ้น	 	

	 1.	 สุกรร้อยละ	 90	 ของปริม�ณก�รผลิต

ทั้งหมด	ใช้บริโภคภ�ยในประเทศ	

	 2.	 มีก�รส่งออกร้อยละ	 10	 ของปริม�ณ

ก�รผลิตทั้งหมด	 โดยเป็นก�รส่งออกเนื้อสุกร 

และเนือ้สกุรแปรรปู	ลดลงจ�กป	ี2559	เนือ่งจ�ก

ไดร้บัผลกระทบตอ่ร�ค�สกุรมชีวิีตท่ีเกษตรกร

ข�ยได้ในประเทศที่มีร�ค�สูงกว่�ร�ค�สุกร	 

มีชีวิตของประเทศเพื่อนบ้�น	จึงส่งผลกระทบ

ต่อก�รส่งออกสุกรของไทย

		 3.		ร�ค�สุกรมีชีวิต	 ที่เกษตรกรข�ยได้ 

ปี	2560	ลดลงจ�กป	ี2559	แต่ร�ค�ข�ยปลีก	

(เนื้อแดง	ไหล่	สะโพก)	ไม่ได้ปรับลดต�มร�ค�

สกุรมชีวีติม�กนกั	จึงไมส่�ม�รถกระตุน้ใหก้�ร

บริโภคเนื้อสุกรเพิ่มขึ้นได้

 ยุทธศาสตร์การผลิตสุกร  

	 ยกระดับก�รผลิตสุกรของประเทศท้ังระบบ	 

ให้ได้ม�ตรฐ�นตั้งแต่พัฒน�ฟ�ร์ม	 จัดก�ร 

มลภ�วะควบคุมป้องกันโรคระบ�ดสัตว์	พัฒน�

โรงฆ�่-ชำ�แหละ	ก�รขนสง่	และสถ�นทีจ่ำ�หน�่ย

ตรวจรบัรองคณุภ�พอ�ห�รสตัว	์โรงง�นแปรรปู

และสถ�นที่จำ�หน่�ยให้ถูกสุขลักษณะเพื่อผลิต 

เนือ้สกุรและผลติภณัฑส์ะอ�ด	ปลอดภยัสำ�หรบั

ผู้บริโภค	 	



ช่วงเดือนที่มีปริม�ณก�รผลิต

จำานวนตัวท่ี่เลี้ยง (ตัว)

>5,000,000

1,000,001-5,000,000

500,001-1,000,000

≤ 500,000

ไม่มีก�รเลี้ยง
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ภาพแสดงแหล่งผลิตไก่เนื้อของประเทศไทย

7.77 6.65 6.83 10.26 6.54 8.50 7.60 9.20 8.27 8.03 10.64 9.71 ลพบุรี	นครร�ชสีม�	

ก�ญจนบุรี		ชลบุรี

ปร�จีนบุรี

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 2560



ไก่เนื้อระยะเวลาการเลี้ยง 40-50 วัน

1. จำานวนครัวเรือนเป็นการค้า	 8,442	 8,238	 9,147

	 (ครัวเรือน)

2. จำานวนไก่เนื้อ ณ ต้นปี	 248.91	 259.19	 283.91

	 (ล้�นตัว)

3. ปริมาณการผลิต (ล้านตัว)	 1,361.91	 1,463.78	 1,560.62

4. ปริมาณการผลิต (ล้านตัน)	 1.72	 1.84	 1.97

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

6. ต้นทุนการผลิตระบบโรงเรือนเปิด	 33.59	 32.02	 32.37

	 (บ�ท/กก.)

7 . ต้นทุนการผลิตระบบโรงเรือนปิด 33.14 31.83 32.14

	 (บ�ท/กก.)

8. ราคาที่เกษตรกรขายได	้ 38.34	 37.34	 37.28

	 (บ�ท/กก.)	

9. ผลตอบแทนสุทธิระบบโรงเรือนเปิด 	 4.75	 5.32	 4.91

	 (บ�ท/กก.)

10. ผลตอบแทนสุทธิระบบโรงเรือนปิด	 5.20	 5.51	 5.14	

	 (บ�ท/กก.)

11. มาตรฐาน    

	 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/	 	 10.25	 10.69	 11.08

2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)	 	 6.06	 6.46	 6.85

3. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน) 	 	 1.258	 1.427	 1.456

4. ส่งออก 2/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 621,774	 690,109	 758,370

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 81,176	 89,202	 96,278

	 4.1	 ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 	175,758		 	213,032		 	225,636	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)		 	 	14,320		 	17,522		 	20,176	

	 4.2	 ไก่แปรรูป	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 446,016	 477,077	 532,734

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)				 	 66,855	 71,680	 76,102

5. ราคาส่งออก  (บาท/กก.) 2/   

	 5.1	 ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง	 	 81.48	 82.25	 89.42

	 5.2	 ไก่แปรรูป	 	 149.89	 150.25	 142.85

6. คู่ค้าที่สำาคัญ	 ญี่ปุ่น	สหภ�พยุโรป	 	

7. คู่แข่งที่สำาคัญ	 บร�ซิล		สหรัฐอเมริก�		จีน						

 

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

หมายเหตุ: 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2560	ข้อมูลเบื้องต้น

	 2.	อัตร�แปลง	ไก่เนื้อมีชีวิต	1	ตัว	นำ้�หนัก	2	กก.	เป็นซ�กไก่เนื้อชำ�แหละบริโภค	=	1.26	กก.

การค้า
 รายการ 2558 2559 2560

การผลิต
 รายการ 2558 2559 2560
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 การผลิต การตลาด มาตรการ

 ปริม�ณก�รผลิตไก่เนื้อ	 ปี	 2560	
เพิ่มขึ้นจ�กปี	2559	 เนื่องจ�กมีก�รขย�ย
ก�รผลิตเพื่อตอบสนองต่อคว�มต้องก�ร
บริโภคและก�รส่งออกที่เพิ่มขึ้น	 เพร�ะ
ก�รผลติไกเ่นือ้ของไทยมกี�รจัดก�รฟ�รม์ที่
ไดม้�ตรฐ�น	และมรีะบบก�รผลติปลอดภยั
เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งตล�ดภ�ยใน
ประเทศและตล�ดต�่งประเทศ

 1.	 คว�มต้องก�รบริโภคไก่เนื้อ	 ปี	 2560	
เพิ่มขึ้นจ�กปี	 2559	 ต�มจำ�นวนประช�กรที่ 
ขย�ยตวัเพิม่ขึน้	และเนือ้ไกย่งัเปน็อ�ห�รท่ีนยิม
บริโภค	 รวมทั้งมีร�ค�ถูกกว่�เนื้อสัตว์ชนิดอ่ืน
					2.	ก�รสง่ออกเนือ้ไก่ของไทย	ป	ี2560	เพิม่ขึน้ 
จ�กป	ี2559	ต�มคว�มตอ้งก�รบรโิภคของประเทศคูค่�้ 
ที่ขย�ยตัวเพิ่มขึ้น	 ทั้งตล�ดญี่ปุ่นและสหภ�พ
ยุโรป	ซึ่งเป็นตล�ดส่งออกหลักของไทย	รวมทั้ง
เก�หลใีตท้ีอ่นญุ�ตใหไ้ทยสง่ออกไกส่ดแชเ่ยน็
แชแ่ขง็ไปไดต้ัง้แตว่นัที	่9	พฤศจกิ�ยน	2559	หลัง
จ�กท่ีระงับก�รสง่ออกตัง้แตไ่ทยมกี�รระบ�ดของ
โรคไขห้วดันกในป	ี2547	ทำ�ใหไ้ทยสง่ออกไกส่ด
ไปยงัเก�หลใีต้ได้ต้ังแตไ่ตรม�สที	่1	ของปี	2560	
     3. ร�ค�ไก่เนื้อที่เกษตรกรข�ยได้เฉลี่ย	
ปี	2560		ลดลงจ�กปี	2559	เนื่องจ�กมีปริม�ณ
ไก่เนื้อออกสู่ตล�ดม�กกว่�ปี	2559

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำ�
ยุทธศ�สตร์ไก่เนื้อ	 เพื่อใช้เป็นกรอบในก�ร
พัฒน�และเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน
กับต่�งประเทศ	ประกอบด้วย	 
	 1.	ก�รลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภ�พ
ก�รผลิต	
	 2.	ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รผลิต	
	 3.	ก�รเพิ่มศักยภ�พก�รตล�ด	
	 4.	ก�รสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค	
	 5.	ก�รสร้�งนวัตกรรมใหม่			  



ช่วงเดือนที่มีปริม�ณก�รผลิต

จำานวนตัวที่เลี้ยง (ตัว)

>1,000,000

500,001-1,000,000

100,001-500,000

≤ 100,000
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ภาพแสดงแหล่งผลิตไก่ไข่ของประเทศไทย

8.07 7.60 8.06 8.02 8.37 8.41 8.52 8.60 8.36 8.65 8.44 8.90 ฉะเชิงเทร�		ชลบุร	ี

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 2560



ไก่ไข่-ไข่ไก่ช่วงอายุการให้ไข่ 18-78 สัปดาห์ 

 1. จำานวนครัวเรือนเป็นการค้า 4,392	 4,419	 4,493

 (ครัวเรือน)

 2. จำานวนไก่ไข่ ณ ต้นปี (ล้านตัว) 48.53	 48.81	 50.14

 3. ปริมาณการผลิตไข่ไก่ (ล้านฟอง) 12,733	 13,280	 14,465

 4. ต้นทุนการผลิตระบบโรงเรือนปิด  2.82	 2.89	 2.87

	 (บ�ท/ฟอง) 

 5. ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได ้ 2.69 2.94 2.62

	 (บ�ท/ฟอง)

 6. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ฟอง) -0.13	 0.05	 -0.25

 7. มาตรฐาน   

		 7.1	ฟ�ร์มไก่ไข่:	ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรท่ีดีสำ�หรับฟ�ร์มไก่ไข่	 

	 	 มกษ.6909-2553	 	 	

		 7.2	ไข่ไก่:	ม�ตรฐ�นไข่ไก่:	มกษ.	6702-2553	   

 1. ใช้ในประเทศ (ล้านฟอง) 	 12,544	 13,190	 13,910

 2. ส่งออก 1/   

		 ปริม�ณ	(ล้�นฟอง)	 189.45	 90.01	 127.26

		 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 587.70	 309.29	 380.57

 3. ราคาส่งออก (บาท/ฟอง) 1/ 3.10 3.44 2.99

 4. คู่ค้าที่สำาคัญ	 ฮ่องกง			สิงคโปร์		เก�หลีใต้	 	

 5. คู่แข่งที่สำาคัญ	 จีน		สหรัฐอเมริก�	 	

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

หมายเหตุ: 	ก�รผลิต	ข้อ	1	กับ	3		ปี	2558	-	2560	ข้อ	2	ป	ี2559	-	2560	ข้อมูลเบื้องต้น

การค้า
 รายการ 2558 2559 2560

การผลิต
 รายการ 2558 2559 2560
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 การผลิต การตลาด มาตรการ

 ปรมิ�ณก�รผลติไข่ไก่ป	ี2560	มีแนวโนม้
เพิ่มขึ้นจ�กปี	2559	เนื่องจ�กคว�มต้องก�ร
บรโิภคภ�ยในประเทศมีแนวโนม้ขย�ยตวัเพิม่
ขึน้ต�มจำ�นวนประช�กร		และคว�มตอ้งก�ร
ภ�ยนอกประเทศ	คือ	ประเทศผู้นำ�เข�้ไข่ไก่
ร�ยใหญ่จ�กไทย	 เช่น	ฮ่องกง	มีคว�มมั่นใจ 
ในม�ตรฐ�นสนิค�้จ�กไทยทีส่ะอ�ดและปลอดเช้ือ 
ไข้หวัดนก	 โดยอนุญ�ตให้ไทยส่งออกไข่ไก่ 
ไปยงัฮอ่งกงไดต้ัง้แตป่ล�ยป	ี2558	เปน็ต้นม�	 
ประกอบกับภ�ครัฐและภ�คเอกชนมีก�ร
รณรงค์ส่งเสริมก�รบริโภคไข่ไก่	 โดยเน้น 
ให้เห็นถึงประโยชน์ของไข่ไก่ที่เหม�ะสมกับ 
ทุกเพศทุกวัย	 จ�กคว�มต้องก�รบริโภค 
ที่เพิ่มข้ึนดังกล่�ว	 จูงใจให้เกษตรกรมีก�ร
จัดก�รฟ�ร์มที่มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น	

  1.	 คว�มต้องก�รบริโภคไข่ไก่	 ปี	 2560	 
เพิ่มขึ้นจ�ก	ปี	2559		เนื่องจ�กไข่ไก่มีร�ค�ถูก
เมือ่เทียบกับอ�ห�รโปรตนีชนดิอืน่	และส�ม�รถ
ปรงุอ�ห�รไดง้�่ย	ประกอบกับภ�ครัฐและภ�ค
เอกชนมีก�รรณรงคส์ง่เสรมิก�รบรโิภคไขไ่กเ่พือ่
กระตุ้นก�รบริโภคไข่ไก่ให้เพิ่มขึ้น
	 2.	 ก�รส่งออก	 ปี	 2560	 เพิ่มข้ึนจ�ก
ปี	2559	เนื่องจ�กผู้ประกอบก�รส่งออกไข่ไก่
ไปต่�งประเทศ	เพื่อระบ�ยผลผลิตในประเทศ	
	 3.	 ร�ค�ไข่ไก่ที่เกษตรกรข�ยได้เฉลี่ย	 
ป	ี2560		ลดลงจ�กปี	2559	เน่ืองจ�กมผีลผลติ
ออกสูต่ล�ดม�กกว�่ปีทีผ่่�นม�	รวมท้ังก�รเข�้
สู่ประช�คมอ�เซียนในเดือนธันว�คม	 2558	 
เปดิโอก�สใหเ้กษตรกรขย�ยก�รเลีย้งเพือ่รองรับ
ตล�ดส่งออกที่ขย�ยตัวเพิ่มข้ึน	

 กระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ดด้ำ�เนนิก�ร
จัดทำ�ยุทธศ�สตร์ไก่ไข่	3	ด้�น	คือ 
	 1.	เพิ่มก�รบริโภคและขย�ยก�รส่งออก	
โดยก�รรณรงค์ส่งเสริมก�รบริโภคไข่ไก่	 และ
สนับสนุนก�รลงทุนอุตส�หกรรม	 ก�รแปรรูป
ไข่ไก่	 รวมท้ังวิจัยและพัฒน�ก�รแปรรูป	 เพ่ือ
เพิ่มมูลค่�	
	 2.	สร้�งคว�มมั่นคงในอ�ชีพก�รเลี้ยงไก่ไข	่ 
โดยส่งเสริมก�รเลี้ยงไก่ไข่ในพื้นท่ี	 Zoning	
และเร่งรัดเข้�สู่ม�ตรฐ�นฟ�ร์ม	 ส่งเสริมกลุ่ม 
เกษตรกรให้เป็นสหกรณ์เพื่อดูแลอุตส�หกรรม 
ไขไ่กท่ัง้ระบบ	ตลอดจนมีก�รบรหิ�รขอ้มลูและ
ก�รจัดก�รวัตถุดิบอ�ห�รสัตว์																																																																										
	 3.	 สร้�งคว�มเช่ือมั่นให้ผู้บริโภคโดยก�ร 
รับรองม�ตรฐ�น	 ไข่ไก่และศูนย์รวบรวมไข่ไก่	 
(ล้งไข่)	 และสร้�งก�รยอมรับให้ผู้บริโภคทั้งใน
ประเทศและต่�งประเทศ



จำานวนตัวที่เลี้ยง (ตัว)

>100,000

50,001-100,000

10,001-50,000

≤ 10,000
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ภาพแสดงแหล่งผลิตโคเนื้อของประเทศไทย

แหล่งผลิต 5 อันดับแรก 

นครร�ชสีม�		ศรีสะเกษ		สุรินทร์	

นครศรีธรรมร�ช		อุบลร�ชธ�นี



โคเนื้อ

ที่มา: 1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�	(ล้�นตันนำ้�หนักซ�ก)	 

 2/ สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร
หมายเหตุ:	 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-3	ปี	2560	ข้อมูลเบื้องต้น										 						 																																																						
	 2.	อัตร�แปลง	โคเนื้อ	1	ตัว	นำ้�หนัก	350	กก.	เป็นเนื้อโคชำ�แหละ	=	168	กก.	
	 	 หรือประม�ณร้อยละ	48	 	 	
	 *	ร�ค�โคมีชีวิตที่ส่งออกไปยัง	ล�ว	ปี	2559	มีตัวเลขมูลค่�ส่งออกที่ผิดปกต	ิทำ�ให้ 
	 	 ร�ค�โคมีชีวิตที่ส่งออกตำ่�กว่�ปกติ		โดยมีร�ค�เฉลี่ย	ตัวละ	4,695	บ�ท		

ระยะเวลาเลี้ยง: 3 ปีขึ้นไป    

1. จำานวนครัวเรือน  (ครัวเรือน)	 684,756	 678,098	 696,580

2. จำานวนโคเนื้อ ณ ต้นปี (ตัว)	 4,482,799	 4,595,463	 4,685,953

3. ปริมาณการผลิต (ตัว)	 913,578	 937,951	 995,281

4. ต้นทุนการผลิตโคขุน

	 ลูกผสมพันธุ์บร�ห์มัน		 	 	

	 เฉลี่ยขน�ดนำ้�หนัก	350-450	กก.		 96.48	 90.55	 85.89

	 (บ�ท/กก.)

5. ราคาที่เกษตรกรขายได้  

 (บาท/กก.)   

	 5.1	โคขุนลูกผสมพันธุ์บร�ห์มัน	 106.61	 102.80	 98.85

	 5.2	โคเนื้อขน�ดกล�งเฉลี่ยขน�ด	 	 	

												350	กก.	 	 104.79	 103.16	 96.33

6. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/กก.)   

	 โคขุนลูกผสมพันธุ์บร�ห์มัน	 10.13	 12.25	 12.96	

7. มาตรฐาน   

	 7.1	 ฟ�ร์มโคเนื้อ:	 ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีสำ�หรับฟ�ร์มโคเนื้อ 

	 	 	 มกษ.	6400-2555	 	 	

		 7.2	เนื้อโค:		 ม�ตรฐ�นเนื้อโค	มกษ.6001-2547	 	 	

		 7.3	โรงฆ่�สัตว์:	 ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีสำ�หรับโรงฆ่�สัตว์	 

   มกษ.9004-2547	 	 	

 1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/	 	 9.55	 9.42	 9.79

 2. ใช้ในประเทศ (ล้านตัว)  1.26 1.26 1.26

 3. นำาเข้า 2/   

	 3.1	โคมีชีวิต				 	 	

	 	 ปริม�ณ		(ตัว)	 	130,260	 101,507	 119,386

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	1,857.44	 1,594.28	 1,705.77

	 3.2	เนื้อและผลิตภัณฑ์		 	 	

	 	 ปริม�ณ		(ตัน)	 	 10,315	 10,477	 12,186

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	2,206.63	 2,196.10	 2,534.75

 4. ส่งออก 2/   

	 4.1	โคมีชีวิต																	 	 	

	 	 ปริม�ณ		(ตัว)	 	204,857	 227,172	 187,832

	 	 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 		1,755.25		 	1,066.63		 	2,180.05	

	 4.2	เนื้อและผลิตภัณฑ์		 	 	

	 	 ปริม�ณ		(ตัน)	 	 	2,463		 	172		 	106	

	 	 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 	 	253.23		 	32.44		 	33.64	

 5. ราคานำาเข้า 2/   

	 5.1	โคมีชีวิต	(บ�ท/ตัว)			 	 14,259	 15,706	 14,288

	 5.2	เนื้อและผลิตภัณฑ์		 	 213.93	 209.62	 208.01

	 	 (บ�ท/กก.)	

 6. ราคาส่งออก 2/   

	 6.1	โคมีชีวิต	(บ�ท/ตัว)	 	 8,568	 4,695*	 11,606

	 6.2	เนื้อและผลิตภัณฑ์	 	 102.82	 188.47	 317.47

	 	 (บ�ท/กก.)

 7. คู่ค้าที่สำาคัญ     

	 โคมีชีวิต	 ม�เลเซีย	ล�ว	 	

	 เนื้อและผลิตภัณฑ์	 ล�ว	ฮ่องกง	ญี่ปุ่น	กัมพูช�	 	  

8. คู่แข่งที่สำาคัญ         

	 โคมีชีวิต	 เมียนม�	ล�ว	กัมพูช�	 	

	 เนื้อและผลิตภัณฑ์	 ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด	์สหรัฐอเมริก�		

การค้า
 รายการ 2558 2559 2560

การผลิต
 รายการ 2558 2559 2560
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 การผลิต การตลาด มาตรการ
 จำ�นวนโคเนื้อ	ณ	 วันที่	 1	 มกร�คม	 

และจำ�นวนแม่พันธุ์ที่ให้ลูกได้ในรอบปี	 

ปี	2560	เพิ่มขึ้นจ�กตล�ดภ�ยในประเทศ 

และต�่งประเทศโดยเฉพ�ะตล�ดในประเทศจีน 

ยงัคงมคีว�มต้องก�รบรโิภคเนือ้โค	ทำ�ใหร้�ค�

โคเนื้อยังอยู่ในเกณฑ์ดี	ทั้งยังมีก�รส่งเสริม 

ก�รเลีย้งโคเนือ้จ�กภ�ครัฐ	ชว่ยเพิม่ศกัยภ�พ

ก�รผลิตโคเนื้อ	 ส่งผลให้ปริม�ณก�รผลิต 

โคเนื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	

 ปี	 2560	 มีปริม�ณก�รบริโภคโคเน้ือ	 1.26	 ล้�นตัว	 

หรือคิดเป็นเนื้อโค		211.68	พันตัน	ซึ่งเพิ่มขึ้นจ�กปี	2559	 

รอ้ยละ	0.08	คว�มตอ้งก�รของตล�ดภ�ยในประเทศมแีนวโนม้

เพิม่ขึน้	โดยตล�ดยงัคงนิยมบรโิภคเน้ือโคแบบช�บูหรอืปิง้ย่�ง

	 สำ�หรับร�ค�โคมีชีวิตที่เกษตรกรข�ยได้	 ปี	 2560	 

เฉลี่ยกิโลกรัมละ	96.33		บ�ทลดลงจ�กปี	2559	ซึ่งมีร�ค�

กิโลกรัมละ	 103.16	 บ�ท	 ร้อยละ	 6.68	 เนื่องจ�กตล�ด 

สง่ออกยงัไมค่กึคกัเท�่ทีค่วร	สง่ผลใหร้�ค�โคเนือ้ทีเ่กษตรกร	

ข�ยได้ลดลงต�มไปด้วย	 ซ่ึงก�รส่งออกโคมีชีวิตไปยังจีน 

ยังคงประสบปัญห�	ในเรื่องคว�มเข้มงวดของด่�นช�ยแดน

จีนและก�รตรวจเจอส�รเร่งเนื้อแดง	ส่งผลให้ก�รส่งออกโค

มีชีวิตต้องหยุดชะงักชั่วคร�วหรือชะลอตัวลง	ส่งผลกระทบ

ทำ�ให้ร�ค�โคเนื้อภ�ยในประเทศลดลง	

ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�โคเนื้อ	ปี	2561-2565	ประกอบด้วย																																																																																										

	 1.	ก�รรักษ�ตล�ดเน้ือโคไทยโดย:	 ก�รสกัดก้ันก�ร 

นำ�เข้�เนื้อโคผิดกฎหม�ยสกัดกั้นก�รใช้ส�รเร่งเนื้อแดงก�ร

สร้�งคุณภ�พชีวิต																																	

	 2.	กระตุ้นก�รเพิ่มประช�กรโคเนื้อ	โดย:	ก�รเพิ่มปริม�ณ

โคเนือ้ทัง้ระบบ	เพิม่ประสทิธภิ�พ	และลดตน้ทนุก�รผลติโคขนุ	

สร�้งคว�มมัน่คงในอ�ชพี	สร�้งมลูค่�เพิม่ตลอดหว่งโซก่�รผลติ																					

	 3.	ก�รบรหิ�รจดัก�รพชือ�ห�รและอ�ห�รสตัวส์ำ�หรบัโคเนือ้		

โดย:	ปฏรูิประบบก�รผลติ	ก�รเกบ็เกีย่ว	ก�รแปรรูป	และถนอมรกัษ�

พชือ�ห�รสตัวแ์ละเศษเหลอืจ�กอตุส�หกรรมเกษตรเชงิพ�ณชิย	์ 

ใช้ประโยชน์นวัตกรรม	 อ�ห�รสัตว์และระบบก�รจัดก�รให้

อ�ห�รโคเนื้อ	



จำานวนตัวที่เลี้ยง (ตัว)

>20,000

5,001-20,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีก�รเลี้ยง
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9.06 8.51 8.14 7.87 7.94 7.92 7.82 7.69 7.96 8.62 9.11 9.36 สระบุร	ีนครร�ชสีม�	

ลพบุร	ีร�ชบุร	ีเชียงใหม่

ภาพแสดงแหล่งผลิตโคนมของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่มีปริม�ณก�รผลิต

ปริมาณการผลิตนำ้านมดิบรายเดือน

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 2560 แหล่งผลิต 
5 อันดับแรก



 

โคนม-นำ้านมดิบระยะเวลาเลี้ยงและเริ่มให้นำ้านมอายุ 2.5 ปี

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)	 17,285	 16,787	 17,153

 2. จำานวนโคนม ณ ต้นปี (ตัว)	 608,094	 626,171	 645,261

 3. จำานวนแม่โครีดนม 	 267,182	 279,456	 277,543

 เฉลี่ยในรอบปี (ตัว)

 4. ปริมาณนำ้านมดิบ (ตัน)	 1,179,338	 1,193,737	 1,191,143

  (กก./ตัว/วัน)	 	 	 12.09	 11.67	 11.76

 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/กก.)	 14.17	 14.74	 14.86

 6. ราคานำ้านมดิบที่เกษตรกรขายได้ 	 17.74	 18.02	 18.08

	 (บ�ท/กก.)	

 7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/กก.)	 3.57	 3.28	 3.22

 8. มาตรฐาน   

  8.1 ฟ�ร์มโคนม:	ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีสำ�หรับฟ�ร์มโคนม	  

                      มกษ.6402-2552	 	 	

  8.2 นำ้�นมโคดิบ:	ม�ตรฐ�นนำ้�นมโคดิบ	มกษ.6003-2553	 	  

 8.3 นมสด:	ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมนมสด	มกษ.738-2547	 	

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน) 1,179,338	 1,193,737	 1,191,143

 2. นำาเข้าผลิตภัณฑ์รวม 1/   

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 243,344	 228,736	 237,283

		 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 19,814	 16,415	 20,572

 3. ส่งออกผลิตภัณฑ์รวม 1/   

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 149,753	 166,488	 185,121

		 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 6,591	 7,099	 7,470

 4. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/   

		 ผลิตภัณฑ์รวม		 44,012	 42,640	 40,352

 5. คู่ค้าที่สำาคัญ:	นำ�เข้�	 	นิวซีแลนด์	ออสเตรเลีย	สหรัฐอเมริก�	 	

		 :	ส่งออก	 กัมพูช�	สิงคโปร	์ฟิลิปปินส์	 	

   

ที่มา:   1/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร
หมายเหตุ: ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2558-2560	ข้อมูลเบื้องต้น

การค้า
 รายการ 2558 2559 2560

การผลิต
 รายการ 2558 2559 2560
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การผลิต การตลาด มาตรการ

	 	 จำ�นวนโคนม	 ปี	 2560	 เพิ่มขึ้นจ�กปี	 2559		

เนื่องจ�กในวันที่	1	ตุล�คม	2559	คณะกรรมก�ร

โคนมและผลติภณัฑน์มประก�ศใชร้�ค�กล�งรบัซือ้

นำ้�นมโค		ณ	ศูนย์รวบรวมนำ้�นมดิบ	ที่กิโลกรัมละ	

17.50	บ�ท	บวก-ลบต�มเกณฑค์ณุภ�พของนำ�้นมดบิ	 

ของ	 มอกช.	 และห�กเป็นฟ�ร์มม�ตรฐ�นจะได้ 

เพิม่กิโลกรมัละ	20	สต�งค	์จึงจงูใจใหเ้กษตรกรมกี�ร

ปรบัปรงุก�รบรหิ�รจดัก�ร	พัฒน�ก�รเล้ียงโคนมให้

มีประสิทธิภ�พและได้นำ้�นมดิบมีคุณภ�พม�กขึ้น		

					สำ�หรับปริม�ณนำ้�นมดิบในปี	2560	ลดลงจ�ก 

ปี	 2559	 เล็กน้อย	 เนื่องจ�กมีก�รระบ�ดของ 

โรคป�กเท้�เปื่อยและปอดอักเสบรุนแรง	 ทำ�ให้

จำ�นวนแมโ่คเฉลีย่ในรอบปลีดลงและในชว่งปล�ยป ี

มีปริม�ณนำ้�นมไม่เพียงพอกับคว�มต้องก�ร 

ในภ�คอุตส�หกรรม	 แต่เน่ืองจ�กเกษตรกรมีก�ร

ปรบัปรงุก�รบรหิ�รจดัก�รฟ�รม์ด	ีมคีว�มพย�ย�ม 

ในก�รแกป้ญัห�ก�รระบ�ดอย่�งรวดเรว็	ทำ�ให้แมว้�่ 

จะมีก�รระบ�ดรุนแรงที่สุดในรอบ	10	ปี	แต่อัตร� 

ให้นมเฉลี่ยยังคงสูงกว�่ปี	2559	เล็กน้อย	ส่งผลให้ 

ปริม�ณนำ้�นมดิบในภ�พรวมลดลงไม่ม�กนัก

	 	 	 	 	 	 ก�รส่งออก-ก�รนำ�เข้�ผลิตภัณฑ์นมมี

ปริม�ณและมูลค่�เพิ่มข้ึนเนื่องจ�กผู้ประกอบ

ก�รในตล�ดนมพ�ณิชย์มีก�รผลิตเพิ่มขึ้น	 	

	 	 ปี	 2560	 ร�ค�นำ้�นมดิบที่เกษตรกร 

ข�ยไดเ้ฉลีย่กโิลกรมัละ	18.08	บ�ท	เพิม่ขึน้จ�ก	

18.02	บ�ท	ของป	ี2559	ร้อยละ	0.33	ร�ค�

กล�งรบัซือ้นำ�้นมดบิหน�้ศูนยร์วบรวมนำ�้นมดบิ	

กิโลกรัมละ	17.50	บ�ท	ส่วนร�ค�กล�งรับซื้อ

นำ้�นมดิบหน้�โรงง�น	กิโลกรัมละ	19.00	บ�ท	

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำ�เนินก�ร	 จัดทำ�

ยุทธศ�สตร์โคนม	ปี	2560-2569	ประกอบด้วย

	 1.	 ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ 

องค์กรโคนม

	 2.	 ก�รพัฒน�ก�รผลิตนำ้�นมโคและอุตส�หกรรม

โคนม	ให้ได้ม�ตรฐ�นส�กล

	 3.	 ก�รสง่เสรมิก�รบรโิภคนมและพฒัน�ผลิตภัณฑ์นม	 

เพ่ือก�รแข่งขันระดับน�น�ช�ติ	

	 4.	 ก�รพฒัน�ระบบฐ�นข้อมูลและก�รใชป้ระโยชน์

	 5.	 ก�รวิจัยและพัฒน�องค์คว�มรู้ก�รเลี้ยงโคนม 

ให้กับเกษตรกร	 	





ประมง



ภาพแสดงแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงของประเทศไทย
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เนื้อที่เพาะเลี้ยง (ไร่)

>12,000

8,001-12,000

4,001-8,000

≤ 4,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะเลี้ยง

แหล่งเพาะเลี้ยง 5 อันดับแรก

ฉะเชิงเทร�		จันทบุรี		สุร�ษฎร์ธ�นี	

นครศรีธรรมร�ช		สมุทรส�คร



 
การผลิต การค้า

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

หมายเหตุ:	 1.		ก�รผลิตข้อมูล	1-	3	ปี	2559	ข้อมูลเบื้องต้น	ปี	2560	ข้อมูลพย�กรณ์	 	 	 	 	 	

	 2.		ข้อมูล	ทบ.	1	กรมประมงใช้จำ�นวนฟ�ร์มเนื่องจ�ก	1	ครัวเรือนส�ม�รถจดทะเบียนได้ม�กกว่�	1	ฟ�ร์ม

	 3.		กุ้งสดทั้งเปลือก	      

 

กุ้งทะเลเพาะเลี้ยงระยะเวลาการเพาะเลี้ยง 3-4 เดือน   

การผลิต
 รายการ 2558 2559 2560 

การค้า
 รายการ 2558 2559 2560 

1. จำานวนครัวเรือน (ฟาร์ม)**	 21,082	 23,012	 23,243
2. เนื้อที่เลี้ยง (ไร่)	 203,380	 212,712	 215,798
	 กุ้งข�วแวนน�ไม		 194,694	 203,407	 206,145
	 กุ้งกุล�ดำ�		 	8,686		 	9,305		 	9,653	
 3. ผลผลิต (ตัน)	 289,371	 323,283	 330,983
	 กุ้งข�วแวนน�ไม		 280,094	 312,957	 319,918
	 กุ้งกุล�ดำ�		 	9,277		 	10,326		 	11,065	
4. ต้นทุนการผลิต กุ้งขาวแวนนาไม 	 116.94		 	120.80		 	125.07
	 (บ�ท/กก.)	
5. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/กก.)   
	 กุ้งข�วแวนน�ไม	ขน�ด	70	ตัว/กก.	 179.33		 	179.83		 	185.08	
6. ผลตอบแทนสุทธิกุ้งขาวแวนนาไม		 	62.39		 	59.03		 	60.01
		 ขน�ด	70	ตัว/กก.	(บ�ท/กก.)	 	 	
7. มาตรฐาน   
		 7.1	 ระเบียบกรมประมงว่�ด้วยก�รออกใบรับรองฟ�ร์มเพ�ะเลี้ยงกุ้ง 
	 	 ต�มม�ตรฐ�น			Code	of	Conduct	ปี	2545
 7.2	 ระเบียบกรมประมงว�่ด้วยก�รออกใบรับรองก�รผลิตกุ้งทะเล 
	 	 ต�มม�ตรฐ�น	GAP	พ.ศ.	2546		 	 	 	
	 7.3	 ม�ตรฐ�นสินค�้เกษตร	มกษ.	7401-2557	สำ�นักง�นม�ตรฐ�น
	 	 สินค้�เกษตรและอ�ห�รแห่งช�ติ	(มกอช.)	ว่�ด้วยเรื่องก�รปฏิบัติ
	 	 ท�งก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�ที่ดีสำ�หรับฟ�ร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 

1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/ 	 4.59	 4.27	 3.90

2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)	 	 9.91	 10.67	 11.03

3. ใช้ในประเทศ (ตัน)***	 	 40,000	 40,000	 40,000

4. ส่งออก 2/   

	 4.1	 กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 		82,875		 	122,415		 	127,239	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 		25,062		 	36,613		 	37,758	

	 4.2	 กุ้งปรุงแต่ง	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 		87,319		 	85,233		 	84,907	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 		32,044		 	32,682		 	32,077	

5. ราคาส่งออก (บาท/กก.)2/   

	 5.1	 กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง		 	 302	 299	 297

	 5.2	 กุ้งปรุงแต่ง										 	 367	 383	 378

6. คู่ค้าที่สำาคัญ   

	 6.1	 กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง	 สหรัฐอเมริก�	ญี่ปุ่น	เวียดน�ม	จีน	

	 	 	 แคน�ด�			

	 6.2	 กุ้งปรุงแต่ง	 สหรัฐอเมริก�	ญี่ปุ่น	สหภ�พยุโรป	

	 	 	 ออสเตรเลีย		 	

7. คู่แข่งที่สำาคัญ	 จีน	เวียดน�ม	อินโดนีเซีย	อินเดีย	

 

 การผลิต การตลาด มาตรการ

		 1.	 ก�รส่งออกกุ้งเพ�ะเลี้ยงในปี	 2560		 

เพิ่มขึ้นจ�กปี	2559	ร้อยละ	2.39		ของปริม�ณ

ก�รส่งออก	 เนื่องจ�กปริม�ณผลผลิตกุ้ง 

ในประเทศเพิ่มขึ้น	 ในขณะท่ีประเทศคู่แข่ง 

มีผลผลิตลดลงจ�กปัญห�เรื่องโรค

	 2.	 ผู้ส่งออกพย�ย�มแสวงห�ตล�ดใหม่	 ๆ	

ในแถบตะวันออกกล�ง	ออสเตรเลีย	เก�หลีใต้	

และอ�เซียน	โดยเฉพ�ะเวียดน�ม	ซึ่งมีปริม�ณ

ก�รนำ�เข้�จ�กไทยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	6.58		

					3.	ร�ค�ปล�เป็ดและร�ค�ข�ยส่งโดยเฉลี่ย	

ป	ี2560	อยู่ในระดบัตำ�่กว�่ปทีีผ่�่นม�		เนือ่งจ�ก

ปริม�ณปล�ป่นที่ผลิตได้ส่วนใหญ่มีปัญห�เรื่อง

ก�รตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่ม�ของวัตถุดิบ

	 	 1.	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 โดยกรม

ประมงไดจ้ดัทำ�ร�่งยทุธศ�สตรก์ุง้ไทย	ฉบบัที	่4	 

ซึ่งอยู่ระหว่�งดำ�เนินก�ร	 เพื่อใช้เป็นกรอบ 

ในก�รพัฒน�และเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ 

ในก�รแข่งขันของอุตส�หกรรมกุ้งไทยกับ 

ต่�งประเทศ

	 2.	 ม�ตรก�รดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�โรคกุ้ง 

ต�ยด่วน	(EMS)		โดยผลิตหวัเชือ้จลุนิทรีย	์(ปม.1)	

แจกจ�่ยใหแ้ก่เกษตรกรอย่�งตอ่เนือ่ง	เพือ่สร้�ง

คว�มเชื่อมั่นให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง		

		 เนื้อที่เพ�ะเลี้ยง	ปี		2560	เพิ่มขึ้นจ�กป	ี	2559	

เนือ่งจ�กเกษตรกรไดป้รบัปรงุฟ�ร์ม	และก�รจดัก�ร

ก�รเลีย้งทีม่ปีระสทิธภิ�พม�กข้ึน	โดยยดึต�มแนวท�ง	

3	 สะอ�ดคือ	 พื้นบ่อต้องสะอ�ด	 นำ้�ต้องสะอ�ด	 

และลูกกุ้งต้องสะอ�ด	 รวมทั้งภ�ครัฐส่งเสริม 

และพัฒน�ก�รเลี้ยงให้เหม�ะสมในแต่ละพื้นที่	 

มีก�รเข้มงวดในก�รคัดกรองลูกกุ้งคุณภ�พ 

จ�กโรงเพ�ะฟักที่ได้ม�ตรฐ�น	 ลูกกุ้งที่นำ�ม�เล้ียง 

จึงมีคว�มทนท�นต่อโรค	 มีอัตร�ก�รรอดสูงขึ้น	 

และปีนี้เกษตรกรนิยมเลี้ยงกุ้งขน�ดใหญ่ม�กขึ้น	 

เพร�ะตล�ดมีคว�มต้องก�ร	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่ 

เพิ่มขึ้น	 เนื่องจ�กร�ค�กุ้งที่เกษตรกรข�ยได้ยังอยู่ 

ในเกณฑ์ท่ีพอใจ	 จึงจูงใจให้เกษตรกรขย�ยเนื้อที่

เลี้ยงเพิ่มขึ้นบ�งพื้นที่เลี้ยงรวมกับสัตว์นำ้�อ่ืน	 เช่น		

ปล�นิล	 หรือกุ้งก้�มกร�ม	 ส่งผลให้ผลผลิตรวมทั้ง

ประเทศเพิ่มขึ้น
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ภาพแสดงการนำาเข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทย

หน่วย: ตัน

หน่วย: ตัน



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

1. ใช้ในประเทศ    

	 1.1	 ปล�ทูน่�แช่เย็น	(ตัน)	 	 1,000	 1,000	 1,000

	 1.2	 ปล�ทูน่�บรรจุภ�ชนะอัดลม	(ตัน)	 	 29,030	 28,978	 29,000

2. นำาเข้า 1/   

	 2.1	 ปล�ทูน�่แช่เย็นแช่แข็ง	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 671,625	 736,754	 708,255

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 30,602	 40,034	 45,308

	 2.2	 ปล�ทูน�่บรรจุภ�ชนะอัดลม	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 6,057	 17,815	 14,849

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 	873		 	2,501		 	2,274	

3. ส่งออก 1/   

	 3.1	 ปล�ทูน่�แช่เย็นแช่แข็ง	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 17,234	 22,232	 25,770

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 1,585	 1,737	 2,589

	 3.2	 ปล�ทูน่�บรรจุภ�ชนะอัดลม	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 551,578	 550,585	 555,337

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 66,197	 68,532	 77,548

4. ราคาส่งออก (บาท/ตัน)1/              

	 4.1	 ปล�ทูน�่แช่เย็นแช่แข็ง	 	 91,964	 78,152	 100,466

	 4.2	 ปล�ทูน�่บรรจุภ�ชนะอัดลม	 	 120,014	 124,471	 139,643

5. แหล่งนำาเข้าวัตถุดิบที่สำาคัญ	 ไต้หวัน		สหรัฐอเมริก�				ป�ปัวนิวกินี	เก�หลีใต้		คีรีบ�ติ

	 	 	 จีน	สหภ�พยุโรป	ไมโครนีเซีย	อินโดนีเซีย	หมู่เก�ะม�ร์แชลล์	 

	 	 	 มัลดีฟส์	ญี่ปุ่น	ฟิลิปปินส	์หมู่เก�ะโซโลมอน	และว�นัวตู				

6. คู่ค้าที่สำาคัญ (ปลาทูน่าบรรจุภาชนะอัดลม)	 สหรัฐอเมริก�			สหภ�พยุโรป	ออสเตรเลีย	ตะวันออกกล�ง	

	 	 	 ญี่ปุ่น			แคน�ด�	อียิปต์		 	

7. คู่แข่งที่สำาคัญ (ปลาทูน่าบรรจุภาชนะอัดลม)	 เวียดน�ม	ฟิลิปปินส	์	อินโดนีเซีย	ม�เลเซีย						

	 ไทยนำ�เข�้ปล�ทูน�่จ�กต่�งประเทศ	เพือ่นำ�ม�
เปน็วตัถดิุบในก�รผลิตปล�ทูน่�บรรจภุ�ชนะอดัลม	 
ร้อยละ	 95	 และผลิตได้เองจ�กเรืออวนล้อมจับ
ภ�ยในประเทศ	 ร้อยละ	 5	 ก�รพึ่งพ�วัตถุดิบจ�ก 
ต่�งประเทศ	มีคว�มเสี่ยงในก�รข�ดแคลนวัตถุดิบ 
ในก�รผลิตปล�ทูน่�บรรจุภ�ชนะอัดลม	 ซึ่งไทย
ส�ม�รถผลิตปล�ทูน่�บรรจุภ�ชนะอัดลม	 เพื่อ 
ก�รส่งออกได้เป็นอันดับ	1	ของโลก

	 1.	 ก�รนำ�เข้�ปล�ทูน่�แช่เย็นแช่แข็งใน 
ปี	2560	มีปริม�ณ	708,255	ตัน	มูลค่�	45,308	 
ล�้นบ�ท	ปริม�ณลดลงจ�กป	ี2559	รอ้ยละ	3.87	 
แต่มูลค่�เพิ่มขึ้นร้อยละ	 13.17	 วัตถุดิบ 
ส่วนใหญ่นำ�เข้�จ�กไต้หวัน	 ร้อยละ	 16.70	
สหรัฐอเมริก�	 ร้อยละ	 10.07	 ป�ปัวนิวกินี	 
ร้อยละ	9.77	และส�ธ�รณรัฐเก�หลีใต้	 ร้อยละ	
8.90	 ต�มปริม�ณก�รนำ�เข้�ปล�ทูน่�แช่เย็น 
แช่แข็งทั้งหมด
	 2.	 ก�รส่งออกปล�ทูน่�บรรจุภ�ชนะอัดลม	 
ในป	ี2560	มีปริม�ณ	555,337	ตัน	คิดเป็นมูลค่�	
77,	548	ล้�นบ�ท	เพิ่มขึ้นจ�กปี	2559	ร้อยละ	
0.86	และ	13.16		ต�มลำ�ดบั	ประเทศคูค่�้ทีส่ำ�คญั
ได้แก่	สหรัฐอเมริก�		รอ้ยละ	10.16	สหภ�พยโุรป	 
รอ้ยละ	9.12	ออสเตรเลีย	รอ้ยละ	8.70	และกลุ่ม
ประเทศตะวันออกกล�ง	ร้อยละ	6.22	

	 1.	ลดก�รกีดกันท�งก�รค้�ที่ไม่ใช่ภ�ษี 
ของประเทศคู่ค้�ดังนี้	
	 	 1.1	ผลผลิตต้องมีเอกส�รรับรองก�รจับ 
สัตว์นำ้�เพ่ือยืนยันว่�ไม่ได้ม�จ�กก�รทำ�ประมง 
ที่ผิดกฎหม�ย	ข�ดก�รร�ยง�นและไร้ก�รควบคุม	
(Illegal	 Unreported	 and	 Unregulated	 
Fishing:	IUU	Fishing)	และต้องเป็นเรือที่ถูกต้อง
ต�มกฎหม�ยเท�่นั้น
	 	 1.2	มีก�รขึ้นทะเบียนแรงง�นต่�งด้�วแบบ	
One	Stop	Service
	 2.	จัดทำ�ม�ตรฐ�นก�รผลิตต่�ง	ๆ 	เช่น	GAP/HACCP

การผลิต การตลาด มาตรการ

การค้า
 รายการ 2558 2559 2560 
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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	 	 	

	 	 ปี	2560-2564	(HS	2017)			พิกัด	2301.1000.000	พิกัด	2301.2010.000	

	 	 พิกัด	2301.2020000		พิกัด	2301.2090.001	และพิกัด	2301.2090.090	

หมายเหตุ:	*	เป็นก�รนำ�เข้�ปล�ป่นที่ไทยส่งออกไปและไม่ได้ม�ตรฐ�นแล้วส่งกลับ 

	 	 	 ม�ไทย	 	 	 	 	
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ปลาป่นและสัตว์นำ้าไม่มีกระดูกสันหลังป่น

1. จำานวนโรงงาน (โรง)1/	 96	 86	 73

2. ผลผลิตปลาป่นโลก (ล้านตัน)2/	 5.06	 4.59	 4.60

3. ผลผลิตปลาป่นไทย (ล้านตัน)* 0.38 0.31 0.32

4. อัตราแปลง ปลาเป็ดหรือปลาสด 

 (กก.) :  ปลาป่น (กก.) =  4 : 1   

5. ราคาเกษตรกรขายได้  8.04   8.42   8.29

 (ปลาเป็ดคละ)/สด 3/ (บาท/กก.) 

	 ร�ค�ปล�เป็ดดี/สด	3/	(บ�ท/กก.)	 	8.94		 	8.87		 	8.41	

	 ร�ค�ข�ยส่งปล�ป่นโปรตีนตำ่�กว่�	60	%		 	37.28		 	36.44		 	31.65

	 (บ�ท/กก.)	3/	กลิ่นเบอร	์2	ตล�ด	กทม.	 	 	

	 ร�ค�ข�ยส่งปล�ป่นโปรตีนสูงกว่�	60	%		 	41.22		 	38.55		 	37.65	

	 (บ�ท/กก.)	3/	กลิ่นเบอร์	1	ตล�ด	กทม.	 	 	

 1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 2/   
	 นำ�เข�้  2.96 2.46 2.48
	 ส่งออก	 	 2.63	 2.22	 2.23
 2. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน)	 	 	0.70		 	0.73		 	0.78	
 3. นำาเข้า4/    
 3.1 ปล�ป่นโปรตีนสูงกว�่	60%	   
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 		 27,377		 	68,119		 	58,828	
	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 		 951.81		 	2,708.41		 	2,383.91	
 3.2 ปล�ป่นโปรตีนตำ่�กว�่	60%*   
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 		 120		 	n.s.		 	n.s.	
											มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 5.85	 	n.s.		 	n.s.	
	 3.3	 สัตว์นำ้�อื่น	ๆ	ป่น	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 3,608	 4,275	 396,812
	 	 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 	 	195.00		 	253.14		 	6,569.06	
 4. ส่งออก 4/   
 4.1 ปล�ป่นโปรตีนสูงกว�่	60%   
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 	99,837		 	86,637		 	99,837	
	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	 	4,626.70		 	3,685.95		 	4,626.71	
 4.2 ปล�ป่นโปรตีนตำ่�กว�่	60%   
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 		 50,613		 	60,707		 	50,613	
	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 		 2,107.01		 	2,252.89		 	2,107.01	
	 4.3	 สัตว์นำ้�ไม่มีกระดูกสันหลัง
	 	 อื่น	ๆ	ป่น	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 		 5,463		 	6,550		 	5,463	
	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 		 182.00		 	195.70		 	122.19	
5. คู่ค้าที่สำาคัญ	 จีน		ญ่ีปุ่น		เวียดน�ม	นอร์เวย์	บังคล�เทศ	 
	 	 	 ไต้หวัน		สหรัฐอเมริก�	 	
6. คู่แข่งที่สำาคัญ	 เวียดน�ม	เมียนม�	เดนม�ร์ก	ฝรั่งเศส
	 	 	 เยอรมัน	อิต�ลี	 	

 การผลิต การตลาด มาตรการ

	 1.	 มีโรงง�นปล�ป่นได้รับม�ตรฐ�น	 GMP	 และ	

HACCP	 แล้วจำ�นวน	 58	 โรงง�น	 ปัจจุบันโรงง�น 

บ�งแห่งได้หยุดผลิตชั่วคร�วเพร�ะข�ดวัตถุดิบ 

และได้รับผลกระทบจ�กปัญห�	(IUU)

	 2.	 ใช้วัตถุดิบเพ่ือผลิตปล�ป่นได้จ�กเศษเหลือ

จ�กจ�กปล�เป็ดร้อยละ	 38.32	 วัตถุดิบ	 (ทูน่�)	 

นำ�เข้�ร้อยละ	 21.53	 และซูริมิในประเทศร้อยละ	

18.06	 เศษเหลือวัตถุดิบในนำ้�จืด	 ร้อยละ	 9.60	 และ 

เศษเหลืออื่น	ๆ	ร้อยละ	12.49	

	 3.	 ไทยส�ม�รถผลิตปล�ป่นโปรตีนสูงกว่�	 60%	 

ได้ร้อยละ	45	ของผลผลิตรวมของประเทศและโปรตีน

ตำ่�กว่�	60%	ร้อยละ	55	

	 4.	 ผลผลิตลดลงเนื่องจ�กก�รข�ดแคลนวัตถุดิบ

เพร�ะสภ�พภูมิอ�ก�ศแปรปรวน	 ประกอบกับปี	

2558	 รัฐบ�ลแก้ไขปัญห�ก�รทำ�ประมงผิดกฎหม�ย	 

(IUU	fishing)	ทำ�ใหเ้รอืประมงไมส่�ม�รถออกทำ�ประมง

ได้รวมท้ังก�รปฎิบัติแรงง�นประมงอย่�งไม่เป็นธรรม 

ส่งผลให้ปล�เป็ดลดลง	

	 1.	 ปี	 2558	ปัญห�โรคกุ้งต�ยด่วน	 (EMS)	 คลี่คล�ย	

ทำ�ให้ผลผลิตกุ้งเพิ่มขึ้นขณะที่เกษตรกรมีก�รปรับเปล่ียน 

ก�รเลีย้งใช้ลกูกุง้ปลอดโรค	ปรบัพืน้บอ่ใหส้ะอ�ด		ประกอบกบั 

ก�รช่วยเหลือจ�กภ�ครัฐ	 ทำ�ให้เกษตรกรกลับม�เล้ียงกุ้ง	

กันเพิ่มขึ้น	 	

	 2.	 ปญัห�ก�รทำ�ประมงทีผ่ดิกฎหม�ยข�ดก�รร�ยง�น

และไร้ก�รควบคุม	 (IUU	 Fishing)	 รวมทั้งปัญห�แรงง�น 

ผิดกฎหม�ยทำ�ให้ผู้นำ�เข้�สินค้�ประมง	 ในต่�งประเทศ

ตอ้งก�รขอ้มลูประกอบก�รซ้ือสนิค้�ปล�ปน่และผลติภณัฑ์

สตัวน์ำ�้เพ�ะเลีย้งเพือ่ก�รสง่ออกของไทยมผีลตอ่ก�รสง่ออก

ปล�ป่นของไทยลดลง	 	 	

 

	 1.	 ปล�ป่นเป็นสินค้�ควบคุมก�รนำ�เข้�ต�ม	พ.ร.บ.	 

ก�รส่งออกไปนอก	 และก�รนำ�เข้�ม�ในร�ชอ�ณ�จักร

ซึ่งสินค้�	 พ.ศ.2522	 และประก�ศกระทรวงพ�ณิชย์	 

ว�่ดว้ยก�รนำ�เข�้สนิค�้เข�้ม�ในร�ชอ�ณ�จกัร	(ฉบับที	่72)	 

พ.ศ.2533		

	 2.	 นโยบ�ยและม�ตรก�รนำ�เข้�วัตถุดิบอ�ห�รสัตว์	 

กำ�หนดโดยคณะกรรมก�รนโยบ�ยอ�ห�รท้ังมีรัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์เป็นประธ�นในก�รกำ�หนด

นโยบ�ยและม�ตรก�รก�รนำ�เข้�ทั่วไปและก�รนำ�เข้� 

ต�มคว�มตกลงก�รค้�เสรีต่�ง	ๆ	ซึ่งกำ�หนดคร�วละ	3	ปี 

เริ่มตั้งแต	่ปี	2558-2560	โดยปล�ป่นโปรตีน	60%	ขึ้นไป 

ไม่จำ�กัดปริม�ณ	และเวล�นำ�เข้�	ในขณะที่ปล�ป่นตำ่�กว่�	

60%	 เป็นสินค้�ควบคุมต�มประก�ศกระทรวงพ�ณิชย์	 

ต้องขออนุญ�ตนำ�เข�้จ�กกรมก�รค้�ต่�งประเทศ 

 

การผลิต
 รายการ 2558 2559 2560 

การค้า
 รายการ 2558 2559 2560 
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ยุทธศาสตร์
สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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        ยุทธศาสตร์สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

                               ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จดัทำายทุธศาสตรแ์ละมาตรการทางการเกษตรใหเ้ปน็ทีย่อมรบัและนำาไปสูก่ารปฏิบตั ิ

เป้าประสงค์	 ยทุธศ�สตรแ์ละม�ตรก�รท�งก�รเกษตรทัง้ระยะสัน้และระยะย�วนำ�ไปสูก่�รขบัเคลือ่น 

	 ก�รพัฒน�ก�รเกษตรของประเทศ

ตัวชี้วัด	 ร้อยละของยุทธศ�สตร์	ม�ตรก�รท�งก�รเกษตรที่บรรลุต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนด

กลยุทธ์ 1	 พัฒน�กระบวนก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์	 ม�ตรก�ร	 แผนง�นและโครงก�รบูรณ�ก�ร 

	 ท�งก�รเกษตรอย่�งเป็นระบบ

กลยุทธ์ 2	 เพิ่มประสิทธิภ�พ	ก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์	สู่ก�รปฏิบัติอย่�งต่อเนื่อง

กลยุทธ์ 3	 พัฒน�ก�รติดต�มและประเมินผลยุทธศ�สตร์	 ม�ตรก�รและแผนง�น/โครงก�ร 

	 ท�งก�รเกษตรอย่�งรอบด้�น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศ

เป้าประสงค	์ ข้อมูลส�รสนเทศก�รเกษตรมีคว�มครอบคลุม	ครบถ้วน	ทันสมัย	น่�เชื่อถือ

ตัวชี้วัด	 1)	 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับบริก�รที่นำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์	

	 2)	 จำ�นวนชุดข้อมูลที่สอดคล้องกับก�รพัฒน�ด�้นก�รเกษตร

	 3)	 จำ�นวนฐ�นขอ้มูลทีไ่ด้มีก�รบรูณ�ก�รแลกเปลีย่นขอ้มูลทัง้ในและนอกสงักดักระทรวง 

	 	 เกษตรและสหกรณ์

	 4)	จำ�นวนเครื่องมือ	กระบวนก�รวิเคร�ะห์ที่ได้มีก�รพัฒน�ปรับปรุง

กลยุทธ์ 1	 พัฒน�กระบวนก�รจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูล

กลยุทธ์ 2	 พัฒน�กระบวนก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลให้มีคว�มถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันต่อเหตุก�รณ์

กลยุทธ์ 3	 พัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลและโครงข่�ยเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลให้มีคว�มทันสมัย

กลยุทธ์ 4	 พัฒน�กระบวนก�รเผยแพร่ข้อมูล

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพบุคลากร

เป้าประสงค	์ เป็นองค์กรแห่งคว�มสุขและใช้เทคโนโลย	ีนวัตกรรมในกระบวนก�รทำ�ง�น		

																					(Smart	Organization)

ตัวชี้วัด 1)	 ร้อยละของข้�ร�ชก�รและพนักง�นร�ชก�รท่ีได้รับก�รพัฒน�ให้เป็น	OAE	Smart	Officer	

	 2)	 ร้อยละคว�มผ�สุกของบุคล�กร

กลยุทธ์ 1	 ก�รพัฒน�บุคล�กร

กลยุทธ์ 2	 ก�รพัฒน�กระบวนก�รทำ�ง�นและเทคโนโลยีในก�รทำ�ง�น

กลยุทธ์ 3	 ก�รพัฒน�สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นและมุ่งให้องค์กรสู่คว�มผ�สุก

กลยุทธ์ 4	 ก�รสร้�งภ�พลักษณ์องค์กร
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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�รเกษตรที่	1-12

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	1 			จังหวัดเชียงใหม่ 			053	121318-9 	zone1@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	2 			จังหวัดพิษณุโลก 			055	322650 	zone2@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	3 			จังหวัดอุดรธ�นี 			042	292557-8 	zone3@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	4 			จังหวัดขอนแก่น 			043	261513 	zone4@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	5 			จังหวัดนครร�ชสีม� 			044	465079 	zone5@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	6 			จังหวัดชลบุรี 			038	351398 	zone6@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	7 			จังหวัดชัยน�ท 			056	405007-8 	zone7@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	8 			จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี 			077	311373 	zone8@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	9 			จังหวัดสงขล� 			074	312996 	zone9@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	10* 			จังหวัดร�ชบุรี 			032	337951 	zone10@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	11* 			จังหวัดอุบลร�ชธ�นี 			045	344653 	zone11@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	12* 			จังหวัดนครสวรรค์ 			056	803525 	zone12@oae.go.th

ที่ตั้งหน่วยงานภายในสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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