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บทสรุปผู้บริหาร 

 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบให้คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรสู่
ประชาคมอาเซียน และกองเกษตรอาเซียน ร่วมกันจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โอกาสสินค้าเกษตรไทยสู่
ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 16  - 18 กันยายน 2556 ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปประเด็นส าคัญจากการ
สัมมนาในประเด็นเก่ียวกับสถานการณ์การผลิต การตลาด ศักยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทย แนวทางการ
พัฒนา รวมถึงยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร และจัดท ารายงานการศึกษาเรื่อง โอกาสสินค้าเกษตร
ไทยสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการสรุปประเด็นส าคัญจากการสัมมนาฯ รวมกับแนวทางการบูรณาการร่วมกันจาก
คณะท างานการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผลการวิเคราะห์
ศักยภาพการแข่งขันสินค้าเกษตรที่ส าคัญ (TCM) สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 
โอกาสสินค้าเกษตรไทยสู่ประชาคมอาเซียน 

ศักยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในประชาคมอาเซียน ยังมีแนวโน้มที่ดีเนื่องจากสินค้า
เกษตรไทยเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพและมาตรฐาน โดยเฉพาะผลไม้ ในขณะที่มีบางสินค้าพัฒนาไปสู่การแข่งขัน
ในระดับโลกแล้ว คือ ไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ ส าหรับปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ ได้แก่ ปัจจัยการผลิตยังคงมีราคาสูง 
โดยเฉพาะพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ปุ๋ยเคมีและยาก าจัดศัตรูพืช นอกจากนี้ ยังประสบปัญหาผลผลิตต่อไร่ต่ า ค่าจ้าง
แรงงานที่สูง เกษตรกรและผู้ผลิตส่วนใหญ่ต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น ด้วยการลดต้ นทุนการผลิต 
การใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสม เช่น การใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับสภาพดิน และการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
ทดแทนแรงงาน นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับการน างานวิจัยและพัฒนาของภาครัฐไปใช้ประโยชน์รวมทั้งต้องการ
ให้ภาครัฐช่วยเหลือเรื่องการลดภาษีน าเข้าปัจจัยการผลิต 

 

1. เป้าหมายการพัฒนา 
 1.1รักษาระดับความสามารถในการแข่งขันของสินค้าที่อยู่ในต าแหน่งผู้น าตลาดไว้ ได้แก่ อ้อย

โรงงาน มังคุด ล าไย สุกร โคนม และโคเนื้อ 
 1.2  พัฒนาศักยภาพโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในต าแหน่งผู้น า

ตลาด ให้อยู่ในต าแหน่งที่ดีขึ้น ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กาแฟ กุ้ง ปลานิล ไก่เนื้อ 
ไก่ไข่ มะม่วง และทุเรียน 

 1.3  รักษาฐานตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่ โดยเฉพาะสินค้าปศุสัตว์ 

2. แนวทางการพัฒนาในแต่ละกลุ่มสินค้า 
 2.1 สินค้าพืช 
 1) สนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิต 
 2) พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาด 

ก 



 3) พัฒนาระบบรับรองคุณภาพสินค้าอย่างมีมาตรฐาน 
 4) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง 
 2.2  สินค้าปศุสัตว์  
 1) ลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะราคาจ าหน่ายอาหารสัตว์ 
 2) พัฒนาระบบควบคุมโรคระบาดที่ได้มาตรฐานและมีการบังคับใช้อย่างจริงจัง 
 3) วางมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้มีการด าเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ 
 2.3  สินค้าประมง  
 1) ลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะราคาจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ า 
 2) พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง 
 3) พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานและตามความต้องการของตลาด 
 2.4  แนวทางพัฒนาในภาพรวม 
   1) สนับสนุนและส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร เช่น สหกรณ์การเกษตร  
เพ่ือปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ผลิตในประเทศ 
 2) ให้สร้างอัตลักษณ์สินค้าเกษตรไทยเพื่อการส่งออก 
 3) ก าหนดตัวชี้วัดศักยภาพในการแข่งขันด้านการเกษตรของไทย 

 4) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบังคับใช้มาตรฐานกลางสินค้าเกษตรที่มีอยู่แล้วให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 5) บริหารจัดการอุปทานและอุปสงค์สินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภค
ในประเทศและเพ่ือการส่งออก 
 6) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยเพ่ิมผลิตภาพ 
การผลิต เช่น Zero Waste 
 7) สนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ 

 3. มาตรการ/แผนงาน/โครงการในภาพรวม 
 3.1  จัดท าทะเบียนเกษตรกรสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
 3.2  พัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน 
 3.3  วิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตร เพื่อเพ่ิมคุณภาพและปริมาณผลผลิต 
 3.4  ด าเนินมาตรการจัดเขตเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์ (Zoning)  
 3.5  ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพ  
 3.6  ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
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ค าน า 

   

  การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี 2558 นับเป็นก้าวส าคัญของ
ประเทศไทยที่จะด าเนินงานเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community Blueprint) ใน 4 ด้าน คือ 1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน  2) การเป็นภูมิภาคที่มี
ความสามารถในการแข่งขัน  3) การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน  และ 4) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจ
โลก  ซึ่งการที่ประเทศไทยจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้  ก็จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ โดยในส่วน
ของภาคเกษตรก็เช่นกัน  การติดตามข้อมูลตลอดจนผลกระทบและโอกาสของภาคเกษตรในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  จึงเป็นเรื่องท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง 

  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในนามของคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตร 
สู่ประชาคมอาเซียนจัดท ารายงานการศึกษาเรื่องโอกาสสินค้าเกษตรไทยสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับสถานการณ์การผลิต การตลาด ศักยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยใน 3 กลุ่มสินค้า ประกอบด้วย 
1) สินค้ากลุ่มพืช  2) สินค้ากลุ่มปศุสัตว์  และ 3) สินค้ากลุ่มประมง  รวมถึงแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์ใน
การบริหารจัดการสินค้าเกษตร  ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นประเด็นที่ได้รับจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โอกาสสินค้า
เกษตรไทยสู่ประชาคมอาเซียน” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 และ 18 กันยายน 2556  ณ โรงแรมรามา การ์เดนส์ 
กรุงเทพฯ และการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนผลการ
วิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 

  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน  
เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การผลิต การตลาด และศักยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทย  เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการปรับตัวรวมถึงแสวงหาโอกาสให้กับสินค้าเกษตรไทยภายใต้การเป็นตลาดและฐานการ
ผลิตเดียว อันจะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนให้เกิดกับภาคเกษตรไทยในระยะยาว 
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1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1 การผลิต 

1.1.1 สถานการณ์การผลิตโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  World Market &Trade, USDA เดือนกันยายน 2556 

 
1.1.2 การผลิตในประเทศ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) 

ข้าว 

         ประเทศ     ผลผลิต (ล้านตัน)   สัดส่วน (ร้อยละ) 
 1. จีน   143.30   30.6 
 2. อินเดีย  104.40   22.3 
 3. อินโดนีเซีย   36.55    7.8 
 4. บังคลาเทศ   33.80    7.2 
 5. เวียดนาม  27.38    5.8 
 6. ไทย    20.20    4.3 

 นาปี 65.0  ล้านไร่    แหล่งผลิต 5 อันดับแรก ได้แก่ 
    อุบลราชธานี นครราชสีมา สุรินทร์  
    ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ 
 นาปรัง 14.76  ล้านไร่ แหล่งผลิต 5 อันดับแรก ได้แก่ 
    พิษณุโลก นครสวรรค์ สุพรรณบุรี  
    พิจิตร ก าแพงเพชร 

 นาปี  26.95  ล้านตัน (415 กก./ไร่) 
 นาปรัง   9.90   ล้านตัน (671 กก./ไร่) 

 นาปี  3,728,542  ครัวเรือน 
 นาปรัง  637,825 ครัวเรือน 

 นาปี     10,685 บาท/ตัน 
 นาปรัง    8,612 บาท/ตัน 

 
 
ผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก 
ปีเพาะปลูก 2555/56 

 
เนื้อที่เพาะปลูก 
(2555/56) 
รวม 79.76 ล้านไร่ 
 

ผลผลิต 
รวม 36.85 ล้านตัน 
 
 จ านวนครัวเรือน 
 
 
ต้นทุนการผลิต 
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1.2 การค้า (2555) 

 1.2.1 สถานการณ์การค้าโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  World Market & Trade, USDA เดือนกันยายน 2556 

 
1.2.2 การบริโภคในประเทศ 

บริโภคในประเทศ 9.26      ล้านตันข้าวสาร 

ส่งออก ปริมาณ 
มูลค่า 

6.73 
142,976 

     ล้านตันข้าวสาร 
     ล้านบาท 

ประเทศคู่ค้าส าคัญ 
 
 
 

ข้าวหอมมะลิ 
ข้าว 100%  5% 
ข้าวคุณภาพกลาง-ต่ า 
ข้าวนึ่ง 

สหรัฐอเมริกา ไอวอรีโคตส์ เซเนกัส ฮ่องกง กานา 
อิรัก มาเลเซีย ฮ่องกง ไอวอรีโคตส์ อิหร่าน  
เซเนกัส โกตดิวัวร์ เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น โตโก 
ไนจีเรีย เบนิน แอฟริกาใต้ เยเมน รัสเซีย 

ประเทศคู่แข่งส าคัญ ข้าวคุณภาพดี 
ข้าวคุณภาพกลาง-ต่ า 
ข้าวนึ่ง 

สหรัฐอเมริกา เวียดนาม ออสเตรเลีย 
เวียดนามจีน ปากีสถาน เมียนมาร์ 
สหรัฐอเมริกา อินเดีย  

 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) 
 

ผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก 
ปี 2555/56 

ผู้น าเข้ารายใหญ่ของโลก 
ปี 2555/56 

ประเทศ ผลผลิตสัดส่วน 
  (ล้านตัน)      (ร้อยละ) 
1. อินเดีย   10.0  26.1 
2. เวียดนาม   7.40  19.3 
3. ไทย    7.00            18.3 
4. ปากีสถาน   3.00   7.8 
โลก  38.33 

ประเทศ ผลผลิต สัดส่วน 
  (ล้านตัน) (ร้อยละ) 
1. ตะวันออกกลาง   4.48     12.6  
(อิหร่าน อิรัก ซาอุดิอาระเบีย) 
2. ไนจีเรีย       2.5       7.0 
3. ฟิลิปปินส์       1.4       3.9 
4. สหภาพยุโรป       1.2       3.4 
5. อินโดนีเซีย       1.0                2.8 
โลก  35.53 
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2. AEC Factsheet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ที่มา :  World Market & Trade, USDA เดือนกันยายน 2556 
 
3. ศักยภาพการแข่งขัน (Thailand Competitiveness Matrix : TCM)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

New Wave 

• ตลาดโลก 

Opportunity       Star 

Trouble 

• ตลาดอาเซยีน 

Question 
Mark Falling Star 

ผลผลิตข้าวในอาเซียน (2555) 

อินโดนีเซีย 36.55 ล้านตัน 
เวียดนาม 27.38 ล้านตัน 
ไทย  20.20 ล้านตัน 
ฟิลิปปินส์ 11.43 ล้านตัน 
เมียนมาร์ 10.67 ล้านตัน 
กัมพูชา   4.60 ล้านตัน 

การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของข้าว 

 
• Opportunity  ตลาดโลกมีความต้องการข้าวไทยสูง แต่ไทยมีความสามารถในการ

แข่งขันปานกลาง ส่วนโครงสร้างการผลิตและมาตรฐานการผลิตสินค้าดี สภาพ 
ภูมิประเทศเหมาะสมต่อการเพาะปลูกข้าว รวมถึงภาพลักษณ์ของสินค้าดี มีการวิจัย
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงไทยยังเป็นแหล่งส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก ซึ่งมี
คู่แข่งส่าคัญ คือ เวียดนาม แต่ไทยมีต้นทุนการผลิตสูง และผลผลิตต่อไร่ต่่ากว่า 

ตลาดโลก 
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4. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา 

ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โอกาสสินค้าเกษตรไทยสู่ประชาคมอาเซียน”เมื่อวันที่ 16 กันยายน 
2556 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 

 

4.1 เป้าหมายการพัฒนา พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวไทยให้อยู่ต าแหน่ง STAR ของตลาดในอีก 2 ปีข้างหน้า
โดยแบ่งข้าวเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

1. ข้าวที่ใช้บริโภคท่ัวไป เช่น ข้าวขาว ข้าวนึ่ง เป็นข้าวทีม่ีราคาไม่สูงมาก จึงมีการแข่งขันสูงเกษตรกรจ าเป็นต้อง   
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการเพ่ือลดต้นทุน 
2. ข้าวมีตลาดเฉพาะ เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวอินทรีย์ และข้าวพื้นเมือง 
3. ข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการเช่น ข้าวหอมนิล ข้าวไรซ์เบอรี่ 

4.2 แนวทางการพัฒนา 

1. มีการผลิตข้าวหอมมะลิ ข้าว GI ที่มีคุณภาพ ข้าว GAP ข้าวอินทรีย์ ข้าวสุขภาพ ข้าวโภชนาการ ให้มีความ
หลากหลายและสวยงาม 
2. ข้าวไทยต้องปลอดภัย  ปลอดสารพิษ 
3. ลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ต่ าลงเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 
4. เพ่ิมผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความหลากหลาย 
5. มีระบบรับรองคุณภาพข้าวที่มีมาตรฐาน 
6. มีบรรจุภัณฑ์สวยงาม น่าสนใจ 
7. ศึกษาความต้องการในแต่ละตลาด เพ่ือสามารถผลิตข้าวได้ตรงตามความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง 

4.3 มาตรการ/แผนงาน/โครงการ  

1. เลิกโครงการรับจ าน าข้าวก่อนปี ๒๕๕๘  
2. วิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวและพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการรับรองชนิดข้าวที่สะดวกและประหยัด เช่น การตรวจ 
DNA ข้าว 
3. สร้างและพัฒนาระบบการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าข้าว เอกลักษณ์ข้าวตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า  
4. ก าหนดเขตการปลูกข้าวที่ชัดเจน โดยแสดงให้เห็นถึงแหล่งผลิตข้าวแต่ละชนิด 

• Question Mark โครงสร้างการผลิตและมาตรฐานการผลิตสินค้าดี สภาพภูมิ
ประเทศเหมาะสมต่อการเพาะปลูกข้าว แต่เนื่องจากคู่แข่งส่าคัญอย่างเวียดนามได้มี
การพัฒนาการผลิตและส่งออกอย่างจริงจัง จนสามารถครองส่วนแบ่งตลาดข้าวส่วน
ใหญ่ในอาเซียนได้มากข้ึน 

ตลาดอาเซียน 
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5. ประกันราคาข้าวตามก าหนดเขต/คุณภาพข้าว 
6. มีกฎหมายควบคุมการผลิตข้าวเพื่อการค้า และระเบียบชุมชนในระดับชุมชน 
7. ส่งเสริมองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตระหว่างชาวนา พันธมิตรชาวนา ภาครัฐ และเอกชน 
8. ส่งเสริมการผลิตและกระจายพันธุ์ดี 
9. สง่เสริมพัฒนาชาวนามืออาชีพ/ครูข้าว 
10. ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าข้าว (ข้าวอินทรีย์ GI บรรจุภัณฑ์ การแปรรูป) 
11. ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผู้บริโภคข้าว เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับข้าวอย่างเท่าเทียมกัน 
12. เพ่ิมศูนย์บริการ การผลิตข้าว onestop service 
13. ศึกษาความต้องการของตลาดเฉพาะแหล่งและพัฒนาการผลิตข้าว 

 
 
5. การบริหารจัดการภาครัฐ 
 

5.1 การจัดท าข้อมูลสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) จัดท าข้อมูล พันธุ์ข้าว (พันธุ์ข้าวคุณภาพสูงข้าวที่ได้มาตรฐานสากล เช่น ข้าว
หอมมะลิ ข้าวอินทรีย์ ข้าว GAP ข้าว GI และข้าวโภชนาการสูง ข้าวคุณภาพดีแต่ราคาปานกลาง ได้แก่ ข้าวหอม
ปทุมธานี ข้าวคุณภาพปานกลาง ได้แก่ ข้าวขาวทั่วไป และข้าวตลาดเฉพาะ ได้แก่ ข้าวเหนียว ข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง 
และข้าวนึ่ง) ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร เช่น เนื้อทีเ่พาะปลูก เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต ต้นทุนการผลิต และราคาใน
ระดับไร่นา เป็นต้น 
- กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ควรจัดท าข้อมูล เช่น ข้อมูลด้านต้นทุนในทุกข้ันตอนของผู้ประกอบการ ตั้งแต่โรงสี 
พ่อค้าคนกลาง ผู้ส่งออกข้าว ข้อมูลปริมาณความต้องการบริโภคสินค้าข้าวของไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ตลาดส่งออกข้าวคุณภาพแยกตามชนิดข้าว แนวทางการขยายตลาดส่งออกสินค้าข้าวในแต่ละปี ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหา/ก าหนดแนวทางในการพัฒนาสินค้าข้าวได้อย่างชัดเจน 
และเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลของ กษ. 
- กษ. และ พณ. ร่วมกันจัดท าฐานข้อมูลของสินค้าข้าว โดย กษ.ให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับด้านการผลิตเพาะปลูก 
และการแปรรูป และกระทรวงพาณิชย์ให้ข้อมูลในส่วนของการตลาดภายใน และตลาดต่างประเทศ 

5.2 การจัดการอุปทานสินค้าเกษตร 

- กษ. บริหารจัดการภายใต้คณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้าข้าว  
- กษ. จัดท าเขตเกษตรเศรษฐกิจข้าว (Zoning) โดย 
(1) ก าหนดเขตพ้ืนที่ส่งเสริมการปลูกข้าวตามศักยภาพของพ้ืนที่(พ้ืนที่เหมาะสมมาก พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง 
พ้ืนที่เหมาะสมน้อย และพ้ืนที่ไม่เหมาะสม)  
(2) ก าหนดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวของชาวนา อาทิ การชดเชยรายได้ขั้นต่ า การให้สินเชื่อเพ่ือการ
ผลิตของเกษตรกรและผู้ประกอบการ เป็นต้น  
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(3) ผลักดันให้มีการจัดระบบการปลูกข้าวในพ้ืนที่ภาคกลางอย่างจริงจัง โดยก าหนดช่วงระยะเวลาการปลูกข้าวให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ เศรษฐกิจ และสังคม  
(4) ก าหนดแนวทางสนับสนุนอ่ืน ๆ ตลอดจนผลักดันให้มีการจัดระบบปลูกข้าวในพื้นที่ภาคกลางอย่างจริงจัง โดย
ก าหนดช่วงระยะเวลาการปลูกข้าวให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ เศรษฐกิจ 
- พณ. สนับสนุนข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ข้าวในตลาดโลกจากโครงการศึกษาการวางระบบเตือนภัยการค้า
ข้าว (Early Warning on Rice Trade : EWR) ของกรมการค้าต่างประเทศ 

5.3 การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 

- กษ. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าข้าว โดยการเพ่ิมศักยภาพการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการคิดค้น
และจดทะเบียนนวัตกรรม รวมทั้ง พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และตราสินค้าของไทยให้มีความแตกต่าง และเป็น
ลักษณะเฉพาะ ตลอดจนมีการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคข้าว และผลิตภัณฑ์ 
- พณ. สนับสนุนการบูรณาการข้อมูลความต้องการของตลาดสินค้าแปรรูป โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศใหม่ ๆ 
ของกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอย่าง
สร้างสรรค์ เช่น ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติกับ กษ. เพ่ือให้บริหารจัดการวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้อง 

5.4 การจัดการด้านตลาด 

- พณ. บริหารจัดการด้านอุปสงค์สินค้าข้าว โดยเน้นให้การตลาดน าการผลิต เพื่อรองรับผลผลิตจากการบริหาร
จัดการด้านอุปทานของ กษ. 
- เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างข้อมูลด้านอุปสงค์ของกระทรวงพาณิชย์ และข้อมูลด้านอุปทานของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพ่ือให้เกิดความสมดุลของตลาดข้าว  
- ในการแทรกแซงตลาดเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ควรเน้นการสร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรด้านการผลิต
และการตลาดข้าวให้ทั่วถึง ครอบคลุมทั่วประเทศ  
- ก าหนดกลไกยกระดับราคาข้าวคุณภาพสูง ข้าวที่ได้มาตรฐานสากล ให้มีราคาสูงกว่าข้าวธรรมดา อย่างน้อยร้อย
ละ 20 เพ่ือจูงใจให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าวตามมาตรฐานต่างๆ  
- ประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยจัด Road show สินค้าข้าวในแต่ละกลุ่มข้าว เช่น ข้าวคุณภาพสูง ข้าวคุณภาพดีแต่
ราคาปานกลาง และข้าวตลาดเฉพาะ ที่สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละตลาด เพ่ือรักษาตลาดเดิม และ
แสวงหาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพในการรองรับข้าวในแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน และต่อเนื่อง 

5.5 การบริหารสินค้าคงคลัง 

- จัดตั้งคณะกรรมการฯ/คณะท างานฯเพ่ือร่วมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของข้าว  
ให้สอดคล้องกันระหว่างอุปสงค์และอุปทาน 
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1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 การผลิต 

1.1.1 สถานการณ์การผลิตโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ,เดือนมกราคม 2556 

 
1.1.2 การผลิตในประเทศ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) 
 
 
 
 
 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

               ประเทศ       ผลผลิต (ล้านตัน)        สัดส่วน (ร้อยละ) 
 1. สหรัฐอเมริกา  313.92   35.5 
 2. จีน            192.90   21.8 
 3. บราซิล    55.66   6.3 
 4. อาร์เจนตินา    23.80   2.7 
 5. ยูเครน    22.84   2.6 
 6. ไทย                         5.02                      0.6 

     7.37  ล้านไร่            แหล่งผลิต 5 อันดับแรก ได้แก่ เพชรบูรณ์                           
                                 นครราชสีมา เลย ตาก และน่าน  

     4.96  ล้านตัน (674 กก./ไร่) 
  
     411,016  ครัวเรือน 
 
     6,354  บาท/ตัน 

 
 
ผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก 
ปีเพาะปลูก 2555/56 

เนื้อที่เพาะปลูก 
(2555/56) 
 
ผลผลิต 
 
 จ านวนครัวเรือน 
 
 ต้นทุนการผลิต 
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1.2 การค้า (2555) 
 

1.2.1 การบริโภคในประเทศ 
 

บริโภคในประเทศ 4.67      ล้านตัน 

ส่งออก 

 

ปริมาณ 
มูลค่า 

0.12 
 1,182   

     ล้านตัน 
     ล้านบาท 

ประเทศคู่ค้าส าคัญ  ฟิลิปปินส์ จีน เวียดนาม  

ประเทศคู่แข่งส าคัญ  สหรัฐอเมริกา บราซิล อาร์เจนตินา ยูเครน  
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) 
 
2. AEC Factsheet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ที่มา :  ASEAN Food Security Information System, 2555 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอาเซียน (2555) 

อินโดนีเซีย 18.96 ล้านตัน 
ฟิลิปปินส์  6.97 ล้านตัน 
ไทย   4.81 ล้านตัน 
เวียดนาม  4.80 ล้านตัน 
เมียนมาร์  1.48 ล้านตัน 
สปป.ลาว 1.05 ล้านตัน 
กัมพูชา   0.94   ล้านตัน 
มาเลเซีย  0.52   ล้านตัน 
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3. ศักยภาพการแข่งขัน (Thailand Competitiveness Matrix : TCM)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• ตลาดโลก 

New Wave 

 

Opportunity       Star 

Trouble 

• ตลาดอาเซยีน 

Question 
Mark Falling Star 

การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

• New Wave มีความสามารถด้านเทคโนโลยีและศักยภาพด้านการผลิตรวมถึงนโยบาย
ของรัฐด้อยกว่าคู่แข่ง ต้นทุนโลจิสติกส์สูงกว่าคู่แข่ง แต่มีการวิจัยและพัฒนาพันธุ์
ดั้งเดิม ค่าจ้างต่่ากว่าคู่แข่ง ได้รับการยอมรับว่าปลอด GMOs และความปลอดภัยด้าน
อาหารสูง 

ตลาดโลก 

• Question Mark  มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีเทคโนโลยีการผลิต
และมาตรฐานสินค้าดี สินค้าเป็นที่ยอมรับของตลาด ภาครัฐยังให้การสนับสนุน แต่
ผลผลิตต่อไร่ต่่า ต้นทุนสูง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรยังสู้เ พ่ือนบ้าน เช่น  
สปป.ลาว ไม่ได้ 

ตลาดอาเซียน 
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4. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา 

ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โอกาสสินค้าเกษตรไทยสู่ประชาคมอาเซียน”เมื่อวันที่ 16 กันยายน 
2556 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 

 

4.1 เป้าหมายการพัฒนา ผลักดันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากกลุ่มที่ต้องปรับตัว (Question mark) ไปสู่กลุ่มที่
มีโอกาส (Opportunity) 

4.2 แนวทางการพัฒนา 

ลดต้นทุนการผลิตพัฒนาด้านคุณภาพและมาตรฐานด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้
ถึงมือเกษตรกร และด้านการแปรรูปข้าวโพด พร้อมสร้างอัตลักษณ์ของข้าวโพดไทยดังนี้ 
 ด้านต้นทุนการผลิต 

1. ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้เอง หรือใช้เมล็ดพันธุ์ของทางราชการ เช่น พันธุ์นครสวรรค์ 3 ซึ่ง
จะท าให้สามารถลดต้นทุนได้มากกว่าร้อยละ 70 

2. ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือปุ๋ยสั่งตัด โดยสามารถส่งดินวิเคราะห์ได้ที่หน่วยงานของกรมพัฒนา
ที่ดิน และกรมวิชาการเกษตร ทั้งนี้ หน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรอาจเป็นผู้ประสานงานการวิเคราะห์และ
รับผลการวิเคราะห์  

3. สนับสนุนชุดตรวจสอบดินแบบง่าย 
4. พัฒนาเทคนิคการคุมหญ้าเพ่ือลดการใช้สารเคมี เช่น การเตรียมดิน 
5. ใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช/วัชพืช อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
6. พัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และแนะน าให้เกษตรกรใช้เครื่องเก็บเกี่ยว  
7. พัฒนาเครื่องหยอดให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และแนะน าให้เกษตรกรใช้เครื่องหยอด (กรณีไร่ใหญ่)  
ด้านผลิตภาพการผลิต/ปริมาณ/คุณภาพ 
1. พัฒนาพันธุ์ที่เกิดเชื้อราน้อย เปลือกหุ้มฝักมิด และฝักแก่กลับหัวลง 
2. ควรเก็บเกี่ยวตามอายุ หรือชะลอการเก็บเกี่ยวออกไปประมาณ 5 วัน 
3. ควรมีระบบชลประทาน รวมถึงก าหนดนโยบายสนับสนุนการเพาะปลูก เช่น จังหวัดเพชรบูรณ์มีการ

จัดระบบการปลูกงาควบคู่กับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   
4. สนับสนุนค่าชดเชยส่วนต่างในกรณีผลผลิตลดลงจากการเพาะปลูกล่าช้า 
ด้านมาตรฐาน 
1. พัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร ตั้งแต่การผลิตจนถึงการเก็บเก่ียว 
2. ส่งเสริมการท าการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP)  
3. จัดท าบัญชีต้นทุนการผลิต (บัญชีฟาร์ม) 
4. พัฒนาระบบชลประทานสร้างบ่อน้ าตื้นและบ่อบาดาลตามสภาพพ้ืนที่ 
5. ปรับระบบปลูกพืช ให้เป็นการปลูกพืชควบคู่กัน เช่นข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์งาและข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ถั่วเขียวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
6. จัดโซนนิ่งการปลูกโดยมีหน่วยงานเจ้าภาพในการด าเนินการก าหนดเวลาและพ้ืนที่ปลูกมีจังหวัดหรือ



11 
 

กลุ่มน าร่อง 
7. เกษตรกรควรมีสถานที่เก็บรักษาผลผลิตในระหว่างที่ผลผลิตออกสู่ตลาด เพ่ือชะลอการขาย 

 ด้านการวิจัยและพัฒนา 
1. ควรมีการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร 
2. ควรมีการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และ

เกษตรจังหวัด เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร 
3. พัฒนาพันธุ์ให้มีผลผลิตสูง และอายุสั้น เพ่ือให้สามารถปลูกพืชตามได้ 
4. พัฒนาพันธุ์ให้มีความต้านทานเชื้อราที่เกิดจากความชื้นโดยการตัดต่อพันธุกรรม 
5. ควรศึกษาต้นทุนการผลิต 
6. ควรพัฒนางานวิจัยและส่งเสริมให้มีการแปรรูปข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งมี

ส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

4.3 มาตรการ/แผนงาน/โครงการ  

1. การจัดการเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากินอย่างถูกต้อง 
2. ควบคุมการรับซื้อผลผลิตภายในประเทศ 
3. ควบคุมการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ถูกต้องและเข้มงวด 
4. ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและประกันราคารับซื้อ 
5. กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

1) ปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและให้สิทธิ์ตามข้อเท็จจริง เนื่องจากในปัจจุบันให้สิทธิแก่
เกษตรกร ครัวเรือนละ 25 ตัน 

2) ปรับปรุงการขึ้นทะเบียนการผลิตเมล็ดพันธุ์ การเข้าถึงการตลาดและการจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์  

 
 
5. การบริหารจัดการภาครัฐ 
 

5.1 การจัดท าข้อมูลสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

-   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ได้จัดท าข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เช่น เนื้อท่ี
เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ต้นทุนการผลิต จ านวนครัวเรือนเกษตรกร ราคา ณ ไร่นา การประมาณการ
ความต้องการใช้เบื้องต้น   
-  กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ควรมีการด าเนินงานรวบรวมเพ่ือเชื่อมโยงกับข้อมูลของ กษ. เช่น ข้อมูลการสร้าง
เครือข่ายการค้าระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกร เกี่ยวกับการซื้อขายในตลาด
ล่วงหน้า  นอกจากนี้ควรมีการศึกษาด้านการตลาดในทุกระดับของผู้ประกอบการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 
รวบรวม ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการ
ก าหนดแนวทาง เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 



12 
 

- พณ. ควรมีการจัดตั้งคณะท างานร่วมระหว่าง พณ. และ กษ. เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลตลอดห่วงโซ่อุปทานของสินค้า
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อสามารถวางแผนการบริหารจัดการด้านการผลิต การใช้ การตลาด และการบริหารจัดการ
สินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งติดตามการใช้มาตรการทาง
การค้าทั้งทางด้านภาษีและมิใช่ภาษี (NTB) ของประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคทางการค้า 
พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

5.2 การจัดการอุปทานสินค้าเกษตร 

- กษ. มีการด าเนินการบริหารจัดการอุปทานสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับการใช้โดย จัดตั้งคณะท างานบริหาร
จัดการข้อมูลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้คณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้าอ้อย สับปะรด และพืชไร่อ่ืนๆ 
ซึ่งคณะท างานมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูล ให้ครอบคลุมในมิติต่างๆ ในด้านการผลิต ความต้องการใช้ เพื่อ
เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจการผลิตสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

5.3 การจัดการด้านตลาด 

- การจัดการด้านตลาด โดยเชื่อมโยงข้อมูลด้านการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ
ข้อมูลด้านการตลาดของกระทรวงพาณิชย์ และใช้ประโยชน์จากตลาดซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร รวมทั้งการ
สร้างเครือข่ายทางการค้าระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ เพื่อให้กลไกตลาดท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบ
กับราคาและภาระงบประมาณในการเข้าไปแทรกแซงตลาด 

5.4การบริหารสินค้าคงคลัง 

- แนวทางคือ ตั้งคณะท างานฯ ร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง ในการบริหารสินค้าคงคลังเพ่ือให้เกิด
ความสมดุลระหว่างผลผลิตกับความต้องการใช้ 
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1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 การผลิต 

1.1.1 สถานการณ์การผลิตโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ,เดือนมกราคม 2556 

 

1.1.2 การผลิตในประเทศ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) 
 
 
 
 
 

มันส าปะหลัง 

               ประเทศ       ผลผลิต (ล้านตัน)        สัดส่วน (ร้อยละ) 
 1. ไนจีเรีย  52.40   20.8 
 2. บราซิล  25.44   10.1 
 3. อินโดนีเซีย  24.01   9.5 
 4. ไทย           21.91   8.7 
 5. คองโก  15.57   6.2 
  

     878  ล้านไร่             แหล่งผลิต 5 อันดับแรก ได้แก่ นครราชสีมา  
                                 ก าแพงเพชร ชัยภูมิ สระแก้ว และนครสวรรค์
  
     29.41  ล้านตัน (3,419 กก./ไร่) 
  
     535,256  ครัวเรือน 
 
     1,798  บาท/ตัน 

 
 
ผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก 
ปีเพาะปลูก 2555/56 

เนื้อที่เพาะปลูก 
(2555/56) 
 
ผลผลิต 
 
 จ านวนครัวเรือน 
 
 ต้นทุนการผลิต 
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1.2 การค้า (2555) 

 1.2.1 สถานการณ์การค้าโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 
 
1.2.2 การบริโภคในประเทศ 

บริโภคในประเทศ 6.80      ล้านตันหัวมันสด 

ส่งออกมันเส้น 
 
       มันส าปะหลังอัดเม็ด 
 
       แป้งมันส าปะหลัง 

 

ปริมาณ 
มูลค่า 
ปริมาณ 
มูลค่า 
ปริมาณ 
มูลค่า 

4.61 
    33 
84.22 
   0.6 
 3.08 
   50 

     ล้านตัน 
     ล้านบาท 
     ล้านตัน 
     ล้านบาท 
     ล้านตัน 
     ล้านบาท 

ประเทศคู่ค้าส าคัญ 
      มันเส้น 
      มันส าปะหลังอัดเม็ด 
      แป้งมันส าปะหลัง 

 
 

 
จีน 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
จีน อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่น 

ประเทศคู่แข่งส าคัญ  เวียดนาม  
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) 

ผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก 
ปี 2553 

ประเทศ ผลผลิตสัดส่วน 
  (ล้านตัน)       (ร้อยละ) 
1. ไทย            6.01  79.4 
2. เวียดนาม 1.07  14.1 
3. อินโดนีเซีย 0.18            2.3 
4. จีน            0.16   0.2 
5. บราซิล         0.07                0.1 
โลก  7.57 
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2. AEC Factsheet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ที่มา :  ASEAN Food Security Information System, 2555 
 
3. ศักยภาพการแข่งขัน (Thailand Competitiveness Matrix : TCM)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

New Wave 

• ตลาดอาเซยีน 

• ตลาดโลก 
Opportunity       Star 

Trouble 

 

Question 
Mark Falling Star 

ผลผลิตมันส าปะหลังในอาเซียน (2555) 

อินโดนีเซีย 22.68 ล้านตัน 
ไทย           24.85 ล้านตัน 
เวียดนาม  9.69 ล้านตัน 
ฟิลิปปินส์  2.22 ล้านตัน 
กัมพูชา            1.50 ล้านตัน 
สปป.ลาว 0.79 ล้านตัน 
เมียนมาร์  0.73   ล้านตัน 
มาเลเซีย  0.04   ล้านตัน 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
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4. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา 

ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โอกาสสินค้าเกษตรไทยสู่ประชาคมอาเซียน”เมื่อวันที่ 16 กันยายน 
2556 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 

 

4.1 เป้าหมายการพัฒนา 1. ต้นน้ า(ด้านการผลิต) 
- เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ จาก 3.6 ตันต่อไร่ เป็น 5.0 ตันต่อไร่ 
- เพ่ิมคุณภาพของผลผลิต 
2. กลางน้ า 
- การท ามันเส้นสะอาด โดยการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
- เพ่ิมประสิทธิภาพโรงงานสกัดแป้งและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อเพ่ิมมูลค่า 

4.2 แนวทางการพัฒนา 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังโดยการลดต้นทุนการผลิต 
มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือการบริหารจัดการด้านปัจจัยการผลิต เพ่ือลดต้นทุนต่อหน่วย เช่น การซื้อ

ปุ๋ยเคมีที่มีคุณภาพและราคาถูก การกระจายผลผลิตตามความต้องการของโรงงานมีการใช้เครื่องจักรกล
การเกษตรแทนแรงงานคน 

สร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ เพ่ือให้สินค้ามันส าปะหลังมีคุณภาพตามความ
ต้องการของตลาดและลดต้นทุนในการขจัดสิ่งเจือปน  

มีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ ความร่วมมือภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ  
สร้างความมั่นใจด้านการตลาด มีการก าหนดและบังคับใช้มาตรฐานในการก าหนดราคาให้เท่าเทียมกัน

• Opportunity มีการวิจัยและพัฒนาที่ดี มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บ
เกี่ยว มีมาตรฐานการส่งออก พ่ึงพาตนเองได้ในการผลิตมันส าปะหลัง มีถนน
ภายในประเทศที่ดี เชื่อมต่อไปยังประเทศเพ่ือนบ้านได้ มีการขนส่งทางเรือที่ดี 
นโยบายของรัฐในการสนับสนุนการผลิต การยอมรับของตลาดดีกรณีแป้งมัน ส่วนแบ่ง
ตลาดปานกลาง แต่ผลผลิตต่อไร่ต่ ากว่าเวียดนาม ต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าเวียดนาม 

ตลาดโลก 

• Opportunity มีโรงงานแปรรูปที่ทันสมัยและมาตรฐานการส่งออกที่ดี ในขณะที่
ต้นทุนยังคงสูงอยู่เมื่อเทียบกับเวียดนาม แต่มีการวิจัยและพัฒนาอย่างสม่ าเสมอทั้งใน
เรื่องการพัฒนาสายพันธุ์ที่ดี การป้องกันก าจัดศัตรูพืช และวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 

ตลาดอาเซียน 
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ทุกพ้ืนที ่
ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมปริมาณผลผลิต 

การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที ่
-    ควรมีการปรับสภาพพ้ืนที่ให้เหมาะสม เพ่ิมอินทรีย์วัตถุในดิน โดยใช้ปุ๋ยพืชสด หรือปุ๋ยอินทรีย์      

ไถระเบิดดินดานในพื้นที่ท่ีมีปัญหา 
-    การใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ และมีการคัดเลือกท่อนพันธุ์ที่เหมาะสมก่อนปลูก 
-    การใช้ระยะปลูกท่ีเหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่และพันธุ์ 
-    การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
-    การบริหารจัดการน้ า ควรมีการให้น้ าในพื้นที่ท่ีสามารถให้น้ าได้ 
-    การบริหารจัดการด้านอารักขาพืชแบบผสมผสาน 

4.3 มาตรการ/แผนงาน/โครงการ  

1. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกลุ่ม 
    หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน ส านักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
2. ขยายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการตามรูปแบบของสีคิ้วโมเดลหรือโคราช
โมเดล 
    หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน 
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
3. เร่งรัดผลการวิเคราะห์ดิน แปลผลและให้ค าแนะน าการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
    หนว่ยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน 
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
4. พัฒนาพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต และเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
    หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันการศึกษา 
5. ส่งเสริมมาตรฐานสินค้า ก าหนดและบังคับใช้มาตรฐานในการก าหนดราคาให้เท่าเทียมกันทุกพ้ืนที่ 
    หน่วยงาน : กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
 
5. การบริหารจัดการภาครัฐ 
 

5.1 การจัดท าข้อมูลสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

-   ร่วมกันจัดท าฐานข้อมูลในระดับจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานในส่วนกลางน าไปรวบรวม ประมวลและวิเคราะห์ เป็น
ข้อมูลระดับภาคและประเทศ ตั้งแต่ต้นน้ า (โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เช่น ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกมัน
ส าปะหลังรายครัวเรือน พ้ืนที่ปลูกและปริมาณผลผลิตในระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด กลางน้ า (โดยกระทรวง
พาณิชย์) ได้แก่ สถานที่ตั้ง และก าลังการผลิตของ ลานมัน โรงแป้ง และโรงงาน เอทานอลที่ผลิตจากมันส าปะหลัง 
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รวมทั้งจ านวนและความจุของโกดัง/คลังสินค้าที่เก็บมันส าปะหลังในแต่ละจังหวัด และปลายน้ า (โดย พณ.) ได้แก่
ข้อมูลผู้ส่งออกของไทย และความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังของตลาดส่งออก   
-  ควรมีการจัดตั้งคณะท างานร่วมระหว่าง พณ. และ กษ. เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลตลอดห่วงโซ่อุปทานของสินค้ามัน
ส าปะหลัง เพื่อสามารถวางแผนการบริหารจัดการด้านการผลิต การจัดการด้านอุปทาน การจัดการด้านการตลาด 
และการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งติดตาม
การใช้มาตรการทางการค้าทั้งทางด้านภาษีและมิใช่ภาษี (NTB) ของประเทศคู่ค้าท่ีส าคัญ เพ่ือติดตามปัญหาและ
อุปสรรคทางการค้าทั้งระยะสั้นและระยะยาว และหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ทันที 

5.2 การจัดการอุปทานสินค้าเกษตร 

 - การจัดการเขตเหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลัง โดยส่งเสริมการผลิตมันส าปะหลังให้มีปริมาณและ
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
 - การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยร่วมกันในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตั้งแต่  
ต้นน้ า – ปลายน้ า เช่น การลดต้นทุนการผลิตตั้งแต่การเพาะปลูก การพัฒนาการแปรรูปมันเส้นสะอาด 

5.3 การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 

- ส่งเสริมการรวบกลุ่มของเกษตรกร เพ่ือรวบรวมหัวมันสดตามคุณภาพที่ก าหนดส่งมอบให้กับลานมันและ 
โรงแป้ง 
- การพัฒนาเครื่องจักร เพ่ือผลิตมันเส้นสะอาดและมันเส้นชิ้นใหญ่ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด ให้แก่ผู้ประกอบการ
และสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพ 
- การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้มันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบ เช่น อุตสาหกรรมไบโอพลาสติกและ
อุตสาหกรรมเอทานอล 

5.3 การจัดการด้านตลาด 

 - ร่วมกันในการจัดการอุปสงค์และอุปทานในระดับพ้ืนที่ (จังหวัด) โดยศึกษาว่าในจังหวัดและพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง
มีลานมันโรงแป้ง อยู่จ านวนเท่าใดและในแต่ละเดือนลานมันและโรงแป้งแต่ละแห่งต้องการใช้หัวมันสดเท่าใด  
เพ่ือที่จะบริหารอุปทานให้สอดคล้องกับอุปสงค์ในแต่ละช่วงเวลาและสอดคล้องกับก าลังการผลิตในแต่ละพ้ืนที่ 
รวมทั้งท าให้ทราบว่าอุปทานส่วนเกินมีอยู่เท่าใดและจะต้องส่งไปขายในจังหวัดอ่ืนๆ หรือไม่ 

5.4การบริหารสินค้าคงคลัง 

 - การพัฒนาการจัดเก็บผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังในโกดัง/คลังสินค้า เพื่อลดอัตราการสูญเสียและการเสื่อมสภาพ 
ร่วมทั้ง การพัฒนาการขนส่งผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังทางรถไฟและทางน้ า เพ่ือลดค่าใช้จ่ายการขนส่งและด้าน 
โลจิสติกส์ 
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1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 การผลิต 

1.1.1 สถานการณ์การผลิตโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ,เดือนมกราคม 2556 

 
1.1.2 การผลิตในประเทศ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) 
 
 
 
 
 

อ้อยโรงงาน 

               ประเทศ       ผลผลิต (ล้านตัน)        สัดส่วน (ร้อยละ) 
 1. บราซิล  734.01   40.9 
 2. อินเดีย  342.38   19.1 
 3. จีน   115.12   6.4 
 4. ไทย    95.95   5.3 
 5. ปากีสถาน  55.31   3.1 
  

     8.01  ล้านไร่              แหล่งผลิต 5 อันดับแรก ได้แก่ กาญจนบุรี   
                                   นครราชสีมา นครสวรรค์ ขอนแก่น และ  
                                   สุพรรณบุรี 

     98.40  ล้านตัน (12,280 กก./ไร่) 
  
     261,934  ครัวเรือน 
 
     711  บาท/ตัน 

 
 
ผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก 
ปีเพาะปลูก 2555/56 

เนื้อทีเ่ก็บเกี่ยว 
 

ผลผลิต 
 
 จ านวนครัวเรือน 
 
 ต้นทุนการผลิต 
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1.2 การค้า (2555) 
 

1.2.1 การบริโภคในประเทศ 
 

บริโภคในประเทศ 2.40      ล้านตัน 

ส่งออก    น้ าตาลทราบดิบ 
 
น้ าตาลทราย 

ปริมาณ 
มูลค่า 
ปริมาณ 
มูลค่า 

  4.24 
  0.07 
  2.61 
  0.05  

     ล้านตัน 
     ล้านบาท 
     ล้านตัน 
     ล้านบาท 

ประเทศคู่ค้าส าคัญ  อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี กัมพูชา 

ประเทศคู่แข่งส าคัญ  บราซิล อินเดีย ออสเตรเลีย  
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) 
 
2. AEC Factsheet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ที่มา :  ASEAN Food Security Information System, 2555 
 
 
 
 

ผลผลิตอ้อยโรงงานในอาเซียน (2555) 

ไทย       101.17 ล้านตัน 
ฟิลิปปินส์      26.40 ล้านตัน 
เวียดนาม      18.98 ล้านตัน 
อินโดนีเซีย    18.07 ล้านตัน 
เมียนมาร์       9.54 ล้านตัน 
สปป.ลาว       1.53 ล้านตัน 
กัมพูชา         1.50      ล้านตัน 
มาเลเซีย        0.05     ล้านตัน 
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3. ศักยภาพการแข่งขัน (Thailand Competitiveness Matrix : TCM)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

New Wave 

• ตลาดโลก 

Opportunity 

• ตลาดอาเซียน 

      Star 

Trouble 

 

Question 
Mark Falling Star 

การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของอ้อยโรงงาน 

• Opportunity มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ภูมิประเทศและภูมิอากาศเอ้ือต่อการ
ผลิต นโยบายของรัฐที่ส่งเสริมสนับสนุน มีข้อได้เปรียบด้านโลจิสติกส์ และโครงสร้าง
การผลิตเพ่ือส่งออก 75% แต่มีผลผลิตต่อไร่ต่ า และต้นทุนที่สูงกว่าประเทศอ่ืน 

ตลาดโลก 

• Star มีความสามารถในการแข่งขันเหนือประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน ในหลายด้าน เช่น  
มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีข้อได้เปรียบด้านโลจิสติกส์ แต่มีผลผลิตต่อไร่ต่ า และ
ต้นทุนที่สูงกว่าประเทศอ่ืน รวมทั้งเกษตรกรรายย่อยขาดการรวมกลุ่ม 

ตลาดอาเซียน 
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4. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา 

ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โอกาสสินค้าเกษตรไทยสู่ประชาคมอาเซียน”เมื่อวันที่ 16 กันยายน 
2556 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 

 

4.1 เป้าหมายการพัฒนา รักษาความเป็นผู้น าสินค้าอ้อยโรงงาน (Star)โดยพัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตและคุณภาพผลผลิต 

4.2 แนวทางการพัฒนา 

1. ต้นทุนการผลิตและปัจจัยการผลิต 
    1.1 ลดต้นทุนการผลิต เช่นผลิตท่อนพันธุ์เองใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินใช้เครื่องจักรกลการเกษตร และการ
จัดการที่เหมาะสมแทนแรงงาน 
    1.2 เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ เช่นใช้อ้อยพันธุ์ดี/พันธุ์ปลอดโรคใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่จัดหาแหล่งน้ าเสริม 
2. ยกระดับผลผลิต และรักษาคุณภาพผลผลิต   
- สร้างแหล่งน้ าเสริม และระบบชลประทานในพ้ืนที่  
- กระจายอ้อยพันธุ์ดีให้ทั่วถึง สร้างแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด 
- ใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ และทดสอบพันธุ์ดีแต่ละพ้ืนที่ 
- กระจายศูนย์วิจัยให้ครอบคลุมพื้นที่ เพ่ือช่วยแก้ปัญหาได้ทั่วถึง 
3. พัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน 
    - ลดสิ่งเจือปน โดยการไม่เผาอ้อย  
    - ปรับปรุงประสิทธิภาพการหีบของโรงงานน้ าตาล 
    - พัฒนาระบบการจัดการเวลาการเก็บเก่ียวอ้อยส่งโรงงาน ลดระยะเวลาอ้อยติดคิว และอ้อยค้างไร่ 
    - จัดตั้งโรงงานให้เหมาะสมในพื้นที่ปลูกอ้อยเพ่ือส่งอ้อยได้รวดเร็ว 
4. พัฒนาการวิจัยและพัฒนา 
    - ภาครัฐควรสนับสนุนและเพ่ิมงบประมาณการวิจัยและพัฒนา 
    - วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น พันธุ์ดี การป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชเป็นต้น 
    - เน้นการวิจัยพันธุ์ดี เช่น ผลผลิตสูง ความหวานคงท่ี โดยยืดระยะเวลาหีบ 
    - จัดตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนาอ้อยโดยเฉพาะและกระจายศูนย์วิจัยให้ครอบคลุมพ้ืนที่ปลูกอ้อยที่ส าคัญ 
    - แบ่งความรับผิดชอบดูแลเรื่องการวิจัยและพัฒนา โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลตั้งแต่การผลิต การ
เก็บเก่ียว จนถึงโรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรมดูแลด้านการผลิตน้ าตาล และผลิตภัณฑ์  
5. พัฒนาเทคโนโลยี 
    - ให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 
    - พัฒนาเทคโนโลยีตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงระดับกลุ่มเกษตรกร 
    - โรงงานน้ าตาลควรพัฒนาระบบให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง 
    - ให้ความรู้โดยการจัดอบรม สัมมนาเผยแพร่ความรู้ 
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6. พัฒนาการยอมรับของตลาด 
 - ปรับปรุงด้านภาษ ี
7. นโยบายของรัฐและเอกชน 
    - ปรับปรุง พรบ.อ้อยปี 2527 ให้ทันสมัยขึ้น 
    - ส่งเสริมเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกอ้อยควบคู่ไปกับการจัดตั้งโรงงานน้ าตาลให้เพียงพอกับผลผลิต 
    - ในอนาคตหากสามารถผลิตอ้อยโรงงานได้มากข้ึน ควรมีโรงงานผลิตเอทานอลรองรับเพียงพอ 
    - ควรมีการแบ่งปันผลพลอยได้จากการผลิตน้ าตาล เช่น เอทานอล ไฟฟ้าให้แก่เกษตรกร 
8. การพัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    - ด้านการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรดูแลตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเก่ียว  
    - ด้านการแปรรูป กระทรวงอุตสาหกรรมควรดูแลด้านการแปรรูป 
    - การขยายการผลิต ควรให้ความส าคัญกับพื้นที่เพาะปลูก 
    - ขอเพ่ิมเติมโควต้าการผลิตหรือจัดตั้งโรงงานใหม่ หากโรงงานในพ้ืนที่ไม่เพียงพอรองรับผลผลิต 
9. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
    - จัดระบบการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ 
    - เพ่ิมก าลังการผลิตของโรงงาน  
    - จัดสรรความเหมาะสมของก าลังการผลิตกับปริมาณผลผลิตในพื้นที่ 
10. โครงสร้างการผลิต 
     - แก้ไข พรบ.อ้อย ให้ทันสมัยในบางประเด็น   
     - โครงสร้างการผลิต โควต้า ก. ควรเป็นตลาดเดียวทั้งอาเซียน มิใช่เฉพาะประเทศไทย  
     - ควรปล่อยให้ราคาเป็นแบบกึ่งลอยตัวตามภาวะทางเศรษฐกิจ 
     - ควรมีระบบรองรับในสภาวะราคาตกต่ า เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการร้องเรียน 
 

4.3 มาตรการ/แผนงาน/โครงการ  

1. ต้นน้ า 
ด้านผลิต : มีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ รักษาคุณภาพผลผลิต 

จัดหาแหล่งน้่าเสริม และแหล่งเงินทุน 
     หน่วยงานด่าเนินการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
2. กลางน้ า 
การแปรรูป : ควรมีโรงงานน้่าตาลและโรงงานเอทานอลให้เพียงพอ ปรับปรุง พรบ. ให้ทันสมัย  

          หน่วยงานด่าเนินการ กระทรวงอุตสาหกรรม  
3. ปลายน้ า 
     การส่งออก : บริหารจัดการการตลาดและภาษีให้เหมาะสม  

               หน่วยงานด่าเนินการ กระทรวงพาณิชย์ 
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1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 การผลิต 

1.1.1 สถานการณ์การผลิตโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ,เดือนมกราคม 2556 

 
1.1.2 การผลิตในประเทศ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) 
 
 
 
 
 

ปาล์มน้ ามัน 

               ประเทศ       ผลผลิต (ล้านตัน)        สัดส่วน (ร้อยละ) 
 1. อินโดนีเซีย  101.70   43.5 
 2. มาเลเซีย   87.83   37.6 
 3. ไทย    10.78   4.6 
 4. ไนจีเรีย  8.50   3.6 
 5. โคลัมเบีย   3.80   1.6 
  

     4.31  ล้านไร่    แหล่งผลิต 5 อันดับแรก ได้แก่ สุราษฎร์ธานี  
     3.98  ล้านไร่    กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และประจวบคีรีขันธ์
  
     11.33  ล้านตัน (2,844 กก./ไร่) 
  
     130,865  ครัวเรือน 
 
     3,024  บาท/ตัน 

 
 
ผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก 
ปีเพาะปลูก 2555/56 

เนื้อทีย่ืนต้น 
เนื้อที่ให้ผล 
 
ผลผลิต 
 
 จ านวนครัวเรือน 
 
 ต้นทุนการผลิต 
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1.2 การค้า (2555) 

 1.2.1 สถานการณ์การค้าโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  World Market & Trade, USDA เดือนพฤศจิกายน 2555 

 
1.2.2 การบริโภคในประเทศ 

 

บริโภคในประเทศ บริโภค       0.93 
ไบโอดีเซล   0.63 

     ล้านตัน 
     ล้านตัน 

ส่งออก ปริมาณ 
มูลค่า 

  0.41 
    14 

     ล้านตัน 
     ล้านบาท 

ประเทศคู่ค้าส าคัญ  เมียนมาร์ มาเลเซีย อินเดีย อินโดนีเซีย  
สปป.ลาว 

ประเทศคู่แข่งส าคัญ  มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) 
 
 
 
 
 

ผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก 
ปี 2554/55 

ผู้น าเข้ารายใหญ่ของโลก 
ปี 2554/55 

ประเทศ ผลผลิตสัดส่วน 
  (ล้านตัน)       (ร้อยละ) 
1. อินโดนีเซีย 17.90  46.6 
2. มาเลเซีย 16.40  42.7 
โลก   38.45 

ประเทศ ผลผลิต สัดส่วน 
  (ล้านตัน) (ร้อยละ) 
1. อินเดีย          7.30  19.3  
2. จีน            5.84  15.4 
3. สหภาพยุโรป  5.20  13.7 
4. ปากีสถาน  2.15   5.7 
โลก  37.87 
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2. AEC Factsheet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ที่มา :  องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ, 2554 
 
3. ศักยภาพการแข่งขัน (Thailand Competitiveness Matrix : TCM)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

New Wave 

 

Opportunity       Star 

• ตลาดอาเซียน 

Trouble 

 

Question 
Mark Falling Star 

ผลผลิตปาล์มน้ ามันในอาเซียน (2554) 

อินโดนีเซีย     101.70 ล้านตัน 
มาเลเซีย         87.83 ล้านตัน 
ไทย  10.78 ล้านตัน 
ฟิลิปปินส์  0.54 ล้านตัน 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของปาล์มน้ ามัน 

• Trouble แม้ว่าจะมีงานวิจัยด้านปาล์มน้ ามันในประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่ก็เป็น
ลักษณะงานวิจัยที่ขาดการบูรณาการ ไม่สามารถน ามาเชื่อมโยงให้เป็นเทคโนโลยี
พร้อมใช้ได้ ผลผลิตต่อไร่ยังต่ า และต้นทุนสูง นอกจากนี้นโยบายของรัฐที่ผ่านมาไม่มี
ความต่อเนื่อง และชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ตลาดอาเซียน 
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4. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา 

ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โอกาสสินค้าเกษตรไทยสู่ประชาคมอาเซียน”เมื่อวันที่ 16 กันยายน 
2556 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 

 

4.1แนวทางการพัฒนา 

          1.   ลดราคาปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ย 
2.   ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องทุ่นแรงในการเก็บเก่ียว  
3.   จัดให้มีเวทีการพบปะระหว่างเกษตรกรและภาครัฐ เช่น การเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เกษตรกร โดย ผ่าน

ทาง อบต. การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยในการผลิต เป็นต้น 
4.   น าผลการวิจัยและพัฒนามาเชื่อมโยงกับกฎระเบียบของรัฐ เช่น มาตรฐานธาตุอาหารพืช โดย

ก าหนดอัตราส่วนของธาตุแต่ละตัว 
6.   มีการพัฒนาโรงงานขนาดเล็ก (หีบรวม) และการปรับเปลี่ยนโรงงานให้เหมาะสม 
7.   ควรมีการบังคับใช้หรือผลักดันนโยบายภาครัฐให้มีผลในทางปฏิบัติ (พรบ.)  
8.   ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรมองในภาพเดียวกัน เช่น ความรู้จากภาครัฐ แหล่งทุนดอกเบี้ยต่ าในรูป

ของกองทุน เป็นต้น 
9.   ควรมีโรงเรียนปาล์มน้ ามัน (ศูนย์เรียนรู้)  โดยรัฐบาลและเอกชนบริหารจัดการร่วมกัน  
10. มีการทดสอบสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการปลูกปาล์มน้ ามัน 
 

4.2มาตรการ/แผนงาน/โครงการ  

1. วิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาในทุกประเด็น รวมทั้งวิจัยหัวข้อที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดนโยบาย/ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต เช่น Zoning 

นโยบายของรัฐ  
- นโยบายด้านการบริหารจัดการสต๊อคน้ ามันปาล์มดิบ (CPO)/มาตรฐานน้ ามันปาล์ม/มาตรฐานด้านการ

ค านวณต้นทุนการผลิตทั้งระบบ เพ่ือจัดท าราคากลางให้เหมาะสม โดยมีองค์กรดูแลบริหารจัดการ 
- ก าหนดนโยบายการบริหารระบบการผลิตวัตถุดิบทั้งระบบ นโยบายด้านการขยายพ้ืนที่ปลูกในพ้ืนที่

ปลูกใหม่ที่เหมาะสม และการปรับปรุงระบบการผลิต เช่น พันธุ์ การจัดการสวนที่ดี การเก็บเก่ียวผลผลิต  
- นโยบายด้านการควบคุมโรงงาน/มาตรฐานโรงงาน/มาตรฐานลานเท/โลจิสติกส์ เพ่ือให้ลดอัตราสูญเสีย

น้ ามันในกระบวนการผลิตให้ต่ ากว่าร้อยละ 3 โดยควบคุมคุณภาพลานเทให้โรงสกัดรับซื้อตามคุณภาพและการ
ก าหนดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับโลจิสติกส์ 

- ผลักดัน พรบ.ปาล์มน้ ามันให้มีผลบังคับใช้ 
- ให้มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
-มีองค์กรดูแลบริหารจัดการ 
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2. โครงการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามันให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
บริโภคในประเทศ และต่างประเทศ (น้ ามันพืชบริโภค พลังงานทดแทน)  

- ในพ้ืนที่ปลูกเดิม (ภาคใต้ ภาคตะวันออก) 
 1) โครงการส่งเสริมการปลูกทดแทนปาล์มน้ ามันที่ให้ผลผลิตต่ า/การเพ่ิมผลผลิตปาล์มน้ ามันต่อหน่วย
พ้ืนที่ จัดให้มีโรงเรียนปาล์มน้ ามัน(ศูนย์เรียนรู้) รัฐบาลและเอกชนควรบริหารจัดการร่วมกันในการทดสอบสูตรปุ๋ย 

2) โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรต้นแบบร่วมกับโรงงานสกัด เพ่ือศึกษาแนวทางการซื้อปาล์มดิบตามชั้น
คุณภาพ 

- การขยายพื้นที่ปลูกใหม่ 
 1) โครงการพัฒนาระบบปาล์มน้ ามันแบบครบวงจรเพ่ือพลังงานทดแทนในพ้ืนที่เหมาะสมตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3 .โครงการพัฒนาระบบการจัดการโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม/ลานเท ให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามัน 
(โลจิสติกส์) 

- ภาคใต้ โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มผลิตได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และบางโรงงานมีอัตราการสูญเสียน้ ามันสูง
กว่าร้อยละ 8 
 1)ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตให้มีคุณภาพและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
 2)ส ารวจสภาพโรงงาน และจัดท าแผนที่การกระจายโรงงานกับปริมาณผลผลิต 
 3)ก าหนดหลักการขอตั้งหรือขยายโรงงานให้เหมาะสม 
 4)ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตให้มีอัตราการสูญเสียน้ ามันน้อยลง 
 5) ศึกษาระบบการควบคุมสต๊อกน้ ามันปาล์มให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ในประเทศ/ปริมาณการ
ส่งออก 

 
 
5. การบริหารจัดการภาครัฐ 
 

5.1 การจัดท าข้อมูลสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

-   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ได้มีการด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ภายใต้คณะอนุกรรมการบริหารการผลิต
กลุ่มสินค้าเกษตร  
-  ควรจัดตั้งคณะท างานร่วมระหว่าง กษ. กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงพลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม 
เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลเดียวกันในการวางแผนและบริหารจัดการสินค้า ซึ่งจะสามารถติดตามสถานการณ์ ป้องกัน
ปัญหาผลผลิตขาดแคลนหรือล้นตลาด และหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม โดยจัดการประชุม
คณะท างานเพ่ือประเมินสถานการณ์ทุกเดือนในกรณีท่ีจ าเป็นโดยเฉพาะช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก 
- พณ. จัดท าฐานข้อมูลด้านราคา การผลิต รวบรวมจัดเก็บปริมาณสต๊อกคงเหลือ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Internet 
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5.2 การจัดการอุปทานสินค้าเกษตร 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ได้มีการประกาศเขตเหมาะสมส าหรับปลูกปาล์มน้ ามัน เพื่อให้ปริมาณการ
ผลิตสอดคล้องกับความต้องการ และเพ่ือให้เกิดเสถียรภาพทางด้านราคาและยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก
ปาล์มน้ ามัน นอกจากนั้นขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการยกร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม
น้ ามันและน้ ามันปาล์ม ปี 2556 – 2560 เพ่ือใช้ในการก าหนดเป้าหมายในการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้  
- การผลิต ประมาณการผลิต ช่วงที่ออกสู่ตลาด ต้องมีความแม่นย า ถูกต้อง ชัดเจนและรวดเร็ว กับความเป็นจริง
มากที่สุด เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ประกอบกับวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด 
- จากแผนการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ ามัน จะต้องมีโรงงานอุตสาหกรรมรองรับผลผลิตในพื้นที่ด้วย 
- คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ (กนป.) มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและแผนการบริหาร
พัฒนาอย่างเป็นระบบครบวงจร 

5.3 การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 

- บทบาทหลักของ กษ. จะให้ความส าคัญกับภาคการผลิตเพ่ือให้มีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการใช้
ภายในประเทศ  

5.4 การจัดการด้านตลาด 

- รักษาระดับราคาผลปาล์มทั้งระบบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เช่น ก าหนดให้โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มรับซื้อผล
ปาล์มทะลายอัตราน้ ามันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 17 ในราคาไม่ต่ ากว่า กก.ละ4บาท 
 - เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายในประเทศ โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ เครื่องจักรเพ่ือให้สามารถ
ใช้น้ ามันปาล์มดิบหรือไบโอดีเซลเป็นพลังงานเชื้อเพลิงได้ 
- ผลักดันให้มีการส่งออกน้ ามันปาล์มที่อยู่ในสต๊อกของผู้ประกอบการ โดยอาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายด าเนินการเพื่อให้
สามารถแข่งขันส่งออกได้ 
- ผลักดันการเพิ่มการใช้พลังงานทางเลือกเพ่ิมสัดส่วนไบโอดีเซล (B100) ผสมในน้ ามันดีเซลจาก B5 เป็น B7 B10 
- เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิตให้ผลผลิตต่อไร่และอัตราน้ ามันเพ่ิมสูงขึ้น รวมทั้งให้มีมาตรการก ากับดูแลให้
โรงงานสกัด/ลานเทรับซื้อผลปาล์มที่มีคุณภาพ อัตราน้ ามันไม่น้อยกว่า ร้อยละ17 

5.5 การบริหารสินค้าคงคลัง 

- มตคิณะกรรมการ กนป. ได้มีการก าหนดระดับสต๊อกน้ ามันปาล์มในประเทศ 3 ระดับ (1) ระดับปกติอยู่ที่ 
200,000 ตัน (2) ระดับเตือนภัย 168,000 ตัน และระดับวิกฤต 135,000 ตัน (เท่ากับความต้องการใช้ 1 เดือน) 
หากปริมาณสต๊อกอยู่ในระดับวิกฤตจะต้องมีการน าเข้า กรณีปริมาณสต๊อกหรือมีส่วนเกินความต้องการใช้ด้าน
พลังงานและบริโภคในประเทศต้องเร่งระบายน้ ามันปาล์มดิบออกจากระบบโดยส่งออกไปต่างประเทศ เพื่อไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อราคาผลปาล์มของเกษตรกร 
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1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 การผลิต 

1.1.1 สถานการณ์การผลิตโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  World Market & Trade, USDA เดือนมิถุนายน 2555 

 
 

1.1.2 การผลิตในประเทศ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) 

 
 
 
 

กาแฟ 

         ประเทศ     ผลผลิต (ล้านตัน)   สัดส่วน (ร้อยละ) 
 1. บราซิล  3.35   37.77 
 2. เวียดนาม  1.34   15.11 
 3.อินโดนีเซีย  0.58    6.54  
 4. โคลัมเบีย  0.45   5.07 
 5.เอธิโอเปีย  0.39   4.40 

 279,060  ไร่     แหล่งผลิต 5 อันดับแรก ได้แก่ 
    ชุมพร ระนอง เชียงราย เชียงใหม่  
    และสุราษฎร์ธาน ี

     38,140 ตัน  (137 กก./ไร่) 

     23,843ครัวเรือน 

     46,208 บาท/ตัน (6,238.02 บาท/ไร่) (46.17 บาท/กก.) 

 
 
ผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก 
ปีเพาะปลูก 2555/56 

เนื้อที่เพาะปลูก 
(2555/56) 
 

ผลผลิต 
 
 จ านวนครัวเรือน 
 
 ต้นทุนการผลิต 
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1.2 การค้า (2555) 

 1.2.1 สถานการณ์การค้าโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  World Market & Trade, USDA เดือนมิถุนายน 2555 

 
1.2.2 การบริโภคในประเทศ 

บริโภคในประเทศ 67,620 ตัน 

ส่งออก - เมล็ดกาแฟ 
ปริมาณ2,085  ตัน 
มูลค่า                 194.08  ล้านบาท 

- กาแฟส าเร็จรูป 
ปริมาณ7,260  ตัน 

           มูลค่า              1,130.45  ล้านบาท 

น าเข้า - เมล็ดกาแฟ 
ปริมาณ29,061  ตัน 
มูลค่า                2,166.01  ล้านบาท 

- กาแฟส าเร็จรูป 
ปริมาณ6,531  ตัน 
มูลค่า                1,971.51  ล้านบาท 

ผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก 
ปี 2555/56 

ผู้น าเข้ารายใหญ่ของโลก 
ปี 2555/56 

ประเทศ ผลผลิตสัดส่วน 
  (ล้านตัน)      (ร้อยละ) 
1. บราซิล 2.04          29.48 
2. เวียดนาม 1.23          17.77 
3. อินโดนีเซีย 0.49           7.08 
4. โคลัมเบีย 0.44           6.56 
5.  อินเดีย 0.32           4.62 
โลก  6.92 

ประเทศ ผลผลิต สัดส่วน 
  (ล้านตัน) (ร้อยละ) 
1. EU-27     2.82  41.90 
2. สหรัฐอเมริกา     1.41  20.95 
3.ญี่ปุ่น      0.43    6.39 
4. รัสเซีย     0.29    4.31 
5. แคนาดา     0.22    3.27 
โลก      6.73 
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ประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ สหรัฐอเมริกา  อิตาลี  สปป.ลาว  มาเลเซีย 

ประเทศคู่แข่งส าคัญ เวียดนาม  อินโดนีเซีย 
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) 
 
2. AEC Factsheet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ที่มา :  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) 
 
3. ศักยภาพการแข่งขัน (Thailand Competitiveness Matrix : TCM)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

New Wave 

 

Opportunity       Star 

• ตลาดอาเซียน 

Trouble 

 

Question 
Mark Falling Star 

ผลผลิตกาแฟในอาเซียน (2555) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

เวียดนาม 
อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ 
สปป.ลาว 
ไทย 
มาเลเซีย 
เมียนมาร์ 
กัมพูชา 

1,167,900 
634,000 
88,526 
46,954 
42,394 
16,478 
7,400 

357 

ตัน 
ตัน 
ตัน 
ตัน 
ตัน 
ตัน 
ตัน 
ตัน 

 

การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของกาแฟ 
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4. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา 

ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โอกาสสินค้าเกษตรไทยสู่ประชาคมอาเซียน”เมื่อวันที่ 16 กันยายน 
2556 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 

 

4.1 เป้าหมายการพัฒนา  

ยกระดับสินค้า/ผลิตภัณฑ์กาแฟและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้เป็นสินค้าเกษตรส าคัญสิบอันดับแรก 

4.2 แนวทางการพัฒนา 

1. ควบคุมมาตรฐานให้คงท่ีสม่ าเสมอ 
2. สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรหรือจัดตั้งสถาบันเกษตรกร เพ่ือแก้ปัญหาพ่อค้าคนกลาง 
3. ให้ความส าคัญกับปัญหาการลักลอบน าเข้าเมล็ดกาแฟจากต่างประเทศ 

4.3 มาตรการ/แผนงาน/โครงการ  

1. ขยายมาตรฐานให้ครอบคลุมถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  
2. จัดท าข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน  
3. จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกาแฟในแหล่งเพาะปลูก 
4. ก าหนดเขตพ้ืนที่ที่เหมาะสมให้ชัดเจน  
5. สนับสนุนด้านเงินทุน  
6. สนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปกาแฟในประเทศไทย โดยปรับปรุงกฎระเบียบการน าเข้าและส่งออกให้มีความ
คล่องตัวแก่ผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน เช่น ขยายเวลาการน าเข้าเมล็ดกาแฟ ปรับปรุง
กฎระเบยีบข้อก าหนดใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า เป็นต้น 
7. ให้ผู้ประกอบการสนับสนุนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ  
8. วิจัยและพัฒนาพันธุ์กาแฟ 

 
 
 

• Trouble  เนื่องจากไทยมีการส่งออกน้อย สาเหตุจากมีการใช้เมล็ดกาแฟในโรงงาน
แปรรูปในประเทศมาก ขณะเดียวกันผลผลิตในประเทศมีน้อย ขณะที่ความต้องการใช้
ของโรงงานแปรรูปมีมาก จึงส่งผลให้มีการส่งออกเมล็ดกาแฟน้อยมาก 

ตลาดอาเซียน 
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1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 การผลิต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) 
 
1.2 การค้า (2555) 

บริโภคในประเทศ  2,909,217  ตัน 

ส่งออก - มะม่วงสด 
ปริมาณ                  44,450  ตัน   
มูลค่า                         935  ล้านบาท 

- มะม่วงบรรจุภาชนะอัดลม 
ปริมาณ                   26,030  ตัน 
มูลค่า                       1,069  ล้านบาท 

- มะม่วงอบแห้ง 
ปริมาณ                       250  ตัน 
มูลค่า                           84  ล้านบาท 

- มะม่วงแช่แข็ง 
ปริมาณ                    3,331  ตัน 
มูลค่า                         319  ล้านบาท 

ประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ มะม่วงสด                      เวียดนาม  ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้ 
มะม่วงบรรจุภาชนะอัดลม   ญี่ปุ่น  สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ 

มะม่วง 

     2,046,280  ไร่    แหล่งผลิต 5 อันดับแรก ได้แก่ 
    นครราชสีมา  สุพรรณบุรี  ฉะเชิงเทรา 
    อุดรธานี  และอุทัยธานี  

     2,985,530  ตัน   (1,459 กก./ไร่) 

     347,308ครัวเรือน 

    4,958  บาท/ตัน 

เนื้อที่เพาะปลูก 
(2554/55) 
 

ผลผลิต 
 
 จ านวนครัวเรือน 
 
 ต้นทุนการผลิต 
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มะม่วงอบแห้ง                 สหรัฐอเมริกา  จีน  เยอรมัน 
มะม่วงแช่เข็ง                 ญี่ปุ่น  เบลเยี่ยม  อังกฤษ 

คู่แข่งที่ส าคัญ ฟิลิปปินส์  อินเดีย 
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) 
 
2. ศักยภาพการแข่งขัน (Thailand Competitiveness Matrix : TCM)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา 

ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โอกาสสินค้าเกษตรไทยสู่ประชาคมอาเซียน”เมื่อวันที่ 16 กันยายน 
2556 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 

 

3.1 เป้าหมายการพัฒนา  

    มีอัตราการเจริญเติบโตในตลาดอาเซียนเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ10 ของทุกปี 

• ตลาดอาเซียน 

New Wave 

 

Opportunity 

 

      Star 

 

Trouble 

 

Question 
Mark 

 

Falling Star 

การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของมะม่วง 

 

• New Wave คุณภาพดีเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งแบบผลดิบและสุก แบ่งได้หลาย
เกรด หลายชั้นคุณภาพ ตามความต้องการของลูกค้า มีผลผลิตตลอดทั้งปี  มีการแปร
รูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม มีระบบจัดการเพ่ือการส่งออก เช่น การอบผลไม้เพ่ือก าจัดไข่
แมลงวัน (VHT) ที่ทันสมัย 

 

ตลาดอาเซียน 
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3.2 แนวทางการพัฒนา 

  1. พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตล าไย 
 2. พัฒนาคุณภาพผลผลิต รับรองคุณภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
 3. การผลิตล าไยแบบอินทรีย์ 
 4. ส่งเสริมการผลิตล าไยนอกฤด ู
 5. จัดการเก็บเก่ียวและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
 6. ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
 7. พัฒนาระบบ logistics 

3.3 มาตรการ/แผนงาน/โครงการ  

1. โครงการพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล 
2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยล าไยดังนี้ 
   1) วิทยาการและเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
   2) การบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือการผลิต 
   3) การบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
   4) การพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์ล าไยตามท่ีตลาดต้องการ 
   5) การลดต้นทุนการผลิต 
   6) การผลิตนอกฤด ู
   7) การแปรรูปผลไม้เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
   8) การวิจัยและศึกษาพฤติกรรม รวมทั้งความต้องการของผู้บริโภคล าไยไทยทั้งในและต่างประเทศ 
   9) การวิจัยสรรพคุณและประโยชน์ของล าไย 

3. โครงการพัฒนาโครงสร้างการผลิต ดังนี้ 
   1) การพัฒนาแหล่งน้ า 
   2) การพัฒนาถนน และเส้นทางการคมนาคม 
   3) การจัดสร้างห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาทุเรียน 
   4) การจัดตั้งศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนหรือจุดรวบรวมผลผลิต 
   5) การพัฒนาและส่งเสริมการตลาดผลไม้ไทยทั้งภายในและต่างประเทศ 

 
 
4. การบริหารจัดการภาครัฐ 
 

4.1 การจัดท าข้อมูลสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

- กษ. ร่วมกันจัดท าฐานข้อมูลของสินค้าผลไม้ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการส่งออก  โดยมีฐานข้อมูลของเกษตรกรผู้
ปลูกผลไม้ ด าเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นต้นน้ า ส าหรับฐานข้อมูลด้านการตลาด และการ
ส่งออก ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นกลางน้ า และปลายน้ า ตลอดจนร่วมกันพัฒนาระบบ
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ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การตลาด การแปรรูป และการส่งออกผลไม้ไทยทั้งระบบ เพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานผลไม้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 - พณ.กรมการค้าภายในจะมีบทบาทในห่วงโซ่การตลาดภายในประเทศหรือปลายน้ า ดังนี้ 
1. จัดท าข้อมูลประเมินความต้องการใช้ผลผลิตภายในประเทศ ทั้งการบริโภคผลไม้สดและความต้องการน าไป

แปรรูปแบบต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ในการบริหารจัดการกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สนับสนุนข้อมูลด้านการตลาด เช่น ราคาขายส่ง/ขายปลีกในตลาดสด กทม. ทะเบียนผู้ประกอบการโรงงาน

แปรรูปผลไม้ ทะเบียนผู้ส่งออกผลไม้จากสมาคมท่ีเกี่ยวข้อง 
3. สนับสนุนข้อมูลด้านการพัฒนาระบบตลาด เช่น ตลาดกลางผักและผลไม้ในความส่งเสริมของกรมการค้า

ภายใน ห้องเย็นที่มีศักยภาพใช้ในการเก็บรักษาผลไม้สนับสนุนการจัดท าตลาดข้อตกลง เพ่ือรักษาระดับ ราคา
ผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้และเพ่ือให้ผู้ประกอบการวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2 การจัดการอุปทานสินค้าเกษตร 

  - กษ. การจัดการด้านอุปทานสินค้าผลไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต
และส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต และการผลิตตามแนวทาง GAP เพ่ือให้ได้ผลไม้ที่มีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริ โภค และให้ตรงตามความต้องการของตลาด รวมทั้ง  อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้าเกษตร จ านวน 11 คณะ เพ่ือส่งเสริมการปลูกตามศักยภาพของพ้ืนที่  
โดยกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้จัดหาและพัฒนาตลาดทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดส่งออกเพ่ือระบายผลผลิต
ในช่วงที่ออกสู่ตลาดมาก นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมการผลิตผลไม้นอกฤดูกาล เพ่ือลดการ
กระจุกตัวของผลผลิตในช่วงฤดูกาล โดยจัดระบบการผลิต/แผนการผลิตในแต่ละพ้ืนที่ให้มีผลผลิตต่อเนื่องตลอดปี 
เพ่ือยกระดับราคาผลไม้ให้สูงขึ้น 

  - พณ. สนับสนุนการศึกษา วิจัย ส่ารวจ ความต้องการของตลาดผู้บริโภคผลไม้ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้งด้านปริมาณ ราคา คุณภาพ รสชาติ ฯลฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการส่งเสริมให้เกษตรกร
บริหารจัดการผลผลิตให้ตรงกับรสนิยมและความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้บริโภคตลาดต่างประเทศ เพ่ือ
ขยายตลาดส่งออกให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

4.3 การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 

  - กษ. ตามยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2553 – 2557 ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีการแปรรูป เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลไม้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปขั้นต้น รวมถึงพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่าให้ได้
สินค้า และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดได้ จากการก่ากับดูแลของคณะกรรมการพัฒนา
และบริหารจัดการผลไม้ ซึ่งมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 

  - พณ. 1. สนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ให้สวยงามเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เพ่ือส่งเสริมการตลาด
และเพ่ิมมูลค่า ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปผลไม้ 
 2. ส่งเสริมการแปรรูปผลไม้เพ่ือเพ่ิมมูลค่า โดยเฉพาะการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยต่างๆ ที่ได้มีการศึกษา
แล้วว่ามีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสามารถท าการผลิตได้และมีตลาดรองรับอย่างเพียงพอ 
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4.4 การจัดการด้านตลาด 

  - กษ. กระทรวงพาณิชย์ได้ด่าเนินการบริหารจัดการด้านการตลาด โดยการส่งเสริมและพัฒนาตลาด
ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพตลาดกลางในแหล่งผลิต บริหารจัดการตลาด
ภายในประเทศ เช่น ก่าหนดแนวทางการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด
มาก เพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่่ารวมถึงส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในประเทศบริโภคผลไม้กัน
มากขึ้นนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ควรบริหารจัดการตลาดส่งออก เช่น ผลักดันการส่งออกในตลาดเดิม เช่น จีน 
อินโดนีเซีย และฮ่องกงรวมทั้งตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น เวียดนาม และประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น มาเลเซีย 
สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้รู้จักสินค้าล่าไย และทุเรียนมากขึ้น จากการรวมกลุ่มเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

  - พณ. มีคณะท างานร่วม กษ. และ พณ. โดยกรมการค้าต่างประเทศเพ่ือแก้ปัญหาอุปสรรคทางการค้าส าหรับ
สินค้าเกษตร จากการที่ประเทศคู่ค้าใช้มาตรการในรูปแบบต่างๆ เพ่ือควบคุมการน าเข้า (Import Restriction) 
เช่น มาตรการการออกใบอนุญาตน าเข้า (Import Licensing) การก าหนดปริมาณน าเข้า (Quota)มาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and PhytosanitaryMeasures : SPS) เป็นต้น โดยอ้างเหตุผลเพ่ือสกัด
กั้นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพเข้าประเทศ เพ่ือความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน หรือเพ่ือความมั่นคงของประเทศ 
อย่างไรก็ตาม หากประเทศคู่ค้าใช้มาตรการโดยไม่สอดคล้องกับความตกลงในกรอบต่างๆ เช่น องค์การการค้าโลก
(WTO) ความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ไทยสามารถที่จะใช้มาตรการต่างๆ เพ่ือปกป้องและรักษาผลประโยชน์
ทางการค้าได้ จึงควรมีการจัดตั้งคณะท างานร่วมระหว่างกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือแก้ปัญหา  
อุปสรรค์ทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาระยะยาวโดยเฉพาะด้านกฎระเบียบการน าเข้าของประเทศคู่ค้าแบบ
บูรณาการและเป็นเอกภาพ ตลอดจนร่วมกันวางแนวทางการเจรจาหารือระดับทวิภาคีกับประเทศคู่ค้าเพ่ือ
แก้ปัญหาและลดผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการไทยในกรณีเร่งด่วนด้วย ทั้งนี้เมื่อวันที่ 2 
พฤษภาคม 2556 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานย่อยว่าด้วยความร่วมมือทาง
การค้าสินค้าเกษตรระหว่างจีนและไทยซึ่งประกอบกับด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงเกษตรฯ กระทรวง
พาณิชย์ และภาคเอกชน เพ่ือพิจารณาหารือและร่วมมือในเรื่องที่เป็นประโยชน์ การแลกเปลี่ยนข้อมู ลและแนว
ทางการแก้ปัญหาในด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน ตามที่ได้มีบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวง
พาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงพาณิชย์ไทย เกี่ยวกับความร่วมมือทางการค้าสินค้าเกษตร 
ภายใต้แผนพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) 
   ร่วมกันจัดท าฐานข้อมูลการใช้มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures) ของประเทศคู่ค้าที่
ส าคัญของไทย เพ่ือให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ประกอบการที่จะน าไปใช้ประโยชน์และเตรียมความพร้อมใน
การปรับปรุงการผลิตให้ได้มาตรฐานของประเทศผู้น าเข้าได้ทันสถานการณ์ตลอดจนสามารถวางแนวทางการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศได้มีการศึกษาวิเคราะห์ และติดตามแนวโน้ม
และรวบรวมข้อมูลการใช้มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีของประเทศคู่ค้าที่ส าคัญของไทยมาอย่างต่อเนื่องใน
รูปแบบของคู่มือ Trade Measure Review 

1. กระทรวงเกษตรฯ ประเมินผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในแต่ละเดือนและบริหารจัดการกระจายผลผลิตให้
สอดคล้องกับปริมาณที่จะออกสู่ตลาด 
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2. เชื่อมโยงการกระจายผลผลิตไปยังจังหวัดปลายทางทั่วประเทศ โดยสนับสนุนค่าชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของ
กลุ่มเกษตรกรผู้รับซื้อผลผลิต สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เป็นต้น 

3. เชื่อมโยงการกระจายไปยังตลาดประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ โดยเชื่อมโยงผ่าน
สถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพและผู้ส่งออก 

4. จัดหาตลาดให้เกษตรกรน าผลผลิตมาจ าหน่ายในงานธงฟ้า 
5. ขอความร่วมมือห้างค้าปลีกขนาดใหญ่รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงเพ่ิมขึ้นจากการค้าปกติ และขอ

ความร่วมมือหลีกเลี่ยงการตัดราคาจ าหน่าย เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อราคารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร 

4.5 การบริหารสินค้าคงคลัง 

- พณ.จัดตั้งคณะท างานย่อยระหว่างกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์ในการบริหารสินค้าคงคลังหรือเพ่ือ
ไม่ให้เกิดสินค้าล้นตลาด และกระทบต่อราคาสินค้า โดยไม่ส่งผลกระทบต่อราคาที่เกษตรกรจะขายได้รวมทั้ง
ร่วมกันผลักดันให้มีการซื้อขายสินค้าเป้าหมาย ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) เพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงให้กับทั้งเกษตรกรและผู้ซื้อ 
เป็นสินค้าที่จ าหน่ายสด ไม่มีการเก็บสต๊อก ยกเว้นล าไยอบแห้งซึ่งเป็นการเก็บสต๊อกโดยเอกชน ผ่านการสนับสนุน
ของคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ 
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1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 การผลิตในประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) 

 

1.2 การค้า (2555) 

 1.2.1 การบริโภคในประเทศ 

บริโภคในประเทศ 69,674 ตัน  

ส่งออก 

 มังคุดสด 

 

   มังคุดแช่แข็ง 

 

ปริมาณ 
มูลค่า 
ปริมาณ
มูลค่า 

 

148,844 
   2,874 
     554 
      45 

 

ตัน 
ล้านบาท 
ตัน 
ล้านบาท 

ประเทศคู่ค้าส าคัญ 
 

มังคุดสด 
มังคุดแช่แข็ง 

จีน เวียดนาม ฮ่องกง  

เกาหลีใต้ ไต้หวัน ญี่ปุ่น 

ประเทศคู่แข่งส าคัญ  อินโดนีเซีย เวียดนาม 
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) 

มังคุด 

 460,396 ไร่  แหล่งผลิต 5 อันดับแรก ได้แก่ 
    จันทบุรี นครศรีธรรมราช ชุมพร   

ตราด ระยอง 

 406,532 ไร่ 
 

 219,072ตัน  (539 กก./ไร่) 
 
 87,751ครัวเรือน 
  

เนื้อที่เพาะปลูก 
(2555/56) 
 

เนื้อที่ให้ผล 
(2555/56) 

ผลผลิต 
 
จ านวนครัวเรือน 
 
  18,798 บาท/ตัน  ต้นทุนการผลิต 
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2. ศักยภาพการแข่งขัน (Thailand Competitiveness Matrix : TCM) 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา 

ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โอกาสสินค้าเกษตรไทยสู่ประชาคมอาเซียน”เมื่อวันที่ 16 กันยายน 
2556 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 

 

3.1แนวทางการพัฒนา 
 

1.พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผล (มะม่วง ทุเรียน มังคุด และล าไย) 
2. พัฒนาคุณภาพผลผลิต รับรองคุณภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
3. การผลิตผลไม้แบบอินทรีย์โดยเฉพาะมังคุดและล าไย 
4. ส่งเสริมการผลิตไม้ผลนอกฤดู 
5. จัดการเก็บเก่ียวและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
6. ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
7. พัฒนาระบบ logistics 

New Wave 

 

Opportunity 

• ตลาดอาเซยีน 

      Star 

Trouble 

 

Question 
Mark Falling Star 

• Star  สภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเพาะปลูก คุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ    
มีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายการผลิตจนถึงการส่งออก มีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่า รวมทั้งมีโครงสร้างการผลิตที่ดี  

ตลาดอาเซียน 

การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของมังคุด 
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3.2มาตรการ/แผนงาน/โครงการ  

3.2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล 
3.2.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยด้านไม้ผล ดังนี้ 
        1) วิทยาการและเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
        2) การบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือการผลิต 
        3) การบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
        4) การพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์ไม้ผลตามท่ีตลาดต้องการ 
        5) การลดต้นทุนการผลิต 
        6) การผลิตนอกฤดู 
        7) การแปรรูปผลไม้เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
        8) การวิจัยและศึกษาพฤติกรรม รวมทั้งความต้องการของผู้บริโภคผลไม้ไทยทั้งในและต่างประเทศ 
        9) การวิจัยสรรพคุณและประโยชน์ของผลไม้ไทย เช่น มังคุด ฯลฯ 
3.2.3 โครงการพัฒนาโครงสร้างการผลิต ดังนี้ 
1) การพัฒนาแหล่งน้ า 
2) การพัฒนาถนน และเส้นทางการคมนาคม 
3) การจัดสร้างห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาผลไม ้
4) การจัดตั้งศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนหรือจุดรวบรวมผลผลิต 
5) การพัฒนาและส่งเสริมการตลาดผลไม้ไทยทั้งภายในและต่างประเทศ 
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1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 การผลิต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) 

 
1.2 การค้า (2555) 

บริโภคในประเทศ  50,000  ตัน 

ส่งออก - ล าไยสด 
ปริมาณ               455,663  ตัน   
มูลค่า                    8,454  ล้านบาท 

- ล าไยอบแห้ง 
ปริมาณ                129,255  ตัน 
มูลค่า                    10,836  ล้านบาท 

- ล าไยบรรจุภาชนะอัดลม 
ปริมาณ                  11,472  ตัน 
มูลค่า                        602  ล้านบาท 

- ล าไยแช่แข็ง 
ปริมาณ                       29  ตัน 
มูลค่า                           4  ล้านบาท 
 

ล าไย 

    992,860  ไร่    แหล่งผลิต 5 อันดับแรก ได้แก่ 
    เชียงใหม่  ล าพูน  จันทบุรี  เชียงราย 
                                          และพะเยา  

     819,110  ตัน (825 กก./ไร่) 

 232,323ครัวเรือน 

 10,198  บาท/ตัน 

เนื้อที่เพาะปลูก 
(2555/56) 
 

ผลผลิต 
 
 จ านวนครัวเรือน 
 
 ต้นทุนการผลิต 
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ประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ ล าไยสด                      จีน  อินโดนีเซีย  ฮ่องกง 
ล าไยอบแห้ง      เวียดนาม  จีน  เมียนมาร์ 
ล าไยบรรจุภาชนะอัดลม   มาเลเซีย  สิงคโปร์  อินโดนีเซีย 
ล าไยแช่แข็ง                  เวียดนาม  จีน 

ประเทศคู่แข่งส าคัญ เวียดนาม  จีน 
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) 
 
2. ศักยภาพการแข่งขัน (Thailand Competitiveness Matrix : TCM)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา 

ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โอกาสสินค้าเกษตรไทยสู่ประชาคมอาเซียน”เมื่อวันที่ 16 กันยายน 
2556 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 

 

New Wave 

 

Opportunity 

• ตลาดโลก 

• ตลาดอาเซียน 

      Star 

 

Trouble 

 

Question 
Mark 

 

Falling Star 

การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของล าไย 

 
• Star สภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเพาะปลูก คุณภาพดีได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

ของตลาดอาเซียน และสามารถผลิตนอกฤดูได้ มีการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เข้มแข็ง 

ตลาดโลกและตลาดอาเซียน 
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3.1 เป้าหมายการพัฒนา  

    มีอัตราการเจริญเติบโตในตลาดอาเซียนเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ10 ของทุกปี 

3.2 แนวทางการพัฒนา 

  1. พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตล าไย 
 2. พัฒนาคุณภาพผลผลิต รับรองคุณภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
 3. การผลิตล าไยแบบอินทรีย์ 
 4. ส่งเสริมการผลิตล าไยนอกฤด ู
 5. จัดการเก็บเก่ียวและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
 6. ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
 7. พัฒนาระบบ logistics 

3.3 มาตรการ/แผนงาน/โครงการ  

1. โครงการพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล 
2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยล าไยดังนี้ 
   1) วิทยาการและเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
   2) การบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือการผลิต 
   3) การบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
   4) การพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์ล าไยตามท่ีตลาดต้องการ 
   5) การลดต้นทุนการผลิต 
   6) การผลิตนอกฤด ู
   7) การแปรรูปผลไม้เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
   8) การวิจัยและศึกษาพฤติกรรม รวมทั้งความต้องการของผู้บริโภคล าไยไทยทั้งในและต่างประเทศ 
   9) การวิจัยสรรพคุณและประโยชน์ของล าไย 

3. โครงการพัฒนาโครงสร้างการผลิต ดังนี้ 
   1) การพัฒนาแหล่งน้ า 
   2) การพัฒนาถนน และเส้นทางการคมนาคม 
   3) การจัดสร้างห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาทุเรียน 
   4) การจัดตั้งศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนหรือจุดรวบรวมผลผลิต 
   5) การพัฒนาและส่งเสริมการตลาดผลไม้ไทยทั้งภายในและต่างประเทศ 

 
 
 
 
 



46 
 
4. การบริหารจัดการภาครัฐ 
 

4.1 การจัดท าข้อมูลสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

- กษ. ร่วมกันจัดท าฐานข้อมูลของสินค้าผลไม้ (ล าไย) ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการส่งออก  โดยมีฐานข้อมูลของ
เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ ด าเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นต้นน้ า ส าหรับฐานข้อมูลด้านการตลาด 
และการส่งออก ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นกลางน้ า  และปลายน้ า ตลอดจนร่วมกัน
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การตลาด การแปรรูป และการส่งออกผลไม้ไทยทั้งระบบ  
เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานผลไม้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 - พณ.กรมการค้าภายในจะมีบทบาทในห่วงโซ่การตลาดภายในประเทศหรือปลายน้ า ดังนี้ 
1) จัดท าข้อมูลประเมินความต้องการใช้ผลผลิตภายในประเทศ ทั้งการบริโภคผลไม้สดและความต้องการน าไป

แปรรูปแบบต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ในการบริหารจัดการกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สนับสนุนข้อมูลด้านการตลาด เช่น ราคาขายส่ง/ขายปลีกในตลาดสด กทม. ทะเบียนผู้ประกอบการโรงงาน

แปรรูปผลไม้ ทะเบียนผู้ส่งออกผลไม้จากสมาคมท่ีเกี่ยวข้อง 
3) สนับสนุนข้อมูลด้านการพัฒนาระบบตลาด เช่น ตลาดกลางผักและผลไม้ในความส่งเสริมของกรมการค้า

ภายใน ห้องเย็นที่มีศักยภาพใช้ในการเก็บรักษาผลไม้สนับสนุนการจัดท าตลาดข้อตกลง เพ่ือรักษาระดับ ราคา
ผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้และเพ่ือให้ผู้ประกอบการวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2 การจัดการอุปทานสินค้าเกษตร 

  - กษ. การจัดการด้านอุปทานสินค้าผลไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต
และส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต และการผลิตตามแนวทาง GAP เพ่ือให้ได้ผลไม้ที่มีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริ โภค และให้ตรงตามความต้องการของตลาด รวมทั้ง  อยู่ภายใต้การก า กับดูแลของ
คณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้าเกษตร จ านวน 11 คณะ เพ่ือส่งเสริมการปลูกตามศักยภาพของพ้ืนที่  
โดยกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้จัดหาและพัฒนาตลาดทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดส่งออกเพ่ือระบายผลผลิต
ในช่วงที่ออกสู่ตลาดมาก นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมการผลิตผลไม้นอกฤดูกาล (ล าไย ทุเรียน) 
เพ่ือลดการกระจุกตัวของผลผลิตในช่วงฤดูกาล โดยจัดระบบการผลิต/แผนการผลิตในแต่ละพื้นที่ให้มีผลผลิต
ต่อเนื่องตลอดปี เพ่ือยกระดับราคาผลไม้ให้สูงขึ้น 

  - พณ. สนับสนุนการศึกษา วิจัย ส่ารวจ ความต้องการของตลาดผู้บริโภคผลไม้ทั้ง ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้งด้านปริมาณ ราคา คุณภาพ รสชาติ ฯลฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการส่งเสริมให้เกษตรกร
บริหารจัดการผลผลิตให้ตรงกับรสนิยมและความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้บริโภคตลาดต่างประเทศ เพ่ือ
ขยายตลาดส่งออกให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

4.3 การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 

  - กษ. ตามยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2553 – 2557 ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีการแปรรูป เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลไม้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปขั้นต้น รวมถึงพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่าให้ได้
สินค้า และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดได้ จากการก่ากับดูแลของคณะกรรมการพัฒนา
และบริหารจัดการผลไม้ ซึ่งมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
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ภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 

  - พณ. 1. สนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ให้สวยงามเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เพ่ือส่งเสริมการตลาด
และเพ่ิมมูลค่า ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปผลไม้ 
 2. ส่งเสริมการแปรรูปผลไม้เพ่ือเพ่ิมมูลค่า โดยเฉพาะการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยต่างๆ ที่ได้มีการศึกษา
แล้วว่ามีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสามารถท าการผลิตได้และมีตลาดรองรับอย่างเพียงพอ 

4.4 การจัดการด้านตลาด 

  - กษ. กระทรวงพาณิชย์ได้ด่าเนินการบริหารจัดการด้านการตลาด โดยการส่งเสริมและพัฒนาตลาด
ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพตลาดกลางในแหล่งผลิต บริหารจัดการตลาด
ภายในประเทศ เช่น ก่าหนดแนวทางการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด
มาก เพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่่ารวมถึงส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในประเทศบริโภคผลไม้กัน
มากขึ้นนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ควรบริหารจัดการตลาดส่งออก เช่น ผลักดันการส่งออกในตลาดเดิม เช่น จีน 
อินโดนีเซีย และฮ่องกงรวมทั้งตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น เวียดนาม และประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น มาเลเซีย 
สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้รู้จักสินค้าล่าไย และทุเรียนมากขึ้น จากการรวมกลุ่มเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

  - พณ. มีคณะท างานร่วม กษ. และ พณ. โดยกรมการค้าต่างประเทศเพ่ือแก้ปัญหาอุปสรรคทางการค้าส าหรับ
สินค้าเกษตร จากการที่ประเทศคู่ค้าใช้มาตรการในรูปแบบต่างๆ เพ่ือควบคุมการน าเข้า (Import Restriction) 
เช่น มาตรการการออกใบอนุญาตน าเข้า (Import Licensing) การก าหนดปริมาณน าเข้า (Quota)มาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and PhytosanitaryMeasures : SPS) เป็นต้น โดยอ้างเหตุผลเพ่ือสกัด
กั้นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพเข้าประเทศ เพ่ือความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน หรือเพ่ือความมั่นคงของประเทศ 
อย่างไรก็ตาม หากประเทศคู่ค้าใช้มาตรการโดยไม่สอดคล้องกับความตกลงในกรอบต่างๆ เช่น องค์การการค้าโลก
(WTO) ความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ไทยสามารถที่จะใช้มาตรการต่างๆ เพ่ือปกป้องและรักษาผลประโยชน์
ทางการค้าได้ จึงควรมีการจัดตั้งคณะท างานร่วมระหว่างกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์  เพ่ือแก้ปัญหา 
อุปสรรคทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาระยะยาวโดยเฉพาะด้านกฎระเบียบการน าเข้าของประเทศคู่ค้าแบบ
บูรณาการและเป็นเอกภาพ ตลอดจนร่วมกันวางแนวทางการเจรจาหารือระดับทวิภาคีกับประเทศคู่ค้าเพ่ือ
แก้ปัญหาและลดผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการไทยในกรณี เร่งด่วนด้วย ทั้งนี้เมื่อวันที่ 2 
พฤษภาคม 2556 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานย่อยว่าด้วยความร่วมมือทาง
การค้าสินค้าเกษตรระหว่างจีนและไทยซึ่งประกอบกับด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงเกษตรฯ กระทรวง
พาณิชย์ และภาคเอกชน เพ่ือพิจารณาหารือและร่วมมือในเรื่องที่เป็นประโยชน์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนว
ทางการแก้ปัญหาในด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน ตามที่ได้มีบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวง
พาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงพาณิชย์ไทย เกี่ยวกับความร่วมมือทางการค้าสินค้าเกษตร 
ภายใต้แผนพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) 
   ร่วมกันจัดท าฐานข้อมูลการใช้มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures) ของประเทศคู่ค้าที่
ส าคัญของไทย เพ่ือให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ประกอบการที่จะน าไปใช้ประโยชน์และเตรียมความพร้อมใน
การปรับปรุงการผลิตให้ได้มาตรฐานของประเทศผู้น าเข้าได้ทันสถานการณ์ตลอดจนสามารถวางแนวทางการ
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แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศได้มีการศึกษาวิเคราะห์ และติดตามแนวโน้ม
และรวบรวมข้อมูลการใช้มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีของประเทศคู่ค้าที่ส าคัญของไทยมาอย่างต่อเนื่องใน
รปูแบบของคู่มือ Trade Measure Review 

4) ร่วมมือกระทรวงเกษตรฯ ประเมินผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในแต่ละเดือนตลาดปีและบริหารจัดการกระจาย
ผลผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณที่จะออกสู่ตลาด 

5) เชื่อมโยงการกระจายผลผลิตไปยังจังหวัดปลายทางทั่วประเทศ โดยสนับสนุนค่าชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของ
กลุ่มเกษตรกรผู้รับซื้อผลผลิต สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เป็นต้น 

6) เชื่อมโยงการกระจายไปยังตลาดประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ โดยเชื่อมโยงผ่าน
สถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพและผู้ส่งออก 

7) จัดหาตลาดให้เกษตรกรน าผลผลิตมาจ าหน่ายในงานธงฟ้า 
8) ขอความร่วมมือห้างค้าปลีกขนาดใหญ่รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงเพ่ิมขึ้นจากการค้าปกติ และขอ

ความร่วมมือหลีกเลี่ยงการตัดราคาจ าหน่าย เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อราคารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร 

4.5 การบริหารสินค้าคงคลัง 

    - พณ.จัดตั้งคณะท างานย่อยระหว่างกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์ในการบริหารสินค้าคงคลังหรือ
เพ่ือไม่ให้เกิดสินค้าล้นตลาด และกระทบต่อราคาสินค้า โดยไม่ส่งผลกระทบต่อราคาที่เกษตรกรจะขายได้รวมทั้ง
ร่วมกันผลักดันให้มีการซื้อขายสินค้าเป้าหมาย ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) เพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงให้กับทั้งเกษตรกรและผู้ซื้อ 
     เป็นสินค้าที่จ าหน่ายสด ไม่มีการเก็บสต๊อก ยกเว้นล าไยอบแห้งซึ่งเป็นการเก็บสต๊อกโดยเอกชน ผ่านการ
สนับสนุนของคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ 
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1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 การผลิต  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) 
1.2 การค้า (2555) 

บริโภคในประเทศ  151,690  ตัน 

ส่งออก - ทุเรียนสด 
ปริมาณ                325,000  ตัน   
มูลค่า                     5,790   ล้านบาท 

- ทุเรียนกวน 
ปริมาณ                    600   ตัน 
มูลค่า                       60    ล้านบาท 

- ทุเรียนแช่แข็ง 
ปริมาณ               13,800   ตัน 
มูลค่า                     650   ล้านบาท 

- ทุเรียนอบ 
ปริมาณ                   360  ตัน 
มูลค่า                     165  ล้านบาท 

รวม 
ปริมาณ            339,760  ตัน 
มูลค่า                 6,665  ล้านบาท 

ทุเรียน 

    579,790  ไร่    แหล่งผลิต 5 อันดับแรก ได้แก่ 
    จันทบุรี ชุมพร ระยอง ยะลา   
    และนครศรีธรรมราช 

     547,900  ตัน (907 กก./ไร่) 

 107,471ครัวเรือน 

      17,198  บาท/ตัน 

เนื้อที่เพาะปลูก 
(2555/56) 

ผลผลิต 
 
 จ านวนครัวเรือน 
 
 ต้นทุนการผลิต 
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ประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ - ทุเรียนสด       จีน  ฮ่องกง  อินโดนีเซีย 
- ทุเรียนแช่แข็ง  สหรัฐอเมริกา  จีน  ออสเตรเลีย 
- ทุเรียนกวน     รัสเซีย  เบลาสุส  ฮ่องกง 
- ทุเรียนอบแห้ง  จีน  ฮ่องกง  เมียนมาร์ 

ประเทศคู่แข่งส าคัญ เวียดนาม  มาเลเซีย  ออสเตรเลีย 
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) 
 

2. AEC Factsheet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ที่มา :  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) 
 
3. ศักยภาพการแข่งขัน (Thailand Competitiveness Matrix : TCM)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

New Wave 

 

Opportunity 

• ตลาดโลก 

      Star 

 

Trouble 

 

Question 
Mark 

• ตลาดอาเซียน 

Falling Star 

ผลผลิตทุเรียนในอาเซียน (2555) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

เวียดนาม 
อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ 
สปป.ลาว 
ไทย 
มาเลเซีย 
เมียนมาร์ 
กัมพูชา 

1,167,900 
634,000 
88,526 
46,954 
42,394 
16,478 
7,400 

357 

ตัน 
ตัน 
ตัน 
ตัน 
ตัน 
ตัน 
ตัน 
ตัน 

 

การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของทุเรียน 
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4. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา 

ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โอกาสสินค้าเกษตรไทยสู่ประชาคมอาเซียน”เมื่อวันที่ 16 กันยายน 
2556 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 

 

4.1 เป้าหมายการพัฒนา  

    มีอัตราการเจริญเติบโตในตลาดอาเซียนเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ10 ของทุกปี 

4.2 แนวทางการพัฒนา 

  1. พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียน 
 2. พัฒนาคุณภาพผลผลิต รับรองคุณภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
 3. การผลิตทุเรียนแบบอินทรีย์ 
 4. ส่งเสริมการผลิตทุเรียนนอกฤด ู
 5. จัดการด้านการเก็บเก่ียวและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
 6. ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
 7. พัฒนาระบบ logistics 

4.3 มาตรการ/แผนงาน/โครงการ  

  1. โครงการพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล 

 

• Falling Star ผลผลิตได้มาตรฐานที่ดี มีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ผลผลิต แต่ต้นทุนการผลิตสูง และระบบชลประทานที่ยังไม่เอ้ืออ านวย ท าให้ส่งออกได้
น้อยเพราะความต้องการในอาเซียนอยู่ในระดับต่ า 

 

ตลาดอาเซียน 

 
• Star ผลผลิตได้มาตรฐานที่ดี มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของผลผลิต 

ไทยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก อย่างไรก็ดีไทยมีต้นทุนการผลิตสูง และระบบ
ชลประทานยังไม่เอ้ืออ านวย. 

ตลาดโลก 
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 2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยทุเรียน ดังนี้ 
    1) วิทยาการและเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
    2) การบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือการผลิต 
    3) การบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
    4) การพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์ทุเรียนตามท่ีตลาดต้องการ 
    5) การลดต้นทุนการผลิต 
    6) การผลิตนอกฤด ู
    7) การแปรรูปผลไม้เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
    8) การวิจัยและศึกษาพฤติกรรม รวมทั้งความต้องการของผู้บริโภคทุเรียนไทยทั้งในและต่างประเทศ 
    9) การวิจัยสรรพคุณและประโยชน์ของล าไย 

 3. โครงการพัฒนาโครงสร้างการผลิต ดังนี้ 
    1) การพัฒนาแหล่งน้ า 
    2) การพัฒนาถนน และเส้นทางการคมนาคม 
    3) การจัดสร้างห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาทุเรียน 
    4) การจัดตั้งศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนหรือจุดรวบรวมผลผลิต 
    5) การพัฒนาและส่งเสริมการตลาดผลไม้ไทยทั้งภายในและต่างประเทศ 

 
 
5. การบริหารจัดการภาครัฐ 
 

5.1 การจัดท าข้อมูลสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

- กษ. ร่วมกันจัดท าฐานข้อมูลของสินค้าผลไม้ (ทุเรียน) ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการส่งออก  โดยมีฐานข้อมูลของ
เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ ด าเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นต้นน้ า ส าหรับฐานข้อมูลด้านการตลาด 
และการส่งออก ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นกลางน้ า และปลายน้ า ตลอดจนร่วมกัน
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การตลาด การแปรรูป และการส่งออกผลไม้ไทยทั้งระบบ  
เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานผลไม้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 - พณ.กรมการค้าภายในจะมีบทบาทในห่วงโซ่การตลาดภายในประเทศหรือปลายน้ า ดังนี้ 
1) จัดท าข้อมูลประเมินความต้องการใช้ผลผลิตภายในประเทศ ทั้งการบริโภคผลไม้สดและความต้องการน าไป

แปรรูปแบบต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ในการบริหารจัดการกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สนับสนุนข้อมูลด้านการตลาด เช่น ราคาขายส่ง/ขายปลีกในตลาดสด กทม. ทะเบียนผู้ประกอบการโรงงาน

แปรรูปผลไม้ ทะเบียนผู้ส่งออกผลไม้จากสมาคมท่ีเกี่ยวข้อง 
3) สนับสนุนข้อมูลด้านการพัฒนาระบบตลาด เช่น ตลาดกลางผักและผลไม้ในความส่งเสริมของกรมการค้า

ภายใน ห้องเย็นที่มีศักยภาพใช้ในการเก็บรักษาผลไม้สนับสนุนการจัดท าตลาดข้อตกลง เพ่ือรักษาระดับ ราคา
ผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้และเพ่ือให้ผู้ประกอบการวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.2 การจัดการอุปทานสินค้าเกษตร 

  - กษ. การจัดการด้านอุปทานสินค้าผลไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต
และส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต และการผลิตตามแนวทาง GAP เพ่ือให้ได้ผลไม้ที่มีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริ โภค และให้ตรงตามความต้องการของตลาด รวมทั้ง  อยู่ภายใต้การก า กับดูแลของ
คณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้าเกษตร จ านวน 11 คณะ เพ่ือส่งเสริมการปลูกตามศักยภาพของพ้ืนที่  
โดยกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้จัดหาและพัฒนาตลาดทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดส่งออกเพ่ือระบายผลผลิต
ในช่วงที่ออกสู่ตลาดมาก นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมการผลิตผลไม้นอกฤดูกาล (ล าไย ทุเรียน) 
เพ่ือลดการกระจุกตัวของผลผลิตในช่วงฤดูกาล โดยจัดระบบการผลิต/แผนการผลิตในแต่ละพื้นที่ให้มีผลผลิต
ต่อเนื่องตลอดปี เพ่ือยกระดับราคาผลไม้ให้สูงขึ้น 

  - พณ. สนับสนุนการศึกษา วิจัย ส่ารวจ ความต้องการของตลาดผู้บริโภคผลไม้ทั้ง ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้งด้านปริมาณ ราคา คุณภาพ รสชาติ ฯลฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการส่งเสริมให้เกษตรกร
บริหารจัดการผลผลิตให้ตรงกับรสนิยมและความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้บริโภคตลาดต่างประเทศ เพ่ือ
ขยายตลาดส่งออกให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

5.3 การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 

  - กษ. ตามยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2553 – 2557 ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีการแปรรูป เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลไม้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปขั้นต้น รวมถึงพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่าให้ได้
สินค้า และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดได้ จากการก่ากับดูแลของคณะกรรมการพัฒนา
และบริหารจัดการผลไม้ ซึ่งมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 

  - พณ. 1. สนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ให้สวยงามเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เพ่ือส่งเสริมการตลาด
และเพ่ิมมูลค่า ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปผลไม้ 
 2. ส่งเสริมการแปรรูปผลไม้เพ่ือเพ่ิมมูลค่า โดยเฉพาะการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยต่างๆ ที่ได้มีการศึกษา
แล้วว่ามีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสามารถท าการผลิตได้และมีตลาดรองรับอย่างเพียงพอ 

5.4 การจัดการด้านตลาด 

  - กษ. กระทรวงพาณิชย์ได้ด่าเนินการบริหารจัดการด้านการตลาด โดยการส่งเสริมและพัฒนาตลาด
ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพตลาดกลางในแหล่งผลิต บริหารจัดการตลาด
ภายในประเทศ เช่น ก่าหนดแนวทางการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด
มาก เพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่่ารวมถึงส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในประเทศบริโภคผลไม้กัน
มากขึ้นนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ควรบริหารจัดการตลาดส่งออก เช่น ผลักดันการส่งออกในตลาดเดิม เช่น จีน 
อินโดนีเซีย และฮ่องกงรวมทั้งตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น เวียดนาม และประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น มาเลเซีย 
สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้รู้จักสินค้าล่าไย และทุเรียนมากขึ้น จากการรวมกลุ่มเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

  - พณ. มีคณะท างานร่วม กษ. และ พณ. โดยกรมการค้าต่างประเทศเพ่ือแก้ปัญหาอุปสรรคทางการค้าส าหรับ
สินค้าเกษตร จากการที่ประเทศคู่ค้าใช้มาตรการในรูปแบบต่างๆ เพ่ือควบคุมการน าเข้า (Import Restriction) 
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เช่น มาตรการการออกใบอนุญาตน าเข้า (Import Licensing) การก าหนดปริมาณน าเข้า (Quota)มาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and PhytosanitaryMeasures : SPS) เป็นต้น โดยอ้างเหตุผลเพ่ือสกัด
กั้นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพเข้าประเทศ เพ่ือความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน หรือเพ่ือความมั่นคงของประเทศ 
อย่างไรก็ตาม หากประเทศคู่ค้าใช้มาตรการโดยไม่สอดคล้องกับความตกลงในกรอบต่างๆ เช่น องค์การการค้าโลก
(WTO) ความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ไทยสามารถที่จะใช้มาตรการต่างๆ เพ่ือปกป้องและรักษาผลประโยชน์
ทางการค้าได้ จึงควรมีการจัดตั้งคณะท างานร่วมระหว่างกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือแก้ปัญหา  
อุปสรรคทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาระยะยาวโดยเฉพาะด้านกฎระเบียบการน าเข้าของประเทศคู่ค้าแบบ
บูรณาการและเป็นเอกภาพ ตลอดจนร่วมกันวางแนวทางการเจรจาหารือระดับทวิภาคีกับประเทศคู่ค้าเพ่ือ
แก้ปัญหาและลดผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการไทยในกรณีเร่งด่วนด้วย ทั้งนี้เ มื่อวันที่ 2 
พฤษภาคม 2556 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานย่อยว่าด้วยความร่วมมือทาง
การค้าสินค้าเกษตรระหว่างจีนและไทยซึ่งประกอบกับด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงเกษตรฯ กระทรวง
พาณิชย์ และภาคเอกชน เพ่ือพิจารณาหารือและร่วมมือในเรื่องที่เป็นประโยชน์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนว
ทางการแก้ปัญหาในด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน ตามที่ได้มีบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวง
พาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงพาณิชย์ไทย เกี่ยวกับความร่วมมือทางการค้าสินค้าเกษตร 
ภายใต้แผนพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) 
   ร่วมกันจัดท าฐานข้อมูลการใช้มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures) ของประเทศคู่ค้าที่
ส าคัญของไทย เพ่ือให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ประกอบการที่จะน าไปใช้ประโยชน์และเตรียมความพร้อมใน
การปรับปรุงการผลิตให้ได้มาตรฐานของประเทศผู้น าเข้าได้ทันสถานการณ์ตลอดจนสามารถวางแนวทางการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศได้มีการศึกษาวิเคราะห์ และติดตามแนวโน้ม
และรวบรวมข้อมูลการใช้มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีของประเทศคู่ค้าที่ส าคัญของไทยมาอย่างต่อเนื่องใน
รูปแบบของคู่มือ Trade Measure Review 

1) กระทรวงเกษตรฯ ประเมินผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในแต่ละเดือนตลอดปีและบริหารจัดการกระจายผลผลิต
ให้สอดคล้องกับปริมาณที่จะออกสู่ตลาด 

2) เชื่อมโยงการกระจายผลผลิตไปยังจังหวัดปลายทางทั่วประเทศ โดยสนับสนุนค่าชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของ
กลุ่มเกษตรกรผู้รับซื้อผลผลิต สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เป็นต้น 

3) เชื่อมโยงการกระจายไปยังตลาดประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ โดยเชื่อมโยงผ่าน
สถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพและผู้ส่งออก 

4) จัดหาตลาดให้เกษตรกรน าผลผลิตมาจ าหน่ายในงานธงฟ้า 
5) ขอความร่วมมือห้างค้าปลีกขนาดใหญ่รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงเพ่ิมขึ้นจากการค้าปกติ และขอ

ความร่วมมือหลีกเลี่ยงการตัดราคาจ าหน่าย เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อราคารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร 

5.5 การบริหารสินค้าคงคลัง 

     - พณ.จัดตั้งคณะท างานย่อยระหว่างกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์ในการบริหารสินค้าคงคลังหรือ
เพ่ือไม่ให้เกิดสินค้าล้นตลาด และกระทบต่อราคาสินค้า โดยไม่ส่งผลกระทบต่อราคาที่เกษตรกรจะขายได้รวมทั้ง
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ร่วมกันผลักดันให้มีการซื้อขายสินค้าเป้าหมาย ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) เพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงให้กับทั้งเกษตรกรและผู้ซื้อ 
     เป็นสินค้าที่จ าหน่ายสด ไม่มีการเก็บสต๊อก ยกเว้นล าไยอบแห้งซึ่งเป็นการเก็บสต๊อกโดยเอกชน ผ่านการ
สนับสนุนของคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ 
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1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 การผลิต 

1.1.1 สถานการณ์การผลิตโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา :  World Markets and Trade. USDA . เดือนตุลาคม 2555 

 
1.1.2 การผลิตในประเทศ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) 

ไก่เนื้อ 

      ผลผลิต (ล้านตัน)   สัดส่วน (ร้อยละ) 
 1. สหรัฐอเมริกา   16.48   20.0 
 2. จีน    13.70   16.6 
 3. บราซิล   12.75   15.5 
 4. สหภาพยุโรป     9.48   11.5 
 5.รัสเซีย     2.75    3.3 
 6. ไทย      1.55   1.9 
 โลก    82.42 

    แหล่งผลิต 5 อันดับแรก ได้แก่ 
    ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
    นครนายก ลพบุรี 
  
 
  1,055.93 ล้านตัว (น้ าหนักเฉลี่ย 2.26 กก./ตัว) 

  9,449 ครัวเรือน 

 โรงเรือนเปิด       33.23   บาท/กก. 
 โรงเรือนปิด      33.09   บาท/กก. 

 
 
ผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก 
ปี 2555 

สถานที่เลี้ยง 
 

ผลผลิต 
รวม 1.327 ล้านตัน 
 
 จ านวนครัวเรือน 
 
 
ต้นทุนการผลิต 
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1.2 การค้า (2555) 

 1.2.1 สถานการณ์การค้าโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  World Market & Trade, USDA เดือนตุลาคม 2555 

 
 
1.2.2 การบริโภคในประเทศ 

 

บริโภคในประเทศ 0.95      ล้านตัน 

ส่งออก ปริมาณ 
มูลค่า 

0.54 
67,848 

     ล้านตัน 
     ล้านบาท 

ประเทศคู่ค้าส าคัญ  สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น  

ประเทศคู่แข่งส าคัญ  สหรัฐอเมริกา จีน บราซิล  
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) 
 
 
 
 

ผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก 
ปี 2555 

ผู้น าเข้ารายใหญ่ของโลก 
ปี 2555/56 

ประเทศ ผลผลิตสัดส่วน 
  (ล้านตัน)        (ร้อยละ) 
1. บราซิล  3.48  35.3 
2. สหรัฐอเมริกา  3.21  32.6 
3. สหภาพยุโรป  1.08  11.0 
4. ไทย   0.54  5.5 
5. จีน   0.40  4.1 
โลก  9,86 

ประเทศ ผลผลิต สัดส่วน 
    (ล้านตัน) (ร้อยละ) 
1. ญี่ปุ่น     0.86   10.11 
2. ซาอุดิอาระเบีย  0.75   8.81 
3. สหภาพยุโรป    0.74   8.70 
4. เม็กซิโก   0.63   7.40 
5. อิรัก    0.60   7.05 
โลก    8.51 
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2. ศักยภาพการแข่งขัน (Thailand Competitiveness Matrix : TCM)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

New Wave 

 

Opportunity 

• ตลาดโลก 

      Star 

Trouble 

 

Question 
Mark 

• ตลาดอาเซยีน 

Falling Star 

• Falling Star ผลิตได้เป็นอันดับ 1 ของอาเซียน บริโภคในประเทศร้อยละ 70 ส่งออก
ร้อยละ 30 มีศักยภาพในการแข่งขันด้านต่าง ๆ เช่น ศักยภาพการผลิต ปัจจัยการผลิต 
และมาตรฐานสินค้า ความสามารถด้านเทคโนโลยีที่ดี แต่อัตราการเติบโตของส่วนแบ่ง
ในตลาดอาเซียนค่อนข้างน้อยเพราะส่งออกไปญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป 

ตลาดอาเซียน 

การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของไก่เนื้อ 

 
• Star ผลิตได้เป็นอันดับ 4 ของโลก ต้นทุนการผลิตใกล้เคียงกับประเทศผู้น าการผลิตไก่

เนื้อของโลก การผลิตได้มาตรฐาน มีการวิจัยและพัฒนาต่อเนื่อง มีเทคโนโลยีการผลิต
ที่ดี การขยายตัวส่วนแบ่งตลาดโลกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  

ตลาดโลก 
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3. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา 

ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โอกาสสินค้าเกษตรไทยสู่ประชาคมอาเซียน”เมื่อวันที่ 18กันยายน 
2556 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 

 

3.1 เป้าหมายการพัฒนา เน้นด้านการแข่งขัน การขยายตลาด ต้นทุนการผลิต การร่วมมือ การ
ปกป้องสิทธิของผู้ผลิตในประเทศ 

  - ขยายตลาดไก่เนื้อในอาเซียนให้มากขึ้น 
  - พัฒนามาตรฐาน/คุณภาพให้สูงกว่าคู่แข่ง 

3.2 แนวทางการพัฒนา 

ลงทุนการผลิต หรือตั้งฐานการผลิตในประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ ากว่าประเทศไทย 
 - ขยาย/ตั้งฐานการผลิตในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีต้นทุนการผลิตต่ า 
 - การใช้สิทธิในการขายในประเทศอาเซียน 
 - เชื่อมโยงผู้เลี้ยงและผู้ผลิตปัจจัยการผลิตเพ่ือลดต้นทุนในการผลิต 
 - ส่งเสริมการลงทุนโดยลดภาษีการน าเข้าอุปกรณ์การผลิต เพื่อน าเทคโนโลยีมาลดต้นทุนการผลิต 
 - ในระบบ SPS ในการปกป้อง (food safety)  
 - การควบคุมโรค 
 - ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคใน CLMV 
 - ในระยะสั้นมาตรฐานเดียวกันในอาเซียน จะท าให้สามารถส่งสินค้าเข้าไปขายได้ 
 - ในระยะยาวจะให้อาเซียนเป็นฐานการผลิตไก่ส่งออกไปยังตลาดโลก 
 - สร้างมาตรฐานเดียวกันในปี 2558 
 - ส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภค/และวัฒนธรรมการบริโภค 

3.3 มาตรการ/แผนงาน/โครงการ  

โครงการ 
 -อบรมให้ความรู้การป้องกันโรคในประเทศ การตรวจสอบห้องปฏิบัติการ (อยู่ในกรอบความร่วมมือของอาเซียน) 
 - ศึกษาวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค 
มาตรการ 
 - เคลื่อนย้ายทุนได้อย่างเสรี 
 - ประกันราคา 
 - ควบคุมการระบาดของโรค/โรคระบาดสัตว์ 
 - สร้างมาตรฐานการน าเข้า/ส่งออกไก่ 
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4. การบริหารจัดการภาครัฐ 
 

4.1 การจัดท าข้อมูลสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันจัดท าฐานข้อมูลร่วมของสินค้าไก่เนื้อตั้งแต่การเลี้ยง
จนถึงการส่งออกรายการข้อมูล(แหล่งที่มา) 

1. ปริมาณผลผลิต และความต้องการใช้ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมงและสมาคม
ที่เก่ียวข้อง) 

2. ปริมาณและมูลค้า การน าเข้า-ส่งออก (กรมศุลกากร) 
3. ราคาผลผลิตหน้าฟาร์ม/หน้าโรงฆ่า (ส ารวจจากสมาคม ภาคเอกชน) 
4. ราคาขายส่ง ขายปลีก เนื้อช าแหละ ตลาด กทม. (ส ารวจจากผู้ประกอบการค้าส่ง ค้าปลีก) 

ราคาขายส่ง ขายปลีก เนื้อช าแหละ ตลาด ภูมิภาค (ส ารวจจากผู้ประกอบการค้าส่ง ค้าปลีก) 

4.2 การจัดการอุปทานสินค้าเกษตร 

- กษ. วิจัยและพัฒนาเพ่ิมศักยภาพการผลิต โดยพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ และเผยแพร่ให้กับ
เกษตรกรอย่างทั่วถึง เพ่ือลดต้นทุนการผลิตพัฒนาการผลิต อบรมให้ความรู้ทักษะการจัดการฟาร์มที่ถูกต้อง และ
ใช้เวชภัณฑ์ได้เหมาะสม ก ากับดูแลโรงฆ่า/ช าแหละ สนับสนุนให้มีการจัดการขนส่งซากเนื้อไก่สด และสถานที่
จ าหน่ายให้ถูกสุขลักษณะปลอดภัยต่อผู้บริโภค  

- พณ. ควรจัดท าข้อมูล เช่น 1.ข้อมูลปริมาณผลผลิต ต้องชัดเจน ถูกต้อง  2.การปรับฤดูกาลผลิตและคุณภาพ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด  3. คณะกรรมการกลุ่มสินค้า : คณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้า 
ปศุสัตว์ 

4.3 การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 

- กษ. พัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกให้มีความหลากหลายเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และภาคเอกชนด าเนินการเอง 

4.4 การจัดการด้านตลาด 

ตลาดในประเทศส่งเสริมการบริโภคเนื้อไก่ภายในประเทศ และประชาสัมพันธ์เรื่องการผลิตไก่เนื้อ 
ที่ถูกสุขอนามัยของไทยเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อประชาชนทั่วไปโดยใช้สื่อวีดีทัศน์ (กษ., พณ.) 

ตลาดต่างประเทศเร่งเจรจากับประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีเพ่ือยกเลิกมาตรการห้ามน าเข้าเนื้อไก่สดจาก
ไทย (กษ., พณ.) 

รักษาสถานภาพตลาดเดิม (กษ., พณ.) 

เร่งเปิดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง ซึ่งมีปริมาณความต้องการบริโภคเนื้อไก่
อีกจ านวนมาก แต่มีข้อจ ากัดเรื่องราคาค่อนข้างต่ าและนิยมบริโภคไก่สดทั้งตัว จึงควรมีการจัดงาน (Road Show) 
แสดงสินค้าเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือเจาะตลาดใหม่ (กษ., พณ.) 

 - พณ. แนวทางผลักดันการส่งออกสินค้าปศุสัตว์  ควรมีการจัดตั้งคณะท างานร่วมกันแบบบูรณาการและเป็น



61 
 

เอกภาพ โดยคณะท างานนี้จะท าหน้าที่เป็น Focal point ในการประสาน/รวบรวมข้อมูลระหว่างกัน เช่น รวบรวม
ข้อมูลสุขอนามัย มาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศต่างๆ รวมถึงปัญหาอุปสรรคอ่ืนๆ ในตลาดเดิม และตลาด
ใหม่ที่มีศักยภาพ พร้อมทั้งมีการระดมความเห็นเพ่ือหาแนวทาง/จัดท าข้อมูล/ประเด็นเจรจาให้สอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการผลักดันให้ประเทศต่างๆยกเลิกมาตรการดังกล่าวจากไทย 
รวมถึงใช้ประกอบการเจรจาหารือในเวทีต่างๆ(พณ.) 

- เชื่อมโยงการกระจายสินค้า จากเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภค (พณ.) 

4.5 การบริหารสินค้าคงคลัง 

-  ร่วมกันก าหนดแผนการผลิตที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการด้านการตลาด (กษ., พณ.) 
และภาคเอกชนด าเนินการเอง 
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1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 การผลิต 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) 
 
1.2 การค้า (2555) 

1.2.2 การบริโภคในประเทศ 
 

บริโภคในประเทศ 10,789      ล้านฟอง 

ส่งออก ปริมาณ 
มูลค่า 

149.72 
395.41 

     ล้านฟอง 
     ล้านบาท 

ประเทศคู่ค้าส าคัญ  ฮ่องกง อัฟริกา 

ประเทศคู่แข่งส าคัญ  จีน  สหรัฐอเมริกา  
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) 
 

ไก่ไข่ - ไข่ไก่ 

   แหล่งผลิต 5 อันดับแรก ได้แก่ 
   ฉะเชิงเทรา นครนายก ชลบุรี  
   พระนครศรีอยุธยา อุบลราชธานี 
  

 
           10,939   ล้านฟอง   

  4,360   ครัวเรือน 

  2.56    บาท/กก. 

 
แหล่งผลิต 
 

ผลผลิต 
รวม 41.49 ล้านตัว 
 
 
จ านวนครัวเรือน 

 
 ต้นทุนการผลิต 
(โรงเรือนปิด) 
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2. ศักยภาพการแข่งขัน (Thailand Competitiveness Matrix : TCM)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

New Wave 

 

Opportunity       Star 

Trouble 

• ตลาดโลก 

Question 
Mark 

• ตลาดอาเซยีน 

Falling Star 

• Falling Star ผลิตได้มากเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน รองจากอินโดนีเซีย มีศักยภาพใน
การแข่งขันด้านต่าง ๆ เช่น ศักยภาพการผลิต ปัจจัยการผลิต มาตรฐาน ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยี แต่นโยบายภาครัฐไม่สนับสนุน ผลิตเพ่ือการบริโภคในประเทศร้อยละ 
99 ส่งออกน้อยมาก 

ตลาดอาเซียน 

การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของไก่ไข่-ไขไ่ก่ 
 

 
• Question Mark  ผลิตภาพการผลิตดี มีศักยภาพในการแข่งขันด้านต่าง ๆ เช่น 

ศักยภาพการผลิต ปัจจัยการผลิต มาตรฐานสินค้า ความสามารถด้านเทคโนโลยี แต่
การวิจัยและพัฒนามีน้อย รวมทั้งนโยบายภาครัฐไม่สนับสนุน ส่วนแบ่งการส่งออกไป
ตลาดโลกมีน้อย ส่วนใหญ่ผลิตเพื่อบริโภคในประเทศ 

ตลาดโลก 
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3. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา 

ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โอกาสสินค้าเกษตรไทยสู่ประชาคมอาเซียน”เมื่อวันที่ 18 กันยายน 
2556 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 

 

3.1 เป้าหมายการพัฒนา ขยายตลาดไก่ไขใ่นอาเซียนให้มากขึ้น และพัฒนามาตรฐาน/คุณภาพให้สูง
กว่าคู่แข่ง 

3.2 แนวทางการพัฒนา 

1.   ขยาย/ตั้งฐานการผลิตในประเทศสมาชิกที่มีต้นทุนการผลิตต่ า 
2.   ใช้สิทธิในการขายในประเทศอาเซียน 
3.   เชื่อมโยงผู้เลี้ยงและผู้ผลิตปัจจัยการผลิต เพื่อลดต้นทุนในการผลิต 
4.   ส่งเสริมการลงทุนโดยลดภาษีการน าเข้าอุปกรณ์การผลิต เพื่อน าเทคโนโลยีมาช่วยลดต้นทุนการผลิต 
5.   ใช้ระบบมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS)ในการปกป้อง  
6.   มีการควบคุมโรค และใช้มาตรฐานการป้องกันโรคระบาดสัตว์ 
7.   ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในกลุ่มประเทศCLMV 
8.   ในระยะสั้นใช้มาตรฐานเดียวกันในอาเซียน จะท าให้สามารถส่งสินค้าเข้าไปขายได้และในระยะยาวจะให้
อาเซียนเป็นฐานการผลิตส่งออกไปยังตลาดโลก 
9.   จัดท ามาตรฐานเดียวกันในปี 2558 
10. ส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภค/และวัฒนธรรมการบริโภค 
11. สามารถน าเข้าวัตถุดิบได้ตลอดเวลา เปิดโอกาสการน าเข้าได้อย่างเสรี 
12. สร้างระบบมาตรฐานการน าเข้า/ส่งออกไข่ไก่ 
13. ผลักดันใหก้ารก าหนดมาตรฐานตกค้างสูงสุด(MRA)ของสินค้าเกษตรให้มีผลบังคับใช้ 
14. ลดต้นทุนการผลิต 

3.3 มาตรการ/แผนงาน/โครงการ  

โครงการ 
1. ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคระบาดในประเทศ การตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ โดยอยู่ในกรอบความร่วมมือ
ของอาเซียน 
2. ศึกษาวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค 
มาตรการ 
1. เคลื่อนย้ายทุนได้อย่างเสรี 
2. ประกันราคา 
3. ควบคุมการระบาดโรคสัตว์ 
4. สร้างมาตรฐานการน าเข้า/ส่งออกไข่ไก่ 
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1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 การผลิต 

1.1.1 สถานการณ์การผลิตโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : World Markets& Trade, USDA เดือนเมษายน 2556 

 
1.1.2 การผลิตในประเทศ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) 
 

สุกร 

         ประเทศ     ผลผลิต (พันตันน้ าหนักซาก) สัดส่วน (ร้อยละ) 
 1. จีน   52,350   49.61 
 2. สหภาพยุโรป  22,630   21.45 
 3. สหรัฐอเมริกา  10,554   10 
 4. บราซิล    3,330    3.16 
 5. รัสเซีย   2,075    1.97 
 6. เวียดนาม   2,000    1.90 
 รวมทั้งโลก         105,519 

 7,824,421 ตัว แหล่งผลิต 5 อันดับแรก ได้แก่ 
   ราชบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา                  
                              ชลบุรี สระบุรี 

 
 12,828,360 ตัว  
 

   258,462  ครัวเรือน  
 

       58.41 บาท/กก. 

 
 
 
ผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก 
(ปี 2555) 
 

จ านวนสุกรณ ต้นปี
(ปี 2555) 
 

ปริมาณการผลิต(ปี 
2555) 

จ านวนครัวเรือน 
 
 
ต้นทุนการผลิต 
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1.2 การค้า (2555) 

 1.2.1 สถานการณ์การค้าโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : World Markets& Trade, USDA เดือนเมษายน 2556 

 
1.2.2 การบริโภคและการส่งออกของประเทศไทย 

 

บริโภคในประเทศ 0.96      ล้านตัน 

ส่งออก 

เนื้อสุกร 

 

  ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร 

 

 

ปริมาณ 
มูลค่า 
 

ปริมาณ 
มูลค่า 

 

2,070 
130.06 
 

12,346 
2,592.96 

 

     ตัน 
     ล้านบาท 
 

     ตัน 
     ล้านบาท 

ประเทศคู่ค้าส าคัญ 
 
 

เนื้อสุกร 
ผลิตภัณฑ์สุกร 
 

ฮ่องกง  
ญี่ปุ่น ฮ่องกง 

ผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก 
ปี 2555 

ผู้น าเข้ารายใหญ่ของโลก 
ปี 2555 

ประเทศ ผลผลิตสัดส่วน 
   (พันตันน้ าหนักซาก)   (ร้อยละ)                     
1. สหรัฐอเมริกา  2,442  33.43 
2. สหภาพยุโรป  2,226  30.07 
3. แคนาดา 1,243            17.02 
4. บราซิล    661   9.05 
5. ชิล ี    180   2.46 
โลก  7,305 

ประเทศ ผลผลิต สัดส่วน 
 (พันตันน้ าหนักซาก) (ร้อยละ)                     
1. ญี่ปุ่น        1,259  18.24 
2. รัสเซีย       1,070            15.50 
3. จีน  730   10.57 
4.เม็กซิโก 706   10.23 
5. เกาหลีใต ้ 502                  7.27 
โลก  6,904 
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ประเทศคู่แข่งส าคัญ  จีน บราซิล สหภาพยุโรป 
 

 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) 
 
 
2. AEC Factsheet 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ที่มา :  World Markets& Trade, USDA เดือนเมษายน 2556 
 
 
3. ศักยภาพการแข่งขัน (Thailand Competitiveness Matrix : TCM)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ตลาดโลก 

New Wave 

 

Opportunity 

• ตลาดอาเซยีน 

      Star 

Trouble 

 

Question 
Mark 

Falling Star 

ผลผลิตสุกรในประเทศผู้ผลิตที่ส าคัญในอาเซียน (2555) 
 

 
 

หน่วย พันตันน้ าหนักซาก 
เวียดนาม  2,000  
ฟิลิปปินส์  1,382  

 

การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของสุกร 
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4. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา 

ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โอกาสสินค้าเกษตรไทยสู่ประชาคมอาเซียน”เมื่อวันที่ 18กันยายน 
2556 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 

 

4.1 เป้าหมายการพัฒนา  

พัฒนาผลิตภัณฑ์สุกรของไทยให้อยู่ต าแหน่ง STAR ของตลาดโลก 

4.2 แนวทางการพัฒนา 

1. ภาครัฐต้องมีนโยบายส่งเสริมให้มีการผลิตสุกรมากขึ้น และลดต้นทุน 
2. ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยแปรรูปได้เอง จะท าให้ต้นทุนต่อกิโลกรัมต่ า เนื่องจากประสิทธิภาพการผลิตสูง 
 3. ยกเลิกการประกันราคาขั้นต่ า ควรปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด 
4. ควรเพิ่มโรงก าจัดซากสุกร 
 5. ควรเพิม่ปริมาณเนื้อและกระดูกหมูป่นในอาหารสัตว์ 
 6. ตั้งคณะท างาน โดยให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ปศุสัตว์อ าเภอ ปศุสัตว์จังหวัด เข้ามามีส่วนร่วม  
 7. การถ่ายโอนอ านาจให้องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรรวดเร็ว  
 8. ควรเพิ่มอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข เนื่องจากมีไม่เพียงพอ  
9. ให้ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท ามาตรฐาน 
10. นโยบายภาครัฐต้องมีการแก้ไขอย่างจริงจัง โดยเฉพาะด้านมาตรฐานฟาร์ม และโรงฆ่า 
11. ต้องมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงในทุกด้าน 
12. ต้องมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร 

• New Wave ผลิตภาพการผลิตอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ผลผลิตมากกว่า ร้อยละ 50     
มาจากฟาร์มมาตรฐาน แต่โรงฆ่าที่ได้มาตรฐานมีน้อย การวิจัยและพัฒนาพันธุ์     
อย่างต่อเนื่อง การกระจายสินค้าเทียบเท่ากับประเทศผู้น าการผลิตโลก 

ตลาดโลก 

• Star ไทยผลิตได้มากเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน ผลิตภาพการผลิตอยู่ในเกณฑ์ดี 
ผลผลิตมากกว่า ร้อยละ 50 มาจากฟาร์มมาตรฐาน มีการวิจัยและพัฒนาพันธุ์     
อย่างต่อเนื่อง การกระจายสินค้าดีกว่าประเทศอ่ืนในอาเซียน 

ตลาดอาเซียน 
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13. ควรจัดการปัญหาโรคระบาด เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย 
14. ส่งเสริมการวิจัยเรื่อง Zero-Waste 
15. ส่งเสริมด้านเทคโนโลยี เพื่อลดต้นทุนการผลิต และลดการใช้แรงงาน 
16. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 
17. ควรมีนโยบายกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร 
18. ควรมีนโยบายให้ภาษีเครื่องจักรเป็น 0 เช่น เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
19. จัดให้สุกรอยู่ในกลุ่ม สินค้าอ่อนไหว เพ่ือให้มีก าแพงภาษีเหลืออยู่ เนื่องจากบางประเทศอาเซียน เช่น 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไม่บริโภคเนื้อสุกร 

 
 
5. การบริหารจัดการภาครัฐ 
 

5.1 การจัดท าข้อมูลสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ร่วมจัดท่าฐานข้อมูลของสินค้าสุกร ตั้งแต่การผลิต
จนถึงการบริโภคและส่งออก โดยรายการของข้อมูลประกอบด้วย 
1)ปริมาณผลผลิต และความต้องการใช้ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรกรมปศุสัตว์ กรมประมง และสมาคมที่
เกี่ยวข้อง) 
   2) ปริมาณและมูลค้า การน าเข้า-ส่งออก (กรมศุลกากร) 
   3) ราคาผลผลิตหน้าฟาร์ม/หน้าโรงฆ่า (ส ารวจจากสมาคม ภาคเอกชน) 
   4) ราคาขายส่ง ขายปลีก เนื้อช าแหละ ตลาดกทม./ภูมิภาค (ส ารวจจากผู้ประกอบการค้าส่ง ค้าปลีก) 

5.2 การจัดการอุปทานสินค้าเกษตร 

- กษ. และ พณ.ร่วมก่าหนดแผนการผลิตที่ชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
- กษ.พัฒนาฟาร์มสุกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม และควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์  
- กษ. และ พณ.ปรับปรุง/พัฒนาโรงฆ่าช่าแหละ การขนส่งซากสุกร การจ่าหน่ายและสถานที่จ่าหน่ายเนื้อสุกรให้ถูก
สุขลักษณะทั้งนี้ ด าเนินการโดย 

1. ข้อมูลปริมาณผลผลิต ต้องชัดเจน ถูกต้อง 
2. การปรับฤดูกาลผลิตและคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด 
3. คณะกรรมการกลุ่มสินค้า : คณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้าปศุสัตว์ 
4. คณะกรรมการเฉพาะสินค้า : คณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ 

5.3 การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 

- กษ. และ พณ. ส่งเสริมภาคเอกชนในการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรให้มีความหลากหลายและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
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5.4 การจัดการด้านตลาด 

- กษ. และ พณ. รักษาเสถียรภาพราคาสุกร โดยให้ราคาปรับตัวตามกลไกด้านอุปสงค์และอุปทานของตลาดใช้
มาตรการแทรกแซงกรณีท่ีจ าเป็นเท่านั้น 

- กษ. และ พณ. สนบัสนนุการขยายตลาดส่งออกในอาเซียน 
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ประเทศคู่แข่งส าคัญ โคมีชีวิต 
เนื้อและผลิตภัณฑ์ 
 

เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา                  
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา 

 
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) 
 

2. ศักยภาพการแข่งขัน (Thailand Competitiveness Matrix : TCM)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

• ตลาดโลก 

New Wave 

 

Opportunity 

• ตลาดอาเซยีน 

      Star 

Trouble 

 

Question 
Mark Falling Star 

การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของโคเนื้อ 

• New Wave ต้นทุนการผลิตสูง คุณภาพผลผลิตเทียบเท่าเนื้อน าเข้าจากต่างประเทศ 
มีการวิจัยและพัฒนาโคเนื้อลูกผสม แต่มีข้อจ ากัดในเรื่องของโรคปากและเท้าเปื่อย 
และระเบียบข้อบังคับเรื่องการเคลื่อนย้ายสัตว์ 

ตลาดโลก 

• Star ไทยผลิตเป็นอันดับ 4 ของอาเซียน แต่บริโภคในประเทศยังไม่เพียงพอ 
โดยเฉพาะเนื้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่ ไทยส่งออกโคมีชีวิตไปมาเลเซีย 
ส่วนเนื้อโคแช่เย็นแช่แข็งส่งไปลาว สินค้าของไทยได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด 
และมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี แต่ต้นทุนการผลิตยังสูงอยู่ 

ตลาดอาเซียน 
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3. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา 

ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โอกาสสินค้าเกษตรไทยสู่ประชาคมอาเซียน”เมื่อวันที่ 18กันยายน 
2556 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 

 

3.1 เป้าหมายการพัฒนา  

รักษาการตลาดเดิม ลดต้นทุนการผลิตและสร้างนวัตกรรม 
3.2 แนวทางการพัฒนา 

1. ตั้งกองทุนสงเคราะห์โคเนื้อ การด าเนินงานคล้ายอ้อยและน้ าตาล 
2. การจัด Zoning การเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงโคขุน ตามเขตการผลิต การตลาด โลจิสติกส์ 
3. การจัดตั้งหน่วยผสมเทียม และการท างานแบบบูรณาการระหว่าง อบต. และกรมปศุสัตว์  
4. การสร้างมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ ควรแยกต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า  
5. เชื่อมโยงการวิจัยพัฒนาเข้ากับการวิจัยเชิงพาณิชย์ เพ่ือสนับสนุนการเปิดตลาดต่างประเทศ  
6.การจัดระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นระบบหรือมาตรฐานเดียวกัน  
7. สนับสนุนให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต  
8.ควรก าหนดให้มีสัตวแพทย์ท้องถิ่นในการควบคุมมาตรฐานของฟาร์ม 
9.แก้ไขกฎระเบียบจากการก าหนดให้โคเนื้อที่เป็นสัตว์พาหนะ ให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจ 
10. สร้างบุคลากรภายในองค์กร (ภาคเกษตร สหกรณ์ นักการตลาด)  

3.3 มาตรการ/แผนงาน/โครงการ  

1. ตั้งกองทุนสงเคราะห์โคเนื้อ  โดยคณะกรรมการกองทุน 
2. การจัด Zoning การเลี้ยงโคขุน  โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3. สร้างระบบการผลิตแบบเครือข่าย (Cluster)  โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ 
4. การจัดแยกระดับมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ มาตรฐานฟาร์ม (ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า) เพ่ือสอดคล้องกับตลาดทั้ง
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและต่างประเทศ  โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
5. การจัดระบบรหัสประจ าตัวสัตว์ในแต่ละประเทศ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงได้ 
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
6. การจัดตั้งหน่วยผสมเทียมชุมชน โดยอบต. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
7. การสร้างฐานการผลิต  โดยอบต. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
8. การสร้างมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ ชุมชน/ท้องถิ่น/ประเทศ ส่งออก โดยอบต. กระทรวงมหาดไทยและกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
9. การวิจัยเชิงพาณิชย์หรือด้านการตลาด (โดยเฉพาะหนังสัตว์) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
10. เชื่อมต่อฐานการผลิตในตลาดอาเซียนร่วมกัน โดยสร้างมาตรฐานร่วมกัน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และกระทรวงพาณิชย์ 
11. ให้มีการขับเคลื่อนนโยบายด้านโคเนื้อให้เป็นรูปธรรม มีการบูรณาการจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ 
12. แก้ไขกฎระเบียบจาก พรบ. สัตว์พาหนะ ให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
13. จัดประชุมระดับอาเซียน (AEC) สร้างฐานการผลิตโคเนื้อร่วมกัน โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) 
14. การสร้างบุคลากรในทุกองค์กรภาคเกษตรให้มีวิสัยทัศน์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคม และ
เกษตรกร 
 

 
 
4. การบริหารจัดการภาครัฐ 
 

4.1 การจัดท าข้อมูลสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- จัดท าฐานข้อมูล ID ประจ าตัวสัตว์  

- จัดท าฐานข้อมูลสหกรณ์โคเนื้อเพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกัน 

2) กรมการค้าภายในรวบรวมรายการข้อมูลตามแหล่งที่มาดังนี้ 

- ปริมาณผลผลิต และความต้องการใช้ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง สมาคมที่

เกี่ยวข้อง) 

- ปริมาณและมูลค้า การน าเข้า-ส่งออก (กรมศุลกากร) 

- ราคาผลผลิต ณ ไร่นา (สศก.) 

- ราคาผลผลิตหน้าฟาร์ม/หน้าโรงฆ่า (ส ารวจจากสมาคม ภาคเอกชน) 

- ราคาขายส่ง ขายปลีก เนื้อช าแหละ ตลาด กทม. (ส ารวจจากผู้ประกอบการค้าส่ง ค้าปลีก) 

- ราคาขายส่ง ขายปลีก เนื้อช าแหละ ตลาด ภูมิภาค (ส ารวจจากผู้ประกอบการค้าส่ง ค้าปลีก) 

4.2 การจัดการอุปทานสินค้าเกษตร 

1) กษ. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เช่น การปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ  

2) กษ. และ กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาระบบ (Traceability) เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจของผู้บริโภค 

3) กษ. เพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุม ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย 

4) กรมการค้าภายในรวบรวมรายการข้อมูลตามแหล่งที่มาดังนี้ 

- ข้อมูลปริมาณผลผลิต ต้องชัดเจน ถูกต้อง 
- การปรับฤดูกาลผลิตและคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด 
(คณะกรรมการกลุ่มสินค้า : คณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้าปศุสัตว์และ 
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คณะกรรมการเฉพาะสินค้า : คณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อ กระบือ และผลิตภัณฑ์แห่งชาติ) 

4.3 การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 

กษ. ฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค ให้แก่เกษตรกร 

 

4.4 การจัดการด้านตลาด 

1) พณ. ส่งเสริมการบริโภคเนื้อโค 

2) กษ. และ พณ. พัฒนาโรงฆ่า สถานที่ช าแหละ ให้ได้มาตรฐาน ถูกสุขอนามัย 

3) กรมการค้าต่างประเทศ 

- ผลักดันการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ควรมีการจัดตั้งคณะท่างานร่วมกันแบบบูรณาการและเป็นเอกภาพ     
โดยคณะท่างานนี้จะท่าหน้าที่เป็น Focal point ในการประสาน/รวบรวมข้อมูลระหว่างกัน เช่น รวบรวม
ข้อมูลสุขอนามัย มาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศต่างๆ รวมถึงปัญหาอุปสรรคอื่นๆ ในตลาดเดิม    
และตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ  
- ระดมความเห็นเพ่ือหาแนวทาง/จัดท่าข้อมูล/ประเด็นเจรจาให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน    
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการผลักดันให้ประเทศต่างๆยกเลิกมาตรการดังกล่าวจากไทย รวมถึงใช้
ประกอบการเจรจาหารือในเวทีต่างๆ 

4) กรมการค้าภายในเชื่อมโยงการกระจายสินค้า จากเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภค 

4.5 การบริหารสินค้าคงคลัง 

กษ. และ พณ. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มการผลิต (Cluster) และการตลาด  
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1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 การผลิต 

1.1.1 สถานการณ์การผลิตโลก 

1) จ านวนโคนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา :  World Markets& Trade, USDA เดือนกรกฎาคม 2556 
 

2) ปริมาณผลผลิตน้ านมดิบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่มา : World Markets& Trade, USDA เดือนกรกฎาคม 2556 
 
 
 

โคนม 

            ประเทศ        ผลผลิต (พันตัว)  
  1. อินเดีย   46,400   
  2. สหภาพยุโรป   22,844   
  3. บราซิล   19,900   
  4. สหรัฐอเมริกา   9,233   
  5. รัสเซีย   8,600    
  6. จีน    8,000    
 รวม 6 ประเทศ         114,977 

 
 
 
ผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก 
(ปี 2555) 
 

         ประเทศ      ผลผลิต (พันตัน)  
 1. สหภาพยุโรป  139,000    
 2.สหรัฐอเมริกา    90,865   
 3. อินเดีย    55,000   
 4. จีน     32,600    
 5. รัสเซีย    31,917   
 6. บราซิล    31,490    
 รวม 6 ประเทศ          380,872 

 
 
 
ผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก 
(ปี 2555) 
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1.1.2 การผลิตในประเทศ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) 
 
1.2 การค้า (2555) 

 1.2.1 สถานการณ์การค้าโลก (นมผงขาดมันเนย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : World Markets& Trade, USDA เดือนกรกฎาคม 2556 

 228,135 ตัว  แหล่งผลิต 5 อันดับแรก ได้แก่ 
    สระบุรี นครราชสีมา ลพบุรี                  
                                        ราชบุรี เชียงใหม่ 

 
        1,064,270 ตัน  
 

   22,786ครัวเรือน  
 

 14.20บาท/กก. 

ผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก 
ปี 2555 

ผู้น าเข้ารายใหญ่ของโลก 
ปี 2555 

  ประเทศ  ผลผลิต 
   (พันตัน)          
1.นิวซีแลนด์  1,261  
2. สหภาพยุโรป     387  
3. อาร์เจนตินา     231  
4. ออสเตรเลีย     109  
5. ฟิลิปปินส์      22  
รวม 5 ประเทศ  2,010 

ประเทศ            ผลผลิต  
   (พันตัน) 
1. จีน                        406   
2. แอลจีเรีย    175  
3. บราซิล      56   
4.อินโดนีเซีย      56   
5. ฟิลิปปินส์      32     
รวม 5 ประเทศ    725 

จ านวนโคนม 
เพศเมีย 
(ปี 2555) 
 
ปริมาณผลผลิต
น้ านมดิบ (ปี 2555) 

จ านวนครัวเรือน 
 
 ต้นทุนการผลิต 
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1.2.2 การบริโภคและการส่งออกของประเทศไทย 
 

น้ านมดิบที่ใชใ้นประเทศ 1,064,270 ตัน 

ส่งออก 

นมและผลิตภัณฑ์นม 

 

 

ปริมาณ 
มูลค่า 
 

 

97,582 
4,764 
 

 

     ตัน 
     ล้านบาท 
 

ประเทศคู่ค้าส าคัญ  ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา 
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) 
 

 
2. ศักยภาพการแข่งขัน (Thailand Competitiveness Matrix : TCM)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

• ตลาดโลก 

New Wave 

 

Opportunity 

• ตลาดอาเซยีน 

      Star 

Trouble 

 

Question 
Mark 

Falling Star 

การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของโคนม 

• New Wave ต้นทุนการผลิตและปัจจัยการผลิตสูงเมื่อเทียบกับประเทศผู้น าในโลก 
แต่มีมาตรฐานและการวิจัยพัฒนาที่ดี ส่วนแบ่งในตลาดโลกมีน้อย ตลาดส่วนใหญ่อยู่
ในอาเซียน 

ตลาดโลก 
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3. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา 

ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โอกาสสินค้าเกษตรไทยสู่ประชาคมอาเซียน”เมื่อวันที่ 18กันยายน 
2556 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 

 

3.1 เป้าหมายการพัฒนา  

รักษาต่าแหน่งการเป็นผู้น่า (Star) 

3.2 แนวทางการพัฒนา 

1. ลดต้นทุนการผลิต 
2. อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 
3. พัฒนามาตรฐานวัตถุดิบและน้ านม โดยจูงใจผู้ผลิตให้ผลิตตามมาตรฐาน 

3.3 มาตรการ/แผนงาน/โครงการ  

ต้นน้ า 
1. โครงการผลิตแยกส่วน ได้แก่ ปลูกหญ้า ผลิตโคสาว สหกรณ์ผลิตอาหาร โดยกรมปศุสัตว์สนับสนุนการค านวณ
สูตรอาหาร โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่น เพ่ือลดต้นทุน 
2. อบรมเกษตรกรรายเดิม และรายใหม่ ในเรื่องการจัดการที่ถูกต้อง การรีดนม 
3. อบรมเจ้าหน้าที่รัฐ ในการส่งเสริมเกษตรกร 
4. ขอคืนภาษีน้ านม 
กลางน้ า 
1. ภาครัฐศึกษาข้อมูลการผลิต การตลาด และกฎระเบียบในประเทศสมาชิกอาเซียน 
2. วิจัยและพัฒนาความต้องการบริโภคในประเทศสมาชิกอาเซียน 
3. โครงการส่งเสริมและให้ความรู้แก่โรงงานขนาดเล็กที่มีศักยภาพในการส่งออก ในเรื่องกฎระเบียบการส่งออก 
เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4. โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของอาเซียน 
ปลายน้ า 
1. รัฐบาลส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ Brand นมไทยในอาเซียน 

 

• Star ไทยมีความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตและปัจจัยการผลิตเมื่อเทียบกับประเทศ
อาเซียน ผลิตน้ านมดิบได้เป็นอันดับ 3 ของอาเซียน เนื่องจากไทยมีประสิทธิภาพในการ
แข่งขันสูงกว่าประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียนแทบจะ    ทุกด้าน รวมทั้งสินค้ามีคุณภาพได้
มาตรฐาน เกษตรกรมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง 

ตลาดอาเซียน 
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1. ข้อมูลทั่วไป 

    1.1 การผลิต 

1.1.1 สถานการณ์การผลิตโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่มา :  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) 
 

1.1.2 การผลิตในประเทศ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) 

กุ้งทะเลเพาะเลี้ยง 

         ประเทศ     ผลผลิต (ล้านตัน)   สัดส่วน (ร้อยละ) 
 1. ไทย   0.48   22.64 
 2. จีน   0.47   22.17 
 3. เวียดนาม  0.32   15.09 
 4. เอกวาดอร์  0.15    7.08 
 5. อินโดนีเซีย  0.31   14.62 
 6. อินเดีย  0.100    4.72 
 โลก   2.12 

 260,738  ไร่   แหล่งผลิต 5 อันดับแรก ได้แก่ 
    สุราษฏร์ธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา 
    นครศรีธรรมราช สงขลา 

  575,642 ตัน  
 
 

     20,000 ครัวเรือน 

     101.87 บาท/กก. 

 
 
ผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก 
ปี 2555 

เนื้อที่เพาะเลี้ยง 

ผลผลิต 
 
 
จ านวนครัวเรือน 
 
 
ต้นทุนการผลิต 
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    1.2 การค้า (2555) 

 1.2.1 สถานการณ์การค้าโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) 

 

1.2.2 การบริโภคในประเทศ 
 

บริโภคในประเทศ 75,000      ตัน 

ส่งออก - กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง 

ปริมาณ 
มูลค่า 
- กุ้งปรุงแต่ง 

ปริมาณ 
มูลค่า 

 

173,556 
  42,333 
 

159,362 
  48,309 

 

     ตัน 
     ล้านบาท 
 

     ตัน 
     ล้านบาท 

ประเทศคู่ค้าส าคัญ 
 
 
 

- กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง 
 
- กุ้งปรุงแต่ง 
 

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป 
แคนาดา เกาหลีใต้ 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป 
แคนาดา  

ประเทศคู่แข่งส าคัญ  จีน เวียดนามอินโดนีเซีย อินเดีย  
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) 

ผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก 
ปี 2555 

ผู้น าเข้ารายใหญ่ของโลก 
ปี 2555 

ประเทศ ผลผลิตสัดส่วน 
  (ล้านตัน)         (ร้อยละ) 
1.  ไทย  0.376  18.16 
2. จีน  0.292  14.11 
3. อินเดีย 0.240  11.60 
4. เอกวาดอร์ 0.220  10.63 
5. อินโดนีเซีย 0.152   7.35
 โลก 2.070 

 ประเทศ  ผลผลิต  
   (ล้านตัน)  
1. สหภาพยุโรป   0.568  
2. สหรัฐอเมริกา    0.559  
3.ญี่ปุ่น     0.287  
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2. AEC Factsheet 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) 
 

3. ศักยภาพการแข่งขัน (Thailand Competitiveness Matrix : TCM)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

New Wave 

• ตลาดโลก 
• ตลาดอาเซยีน 
Opportunity       Star 

Trouble 

 

Question 
Mark Falling Star 

ผลผลิตกุ้งเพาะเลี้ยงในอาเซียน (2555) 

ไทย  0.48 ล้านตัน 
เวียดนาม 0.32 ล้านตัน 
อินโดนีเซีย 0.31 ล้านตัน 

การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของกุ้ง 

 
• Opportunity  ต้นทุนสูง มีเทคโนโลยีการผลิตที่ดี และมีโครงสร้างพ้ืนฐานการผลิต 

ที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงกุ้ง มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีมาตรฐาน
การผลิตที่ดี แต่ปัจจัยการผลิต คือ อาหารกุ้งมีราคาแพง ทรัพยากรธรรมชาติ 
เสื่อมโทรมและเนื่องจากได้งบประมาณการวิจัยและพัฒนาที่จ ากัด จึงไม่สามารถท าได้
อย่างเต็มที ่

 

ตลาดโลก 
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4. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา 

ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โอกาสสินค้าเกษตรไทยสู่ประชาคมอาเซียน”เมื่อวันที่ 18 กันยายน 
2556 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 

 

4.1แนวทางการพัฒนา 

1. ต้นทุนการผลิตและปัจจัยการผลิต 

    - ควรมีการควบคุมคุณภาพอาหารกุ้ง และคุณภาพวัตถุดิบอาหารให้ตรงตามความต้องการของกุ้ง เช่น โปรตีน 
เป็นต้น 

    - ภาครัฐควรตั้งศูนย์พ่อแม่พันธุ์กุ้งส่งเสริมการน าเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้ง และสนับสนุนเกษตรกรในการผลิตลูกพันธุ์
กุ้งที่มีคุณภาพ 

    - ควรมีการปรับลดเวลาการขึ้นทะเบียนสารเคมี/วัตถุอันตราย ศึกษาวิจัยผลกระทบของการใช้สารเคมีตาม
สัดส่วนที่ระบุในฉลาก และส่งเสริมการผลิตจุลินทรีย์ เช่น ปม.1 โดยไม่กระทบต่อภาคปัจจัยการผลิต 

    - ควรเพ่ิมห้องปฏิบัติการให้กระจายอย่างทั่วถึงในส่วนภูมิภาค และส่งเสริมกลุ่มสหกรณ์ในการท าทดลองใน
ห้องปฏิบัติการเบื้องต้น 

    - ควรมีการก าหนดราคากลางกุ้งในแต่ละขนาด โดยความร่วมมือระหว่างเกษตรกร ห้องเย็น และภาครัฐ 

2. ผลิตภาพการผลิต 

    - ควรมีการตรวจสอบกุ้งน าเข้า 

    - ยกเลิก GAPของกรมประมงเดิมเพ่ือสู่มาตรฐาน มกษ. 7401-2552 ทั้งหมด โดยมีระยะเปลี่ยนถ่าย 
ประมาณ 3 ปี 

 

• Opportunity ผลผลิตต่อพ้ืนที่สูงที่สุดในอาเซียน ในขณะที่ต้นทุนอยู่ในระดับ
เดียวกัน เนื่องจากไทยมีระดับเทคโนโลยีการผลิตที่สูงกว่า และมีโครงสร้างพ้ืนฐานการ
ผลิตที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงกุ้ง มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมี
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ผ ลิ ต ที่ ดี  แ ต่ ปั จ จั ย ก า ร ผ ลิ ต  คื อ  อ า ห า ร กุ้ ง มี ร า ค า แ พ ง 
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม 

ตลาดอาเซียน 



85 
 

3. มาตรฐาน 

    - ควรมีการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบฟาร์ม  

    - ควรสร้างมาตรฐานGAPให้เป็นหนึ่งเดียว 

     - มาตรฐานน้ าทิ้งของกรมควบคุมมลพิษ มีความซ้ าซ้อนกับมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุ้งของกรมประมง ควร
บูรณาการมาตรฐานให้เป็นฉบับเดียวกัน 

4. การวิจัยและพัฒนา 

   - ควรศึกษาวิจัยพ่อแม่พันธุ์ระบบการเพาะเลี้ยงกุ้ง (กุ้งทะเลและกุ้งก้ามกราม)อาหารกุ้งพัฒนากุ้งสายพันธุ์ใหม่ 
(เชิงพาณิชย์) และศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงกุ้งเชิงลึก  

5. ความสามารถทางเทคโนโลยี 

    - ควรจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือลดการใช้แรงงานในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง เช่น การใช้เครื่องทุ่นแรง โดยให้กรมประมง
ศึกษาวิจัยร่วมกับหน่วยงานเอกชน และการใช้โปรแกรมเครื่องออโตฟิตในฟาร์ม 

    - ควรลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากการใช้พลังงานในกิจกรรมต่างๆ  เช่น การตีน้ า เครื่องเพ่ิมออกซิเจน 
และเครื่องวัดออกซิเจน เป็นต้น 

    - กรมประมงควรท าวิจัยร่วมหน่วยงานภายนอก เช่น กรมวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัย 

    - ควรส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ และวิทยาศาสตร์ให้เกษตรกร 

    - ขอคืนภาษีอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีต่างๆ ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง 

6. การยอมรับของตลาด 

    - ควรศึกษาวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ เช่น สีเนื้อกุ้ง ให้ตรงตามที่ความต้องการของตลาด 

    - ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดของประเทศคู่ค้าที่ทันสมัยแก่เกษตรกร 

    - ควรมีนโยบาย Contract Farming และรัฐบาลควรก าหนดราคาข้ันต่ าและให้มีคนกลางให้เป็นที่ยอมรับของ
เกษตรกรและสหกรณ์ 

7. อัตราการเติบโตในของตลาดอาเซียน – โลก 

    - ควรควบคุมมาตรฐานสินค้ากุ้งจากบริษัทที่ขยายฐานการผลิตไปในประเทศเพ่ือนบ้านให้ได้มาตรฐาน
เทียบเท่ากับมาตรฐานภายในประเทศไทย กรณีมีการน าเข้ากุ้งสดเพื่อท าการแปรรูปและส่งออก 

    - มีหน่วยงานติดตามความเคลื่อนไหวการกีดกันทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษีของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและ
ตลาดโลก 
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8. นโยบายของรัฐ/เอกชน 

    - ควรสนับสนุนงบประมาณ ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้ง 

    - ทบทวน/ยกเลิก มาตรา 9 ห้ามมิให้บุคคลใดท าการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่รักษาพืชพันธุ์ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีอธิบดีก าหนดให้ 

    - สนับสนุนแรงงานต่างชาติ/ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติที่มีคุณภาพ โดยท าMOU และจัดท านโยบายที่เอ้ือต่อ
การใช้แรงงานต่างชาติ 

    - มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณด้านงานวิจัย 

9. กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

    - ควรปรับปรุงมาตรา9 ห้ามมิให้บุคคลใดท าการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่รักษาพืชพันธุ์ เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากอธิบดีผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนดให้ 

   - ควรปรับปรุงมาตรฐานน้ าทิ้ง 

    - ควรลดขั้นตอน/ปรับปรุงระยะเวลาการออกใบรับรอง Health Certification/ Farm Certification 

    - ปรับปรุงกฎระเบียบการน าเข้า – ส่งออกพ่อแม่พันธุ์และลูกพันธุ์ ให้สามารถด าเนินการได้อย่างเสรี  

10. ระบบโลจิสติกส์ 

    - ควรพัฒนาวิธีการขนส่งอาหารสัตว์และลูกพันธุ์ 

     - ควรส่งเสริมการท าCluster ของกลุ่มเกษตรกรเพ่ือลดต้นทุนในระบบการขนส่ง 

4.2 มาตรการ/แผนงาน/โครงการ  

1. ตั้งศูนย์พ่อแม่พันธุ์ 

    หน่วยงานด าเนินการ : กรมประมงภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย 

2. ทบทวนประกาศของกรมควบคุมมลพิษ โดยยกเลิกการก าหนดให้ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเป็นแหล่งก าเนิด
มลพิษ และมาตรา 9 

    หน่วยงานด าเนินการ :กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน กรมควบคุมมลพิษ เกษตรกร ฯลฯ  

3. จัดท าฐานข้อมูลการผลิต-การส่งออก 

    หน่วยงานด าเนินการ :กรมประมง ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมศุลกากร กรมการค้าภายใน และ
ภาคเอกชน 

4. ตั้งหน่วยงานดูแลและติดตามด้านข้อกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษ(ีNTBs) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

    หน่วยงานด าเนินการ :กรมประมง และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  
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5. ลดต้นทุนการผลิตโดยการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง 

    หน่วยงานด าเนินการ :กรมประมง ภาครัฐที่เก่ียวข้อง ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และเกษตรกร  

6. รัฐสนับสนุนด้านแรงงานข้ามชาติแก่อุตสาหกรรมกุ้ง และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือลดการใช้แรงงาน 

    หน่วยงานด าเนินการ :กระทรวงแรงงาน กรมประมง ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และเกษตรกร 

7. พัฒนาวิธีการขนส่งลูกพันธุ์กุ้ง และอาหารกุ้ง  

หน่วยงานด าเนินการ :กรมประมง ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และเกษตรกร  

8. พัฒนา/สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าให้เหมาะสมแก่การเพาะเลี้ยงกุ้ง 

    หน่วยงานด าเนินการ :การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

9. พัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในอาเซียน และเทียบเท่ามาตรฐานสากล 

    หน่วยงานด าเนินการ :กรมประมง ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและเกษตรกร  

10. เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง 

      หนว่ยงานด าเนินการ :กรมประมงภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย  
 

 
5. การบริหารจัดการภาครัฐ 
 

5.1 การจัดท าข้อมูลสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

1) กระทรวงเกษตรจัดท าฐานข้อมูล 
   จ านวนครัวเรือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งกุลาด า)  จ านวนฟาร์มเพาะเลี้ยง และ
พ้ืนที่เพาะเลี้ยง  
   ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง 
   จ านวนผู้รวบรวม/แพรับซื้อ และสถานที่ตั้ง/จุดรวบรวม 
   จ านวนห้องเย็น  ปริมาตรความจุของห้องเย็นและสถานที่ตั้ง สถานที่ตั้ง (ที่อยู่) 
   จ านวนโรงงานแปรรูปสัตวน์้ าแต่ละชนิดและสถานที่ตั้ง 
   จ านวนผู้ส่งออก/นิติบุคคล ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแต่ละชนิดและสถานที่ต้ัง 
2) กระทรวงพาณิชย์จัดท าฐานข้อมูล 
   ตลาดส่งออกสินค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ าที่ส าคัญและตลาดใหม่ 
   ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ รวมถึงลักษณะบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ ที่ผู้บริโภคในตลาด 
จัดตั้งคณะท างานย่อยระหว่างกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือท าฐานข้อมูลร่วมของสินค้าเกษตร
เป้าหมาย 
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รายการข้อมูล (แหล่งที่มา) 
- ปริมาณผลผลิต และความต้องการใช้ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรกรมปศุสัตว์ กรมประมง  
สมาคมท่ีเกี่ยวข้อง) 
- ปริมาณและมูลคา่ การน าเข้า-ส่งออก (กรมศุลกากร) 
- ราคาผลผลิต ณ ไร่นา (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 
- ราคาผลผลิตหน้าฟาร์ม/หน้าโรงฆ่า (ส ารวจจากสมาคม ภาคเอกชน) 
- ราคาขายส่ง ขายปลีก เนื้อช าแหละ ตลาด กทม. (ส ารวจจากผู้ประกอบการค้าส่ง ค้าปลีก) 
- ราคาขายส่ง ขายปลีก เนื้อช าแหละ ตลาด ภูมิภาค (ส ารวจจากผู้ประกอบการค้าส่ง ค้าปลีก) 

5.2 การจัดการอุปทานสินค้าเกษตร 

1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

   วิจัยและพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิต โดยพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า อาหารสัตว์น้ า และเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว์น้ า รวมถึงการอบรมให้ความรู้ทักษะการจัดการฟาร์มและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องให้กับเกษตรกรอย่างทั่วถึง 
เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

   พัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว (Post Harvest)  เพ่ือให้สินค้าสัตว์น้ าส่งออกเป็นไปตามมาตรฐานสินค้า(มก
อช.) และมาตรฐานของประเทศผู้น าเข้า เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ในตัวสินค้าและสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้บริโภคท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ 

2) กระทรวงพาณิชย์ 

   ควบคุมราคาปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรอย่างเหมาะสม เช่น ราคาอาหารสัตว์ส าเร็จรูป สารเคมีและยา
ทางการเกษตร เป็นต้น 

   การก าหนดมาตรการในการส่งออกและน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ จะต้องไม่กระทบต่อผู้ผลิตในประเทศ 

จัดตั้งคณะท างานย่อยระหว่างกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์ โดยจัดการอุปทานสินค้าเกษตรให้ตรงกับ
อุปสงค์ของตลาดในแต่ละปี เพ่ือให้เกิดเสถียรภาพของราคา และการพัฒนาของตลาดที่เหมาะสม 

    นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯควรมีการก าหนดเขตเหมาะสมส าหรับการผลิตสินค้าเกษตร รวมไปถึงเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตร และพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้ผลผลิต
ทางการเกษตรของไทย สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 

    ร่วมกันจัดอบรมด้านการผลิตและการตลาดให้เกษตรกรผู้ประกอบการของไทย 

-ข้อมูลปริมาณผลผลิต ต้องชัดเจน ถูกต้อง 

-การปรับฤดูกาลผลิตและคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด 

-คณะกรรมการกลุ่มสินค้า : คณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้าประมง 

- คณะกรรมการเฉพาะสินค้า : คณะอนุกรรมการบริหารสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ 
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5.3 การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 

- กษ. พัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าให้มีความหลากหลายอย่างสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงอาหาร
ประเภทพร้อมรับประทาน(Ready to eat) ชนิดต่างๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

    จัดตั้งคณะท างานย่อยระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือ
ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูป และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร ทั้งนี้ให้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศท าการส่งเสริมการส่งออกในต่างประเทศ และ กรมการค้าต่างประเทศดูแลเมื่อผู้ส่งออกประสบปัญหาใน
การส่งออก 

-ภาคเอกชนด าเนินการเอง 

5.4 การจัดการด้านตลาด 

1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ตลาดในประเทศส่งเสริมการบริโภคสินค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ (กุ้งทะเลและปลานิล) ภายในประเทศ เพ่ือลดการ
พ่ึงพิงตลาดส่งออก เพราะมีความเสี่ยงในการแข่งขันด้านราคาและอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลหลัก ซึ่งส่งผล
กระทบต่อราคาที่เกษตรกรขายได้ในประเทศ 
ตลาดต่างประเทศเร่งเจรจากับประเทศกับประเทศคู่ค้า ที่ใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี(Non Tariff Measure) มาเป็น
เครื่องมือกีดกันทางการค้า ได้แก่ มาตรการด้านแรงงาน  ด้านการตอบโต้การทุ่มตลาด (CVD)  การก าหนดเกณฑ์
ถิ่นก าเนิดสินค้าที่ไม่อาจปฏิบัติได้ เป็นต้น  และเร่งเปิดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ โดยจัดให้มีการจับคู่ธุรกิจ 
(Business Matching) 
-จัดตั้งคณะท างานย่อยระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูป และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร ทั้งนี้ให้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศท า
การส่งเสริมการส่งออกในต่างประเทศ และ กรมการค้าต่างประเทศดูแลเมื่อผู้ส่งออกประสบปัญหาในการส่งออก 
2) กระทรวงพาณิชย์ 
   ตลาดภายในประเทศ  จัดตั้งคณะท างานระหว่างกระทรวงเกษตรฯและกรมการค้าภายในเพ่ือร่วมก าหนด
ภาพรวมของตลาดให้ชัดเจน 
   ตลาดต่างประเทศ จัดตั้งคณะท างานย่อยระหว่างกระทรวงเกษตรฯและกรมการค้าต่างประเทศและกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศเพ่ือผลักดันการส่งออกให้สอดคล้องกับกลุ่มตลาด และประชาสัมพันธ์ 
   เชื่อมโยงการกระจายสินค้า จากเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภค 

5.5 การบริหารสินค้าคงคลัง 

- กษ. ส่งเสริมการผลิต ในระบบเกษตรพันธสัญญา (Contract farming) ระหว่างเกษตรกรกับห้องเย็นหรือผู้แปร
รปูส่งออก เพ่ือให้การวางแผนการผลิตกุ้งทะเล/ปลานิล สอดคล้องกับการส่งออกหรือระยะเวลาการส่งมอบสินค้า 
   จัดตั้งคณะท างานย่อยระหว่างกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์ในการบริหารสินค้าคงคลังเพ่ือไม่ให้เกิด
สินค้าล้นตลาด และกระทบต่อราคาสินค้า และส่งผลกระทบต่อราคาที่เกษตรกรจะขายได้ 
-ภาคเอกชนด าเนินการเอง 
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1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 การผลิต 

1.1.1 สถานการณ์การผลิตโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  FAO  2553 

 
1.1.2 การผลิตในประเทศ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส่วนเศรษฐกิจการประมง กรมประมง 2555 
 
 
 
 

ปลานิล 

         ประเทศ     ผลผลิต (ล้านตัน)   สัดส่วน (ร้อยละ) 
 1. จีน   1.03   25 
 2. อินโดนีเซีย   0.41   10 
 3. ฟิลิปปินส์  0.25   6 
 4. ไทย   0.16    4 
 5. เวียดนาม  0.08    2 
 โลก   4.10 

318,787 ไร่ (221,320 ฟาร์ม)  แหล่งผลิต ชลบุรี  นครปฐม                 
     ขอนแก่น  เชียงราย 

 179,849  ตัน 

 ในบ่อดิน 40 บาท/กก.  (ปลาขนาด 0.7-1 กก.) 
 ในกระชัง 52 บาท/กก.  (ปลาขนาด 0.7-1 กก.) 

 
 
ผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก 
ปี2553 

พื้นที่การเลี้ยง 
(ปี 2555) 
 

ผลผลิต 
(ปี 2555) 
 
 
ต้นทุนการผลิต 
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1.2 การค้า (2555) 

 1.2.1 สถานการณ์การค้าโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2.2 การบริโภคในประเทศ 

 

บริโภคในประเทศ            170,333.15 ตัน 

ส่งออก ปริมาณ 
มูลค่า 

9,515.9 
   691.6 

 ตัน 
 ล้านบาท 

ประเทศคู่ค้าส าคัญ  ประเทศตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา 

สหภาพยุโรป อาเซียน  

ประเทศคู่แข่งส าคัญ  จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม  
 

ที่มา : ส่วนเศรษฐกิจการประมง กรมประมง 2555 
 
2. AEC Factsheet 
 
 
 

  ที่มา :  Globefish Highlights เดือนตุลาคม 2555 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิตปลานิล (2555) 

อินโดนีเซีย   0.41 ล้านตัน 
ฟิลิปปินส์   0.25 ล้านตัน 
ไทย    0.16   ล้านตัน 
เวียดนาม   0.08 ล้านตัน 

ผู้น าเข้ารายใหญ่ของโลก 
ปี 2555/56 

     ประเทศ              ผลผลิต            
              (ล้านตัน)  
1. สหรัฐอเมริกา               0.23   
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3. ศักยภาพการแข่งขัน (Thailand Competitiveness Matrix : TCM)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

New Wave 

• ตลาดโลก 

• ตลาดอาเซียน 

 Opportunity       Star 

Trouble 

 

 
Question 

Mark Falling Star 

• Opportunity ส่วนใหญ่ผลิตเพ่ือบริโภคภายในประเทศ (ร้อยละ 90) ส่งออกใน
อาเซียนเพียงร้อยละ 5 สินค้ามีคุณภาพดีเป็นที่นิยมในอาเซียน โครงสร้างพ้ืนฐานการ
ผลิตและมาตรฐานการผลิตดี รูปแบบการส่งออกเป็นแช่แข็งทั้งตัวกว่าร้อยละ 80 แต่
ต้นทุนการผลิตสูงและทรัพยากรการผลิตไม่อุดมสมบูรณ์ 

ตลาดอาเซียน 

การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของปลานิล 

• Opportunity   ส่วนใหญ่ผลิตเพ่ือบริโภคภายในประเทศ (ร้อยละ 90) สินค้ามี
คุณภาพดี โครงสร้างพื้นฐานการผลิตและมาตรฐานการผลิตดี รูปแบบการส่งออกเป็น
แช่แข็งทั้งตัวกว่าร้อยละ 80 แต่ต้นทุนการผลิตสูง ทรัพยากรการผลิตไม่อุดมสมบูรณ์
และระบบโลจิสติกส์ยังไม่ดี 

ตลาดโลก 
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4. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา 

ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โอกาสสินค้าเกษตรไทยสู่ประชาคมอาเซียน”เมื่อวันที่ 18กันยายน 
2556 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 

 

4.1 เป้าหมายการพัฒนา ต้องการน าปลานิลเป็นสินค้าสัตว์น้ าเศรษฐกิจระดับโลก โดยใช้ฐานและกลไก
การผลิตของอาเซียนเป็นตัวขับเคลื่อน  

4.2 แนวทางการพัฒนา 

1. ปรับปรุงการออกแบบคลองสระน้ าชลประทานและสร้างประตูเปิดปิดน้ า 

2. ส ารวจและปรับปรุงชลประทานให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร อย่างทั่วถึงและทุกพื้นที่ 

3. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคลองชลประทาน 

4. มีการวางแผนการจัดการน้ าร่วมกัน 

5. จัดการคุณภาพพันธุ์ปลานิล วางแผนการผลิตพันธุ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด  

6. พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์และการแปลงเพศของปลานิล 

7. พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยง โดยเลี้ยงกุ้งผสมปลานิล วางแผนปรับสภาพน้ า/การเคลื่อนย้าย/เทคโนโลยีการให้
อาหาร โดยศึกษาเปรียบเทียบการให้อาหาร 

8. บริหารแนวทางการจัดการการเพาะเลี้ยงเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

9. พัฒนาวิธีการเลี้ยงเทคนิคการเลี้ยงในบ่อดิน ปรับสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงโดยการเพ่ิมแร่ธาตุ การจัดการ
บ าบัดน้ าเสีย โดยใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายของเสียในบ่อน้ า และเทคนิคการเลี้ยงในกระชัง ปรับเปลี่ยนการ
เลี้ยงในกระชังเป็นแบบลอยแพ เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย กรณีน้ าที่เลี้ยงปลานิลมีปัญหา  

10. ใช้ระบบรักษาเสถียรภาพของราคาท่ีสอดคล้องกับกลไกตลาด โดยประกันราคาปลานิล (ปลาพรีเมี่ยม) ขนาด 
500-800  กรัม ราคา 50 บาท/กิโลกรัม ขนาด 800  กรัม ขึ้นไป ราคา 60 บาท/กิโลกรัม 

11. ให้ภาครัฐจัดการเรื่องความต้องการของตลาด จัดให้มีห้องเย็นกลางเพ่ือรวบรวมสินค้าให้เกษตรกรท าให้ราคา
ของปลานิลสูงขึ้น และควรมีการประกันราคาปลานิล (เป็นหลักจิตวิทยาของเกษตรกร และผู้ประกอบการ) 

12. ควรจะส่งเสริมให้ผู้เลี้ยงมีศักยภาพสามารถผลิตปลานิลได้ทั้งปี  

13. คุณภาพปลานิลส่งออกจะต้องไม่มีสารตกค้างและกลิ่นโคลน 

14. มีการประชาสัมพันธ์ปลานิลเกรดส่งออก(พรีเมี่ยม)เพ่ือเพ่ิมมูลค่า สร้างความแตกต่างของปลานิล พรีเมี่ยม 
โดยรัฐบาลต้องท าตลาดเชิงรุก  

15. ภาครัฐและสถาบันการเงินควรสนับสนุนเงินทุนเพ่ือการส่งออก 

16. ภาครัฐควรผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่ม มีการสร้างเครือข่าย ท าให้ลดต้นทุนการผลิตลงได้ 
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17. กรมประมงควรศึกษาคุณภาพในเนื้อของปลานิลน้ ากร่อย (โอเมก้า3) 

18. ปรับปรุงรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งปลานิลให้มีมาตรฐาน 

19. ให้ภาครัฐด าเนินการออกใบอนุญาตให้เกษตรกรเลี้ยงปลานิลในพ้ืนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเลี้ยงปลานิลในบ่อ
ธรรมชาติ โดยให้กรมประมงเป็นเจ้าภาพในการประสานกรมเจ้าท่า 

20. ออกกฎหมายอนุญาตให้สัมปทานกับกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงในพ้ืนที่ยกเว้น(เขื่อน/อ่างเก็บน้ า) และออก
กฎระเบียบควบคุมเกษตรกรในกลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์ รวมทั้งเฝ้าระวังการบริหารจัดการน้ าและผลกระทบ 
วิธีการแก้ไข 

21. ในอนาคตจะมีปลานิลจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามา ส่งผลให้เกิดผลกระทบเรื่อง การทดแทนปลานิล 
มาตรฐานปลานิล กรมประมงควรมีมาตรการควบคุมปลาที่เข้ามาในประเทศ การวิจัยโรค และวัคซีนป้องกันโรค 

22. บุคลากรของภาครัฐไม่เพียงพอ เช่น สัตว์แพทย์เฉพาะด้าน อุปกรณ์และยานพาหนะไม่เพียงพอในการลง
พ้ืนที ่เป็นต้น 

23. มาเลเซียมีความต้องการลูกพันธุ์ปลานิลจากประเทศไทย มีผลกระทบสองด้าน คือ ด้านบวกเป็นการเพ่ิม
รายได้และตลาดให้แก่เกษตรกรที่เพาะเลี้ยง ด้านลบอาจท าให้ลูกปลานิลขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ภายในประเทศหากไม่มีการบริหารที่ดี และการที่มาเลเซียมีนโยบายสนับสนุนเพาะเลี้ยงปลานิลและน าผลผลิตมา
ขายในประเทศในราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาดในประเทศ โดยอาจใช้การทุ่มตลาด เหมือนกับเหตุการณ์ปลากะพงท่ี
ผ่านมา จะมีผลกระทบต่อไทย 

24. โรคบางชนิดขึ้นอยู่กับพ้ืนที่การเพาะเลี้ยง ต้องการให้ภาครัฐศึกษามูลเหตุของโรคและวิธีการรักษาและการ
เฝ้าระวัง 

25. ส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในเขื่อน และในพ้ืนที่เขตชลประทาน 

4.3 มาตรการ/แผนงาน/โครงการ  

- แผนการเป็นฐานผลิตร่วมในอาเซียน 

- แผนการดูแลเกษตรกรรายย่อย 

- แผนการเป็น Processing Hub 
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5. การบริหารจัดการภาครัฐ 
 

5.1 การจัดท าข้อมูลสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดท าฐานข้อมูล 
   จ านวนครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล (Nile Tilapia) 
   จ านวนฟาร์มเพาะเลี้ยง และพ้ืนที่เพาะเลี้ยง ปลานิล 
   ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง 
   จ านวนผู้รวบรวม/แพรับซื้อ และสถานที่ตั้ง/จุดรวบรวม 
   จ านวนห้องเย็น  ปริมาตรความจุของห้องเย็นและสถานที่ตั้ง ที่อยู่) 
   จ านวนโรงงานแปรรูปสัตว์น้ าแต่ละชนิดและสถานที่ตั้ง 
   จ านวนผู้ส่งออก/นิติบุคคล ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแต่ละชนิดและสถานที่ตั้ง 
2) กระทรวงพาณิชย์จัดท าฐานข้อมูล 
   ตลาดส่งออกสินค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ าที่ส าคัญและตลาดใหม่ 
   ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ รวมถึงลักษณะบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ ที่ผู้บริโภคในตลาด 
ต่างประเทศต้องการ 
   ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ด้านภาษีและสิทธิประโยชน์ทางการค้าอ่ืนๆ ในตลาดส่งออกหลักและตลาดใหม่ของ
สินคา้เกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร 

   จัดตั้งคณะท างานย่อยระหว่างกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือท าฐานข้อมูลร่วมของสินค้าเกษตร
เป้าหมาย 

    ร่วมกันจัดท าฐานข้อมูลร่วม (Data Base) เกี่ยวกับปลานิลตั้งแต่การเพาะเลี้ยงไปจนถึงการส่งออกและการ
บริหารสินค้าคงคลังร่วมกัน โดยในระดับจังหวัดให้ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรจังหวัด 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด และส านักงานการค้าภายใน เป็นผู้รวบรวมข้อมูลผลผลิตการเกษตร เรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวกับผลผลิตการเกษตรและการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นในระดับจังหวัดจาก “คณะกรรมการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด” (ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน) และมี
คณะกรรมการอันประกอบด้วย เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด 
ผู้อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด พาณิชย์จังหวัด การค้าภายในจังหวัด ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่ม
เกษตรกรระดับจังหวัด ผู้แทนสถาบัน สมาคม ชมรมด้านการเกษตร และผู้แทนภาคเอกชน เป็นต้น) ซึ่งเป็นข้อมูล
ที่ได้รับจากกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการในพ้ืนที่จังหวัดต่างๆ โดยตรง เพ่ือรายงานแก่กระทรวงพาณิชย์และ
กระทรวงเกษตรฯ และน าเข้าฐานกลาง ในส่วนของระดับกระทรวงให้กระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก  
ด้านข้อมูลการผลิต กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รับผิดชอบหลักด้านข้อมูลด้านการตลาดและการส่งออก และประสาน
ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงอุตสาหกรรมเก่ียวกับด้านการแปรรูปสินค้า 

    น าข้อมูลด้านผลผลิตปลานิล เช่น ชนิด/ประเภทที่ผลิตได้ ปริมาณผลผลิต และปริมาณการบริโภค
ภายในประเทศ ที่ได้จากกระทรวงเกษตรฯ มาวิเคราะห์อุปสงค์ส่วนเกินและอุปทานส่วนเกิน เพื่อน าไปวางแผนการ
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ผลิต การจัดการอุปทานสินค้า และการจัดการด้านการตลาดต่อไป 

    ร่วมกันจัดประชุมสินค้าปลานิลประจ าไตรมาสและประจ าปี โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วน(เกษตรกร/
ผู้ผลิต ผู้แปรรูปสินค้าประมง ผู้ประกอบการส่งออก-น าเข้า) เข้าร่วมประชุมดังกล่าวเพ่ือให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็น ประกอบการวางแผนการบริหารจัดการสินค้าในแต่ละปี 

    จัดท าขอ้มูลจัดอบรมเกี่ยวกับคุณค่า/ประโยชน์/ข้อดีของการบริโภคปลานิล ซึ่งรวบรวมโดยกระทรวงเกษตรฯ 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการเชิญชวนผู้บริโภคและการท าการประชาสัมพันธ์สินค้า 

รายการข้อมูล(แหล่งที่มา) 

-ปริมาณผลผลิต และความต้องการใช้ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง และสมาคมที่
เกี่ยวข้อง) 

-ปริมาณและมูลค้า การน าเข้า-ส่งออก (กรมศุลกากร) 

-ราคาผลผลิต ณ ไร่นา (สศก.) 

-ราคาผลผลิตหน้าฟาร์ม/หน้าโรงฆ่า (ส ารวจจากสมาคม ภาคเอกชน) 

-ราคาขายส่ง ขายปลีก เนื้อช าแหละ ตลาด กทม. (ส ารวจจากผู้ประกอบการค้าส่ง ค้าปลีก) 

-ราคาขายส่ง ขายปลีก เนื้อช าแหละ ตลาด ภูมิภาค (ส ารวจจากผู้ประกอบการค้าส่ง ค้าปลีก) 

5.2 การจัดการอุปทานสินค้าเกษตร 

1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

   วิจัยและพัฒนาเพ่ิมศักยภาพการผลิต โดยพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า อาหารสัตว์น้ า และเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว์น้ า รวมถึงการอบรมให้ความรู้ทักษะการจัดการฟาร์มและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องให้กับเกษตรกรอย่างทั่วถึง 
เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

   พัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว (Post Harvest)  เพ่ือให้สินค้าสัตว์น้ าส่งออกเป็นไปตามมาตรฐาน มกษ.และ
มาตรฐานของประเทศผู้น าเข้า เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ในตัวสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

2) กระทรวงพาณิชย์ 

   ควบคุมราคาปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรอย่างเหมาะสม เช่น ราคาอาหารสัตว์ส าเร็จรูป สารเคมีและยา
ทางการเกษตร เป็นต้น 

   การก าหนดมาตรการในการส่งออกและน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ จะต้องไม่กระทบต่อผู้ผลิตในประเทศ 

   จัดตั้งคณะท างานย่อยระหว่างกระทรวงเกษตรฯแลกระทรวงพาณิชย์ โดยจัดการอุปทานสินค้าเกษตรให้ตรงกับ
อุปสงค์ของตลาดในแต่ละปี เพ่ือให้เกิดเสถียรภาพของราคา และการพัฒนาของตลาดที่เหมาะสม 
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    นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯควรมีการก าหนดเขตเหมาะสมส าหรับการผลิตสินค้าเกษตร รวมไปถึงเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตร และพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้ผลผลิต
ทางการเกษตรของไทย สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 

    ร่วมกันจัดอบรมด้านการผลิตและการตลาดให้เกษตรกรผู้ประกอบการของไทย 

- ข้อมูลปริมาณผลผลิต ต้องชัดเจน ถูกต้อง 

- การปรับฤดูกาลผลิตและคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด 

- คณะกรรมการกลุ่มสินค้า : คณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้าประมง 

- คณะกรรมการเฉพาะสินค้า : คณะอนุกรรมการบริหารสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ 

5.3 การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 

1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าให้มีความหลากหลายอย่างสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้บริโภค รวมถึงอาหารประเภทพร้อมรับประทาน(Ready to eat) ชนิดต่างๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

- จัดตั้งคณะท างานย่อยระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูป และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร ทั้งนี้ให้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศท า
การส่งเสริมการส่งออกในต่างประเทศ และ กรมการค้าต่างประเทศดูแลเมื่อผู้ส่งออกประสบปัญหาในการส่งออก 

- พัฒนาสินค้าปลานิลให้ได้คุณภาพ/มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งของไทยและของต่างประเทศ และน าตราสินค้า
คุณภาพ/มาตรฐานที่ได้ดังกล่าวมาแสดงไว้ในตราบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เพื่อเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าปลานิล
ของไทย สร้างความม่ันใจให้แก่ผู้บริโภค และเพ่ิมจุดแข็งให้แก่สินค้าของไทยเมื่อเทียบกับสินค้าจากประเทศคู่แข่ง
ส าคัญ เช่น จีน มาเลเซีย และเวียดนาม 

2) กระทรวงเกษตรฯประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือส่งเสริมให้มีการแปรรูปปลานิลโดยน าข้อมูลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ความต้องการของตลาดมาก าหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์ปลานิล 

3) ภาคเอกชนด าเนินการเอง 

5.4 การจัดการด้านตลาด 

1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ตลาดในประเทศส่งเสริมการบริโภคสินค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ (ปลานิล) ภายในประเทศ เพ่ือลดการพ่ึงพิงตลาด
ส่งออก เพราะมีความเสี่ยงในการแข่งขันด้านราคาและอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลหลัก ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคา
ที่เกษตรกรขายได้ในประเทศ 

ตลาดต่างประเทศเร่งเจรจากับประเทศคู่ค้า ที่ใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี(Non Tariff Measure) มาเป็นเครื่องมือกีด
กันทางการค้า ได้แก่ มาตรการด้านแรงงาน  ด้านการตอบโต้การทุ่มตลาด (CVD)  การก าหนดเกณฑ์ถ่ินก าเนิด
สินค้าท่ีไม่อาจปฏิบัติได้ เป็นต้น  และเร่งเปิดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ โดยจัดให้มีการจับคู่ธุรกิจ  
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2) กระทรวงพาณิชย์ 

   ตลาดภายในประเทศ  จัดตั้งคณะท างานระหว่างกระทรวงเกษตรฯและกรมการค้าภายในเพ่ือร่วมก าหนด
ภาพรวมของตลาดให้ชัดเจน 

   ตลาดต่างประเทศ จัดตั้งคณะท างานย่อยระหว่างกระทรวงเกษตรฯและกรมการค้าต่างประเทศและกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศเพ่ือผลักดันการส่งออกให้สอดคล้องกับกลุ่มตลาด และประชาสัมพันธ์ 

    ร่วมกันก าหนดภาพรวมของตลาดให้ชัดเจน  

- น าข้อมูลสถิติการน าเข้า-ส่งออกสินค้าปลานิลจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลการรายงานผลสภาพ
เศรษฐกิจ ภาวะการค้า และแนวโน้มความต้องการบริโภคสินค้าปลานิลของแต่ละประเทศท่ีเป็นผู้บริโภค/ส่งออก/
น าเข้าหลักของปลานิล ที่ได้จากกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมาวิเคราะห์เพื่อ
ก าหนดตลาดให้ชัดเจน และเพ่ือวางแผนการผลิตและการแปรรูปปลานิลได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ที่สุด 

- ร่วมกันจัดประชุมรายงานสถานการณ์ตลาดก่อนผลผลิตสินค้าประมงออกสู่ตลาดประมาณ 3 เดือนเพ่ือจะ
ได้สามารถประเมินสถานการณ์ประกอบการวางแผนในอนาคต และสามารถประกาศเตือนเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจส่งผลกระทบต่อ/สร้างโอกาสให้แก่การผลิตและ
การตลาดของไทย 

- จัดให้มีการประชุมสินค้าปลานิลประจ าปี เพื่อน าผลการบริหารจัดการสินค้า (การผลิต การแปรรูป 
การตลาด สินค้าคงคลัง) ของปีที่ผ่านมาวิเคราะห์และประเมินผล เพื่อน าไปสู่การวางแผนการบริหารจัดการสินค้า
ตั้งแต่การผลิตถึงการตลาดในปีถัดไป 

   ร่วมกันจัดท าประชาสัมพันธ์/ผลักดันการบริโภคภายในประเทศ/การส่งออก 

- ร่วมกันจัด “งานแสดงสินค้าประมงหรือสินค้าปลานิลของไทยประจ าปี” ภายในประเทศ (เช่น Thailand 
Fishery Products/Shrimp/Nile Tilapia Fair) โดยในงานดังกล่าวควรจัดให้มีการแสดงขั้นตอนการผลิตและการ
แปรรูปสินค้าปลานิลของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทย มีการสาธิตวิธีตรวจสอบคุณภาพ/มาตรฐานสินค้า มีการ
เชิญผู้ซื้อ/ผู้น าเข้าจากประเทศคู่ค้าที่ส าคัญและจากประเทศอ่ืนๆเข้าร่วม เป็นต้น ตลอดจนการจัดงานแสดงสินค้า
ประมง/ปลานิลของไทยในต่างประเทศ (Road Shows) เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของไทยให้เป็นที่รู้จัก   
ในตลาดต่างประเทศมากยิ่งขึ้น และเป็นเวทีในการเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้น าเข้าจาก
ต่างประเทศ เพ่ือผลักดัน/ขยายมูลค่าการส่งออกดังกล่าวให้เพิ่มมากข้ึน เนื่องจากในปัจจุบันสัดส่วนการส่งออก
สินค้าปลานิลไทยมีเพียงร้อยละ 10 - 20 

ร่วมกันจัด “งานเทศกาลกินปลา” ในจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตปลานิลที่ส าคัญของประเทศ และ/หรือจัดงานสินค้า
ผลิตภัณฑ์ปลานิลตามแหล่งท่องเที่ยว/จังหวัดท่องเที่ยวที่ส าคัญนื่องจากปลานิลเป็นสินค้าทีม่ีการพ่ึงพาการบริโภค
ในประเทศเป็นหลัก 

-   เชื่อมโยงการกระจายสินค้า จากเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภค 
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5.5 การบริหารสินค้าคงคลัง 

1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการผลิต ในระบบเกษตรพันธสัญญา (Contract farming) ระหว่าง
เกษตรกรกับห้องเย็นหรือผู้แปรรูปส่งออก เพ่ือให้การวางแผนการผลิตกุ้งทะเล/ปลานิล สอดคล้องกับการส่งออก
หรือระยะเวลาการส่งมอบสินค้า 

2) กระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งคณะท างานย่อยระหว่างกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์ในการบริหารสินค้าคง
คลังเพ่ือไม่ให้เกิดสินค้าล้นตลาด และกระทบต่อราคาสินค้า และส่งผลกระทบต่อราคาท่ีเกษตรกรจะขายได้ 

3) ภาคเอกชนด าเนินการเอง 
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คณะผู้จัดท า 

 
ที่มาของข้อมูล 

- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โอกาสสินค้าเกษตรไทยสู่ประชาคมอาเซียน”  
  เมื่อวันที่ 16 และ 18 กันยายน 2556 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 
- การประชุมร่วมระหว่างกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

 
ที่ปรึกษา 

 นายนิกร   จ านง  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 นายกนก   คติการ  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 นายพิสิษฐ์ คงสมพรต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 นายชวลิต  ชูขจร  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 นายชลิต ด ารงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 นางจิราวรรณ แย้มประยูร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 นายอนันต์ ลิลา  เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
 
รวบรวมและจัดท าโดย 

 คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน 
 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 นางบุบผา        ภู่ละออ  ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท  

นายชาญชัย        แพทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
 นางกาญจนาภรณ์      พู่วณิชย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
 นายชัยพร             ชุติศิลป์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
 นางสาวเบญจมาภรณ์  คงกระพันธ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
 นางสาวกรุณา          แต่งวิจิตร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
 นางสาวสุณัฏฐนันท์     ธีระวณิชตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
 นายขจรศักดิ์         เทนค าปราบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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