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วิสัยทัศน์
	 องค์กรชี้นำ�ก�รพัฒน�ก�รเกษตรของประเทศ

¾Ñ¹¸¡Ô¨
1.	 เสนอแนะนโยบ�ย	 และจัดทำ�ยุทธศ�สตร์	 แผนพัฒน�	 และม�ตรก�รท�งก�รเกษตร

	 	 รวมทัง้จดัทำ�ท�่ทแีละรว่มเจรจ�ก�รค�้สนิค�้เกษตร	และคว�มรว่มมอืด�้นเศรษฐกจิก�รเกษตร

	 	 ระหว่�งประเทศ

	 2.	ศึกษ�	วิเคร�ะห์	วิจัยด้�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	จัดทำ�ร�ยง�นสถ�นก�รณ์เศรษฐกิจก�รเกษตร

	 	 ทั้งภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ

	 3.	ติดต�มและประเมินผล/โครงก�รที่สำ�คัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 4.	 จัดทำ�และบริก�รข้อมูลส�รสนเทศก�รเกษตร

ค่านิยมร่วม

“OAE”

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

	 A	 =	 Awakening	 :	 ก�รตื่นตัว	ตื่นรู้

	 E	 =	 Effectiveness	 :	 ก�รทำ�ง�นที่มีประสิทธิผล

ประเด็นยุทธศาสตร์
	 1.	 เสนอแนะยุทธศ�สตร์	แผนพัฒน�	และม�ตรก�รท�งก�รเกษตร	ให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์	

	 	 และทรัพย�กรของประเทศ

	 2.	 เป็นศูนย์กล�งก�รให้บริก�รข้อมูลส�รสนเทศก�รเกษตรของประเทศ	

	 3.	พัฒน�องค์กรให้มีสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์

	 “ภ�คก�รเกษตรของประเทศเจริญเติบโต	และเกษตรกรมีคว�มผ�สุก”

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
	 1.	มูลค่�ผลิตภัณฑ์มวลรวมภ�คก�รเกษตรเพิ่มขึ้น	

	 2.	ดัชนีชี้วัดคว�มผ�สุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้น	

ยุทธศาสตร์สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร





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

โดยก�รแบง่สว่นร�ชก�รต�มพระร�ชบญัญตัริะเบยีบร�ชก�รแผน่ดนิ	พ.ศ.	2544	และพระร�ชบญัญตัิ
ปรับปรุง	กระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	2545	ซึ่งสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรจัดอยู่ในกลุ่มอำ�นวยก�ร	
มีก�รแบ่งส่วนร�ชก�รดังนี้	

1. ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ¡ÃÁ
	 2.	 ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
	 3.	 ศูนย์ประเมินผล
	 4.	 กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
	 5.	 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
	 6.	 สำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
	 7.	 ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร*
	 8.	 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต	1-12	โดยแบ่งเป็น

8.1	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรเขต	1	จังหวัดเชียงใหม่	พื้นที่รับผิดชอบ	ประกอบด้วย
	 	จังหวัดเชียงร�ย	ลำ�พูน	ลำ�ป�ง	แม่ฮ่องสอน	และพะเย�
	 8.2	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรเขต	2	จังหวัดพิษณุโลก	พื้นที่รับผิดชอบ	ประกอบด้วย
	 	จังหวัดแพร่	น่�น	อุตรดิตถ์	สุโขทัย	และต�ก
	 8.3	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรเขต	3	จังหวัดอุดรธ�นี	พื้นที่รับผิดชอบ	ประกอบด้วย
	 	จังหวัดหนองค�ย	หนองบัวลำ�ภู	เลย	บึงก�ฬ	นครพนม	และสกลนคร
	 8.4	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรเขต	4	จังหวัดขอนแก่น	พื้นที่รับผิดชอบ	ประกอบด้วย
	 	จังหวัดก�ฬสินธุ์	ร้อยเอ็ด	และมห�ส�รค�ม
	 8.5	สำ�นกัง�นเศรษฐกจิก�รเกษตรเขต	5	จงัหวดันครร�ชสมี�	พืน้ทีร่บัผดิชอบ	ประกอบดว้ย
	 	จังหวัดบุรีรัมย์	ชัยภูมิ	และสุรินทร์
	 8.6	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรเขต	 6	 จังหวัดชลบุรี	 พื้นที่รับผิดชอบ	 ประกอบด้วย
	 	จงัหวัดสมทุรปร�ก�ร	นครน�ยก	ปร�จนีบรุ	ีสระแกว้	ฉะเชงิเทร�	ตร�ด	ระยอง	และจนัทบรุี
		 8.7	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรเขต	7	จังหวัดชัยน�ท	พื้นที่รับผิดชอบ	ประกอบด้วย
	 	จังหวัดสิงห์บุรี	 ลพบุรี	 อ่�งทอง	 สระบุรี	 สุพรรณบุรี	 พระนครศรีอยุธย�	 ปทุมธ�นี	
	 	นนทบุรี	และกรุงเทพมห�นคร
	 8.8	สำ�นกัง�นเศรษฐกจิก�รเกษตรเขต	8	จงัหวดัสรุ�ษฎรธ์�น	ีพืน้ทีร่บัผดิชอบ	ประกอบดว้ย
	 	จังหวัดนครศรีธรรมร�ช	กระบี่	ภูเก็ต	พังง�	ระนอง	และชุมพร
	 8.9	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรเขต	9	จังหวัดสงขล�	พื้นที่รับผิดชอบ	ประกอบด้วย
	 	จังหวัดพัทลุง	ตรัง	สตูล	ปัตต�นี	ยะล�	และนร�ธิว�ส
	 8.10	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรเขต	10*	จังหวัดร�ชบุรี	พื้นที่รับผิดชอบ	ประกอบด้วย
	 	จงัหวดันครปฐม	ก�ญจนบุร	ีสมทุรส�คร	สมทุรสงคร�ม	เพชรบรุี	และประจวบคีรขัีนธ์
	 8.11	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรเขต	11*	จงัหวัดอบุลร�ชธ�น	ีพืน้ทีรั่บผิดชอบ	ประกอบดว้ย
	 	จังหวัดศรีสะเกษ	มุกด�ห�ร	ยโสธร	และอำ�น�จเจริญ	
	 8.12	สำ�นกัง�นเศรษฐกจิก�รเกษตรเขต	12*	จงัหวดันครสวรรค	์พืน้ทีร่บัผดิชอบ	ประกอบดว้ย
	 	จังหวัดกำ�แพงเพชร	พิจิตร	เพชรบูรณ์	และอุทัยธ�นี

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





	  

	(น�ยเลอศักดิ์	ริ้วตระกูลไพบูลย์)

เลข�ธิก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

มีน�คม	2558

ถ้อยแถลง�จากเลขาธิการ

	 สำ�นกัง�นเศรษฐกจิก�รเกษตร	ไดจ้ดัพมิพเ์อกส�ร	“ส�รสนเทศเศรษฐกจิก�รเกษตรร�ยสนิค�้	

ปี	2557”	โดยมีเนื้อห�เพิ่มเติมเกี่ยวกับ	roadmap	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ของสินค้�เศรษฐกิจ

ที่สำ�คัญ	4	สินค้�	ได้แก่	ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์	มันสำ�ปะหลังและผลิตภัณฑ์	ป�ล์มน้ำ�มันและน้ำ�มันป�ล์ม	

อ้อยโรงง�นและน้ำ�ต�ลทร�ย	 ซึ่งมีเนื้อห�ครอบคลุมถึงนโยบ�ย	 ม�ตรก�ร	 ก�รส่งเสริมและพัฒน�	

ในด้�นต่�งๆ	 อ�ทิ	 ก�รผลิต	 ก�รตล�ด	 ก�รแปรรูป	 ก�รบริห�รจัดก�ร	 และก�รวิจัย	 นอกจ�กนี้

ได้มีก�รนำ�เสนอสถ�นก�รณ์ก�รผลิตและก�รตล�ดสินค้�เกษตรที่สำ�คัญในภูมิภ�คอ�เซียน	 ทั้งนี้เพื่อ

ให้เอกส�รส�รสนเทศเศรษฐกิจก�รเกษตรร�ยสินค้�มีคว�มครบถ้วนสมบูรณ์ม�กยิ่งขึ้น	เป็นประโยชน์

ต่อก�รวิเคร�ะห์	 และก�รว�งแผนตัดสินใจ	 แก่ผู้นำ�ไปใช้ได้อย่�งแท้จริง	 และเพื่อให้เอกส�รเล่มนี้

ส�ม�รถสื่อถึงเนื้อห�ภ�ยในเล่มได้ถูกต้อง	 จึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อเดิม	 จ�ก	 “ข้อมูลพื้นฐ�นเศรษฐกิจ

ก�รเกษตร”	เป็น	“สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสินค้า”	

	 ในก�รจดัทำ�เอกส�รเลม่นีไ้ดร้บัคว�มรว่มมอืจ�กองค์กรระหว�่งประเทศ	รวมท้ังหนว่ยง�นต่�งๆ	

อ�ทิ	 องค์ก�รอ�ห�รและเกษตรแห่งสหประช�ช�ติ	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งช�ติ	กรมชลประท�น	กรมศุลก�กร	กรมอุตุนิยมวิทย�	และกรมป่�ไม้	เป็นต้น

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

ณ	 โอก�สนี้	 พร้อมทั้งยินดีน้อมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	 เพ่ือเป็นแนวท�งในก�รปรับปรุง

แก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป	
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ�(Gross�Domestic�Product:�GDP)

หน่วย	:	ล้านบาท

ÃÒÂ¡ÒÃ
ณ ราคาประจำาปี (Current Market Prices) ณ ราคาคงที่ ปี 2531 (1988 Prices)

2553 2554 2555 2556 2557 2553 2554 2555 2556 2557
ภาคการเกษตร	 	1,251,807			1,406,280			1,395,743		 	1,425,783			1,412,703		 	381,401		 	396,951		 	412,175		 	417,797		 	422,453	

	 ก�รเกษตรกรรม	ก�รล่�สัตว์	และก�รป่�ไม้	 	1,142,671			1,295,682			1,287,386		 	1,303,231		 	1,283,037		 	312,461		 	329,833		 	347,087		 	357,059		 	360,639	

	 ก�รประมง	 	109,136		 	110,598		 	108,357		 	122,552		 	129,666		 	68,940		 	67,118		 	65,088		 	60,738		 	61,814	

ภาคนอกการเกษตร	 	8,853,014			9,133,854			9,979,606			10,472,927			10,728,393		 	4,214,711			4,202,704			4,486,014			4,621,997			4,653,165	

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	(GDP)	 10,104,821	10,540,134	11,375,349	 11,898,710	 12,141,096	 4,596,112	 4,599,655	 4,898,189	 5,039,794	 5,075,618	

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี 2553-2557

ที่มา	:	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	ปี	2557	(ณ	ราคาประจำาปี)

โรงแรมและภัตตาคาร

5.64%  

การขายส่ง	ขายปลีก

13.11%

อุตสาหกรรม

32.55%

คมนาคม	ขนส่ง

7.12%

การเกษตร

11.64%

อื่นๆ

20.57%

การศึกษา

4.58%
บริหารราชการ
ป้องกันประเทศ

4.79%

1

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาคงที่ ปี 2531



การใช้ที่ดิน�ปี�2556

ที่ม�	:	ศูนย์ส�รสนเทศก�รเกษตร				1/	กรมป่�ไม้				2/	กรมชลประท�น	ปี	2555	 	 	 	 	 	

หม�ยเหตุ	:	 1.	เนื้อที่ชลประท�น	หม�ยถึง	เนื้อที่ชลประท�นโครงก�รขน�ดใหญ่	ขน�ดกล�ง	ขน�ดเล็ก	โครงก�รสูบนำ้�ด้วยไฟฟ้�	และโครงก�รแก้มลิงที่ถูกพัฒน�

	 	 เนื้อที่ชลประท�น	ปี	2556	ไม่มีก�รจัดทำ�ข้อมูลเนื่องจ�กอยู่ในช่วงปรับปรุงข้อมูลภ�ยใน

	 2.	ปรับฐ�นข้อมูลเนื้อที่ใช้ประโยชน์ท�งก�รเกษตรจ�กภ�พถ่�ยออร์โธสี	ปี	2545	 	 	 	 	

ÃÒÂ¡ÒÃ

ÃÒÂ¡ÒÃ

ทั้งประเทศ

ทั้งประเทศ

ภาคเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคกลาง

ภาคใต้

ภาคใต้

2.	การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร

1.	การใช้ที่ดิน

2.1	 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร	(ล้านไร่)	 	149.24		 	32.49		 	63.85		 	31.13		 	21.77	

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

	 2)	 พืชไร่	 	31.16		 	10.20		 	11.94		 	9.01		 	0.01	

	 3)	 สวนไม้ผล	ไม้ยืนต้น	 	34.92		 	4.05		 	4.32		 	7.39		 	19.16	

	 4)	 สวนผัก	ไม้ดอก/ไม้ประดับ	 	1.40		 	0.44		 	0.32		 	0.51		 	0.13	

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

2.2	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร	 	 	 	 	

								เฉลี่ยต่อครัวเรือน	(ไร่)	 	25.28		 	25.03		 	23.24		 	36.92		 	21.43	

1)	 เนื้อที่ทั้งประเทศ	(ล้านไร่)	 	320.70		 	106.03		 	105.53		 	64.94		 	44.20

1.	เนื้อที่ป่�ไม้	1/	 	102.12		 	56.29		 	15.81		 	18.97		 	11.05	

	 2.	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ท�งก�รเกษตร	 	149.24		 	32.49		 	63.85		 	31.13		 	21.77	

	 3.	เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกก�รเกษตร	 	69.34		 	17.25		 	25.87		 	14.84		 	11.38	

2)	 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร	(ล้านไร่)	 	149.24		 	32.49		 	63.85		 	31.13		 	21.77	

1.	เนื้อที่ชลประท�น	(ล้�นไร่)	2/  29.78   6.64   6.34   13.94   2.86 

	 	 -	ขน�ดใหญ่	-	กล�ง	 	24.39		 	4.73		 	3.88		 	13.38		 	2.40	

	 	 -	ขน�ดเล็ก	อื่น	ๆ	 	5.39		 	1.91		 	2.46		 	0.56		 	0.46	

	 2.	เนื้อที่นอกเขตชลประท�น	 	119.46		 	25.85		 	57.51		 	17.19		 	18.91	

สัดส่วนการใช้ที่ดินทางการเกษตร�ปี�2556 สัดส่วนเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร�ปี�2555

สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร�ปี�2556

ทั้งประเทศ	 ภาคเหนือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคกลาง	 ภาคใต้ ทั้งประเทศ	 ภาคเหนือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคกลาง	 ภาคใต้

เนื้อที่ป่าไม้	 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร	 เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร เนื้อที่ชลประทาน	 เนื้อที่นอกเขตชลประทาน	

ทั้งประเทศ	 ภาคเหนือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคกลาง	 ภาคใต้

นาข้าว	 พืชไร่	 สวนไม้ผล	ไม้ยืนต้น	 สวนผักไม้ดอก/ไม้ประดับ	 อื่นๆ

ทั้งประเทศ	 ภาคเหนือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคกลาง	 ภาคใต้ ทั้งประเทศ	 ภาคเหนือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคกลาง	 ภาคใต้

ทั้งประเทศ	 ภาคเหนือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคกลาง	 ภาคใต้

45.54

30.64

60.50
47.94

49.25
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ปริมาณนํ้าฝน�และอุณหภูมิ�ปี�2556-2557

ที่ม�	:	กรมอุตุนิยมวิทย�

ณ	วันที่	12	กุมภ�พันธ์	2558

ÃÒÂ¡ÒÃ ปี 2556 ปี 2557

1. ปริมาณน้ำาฝนทั้งปี	
(ล้านลูกบาศก์เมตร)	

904,147	 	806,912	

ภ�คเหนือ 222,115	 	186,541	

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 249,347	 	235,400	

ภ�คกล�ง 169,754	 	141,503	

ภ�คใต้ 185,875	 	172,170	

2. ปริมาณน้ำาฝนเฉลี่ยต่อวัน
ฝนตก	(มิลลิเมตร)	

	1,762	 	1,573	

ภ�คเหนือ 	1,309	 	1,100	

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 	1,477	 	1,394	

ภ�คกล�ง 	1,634	 	1,362	

ภ�คใต้ 	2,629	 	2,435	

3. จำานวนวันฝนตกเฉล่ียต่อปี	
(วัน)	

 131  122 

ภ�คเหนือ  121  108 

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ  113  101 

ภ�คกล�ง 	125	  113 

ภ�คใต้  166 	165	

4. อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี	
(องศาเซลเซียส)	

 27.45  27.48 

ภ�คเหนือ  27.08  27.06 

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ  27.07  27.16 

ภ�คกล�ง  28.11  28.19 

ภ�คใต้ 	27.54	 	27.51	

ปริมาณนํ้าฝนทั้งปี

ปริมาณนํ้าฝน

จํานวนวันฝนตก

อุณหภูมิ

ทั้งประเทศ	 ภาคเหนือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคกลาง	 ภาคใต้

ทั้งประเทศ	 ภาคเหนือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคกลาง	 ภาคใต้

ทั้งประเทศ	 ภาคเหนือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคกลาง	 ภาคใต้

ทั้งประเทศ	 ภาคเหนือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคกลาง	 ภาคใต้

ล้านลูกบาศก์เมตร
920,000

3,000

180

150

120

90

60

28.00

28.50

27.50

27.00

26.50

26.00

800,000

2,500

680,000

2,000

560,000

1,500

440,000

320,000

200,000

80,000

1,000

500

มิลลิเมตร

วัน

องศาเซลเซียส

ปี	2556	 ปี	2557

ปี	2556	 ปี	2557

ปี	2556	 ปี	2557

ปี	2556	 ปี	2557

ทั้งประเทศ	 ภาคเหนือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคกลาง	 ภาคใต้

ล้านลูกบาศก์เมตร

ทั้งประเทศ	 ภาคเหนือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคกลาง	 ภาคใต้

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

มิลลิเมตร

ทั้งประเทศ	 ภาคเหนือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคกลาง	 ภาคใต้

 27.48 

 27.06 

 27.16 

 28.19 ทั้งประเทศ	 ภาคเหนือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคกลาง	 ภาคใต้

28.00

28.50

27.50

27.00

26.50

26.00
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เศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร

ÃÒÂ¡ÒÃ

		รายได้	 	225,835			242,365			247,743		 	268,301			268,301		 	278,444		 	208,786			409,297		 	311,741	

-	ร�ยได้เงินสดท�งก�รเกษตร	(บ�ท/ครัวเรือน)	 	137,175		 	142,039			146,334		 	148,240		 	148,240		 	173,173		 	85,808			270,670		 	190,945	

			-	ร�ยได้เงินสดนอกก�รเกษตร	(บ�ท/ครัวเรือน)	 	88,660		 	100,326			101,409		 	120,061		 	120,061		 	105,271		 	122,978			138,627		 	120,796	

			-	สัดส่วนร�ยได้เงินสดท�งก�รเกษตร	(ร้อยละ)	 	60.74		 	58.61		 	59.07		 	55.25		 	55.25		 	62.19		 	41.10		 	66.13		 	61.25

รายจ่าย	 	190,125			197,448			207,016		 	229,955			229,955		 	231,872		 	174,195			366,767		 	248,077	

	-	ร�ยจ่�ยเงินสดท�งก�รเกษตร	(บ�ท/ครัวเรือน)	 	79,961		 	84,190		 	88,709		 	99,770		 	99,770		 	114,572		 	63,725			192,693		 	101,621	

			-	ร�ยจ่�ยเงินสดนอกก�รเกษตร	(บ�ท/ครัวเรือน)	 	110,164		 	113,258			118,307		 	130,185		 	130,185		 	117,300		 	110,470			174,074		 	146,456	

			-	สัดส่วนร�ยจ่�ยเงินสดท�งก�รเกษตร	(ร้อยละ)	 	42.06		 	42.64		 	42.85		 	43.39		 	43.39		 	49.41		 	36.58		 	52.54		 	40.96	

	รายได้สุทธิ	 	 	 	 	 	 	 	 	

-	ร�ยได้เงินสดสุทธิท�งก�รเกษตร	(บ�ท/ครัวเรือน)	 	57,214		 	57,849		 	57,625		 	48,470		 	48,470		 	58,601		 	22,083		 	77,977		 	89,324	

			-	ร�ยได้เงินสดสุทธิของครัวเรือน	(บ�ท/ครัวเรือน)	1/	 	145,874		 	158,175			159,034		 	168,533		 	168,533		 	163,872		 	145,061			216,604		 	210,120	

			-	เงินสดคงเหลือก่อนก�รชำ�ระหนี้	(บ�ท/ครัวเรือน)	2/	 	35,710		 	44,917		 	40,727		 	38,348		 	38,348		 	46,572		 	34,591		 	42,530		 	63,664	

			-	สัดส่วนร�ยได้เงินสดสุทธิท�งก�รเกษตร	(ร้อยละ)	 	39.22		 	36.57		 	36.23		 	28.76		 	28.76		 	35.76		 	15.22		 	36.00		 	42.51	

	ทรัพย์สิน	-	หนี้สิน	 	 	 	 	 	 	 	 	

-	ทรัพย์สินดำ�เนินง�นและหมุนเวียนต้นปี	(บ�ท/ครัวเรือน)	 125,618		 	144,715			121,189		 	118,730		 	118,730		 	129,088		 	119,662			206,033		 	59,475	

			-	ขน�ดหนี้สินต้นปี	(บ�ท/ครัวเรือน)	 	54,061		 	59,808		 	76,697		 	82,572		 	82,572		 	89,998		 	78,648		 	93,660		 	72,623	

	สถานภาพครัวเรือนเกษตรและทรัพยากรพื้นฐาน	 	 	 	 	 	 	 	 	

-	ครัวเรือนเกษตรทั้งหมด	(ล้�นครัวเรือน)	 	5.871		 	5.909		 	5.713		 	5.715		 	5.715		 	1.304		 	2.745		 	0.840		 	0.826	

			-	ขน�ดครัวเรือน	(คน/ครัวเรือน)	 	3.94		 	3.88		 	4.00		 	3.96		 	3.96		 	3.75		 	4.13		 	4.01		 	3.64	

			-	ประช�กรแรงง�นเกษตร	อ�ยุ	15-64	ปี	(ล้�นคน)	 	17.052		 	16.982		 	16.201		 	16.101		 	16.101		 	3.671		 	7.876		 	2.403		 	2.151	

			-	ขน�ดเนื้อที่ถือครอง	(ไร่/ครัวเรือน)	 	25.42		 	25.25		 	25.28		 	24.36		 	24.36		 	25.07		 	22.93		 	29.66		 	22.62	

ปีเพาะปลูก
2553/54 2554/55 2555/56 2556/57* ทั้งประเทศ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

ปีเพาะปลูก 2556/57*

หมายเหตุ	 1/	ร�ยได้เงินสดสุทธิของครัวเรือน	 =	 ร�ยได้เงินสดสุทธิท�งก�รเกษตร	+	ร�ยได้เงินสดนอกก�รเกษตร	 	 	
2/	เงินสดคงเหลือก่อนก�รชำ�ระหนี้	 =	 ร�ยได้เงินสดสุทธิของครัวเรือน	-	ร�ยจ่�ยเงินสดนอกก�รเกษตร	 	 	

	 *	ปีเพ�ะปลูก	2556/57		เป็นผลวิเคร�ะห์ข้อมูลจ�กก�รสำ�รวจเบื้องต้น	ซึ่งไม่รวมข้อมูลจังหวัด	ปัตต�นี	ยะล�	และนร�ธิว�ส
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ปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำาคัญรายเดือน ปีเพาะปลูก 2556/57

ชนิดสินค้�
ปี	2556 ปี	2557 ผลผลิต

(ตัน)มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ¡.Â. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. àÁ.Â. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ¡.Â. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ข้าวนาปี
3.00 8.82 12.81 62.01 7.31 2.34 2.77 0.46 0.48 27,090,184

ข้าวนาปรัง
7.95 26.11 27.40 17.45 10.12 6.82 3.30 0.68 0.17 9,748,649

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
0.84 2.36 14.19 23.05 18.08 16.49 13.57 4.42 2.82 2.15 1.69 0.34 4,876,180

มันสำาปะหลัง
3.87 7.00 14.48 18.81 18.18 15.14 6.89 3.07 2.13 2.96 3.33 4.14 30,022,052

อ้อยโรงงาน
0.31 21.10 28.12 26.09 20.90 3.39 0.09 103,697,005

สับปะรดโรงงาน
8.57 8.83 9.27 10.17 11.20 12.26 5.76 2.45 3.89 8.75 9.67 9.18 1,856,578

ถั่วเหลือง
0.06 2.94 2.43 27.90 2.69 0.71 0.55 1.30 24.31 34.56 2.54 52,740

ถั่วเขียว
2.57 4.70 1.38 12.23 19.38 27.78 9.94 2.04 11.02 7.36 1.58 0.02 99,907

ถั่วลิสง
3.13 21.18 17.79 10.10 9.24 7.52 1.38 2.30 9.30 13.91 3.44 0.71 45,920

ยางพารา
10.25 8.99 6.80 4.98 6.97 8.48 9.04 9.19 8.97 8.95 8.44 8.94 4,431,719

ปาล์มน้ำามัน
6.08 7.17 11.09 11.54 12.72 10.62 8.91 7.71 7.55 6.83 4.90 4.88 12,503,447

กาแฟ
0.67 5.35 11.03 29.84 40.67 10.89 1.55 37,791

ชา*
13.74 12.37 5.94 3.92 11.90 11.73 8.34 4.44 5.04 6.40 10.66 5.52 79,094

พริกไทย
0.28 4.45 15.18 28.67 4.48 4.88 0.77 2.01 21.22 13.92 3.12 1.02 1,174

มะพร้าว
5.31 5.80 6.56 8.61 8.65 9.30 10.02 11.17 10.51 9.09 7.72 7.26 1,000,320

ลำาไย
9.02 5.24 4.55 2.07 0.96 0.24 16.10 37.67 4.59 6.33 4.03 9.20 995,108

ทุเรียน
0.99 0.71 1.75 19.35 26.32 16.77 7.48 11.98 8.28 2.44 2.12 1.81 631,631

มังคุด
0.02 0.02 0.09 1.22 14.33 32.43 25.90 16.25 7.82 0.85 0.36 0.71 289,359

เงาะ
0.78 18.89 41.10 23.80 12.34 2.34 0.58 0.08 0.09 321,710

ลิ้นจี่
1.58 8.48 65.27 21.60 3.07 69,560

ลองกอง
0.04 0.38 4.43 17.56 31.46 28.95 13.87 2.84 0.47 177,978

มะม่วง*
1.36 8.41 12.25 30.64 20.97 11.21 3.03 0.80 1.11 2.98 4.23 3.01 3,308,230

ส้มเขียวหวาน
19.58 16.44 9.37 3.09 1.47 0.96 1.35 2.98 3.05 7.77 16.11 17.83 137,726

ส้มโอ*
8.22 10.68 9.22 8.53 3.64 3.96 9.19 12.34 11.38 17.99 3.38 1.47 245,490

กล้วยไข่*
10.04 7.78 6.94 6.26 7.73 7.82 7.14 10.88 15.71 2.33 11.99 5.38 96,154

กล้วยหอม*
16.29 5.48 4.71 10.52 7.18 5.77 5.90 9.00 13.61 0.96 10.80 9.78 235,747

กระเทียม
0.07 2.38 15.65 75.97 5.93 72,109

หอมแดง
4.80 2.56 2.08 4.34 9.16 12.18 14.58 15.86 26.86 6.96 0.62 128,832

หอมหัวใหญ่
4.47 18.57 39.74 31.75 5.47 37,756

มันฝรั่ง
2.06 8.92 1.80 1.57 2.61 3.09 11.15 26.63 33.73 7.85 0.59 98,464

กล้วยไม้ตัดดอก*
7.18 8.99 6.48 6.42 7.34 7.46 8.13 7.52 7.65 7.75 13.03 12.07 50,267

สุกร (ตัว)
8.70 8.41 8.28 8.28 8.32 8.26 8.47 8.42 8.35 8.22 8.16 8.13 12,822,990

ไก่เนื้อ (ล้านตัว)
7.97 8.66 8.23 8.27 8.44 8.50 8.58 8.39 8.04 8.32 8.26 8.34 1,209.522

ไข่ไก่ (ล้านฟอง)
7.99 7.77 8.08 8.06 8.32 8.44 8.47 8.57 8.32 8.65 8.47 8.86 11,717.712

นำ้านมดิบ
8.86 8.19 8.22 7.89 8.04 7.87 7.87 7.84 8.00 8.69 9.10 9.43 1,067,452

หมายเหตุ	:	*	ข้อมูลร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร :	ช่วงเดือนเก็บเกี่ยวผลผลิต

:	ช่วงเดือนเก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

5





พืชไร่



ปีเพาะปลูก 2556/57

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ¡.Â. ต.ค. ¾.Â. ธ.ค. ม.ค. ¡.¾. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ¡.Â. ต.ค.

28.56 33.09 26.03 6.71 1.65 3.24 0.15 0.11 0.35 0.11
นาปี: อุบลร�ชธ�นี	

นครร�ชสีม�	สุรินทร์	

ร้อยเอ็ด	ศรีสะเกษ

3.00 8.82 12.81 62.01 7.31 2.34 2.77 0.46 0.48

17.23 23.35 26.41 14.62 8.84 8.05 0.80 0.70
นาปรัง:	สุพรรณบุรี	

พิษณุโลก	พิจิตร	

กำ�แพงเพชร	นครสวรรค์

7.95 26.11 27.40 17.45 10.12 6.82 3.30 0.68 0.17

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�กช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก

ปี 2556 แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2557

หน่วย : ร้อยละ

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน
หน่วย : ร้อยละ

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือนเนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือนเนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือนเนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวของประเทศไทย

8

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 2,000,000

800,001-2,000,000

200,001-800,000

≤ 200,000
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1.	 จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)    
	 -	 ข้�วน�ปี	 3,728,544	 3,731,286	 3,724,143	
	 -	 ข้�วน�ปรัง	 700,060	 676,806	 622,990	
2.	 เนื้อที่เพาะปลูก	(ล้านไร่)	 81.04	 77.27	 72.45
	 -	 ข้�วน�ปี	 64.95	 62.08	 61.74	
	 	 ในเขตชลประท�น	 16.22	 15.62	 15.56	
	 	 นอกเขตชลประท�น	 48.73	 46.46	 46.18	
	 -	 ข้�วน�ปรัง	 16.09	 15.19	 10.71	
	 	 ในเขตชลประท�น	 10.68	 10.06	 6.46	
	 	 นอกเขตชลประท�น	 5.41	 5.13	 4.25	
3.	 ผลผลิตข้าวเปลือก	(ล้านตัน)	 38.00 36.84 33.81 
	 -	 ข้�วน�ปี	 27.23	 27.09	 27.11	
	 	 ในเขตชลประท�น	 9.16	 8.96	 9.03	
	 	 นอกเขตชลประท�น	 18.07	 18.13	 18.08	
	 -	 ข้�วน�ปรัง	 10.77	 9.75	 6.70	
	 	 ในเขตชลประท�น	 7.38	 6.67	 4.19	
	 	 นอกเขตชลประท�น	 3.39	 3.08	 2.51	
4.	 ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	ความชื้น	15%	 	 	 	
	 -	 ข้�วน�ปี	 419	 436	 439	
	 	 ในเขตชลประท�น	 565	 574	 580	
	 	 นอกเขตชลประท�น	 371	 390	 392	
	 -	 ข้�วน�ปรัง	 669	 642	 626	
	 	 ในเขตชลประท�น	 691	 663	 649	
	 	 นอกเขตชลประท�น	 626	 601	 591	
5.	 ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)    
	 -	 ข้�วน�ปี		 10,521	 10,705	 10,885	
	 -	 ข้�วน�ปรัง		 8,736	 9,238	 9,094	
6.	 ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)    
	 -	 ข้�วน�ปี		 11,358	 10,085	 10,129	
	 -	 ข้�วเปลือกเจ้�น�ปรังคว�มชื้น	15%	 9,764	 7,363	 7,901	
7.	 ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)    
	 -	 ข้�วน�ปี		 837	 -620	 -756	
	 -	 ข้�วน�ปรัง		 1,028	 -1,875	 -1,193	
8.	 มาตรฐาน	 	 	 	
	 8.1	 ม�ตรฐ�นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 	 	 	
	 	 -	ม�ตรฐ�นข้�วหอมมะลิไทย	(2546),	ม�ตรฐ�นข้�วหอมไทย	(2551),	ม�ตรฐ�นข้�วกล้องงอก	(2555)	
	 	 	 ม�ตรฐ�นข้�ว	(2555)	 	 	 	
	 	 -	ก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรท่ีดีสำ�หรับข้�ว	(2551),	ก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรท่ีดีสำ�หรับข้�วหอมมะลิไทย	(2552),	
	 	 	 ก�รปฏิบัติที่ดีสำ�หรับโรงสีข้�ว	(2553)	เกษตรอินทรีย์เล่ม	4	:	ข้�วอินทรีย์	(2553),	ก�รปฏิบัติที่ดี
	 	 	 สำ�หรับก�รผลิตข้�วกล้องงอก	(2555)    
	 8.2	 ม�ตรฐ�นกระทรวงพ�ณิชย์	 	 	 	
		 -	 ม�ตรฐ�นสินค้�ข้�ว	(2540)	,	ม�ตรฐ�นข้�วหอมมะลิ	(2544)	,	ม�ตรฐ�นข้�วปทุมธ�นี	(2547),
	 	 ม�ตรฐ�นสินค้�ข้�วข�ว	(2555)	 	 	 		

1.	 การค้าของโลก	(ล้านตันข้าวสาร)	1/ 39.93 39.43 42.92
2.	 ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%)	 17.39		 	17.05		 24.00	
3.	 ใช้ในประเทศ	(ล้านตันข้าวสาร)	 11.04 10.60 10.87
4.	 ส่งออก	2/

		 ปริม�ณ	(ล้�นตันข้�วส�ร)	 6.73	 6.61	 10.97
		 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 142,976	 133,840	 174,853
		 -	ข้�วคุณภ�พดี	(ล้�นตันข้�วส�ร)	 3.34	 3.94	 5.30
		 	 ข้�วหอมมะลิ	 1.91	 1.91	 1.87	
		 	 ข้�ว	100%-5%	 1.43	 2.03	 3.43	
		 -	ข้�วคุณภ�พป�นกล�ง	-	ต่ำ� 1.12 0.69 2.07 
		 	 (ล้�นตันข้�วส�ร)	 	 	
		 -	ข้�วนึ่ง	(ล้�นตันข้�วส�ร)	 2.05	 1.65	 3.26	
		 -	ข้�วเหนียว	(ล้�นตันข้�วส�ร)	 0.22	 0.33	 0.33	
5.	 ราคาส่งออก	3/

		 -	ข้�วหอมมะลิ	100%	ชั้น	2	(ใหม่)		 	 	
		 	 (บ�ท/ตัน)	 33,295	 35,012	 31,252
	 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 1,080	 1,151	 970
		 -	ข้�วข�ว	5%	 	 	
		 	 (บ�ท/ตัน)	 17,735	 15,684	 13,630
		 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 575	 517	 423		
	 -	ข้�วข�ว	25%	 	 	
		 	 (บ�ท/ตัน)	 17,290	 15,231	 12,320
		 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 561	 502	 382
		 -	ข้�วนึ่ง	5%	 	 	
		 	 (บ�ท/ตัน)	 18,301	 15,940	 13,926
		 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 	594		 	525		 	432
		 -	ข้�วเหนียวเมล็ดย�ว	10%	 	 	
		 	 (บ�ท/ตัน)	 		25,144		 	27,886		 	26,962		
		 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 	815		 	935		 	837
6.	 คู่ค้าที่สำาคัญ
		 -	ข้�วคุณภ�พดี	ข้�วหอมมะลิ	 สหรัฐอเมริก�	โกตดิวัวร์	เซเนกัล	ฮ่องกง	ก�น�		
	 	 ข้�ว	100%,	5%	 อิรัก	ญี่ปุ่น	อังโกล�	อินโดนีเซีย	ม�เลเซีย		
	 -	ข้�วคุณภ�พป�นกล�ง	-	ต่ำ�	 ฟิลิปปินส์	แคเมอรูน	โมซัมบิก	อินโดนีเซีย	ไอวอรีโคสต์	
	 -	ข้�วนึ่ง	 ไนจีเรีย	แอฟริก�ใต้	เบนิน	บังคล�เทศ	เยเมน	
7.	 คู่แข่งที่สำาคัญ

-	ข้�วคุณภ�พดี	 สหรัฐอเมริก�	เวียดน�ม	ออสเตรเลีย	 	
	 -	ข้�วคุณภ�พป�นกล�ง	-	ต่ำ�	 เวียดน�ม	จีน	ป�กีสถ�น	เมียนม�ร์
	 -	ข้�วนึ่ง	 สหรัฐอเมริก�	อินเดีย	

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

ที่มา	:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร					1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�				2/	กรมศุลก�กร				3/	สภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย		
หมายเหตุ	:	 1.	*ประม�ณก�ร		 	
		 2.	ข้�วน�ปี	ปีเพ�ะปลูก	2555/56	2556/57	2557/58	หม�ยถึง	ปี	2555	2556	2557	 	
		 3.	ข้�วน�ปรัง	ปีเพ�ะปลูก	2555/56	2556/57	2557/58	หม�ยถึง	ปี	2556	2557	2558
	 4.	ร�ค�ข้�วน�ปี	หม�ยถึง	ร�ค�เฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักข้�วเปลือกเจ้�น�ปีคว�มชื้น	15%	ข้�วเปลือกหอมมะลิ	100%	และข้�วเปลือกเหนียวน�ปีเมล็ดย�ว	 	
   

การค้า
 รายการ 2555 2556 2557

¡ÒÃ¼ÅÔµ
 รายการ 2555/56 2556/57 2557/58*

	 1.	ก�รใชใ้นประเทศ	ปี	2558	ค�ดว่�มีประม�ณ	10.84	ล้�นตันข้�วส�ร	ใกล้เคียง

	 	 กับปี	2557	

	 2.	ก�รส่งออกปี	 2558	 ค�ดว่�ไทยจะส่งออกประม�ณ	 10	 ล้�นตันข้�วส�ร	

ใกลเ้คยีงกบัป	ี2557	เนือ่งจ�กภ�ครฐัยงัคงตอ้งเรง่บรหิ�รจดัก�รระบ�ยข�้วในสต็อกของรฐับ�ล	

รวมทั้งร�ค�ข้�วใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่งขัน	 	 	 	

	 ข้�วน�ปี	 ปีเพ�ะปลูก	 2557/58	 เนื้อที่เพ�ะปลูกลดลงจ�กปีที่แล้ว	

เนือ่งจ�กมกี�รปรบัเปลีย่นนโยบ�ยของรฐั	และร�ค�ข�้วมแีนวโนม้ลดลง	รวมทัง้เกษตรกร

บ�งส่วนปรับเปลี่ยนไปปลูก	ออ้ยโรงง�น	ท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีดกีว่�	มีแหล่งรบัซือ้ทีแ่นน่อน	

ส่วนผลผลิตต่อไร่เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจ�กปริม�ณน้ำ�ฝนเพียงพอต่อก�รเจริญเติบโตของต้นข้�ว

	 ข้�วน�ปรัง	 ปีเพ�ะปลูก	 2557/58	 เนื้อที่เพ�ะปลูกลดลงจ�กปีที่แล้ว	 เนื่องจ�ก

ปริม�ณน้ำ�ในเขื่อนมีน้อยไม่เพียงพอต่อก�รเพ�ะปลูก	รวมทั้งร�ค�ข้�วมีแนวโน้มลดลง	

ส่วนผลผลิตต่อไร่ลดลงเล็กน้อยจ�กปริม�ณน้ำ�ไม่เพียงพอ

	 1.	ม�ตรก�รชว่ยเหลอืเกษตรกร	ปกี�รผลติ	2557/58	
	 	 มตทิีป่ระชมุ	ครม.คสช.	วนัที	่2	ก.ค.	57	และ
คณะกรรมก�ร	นบข.	วันที่	1	ก.ค.	57	เห็นชอบ	ดังนี้
	 1)	ม�ตรก�รหลัก	 	
	 	 -	ลดต้นทุนก�รผลิต	โดยก�รลดร�ค�ปัจจัยก�รผลิตและ
	 	 	 บริก�ร	ไร่ละ	432	บ�ท
	 2)	ม�ตรก�รสนับสนุน		
	 	 -	ม�ตรก�รเร่งด่วน	 ประกอบด้วย	 ก�รสนับสนุนแหล่ง
	 	 	 เงนิทนุ	ก�รสง่เสริมก�รตล�ด	และก�รสง่เสริมก�รมสีว่นรว่ม
	 	 -	 ม�ตรก�รระยะย�ว	ประกอบดว้ย	ก�รสง่เสรมิปจัจยัก�รผลติ	และ
	 	 	 ก�รส่งเสริมก�รมีส่วนร่วม		 	
2.	ม�ตรก�รเพิ่มร�ยได้ให้แก่ผู้มีร�ยได้น้อย	(มติที่ประชุม	ครม.	
	 วันที่	1	ต.ค.	57)	โดยให้เงินช่วยเหลือไร่ละ	1,000	บ�ท	แก่
	 ช�วน�ที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และ
	 เปิดบัญชีไว้กับ	 ธ.ก.ส.	 ซึ่งมีที่ดินทำ�กินไม่เกิน	 15	 ไร่	 และ
	 ช�วน�ที่มีที่ดินม�กกว่�	15	ไร่	ให้เงินช่วยเหลือครอบครัวละ
	 15,000	บ�ท	

¡ÒÃµÅÒ´

ÁÒµÃ¡ÒÃ¡ÒÃ¼ÅÔµ



1.72 4.44 30.05 22.20 15.48 12.12 9.41 2.46 0.96 0.70 0.37 0.09

0.84 2.36 14.19 23.05 18.08 16.49 13.57 4.42 2.82 2.15 1.69 0.34

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�กช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก

มี.ค.

ปี 2556 แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

เพชรบูรณ์	

น่�น	เลย	ต�ก

นครร�ชสีม�

ปี 2557
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

หน่วย : ร้อยละ

ปีเพาะปลูก 2556/57

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน
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เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 300,000

100,001-300,000

50,001-100,000

≤ 50,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



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

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

หมายเหตุ	:	*	ประม�ณก�ร			 	 	 	 	 	

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

	1.	 จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 400,227	 401,921	 393,806

	2.	 เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)	 7,529,151	 7,426,514	 7,292,697

		 -	ในเขตชลประท�น	 137,031	 128,825	 125,434	

	 -	นอกเขตชลประท�น	 7,392,120	 7,297,689	 7,167,263	

	3.	ผลผลิต	(ตัน)	 4,947,530	 4,876,180	 4,804,670

	 -	ในเขตชลประท�น	 96,972	 93,361	 91,289

		 -	นอกเขตชลประท�น	 4,850,558	 4,782,819	 4,713,381

	4.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.)		 657	 657	 659

		 -	ในเขตชลประท�น	 708	 725	 728	

		 -	นอกเขตชลประท�น	 656	 655	 658

5.	 ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 6,471	 6,722	 7,200

	6.	 ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

		 -	ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์	 9,340	 7,010	 7,285

	 	 คว�มชื้นไม่เกิน	14%

	7.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 2,869	 288	 85

	8.	มาตรฐาน

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

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

1.	การค้าของโลก	(ล้านตัน)	1/	 	100.51		 	129.62		 116.89

2.	ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%)	 	0.12		 	0.43		 	0.54

3.	ใช้ในประเทศ	(ล้านตัน)		 	4.67		 	4.72		 	5.00	

4.	นำาเข้า	2/

	 -	ปริม�ณ	(ตัน)	 	196,861		 	182,174		 	28,658	

	 -	มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	724.62		 	751.42		 	128.45	

5.	ส่งออก	2/

	 -	ปริม�ณ	(ตัน)	 	122,355		 	561,136		 	631,497	

	 -	มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	1,181.72		 	4,138.91		 	5,154.83	

6.	ราคาส่งออก	3/   

	 -	(ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 	348.25		 	314.92		 	289.83	

	 -	(บ�ท/ตัน)	 	10,742		 	9,564		 	9,341

7.	คู่ค้าที่สำาคัญ		 ฟิลิปปินส์	จีน	เวียดน�ม	อินโดนีเซีย	 	

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

การค้า
 รายการ 2555 2556 2557

¡ÒÃ¼ÅÔµ
 รายการ 2555 2556 2557*
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¡ÒÃµÅÒ´¡ÒÃ¼ÅÔµ

ÁÒµÃ¡ÒÃ

1.	ม�ตรก�รนำ�เข้�	 ก�รนำ�เข้�ภ�ยใต้เขตก�รค้�เสรีอ�เซียน	 (AFTA)	ภ�ษีร้อยละ	0	และไม่จำ�กัด
	 ปริม�ณก�รนำ�เข้�	ดังนี้
	 1.1)	อคส.นำ�เข้�ได้ตั้งแต่วันที่	31	ก.ค.-31	ธ.ค.57	โดยให้จัดทำ�แผนก�รจัดซื้อให้สอดคล้องกับ
	 	 สถ�นก�รณ์ด้�นก�รผลิต	ก�รตล�ด	ภ�วะร�ค�	และคว�มต้องก�รใช้	 เพื่อไม่ให้กระทบต่อ
	 	 ร�ค�ผลผลิตในประเทศ		
	 1.2)	ผู้นำ�เข้�ทั่วไป	 นำ�เข้�ได้ตั้งแต่วันที่	 31	 ก.ค.-31	 ส.ค.57	 และก�รนำ�เข้�ต้องปฏิบัติต�มข้อ
	 	 กำ�หนดม�ตรฐ�นควบคุมก�รนำ�เข้�ต�ม	พรบ.ควบคุมคุณภ�พอ�ห�รสัตว์	พ.ศ.	2525
2.	ม�ตรก�รส่งออก	 ผู้ส่งออกต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกซื้อสินค้�ม�ตรฐ�นและมีหนังสือรับรอง

	 ม�ตรฐ�น	ประกอบพธิกี�รตรวจปลอ่ยห�กสง่ออกท�งดว่นท�่เรอืกรงุเทพ	แหลมฉบงั	และม�บต�พดุ	

	 คว�มตอ้งก�รใชข้�้วโพดเลีย้งสตัวเ์พิม่ขึน้	

เนื่องจ�กก�รขย�ยตัวของอุตส�หกรรมก�ร

เลี้ยงสัตว์	ส่วนก�รส่งออกเพิ่มขึ้น	เนื่องจ�ก

ประเทศคู่ค้�	คือ	จีน	และฟิลิปปินส์	ประสบ

ปญัห�ภยัพบิตัทิำ�ใหต้อ้งก�รข�้วโพดเลีย้งสตัว์

เพิ่มขึ้น

	 เนื้อที่เพ�ะปลูกข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง	 เนื่องจ�กเกษตรกร

เปลีย่นไปปลกูพชือืน่ทีใ่หผ้ลตอบแทนดกีว�่	เชน่	มนัสำ�ปะหลงัโรงง�น	

และออ้ยโรงง�น	ส่วนผลผลติต่อไรเ่พ่ิมขึน้จ�กพืน้ทีส่ว่นใหญม่ปีรมิ�ณ

น้ำ�ฝนเพียงพอต่อก�รเจริญเติบโตไม่กระทบแล้ง	 สำ�หรับผลผลิต

รวมทั้งประเทศลดลงต�มก�รลดลงของเนื้อที่เพ�ะปลูก	



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

3.87 7.00 14.48 18.81 18.18 15.14 6.89 3.07 2.13 2.96 3.33 4.14 นครร�ชสีม�	

กำ�แพงเพชร	ก�ญจนบุรี	

ชัยภูมิ	อุบลร�ชธ�นี

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

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

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2556 ปี 2557

ปีเพาะปลูก 2556/57

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทย

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือนผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทย

12

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 300,000

100,001-300,000

50,001-100,000

≤ 50,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก
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ปลูก : ตลอดปี   

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

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

หมายเหตุ	:	ปี	2555	2556	2557	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2554/55	2555/56	2556/57

1.	 จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 535,256	 550,750	 535,352

2.	 เนื้อที่เก็บเกี่ยว	(ไร่)	 	8,513,242		 	8,656,942		 	8,431,223	

3.	 ผลผลิต	(ตัน)	 	29,848,491			30,227,542			30,022,052	

4.	 ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 3,506	 3,492	 3,561

5.	 ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 1,734	 1,813	 1,871

6.	 ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

	 -	 หัวมันสำ�ปะหลังสดคละ	 	2,090		 	2,120		 	2,130	

7.	 ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 356	 307	 259

8.	 มาตรฐาน

	 1.	มันสำ�ปะหลังอัดเม็ด   

	 	 -	 ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมที่	มอก.	330/2523	 	 	

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

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

	 	 	 พ.ศ.	2545	 	

	 2.	แป้งมันสำ�ปะหลัง   

	 	 -	ประก�ศกระทรวงพ�ณิชย์	 เรื่อง	 กำ�หนดให้แป้งมันสำ�ปะหลังเป็น

	 	 	 สินค้�ม�ตรฐ�น	และม�ตรฐ�นสินค้�แป้งมันสำ�ปะหลัง	(ฉบับที่	4)	

	 	 	 พ.ศ.	2547	 	 	

1.	การค้าของโลก	(ล้านตันผลิตภัณฑ์)1/	 16.35	 17.20	 18.71
2.	ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%)  0.66 0.72 0.78
3.	ใช้ในประเทศ	(ล้านตันหัวมันสด) 7.03 8.23 8.64
4.	ส่งออก	2/

		 -	มันเส้น	 	 	
		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 4,611,976	 5,755,375	 6,777,097
		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 33,239	 39,515	 48,873
		 -	มันสำ�ปะหลังอัดเม็ด   
		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 84,215	 59,082	 23,054
		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 577	 416	 157
		 -	แป้งมันสำ�ปะหลัง   
		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 3,081,389	 3,342,964	 3,959,303
		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 49,726	 54,918	 62,686
5.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	2/   
	 -	มันเส้น		 7,195	 6,896	 7,194
		 -	มันสำ�ปะหลังอัดเม็ด		 6,931	 7,916	 7,836
		 -	แป้งมันสำ�ปะหลัง	 13,853	 14,257	 13,665
6.	คู่ค้าที่สำาคัญ	   
	 -	มันเส้น	 จีน	 	
		 -	มันสำ�ปะหลังอัดเม็ด	 ญี่ปุ่น	จีน	นิวซีแลนด์		 	
		 -	แป้งมันสำ�ปะหลัง	 จีน	อินโดนีเซีย	ไต้หวัน	ม�เลเซีย	ญี่ปุ่น	 	
	 -	แป้งมันสำ�ปะหลังดัดแปร	 ญี่ปุ่น	จีน	อินโดนีเซีย	 	
	7.	คู่แข่งที่สำาคัญ		 เวียดน�ม		 	

การค้า
 ร� ก�ร 555 556 557

¡ÒÃ¼ÅÔµ
 ร� ก�ร 555 556 557

¡ÒÃ¼ÅÔµ

¡ÒÃµÅÒ´

ÁÒµÃ¡ÒÃ

					 ผลผลติมันสำ�ปะหลังเข�้สูก่ระบวนก�รแปรรปู

	 ทั้งหมด	โดยแปรรูปเป็น	มันเส้น	มันอัดเม็ด	

								แป้งมันสำ�ปะหลัง	และเอท�นอล	เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ

ในอตุส�หกรรมตอ่เนือ่ง	โดยป	ี2557	คว�มตอ้งก�รใช้ภ�ยใน

ประเทศประม�ณรอ้ยละ	25	ทีเ่หลอืรอ้ยละ	75	เปน็ก�รสง่ออก	

ตล�ดส่งออกที่สำ�คัญของไทยส่วนใหญ่อยู่ในทวีปเอเซีย

		 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	2	ธันว�คม	2557	
	 อนมุตัแินวท�งก�รบรหิ�รจดัก�รตล�ดมนัสำ�ปะหลงั	
	 ปี	2557/58	ดังนี้		
		1)	ม�ตรก�รระยะสั้น	(4-6	เดือน)	 	 	 	
	 	 -	ก�รชดเชยดอกเบี้ยเพื่อชะลอก�รเก็บเกี่ยว
	 	 -	ก�รเพิ่มสภ�พคล่องท�งก�รค้�		 	
	 2)	ม�ตรก�รระยะป�นกล�ง	(24	เดือน)	 	
			 -	ก�รพัฒน�และเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รเพ�ะปลูกในระบบน้ำ�หยด
	 	 -	ก�รยกระดับม�ตรฐ�นก�รแปรรูปมันสำ�ปะหลัง

เนื้อที่เก็บเกี่ยวมันสำ�ปะหลังลดลง	

เนื่องจ�กเกษตรกรเปล่ียนไปปลูกพืชอื่นที่ให้

ผลตอบแทนดกีว�่	ไดแ้ก	่ออ้ยโรงง�น	และข�้วโพด-

เลี้ยงสัตว์	ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเนื่องจ�ก

เกษตรกรมีก�รดูแลรักษ�ดีขึ้น

มีก�รแช่ท่อนพันธุ์และ

ใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้น



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทย

0.31 21.10 28.12 26.09 20.90 3.39 0.09

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

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

หน่วย : ร้อยละ

ปี 2556 แหล่งเพาะปลูก 
5 อันดับแรก

ปี 2557

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ก�ญจนบุรี	นครร�ชสีม�	

นครสวรรค์	ขอนแก่น	

อุดรธ�นี

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทย

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน
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ปีเพาะปลูก 2556/57

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 300,000

100,001-300,000

50,001-100,000

≤ 50,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



เนื้อที่เก็บเกี่ยวทั้งประเทศ

เพิ่มขึ้น	เนื่องจ�กร�ค�ที่เกษตรกร

ข�ยได้ในปีที่แล้วยังเป็นที่พอใจ	ประกอบกับมีก�ร

ส่งเสริมก�รปลูกอ้อยโรงง�นจ�กผู้ประกอบก�ร	

จึงทำ�ให้เกษตรกรขย�ยพื้นที่ปลูกแทนน�ข้�ว	

ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์	และมันสำ�ปะหลัง	สำ�หรับผลผลิต

ต่อไร่เพิ่มขึ้นจ�กปีที่แล้ว	เนื่องจ�กมีปริม�ณ

น้ำ�ฝนเพียงพอ	ไม่มีโรคหรือแมลงรบกวน	

มีก�รดูแลรักษ�ดีขึ้น

-	ก�รบริโภคน้ำ�ต�ลภ�ยใน

ประเทศ	และคว�มต้องก�รใช้ใน

ภ�คอุตส�หกรรมเพิ่มขึ้นต�มภ�วะเศรษฐกิจ

และก�รขย�ยก�รลงทุนในอุตส�หกรรมอ�ห�ร

และเครื่องดื่ม

-	ก�รส่งออกน้ำ�ต�ลมีปริม�ณและมูลค่�

เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจ�กปีที่ผ่�นม�ต�มภ�วะ

เศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัว

-	ร่�งยุทธศ�สตร์อ้อยโรงง�น

และน้ำ�ต�ลทร�ย	ระยะ	12	ปี	

(ปี	2557	-	2569)	

-	ประก�ศเขตเหม�ะสมสำ�หรับก�รปลูกอ้อย

โรงง�น	ใน	48	จังหวัด	

-	ส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกข้�วในพื้นที่

ที่ไม่เหม�ะสม	ปรับเปลี่ยนม�ปลูก

อ้อยโรงง�นแทน

15

ปลูก : ต.ค. - ก.ค.   

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

1.	 จำานวนเกษตรกร	(ราย)	 261,934	 291,764	 309,821

2.	 เนื้อที่เก็บเกี่ยว	(ไร่)1/	 8,013,011	 8,259,969	 8,456,409

3.	 ผลผลิต	(ตัน)	1/	 98,400,465	 100,095,580	 103,697,005

	 ผลผลิตน้ำ�ต�ล	(ตัน)	 	10,430,449			10,610,131			10,991,883

4.	 ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 12,280	 12,118	 	12,263

5.	 ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน) 711 787 822

6.	 ราคาที่เกษตรกรขายได้		 954	 917	 855

	 (บ�ท/ตัน)

	 ร�ค�อ้อยขั้นต้น		 	1,000		 		950		 	900		

	 ณ	หน้�โรงง�น	1/

	 ร�ค�อ้อยขั้นสุดท้�ย		 1,075	 999	 958

	 ณ	หน้�โรงง�น	1/

7.	 ผลตอบแทนสุทธิ	(บ�ท/ตัน)	 243	 130	 33

8.	 ม�ตรฐ�นก�รผลิตน้ำ�ต�ล	1/   

	 -	ประก�ศคณะกรรมก�รอ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ย	ฉบับที่	2/2537

	 -	ประก�ศคณะกรรมก�รอ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ย	ฉบับที่	8/2539

	 -	ประก�ศคณะกรรมก�รอ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ย	ฉบับที่	1/2543

1.	การค้าของโลก	(ล้านตัน)	2/	 55.02	 55.29	 57.44

2.	ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%) 14.36 12.10 13.06

3.	ใช้ในประเทศ	(ล้านตัน)	 2.46	 2.46	 2.50

4.	ส่งออก	3/

	 -	น้ำ�ต�ลทร�ยดิบ

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 4,244,132	 3,128,252	 3,520,012

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 71,598	 41,191	 46,217

	 -	น้ำ�ต�ลทร�ยข�ว

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 2,606,158	 2,866,694	 2,773,578

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 50,619	 44,304	 41,725

5.	ราคาส่งออก	3/

	 -	น้ำ�ต�ลทร�ยดิบ	(บ�ท/ตัน)	 16,870	 13,167	 13,130

		 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 547.19	 431.66	 407.23

		 -	น้ำ�ต�ลทร�ยข�ว	(บ�ท/ตัน)	 19,423	 15,455	 15,044

		 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 	630.00		 	506.88		 	466.60	

6.	คู่ค้าที่สำาคัญ	 อินโดนีเซีย		ญี่ปุ่น	ส�ธ�รณรัฐเก�หลี	

	 	 	 กัมพูช�	จีน	 	

7.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 บร�ซิล	อินเดีย	ออสเตรเลีย		 	 		

การค้า
 ร� ก�ร 555 556 557

¡ÒÃ¼ÅÔµ
 ร� ก�ร 555 556 557

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

หมายเหตุ	:	 ปี	2555	2556	2557	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2554/55	2555/56	2556/57		 	 	 	 	

	 อัตร�แปลง	:	อ้อยสด	1,000	กก.	=	น้ำ�ต�ล	106	กก.

¡ÒÃ¼ÅÔµ

ÁÒµÃ¡ÒÃ

¡ÒÃµÅÒ´



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทย

8.57 8.83 9.27 10.17 11.20 12.26 5.76 2.45 3.89 8.75 9.67 9.18 ประจวบคีรีขันธ์	ระยอง	

พิษณุโลก	ร�ชบุรี	

เพชรบุรี

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

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

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2557

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทย

16

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 30,000

10,001-30,000

≤ 10,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก
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การค้า
 ร� ก�ร 555 556 557

¡ÒÃ¼ÅÔµ
 ร� ก�ร 555 556 557

ปลูก : ตลอดปี    

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

ที่มา	:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร					1/	Globol	Trade	Atlas					2/	กรมศุลก�กร		 	 	 	 	 	 	 	

หมายเหตุ	:	 *ข้อมูลเบื้องต้น	ก�รค้�ของโลก	:	เฉพ�ะสับปะรดกระป๋อง		 	 	 	 	 	 	 	 	

	 อัตร�แปลง	สับปะรดสด	5	กก.	=	สับปะรดแห้ง/กวน	1	กก.	สับปะรดสด	3.33	กก.	=	สับปะรดกระป๋อง	1	กก.	สับปะรดสด	4	กก.	=	น้ำ�สับปะรด	1	กก.   

         

1.	การค้าของโลก	(ล้านตัน)1/ 1.14	 1.05	 0.97

2.	ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%)	 50.50	 51.40	 53.75

3.	ใช้ในประเทศ	(ล้านตัน) 0.24 0.21 0.20

4.	ส่งออก	2/

	 -	 สับปะรดกระป๋อง	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 574,922	 555,301	 518,569

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 16,532	 15,112	 16,052

	 -	 น้ำ�สับปะรด   

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 143,579	 141,711	 104,557

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 5,574	 4,551	 4,264

	 -	 สับปะรดกวน	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 29,611	 36,460	 33,189

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 2,004	 2,538	 2,799

	 -	 ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 15,906	 13,037	 12,414

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 495	 417	 342

5.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	2/   

	 -	 สับปะรดกระป๋อง	 28,755	 27,215	 30,955

	 -	 น้ำ�สับปะรด	 38,819	 32,113	 40,783

	 -	 สับปะรดกวน	 67,671	 69,622	 84,349

6.	คู่ค้าที่สำาคัญ

	 -	 สับปะรดกระป๋อง	 สหรัฐอเมริก�	เยอรมัน	รัสเซีย		 	

	 -	 น้ำ�สับปะรด	 เนเธอร์แลนด์	สหรัฐอเมริก�	อิต�ลี	 	

	 -	 สับปะรดกวน	 สหรัฐอเมริก�	รัสเซีย	ญี่ปุ่น		 	

7.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 ฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย		 	

1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 	41,872		 	39,626		 	33,577	

2.	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	(ไร่)	 	619,565		 	532,947		 	494,252	

3.	ผลผลิต	(ตัน)	 	2,400,187			2,067,908		 	1,856,578	

4.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 	3,874		 	3,880		 	3,756

5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 	3,552		 	3,906		 	3,870	

6.	ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

	 -	 สับปะรดโรงง�น		 	3,300		 	4,530		 	7,150	

	 -	 สับปะรดบริโภคสด		 	6,700		 	7,424		 	9,008	

7.	ผลตอบแทนสุทธิสับปะรดโรงงาน		 -252		 624		 3,280	

(บาท/ตัน)

8.	มาตรฐาน

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

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

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

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

	 เนือ้ทีเ่ก็บเก่ียวสบัปะรดลดลง	เนือ่งจ�กเกษตรกร

เลกิปลกูสบัปะรดแซมในสวนย�งพ�ร�	และปรบัเปลีย่น

ไปปลูกพืชอื่นท่ีให้ผลตอบแทนที่ดีกว่�	 ได้แก่	

มนัสำ�ปะหลงัโรงง�นและสบัปะรดพนัธ์ุบรโิภค	(พนัธุ์

ตร�ดสีทอง)	ส่วนผลผลิตต่อไร่ลดลงจ�กปีที่ผ่�นม�	

เนื่องจ�กในบ�งพื้นที่มีอ�ก�ศหน�วเย็นน�น	ตั้งแต่

เดือนตุล�คม	 2556	 ถึงกุมภ�พันธ์	 2557	 ทำ�ให้

ต้นสับปะรดออกดอกเองโดยไม่ต้องใช้ส�รบังคับ

ม�กกว�่ปกต	ิแตป่ระสบปญัห�ภยัแลง้	ฝนทิง้ชว่งใน

เดือนมีน�คมถึงพฤษภ�คม	2557	ทำ�ให้ผลสับปะรด

ไม่สมบูรณ์	 ลูกแคระแกร็นไม่มีน้ำ�หนัก	 ส่งผลให้

ภ�พรวมผลผลิตลดลง	

1.	ไทยเปน็ผูส้ง่ออกสบัปะรดกระปอ๋งและน้ำ�สบัปะรด

	 ร�ยใหญข่องโลกมสีว่นแบง่ก�รตล�ดในตล�ดโลก

	 ร้อยละ	50

2.	มูลค่�ก�รส่งออกประม�ณปีละ	20,000	ล้�นบ�ท

3.	มีก�รกำ�หนดค่�ส�รไนเตรทตกค้�งในสับปะรด

	 กระป๋องไม่เกิน	25	ppm	 	

4.	ก�รส่งออกผลสดไปสหรัฐอเมริก�ต้องผ่�นก�ร

	 ฉ�ยรังสีแกรมม่�	 	

5.	ประเทศคู่ค้�ใช้ม�ตรก�รที่มิใช่ภ�ษี	(NTBs	และ

	 NTMs)	เพิม่ขึน้	เชน่	ม�ตรก�รสขุอน�มยั	คำ�รบัรอง

	 ก�รนำ�เข�้	ขอ้กำ�หนดท�งเทคนคิก�รค้�	ก�รจำ�กดั

	 จุดนำ�เข้�	 ระบบรับรองคุณภ�พคว�มปลอดภัย	

	 เป็นต้น	 	

1.	กำ�หนดเขตเศรษฐกจิก�รเกษตรปลกูสบัปะรดโรงง�น

	 และบริโภค	(Zoning)	และขึ้นทะเบียนเกษตรกร		

2.	 ใหเ้กษตรกรกบัโรงง�นแปรรูปร่วมกนัว�งแผนก�รผลติ

	 และทำ�ข้อตกลงซื้อข�ยก�รเกษตรแบบมีสัญญ�

	 (Contract	Farming)	

3.	เพิม่ประสทิธภิ�พก�รผลติสบัปะรด	รวมทัง้จดัทำ�

	 ข้อมลูส�รสนเทศก�รผลิตและก�รตล�ด	หลักสูตร

	 ก�รศึกษ�ส�ข�สับปะรด	

4.	สนบัสนนุก�รรวมกลุ่มเกษตรกรใหเ้ขม้แขง็และสร�้ง

	 เครอืข�่ยเชือ่มโยงก�รผลติ	จดัทำ�ขอ้มลูส�รสนเทศ

	 สับปะรด		

¡ÒÃ¼ÅÔµ ¡ÒÃµÅÒ´ ÁÒµÃ¡ÒÃ



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทย

8.51 6.55 6.34 7.51 2.52 0.16 3.20 52.73 12.03 0.30 0.15

0.06 2.94 2.43 27.90 2.69 0.71 0.55 1.30 24.31 34.56 2.54

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�กช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก

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

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก 
5 อันดับแรก

ปี 2557ปี 2556

แม่ฮ่องสอน	

เชียงร�ย	

ขอนแก่น

เลย แพร่

ปีเพาะปลูก 2556/57

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน
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เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 20,000

5,001-20,000

≤ 5,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



การค้า
 ร� ก�ร 555 556 557

¡ÒÃ¼ÅÔµ
 ร� ก�ร 555 556 557

ถั่วเหลือง

ที่มา	:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร					1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�					2/	กรมศุลก�กร	 	

หมายเหตุ	:	*	ประม�ณก�ร			 	 	 	 	

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

	 	n.s.	หม�ยถึง	จำ�นวนน้อยม�ก     

1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 32,679	 31,381	 28,986

2.	เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)	 247,473	 195,548	 189,225

	 -	ในเขตชลประท�น	 111,174	 87,955	 84,110

	 -	นอกเขตชลประท�น	 136,299	 107,593	 105,115

3.	ผลผลิต	(ตัน)	 63,503	 52,740	 51,740

	 -	ในเขตชลประท�น	 28,683	 24,720	 24,051

	 -	นอกเขตชลประท�น	 34,820	 28,020	 27,689

4.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 257	 270	 273

	 -	ในเขตชลประท�น	 258	 281	 286

	 -	นอกเขตชลประท�น	 255	 260	 263

5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 13,573	 14,408	 15,041

6.	ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

	 -	ถั่วเหลืองคละ	 18,390	 18,510	 16,170

7.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 4,817	 4,102	 1,129

1.	การค้าของโลก	(ล้านตัน)	1/	 100.53	 112.83	 116.49	

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

3.	ใช้ในประเทศ	(ล้านตัน) 2.20 1.74 1.94 

4.	นำาเข้า	2/

	 -	ปริม�ณ	(ตัน)	 2,119,941	 1,678,678	 1,898,295	

	 -	มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 39,987	 31,232	 34,996	

5.	ส่งออก	2/

	 -	ปริม�ณ	(ตัน)	 1,918	 1,989	 11,595	

	 -	มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 50	 56	 235	

6.	ราคา

	 -	ร�ค�นำ�เข้�	(บ�ท/กก.)	2/ 18.86 18.60 18.44 

	 -	ร�ค�ตล�ดชิค�โก		 537.54	 516.48	 456.51

	 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	1/

	 -	ร�ค�ตล�ดชิค�โก	(บ�ท/กก.)	1/ 16.78 16.14 14.91 

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

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

รุ่น 2 (แล้ง) ปลูก : พ.ย. - มี.ค. เก็บเกี่ยว : ม.ค. - พ.ค.   
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นำ�เข้�เสรีไม่จำ�กัดปริม�ณและช่วงเวล�
นำ�เข้�	และให้ผู้นำ�เข้�สนับสนุนและส่งเสริม
ก�รผลิตถั่วเหลืองภ�ยในประเทศ	โดยรับซื้อ

ผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองที่ผลิตได้ภ�ยในประเทศใน
ร�ค�ต�มกลไกตล�ด	แต่ไม่ต่ำ�กว่�ร�ค�ขั้นต่ำ�
ต�มชั้นคุณภ�พ	ต�มที่คณะกรรมก�รพืช

น้ำ�มันและน้ำ�มันพืชเป็น
ผู้กำ�หนด

¡ÒÃ¼ÅÔµ

ÁÒµÃ¡ÒÃ

¡ÒÃµÅÒ´
คว�มต้องก�รใช้เมล็ดถั่วเหลืองภ�ยใน

ประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นก�รใช้ประโยชน์

มีหล�ยวัตถุประสงค์	ได้แก่	สกัดน้ำ�มัน	ทำ�พันธุ์	

และแปรรูปผลิตภัณฑ์อ�ห�ร	คิดเป็นร้อยละ	87.31	ร้อยละ	

0.20	และร้อยละ	12.49	ของคว�มต้องก�รใช้เมล็ดถั่วเหลือง

ภ�ยในประเทศ	(ปี	2557)	

					ก�รนำ�เข้�เมล็ดถั่วเหลืองมีคว�มผันผวน	ต�มร�ค�เมล็ด

ถั่วเหลืองโลก	และร�ค�พืชอ�ห�รสัตว์ที่ใช้ทดแทนกัน	ปี	2557	

นำ�เข้�ถั่วเหลือง	ร้อยละ	97	ของปริม�ณคว�มต้องก�รใช้	

โดยนำ�เข้�จ�ก	บร�ซิล	สหรัฐอเมริก�	และอ�ร์เจนติน�		

ส่วนก�รส่งออกมีเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปริม�ณ

ก�รนำ�เข้�	ตล�ดส่งออก	ได้แก่	ประเทศไนจีเรีย	

และประเทศในกลุ่ม	AFTA	

	 เนื้อที่เพ�ะปลูกถั่วเหลืองลดลง	

เนื่องจ�กเกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกข้�วโพด-

เลี้ยงสัตว์	ถั่วเหลืองเพื่อข�ยเมล็ดทำ�พันธุ์	

และถั่วเหลืองบริโภคฝักสด	ผลผลิตต่อไร่

เพิ่มขึ้น	เนื่องจ�กปริม�ณน้ำ�ฝนเพียงพอ

ต่อก�รเจริญเติบโต	ไม่มีแมลงศัตรูพืช

รบกวน



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเขียวของประเทศไทย

ปี 2556 ปี 2557 แหล่งเพาะปลูก

5 อันดับแรก
6.72 1.71 1.66 25.86 31.45 8.19 0.89 7.84 8.95 6.44 0.27 0.02 เพชรบูรณ์	

นครสวรรค์	

สุโขทัย	ต�ก	

พิจิตร

2.57 4.70 1.38 12.23 19.38 27.78 9.94 2.04 11.02 7.36 1.58 0.02

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

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

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�กช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก

หน่วย : ร้อยละ

ปีเพาะปลูก 2556/57

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือนเนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน
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เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 30,000

5,001-30,000

≤ 5,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



การค้า
 ร� ก�ร 555 556 557

¡ÒÃ¼ÅÔµ
 ร� ก�ร 555 556 557

ถั่วเขียว

ที่มา	:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร					1/	กรมศุลก�กร		 	 	

หมายเหตุ	:	 *	ประม�ณก�ร		 	 	

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

1.	 ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 76,639	 84,654	 115,318

2.	 นำาเข้า	1/

	 -	ปริม�ณ	(ตัน)	 12,849	 24,128	 30,741

	 -	มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 294.11	 582.11	 925.74

3.	 ส่งออก	1/

	 -	ปริม�ณ	(ตัน)	 38,832	 39,381	 14,724

	 -	มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	788.62		 	517.43		 	568.07	

4.	ราคา

	 -	ร�ค�นำ�เข้�	(บ�ท/กก.)	1/ 22.89 24.13 30.11

	 -	ร�ค�ส่งออก	(บ�ท/กก.)	1/	 20.31	 13.14	 38.58

5.	 คู่ค้าที่สำาคัญ	 เวียดน�ม	เมียนม�ร์	จีน	กัมพูช�		 		

	 	 	 สหรัฐอเมริก�	 	

6.	 คู่แข่งที่สำาคัญ	 เมียนม�ร์	ฝรั่งเศส	ล�ว	อินโดนีเซีย	 	

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

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

1.	 เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)	 916,270	 868,754	 848,724

2.	 ผลผลิต	(ตัน)	 103,180	 99,907	 99,301

3.	 ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 113	 115	 117

4.	 ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 18,873	 19,089	 	19,197	

5.	 ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

	 -	ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ	 20,190	 25,590	 32,740

6.	 ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 1,317	 6,501	 13,543
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¡ÒÃµÅÒ´¡ÒÃ¼ÅÔµ

ÁÒµÃ¡ÒÃ รักษ�ระดับพื้นที่ปลูกให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของตล�ด		

	 คว�มต้องก�รใช้ถั่วเขียวในอุตส�หกรรม

อ�ห�รมเีพิม่ขึน้	โดยผูใ้ช้หลกั	คือ	อตุส�หกรรม

แปรรปูวุน้เสน้	ขณะทีก่�รผลติภ�ยในประเทศ

มีไม่เพียงพอทำ�ให้ต้องพึ่งพ�ก�รนำ�เข้�จ�ก

ต่�งประเทศ	 ได้แก่	 เมียนม�ร์	 ออสเตรเลีย	

และจีน

	 เนื้อที่เพ�ะปลูกถั่วเขียวลดลงจ�กปีที่แล้ว	 เนื่องจ�ก	

เกษตรกรปรบัเปล่ียนไปปลกูพชืเศรษฐกจิอ่ืน	ทีใ่หผ้ลตอบแทน

ที่ดีกว่�	 เช่น	 ข้�ว	 อ้อยโรงง�นและมันสำ�ปะหลัง	 เป็นต้น

ประกอบกับข�ดแคลน	แรงง�นในก�รเก็บเกี่ยว	และมีแมลง

รบกวน	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย	 เนื่องจ�ก

มีปริม�ณน้ำ�เพียงพอต่อก�รเพ�ะปลูกและไม่ประสบภัยแล้ง	

แต่ภ�พรวมผลผลิตทั้งประเทศลดลงต�มก�รลดลงของเนื้อที่

เพ�ะปลูก



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วลิสงของประเทศไทย
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แหล่งเพาะปลูก 5 อันดับแรก

26.26 19.95 7.57 9.61 5.57 0.99 1.97 11.63 12.32 2.89 0.97 0.27

ลำ�ป�ง	เชียงใหม่	น่�น	

อุบลร�ชธ�นี	ต�ก3.13 21.18 17.79 10.10 9.24 7.52 1.38 2.30 9.30 13.91 3.44 0.71

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�กช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก

ปี 2556 ปี 2557

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

หน่วย : ร้อยละ

ปีเพาะปลูก 2556/57

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 10,000

5,001-10,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



การค้า
 ร� ก�ร 555 556 557

¡ÒÃ¼ÅÔµ
 ร� ก�ร 555 556 557

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

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

1.	 การค้าของโลก	(ล้านตัน)	1/ 2.74 2.64 2.86

2.	 ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 148,261	 138,867	 	114,295	

3.	 นำาเข้า	2/

	 -	ปริม�ณ	(ตัน)	 101,065	 93,787	 	75,989	

	 -	มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 1,698.78	 1,969.23	 	1,093.08

4.	ส่งออก	2/

		 -	ปริม�ณ	(ตัน)	 484	 840	 313

		 -	มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 6.42	 16.68	 5.01

5.	ราคา	(บาท/กก.)	2/   

		 -	ร�ค�นำ�เข้�	 16.81 21.00 14.38

		 -	ร�ค�ส่งออก		 13.26	 19.86	 16.01

6.	คู่ค้าที่สำาคัญ	 อินเดีย	จีน	อินโดนีเซีย	ล�ว	 	

7.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 จีน	อินเดีย	เวียดน�ม	 	

1.	 เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)	 184,270	 176,610	 147,874

2.	 ผลผลิต	(ตัน)	 47,680	 45,920	 38,619

3.	 ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 259	 260	 261

4.	 ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 17,999	 18,997	 	19,156	

5.	 ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

	 -	ถั่วลิสงเปลือกแห้งคละ	 30,960	 40,510	 44,630

6.	 ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 12,961	 21,513	 25,474

ที่มา	:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร					1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�					2/กรมศุลก�กร		 	 	

หมายเหตุ	:	 *	ประม�ณก�ร		 	 	

	 ปี	2555	2556	2557	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2555/56	2556/57	2557/58	
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ถั่วลิสงที่ผลิตได้ภ�ยใน

ประเทศมีไม่เพียงพอกับคว�ม

ต้องก�รใช้ทำ�ให้ต้องพึ่งพ�ก�รนำ�เข้�

จ�กต่�งประเทศเป็นหลัก

รักษ�ระดับพื้นที่ปลูกให้

สอดคล้องกับคว�มต้องก�ร

ของตล�ด	

ÁÒµÃ¡ÒÃ

¡ÒÃµÅÒ´

¡ÒÃ¼ÅÔµ

เนื้อที่เพ�ะปลูกถั่วลิสงลดลงจ�กปีที่แล้ว	

เนื่องจ�ก	เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น	

ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่�	เช่น	ข้�ว	มันสำ�ปะหลัง	เป็นต้น	

ถึงแม้ร�ค�ถั่วลิสงที่เกษตรกรข�ยได้	ในช่วง	5	ปีที่ผ่�นม�	

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี	เนื่องจ�กยังคงมีคว�มต้องก�รอย่�ง

ต่อเนื่อง	แต่ปริม�ณผลผลิตที่ออกสู่ตล�ดลดน้อยลง	

ซึ่งเป็นผล	ม�จ�กต้นทุนก�รผลิตที่สูงขึ้น	ผลผลิต

ต่อไร่เพิ่มขึ้น	จ�กก�รที่ไม่มีโรคและแมลงระบ�ด	

ประกอบกับพื้นที่เพ�ะปลูกมีขน�ดไม่ใหญ่

ม�กนัก	เกษตรกรส�ม�รถดูแล

รักษ�ได้ทั่วถึง





ไม้ผล
ไม้ยืนต้น



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทย

10.25 8.99 6.80 4.98 6.97 8.48 9.04 9.19 8.97 8.95 8.44 8.94
สุร�ษฎร์ธ�นี	สงขล�	

นครศรีธรรมร�ช	

ตรัง	ยะล�

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

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

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2557

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทย
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เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 500,000

200,001-500,000

50,001-200,000

≤ 50,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



ยางพารา

1.	 จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 1,584,086	 1,622,163	 1,609,512

2.	 เนื้อที่ยืนต้น	(ไร่)	 21,991,550	 22,477,723	 22,494,287

3.	 เนื้อที่กรีดได้	(ไร่)	 15,748,503	 16,462,714	 17,422,484

4.	 ผลผลิตยางดิบ	(ตัน)	 4,139,403	 4,305,069	 4,431,719

5.	 ผลผลิตยางแห้ง	(ตัน)	 4,073,173	 4,236,188	 4,360,811

6.	 ผลผลิตยางดิบต่อไร่	(กก.)	 263	 262	 254

7.	 ต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบ	 64,204	 65,252	 63,080

(บาท/ตัน)

8.	 ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

	 -	 ย�งแผ่นดิบชั้น	3		 87,150	 74,750	 53,930

	 -	 น้ำ�ย�งสด		 83,702	 70,478	 51,049

9.	 ผลตอบแทนสุทธิยางแผ่นดิบ		 22,946	 9,498	 -9,150

	 (บ�ท/ตัน)

10.	มาตรฐาน

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

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

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

	 	 กรมวิช�ก�รเกษตร	 	 	

1.	 การค้าของโลก	(ล้านตัน)	1/  8.67   9.74   10.23 
2.	 ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%)	 	34.83		 	37.47		 	37.15	
3.	 ใช้ในประเทศ	(ล้านตัน)	 	0.505		 	0.521		 	0.550	
4.	 ส่งออก	2/

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 3,266,892	 3,823,214	 3,757,583
	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 336,304	 315,159	 242,785
	 -	 ย�งแผ่นรมควัน	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 660,662	 809,054	 716,633
	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 68,898	 69,091	 48,077
	 -	 ย�งแท่ง	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 1,286,914	 1,470,762	 1,509,475
	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 129,912	 118,513	 93,055
	 -	 น้ำ�ย�งข้น	**   
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 565,686	 623,053	 634,516
	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 61,506	 53,886	 45,886
	 -	 ย�งคอมพ�วน์	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 649,210	 809,776	 796,123
	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 66,150	 65,863	 49,987
5.	 ราคาส่งออก	(บาท/กก.)	2/   
	 -	 ย�งแผ่นรมควันชั้น	3		 106.16	 85.79	 63.65
	 -	 ย�งแท่ง	 99.88	 77.50	 56.26
	 -	 น้ำ�ย�งข้น	 68.66	 56.22	 44.51
6.	 ราคาตลาดล่วงหน้า	3/   
	 -	 ย�งแผ่นรมควันชั้น	3		 102.77	 82.45	 62.04
	 -	 ย�งแผ่นรมควันชั้น	3		 103.79	 85.33	 62.60
7.	 คู่ค้าที่สำาคัญ   
	 -	 ย�งแผ่นรมควัน	 จีน	ญี่ปุ่น	สหภ�พยุโรป	สหรัฐอเมริก�	 	
		 -	 ย�งแท่ง	 จีน	ญี่ปุ่น	สหภ�พยุโรป	สหรัฐอเมริก�		 	
		 -	 น้ำ�ย�งข้น		 ม�เลเซีย	จีน		 	
		 -	 ย�งคอมพ�วด์	 จีน	ญี่ปุ่น	ม�เลเซีย		 	
8.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 อินโดนีเซีย	ม�เลเซีย	เวียดน�ม	 	

ปลูก : ตลอดปี   

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

การค้า
 ร� ก�ร 555 556 557

¡ÒÃ¼ÅÔµ
 ร� ก�ร 555 556 557

ที่มา	:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร					1/	องค์ก�รศึกษ�เรื่องย�งระหว่�งประเทศ					2/	กรมศุลก�กร					3/	สถ�บันวิจัยย�ง	 	 	 	 	

หมายเหตุ	:	 *	ข้อมูลเบื้องต้น	**	ก�รส่งออกน้ำ�ย�งข้นได้ปรับเป็นย�งธรรมช�ติแล้ว	โดยนำ�ปริม�ณส่งออก	คูณด้วย	0.6     

	 	อัตร�แปลง	:	ย�งแผ่นดิบ	1	กก.	=	ย�งแห้ง	0.984	กก.		 	 	 	 	 	
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	 ร�ค�ทุกระดับมีแนวโน้มลดลงจ�กก�ร

เพิ่มขึ้นของผลผลิตทั้งของโลกและของประเทศ

อืน่ๆ	เชน่	อนิโดนเีซยี	เวยีดน�ม	เมยีนม�ร	์ในขณะ

ทีค่ว�มต้องก�รใชเ้พิม่ขึน้นอ้ยกว�่ก�รเพิม่ขึน้ของ

ผลผลิต	 เนื่องจ�กภ�วะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซ�	

ประกอบกับร�ค�น้ำ�มันในตล�ดโลก	และอัตร�

แลกเปลี่ยนผันผวน	

	 เนื้อที่ยืนต้นลดลง	เนื่องจ�กร�ค�ย�งพ�ร�
ในปี	2556	ลดลงอย่�งต่อเนื่องทำ�ให้เกษตรกร
ปลูกน้อยลงปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นแทน	
โดยโค่นย�งพ�ร�ที่อ�ยุม�ก	
	 เนือ้ทีก่รดีไดเ้พิม่ขึน้	เน่ืองจ�กปนีีม้ยี�งพ�ร�
ครบอ�ยุเริ่ม	กรีดได้เป็นจำ�นวนม�ก
	 ผลผลติตอ่ไรล่ดลง	เนือ่งจ�กสว่นใหญเ่ปน็ตน้
ย�งพ�ร�ท่ีเร่ิมกรดีไดเ้ปน็ปแีรกซ่ึงยงัใหผ้ลผลตินอ้ย	
และภ�คใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตมีฝนตกชุกทำ�ให้
จำ�นวนวันกรีดลดลง	 ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ใน
ภ�พรวมลดลง

	 เพิ่มปริม�ณก�รใช้ย�งภ�ยในประเทศ	 เพิ่ม

ประสิทธิภ�พก�รผลิต	 และเพิ่มมูลค่�ผลผลิต	

โดยก�รแปรรูป	เพื่อเพิ่มร�ยได้ให้กับเกษตรกร	

และรักษ�เสถียรภ�พร�ค�ย�งพ�ร�

¡ÒÃ¼ÅÔµ ¡ÒÃµÅÒ´ ÁÒµÃ¡ÒÃ



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทย

6.08 7.17 11.09 11.54 12.72 10.62 8.91 7.71 7.55 6.83 4.90 4.88 สุร�ษฎร์ธ�นี	กระบี่	

ชุมพร	

นครศรีธรรมร�ช	

พังง�	

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

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

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2557

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทย

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

28

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 50,000

20,001-50,000

5,001-20,000

≤ 5,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



¡ÒÃ¼ÅÔµ
ร� ก�ร 555  556  557  

การค้า
ร� ก�ร 555 556 557 

ปาล์มนํ้ามัน

ที่มา	:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร					1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�					2/	กรมศุลก�กร

หมายเหตุ		:		*	ประม�ณก�ร				   

1.	 จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 177,065	 180,378	 190,095

2.	 เนื้อที่ยืนต้น	(ไร่)	 	4,385,804	 4,484,115	 	4,593,865	

3.	 เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 3,700,508	 3,767,491	 4,148,168

4.	 ผลผลิต	(ตัน)	 11,312,301	 12,382,963	 12,503,447

5.	 ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 3,057	 3,287	 3,014

6.	 ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 2,847	 2,645	 2,836

7.	 ราคาท่ีเกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

		 -	 ป�ล์มน้ำ�มันทั้งทะล�ย			 4,910	 3,540	 4,270

	 	 นน.>15	กก.ขึ้นไป

8.	 ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 2,063	 895	 1,434

9.	 มาตรฐาน

		 -	 น้ำ�มันเพื่อก�รบริโภคประก�ศส�ธ�รณสุข	ฉบับที่	56	(2542)	184	(2542)

	 	 234	(2544)	 	 	

		 -	 เชื้อเพลิง	B100	ม�ตรฐ�น	EURO	BN	14214	(อยู่ในระหว่�งประก�ศ	 	

	 	 ร�ชกิจจ�นุเบกษ�)	 	 	

1.	การค้าของโลก	(ล้านตัน)	1/ 40.08 43.42 43.07

2.	ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%) 0.73 1.27 0.93

3.	ใช้ในประเทศ	(ล้านตัน)   

	 -	เพื่อก�รบริโภค	 0.932	 0.958	 0.955	

	 -	ผลิตไบโอดีเซล	 0.626	 0.772	 0.829

4.	นำาเข้า	2/

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 158,458	 110,588	 127,738	

		 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 5,884	 3,268	 4,841	

5.	ส่งออก	2/   

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 411,926	 725,222	 355,331	

		 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 13,959	 17,647	 11,300	

6.	ราคานำาเข้า	-	ส่งออก	2/   

	 ร�ค�นำ�เข้�	(บ�ท/กก.)	 37.13	 29.55	 31.80

		 ร�ค�ส่งออก	(บ�ท/กก.)	 33.39	 24.33	 37.90	

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

8.	คู่แข่งที่สำาคัญ		 อินโดนีเซีย	ม�เลเซีย	ป�ปัวนิวกินี		 	

ปลูก : ตลอดปี   

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

¡ÒÃ¼ÅÔµ

¡ÒÃµÅÒ´

ÁÒµÃ¡ÒÃ

	 ผลผลติป�ลม์น้ำ�มนัของไทยทัง้หมดใชใ้นก�รผลติน้ำ�มนัป�ลม์ดบิ

	 ทั้งหมด	โดยใน	ปี	2557	น้ำ�มันป�ล์มดิบใช้เพื่อก�รบริโภค

	 ภ�ยในประเทศ	ร้อยละ	52	เพื่อผลิตไบโอดีเซล	ร้อยละ	37	

สว่นทีเ่หลอืสง่ออกรอ้ยละ	11	ตล�ดสง่ออกน้ำ�มนัป�ลม์ทีส่ำ�คญัของไทยไดแ้ก	่ตล�ด

อ�เซียน	ร้อยละ	58.65	สหภ�พยุโรป	ร้อยละ	31.50	และประเทศอื่น	ๆ	ร้อยละ	

9.85	 คว�มต้องก�รใช้น้ำ�มันป�ล์มเพื่อผลิตไบโอดีเซล	 มีปริม�ณ	 829,084	 ตัน	

เพ่ิมขึน้จ�ก	772,043	ตนัในปี	2556	รอ้ยละ	7.39	เนือ่งจ�กกระทรวงพลงัง�นประก�ศ

เพิ่มสัดส่วนก�รใช้ไบโอดีเซลเป็น	B
7
	ตั้งแต่วันที่	14	พฤษภ�คม	2557	เป็นต้นม�

						 เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น	 เนื่องจ�กป�ล์มน้ำ�มันที่

ปลูกใหม่ในปี	2554	เริ่มให้ผลผลิต	โดยเพิ่มขึ้นม�กในทุกภ�ค	

ส่วนผลผลิตต่อไร่ในภ�พรวมลดลงจ�กป�ล์มที่เริ่มให้ผลผลิต

ยังคงให้ผลทะล�ยเล็ก	และน้ำ�หนักน้อย	สำ�หรับแหล่งผลิตใน

ภ�คใตผ้ลผลติตอ่ไรล่ดลงเลก็นอ้ย	จ�กตน้ป�ลม์ไดร้บัผลกระทบ

จ�กภ�วะฝนทิ้งช่วง	 ในช่วงที่ต้นปี	 2557	 ส่งผลให้ต้นป�ล์ม

ข�ดน้ำ�	และเกษตรกรไมส่�ม�รถดูแลใสปุ๋่ยได้ต�มรอบระยะเวล�

ก�รใสปุ่ย๋	ทำ�ใหผ้ลป�ลม์เลก็ลง	และทะล�ยป�ลม์น้ำ�หนกันอ้ย

กว่�ปกติ	แต่ในภ�พรวมผลผลิตเพิ่มขึ้นต�มก�รเพิ่มของเนื้อที่

ให้ผล

	 กระทรวงพลังง�น	 โดยกรมธุรกิจพลังง�นได้ออกประก�ศกรมธุรกิจพลังง�น	

	 เรื่อง	 กำ�หนดลักษณะและคุณภ�พของน้ำ�มันดีเซล	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2557	

ปรับสัดส่วนผสมไบโอดีเซลจ�ก	B
5
	เป็น	B

3.5
	-	B

7
	โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	17	กุมภ�พันธ์	

2557	 โดยใช้	 B
3.5
	 ตั้งแต่กล�งเดือนกุมภ�พันธ์	 เพื่อแก้ปัญห�ก�รข�ดแคลนน้ำ�มันป�ล์มและ

ไม่กระทบต่อร�ค�ข�ยปลีกน้ำ�มันพืชป�ล์ม   

	 เมื่อวันที่	 22	 มกร�คม	 2558	 กระทรวงพลังง�นได้ปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลจ�ก	

B
7
	 เป็น	 B

3.5
	 เนื่องจ�กปล�ยปี	 2557	 ผลผลิตป�ล์มน้ำ�มันออกสู่ตล�ดลดลง	 ส่งผลให้ระดับ

สต็อกน้ำ�มันป�ล์มดิบเดือนมกร�คม	“ต่ำ�กว่�ระดับที่วิกฤติ”	
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ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทย

0.67 5.35 11.03 29.84 40.67 10.89 1.55 ชุมพร	ระนอง	เชียงร�ย	

เชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

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

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2556 ปี 2557

ปีเพาะปลูก 2556/57

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทย

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

30

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 5,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



¡ÒÃ¼ÅÔµ
ร� ก�ร 555  556  557 

การค้า
ร� ก�ร 555 556 557

กาแฟ

ที่มา	:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร					1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�					2/	กรมศุลก�กร	 	 	

หมายเหตุ	:	ปี	2555	2556	2557	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2554/55	2555/56	2556/57		 	 	

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

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

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

1.	 จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 23,921	 24,449	 24,429

2.	 เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 306,112	 297,025	 259,449

3.	 ผลผลิต	(ตัน)	 41,461	 37,475	 37,791

4.	 ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 135	 126	 146

5.	 ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 46,197	 50,775	 47,459

6.	 ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

	 -	 ส�รก�แฟคละ		 69,090	 71,160	 64,940

7.	 ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 22,893	 20,385	 17,481

8.	มาตรฐาน

	 -	 กระทรวงพ�ณิชย์ประก�ศเมื่อวันที่	25	มีน�คม	2542	 	

1.	 การค้าของโลก	(ล้านตัน)	1/ 6.86 6.99 7.14

2.	 ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%) 0.66 0.69 0.63

3.	 ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 67,620	 70,000	 75,000

4.	 นำาเข้า	2/

	 -	เมล็ดก�แฟ	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 29,061	 34,907	 47,413

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 2,166.01	 2,417.30	 3,411.03

	 -	ก�แฟสำ�เร็จรูป   

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 6,531	 6,427	 7,015

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 1,971.51	 2,041.48	 2,123.53

5.	ส่งออก2/

	 -	เมล็ดก�แฟ	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 2,085	 368	 567

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 194.08	 76.10	 110.72

	 -	ก�แฟสำ�เร็จรูป   

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 7,260	 1,621	 6,316

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 1,130.45	 302.68	 859.94

6.	ราคา	

	 -	ร�ค�นำ�เข้�	(บ�ท/กก.)   

	 	 เมล็ดก�แฟดิบ		 69.55	 64.42	 67.26

	 	 เมล็ดก�แฟคั่ว		 450.60	 398.55	 285.25

	 	 ก�แฟสำ�เร็จรูป	 301.88 321.13 302.71

	 -	ร�ค�	ณ	ตล�ดนิวยอร์ค	 	75.61		 	68.17		 	75.43	

	 	 (บ�ท/กก.)

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

8.	 คู่แข่งที่สำาคัญ	 เวียดน�ม	อินโดนีเซีย		 	

ปลูก : ตลอดปีโดยเฉพาะต้นฤดูฝน  

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

31

	 1.	ผลิตก�แฟเพื่อใช้ในโรงง�น	ผลิตก�แฟสำ�เร็จรูป	ร้อยละ	99

	 และส่งออกในรูปเมล็ดก�แฟ	ร้อยละ	1	

2.	 มีก�รแปรรูปเป็น	ก�แฟสำ�เร็จรูป	ก�แฟ	3	in	1	และก�แฟพร้อมดื่ม

3.	 ก�แฟไทยไม่ส�ม�รถแข่งขันกับเวียดน�ม	 อินโดนีเซีย	 ได้เนื่องจ�กไทย

	 มีต้นทุนก�รผลิตสูงกว่�	 	 	 	

4.	ร�ค�ก�แฟขึ้นอยู่กับร�ค�ตล�ดโลก	ร�ค�ตกต่ำ�ต่อเนื่องหล�ยปี	ในปี	2550	

เป็นต้นม�ร�ค�ก�แฟเร่ิมดีขึ้น	 เนื่องจ�กมีคว�มต้องก�รเพิ่มข้ึนทำ�ให้ร�ค�

ตล�ดโลกสูงขึ้น	 	 	 	

	 เนือ้ทีใ่หผ้ลลดลง	เนือ่งจ�กเกษตรกรในแหลง่ปลกูก�แฟโรบสัต�
ท�งภ�คใต้	 ได้โค่นต้นก�แฟที่ปลูกในสวนย�งพ�ร�และป�ล์มน้ำ�มันออก	
ถึงแม้ว่�ภ�คเหนือซึ่งเป็นแหล่งปลูกก�แฟพันธุ์อร�บิก�	มีเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น
จ�กก�รที่เกษตรกรปลูกต้นก�แฟตั้งแต่ปี	 2553	 เริ่มให้ผลผลิตในปีนี้	 แต่ก็
ไม่ได้ส่งผลให้เนื้อที่ให้ผลในภ�พรวมเพิ่มขึ้น	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น	
เนื่องจ�กในช่วงก�แฟออกดอกมีสภ�พภูมิอ�ก�ศท่ีเอ้ืออำ�นวย	 ประกอบกับ
ในรอบปีที่ผ่�นม�ไม่กระทบแล้ง	 จึงส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่และผลผลิต
โดยรวมเพิ่มขึ้น	

		 1.	เปิดตล�ดต�มข้อตกลง	WTO	ทั้ง

	 ปริม�ณในโควต�อัตร�ภ�ษีในและนอกโควต�และ

	 ในป	ี2555-2557	จดัสรรปรมิ�ณนำ�เข�้เมลด็ก�แฟ

	 ในโควต�	5.25	ตัน	และก�แฟสำ�เร็จรูปในโควต�

	 ปริม�ณ	134	ตัน	

2.	เพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตและลดต้นทุนก�รผลิต

	 โดยก�รจดัระบบในพืน้ทีป่ลกู	พฒัน�	สง่เสรมิก�รใช้

	 ทรัพย�กรดินอย่�งมีประสิทธิภ�พ	 ปรับปรุงสวน

	 ก�แฟเสื่อมโทรม	

3.	เพิ่มมูลค่�ผลิตภัณฑ์ก�แฟ	

4.	พฒัน�	และสง่เสรมิด�้นก�รสร�้งเสถยีรภ�พร�ค�	

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

	 ตล�ดภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ	

¡ÒÃµÅÒ´

ÁÒµÃ¡ÒÃ

¡ÒÃ¼ÅÔµ



13.74 12.37 5.94 3.92 11.90 11.73 8.34 4.44 5.04 6.40 10.66 5.52 เชียงร�ย	เชียงใหม่	

น่�น	แพร่	

แม่ฮ่องสอน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทย

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

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

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2557

หมายเหตุ	:	ข้อมูลร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร

หน่วย : ร้อยละ

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทย
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เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 100,000

10,001-100,000

≤ 10,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



¡ÒÃ¼ÅÔµ
ร� ก�ร 555  556  557  

การค้า
ร� ก�ร 555 556 557 

ชา

ที่มา	:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร			1/	องค์ก�รอ�ห�รและเกษตรแห่งสหประช�ช�ติ	
2/	กรมศุลก�กร				3/	ระบบส�รสนเทศก�รผลิตท�งด้�นเกษตร	กรมส่งเสริมก�รเกษตร

หมายเหตุ	:	 *	ประม�ณก�ร		

	 	 n.a.	หม�ยถึง	ยังไม่มีข้อมูล		

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

1.	 การค้าของโลก	(ล้านตัน)	1/ 1.90 1.93 n.a.

2.	 ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%) 0.07 0.08 n.a.

3.	 นำาเข้า	2/

-	ชาแห้ง	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 7,742	 4,722	 4,404

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 359.87	 374.06	 462.00

		 	 ช�ดำ�	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	5,444		 	2,988		 	2,988	

		 	 	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	217.58		 	223.07		 	280.00	

		 	 ช�เขียว	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	2,298		 	1,733		 	1,416	

	 	 	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	142.29		 	151.00		 	182.00	

	 -	ผลิตภัณฑ์ชา   

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 241	 272	 261

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 81.82	 73.73	 107.43

4.	 ส่งออก2/

-	ชาแห้ง

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 1,428	 1,582	 1,600

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 177.29	 212.03	 269.63

		 	 ช�ดำ�	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	895		 	584		 	781	

		 	 	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	85.87		 	92.66		 	144.33	

		 	 ช�เขียว	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	533		 	998		 	819	

		 	 	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	91.42		 	119.37		 	125.30	

	 -	ผลิตภัณฑ์ชา	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 9,768	 12,159	 12,952

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 339.67	 397.16	 619.02

5.	 ราคานำาเข้า-ส่งออก	(บาท/กก.)2/   

		 ร�ค�นำ�เข้�ช�แห้ง	 46.48 79.21 106.20

		 ร�ค�นำ�เข้�ผลิตภัณฑ์ช�		 339.78	 270.88	 392.95

		 ร�ค�ส่งออกช�แห้ง		 124.16	 133.99	 169.27

		 ร�ค�ส่งออกผลิตภัณฑ์ช�		 34.77	 32.66	 46.96

6.	 คู่ค้าที่สำาคัญ	 							ไต้หวัน	กัมพูช�	สหรัฐอเมริก�	 	

7.	 คู่แข่งที่สำาคัญ	 							อินเดีย	จีน	ศรีลังก�		

ปลูก : ตลอดปีโดยเฉพาะต้นฤดูฝน    

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

1.	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	(ไร่)	 128,875	 132,229	 134,058

2.	ผลผลิตชาสด	(ตัน)	 74,103	 77,090	 79,094

3.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 575	 583	 590

4.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	   

	 -	ช�อัสสัมสด	 8,131	 8,322	 6,160

	 -	ช�จีนสด	 30,345	 31,134	 34,509

5.	ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)	3/   

	 -	ช�อัสสัมสด	 30,390	 24,570	 17,720

	 -	ช�จีนสด	 87,360	 127,660	 80,000

6.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)   

	 -	ช�อัสสัมสด	 22,259	 16,248	 11,560

	 -	ช�จีนสด						 57,015	 96,526	 45,491

7.	มาตรฐาน

	 -	ประก�ศของกระทรวงส�ธ�รณสุข	ฉบับที่	196	ลงวันที่	19	ก.พ.	2543	 	 	

หมายเหตุ	:	ข้อมูลร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร 33

1.		ตั้งแต่ปี	2538	-	ปี	2549	
เปิดตล�ดต�มข้อตกลง	WTO		

ทั้งปริม�ณในโควต�	อัตร�ภ�ษีในโควต�
และนอกโควต�	และ	ในปี	2555	-	2557	
จัดสรรปริม�ณ	นำ�เข้�	625	ตัน	ช�ใบ	

ร้อยละ	30	ไม่เกิน	187.50	ตัน	และช�ผง	
ร้อยละ	70	ไม่เกิน	437.50	ตัน

2.	ส่งเสริมก�รปลูกช�จีนคุณภ�พดี
3.	ส่งเสริมก�รลงทุนและสนับสนุน

ก�รแปรรูปผลิตภัณฑ์ช�

ปริม�ณผลผลิตช�เพิ่มขึ้น	เนื่องจ�ก

เกษตรกรได้ทำ�ก�รตัดแต่งกิ่งและมีสภ�พ

อ�ก�ศเหม�ะสมต่อก�รแตกยอดอ่อน	จึงทำ�ให้

ผลผลิตเพิ่มขึ้น	นอกจ�กนี้ปัจจุบันช�เป็นที่ต้องก�ร

ทั้งตล�ดภ�ยในและภ�ยนอกประเทศ	ส่งผลให้ร�ค�ช�

อยู่ในเกณฑ์ดี	จูงใจให้เกษตรกรขย�ยเนื้อที่ปลูกช�แทน	

สวนผลไม้เก่�	และในที่ปล่อยว่�ง	ประกอบกับมีก�ร

ส่งเสริมจ�กภ�คเอกชน	ให้คำ�แนะนำ�ในด้�นก�ร

ดูแลบำ�รุงรักษ�ต้นช�ให้สมบูรณ์	ส�ม�รถ

เก็บผลผลิตที่มีคุณภ�พและปริม�ณ

เพิ่มขึ้น

ÁÒµÃ¡ÒÃ

¡ÒÃµÅÒ´

¡ÒÃ¼ÅÔµ

1.	ไทยส่งออกใบช�ไปประเทศ

ไต้หวัน	สหรัฐอเมริก�	และผลิตภัณฑ์

ช�ไป	สหรัฐอเมริก�	กัมพูช�	ต�มลำ�ดับ

2.	ไทยนำ�เข้�ใบช�จ�กประเทศจีน	

อินโดนีเซีย	และผลิตภัณฑ์ช�จ�กประเทศ

ไต้หวัน	สหรัฐอเมริก�	ต�มลำ�ดับ



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทย

0.28 4.45 15.18 28.67 4.48 4.88 0.77 2.01 21.22 13.92 3.12 1.02

จันทบุรี	ตร�ด	ระยอง

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

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

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
3 อันดับแรก

ปี 2557

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทย
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เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 500

< 500

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



¡ÒÃ¼ÅÔµ
ร� ก�ร 555  556  557 

การค้า
ร� ก�ร 555 556 557

พริกไทย

ที่มา	:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร				1/	International	Trade	centre				2/	กรมศุลก�กร	

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

1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 1,014	 1,007	 943

2.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 4,585	 2,574	 2,575

3.	ผลผลิต	(ตัน)	 2,241	 1,332	 1,174

4.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 489	 517	 456

5.	ต้นทุนการผลิต   

	 -	พริกไทยดำ�แห้ง	(บ�ท/ตัน)	 80,389	 81,425	 95,980

6.	ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

	 -	พริกไทยดำ�คละ		 176,390	 183,250	 243,840

7.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 96,001	 101,825	 147,860

8.	มาตรฐาน

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

   

1.	การค้าของโลก	(ล้านตัน)	1/	 0.35	 0.54	 n.a.

2.	ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%)	 0.07	 0.05	 n.a.

3.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 4,848	 5,940	 6,200

4.	นำาเข้า	2/

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	1,689		 	2,815		 	3,606	

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	407.19		 	566.44		 	840.00	

5.	ส่งออก	2/

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	345		 	275		 	330	

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	70.45		 	62.47		 	71.40	

6.	ราคาส่งออก	(บาท/กก.)	2/	 	204.31		 	227.28		 	216.50	

7.	คู่ค้าที่สำาคัญ

-	เม็ด	 	โปแลนด์	ออสเตรเลีย	อินเดีย	เยอรมนี	

		 -	ป่น	 ฮ่องกง	เนเธอร์แลนด์	สหร�ชอ�ณ�จักร			

	 	 	 ไต้หวัน		สหรัฐอเมริก�		 	

	8.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 ม�เลเซีย	อินเดีย	อินโดนีเซีย	เวียดน�ม	

	 	 	 ศรีลังก�		 	

ปลูก : ช่วงต้นฤดูฝน   

เก็บเกี่ยว : ม.ค.-ธ.ค. (เม.ย. และ ก.ย. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)  
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		-	คว�มต้องก�รใช้พริกไทยในประเทศมี

ปริม�ณ	6,200	ตัน	

		-	ก�รนำ�เข�้	ปี	2557		มีปรมิ�ณ	3,606	ตนั	

โดยส่วนใหญ่นำ�เข้�จ�กเวียดน�ม	 อินเดีย	

และอินโดนีเซีย	

	 เปดิตล�ดพรกิไทยภ�ยใตข้อ้ผกูพนั	WTO	

ยังคงเปิดตล�ดในโควต�	45	ตัน	อัตร�ภ�ษี

ในโควต�ร้อยละ	27		อัตร�ภ�ษีนอกโควต�

ร้อยละ	51	เพื่อควบคุมก�รนำ�เข้�

   

	 เนื้อที่ยืนต้นเพิ่มขึ้น	 เนื่องจ�กร�ค�ที่

เกษตรกรข�ยได้ในช่วงปีที่ผ่�นม�จูงใจให้

เกษตรกรขย�ยเนือ้ทีป่ลกูเพิม่ขึน้	โดยสว่นใหญ่

ปลกูแทนพ้ืนทีเ่ง�ะ	และลองกอง	สำ�หรบัเนือ้ที่

ใหผ้ลคอ่นข�้งทรงตวั	เนือ่งจ�กตน้พรกิไทย

ที่ปลูกใหม่จำ�นวนม�กเมื่อปี	2556	ยังไม่ได้

เริ่มให้ผลผลิต	

	 ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลลดลง	 เนื่องจ�ก

สภ�พอ�ก�ศไมเ่อ้ืออำ�นวยมฝีนตกชกุในชว่ง

ติดดอกออกผล

1.	เพิม่ประสทิธภิ�พก�รผลติ		และสง่เสรมิ

	 ให้เกษตรกรผลิตสินค้�ต�มหลัก	GAP

2.	สนับสนุนให้มีก�รปลูกพริกไทยอินทรีย์		

	 เพื่อสร้�งมูลค่�เพิ่ม		 	

3.	ให้	มกอช.	จัดทำ�ม�ตรฐ�นพริกไทย

4.	สนับสนุนให้โรงง�นแปรรูปได้รับก�ร

	 รบัรองม�ตรฐ�นทีด่	ี(GMP)	เพ่ือใหส้นิค�้

	 พรกิไทยไดม้�ตรฐ�นก�รส่งออกต�มคว�ม

	 ต้องก�รของตล�ด	 	 	

¡ÒÃ¼ÅÔµ ¡ÒÃµÅÒ´ ÁÒµÃ¡ÒÃ



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะพร้าวของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

5.31 5.80 6.56 8.61 8.65 9.30 10.02 11.17 10.51 9.09 7.72 7.26 ประจวบคีรีขันธ์	

ชุมพร	สุร�ษฏร์ธ�นี	

นครศรีธรรมร�ช	ปัตต�นี

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

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

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2557
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เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 50,000

10,001-50,000

2,001-10,000

≤ 2,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



¡ÒÃ¼ÅÔµ
ร� ก�ร 555  556  557 

การค้า
ร� ก�ร 555 556 557 

มะพร้าว

ที่มา	:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร				1/	กรมศุลก�กร			

หมายเหตุ	:	อัตร�แปลง	มะพร้�ว	1	ผล	=	1.25	กก.	 	

1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 280,344	 273,085	 268,984

2.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 1,332,484	 1,303,770	 1,294,539

3.	ผลผลิต	(ตัน)	 1,056,658	 1,010,033	 1,000,320

4.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 793	 775	 773

5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 4,378	 4,139	 4,243

6.	ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

	 -	มะพร้�วผลแห้งทั้งเปลือกชน�ดใหญ่		 4,762	 6,712	 9,168

7.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 384	 2,573	 4,925

1.	 ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 	1,084,030			1,047,580		 	1,089,590	
2.	 นำาเข้า	1/

	 -	มะพร้�วผลแห้ง	 	 	
	 		ปริม�ณ	(ตัน)	 	27,365		 	37,555		 	89,270	
	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	225		 	206		 	656	
	 -	กะทิสำ�เร็จรูป   
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	8,763		 	19,818		 	27,793	
	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	244		 	567		 	1,054	
3.	ส่งออก	1/	

	 -	มะพร้�วผลสด	 		
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 46,449		 	50,884		 	60,797		
	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 754		 	869		 	1,347	
	 -	มะพร้�วฝอย	 		
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 3,063		 	1,839		 	3,441	
	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 171		 	132		 	324	
	 -	กะทิสำ�เร็จรูป   
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	117,845		 	143,240		 	179,297	
	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	5,901		 	6,899		 	9,721	
4.	 ราคานำาเข้า		(บาท/ตัน)	1/   
	 -	มะพร้�วผลแห้ง	 	8,120		 	5,490		 	7,351	
	 -	กะทิสำ�เร็จรูป	 	27,881		 	28,592		 	37,938	
5.	 ราคาส่งออก		(บาท/ตัน)	1/   
	 -	มะพร้�วผลสด	 	16,235		 	17,090		 	22,148	
	 -	มะพร้�วฝอย	 	55,963		 	71,560		 	94,231	
	 -	กะทิสำ�เร็จรูป	 	50,076		 	48,161		 	54,217	
6.	 คู่ค้าที่สำาคัญ   
	 -	มะพร้�วผลสด	 สหรัฐอเมริก�	จีน	ฮ่องกง	ออสเตรเลีย		
	 -	มะพร้�วฝอย	 บร�ซิล	ตุรกี	สหรัฐอเมริก�		
	 -	กะทิสำ�เร็จรูป	 สหรัฐอเมริก�	สหร�ชอ�ณ�จักร	ออสเตรเลีย
7.	 คู่แข่งที่สำาคัญ	 ฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย		เวียดน�ม	

ปลูก : ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน 

เก็บเกี่ยว : ม.ค.-ธ.ค. (ก.ค.-ก.ย. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)
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¡ÒÃµÅÒ´
¡ÒÃ¼ÅÔµ

ÁÒµÃ¡ÒÃ

1.	โครงก�รรักษ�เสถียรภ�พร�ค�มะพร้�ว	ปี	2555	 	
เป้าหมาย	 รับซื้อเนื้อมะพร้�วแห้งคว�มชื้น	5%	ปริม�ณ	9,000	ตัน	ระยะเวล�โครงก�ร	1	กันย�ยน	2555	-	20	กรกฎ�คม	2556	

	 งบดำ�เนินง�น	66.87	ล้�นบ�ท	มีจังหวัดเข้�ร่วมโครงก�ร	8	จังหวัด	
ผลการดำาเนินงาน	รับซื้อเนื้อมะพร้�วแห้งร้อยละ	94.95	ของเป้�หม�ย	และเบิกจ่�ยเงินร้อยละ	92.73	ของวงเงินงบประม�ณ	

2.	 ก�รบริห�รก�รนำ�เข้�	ภ�ยใต้กรอบ	WTO	AFTA	FTA	และ	ACMECS	กำ�หนดช่วงเวล�นำ�เข้�มะพร้�วผล	เนื้อมะพร้�วแห้ง	
	 และน้ำ�มันมะพร้�ว	เดือน	ม.ค.-พ.ค.	และ	พ.ย.-ธ.ค.

	 	 	 คว�มต้องก�รใช้มะพร้�วผลในประเทศ	 ขึ้นอยู่กับปริม�ณ

ผลผลิตในประเทศ	 โดยใช้เพื่อก�รบริโภคโดยตรงร้อยละ	 60	

ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตส�หกรรมกะทิสำ�เร็จรูปร้อยละ	35	และใช้

ในอตุส�หกรรมสกดัน้ำ�มนัมะพร�้วรอ้ยละ	5	ของผลผลติทัง้หมด

	 ก�รนำ�เข�้มะพร�้วผลและกะทสิำ�เรจ็รปู	มแีนวโนม้เพิม่ขึน้	

โดยนำ�ม�ใช้ในอุตส�หกรรมกะทกิระป๋องสำ�เรจ็รูปเพ่ือก�รสง่ออก

	 ก�รส่งออก	 ส่วนใหญ่อยู่ในรูปมะพร้�วผลสด	 และกะทิ

สำ�เรจ็รปู	โดยมแีนวโนม้เพิม่ขึน้อย�่งตอ่เนือ่ง	เนือ่งจ�กผูบ้รโิภค

ในต่�งประเทศมีคว�มนิยมบริโภคมะพร้�วผลสด	 และใช้กะทิ

สำ�เร็จรูปในก�รปรุงอ�ห�รเพ่ิมสูงข้ึน   

					เนื้อที่ให้ผล	ผลผลิต	และผลผลิตต่อไร่ของมะพร้�วลดลง	เนื่องจ�กก�ร

ระบ�ดอย�่งตอ่เนือ่งของหนอนหวัดำ�	แมลงดำ�หน�ม	และดว้งแรด	ตดิต่อกัน

หล�ยป	ีถงึแมใ้นปจัจบุนัจะเริม่มกี�รควบคุมได้ในบ�งพืน้ที	่โดยก�รใชตั้วควบคมุ

ชวีภ�พ	เช่น	แมลงตวัห้ำ�	ตวัเบยีน	และจลุนิทรยี	์และวธิที�งเคม	ีเชน่	ก�รฉดี

ส�รเคมีเข้�ลำ�ต้นของต้นมะพร้�ว	 แต่ก็ทำ�ให้สถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดลดลง

เพียงเล็กน้อย	เกษตรกรจึงหันไปปลูกพืชชนิดอื่น	เช่น	ย�งพ�ร�และป�ล์ม

น้ำ�มันแทน	ทั้งนี้ในปี	2557	ท�งภ�ครัฐจะมีโครงก�รสนับสนุนให้เกษตรกร

ปลูกมะพร้�วใหม่แทนต้นเก่�	 โดยท�งภ�ครัฐจะจัดพันธุ์มะพร้�วให้ซึ่งจะ

ส่งผลให้เนื้อที่ยืนต้นของมะพร้�วเพิ่มขึ้น	



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกลำ�ไยของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

9.02 5.24 4.55 2.07 0.96 0.24 16.10 37.67 4.59 6.33 4.03 9.20 เชียงใหม่	ลำ�พูน	

เชียงร�ย	จันทบุรี	

พะเย�

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

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

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2557

38

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 50,000

10,001-50,000

5,001-10,000

≤ 5,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



¡ÒÃ¼ÅÔµ
ร� ก�ร 555  556  557

การค้า
ร� ก�ร 555 556 557

ลำ�ไย

ที่มา	:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร				1/	กรมศุลก�กร			

หมายเหตุ	:	 อัตร�แปลง	ลำ�ไยสด	3.3	กก.	=	ลำ�ไยอบแห้งทั้งเปลือก	1	กก.

1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 232,323	 233,643	 232,446	

2.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 1,041,525	 1,038,108	 1,052,111

3.	ผลผลิต	(ตัน)	 877,176	 854,616	 995,108

4.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.) 842 823 946

5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 11,267	 12,220	 11,072

6.	ราคาท่ีเกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

	 -	ลำ�ไยเกรด	A		 24,240	 25,770	 25,370

	 -	ลำ�ไยเกรด	AA		 28,209	 29,529	 29,595

7.	ผลตอบแทนสุทธิลำาไยเกรด	A		 12,973	 13,550	 14,298

	 (บาท/ตัน)

8.	มาตรฐาน

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

	 -	ม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรเนื้อลำ�ไยอบแห้ง	มกษ,	8-2549

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

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

	 -	ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมลำ�ไยในภ�ชนะบรรจุ	มอก.	68-2531

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

2.	ส่งออก	1/

	 -	ลำ�ไยสด

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	455,663		 	413,400		 357,185

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	8,454		 	8,503		 7,934

	 -	ลำ�ไยอบแห้ง   

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	129,255		 	140,232		 196,688

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	3,783		 	4,026		 5,510

	 -	ลำ�ไยบรรจุภ�ชนะอัดลม   

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	11,472		 	12,274		 11,641

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	602		 	633		 601

	 -	ลำ�ไยแช่แข็ง   

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	29		 	55		 45

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	4		 	9		 7

3.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	1/   

	 -	ลำ�ไยสด		 	18,553		 	20,569		 22,212

	 -	ลำ�ไยอบแห้ง		 	29,269		 	28,711		 28,014

	 -	ลำ�ไยบรรจุภ�ชนะอัดลม	 	52,507		 	51,586		 51,625

	 -	ลำ�ไยแช่แข็ง		 	132,099		 	169,572		 160,626

4.	คู่ค้าที่สำาคัญ

	 -	ลำ�ไยสด	 จีน	เวียดน�ม	อินโดนีเซีย		 	

	 -	ลำ�ไยอบแห้ง	 เวียดน�ม	จีน	เมียนม�ร์		 	

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

	 -	ลำ�ไยแช่แข็ง	 ญี่ปุ่น	ออสเตรเลีย	สหรัฐอเมริก�	 	

5.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 เวียดน�ม	จีน		

ปลูก : ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน 

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

¡ÒÃ¼ÅÔµ
¡ÒÃµÅÒ´

ÁÒµÃ¡ÒÃ

  1.	เป็นผู้ส่งออกร�ยใหญ่ของโลก	มูลค่�ก�รส่งออกปีละ	10,000	ล้�นบ�ท
		 2.	ปจัจบุนั	มลีง้ดำ�เนนิก�รโดยช�วจนีและเวยีดน�ม	เข�้ม�รวบรวมลำ�ไย
	 เพื่อส่งออกไปจีน	เวียดน�ม	อินโดนีเซีย	และประเทศอื่นๆ		
3.	ตล�ดที่มีศักยภ�พ	ได้แก่	เวียดน�ม	สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์	สหภ�พยุโรปและอเมริก�	
4.	ข้อจำ�กัดด้�นก�รตล�ด    
	 -	จีนกำ�หนดส�รซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้�งในเนื้อลำ�ไย	 ไม่เกิน	 50	 มิลลิกรัม/กิโลกรัม		
ขณะที่ม�เลเซียกำ�หนดไม่เกิน	30	มิลลิกรัม/กิโลกรัม    
	 -	อินโดนีเซีย	ตั้งแต่	1	ม.ค.	57	อนุญ�ตนำ�เข้�ได้ไม่จำ�กัดจำ�นวน	โดยผู้นำ�เข้�ต้องแจ้ง
คว�มประสงค์ในช่วง	6	เดือนแรก	และ	6	เดือนหลังกับกระทรวงก�รค้�	โดยต้องแจ้งก่อน
ล่วงหน้�	3	เดือน	และนำ�เข้�จริงไม่ต่ำ�กว่�ร้อยละ	80	ของปริม�ณที่แจ้ง	นอกจ�กนี้ผู้นำ�เข้�
ต้องยื่นร�ยละเอียดด้�น	GAP	และ	GMP	 	 	
	 -	สหรัฐอเมริก�	กำ�หนดให้ผลสดต้องผ่�นก�รฉ�ยรังสีแกรมม่�   

	 	 	 	 	 	 	 	 เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มขึ้นในแหล่งผลิต

ภ�คกล�งเกษตรกรปลกูลำ�ไยแทนไมผ้ลชนิดอืน่	และมนัสำ�ปะหลงั	

เน่ืองจ�กภ�คกล�งผลติลำ�ไยนอกฤดมูพีืน้ทีเ่หม�ะสม	เกษตรกร

ข�ยไดร้�ค�ด	ีผลผลติต่อไรเ่พิม่ขึน้	เนือ่งจ�ก	ป	ี2557	อ�ก�ศ

หน�วเย็นต่อเน่ือง	 เอื้ออำ�นวยต่อก�รออกดอกติดผลและ

เกษตรกรดแูลเอ�ใจใส่จ�กร�ค�ดตีอ่เนือ่งในชว่ง	2	ปทีีผ่�่นม�

และมกี�รสง่เสรมิให้คว�มรูเ้กษตรกรในก�รผลติลำ�ไยนอกฤดู

ดำาเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ผลไม้ไทย	ปี	2553-2557	ได้แก่	 	

กลยุทธ์ที่	1	พัฒน�ศักยภ�พก�รผลิต	เช่น	ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิต	ก�รผลิตนอกฤดู	ก�รจัดก�รหลังเก็บเกี่ยว	

	 สร้�งคว�มเข้มแข็งของกลุ่มผู้ผลิต	สร้�งเครือข่�ยก�รผลิตก�รตล�ด	พัฒน�ฐ�นข้อมูลผลไม้		

กลยุทธ์ที่	2	 พัฒน�ตล�ดในประเทศ	เช่น	เพิ่มประสิทธิภ�พส่งเสริมก�รกระจ�ยนอกแหล่งผลิต	ส่งเสริมก�รบริโภค	เพิ่มประสิทธิภ�พ

	 	 ก�รกำ�กับดูแลก�รนำ�เข้�ผลไม้   

	 กลยุทธ์ที่	3	 พัฒน�ตล�ดส่งออก	เช่น	สนับสนุนก�รตั้งศูนย์กระจ�ยสินค้�ในต่�งประเทศ	แก้ไขกฎระเบียบก�รส่งออก/นำ�เข้�	พัฒน�

	 	 ระบบโลจิสติกส์	 	
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ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทย

0.99 0.71 1.75 19.35 26.32 16.77 7.48 11.98 8.28 2.44 2.12 1.81 จันทบุรี	ชุมพร	ระยอง	

ยะล�	นครศรีธรรมร�ช

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

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

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2557

40

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 50,000

10,001-50,000

2,001-10,000

≤ 2,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



¡ÒÃ¼ÅÔµ
ร� ก�ร 555  556  557

การค้า
ร� ก�ร 555 556 557

ทุเรียน

ที่มา	:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร				1/	กรมศุลก�กร			 	 	 	 	
หมายเหตุ	:	 อัตร�แปลง	 ทุเรียนสด	10	กก.	 =	 ทุเรียนอบแห้ง	1	กก.				ทุเรียนสด	6	กก.	=	ทุเรียนกวน	1	กก.	
	 ทุเรียนสด	1	กก.	=	ทุเรียนแช่แข็งเฉพ�ะเนื้อ	0.33	กก.	 	 	 	 	 	

1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 121,049	 120,152	 121,824	

2.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 581,684	 577,235	 570,425

3.	ผลผลิต	(ตัน)	 524,469	 569,313	 631,631

4.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 902	 986	 1,107

5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 16,807	 16,231	 15,123

6.	ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)    

	 -	ทุเรียนพันธุ์หมอนทองคละ	 31,920	 40,450	 34,290

7.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 15,113	 24,219	 19,167

8.	มาตรฐาน

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

   

1.	 ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 152,441	 182,492	 238,622

2.	 ส่งออกรวม	(ตันสด)	1/	 371,946	 386,746	 393,009

	 -	 ทุเรียนสด	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 351,124	 367,057	 369,602	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 6,195	 7,345	 12,436

	 -	 ทุเรียนแช่แข็ง	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 13,895	 13,662	 17,143	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)		 734		 	877		 1,131

	 -	 ทุเรียนกวน	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 501	 230	 455

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 44		 	29		 58

	 -	 ทุเรียนอบแห้ง	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 392		 	465		 353

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 194		 	279		 218

3.	 ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	1/   

	 -	 ทุเรียนสด	 17,644	 20,010	 33,646

	 -	 ทุเรียนแช่แข็ง	 52,851	 64,158	 65,995

	 -	 ทุเรียนกวน	 88,161	 124,311	 127,534

	 -	 ทุเรียนอบแห้ง	 493,450	 600,540	 615,886

4.	 คู่ค้าที่สำาคัญ   

	 -	 ทุเรียนสด	 ฮ่องกง	จีน	ไต้หวัน			

	 -	 ทุเรียนแช่แข็ง	 จีน	สหรัฐอเมริก�	แคน�ด�		

	 -	 ทุเรียนกวน	 สหร�ชอ�ณ�จักร	รัสเซีย		ฮ่องกง			

	 -	 ทุเรียนอบแห้ง	 จีน	ฮ่องกง	เมียนม�ร์	

5.	 คู่แข่งที่สำาคัญ						 เวียดน�ม	ม�เลเซีย	ออสเตรเลีย	 	

ปลูก : ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน 

เก็บเกี่ยว : ม.ค.-ธ.ค. (เม.ย.-มิ.ย เป็นช่วงผลพลิตออกมาก)
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			 1.	เป็นผู้ส่งออกร�ยใหญ่ของโลก	 สัดส่วนก�รตล�ดร้อยละ	80	

			 2.	ตล�ดที่มีศักยภ�พสำ�หรับทุเรียนสด	 ได้แก่	 เวียดน�ม	 และ

	 	 เก�หลีใต้	

3.	อินโดนีเซีย	ตั้งแต่	1	ม.ค.	57	อนุญ�ตนำ�เข้�ได้ไม่จำ�กัดจำ�นวน	โดยผู้นำ�เข้�

	 ต้องแจ้งคว�มประสงค์ในช่วง	6	เดือนแรก	และ	6	เดือนหลังกับกระทรวง

	 ก�รค้�โดยต้องแจ้งก่อนล่วงหน้�	3	เดือน	และนำ�เข้�จริงไม่ต่ำ�กว่�ร้อยละ

	 80	 ของปริม�ณที่แจ้ง	 นอกจ�กนี้ผู้นำ�เข้�ต้องยื่นร�ยละเอียดด้�น	 GAP	

	 และ	GMP

			 เนือ้ทีใ่ห้ผลทเุรยีนลดลง	เนือ่งจ�กแหล่งผลิตท�งภ�คกล�ง

และภ�คใตเ้กษตรกรไดโ้คน่ตน้ทเุรยีนทีม่อี�ยมุ�กเพือ่ปลกูใหม	่ทัง้น้ีในป	ี2556	

ร�ค�ย�งพ�ร�	และป�ล์มน้ำ�มันยงัอยูใ่นเกณฑดี์	เกษตรกรจึงปรบัเปลีย่นม�

ปลกูย�งพ�ร�	และป�ลม์น้ำ�มนัแทน	ในพ้ืนทีท่ีท่เุรยีนต�ยดว้ยโรคร�กเน�่

โคนเน�่ซึง่ไมส่�ม�รถปลกูทเุรยีนได้อกี	สำ�หรบัผลผลติตอ่ไรเ่พ่ิมขึน้เนือ่งจ�ก

สภ�พภูมิอ�ก�ศเอื้ออำ�นวยต่อก�รออกดอกและติดผล

	 	 ดำ�เนนิก�รภ�ยใตย้ทุธศ�สตรผ์ลไมไ้ทย	

ปี	2553-2557	ได้แก่		

กลยุทธ์ที่	1	พัฒน�ศักยภ�พก�รผลิต	เช่น	ก�รเพิ่ม

ประสิทธิภ�พก�รผลิต	 ก�รผลิตนอกฤดู	 ก�รจัดก�ร

หลงัเกบ็เกีย่ว	สร�้งคว�มเขม้แขง็ของกลุม่ผูผ้ลติ	สร�้ง

เครือข่�ยก�รผลิตก�รตล�ด	พัฒน�ฐ�นข้อมูลผลไม้	

กลยุทธ์ที่	 2	 พัฒน�ตล�ดในประเทศ	 เช่น	 ก�ร

เพ่ิมประสิทธิภ�พส่งเสริมก�รกระจ�ยนอกแหล่งผลิต	

ส่งเสริมก�รบริโภค	 เพิ่มประสิทธิภ�พก�รกำ�กับดูแล

ก�รนำ�เข้�ผลไม้

กลยุทธ์ที่	3	พัฒน�ตล�ดส่งออก	เช่น	สนับสนุน

ก�รตั้งศูนย์กระจ�ยสินค้�ในต่�งประเทศ	 แก้ไขกฎ

ระเบียบก�รส่งออก/นำ�เข้�	พัฒน�ระบบโลจิสติกส์

¡ÒÃµÅÒ´
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ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทย

0.02 0.02 0.09 1.22 14.33 32.43 25.90 16.25 7.82 0.85 0.36 0.71 จันทบุรี	

นครศรีธรรมร�ช	ชุมพร	

ตร�ด	ระยอง

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

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

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2557

42

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 20,000

5,001-20,000

2,001-5,000

≤ 2,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



¡ÒÃ¼ÅÔµ
ร� ก�ร 555  556  557 

การค้า
ร� ก�ร 555 556 557 

มังคุด

ที่มา	:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร				1/	กรมศุลก�กร			 	 	 	 	

      

1.	 จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 88,503	 87,291	 85,992

2.	 เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 406,954	 409,462	 412,605

3.	 ผลผลิต	(ตัน)	 210,478	 279,263	 289,359

4.	 ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 517	 682	 701

5.	 ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 16,257	 13,546	 13,388

6.	 ราคาท่ีเกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

	 -	มังคุดคละ		 17,040	 18,900	 20,180

7.	 ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 783	 5,354	 6,792

8.	 มาตรฐาน

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

1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 60,857	 63,398	 93,521

2.	ส่งออกรวม	(ตันสด)	1/	 149,398	 215,865	 195,838

	 -	มังคุดสด	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 148,844	 215,182	 195,108

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 2,874	 4,251	 4,781

	 -	มังคุดแช่แข็ง	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 554	 683	 729

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 45	 45	 55

3.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	1/   

	 -	มังคุดสด	 19,311	 19,757	 24,503

		 -	มังคุดแช่แข็ง	 81,215	 66,095	 74,933

4.	คู่ค้าที่สำาคัญ   

		 -	มังคุดสด	 เวียดน�ม	จีน	ฮ่องกง		 	

		 -	มังคุดแช่แข็ง	 เก�หลีใต้	ไต้หวัน	ญี่ปุ่น		 	

5.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 อินโดนีเซีย	เวียดน�ม		 	

ปลูก : ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน 

เก็บเกี่ยว : ม.ค.-ธ.ค. (มิ.ย.-ก.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)
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1.	ส่งออกร้อยละ	70	ของผลผลิตทั้งหมด	ส่วนใหญ่ในรูปผลสด	

2.	ป	ี2555	-	2557	เวยีดน�มนำ�เข�้มงัคดุไทยเพิม่ขึน้รอ้ยละ	40	และ

	 ส่งออกต่อไปยังประเทศที่	 3	 ได้แก่	 จีน	 โดยใช้สิทธิก�รค้�

	 ช�ยแดน	

3.	ตล�ดที่มีศักยภ�พ	ได้แก่	เก�หลีใต้	

4.	น้ำ�มังคุดพร้อมดื่มมีก�รขย�ยตัวเพิ่มขึ้น

5.	ก�รส่งออกผลสดไปสหรัฐอเมริก�ต้องผ่�นก�รฉ�ยรังสีแกรมม่�	

	 เนื้อที่ให้ผลมังคุดเพิ่มขึ้น	จ�กก�รขย�ยเนื้อที่ปลูกใหม่	ปี	2550	

เริม่ใหผ้ลในป	ี2557	สว่นผลผลติตอ่ไรเ่พ่ิมข้ึน	เนือ่งจ�กสภ�พอ�ก�ศ

ในภ�คเหนือ	และภ�คใต้เอื้ออำ�นวยต่อก�รติดดอกออกผล	ยกเว้น

ภ�คตะวันออกที่ผลผลิตต่อไร่ลดลง	 เนื่องจ�กปีที่แล้วมังคุดออกผล

ดกม�กส่งผลให้ปีนี้คว�มสมบูรณ์ของต้นลดลง	 ก�รออกดอกติดผล

ลดลงด้วย	

ดำ�เนินก�รภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ผลไม้ไทย	ปี	2553-2557	ได้แก่

  กลยุทธ์ท่ี	1	 พัฒน�ศักยภ�พก�รผลิต	 เช่น	 ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิต	 ก�รผลิตนอกฤดู	

	 	 ก�รจัดก�รหลังเก็บเกี่ยว	 สร้�งคว�มเข้มแข็งของกลุ่มผู้ผลิต	 สร้�งเครือข่�ยก�รผลิต

	 	 ก�รตล�ด	พัฒน�ฐ�นข้อมูลผลไม้	 	

กลยุทธ์ที่	2	 พฒัน�ตล�ดในประเทศ	เช่น	ก�รเพิม่ประสทิธภิ�พสง่เสรมิก�รกระจ�ยนอกแหลง่ผลติ

	 	 ส่งเสริมก�รบริโภค	เพิ่มประสิทธิภ�พก�รกำ�กับดูแลก�รนำ�เข้�ผลไม้

กลยุทธ์ที	่3	 พัฒน�ตล�ดส่งออก	เช่น	สนับสนุนก�รตั้งศูนย์กระจ�ยสินค้�ในต่�งประเทศ	แก้ไขกฎ

	 	 ระเบียบก�รส่งออก/นำ�เข้�	พัฒน�ระบบโลจิสติกส์



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทย

0.78 18.89 41.10 23.80 12.34 2.34 0.58 0.08 0.09 จันทบุรี	ตร�ด	

นครศรีธรรมร�ช	

สุร�ษฎร์ธ�นี	นร�ธิว�ส

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

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

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2557

44

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 5,000

2,001-5,000

501-2,000

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



¡ÒÃ¼ÅÔµ
ร� ก�ร 555  556  557 

การค้า
ร� ก�ร 555 556 557

เงาะ

1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 52,864	 50,084	 47,666

2.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 314,698	 299,433	 283,157

3.	ผลผลิต	(ตัน)	 334,087	 315,614	 321,710

4.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 1,062	 1,054	 1,136

5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 9,250	 9,724	 9,457

6.	ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

	 -	 เง�ะโรงเรียนคละ	 	13,390		 	21,010		 	18,340	

7.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 	4,140		 	11,286		 	8,883	

8.	มาตรฐาน

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

   

1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 313,594	 301,565	 309,589

2.	ส่งออกรวม	(ตันสด)	1/	 20,493	 14,049	 12,121

	 -	เง�ะสด	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 11,242	 4,222	 3,882

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 165.68	 147.84	 119.61

	 -	เง�ะบรรจุภ�ชนะอัดลม	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 3,620		 	2,689	 2,404

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 216.60		 	155.87		 145.97

	 -	เง�ะสอดไส้สับปะรดในนำ้�เชื่อม		 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 5,986		 	8,467		 6,826

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 234.19		 	321.99		 277.84

3.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	1/   

	 -	เง�ะสด		 14,738	 35,013	 30,807

	 -	เง�ะบรรจุภ�ชนะอัดลม		 59,834	 57,954	 60,725

	 -	เง�ะสอดไส้สับปะรดในนำ้�เชื่อม		 39,120	 38,030	 40,701

4.	คู่ค้าที่สำาคัญ   

	 -	เง�ะสด		 สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์	เวียดน�ม	ซ�อุดิอ�ระเบีย

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

	 -	เง�ะสอดไส้สับปะรดในนำ้�เชื่อม		สหรัฐอเมริก�	ม�เลเซีย	เยอรมนี	 	

5.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 อินโดนีเซีย	เวียดน�ม	 	

ปลูก : ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน 

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

ที่มา	:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร				1/	กรมศุลก�กร			 	

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

	 	 เง�ะสด	0.734	กก.	 =	 เง�ะสอดไส้สับปะรดในนำ้�เชื่อม	1	กก.	
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	 	 	 	 	 เนื้อที่ให้ผลลดลง	 เนื่องจ�กใน
แหล่งผลิตที่สำ�คัญ	 ได้แก่	 ภ�คกล�ง	
และภ�คใต	้เกษตรกรโคน่ตน้เง�ะทีม่อี�ยุ
ม�กให้ผลผลิตน้อยทิ้ง	 เพื่อปรับเปลี่ยน
ไปปลกูพชืท่ีทำ�ร�ยไดแ้ละผลตอบแทนที่
คุ้มค่�กว่�	เช่น	ทุเรียน	ขนุน	กล้วยไข่	
ลำ�ไย	ย�งพ�ร�	และป�ลม์น้ำ�มนั	สำ�หรบั
ผลผลติตอ่ไรเ่พิม่ขึน้	เนือ่งจ�กสภ�พดนิ
ฟ�้อ�ก�ศมคีว�มเหม�ะสมและเอือ้อำ�นวย
ตอ่ก�รออกดอกตดิผลของเง�ะ	กล�่วคอื	
มีสภ�พอ�ก�ศเย็นแต่ไม่หน�วม�กและ
สลับกับมีอ�ก�ศอบอุ่นตลอดช่วงเวล�
ของก�รเจรญิเตบิโตชอ่ดอกและออกผล
ประกอบกับต้นเง�ะที่เหลืออยู่	 และมี
คว�มสมบรูณ	์ออกชอ่ดอกและตดิผลได้
เตม็ที	่ส่งผลให้ผลผลติตอ่ไรแ่ละผลผลติ	
โดยรวมเพิ่มขึ้น	

1.	บริโภคในประเทศร้อยละ	95
2.	ตล�ดท่ีมศัีกยภ�พ	1)	เง�ะสด	ไดแ้ก่
	 ซ�อุดอิ�ระเบยี	บ�ห์เรนและก�ต�ร	์2)	
	 เง�ะกระปอ๋ง	ไดแ้ก	่โปรแ์ลนด์	เยอรมนี
	 และป�กสีถ�น	3)	เง�ะสอดไสฯ้	ไดแ้ก่	
	 เมียนม�ร์	ฮ่องกง	สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์
3.	ข้อจำ�กัดด้�นก�รตล�ด
	 -	จนี	มปีญัห�ก�รข�ยสนิค�้	เนือ่งจ�ก
	 	 ปัจจุบันข�ยในลักษณะข�ยฝ�ก	
	 -	อินเดีย	มีปัญห�ก�รจำ�หน่�ยแบบ
	 	 ล๊อตใหญแ่ละระยะท�งไกล	ตอ้งใช้
	 	 ระบบทำ�คว�มเย็น	
	 -	สหรัฐอเมริก�	กำ�หนดให้ต้องผ่�น
	 	 ก�รฉ�ยรังสีแกรมม่�	

¡ÒÃ¼ÅÔµ ¡ÒÃµÅÒ´ ÁÒµÃ¡ÒÃ

	 ดำ�เนินก�รภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ผลไม้ไทย	 ปี	

2553-2557	ได้แก่	 	

กลยทุธท์ี	่1	พฒัน�ศกัยภ�พก�รผลติ	เชน่	ก�ร

เพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิต	 ก�รผลิตนอกฤดู	

ก�รจัดก�รหลังเก็บเกี่ยว	 สร้�งคว�มเข้มแข็ง

ของกลุ่มผู้ผลิต	สร้�งเครือข่�ยก�รผลิตก�รตล�ด	

พัฒน�ฐ�นข้อมูลผลไม้

กลยุทธ์ที่	 2	 พัฒน�ตล�ดในประเทศ	 เช่น	

ก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พส่งเสริมก�รกระจ�ยนอก

แหล่งผลิต	ส่งเสริมก�รบริโภค	เพิ่มประสิทธิภ�พ

ก�รกำ�กับดูแลก�รนำ�เข้�ผลไม้

กลยทุธท่ี์	3	พฒัน�ตล�ดสง่ออก	เชน่	สนบัสนนุ

ก�รตัง้ศนูยก์ระจ�ยสนิค�้ในต�่งประเทศ	แกไ้ขกฎ

ระเบียบก�รสง่ออก/นำ�เข�้	พฒัน�ระบบโลจิสตกิส์



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกลิ้นจี่ของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกลิ้นจี่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกลิ้นจี่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกลิ้นจี่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกลิ้นจี่ของประเทศไทย

1.58 8.48 65.27 21.60 3.07 เชียงใหม่	เชียงร�ย	

น่�น	พะเย�	

สมุทรสงคร�ม

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

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

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2557

46

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 5,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



¡ÒÃ¼ÅÔµ
ร� ก�ร 555  556  557 

การค้า
ร� ก�ร 555 556 557 

ลิ้นจี่

1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 28,029	 27,051	 26,076

2.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 136,460	 132,984	 131,649

3.	ผลผลิต	(ตัน)	 65,763	 47,977	 69,560

4.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 	482		 	361		 	528

5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 14,506	 17,227	 14,382

6.	ราคาท่ีเกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

	 -	 ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยเกรด	A	 10,970	 17,960	 11,700

7.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 -3,536	 733	 -2,682

8.	มาตรฐาน    

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

1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 35,976	 38,959	 53,103

2.	ส่งออก	(ตันสด)1/	 29,787	 9,018	 16,456

	 -	ลิ้นจี่สด	 	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 11,642	 3,461	 8,138

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 228	 58	 137

	 -	ลิ้นจี่บรรจุภ�ชนะอัดลม	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 6,989		 	5,516		 8,139

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 341	 	307		 429

3.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	1/   

	 -	ลิ้นจี่สด	 	19,560		 16,880	 16,786

	 -	ลิ้นจี่บรรจุภ�ชนะอัดลม	 48,842		 55,582	 52,700

4.	คู่ค้าที่สำาคัญ

	 -	ลิ้นจี่สด	 จีน	ม�เลเซีย	สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์
	 -	ลิ้นจี่บรรจุภ�ชนะอัดลม	 ม�เลเซีย	สหรัฐอเมริก�	อินโดนีเซีย		 	

5.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 จีน	เวียดน�ม	 	

ปลูก : ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน 

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

ที่มา	:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร				1/	กรมศุลก�กร			
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1.	ส่งเสริมและพัฒน�ศักยภ�พก�ร

ผลิต	เช่น	ก�รจัดก�รหลังเก็บเกี่ยว	ก�รสร้�ง

คว�มเข้มแข็งของกลุ่มผู้ผลิต

2.	ส่งเสริมและพัฒน�ก�รเพิ่มมูลค่�	เช่น	พัฒน�

ผลิตภัณฑ์	และบรรจุภัณฑ์	3.	ส่งเสริมก�รบริโภคภ�ยใน

ประเทศ	และต่�งประเทศ

4.	เร่งเจรจ�กับนิวซีแลนด์	เปิดตล�ดก�รค้�ภ�ยใต้

ข้อตกลง	คว�มเป็นหุ้นส่วนท�งเศรษฐกิจที่ใกล้ชิด

กันยิ่งขึ้น	ไทย-นิวซีแลนด์	(TNZCEP)

ÁÒµÃ¡ÒÃ

	1.	บริโภคในประเทศร้อยละ	70	

ส่วนใหญ่ในรูปผลสด	 	

					2.	ตล�ดที่มีศักยภ�พ	1)	ลิ้นจ่ีสด	ได้แก่	

ม�เลเซีย	สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์	และเวียดน�ม	2)	ลิ้นจี่

กระป๋อง	ได้แก่	ออสเตรเลีย	และนิวซีแลนด์

					3.	กระทรวงก�รเกษตรสหรัฐได้อนุญ�ตให้นำ�เข้�ลิ้นจี่สด

จ�กเวียดน�มมีผลตั้งแต่	ตุล�คม	2557	โดยมีเงื่อนไขคือ	ต้อง

ปลูกในพื้นที่ที่ได้มีก�รลงทะเบียนและควบคุมศัตรูพืชจ�กกรม

ป้องกันพืชเวียดน�มมีก�รฉ�ยรังสีและมีใบรับรองจ�กกรม

ป้องกันพืชเวียดน�ม	และต้อง

ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดด้�นปริม�ณย�กำ�จัด

ศัตรูพืชที่ตกค้�งอย่�งเข้มงวด

¡ÒÃµÅÒ´
¡ÒÃ¼ÅÔµ

เนื้อที่ให้ผลลิ้นจี่ลดลง	

เนื่องจ�กเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูก

พืชเศรษฐกิจที่ให้ผลตอบแทนดีกว่�	เช่น	

ย�งพ�ร�	ลำ�ไย	สำ�หรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น

เนื่องจ�กสภ�พอ�ก�ศเอื้ออำ�นวยต่อก�ร

ติดดอกออกผล	ประกอบกับเกษตรกร

บำ�รุงดูแลรักษ�เพิ่มขึ้น



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกลองกองของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

0.04 0.38 4.43 17.56 31.46 28.95 13.87 2.84 0.47 จันทบุรี	นร�ธิว�ส	

ยะล�	ชุมพร	

นครศรีธรรมร�ช

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

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

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2557

48

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 20,000

10,001-20,000

2,001-10,000

≤ 2,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



¡ÒÃ¼ÅÔµ
ร� ก�ร 555  556  557 

การค้า
ร� ก�ร 555 556 557

¡ÒÃ¼ÅÔµ

¡ÒÃµÅÒ´

ÁÒµÃ¡ÒÃ

		 1.	บริโภคในประเทศร้อยละ	95	และส่งออก

	 	 ร้อยละ	5	ของผลผลิตทั้งหมด	

		 2.	ผลผลติมคีณุภ�พดเีปน็ทีต่อ้งก�รของตล�ด

ทัง้ในและต�่งประเทศแตม่ปีญัห�ในเรือ่งก�รกระจ�ยผลผลิต

รวมทั้งแมลงที่ติดไปกับช่อผล

3.	ตล�ดที่มีศักยภ�พ	ได้แก่	สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์	

	 1.	เนือ้ทีใ่หผ้ลรวมทัง้ประเทศลดลง

จ�กปีที่แล้ว	โดยเฉพ�ะในแหล่งผลิตที่สำ�คัญ	ใน

ภ�คใต	้เนือ่งจ�กเกษตรกรบ�งส่วนปรับเปลีย่นไป

ปลูก	ย�งพ�ร�	ป�ล์มน้ำ�มัน	และไม้ผลอื่น	ซึ่ง

ใหผ้ลตอบแทนทีด่กีว�่	แตแ่หลง่ผลติในภ�คเหนอื

และภ�คกล�ง	เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น	จ�กต้นที่ปลูก

ใหม่ในปี	2551	เริ่มให้ผลผลิต	ผลผลิตต่อไร่เพิ่ม

ขึ้นจ�กสภ�พภูมิอ�ก�ศ	ในปี	2557	เอื้ออำ�นวย

ต่อก�รออกดอกและติดผล	

	 2.	 ก�รปลูกลองกองแบบปลอดส�รพิษใน

ภ�คเหนอืเพือ่สง่ออกเวยีดน�มมแีนวโนม้เพ่ิมขึน้

ดำาเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ผลไม้ไทย	ปี	2553-2557	ได้แก่		
กลยทุธท์ี	่1	พฒัน�ศกัยภ�พก�รผลติ	เชน่	ก�รเพิม่ประสทิธิภ�พก�รผลติ	ก�รผลตินอกฤด	ูก�รจดัก�ร

	 	 หลงัเกบ็เกีย่วสร้�งคว�มเขม้แขง็ของกลุม่ผูผ้ลติ	สร�้งเครอืข�่ยก�รผลติก�รตล�ด	พฒัน�ฐ�นขอ้มลู
	 	 ผลไม้		
กลยุทธ์ท่ี	2	 พัฒน�ตล�ดในประเทศ	 เช่น	 เพิ่มประสิทธิภ�พส่งเสริมก�รกระจ�ยนอกแหล่งผลิต	 ส่งเสริม

	 	 ก�รบริโภค	เพิ่มประสิทธิภ�พก�รกำ�กับดูแลก�รนำ�เข้�ผลไม้   
	 กลยุทธ์ท่ี	3	 พัฒน�ตล�ดส่งออก	 เช่น	 สนับสนุนก�รตั้งศูนย์กระจ�ยสินค้�ในต่�งประเทศ	 แก้ไขกฎระเบียบ
	 	 ก�รส่งออก/นำ�เข้�	พัฒน�ระบบโลจิสติกส์
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ลองกอง

ที่มา	:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร					1/	กรมศุลก�กร			 	

1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 131,630	 126,214	 119,477

2.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 379,612	 371,285	 361,277

3.	ผลผลิต	(ตัน)	 122,988	 160,765	 177,978

4.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.) 324 433 493

5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 30,624	 23,388	 21,330

6.	ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

	 -	ลองกองคละ		 34,040	 20,690	 13,270

7.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 3,416	 -2,698	 -8,060

8.	มาตรฐาน

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

1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 120,415	 155,833	 177,283

2.	ส่งออก1/

	 -	 ลองกองสด	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 2,487		 	4,932		 695

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 47.49	 100.16	 15.65

3.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	1/	 19,093	 20,307	 22,505

4.	คู่ค้าที่สำาคัญ	 กัมพูช�	ฟิลิปปินส์	เวียดน�ม		

   

ปลูก : ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน   

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



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก
      

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

> 200,000

100,001-200,000

20,001-100,000

≤ 20,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะม่วงของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูก

> 200,000

100,001-200,000

20,001-100,000

≤ 20,000

ไม่มีเนื้อที่เพ

เนื้อที่เพาะปลูก

1.36 8.41 12.25 30.64 20.97 11.21 3.03 0.80 1.11 2.98 4.23 3.01 พิษณุโลก	เลย	

เชียงใหม่	นครร�ชสีม�	

ประจวบคีรีขันธ์

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

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

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2557



¡ÒÃ¼ÅÔµ
ร� ก�ร 555  556  557  

การค้า
ร� ก�ร 555 556 557

มะม่วง

ที่มา	:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร				1/	กรมศุลก�กร			 	 	 	 	

หมายเหตุ	:	*	ประม�ณก�ร	 	 	 	 	 	

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

1.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 2,046,280	 2,087,680	 2,131,590

2.	ผลผลิต	(ตัน)	 2,985,530	 3,141,950	 3,308,230

3.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 1,459	 1,505	 1,552

4.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 4,958	 5,263	 5,349

5.	ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)

	 -	มะม่วงคละ	 17,773	 23,360	 22,132

6.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 12,815	 18,097	 16,783

7.	มาตรฐาน

		 -	 ม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรมะม่วง	มกษ.	5-2546		 	

		 -	 ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมนำ�้มะม่วงในภ�ชนะบรรจุ	มอก.	519-2527	 	

1.	 ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 2,909,217		 	3,068,783	 3,219,265	

2.	 ส่งออกรวม	(ตันสด)	1/	 76,313		 	73,167		 88,965

	 -	มะม่วงสด	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 44,450	 33,035	 45,544

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 935	 853	 1,270

	 -	มะม่วงบรรจุภ�ชนะอัดลม	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 26,030	 30,457	 29,136

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 1,069		 	1,280	 1,308

	 -	มะม่วงอบแห้ง	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 250		 	618		 1,038

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 84		 	157		 241

	 -	มะม่วงแช่แข็ง	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 3,331	 3,492	 3,904

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 319	 352	 423

3.	 ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	1/   

	 -	มะม่วงสด	 21,031	 25,836	 27,882

	 -	มะม่วงบรรจุภ�ชนะอัดลม	 41,053	 42,020	 44,898

	 -	มะม่วงอบแห้ง	 335,548	 253,269	 231,903

	 -	มะม่วงแช่แข็ง	 95,802	 100,881	 108,286

4.	คู่ค้าที่สำาคัญ   

	 -	มะม่วงสด	 เก�หลีใต้	เวียดน�ม	ญี่ปุ่น			

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

	 -	มะม่วงอบแห้ง	 สหรัฐอเมริก�	ฮ่องกง	สหร�ชอ�ณ�จักร

	 -	มะม่วงแช่แข็ง	 ญี่ปุ่น	เก�หลีใต้	เนเธอร์แลนด์	 	

5.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 ฟิลิปปินส์	อินเดีย	 	

ปลูก : ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน  

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

      

หมายเหตุ	:	ร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร	 	 	 	 	 	
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	 	 1.	บริโภคในประเทศร้อยละ	98	ในรูปผลสด	 	

	 	 2.	ตล�ดทีม่ศีกัยภ�พสำ�หรบัมะมว่งน้ำ�ดอกไม	้คอื	ญีปุ่น่และเก�หลีใต้

	 โดยตล�ดญี่ปุ่นต้องก�รมะม่วงเกรดพรีเม่ียม	 มีระบบก�รค้�ที่เข้มงวด	 ขณะที่

	 ปัจจุบันตล�ดเก�หลีใต้ยังไม่เคร่งครัดเรื่องก�รตรวจส�รเคมีตกค้�งม�กนัก

3.	 ตล�ดที่มีศักยภ�พสำ�หรับมะม่วงเขียวเสวยและฟ้�ลั่น	คือ	เวียดน�ม

4.	 ตล�ดจีน	เวียดน�ม	ม�เลเซีย	และล�ว	รองรับผลผลิตจำ�นวนม�ก	ดังนั้น  

	 ก�รค้�ช�ยแดนมีบทบ�ทสำ�คัญต่อก�รค้�มะม่วงไทย

5.	 ตล�ดใหม่ที่มีศักยภ�พได้แก่	เก�หลีใต้	และออสเตรเลีย	 	

6.	 มีก�รส่งเสริมอัตลักษณ์	“มะม่วงน้ำ�ดอกไม้	ประเทศไทย”

							 	 เนื้อที่ให้ผลเพิ่มข้ึน	 เนื่องจ�กมีก�รส่งเสริมก�รขย�ยพื้นที่ปลูก
เพ่ือส่งออกจ�กภ�ครัฐในปี	 2550	 โดยก�รรวมกลุ่มมีทั้งก�รจัดตั้งเป็นสหกรณ์	
หรือวิส�หกิจชุมชน	 และก�รทำ�ก�รเกษตรแบบมีสัญญ�	 (Contract	 Farming)	
สำ�หรับสง่ออก	โดยเฉพ�ะตล�ดญีปุ่น่นยิมผลผลติทัง้ในรปูผลสด	และผลติภณัฑม์ะมว่ง
แช่แข็ง	 ส่วนผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	 เน่ืองจ�กเกษตรกรได้พัฒน�และปรับปรุงวิธี
ก�รผลิต	รวมถึงก�รที่ต้นมะม่วงมีอ�ยุม�กขึ้นทำ�ให้ทรงพุ่มใหญ่	ปริม�ณก�รติดผล
สูงขึ้น	ส่งผลให้ภ�พรวมผลผลิตทั้งประเทศเพิ่มขึ้น	

	 	 ดำ�เนนิก�รภ�ยใตย้ทุธศ�สตรผ์ลไมไ้ทย	

ปี	2553-2557	ได้แก่	 	

กลยุทธ์ที่	1	พัฒน�ศักยภ�พก�รผลิต	เช่น	ก�รเพิ่ม

ประสทิธภิ�พก�รผลติ	ก�รผลตินอกฤด	ูก�รจดัก�รหลงั

เกบ็เกีย่ว	สร�้งคว�มเขม้แขง็ของกลุม่ผูผ้ลิต	สร�้งเครอืข�่ย

ก�รผลิตก�รตล�ด	พัฒน�ฐ�นข้อมูลผลไม้	

กลยุทธ์ที่	2	พัฒน�ตล�ดในประเทศ	เช่น	ก�รเพิ่ม

ประสิทธิภ�พส่งเสริมก�รกระจ�ยนอกแหล่งผลิต	

ส่งเสริมก�รบริโภค	 เพิ่มประสิทธิภ�พก�รกำ�กับดูแล

ก�รนำ�เข้�ผลไม้

กลยุทธ์ที่	3	พัฒน�ตล�ดส่งออก	เช่น	สนับสนุน

ก�รตัง้ศนูย์กระจ�ยสินค�้ในต�่งประเทศ	แก้ไขกฎระเบียบ

ก�รส่งออก/นำ�เข้�	พัฒน�ระบบโลจิสติกส์

¡ÒÃµÅÒ´

ÁÒµÃ¡ÒÃ¡ÒÃ¼ÅÔµ



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกส้มเขียวหวานของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

19.58 16.44 9.37 3.09 1.47 0.96 1.35 2.98 3.05 7.77 16.11 17.83 เชียงใหม่	สุโขทัย	แพร่	

กำ�แพงเพชร	เชียงร�ย

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

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

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2557
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เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 1,000

201-1,000

≤ 200

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



ÁÒµÃ¡ÒÃ
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¡ÒÃ¼ÅÔµ
ร� ก�ร 555  556  557

การค้า
ร� ก�ร 555 556 557

1.	ปรับโครงสร้�งก�รผลิต

ส้มเขียวหว�นคุณภ�พสู่ระบบม�ตรฐ�น	GAP

2.	สร้�งม�ตรฐ�นสุขอน�มัยและระบบรับรองคุณภ�พ

3.	สร้�งมูลค่�	(Value	Creation)	โดยพัฒน�

						ก�รแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่

4.	สร้�งระบบก�รบริห�รจัดก�รให้มีประสิทธิภ�พ

ทั้งด้�นก�รผลิตและก�รตล�ด

ส้มเขียวหวาน

ที่มา	:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร				1/	กรมศุลก�กร			 	

1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 5,398	 5,030	 5,012

2.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 94,293	 86,258	 81,709

3.	ผลผลิต	(ตัน)	 185,084	 155,772	 137,726

4.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 1,963	 1,806	 1,686

5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 10,924	 12,076	 12,055

6.	ราคาท่ีเกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

	 -	 ส้มเขียวหว�นคละ		 30,330	 28,490	 33,590

7.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 19,406	 16,414	 21,535

8.	มาตรฐาน

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

1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)

2.	ส่งออก	(ตันสด)1/    

	 -	 ส้มเขียวหว�นสด	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	

	 -	 ส้มแมนด�รินสด	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	

	 -	 ส้มเปลือกบ�งอื่น	ๆ	สด	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	

	 -	 ส้มอื่น	ๆ	สด	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	

3.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	1/   

	 -	 ส้มเขียวหว�นสด	 	

	 -	 ส้มแมนด�รินสด	 	

	 -	 ส้มเปลือกบ�งอื่น	ๆ	สด	 	

4.	คู่ค้าที่สำาคัญ   

	 -	 ส้มเขียวหว�นสด	 จีน	ล�ว	เวียดน�ม	 	

	 -	 ส้มแมนด�รินสด	 ไต้หวัน	จีน	เมียนม�ร์		 	

	 -	 ส้มเปลือกบ�งอื่น	ๆ	สด	 เวียดน�ม	สิงคโปร์	จีน	 	

5.	คู่แข่งที่สำาคัญ		 จีน	เวียดน�ม	ฟิลิปปินส์	 	

	 183,641	 154,097	 131,048

		 1,443	 1,675	 6,678	

 81 161 321

	 1.14	 2.14	 5.59

	 75	 273	 219

 1.27 4.26 4.27

	 1,153	 1,077	 6,101

 34.40 17.63 216.26

	 124	 150	 37

	 4.45	 13.64	 3.84

	 14,147		 	13,336		 17,396

		 16,986		 	15,586		 19,507

	 29,838		 	16,376		 35,443

ปลูก : ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน    

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

เนื้อที่ให้ผล	ผลผลิต	ผลผลิตต่อไร่

ลดลง	เนื่องจ�กเกษตรกรมีก�รโค่นต้น

ส้มเขียวหว�นที่เป็นโรค	อ�ยุม�ก	ให้ผลผลิต

ต่ำ�ทิ้ง	นอกจ�กนี้ต้นทุนก�รผลิตยังคงสูง	

เนื่องจ�กข�ดแคลนเทคโนโลยีก�รผลิตที่เหม�ะสม

กิ่งพันธุ์ไม่มีคุณภ�พ	มีโรคและแมลงศัตรูพืช

ระบ�ด	โดยเฉพ�ะโรค	“กรีนนิ่ง”	เกษตรกร

จึงปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่ดูแลง่�ย

และให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่�

กว่�แทน

1.	บริโภคภ�ยในประเทศร้อยละ	

96	ของผลผลิตสดทั้งหมด

2.	นำ�เข้�ผลส้มสดจ�กจีนปีละประม�ณ	

140,000	ตัน		(ส้มแมนด�ริน	ร้อยละ	90)	เป็นผล

ม�จ�กก�รเปิดเสรีท�งก�รค้�ไทย-จีน	โดยเฉพ�ะ

			ในช่วงเดือน	ต.ค.-มี.ค

3.	ก�รส่งออกส่วนใหญ่	อยู่ในรูปผลิตภัณฑ์

						น้ำ�ส้มต่�ง	ๆ

4.	เวียดน�มมีศักภ�พในก�รผลิตและ

แข่งขันเพิ่มขึ้น

¡ÒÃµÅÒ´



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกส้มโอของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก
      

หมายเหตุ	:	ร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร	 	 	 	 	 	54

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 10,000

5,001-10,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

8.22 10.68 9.22 8.53 3.64 3.96 9.19 12.34 11.38 17.99 3.38 1.47 สมุทรสงคร�ม	

ปร�จีนบุรี	พิจิตร	

เชียงร�ย	นครปฐม

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

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

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2557



¡ÒÃ¼ÅÔµ
ร� ก�ร 555  556  557  

การค้า
ร� ก�ร 555 556 557

ส้มโอ

ที่มา	:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร				1/	กรมศุลก�กร		 	 	 	 	 	

หมายเหตุ	:	*	ประม�ณก�ร	 	 	 	 	 	

1.	 เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 179,070	 170,400	 167,000

2.	 ผลผลิต	(ตัน)	 245,500	 247,080	 245,490

3.	 ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 1,371	 1,450	 1,470

4.	 ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 8,731	 8,658	 8,638

5.	 ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

	 -	ส้มโอพันธุ์ทองดีขน�ดกล�ง	 	29,010		 	31,460		 	31,210	

6.	 ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 20,279	 22,802	 22,572

7.	 มาตรฐาน

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

   

1.	 ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 232,132		 	232,742		 232,967

2.	 ส่งออก	1/	

	 -	 ส้มโอสด	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 13,368		 	14,338	 12,523

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 137.01		 	226.53		 227.88

3.	 ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	1/	 10,250		 	15,800	 18,197

4.	 คู่ค้าที่สำาคัญ	 จีน	ฮ่องกง	แคน�ด�		 	

5.	 คู่แข่งที่สำาคัญ	 อิสร�เอล	เวียดน�ม	 	

   

ปลูก : ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน 

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

      

หมายเหตุ	:	ร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร	 	 	 	 	 	 55

¡ÒÃµÅÒ´
¡ÒÃ¼ÅÔµ

ÁÒµÃ¡ÒÃ

1.	 บริโภคในประเทศร้อยละ	95	และส่งออกร้อยละ	5

2.	 มลูค�่สง่ออกไปตล�ดจนีคดิเปน็รอ้ยละ	60	โดยป	ี2555-2557	

	 มูลค่�เพิ่มขึ้นร้อยละ	37	 	

3.	 ตล�ดทีม่ศีกัยภ�พ	ไดแ้ก	่เวยีดน�ม	และสหรฐัอ�หรบัเอมเิรตส	์

4.	 ประเทศคูค่�้ใชม้�ตรก�รทีม่ใิชภ่�ษ	ี(NTBs	และ	NTMs)	เพิม่ขึน้	

	 เชน่	ม�ตรก�รสขุอน�มยั	คำ�รบัรองก�รนำ�เข�้	ขอ้กำ�หนด

	 ท�งเทคนิคก�รค�้	ก�รจำ�กดัจดุนำ�เข�้	ระบบรบัรองคณุภ�พ

	 คว�มปลอดภัย	เป็นต้น	 	 	 	

											เนื้อที่ให้ผลส้มโอลดลงจ�กปีที่ผ่�นม�	เนื่องจ�ก
พื้นที่บ�งส่วนได้รับผลกระทบจ�กภ�วะน้ำ�ท่วมช่วงปล�ยปี	
2554		 ประกอบกับก�รปลูกส้มโอมีต้นทุนก�รผลิตสูง	 อีกทั้ง
ยังข�ดแคลนแรงง�นในก�รดูแลรักษ�สวน	 ทำ�ให้เกษตรกร
บ�งร�ยต้องเลิกปลูกและปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกพืชชนิดอื่น
แทน	และบ�งสว่นไดป้รบัเปลีย่นพืน้ทีเ่ป็นหมูบ้่�นจดัสรรแทน	
สำ�หรับผลผลติตอ่ไรเ่พิม่ขึน้	เนือ่งจ�กสภ�พอ�ก�ศเอือ้อำ�นวย
ต่อก�รติดดอกออกผล	ประกอบกับเกษตรกรให้ก�รดูแลรักษ�
ตน้ส้มโอท่ีมอียูเ่ปน็อย�่งด	ีแตอ่ย�่งไรกต็�มผลผลติกล็ดลงต�ม
เนื้อที่ให้ผลที่ลดลง	

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

2.	พัฒน�รูปแบบก�รส่งออกในลักษณะสดแช่เย็น	(Fresh	Chilled)	และพร้อมบริโภค	 	

3.	ส่งเสริมก�รส่งออกส้มโอพันธุ์ทองดีเข้�สู่ตล�ดญี่ปุ่น	 	



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกล้วยไข่ของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

      

หมายเหตุ	:	ร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร	 	 	 	 	 	56

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 20,000

5,001-20,000

501-5,000

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

10.04 7.78 6.94 6.26 7.73 7.82 7.14 10.88 15.71 2.33 11.99 5.38 จันทบุรี	นครสวรรค์	

เพชรบุรี	ต�ก	ชุมพร

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

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

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2557



¡ÒÃ¼ÅÔµ
ร� ก�ร 555  556  557  

การค้า
ร� ก�ร 555 556 557 

กล้วยไข่

ที่มา	:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร				1/	กรมศุลก�กร			 	 	 	 	

หมายเหตุ	:	*	ประม�ณก�ร		 	 	 	 	

1.	เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 31,700	 33,820	 34,194

2.	ผลผลิต	(ตัน)	 88,600	 94,930	 96,154

3.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 2,795	 2,807	 2,812

4.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 4,815	 5,012	 5,053

5.	ราคาท่ีเกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

	 -	กล้วยไข่คละ	 9,012	 8,468	 9,787

6.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 4,197	 3,456	 4,734

7.	มาตรฐาน

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

1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 73,129	 	77,994		 69,919

2.	ส่งออก1/

	 -	 กล้วยไข่สด	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 15,471	 	16,936		 26,235

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 138.54	 	149.72		 317.08

3.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)1/	 8,955	 	8,840		 12,086

4.	คู่ค้าที่สำาคัญ จีน	ฮ่องกง	เวียดน�ม	 	

ปลูก : ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน  

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

      

หมายเหตุ	:	ร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร	 	 	 	 	 	 57

1.	 มูลค่�ส่งออกไปตล�ดจีนร้อยละ	 60

	 	 เนื่องจ�กช�วจีนมีคว�มเชื่อว่�เป็น

	 กลว้ยของจกัรพรรดิ	โดยป	ี2555-2557	

	 มูลค่�เพิ่มขึ้นร้อยละ	23

2.	 ตล�ดทีม่ศีกัยภ�พ	ไดแ้ก	่ฮอ่งกง	เวียดน�ม	

	 และล�ว		 	

3.	 ประเทศคูค่�้ใชม้�ตรก�รทีม่ใิชภ่�ษ	ี(NTBs

	 และ	NTMs)	เพิ่มขึ้น	เช่น	ม�ตรก�ร

	 สุขอน�มัย	 	 คำ�รับรองก�รนำ�เข้�

	 ขอ้กำ�หนดท�งเทคนคิก�รค�้	ก�รจำ�กดั

	 จุดนำ�เข้�	เป็นต้น

	 เนือ้ทีใ่หผ้ลเพิม่ขึน้จ�กปทีีแ่ลว้	เนือ่งจ�ก

กล้วยไข่ไทยมีรสช�ติดี	ทำ�ให้คว�มต้องก�ร

บริโภค	 และส่งออกไปยังต่�งประเทศม�ก

ขึน้ทกุป	ีตล�ดทีส่ำ�คญั	คอื	จนี	ฮ่องกง	และ

เวียดน�ม	ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่	

ขย�ยพ้ืนที่ปลูกในพ้ืนที่ว่�ง	 ปลูกแซมสวน

ย�งพ�ร�และสวนไม้ผล	 สำ�หรับผลผลิต

ต่อไร่เพิ่มขึ้น	 จ�กที่มีปริม�ณน้ำ�เพียงพอ

ต่อก�รเพ�ะปลกู	และเกษตรกรดแูลรกัษ�ดี

1.	เพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตโดยถ่�ยทอด

	 เทคโนโลยีก�รผลิตที่ดีและเหม�ะสม

	 (GAP)		

2.	จัดระบบซ้ือข�ยก�รทำ�ก�รเกษตรแบบ

	 มสีญัญ�	(Contract	Farming)	โดยเฉพ�ะ

	 ก�รผลิตกล้วยไข่เพื่อก�รส่งออก

3.	ขย�ยก�รส่งออกโดยเน้นตล�ดจีน	และ

	 ตล�ดญี่ปุ่น	

4.	พัฒน�บรรจุภัณฑ์เพื่อให้ส�ม�รถขนส่ง

	 ได้ไกลขึ้น	 	

¡ÒÃ¼ÅÔµ ¡ÒÃµÅÒ´ ÁÒµÃ¡ÒÃ



ร้อยละแหล่งเพาะปลูก	5	อันดับแรก

      

หมายเหตุ	:	ร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร	 	 	 	 	 	

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกล้วยหอมของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 10,000

5,001-10,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

16.29 5.48 4.71 10.52 7.18 5.77 5.90 9.00 13.61 0.96 10.80 9.78 ปทุมธ�นี	ชุมพร	

เพชรบุรี	สระบุรี	

หนองค�ย

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

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

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2557

58



      

หมายเหตุ	:	ร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร	 	 	 	 	 	

¡ÒÃ¼ÅÔµ
ร� ก�ร 555  556  557  

การค้า
ร� ก�ร 555 556 557

ที่มา	:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร					1/	กรมศุลก�กร		

หมายเหตุ	:	*	ประม�ณก�ร		

¡ÒÃ¼ÅÔµ
¡ÒÃµÅÒ´

ÁÒµÃ¡ÒÃ

	 	 1.	 มูลค่�ส่งออกไปตล�ดญ่ีปุ่นคิดเป็นร้อยละ	 95	

	 	 	 โดยนิยมบริโภครองจ�กส้มและแอปเปิ้ล	 	

	 	 2.	 แนวโน้มส่งออกไปตล�ดญี่ปุ่นลดลง	เนื่องจ�ก

	 คุณภ�พไม่สม่ำ�เสมอ	ในเรื่องของขน�ดผล	ปัญห�โรคแมลง	และมี

	 ร�ค�สูง

3.	ญีปุ่น่จดัสรรโควต�สง่ออกแกไ่ทยจำ�นวน	8,000	ตนั	โดยไดร้บัสทิธิ

	 พิเศษยกเว้นอัตร�ภ�ษี	0%	และให้ส่งออก	1	เม.ย.	56-1	มี.ค	57	

	 และต้องก�รน้ำ�หนักผล	120	กรัม/ผล

4.	ประเทศคู่ค้�ใช้ม�ตรก�รที่มิใช่ภ�ษี	(NTBs	และ	NTMs)	เพิ่มขึ้น	

	 เชน่	ม�ตรก�รสขุอน�มยั	คำ�รบัรองก�รนำ�เข�้	ขอ้กำ�หนดท�งเทคนคิ

	 ก�รค�้	ก�รจำ�กดัจดุนำ�เข�้ระบบก�รรบัรองคณุภ�พคว�มปลอดภยั

	 เป็นต้น

							เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นจ�กปีที่แล้ว	เนื่องจ�กมี

ก�รสง่เสรมิใหป้ลกูเพือ่ก�รสง่ออกเพร�ะเปน็ทีน่ยิม

ของกลุ่มลูกค้�ช�วต่�งช�ติ	 จึงทำ�ให้เกษตรกร

ยังคงรักษ�ระดับพื้นที่ปลูกและปลูกเพิ่มขึ้น

เล็กน้อยในพื้นที่ว่�ง	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	

จ�กท่ีมีปริม�ณน้ำ�เพียงพอต่อก�รเพ�ะปลูก

เกษตรกรดูแลรักษ�ดี

		 1.	เพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตโดยถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รผลิตดี	ที่เหม�ะสม	(GAP)
	 2.	จัดระบบซื้อข�ยก�รทำ�ก�รเกษตรแบบมีสัญญ�	(Contract	Farming)
		 3.	ขย�ยก�รส่งออกโดยเน้นตล�ดจีน	และตล�ดญี่ปุ่น	 	 	
		 4.	สร้�งมูลค่�เพิ่ม	โดยเน้นก�รพัฒน�บรรจุภัณฑ์และก�รสร้�งตร�สินค้�เพื่อสร้�งคว�มมั่นใจ	
	 	 แก่ผู้บริโภค	 	 	
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กล้วยหอมปลูก : ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน  

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

1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 231,031	 232,689	 234,273	

2.	ส่งออก	1/

	 -	 กล้วยหอมสด	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	2,169		 	1,531	 1,475

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 57.26		 	46.07		 45.15

3.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	1/	 26,404		 	30,090	 30,616

4.	คู่ค้าที่สำาคัญ ญี่ปุ่น	ฮ่องกง	สิงคโปร์		 	

5.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 ฟิลิปปินส์	เอกว�ดอร์	 	

1.	 เนื้อที่ให้ผล	(ไร่)	 86,050	 86,270	 86,640

2.	 ผลผลิต	(ตัน)	 233,200	 234,220	 235,747

3.	 ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 2,710	 2,715	 2,721

4.	 ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 5,587	 5,851	 5,913

5.	 ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)

	 -	กล้วยหอมทองขน�ดใหญ่	 5,065	 6,888	 8,333

6.	 ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 -522	 1,037	 2,420

7.	 มาตรฐาน

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

   





พืชผัก



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทย

4.43 17.56 59.04 18.97
เชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน

พะเย�	ลำ�ป�ง	ต�ก0.07 2.38 15.65 75.97 5.93

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

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

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2556 ปี 2557

ปีเพาะปลูก 2556/57

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�กช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน
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เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 5,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก
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กระเทยีม

ที่มา	:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร					1/	กรมศุลก�กร		 	 	 	

หมายเหตุ	:	ปี	2555	2556	2557	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2554/55	2555/56	2556/57	 	 	 	 	 	

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

ปลูก : ต.ค.-ม.ค. 

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

1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 128,037	 146,981	 141,592

2.	นำาเข้า	1/

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 43,921	 70,157	 71,962

		 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 468.40	 595.14	 628.26

3.	ส่งออก	1/

	 -	กระเทียมสด	หรือแช่เย็น	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 19	 8	 238

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 2.23	 1.30	 6.46

		 -	กระเทียมสดแห้งไม่เป็นผง	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	82		 	19		 	89	

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	10.28		 	3.85		 	5.01

	 -	กระเทียมแห้งเป็นผง	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 122	 319	 247

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 17.13	 14.81	 16.94

4.	ราคาส่งออก	(บาท/กก.)	1/   

	 -	กระเทียมสด	หรือแช่เย็น	 115.60	 155.40	 27.19

	 -	กระเทียมสดแห้งไม่เป็นผง	 126.06	 198.58	 56.25

	 -	กระเทียมแห้งเป็นผง	 140.63	 46.39	 68.64

5.	คู่ค้าที่สำาคัญ	 สหรัฐอเมริก�	ม�เลเซีย	สหร�ชอ�ณ�จักร	 	

6.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 จีน	อินเดีย	ฟิลิปปินส์	 	 	

1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 44,946	 42,530	 32,417

2.	เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)	 82,752	 94,704	 79,719

3.	ผลผลิต	(ตัน)	 85,354	 79,442	 72,109

4.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 1,031	 839	 905

5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 24,115	 29,484	 29,519

6.	ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

	 -	 กระเทียมแห้งใหญ่คละ	 29,270	 46,880	 77,150

7.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 5,155	 17,396	 47,632

8.	มาตรฐาน

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

	 	 มกษ.	1508-2551	 	 	

¡ÒÃ¼ÅÔµ
ร� ก�ร 555  556  557 

การค้า
ร� ก�ร 555 556 557

¡ÒÃµÅÒ´
¡ÒÃ¼ÅÔµ

ÁÒµÃ¡ÒÃ

	 -	คว�มต้องก�รใช้กระเทียมในประเทศมีปริม�ณ	141,592	ตัน

	 -	ก�รนำ�เข้�	 ปี	 2557	 มีปริม�ณ	 71,692	 ตัน	 โดยส่วนใหญ่

	 	 นำ�เข้�จ�กจีน	อินเดีย	และฟิลิปปินส์

	 -	ร�ค�กระเทียมสดท่ีเกษตรกรข�ยได้	ปี	2557	เฉล่ียกิโลกรัมละ	

	 	 17.16	บ�ท	 	

		 -	เปิดตล�ดต�มข้อผูกพัน	 WTO	 ปริม�ณในโควต�	 65	 ตัน

	 	 อตัร�ภ�ษรีอ้ยละ	27	และภ�ษนีอกโควต�รอ้ยละ	57	ใหอ้งคก์�รคลงั

	 	 สินค้�เป็นผู้นำ�เข้�ก�รเปิดตล�ดเสรีภ�ยใต้ข้อตกลง	 AFTA	

	 	 เก็บภ�ษีอัตร�ร้อยละ	0	ตั้งแต่ปี	2553	เป็นต้นม�		

	 เนื้อที่เพ�ะปลูกลดลง	 เนื่องจ�กพันธุ์มีร�ค�แพง	 ต้นทุน

ก�รผลิตสูง	เกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทน

ดกีว�่	ไดแ้ก	่ข�้วน�ปรงั	และพชืผกัอืน่	สว่นผลผลติตอ่ไรเ่พิม่ขึน้

จ�กปีที่ผ่�นม�	 เนื่องจ�กสภ�พภูมิอ�ก�ศหน�วเย็นน�นและ

ไม่มีโรคแมลงรบกวน

	 ต้นทุนก�รผลิตสูงกว่�ทำ�ให้แข่งขันสู้ต่�งประเทศไม่ได้	เช่น	

จนี	ทำ�ใหม้กี�รลกัลอบนำ�เข�้กระเทยีมร�ค�ถกูเข�้ม�ในประเทศ

เป็นจำ�นวนม�ก

1.	กำ�หนดเขตเกษตรเศรษฐกิจเพ�ะปลูกสินค้�กระเทียม	 (Zoning)	 โดยรักษ�ระดับพื้นที่เพ�ะปลูก

	 กระเทียมไม่เกิน	85,000	ไร่	 	

2.	เพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิต	และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกและปฏิบัติต�ม	GAP			 	

3.	รณรงค์ผู้บริโภคภ�ยในประเทศนิยมกระเทียมไทยม�กกว่�กระเทียมต่�งประเทศ	 เพื่อเพิ่มก�รบริโภค

	 ม�กขึ้น	 	

4.	บริห�รจัดก�รก�รผลิตและนำ�เข้�สินค้�กระเทียมให้มีคว�มเหม�ะสม

5.	วิจัยจุดเด่นกระเทียมไทยและเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค	 	



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมแดงของประเทศไทย

7.52 2.77 3.21 3.30 8.10 13.00 17.60 29.62 13.36 1.52
ศรีสะเกษ	พะเย�	

เชียงใหม่

อุตรดิตถ์	ลำ�พูน	
4.80 2.56 2.08 4.34 9.16 12.18 14.58 15.86 26.86 6.96 0.62

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2556 ปี 2557

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

ปีเพาะปลูก 2556/57

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

> 2,000

1,001-2,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�กช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก
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¡ÒÃ¼ÅÔµ
ร� ก�ร 555  556  557

การค้า
ร� ก�ร 555 556 557

หอมแดง

ที่มา	:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร					1/	กรมศุลก�กร		 	 	 	 	 	

หมายเหตุ	:	ปี	2555	2556	2557	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2554/55	2555/56	2556/57	

ปลูก : พ.ค.-ก.พ.  

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

1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 242,397	 125,900	 111,002

2.	นำาเข้า	1/    

	 -	หอมแดงสดหรือแช่เย็น	 	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 59,474	 29,334	 8,509

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 540.82	 320.59	 103.09

	 -	หอมแดงแห้ง	 	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 20	 80.47	 240.61

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 0.14	 0.79	 2.29

3.	ส่งออก	1/    

	 -	หอมแดงสดหรือแช่เย็น	 	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 36,972	 32,124	 25,323

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 417.25	 421.30	 327.31

	 -	หอมแดงแห้ง	 	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 615	 320	 1,256

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 14.11	 6.44	 16.36

4.	ราคาส่งออก	(บาท/กก.)	1/    

	 -	หอมแดงสดหรือแช่เย็น	 11.29	 12.95	 12.93

	 -	หอมแดงแห้ง	 23.02	 20.13	 13.03

5.	คู่ค้าที่สำาคัญ ม�เลเซีย 	อินโดนีเซีย	สิงคโปร์	 	

6.	คู่แข่งที่สำาคัญ ฟิลิปปินส์	เวียดน�ม	อินเดีย		 	

1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 38,055	 30,779	 26,867

2.	เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)	 99,105	 71,321	 65,295

3.	ผลผลิต	(ตัน)	 220,491	 128,930	 128,832

4.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 2,225	 1,808	 1,973

5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 10,776	 12,256	 13,565

6.	ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

	 -	 หอมแดงแห้งใหญ่คละ	 22,150	 18,640	 20,320

7.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 11,374	 6,384	 6,755

8.	มาตรฐาน

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

	 	 มกษ.	1509-2551	 	 	
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	 -	 คว�มต้องก�รใช้หอมแดงในประเทศมีปริม�ณ	111,002	ตัน	

-	 ก�รนำ�เข้�	ปี	2557	มีปริม�ณ	8,749	ตัน	โดยส่วนใหญ่นำ�เข้�จ�ก  

	 อินโดนีเซีย	จีน	และฟิลิปปินส์	

-	 ก�รส่งออก	ปี	2557	มีปริม�ณ	26,579	ตัน	โดยส่วนใหญ่ส่งออก	

	 ไปอินโดนีเซีย	และม�เลเซีย	

-	 ร�ค�หอมแดงสดที่เกษตรกรข�ยได้	ปี	2557	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	

	 7.57	บ�ท	

-	 เปิดตล�ดก�รค้�หอมแดงภ�ยใต้ข้อตกลง	AFTA	อัตร�ภ�ษีร้อยละ	0	

	 ตั้งแต่ปี	2550	เป็นต้นม�	

	 เนือ้ทีเ่พ�ะปลกูลดลง	เนือ่งจ�กหอมแดงเปน็พชืทีด่แูลรกัษ�

ย�ก	เมลด็พนัธุม์รี�ค�แพง	ตน้ทนุก�รผลิตสงูเกษตรกรจงึปรบัเปลีย่นปลกู

พชือืน่ทีด่แูลรกัษ�ง�่ยและใหผ้ลตอบแทนทีดี่กว่�	สว่นผลผลติตอ่ไรเ่พิม่ขึน้

จ�กปทีีผ่�่นม�	เนือ่งจ�กสภ�พภมูอิ�ก�ศหน�วเยน็น�นและไมม่โีรคแมลง

รบกวน	

	 1.	กำ�หนดเขตเกษตรเศรษฐกจิเพ�ะปลูก

สินค้�หอมแดง	 (Zoning)	 โดยรักษ�ระดับพื้นที่

ให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รใช้ในประเทศ	 	

2.	 เพิม่ประสทิธิภ�พก�รผลิต	และสง่เสรมิใหเ้กษตรกร

	 ปลูกและปฏิบัติต�ม	GAP	รวมท้ังแก้ปัญห�โรคเน่�

3.	 ให้มีก�รเจรจ�ก�รค้�หอมแดงระหว่�งไทยกับ	

	 อินโดนีเซียเพื่อลดอุปสรรคท�งก�รค้�

4.  บริห�รจัดก�รก�รผลิตและนำ�เข้�สินค้�หอมแดง

	 โดยเฉพ�ะในช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตล�ด	
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4.99 24.25 38.55 32.21
เชียงใหม่	เชียงร�ย

	นครสวรรค์	

ก�ญจนบุรี
4.47 18.57 39.74 31.75 5.47

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน
หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
4 อันดับแรก

ปี 2556 ปี 2557

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

ปีเพาะปลูก 2556/57

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�กช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทย
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เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

>1,500

501-1,500

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



¡ÒÃ¼ÅÔµ
ร� ก�ร 555  556  557 

การค้า
ร� ก�ร 555 556 557

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

หมายเหตุ	:	ปี	2555	2556	2557	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2554/55	2555/56	2556/57	 	 	

	 n.a	หม�ยถึง	ยังไม่มีข้อมูล	 	 	 	 	

      

1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 6,424	 5,284	 4,267

2.	เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)	 12,936	 10,135	 8,818

3.	ผลผลิต	(ตัน)	 54,300	 39,909	 37,756

4.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 4,198	 3,938	 4,282

5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)	 6,155	 6,800	 6,440

6.	ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

	 -	หอมหัวใหญ่	เบอร์	1	 5,690	 9,770	 9,780

7.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/ตัน)	 -465	 2,970	 3,340

8.	มาตรฐาน

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

	 	 มกษ.	1510-2551	 	 	

   

1.	การค้าของโลก	(ล้านตัน)	1/ 7.000 n.a. n.a

2.	ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%) 0.33 n.a. n.a.

3.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 74,875	 101,787	 107,563

4.	นำาเข้า	2/

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 27,489	 70,680	 77,264

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 166.87	 316.26	 403.64

5.	ส่งออก	2/

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 6,914	 8,802	 7,457

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 112.87	 156.93	 133.55

6.	ราคาส่งออก	(บาท/กก.)	2/   

	 หอมหัวใหญ่สดหรือแช่เย็น		 16.23	 17.47	 17.32

7.	คู่ค้าที่สำาคัญ	 ญี่ปุ่น	ม�เลเซีย	 	

8.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 จีน	เวียดน�ม		 	
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หอมหัวใหญ่ปลูก : ก.ย.-ธ.ค.

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

1.	กำ�หนดเขตเกษตรเศรษฐกิจเพ�ะปลูกหอม

หัวใหญ่	(Zoning)	และคงโควต�ปริม�ณก�รนำ�เข้�

เมล็ดพันธุ์	ต�มข้อผูกพัน	WTO	3.15	ตัน	(6,944	ปอนด์)	

อัตร�ภ�ษีในโควต�	ร้อยละ	0		อัตร�ภ�ษีนอกโควต�	

ร้อยละ	218

2.	เพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิต	และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก

และปฏิบัติต�ม	GAP	

3.	วิจัยและพัฒน�ส�ยพันธุ์ใหม่เพื่อใช้ในก�รแปรรูป

4.	เข้มงวดก�รลักลอบนำ�เข้�หอมหัวใหญ่นอกโควต�

5.	กระจ�ยผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต	เช่น	

โมเดิร์นเทรดและตล�ดปล�ยท�ง	

ÁÒµÃ¡ÒÃ
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 จำ�กัดโควต�นำ�เข้�เมล็ดพันธุ์	6,944	

ปอนด์	เพื่อรักษ�ปริม�ณก�รผลิตให้สอดคล้องกับ

คว�มต้องก�รของตล�ด

เนื้อที่เพ�ะปลูกลดลง	เนื่องจ�กช่วง

เพ�ะกล้�มีฝนตกทำ�ให้ต้นกล้�เสียห�ย	ส่งผลให้

เกษตรกรมีต้นกล้�ไม่เพียงพอต่อก�รเพ�ะปลูก	ส่วน

ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นจ�กปีที่ผ่�นม�	เนื่องจ�ก

สภ�พภูมิอ�ก�ศหน�วเย็นน�นและไม่มี

โรคแมลงรบกวน

-	คว�มต้องก�รใช้หอมหัวใหญ่ในประเทศมีปริม�ณ	

					107,563	ตัน

-	ก�รนำ�เข้�	ปี	2557	มีปริม�ณ	77,264	ตัน	โดยส่วนใหญ่

				นำ�เข้�จ�กจีน	และเนเธอร์แลนด์

-	ก�รส่งออก	ปี	2557	มีปริม�ณ	7,457	ตัน	โดยตล�ดส่งออกหลัก	

			คือ	ญี่ปุ่น

-	ร�ค�หอมหัวใหญ่	เบอร์	1	ที่เกษตรกรข�ยได้	ปี	2557	

เฉลี่ยกิโลกรัมละ	9.78	บ�ท	

	 เปิดตล�ดหอมหัวใหญ่ต�มข้อผูกพัน	WTO	ปริม�ณใน

โควต�	365	ตัน	อัตร�ภ�ษีร้อยละ	27		อัตร�ภ�ษีนอก

โควต�ร้อยละ	142	และต�มข้อตกลง	AFTA	เปิด

ตล�ดเสรี	อัตร�ภ�ษีร้อยละ	0	ตั้งแต่ปี		

2550	เป็นต้นม�

¡ÒÃµÅÒ´



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทย

13.84 2.94 0.58 3.29 2.64 10.70 25.25 31.69 9.03 0.04
ต�ก	เชียงใหม่	

เชียงร�ย	ลำ�พูน	

พะเย�
2.06 8.92 1.80 1.57 2.61 3.09 11.15 26.63 33.73 7.85 0.59

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน
หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2556 ปี 2557

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

ปีเพาะปลูก 2556/57

เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)

>3,000

501-3,000

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�กช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทยภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

เนื้อที่เพาะปลูก

>3,000

501-3,000

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพ

เนื้อที่เพาะปลูก

>3,000

501-3,000

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพ

เนื้อที่เพาะปลูก

>3,000

501-3,000

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพ

เนื้อที่เพาะปลูก

>3,000

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพ
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มันฝรั่ง

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

หมายเหตุ	: ปี	2555	2556	2557	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2554/55	2555/56	2556/57	

n.s.	หม�ยถึง	จำ�นวนน้อยม�ก

n.a.	หม�ยถึง	ยังไม่มีข้อมูล
   

ปลูก : พ.ค.-ก.พ.     

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

1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 12,344	 9,998	 9,212

2.	เนื้อที่เพาะปลูก	(ไร่)	 58,134	 45,227	 38,858

	 -	พันธุ์บริโภค	 5,338	 4,040	 4,025

	 -	พันธุ์โรงง�น	 52,796	 41,187	 34,833

3.	ผลผลิต	(ตัน)	 139,160	 105,160	 98,464

	 -	พันธุ์บริโภค	 13,116	 9,064	 9,790

	 -	พันธุ์โรงง�น	 126,044	 96,096	 88,674

4.	ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 2,394	 2,325	 2,534

	 -	พันธุ์บริโภค	 2,457	 2,244	 2,432

	 -	พันธุ์โรงง�น	 2,387	 2,333	 2,546

5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/ตัน)   

	 -	พันธุ์บริโภค	 	9,243		 	9,745		 	9,330	

	 -	พันธุ์โรงง�น	 8,128		 9,404		 8,200	

6.	ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ตัน)   

	 -	พันธุ์บริโภค	 11,480	 11,310	 12,250

	 -	พันธุ์โรงง�น	 11,480	 11,310	 12,250

7.	ผลตอบแทนสุทธิ	   

	 -	พันธุ์บริโภค	(บ�ท/ตัน)	 2,237	 1,565	 2,920

	 -	พันธุ์โรงง�น	(บ�ท/ตัน)	 3,352	 1,906	 4,050

1.	 การค้าของโลก	(ล้านตัน)	1/ 11.72 12.43 n.a. 

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

3.	 ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 245,420	 223,722	 210,949	

4.	 นำาเข้า	2/

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 107,450	 119,965	 116,471	

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	3,741		 	3,959		 	3,864		

5.	 ส่งออก	2/

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 1,190	 1,403	 2,099	

		 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 163.46	 204.26	 286.19	

6.	 ราคาส่งออก	(บาท/กก.)	2/	 137.32	 145.60	 136.35

7.	 คู่ค้าที่สำาคัญ ญี่ปุ่น	สิงคโปร์	ไต้หวัน	เก�หลีใต้	 	 	

8.	 คู่แข่งที่สำาคัญ		 จีน	 	 	
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	 -	 คว�มต้องก�รใช้มันฝรั่งในประเทศมี
	 	 ปริม�ณ	210,949	ตัน	 	
	 -	 ก�รนำ�เข้�	ปี	2557	มปีรมิ�ณ	116,471	ตนั	
	 	 โดยส่วนใหญ่นำ�เข้�จ�กเยอรมนี	สหรัฐอเมริก�	
	 	 และจีน	 	 	
	 -	เปิดตล�ดต�มข้อผูกพัน	WTO	สำ�หรับ
	 	 หัวพันธุ์	 มันฝรั่ง	 เปิดตล�ดไม่จำ�กัด
	 	 จำ�นวน	อตัร�ภ�ษ	ีรอ้ยละ	0	และหวัมนั
	 	 ฝรั่งสดเพื่อก�รแปรรูป	ปี	2558-2560	
	 	 อยู่ระหว่�งก�รเสนอ	ครม.	
	 -	 เปิดตล�ดหัวมันฝรั่งสดเพื่อก�รแปรรูป
	 	 ป	ี2558	ปริม�ณ	45,000	ตัน	ปี	2559
	 	 ปริม�ณ	48,000	ตัน	ปี	2560	ปริม�ณ
	 	 52,000	ตนั		อตัร�ภ�ษรีอ้ยละ	27	และ
	 	 อัตร�ภ�ษีนอกโควต�ร้อยละ	125	อยู่
	 	 ระหว่�งเสนอ	ครม.	และต�มข้อตกลง
	 	 AFTA	เปดิตล�ดเสรอีตัร�ภ�ษีรอ้ยละ	5	
	 	 ตั้งแต่ปี	2553	เป็นต้นม�

							เนื้อที่เพ�ะปลูกลดลง	เนื่องจ�ก

ในบ�งแหล่งผลิตในชว่งก�รเพ�ะปลกูผูแ้ทน

โรงง�นแปรรปูจดัห�หวัพนัธุใ์หก้บัเกษตรกร

ไม่ทัน	ทำ�ให้เกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น

ทดแทน	ได้แก่	ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์	ข้�วโพด

เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์	 และข้�วโพดหว�น	

ส่วนผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นจ�กปีที่ผ่�นม�	

เนือ่งจ�กปนีีส้ภ�พภมิูอ�ก�ศหน�วเยน็น�น	

อุณหภูมิเหม�ะสมต่อก�รลงหัวของมันฝรั่ง	

ประกอบกับปีน้ีมันฝรั่งไม่เป็นโรคและไม่มี

ฝนตกในช่วงเก็บผลผลิต	

1.	กำ�หนดเขตเกษตรเศรษฐกิจเพ�ะปลูก

	 สินค้�มันฝรั่ง	 (Zoning)	 โดยส่งเสริม

	 ก�รขย�ยก�รเพ�ะปลูกมันฝรั่งให้

	 สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของโรงง�น

	 แปรรูปและผู้บริโภคในประเทศ	

2.	เพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิต	และส่งเสริม

	 ใหเ้กษตรกรปลกูและปฏบิตัติ�ม	GAP			

3.	สนับสนุนก�รผลิตหัวพันธุ์ทดแทนก�ร

	 นำ�เข้�

4.	ส่งเสริมก�รปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงง�นใน

	 ช่วงฤดูฝนเพื่อทดแทนก�รนำ�เข้�
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ไม้ดอก



ภาพแสดงแหล่งเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

หมายเหตุ	:	ข้อมูลร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร

เนื้อที่เพาะเลี้ยง	(ไร่)

>1,000

501-1,000

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะเลี้ยง

เนื้อที่เพาะเลี้ยง (ไร่)

>1,000

501-1,000

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะเลี้ยง

เนื้อที่เพาะเลี้ยง

>1,000

501-1,000

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพ

เนื้อที่เพาะเลี้ยง

>1,000

501-1,000

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพ

เนื้อที่เพาะเลี้ยง

>1,000

501-1,000

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพ

7.18 8.99 6.48 6.42 7.34 7.46 8.13 7.52 7.65 7.75 13.03 12.07 นครปฐม	สมุทรส�คร	

ร�ชบุรี	กรุงเทพฯ	

นนทบุรี

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

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

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2557

72



¡ÒÃ¼ÅÔµ
ร� ก�ร 555  556 557

การค้า
ร� ก�ร 555 556 557 

กล้วยไม้ตัดดอก

ที่มา	:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร				1/	World	Trade	Atlas	(เฉพ�ะกล้วยไม้เมืองร้อน)				2/	กรมศุลก�กร		 	 	 	 	
หมายเหตุ	:	*ประม�ณก�ร			อัตร�แปลง	33	ช่อ	=	1	กิโลกรัม	

ปลูก : ตลอดปี

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

1.	 เนื้อที่เก็บเกี่ยว	(ไร่)	 17,906	 	21,703		 	22,029

2.	 ผลผลิต	(ตัน)	 37,542	 	47,812		 	50,267		

3.	 ผลผลิตต่อไร่	(กก.)	 2,097	 	2,203		 	2,282	

4.	 ต้นทุนการผลิต	(บาท/กก.)	 82.06		 	82.57		 	77.05

5.	 ต้นทุนการผลิต	(บาท/ช่อ)  2.49   2.63   2.33 

6.	 ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/ช่อ)   

	 -	ก้�นช่อดอกย�ว	35	-	40	ซม.	 2.61	 1.54	 1.32

	 -	ก้�นช่อดอกย�ว	40	-	50	ซม.	 3.88	 2.45	 2.20

	 -	ก้�นช่อดอกย�ว	55	-	60	ซม.	 5.10	 3.40	 3.11

7.	 มาตรฐาน	

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

	 	 มกษ.	5001-2552		 	 	

   

1.	การค้าของโลก	(ล้านบาท)	1/	 7,632	 6,361	 5,879

2.	ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%)		 27.45	 31.39	 32.39

3.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)		 16,600	 24,985	 25,589

4.	นำาเข้า	2/

	 -	ดอกกล้วยไม้	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 2.81	 4.48	 1.99

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 0.79	 2.85	 1.03

	 -	ต้นกล้วยไม้	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(พันต้น)	 2,802	 3,120	 4,741

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 40.08	 61.72	 67.40

5.	ส่งออก	2/

	 -	ดอกกล้วยไม้	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 20,945	 22,605	 23,471

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 2,094.69	 2,008.15	 1,954.34

	 -	ต้นกล้วยไม้	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(พันต้น)	 30,447	 33,087	 38,561

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 586.16	 604.89	 760.45

6.	ราคาส่งออก	2/   

	 -	ดอกกล้วยไม้	(บ�ท/กก.)	 100.01	 88.84	 83.67

	 -	ต้นกล้วยไม้	(บ�ท/ต้น)	 19.25	 18.28	 19.72

7.	คู่ค้าที่สำาคัญ   

	 -	ดอกกล้วยไม้	 สหรัฐอเมริก�	ญี่ปุ่น	อิต�ลี	

	 -	ต้นกล้วยไม้	 เนเธอร์แลนด์	บร�ซิล	เยอรมนี	

8.	คู่แข่งที่สำาคัญ   

	 -	ดอกกล้วยไม้	 ม�เลเซีย	สิงคโปร์	 	

			-	ต้นกล้วยไม้	 ไต้หวัน	 	
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-	 ผลผลิตกล้วยไม้ร้อยละ	54	ส่งออกตล�ดต่�งประเทศ	ส่วนที่เหลือร้อยละ	46	ใช้ภ�ยใน
	 ประเทศ	โดยมสีดัสว่นก�รสง่ออกไมต้ดัดอกประม�ณรอ้ยละ	80	เปน็กลว้ยไมส้กลุหว�ยม�ก
	 เปน็อนัดบัแรก	รองลงม�เปน็สกลุอแรนด�้	อะแรคนสิ	ออนซเิดยีม	และแวนด�้	เปน็ตน้	
-	ตล�ดส่งออกหลักกล้วยไม้ตัดดอกของไทย	 ได้แก่	 ญี่ปุ่น	 สหรัฐอเมริก�	 สหภ�พยุโรป	
	 และจีน	 	
-	 ก�รส่งออกดอกกล้วยไม้ไปยังประเทศในกลุ่มอ�เซียนมีอัตร�เพิ่มขึ้นทั้งปริม�ณและมูลค่�
	 เน่ืองจ�กก�รเปิดก�รค้�	 AEC	 ส่วนสหรัฐอเมริก�และสหภ�พยุโรป	 อัตร�ก�รส่งออก
	 ท้ังปริม�ณและมูลค่�มีแนวโน้มลดลงเนื่องจ�กภ�วะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว	 ทำ�ให้คว�ม
	 ต้องก�รกล้วยไม้ลดลง	 	

							เนื้อที่เก็บเกี่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	เนื่องจ�กเกษตรกร

เริ่มทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เพ่ิมขึ้นจ�กพื้นที่ฟื้นฟูหลังเกิด

คว�มเสยีห�ยจ�กน้ำ�ทว่มในป	ี2554	ผลผลติต่อไรม่แีนวโนม้

เพิ่มข้ึน	 เนื่องจ�กเกษตรกรมีก�รใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ม�กขึ้น	

1.	 มุ่งยกระดับร�ยได้เกษตรกรและผลักดันก�รส่งออกให้ได้ปีละ	10,000	ล้�นบ�ท	ตั้งแต่ปี	2554-2559	เป็นต้นไป	 	
2.	 รักษ�คว�มเป็นผู้นำ�ในด้�นก�รผลิตและส่งออกกล้วยไม้เมืองร้อนเป็นอันดับ	1	ของโลก
3.	 ขย�ยตล�ดส่งออกในตล�ดที่มีสภ�พคล่องสูง	เช่น	จีน	และอ�เซียน	 	
4.	 ส่งเสริมก�รผลิตกล้วยไม้คุณภ�พ	เพื่อให้มีม�ตรฐ�นตรงต�มคว�มต้องก�รของตล�ด	 	
5.	 สร้�งระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภ�พ	ลดต้นทุนก�รขนส่งและย่นระยะเวล�ก�รขนส่งไปยังประเทศปล�ยท�ง	 	
6.	 ส่งเสริมและสนับสนุนก�รใช้กล้วยไม้ของผู้บริโภคภ�ยในประเทศและต่�งประเทศรวมท้ังสร้�งชื่อเสียงให้กล้วยไม้ไทยเป็นท่ีรู้จัก
	 และยอมรับไปทั่วโลก		
7.	 วิจัยกล้วยไม้พันธุ์ใหม่ๆ	ให้มีสีสันหล�กหล�ย	 	





ปศุสัตว์



ภาพแสดงแหล่งผลิตสุกรของประเทศไทย

8.70 8.41 8.28 8.28 8.32 8.26 8.47 8.42 8.35 8.22 8.16 8.13 ร�ชบุรี	นครปฐม	

ฉะเชิงเทร�	ชลบุรี	

นครร�ชสีม�

ปริมาณการผลิตรายเดือน

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

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งผลิต 
5 อันดับแรก

ปี 2557

ช่วงเดือนที่มีปริม�ณก�รผลิต

จำานวนตัวที่เลี้ยง	(ตัว)

>200,000

50,001-200,000

20,001-50,000

≤ 20,000
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¡ÒÃ¼ÅÔµ
ร� ก�ร 555  556  557

การค้า
ร� ก�ร 555  556 557

สุกร

ที่มา	:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร				1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�				2/	กรมศุลก�กร	 	 	

หมายเหตุ	:	 *	ประม�ณก�ร		 	 	

   

ระยะเวลาขุน 4-5 เดือน

1.	 จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 223,527	 210,978	 191,545

2.	 จำานวนสุกร	ณ	ต้นปี	(ตัว)	 7,824,421	 7,605,891	 7,909,670

3.	 ปริมาณการผลิต	(ตัว)	 12,828,679	 13,071,563*	 12,822,990

4.	 ต้นทุนการผลิตสุกรขุน 	 58.67	 59.48	 71.75

(บาท/กก.)

5.	 ราคาท่ีเกษตรกรขายได้	(บาท/กก.)   

	 -	 สุกร	นน.	100	กก.ขึ้นไป	 56.67	 65.35	 75.08

6.	 ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/กก.)	 -2.00	 5.87	 3.33

7.	 มาตรฐาน

	 ฟ�ร์มสุกร	:	 -	 ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีสำ�หรับฟ�ร์มสุกร

	 	 	 		 มกษ.	6403-2552	 	 	 		

	 เนื้อสุกร	:	 -	 ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม	สุกรสดแช่เย็นและเยือกแข็ง	

	 	 	 		 มกษ.	6000-2547	 	 	

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

	 	 	 		 มกษ.	9004-2547	

	 	 	 		 มกษ.	9004-2549	 	 	

   

1.	การค้าของโลก	(ล้านตัน)1/ 7.27 7.04 6.94

2.	ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%) 0.20 0.23 0.24

3.	ใช้ในประเทศ	(ล้านตัน) 0.98 0.98 0.97

4.	ส่งออก2/

	 -	เนื้อสุกร	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 2,070	 3,840	 2,635

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 130.06	 226.06	 152.49

	 -	ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 12,346	 12,117	 14,592

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 2,593.97	 2,437.61	 2,657.87

5.	ราคาส่งออก	(บาท/กก.)	2/   

	 -	เนื้อสุกร	 63	 59	 58

	 -	ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร		 210	 201	 182

6.	คู่ค้าที่สำาคัญ

	 -	เนื้อสุกร	 ฮ่องกง	 	

	 -	ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร		 ญี่ปุ่น	ฮ่องกง	 	

7.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 จีน	บร�ซิล	สหภ�พยุโรป	 	

¡ÒÃ¼ÅÔµ

¡ÒÃµÅÒ´

ÁÒµÃ¡ÒÃ

	 1.	สกุรทีผ่ลติไดอ้�ศยัตล�ดภ�ยในประเทศเปน็

	 หลักโดยใช้บริโภคภ�ยในประเทศประม�ณ

	 ร้อยละ	95	ของปริม�ณก�รผลิตทั้งหมด

2.	 ก�รส่งออกสุกรมีเพียงร้อยละ	5		ของปริม�ณก�รผลิตทั้งหมด

	 เนือ่งจ�กขอ้จำ�กดัจ�กโรคป�กและเท�้เปือ่ยโดยเปน็ก�รสง่ออก

	 เนื้อสุกรและเนื้อสุกรแปรรูป	 ร้อยละ	 1-2	 และสุกรมีชีวิต

	 ร้อยละ	3-4	

3.	 ก�รนำ�เข้�	ส่วนใหญ่เป็นก�รนำ�เข้�ส่วนอื่นๆ	ที่บริโภคได้ของ  

	 สกุรแชเ่ยน็แชแ่ขง็	(หนงั	ตบั	และเครือ่งในอืน่ๆ)	และผลติภณัฑ์

	 เนื้อสุกร	 	 	

	 ปี	 2557	ปริม�ณก�รผลิตสุกรลดลง

จ�กปี	 2556	 ร้อยละ	 1.91	 เนื่องจ�กสภ�พอ�ก�ศ

รอ้นและแปรปรวน		ทำ�ใหก้�รเลีย้งสกุรประสบปญัห�

จ�กภ�วะของโรคท้องร่วงติดต่อ	(PED)	และโรคท�ง

ระบบสืบพันธุ์และระบบท�งเดินห�ยใจ	(PRRS)	

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ดจ้ดัทำ�ยทุธศ�สตร	์เพือ่ใชเ้ปน็แนวท�งในก�รพฒัน�	ด�้นก�รผลติ
	 ก�รตล�ด	และผลิตภัณฑ์สุกร	ประกอบด้วย	 	
	 1.	 ยุทธศ�สตร์พัฒน�ก�รผลิตสุกรและผลิตภัณฑ์	 โดยขึ้นทะเบียนเกษตรกรและตรวจสอบ
	 	 เป็นระยะ	 	
2.	ยุทธศ�สตร์พัฒน�ก�รตล�ดสุกรและผลิตภัณฑ์	โดยขึ้นทะเบียนโรงฆ่�และพัฒน�ให้ได้ม�ตรฐ�น	พัฒน�ก�ร
	 ตัดแต่งเนื้อสุกร	 	
3.	ยุทธศ�สตร์พัฒน�ปัจจัยก�รผลิตและผลิตภัณฑ์	 โดยควบคุมคุณภ�พอ�ห�รสัตว์	 วิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์
	 สุกร	 	
4.	จัดตั้งกองทุนพัฒน�และช่วยเหลือเกษตกรผู้เลี้ยงสุกร	เพื่อใช้แก้ปัญห�ให้เกษตรกร	 	
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ช่วงเดือนที่มีปริม�ณก�รผลิต

จำานวนตัวท่ีเลี้ยง	(ตัว)

>5,000,000

1,000,001-5,000,000

500,001-1,000,000

≤ 500,000

ไม่มีก�รเลี้ยง

78

ภาพแสดงแหล่งผลิตไก่เนื้อของประเทศไทย

7.97 8.66 8.23 8.27 8.44 8.50 8.58 8.39 8.04 8.32 8.26 8.34 ชลบุรี	ฉะเชิงเทร�	ระยอง	

ปร�จีนบุรี	นครน�ยก

ปริมาณการผลิตรายเดือน

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

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งผลิต 
5 อันดับแรก

ปี 2557



¡ÒÃ¼ÅÔµ
ร� ก�ร 555  556  557

การค้า
ร� ก�ร 555  556 557

ไก่เนื้อ

ที่มา	:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร			1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�			2/	กรมศุลก�กร	 	 	

หมายเหตุ	:	*	ประม�ณก�ร		 	 	

ระยะเวลาการเลี้ยง 40-50 วัน

1.	 จำานวนครัวเรือนเป็นการค้า	 9,544	 9,495	 10,599

(ครัวเรือน)

2.	 จำานวนไก่เนื้อ	ณ	ต้นปี	 141.82	 149.90	 153.40

(ล้านตัว)

3.	 ปริมาณการผลิต	(ล้านตัว)	 1,055.13	 1,103.32*	 1,209.52

4.	 ปริมาณการผลิต	(ล้านตัน)	 1.420	 1.485	 1.628

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

6.	 ต้นทุนการผลิต 32.94 36.06 33.60

ระบบโรงเรือนเปิด	(บาท/กก.)

7.	 ต้นทุนการผลิต 32.81 34.27 34.97

ระบบโรงเรือนปิด	(บาท/กก.)

8.	 ราคาที่เกษตรกรขายได้	 42.03	 43.25	 42.34

(บาท/กก.)

9.	 ผลตอบแทนสุทธิ 9.09 7.19 8.74

ระบบโรงเรือนเปิด	(บาท/กก.)

10.	ผลตอบแทนสุทธิ 9.22 8.98 7.37

ระบบโรงเรือนปิด	(บาท/กก.)

11.	มาตรฐาน	

ฟ�ร์มไก่เนื้อ	:	 -	ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีสำ�หรับฟ�ร์มไก่เนื้อ	
	 	 	 	 มกษ.	6901-2552	
	 	 	 -	ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีสำ�หรับฟ�ร์มไก่พันธุ์
	 	 	 	 มกษ.	6903-2552	 	 	
	 เนื้อไก่	:	 -	ม�ตรฐ�นเนื้อไก่	มกษ.	6700-2548

	 โรงฆ่�	:	 -	ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท่ีดีสำ�หรับโรงฆ่�สัตว์ปีก	มกษ.	9008-2549

1.	การค้าของโลก	(ล้านตัน)	1/ 10.11 10.24 10.48

2.	ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%)	 5.32	 5.01	 5.15

3.	ใช้ในประเทศ	(ล้านตัน)	 0.882 0.981 1.082

4.	ส่งออก	2/

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 538,101	 504,406	 545,559

		 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 67,848	 66,806	 73,963

		 -	ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 		92,858		 	91,242		 	146,543	

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)		 	5,880		 	6,330		 	12,648	

		 -	ไก่แปรรูป	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 445,243	 413,164	 399,016

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)		 61,968	 60,476	 61,315

5.	ราคาส่งออก	(บาท/กก.)	2/   

		 -	ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง	 63.32	 69.37	 86.31

		 -	ไก่แปรรูป	 139.18	 146.37	 153.67

6.	คู่ค้าที่สำาคัญ		 ญี่ปุ่น	สหภ�พยุโรป		 	

7.	คู่แข่งที่สำาคัญ บร�ซิล	สหรัฐอเมริก�	จีน		 	

   

79

¡ÒÃµÅÒ´
¡ÒÃ¼ÅÔµ
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	 	 	 	 ก�รส่งออกเนื้อไก่ของไทยในปี	 2557	 จะขย�ยตัวเพิ่มขึ้นสอดรับกับ
ปริม�ณคว�มต้องก�รบริโภคของตล�ด	 ท้ังตล�ดสหภ�พยุโรปและประเทศ
ญี่ปุ่น	 ซึ่งถือเป็นตล�ดส่งออกหลักของไทย	 โดยญี่ปุ่นได้อนุญ�ตให้ไทยส่ง
ออกไก่สดไปยังญี่ปุ่นได้ตั้งแต่	วันที่	25	ธันว�คม	2556	ส่งผลให้ก�รส่งออก
ไกส่ดไปยงัญีปุ่น่ขย�ยตวัเพิม่ขึน้	นอกจ�กนีก้�รดำ�เนนิก�รเรือ่ง	Compartment	
และ	 Traceability	 ยังสร้�งคว�มมั่นใจในคุณภ�พก�รผลิตเนื้อไก่ของไทย
ให้ประเทศคู่ค้�ยอมรับ	ทำ�ให้ไทยส�ม�รถขย�ยก�รส่งออกเนื้อไก่ได้เพิ่มขึ้น

	 ปริม�ณก�รผลิตของปี	 2557	 ขย�ยตัว

เพิม่ข้ึนเพือ่ตอบสนองตอ่คว�มตอ้งก�รบรโิภค

และก�รสง่ออกทีเ่พิม่ขึน้	เนือ่งจ�กก�รผลติไกเ่นือ้

ของไทยมกี�รจดัก�รฟ�รม์ทีไ่ดม้�ตรฐ�น	และ

มีระบบก�รผลิตที่ปลอดภัย

					กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำ�ยุทธศ�สตร์ไก่เนื้อ	เพื่อใช้เป็นกรอบในก�รพัฒน�และเพิ่มขีดคว�ม

ส�ม�รถในก�รแข่งขันกับต่�งประเทศ	โดยมีกรอบยุทธศ�สตร์	4	กลยุทธ์	ประกอบด้วย		 	 	

					1.	พัฒน�คุณภ�พก�รผลิต		 	

					2.	เพิ่มศักยภ�พก�รตล�ด	 	 	

					3.	สร้�งคว�มเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค	 	 	

					4.	สร้�งนวัตกรรม	



ช่วงเดือนที่มีปริม�ณก�รผลิต

จำานวนตัวที่เลี้ยง	(ตัว)

>1,000,000

500,001-1,000,000

100,001-500,000

≤ 100,000

ไม่มีก�รเลี้ยง

80

ภาพแสดงแหล่งผลิตไก่ไข่ของประเทศไทย

7.99 7.77 8.08 8.06 8.32 8.44 8.47 8.57 8.32 8.65 8.47 8.86 ฉะเชิงเทร�	นครน�ยก	

พระนครศรีอยุธย�

ชลบุรี	สุพรรณบุรี

ปริมาณการผลิตไข่ไก่รายเดือน

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

หน่วย : ร้อยละ

แหล่งผลิต 
5 อันดับแรก

ปี 2557



¡ÒÃ¼ÅÔµ
ร� ก�ร 555  556  557

การค้า
ร� ก�ร 555  556 557 

ไก่ไข่�-�ไข่ไก่

ที่มา	:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร				1/	กรมศุลก�กร			 	

หมายเหตุ	:	*	ประม�ณก�ร			 	 	

ช่วงอายุการให้ไข่ 18-78 สัปดาห์ 

1.	จำานวนครัวเรือนเป็นการค้า	 4,382	 4,395	 4,401

	 (ครัวเรือน)

2.	จำานวนไก่ไข่	ณ	ต้นปี	(ล้านตัว) 41.49 44.30 46.97

3.	ปริมาณการผลิตไข่ไก่	(ล้านฟอง)	 10,998	 11,148*	 11,718

4.	ต้นทุนการผลิตระบบโรงเรือนปิด	 2.58	 2.86	 2.99

	 (บาท/ฟอง)

5.	ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้	 2.56	 3.06	 3.09

	 (บาท/ฟอง)

6.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/กก.)	 -0.02	 0.20	 0.10

7.	มาตรฐาน

	 ฟ�ร์มไข่ไก่	:	 -	 ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีสำ�หรับฟ�ร์มไก่ไข่	

	 	 	 	 มกษ.6909-2553	 	 	

	 ไข่ไก่	:	 -	 ม�ตรฐ�นไข่ไก่

	 	 	 	 มกษ.	6702-2553	 	 	

1.	ใช้ในประเทศ	(ล้านฟอง)		 10,789	 10,970	 11,574

2.	ส่งออก	1/

		 -	ปริม�ณ	(ล้�นฟอง)	 149.72	 177.91	 143.59

		 -	มูลค่�	(ล้�นบ�ท)		 395.41	 461.73	 445.62

3.	ราคาส่งออก	(บาท/ฟอง)	1/ 2.64 2.60 3.10

4.	คู่ค้าที่สำาคัญ	 ฮ่องกง	แองโกล่�	 	

5.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 จีน	สหรัฐอเมริก�	 	
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำ�เนินก�รจัดทำ�

ยุทธศ�สตร์ไก่ไข่	3	ด้�น	คือ

1.	เพิ่มก�รบริโภคและขย�ยก�รส่งออก	

โดยประช�สัมพันธ์ขย�ยตล�ดไข่ไก่แปรรูป	วิจัยและ

พัฒน�ก�รแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่�

2.	สร้�งคว�มมั่นคงในอ�ชีพให้แก่เกษตรกร	โดยขึ้นทะเบียน

ผู้เลี้ยงไก่ไข่	วิจัยและพัฒน�พันธุ์สัตว์และวัตถุดิบอ�ห�รสัตว์	

ปรับปรุงระเบียบกฎหม�ยให้เหม�ะสม	 	

	3.	สร้�งคว�มเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคด้วยระบบม�ตรฐ�นก�ร

ผลิตและม�ตรฐ�นสินค้�ไข่ไก่	

โดยตรวจรับรองม�ตรฐ�นฟ�ร์ม	ควบคุมโรค	

จัดทำ�ระบบตรวจสอบย้อนกลับ

ÁÒµÃ¡ÒÃ

¡ÒÃ¼ÅÔµ

ปี	2557	มีผลผลิต

เพิ่มขึ้นเนื่องจ�ก	ร�ค�ไข่ไก่

ปี	2556	ปรับตัวสูงขึ้น	เป็น

แรงจูงใจให้เกษตรกรขย�ย

ก�รเลี้ยงไก่ไข่เพิ่มขึ้น

-	ปี	2557	คว�มต้องก�ร

บริโภคเพิ่มขึ้นเนื่องจ�กไข่ไก่มีร�ค�ถูก

เมื่อเทียบกับอ�ห�รโปรตีนชนิดอื่น

-	ปี	2557	ร�ค�ไข่ไก่ที่เกษตรกรข�ยได้

สูงขึ้นต�มต้นทุนก�รผลิตที่เพิ่มขึ้น	

    

¡ÒÃµÅÒ´



จำานวนตัวที่เลี้ยง	(ตัว)

>100,000

50,001-100,000

10,001-50,000

≤ 10,000
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ภาพแสดงแหล่งผลิตโคเนื้อของประเทศไทย

แหล่งผลิต 
5 อันดับแรก

นครร�ชสีม�	ก�ญจนบุรี	ขอนแก่น

บุรีรัมย์	ร้อยเอ็ด



¡ÒÃ¼ÅÔµ
ร� ก�ร 555  556  557  

การค้า
ร� ก�ร 555  556 557

โคเนื้อ

ท่ีมา	:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร				1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�	(ล้�นตันนำ้�หนักซ�ก)				2/	กรมศุลก�กร	 	 	 	 	 	

หมายเหตุ	:	*	ประม�ณก�ร		**ปี	2555-2556	โคเนื้อขน�ดกล�งเฉลี่ยน้ำ�หนัก	250-300	กก.	สำ�หรับปี	2557	เฉลี่ยน้ำ�หนัก	350-450	กก.	      

      

ระยะเวลาเลี้ยง : 3 ปีขึ้นไป    

1.	 จำานวนครัวเรือน		(ครัวเรือน)	 796,896	 769,116	 738,044

2.	 จำานวนโคเนื้อ	ณ	ต้นปี	(ตัว)	 5,392,579	 5,147,521	 4,898,575

3.	 ปริมาณการผลิต	(ตัว)	 1,026,491	 995,207*	 974,708

4.	 ต้นทุนการผลิตโคขุน

	 ลูกผสมพันธุ์บราห์มัน	เฉลี่ยน้ำาหนัก

	 350-450	กก.	(บาท/กก.) 67.99 76.69 97.48

5.	 ราคาท่ีเกษตรกรขายได้		(บาท/กก.)   

	 -	 โคขุนลูกผสมพันธุ์บร�ห์มัน	 78.49	 89.51	 108.42

	 -	 โคเนื้อขน�ดกล�งเฉลี่ยน้ำ�หนัก   

	 	 350-450	กก.	(บ�ท/กก.)	 57.82**	 70.39**	 94.22

6.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/กก.)   

				-	โคขุนลูกผสมพันธุ์บร�ห์มัน	 10.50	 12.82	 10.94

7.	มาตรฐาน

	 ฟ�ร์มโคเนื้อ	:	 -	 ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีสำ�หรับฟ�ร์มโคเนื้อ

	 		 	 	 มกษ.	6400	-	2555	 	 	

	 เนื้อโค	:	 -	 ม�ตรฐ�นเนื้อโค	 	 	

	 		 	 	 มกษ.	6001	-	2547	 	 	

	 โรงฆ่�	:	 -	 ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีสำ�หรับโรงฆ่�สัตว์   

		 		 	 	 มกษ.	9004	-	2547	 	 	 		

      

1.	การค้าของโลก	(ล้านตัน)	1/	 8.15	 9.13	 9.78

2.	ใช้ในประเทศ	(ล้านตัว)	 1.25	 1.26	 1.26

3.	นำาเข้า	2/

	 -	โคมีชีวิต		 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัว)	 74,601	 204,882	 126,790

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 317.18	 777.82	 1,788.44

	 -	เนื้อและผลิตภัณฑ์		 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 10,819	 18,288	 14,412

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 1,611.05	 2,137.29	 2,340.29

4.	ส่งออก	2/

	 -	โคมีชีวิต		 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัว)	 143,001	 228,068	 244,457

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	1,153.07		 	1,513.80		 	1,765.78	

	 -	เนื้อและผลิตภัณฑ์		 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	7,659	 11,966	 7,339	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 778.33	 1,007.62	 806.34	

5.	ราคานำาเข้า	2/   

	 -	โคมีชีวิต	(บ�ท/ตัว)		 4,252	 3,796	 14,106

	 -	เนื้อและผลิตภัณฑ์	(บ�ท/กก.)	 148.91	 116.87	 162.39

6.	ราคาส่งออก	2/   

	 -	โคมีชีวิต	(บ�ท/ตัว)	 8,063	 6,637	 7,223

	 -	เนื้อและผลิตภัณฑ์	(บ�ท/กก.)	 101.63	 84.20	 109.88

7.	คู่ค้าที่สำาคัญ	   

	 -	โคมีชีวิต	 ม�เลเซีย	ล�ว	 	

	 -	เนื้อและผลิตภัณฑ์	 ล�ว	ฮ่องกง	ญี่ปุ่น	กัมพูช�		

8.	คู่แข่งที่สำาคัญ	   

	 -	โคมีชีวิต	 เมียนม�ร์	ล�ว	กัมพูช�	 	

	 -	เนื้อและผลิตภัณฑ์		 ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	สหรัฐอเมริก�	 	
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	 ปี	 2557	 จะมีปริม�ณก�รบริโภคโคเนื้อ	 1.257	

ล้�นตัว	หรือคิดเป็นเนื้อโค	181.01	พันตัน	ซึ่งทรงตัวจ�ก

ปี	2556	คว�มต้องก�รของตล�ดภ�ยในประเทศมีสูง	แต่

ในช่วงเดือนพฤศจิก�ยน	2557	มีก�รแพร่ระบ�ดของโรค

คอบวม	 ส่งผลให้เกษตรกรประสบปัญห�สัตว์เลี้ยงป่วย

ต�ยจำ�นวนม�ก	 ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้เตือนให้ประช�ชนงด

รบัประท�นเนือ้โคกระบอืดบิ		สง่ผลใหป้รมิ�ณก�รบรโิภค

ชะลอตัวลงในช่วงปล�ยปี	

	 สำ�หรบัป	ี2557	โคมชีวีติทีเ่กษตรกรข�ยไดร้�ค�เฉลีย่

กิโลกรัมละ	 94.22	 บ�ท	 สูงขึ้นจ�กปี	 2556	 ซึ่งมีร�ค�

กิโลกรัมละ	70.39	บ�ท	คิดเป็นร้อยละ	33.85		เนื่องจ�ก

ปริม�ณก�รผลิตลดลง	ทำ�ให้ร�ค�ปรับตัวสูงขึ้น	ส่งผลให้

มีก�รปรับร�ค�เนื้อโคชำ�แหละต�มไปด้วย	

	 ปริม�ณก�รผลิตลดลง	 เน่ืองจ�กเกษตรกรมี

ก�รลดจำ�นวนก�รเลี้ยงลง	 บ�งร�ยเลิกเลี้ยงเนื่องจ�ก

ขอ้จำ�กดัด�้นพืน้ทีเ่ลีย้งและแรงง�นเลีย้ง	โดยหนัไปประกอบ

อ�ชีพอื่น	 เช่น	 ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ได้รับผลตอบแทนที่ดี

กว่�แทน	ถึงแม้ว่�ร�ค�โคเนื้อจะมีก�รปรับตัวสูงขึ้นอย่�ง

ต่อเนื่อง	แต่ก็ไม่ได้ส่งผลให้ปริม�ณก�รผลิตโคเนื้อเพิ่มขึ้น

แตอ่ย�่งใด	เน่ืองจ�กเกษตรกรข�ดแคลนเงนิทนุเนือ่งจ�ก

พันธุ์ที่จะนำ�ม�เลี้ยงมีร�ค�แพงด้วยเช่นกัน

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำ�เนินก�รจัดทำ�
ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�โคเนื้อ	 ปี	 2555-2559	 โดยมี	
5	ด้�นดังนี้			
1.	 ด้�นก�รผลิตโคเนื้อ	ฝึกอบรมวิธีผสมเทียม	ส่งเสริม	
	 ก�รปลูกพืชอ�ห�รสัตว์	 	 	
2.	 ด�้นก�รควบคมุปอ้งกนัโรคระบ�ดสตัว	์ควบคมุปอ้งกนั

โรคระบ�ด	ส่งเสริมฟ�ร์มปศุสัตว์อินทรีย์
3.	 ด�้นก�รพฒัน�ระบบก�รตล�ด	พฒัน�โรงฆ�่ประช�สมัพนัธ์

ก�รบริโภคเนื้อโค
4.	 ด้�นก�รศกึษ�วจิยั	วจิยัทดสอบพนัธุแ์ละกระจ�ยพนัธุโ์ค

ที่เหม�ะสม	วิจัยก�รแปรรูปผลิตภัณฑ์
5.	ด้�นก�รบริห�รจัดก�รองค์กร	 ส่งเสริมก�รจัดตั้ง

สถ�บันเกษตรกรโคเนื้อ	 จัดตั้งศูนย์ส�รสนเทศ
ปรับปรุงกฏระเบียบให้เหม�ะสม	 	

¡ÒÃ¼ÅÔµ ¡ÒÃµÅÒ´ ÁÒµÃ¡ÒÃ



จำานวนตัวที่เลี้ยง	(ตัว)

>20,000

5,001-20,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีก�รเลี้ยงไม่มีก

นวนตัวที่เลี้ยง (ตัว)

>20,000

5,001-20,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีก รเลี้ยง

นวนตัวที่เลี้ยง

>20,000

5,001-20,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีก

นวนตัวที่เลี้ยง

>20,000

5,001-20,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีก

จำาจำาจำ นวนตัวที่เลี้ยง

>20,000

5,001-20,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีก
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ภาพแสดงแหล่งผลิตโคนมของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่มีปริม�ณก�รผลิต

ปริมาณการผลิตนํ้านมดิบรายเดือน

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

หน่วย : ร้อยละ

ปี 2557

8.86 8.19 8.22 7.89 8.04 7.87 7.87 7.84 8.00 8.69 9.10 9.43 สระบุรี	นครร�ชสีม�

ลพบุรี	ร�ชบุรี	สระแก้ว

แหล่งผลิต 
5 อันดับแรก



¡ÒÃ¼ÅÔµ
ร� ก�ร 555  556  557  

การค้า
ร� ก�ร 555 556 557 

โคนม�-�นํ้านมดิบ

ที่ม�	:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร				1/	กรมศุลก�กร			 	

หม�ยเหตุ	:		*	ประม�ณก�ร			 	 	

ระยะเวลาเลี้ยงและเริ่มให้นำ้านมอายุ 2.5 ปี

1.	จำานวนครัวเรือน	(ครัวเรือน)	 21,887	 21,265*	 22,157

2.	จำานวนโคนม	ณ	ต้นปี	(ตัว)	 573,048	 589,779	 605,120

3.	จำานวนแม่โคนม	ณ	ต้นปี	(ตัว)	 228,101	 241,157	 247,430

4.	ปริมาณนำ้านมดิบ	(ตัน)	 1,022,190	 1,095,314*	 1,067,452

	 (กก./ตัว/วัน) 12.23 12.62 12.71

5.	ต้นทุนการผลิต	(บาท/กก.)	 14.47	 15.34	 15.79

6.	ราคานำ้านมดิบที่เกษตรกรขายได้	

	 (บาท/กก.) 16.61 16.91 16.91

7.	ผลตอบแทนสุทธิ	(บาท/กก.)	 2.14	 1.57	 1.12

8.	 มาตรฐาน

ฟ�ร์มโคนม	:	 -	ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีสำ�หรับฟ�ร์มโคนม	

	 		 	 	 	 มกษ.	6402-2552	 	 	

	 น้ำ�นมโคดิบ	:	 -	ม�ตรฐ�นน้ำ�นมโคดิบ	มกษ.	6003-2553

	 นมสด	:	 	 -	ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมนมสด	 		

	 		 	 	 	 มอก.	738-2547   

1.	ใช้ในประเทศ	(ตัน)	 1,022,190	 1,095,314	 1,067,452

2.	นำาเข้าผลิตภัณฑ์รวม	1/   

	 -	ปริม�ณ	(ตัน)	 226,512	 188,434	 213,371

	 -	มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 18,830	 19,809	 25,937

3.	ส่งออกผลิตภัณฑ์รวม	1/   

	 -	ปริม�ณ	(ตัน)		 97,582	 117,588	 131,480

	 -	มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 4,764	 5,543	 5,857

4.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)	1/   

	 ผลิตภัณฑ์รวม		 48,820	 47,139	 45,265

5.	คู่ค้าที่สำาคัญ 	 ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	สหรัฐอเมริก�	
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้

ดำ�เนินก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์โคนม	5	ด้�นคือ

1.	พัฒน�ศักยภ�พก�รผลิตน้ำ�นมดิบให้มีคุณภ�พต�ม

ม�ตรฐ�นตั้งแต่ฟ�ร์มจนถึงโรงง�น

2.	พัฒน�ระบบส�รสนเทศโคนม	จัดทำ�ทะเบียนเกษตรกร

ผู้เลี้ยงโคนม	จัดทำ�	website	ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับโคนมทั้งหมด

3.	รณรงค์ให้บริโภคนมเพิ่มขึ้น

4.	มุ่งเน้นก�รส่งออกผลิตภัณฑ์นม	พันธุ์โค	น้ำ�เชื้อ	

และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับโคนมไปประเทศเพื่อนบ้�น

5.	มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กล�ง	

อุตส�หกรรมนมในภูมิภ�คอ�เซียน

ÁÒµÃ¡ÒÃ
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ปริม�ณน้ำ�นมดิบลดลง	ต�มจำ�นวนแม่โค

ที่ลดลง	เนื่องจ�กมีพ่อค้�ม�ซื้อโคนมเป็นจำ�นวน

ม�ก	เพื่อส่งไปยังประเทศเวียดน�ม	และม�เลเซีย	ที่เริ่ม

มีก�รส่งเสริมก�รเลี้ยงโคนมส่งผลให้ปริม�ณน้ำ�นมดิบของ

ไทยลดลง	ถึงแม้ว่�ฟ�ร์มขน�ดกล�งและขน�ดใหญ่	จะมีก�ร

บริห�รจัดก�รฟ�ร์มที่เป็นระบบต�มม�ตรฐ�นฟ�ร์มที่ดีและมี

ประสิทธิภ�พในก�รเลี้ยง	โดยมีก�รปลดระว�งแม่โคนมที่มี

อัตร�ก�รให้นมต่ำ�ออกจ�กฟ�ร์มเพื่อลดต้นทุนก�รผลิต

น้ำ�นมดิบ	ซึ่งทำ�ให้มีอัตร�ก�รให้น้ำ�นมสูงขึ้น	และ

น้ำ�นมดิบมีคุณภ�พดีขึ้นก็ต�ม

ก�รนำ�เข้�-ส่งออกผลิตภัณฑ์นมมี

ปริม�ณเพิ่มขึ้น	เนื่องจ�กผู้ประกอบก�ร

ในตล�ดนมพ�ณิชย์มีก�รขย�ยก�รผลิตเพิ่มขึ้น	

ปี	2557	ร�ค�น้ำ�นมดิบที่เกษตรกรข�ยได้เฉลี่ย

กิโลกรัมละ	16.91	บ�ท	ซึ่งทรงตัวเมื่อเทียบกับ

ปี	2556	สำ�หรับร�ค�กล�งรับซื้อน้ำ�นมดิบ

หน้�โรงง�นกิโลกรัมละ	18.00	บ�ท
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เนื้อที่เพาะเลี้ยง	(ไร่)

>10,000

5,001-10,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะเลี้ยง

แหล่งเพาะเลี้ยง
5 อันดับแรก

จันทบุรี	สุร�ษฎร์ธ�นี	ฉะเชิงเทร�	

นครศรีธรรมร�ช	ตร�ด
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ร� ก�ร 554  555  556  

การค้า
ร� ก�ร 554 555 556 

กุ้งทะเลเพาะ

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

หมายเหตุ	:	*	ประม�ณก�ร	 	 	 	 	 	

	 **	ข้อมูล	ทบ.	1	กรมประมงใช้จำ�นวนฟ�ร์มเนื่องจ�ก	1	ครัวเรือนส�ม�รถจดทะเบียนได้ม�กกว่�	1	ฟ�ร์ม

	 ***	กุ้งสดทั้งเปลือก	      

      

ระยะเวลาการเพาะเลี้ยง 3-4 เดือน   
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ร� ก�ร 555  556  557  

การค้า
ร� ก�ร 555 556 557 

กุ้งทะเลเพาะเลี้ยงระยะเวลาการเพาะเลี้ยง 3-4 เดือน   

ที่มา	:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร				1/	องค์ก�รอ�ห�รและเกษตรแห่งสหประช�ช�ติ				2/	กรมศุลก�กร	
หมายเหตุ	:	*	ประม�ณก�ร			 	 	 	 	 	
	 **	ข้อมูล	ทบ.	1	กรมประมง	ใช้จำ�นวนฟ�ร์มเนื่องจ�ก	1	ครัวเรือนส�ม�รถจดทะเบียนได้ม�กกว่�	1	ฟ�ร์ม
	 ***	กุ้งสดทั้งเปลือก

	 n.a.	หม�ยถึง	ยังไม่มีข้อมูล	      

1.	จำานวนครัวเรือน	(ฟาร์ม)** 20,527	 20,527	 20,527

2.	เนื้อที่เลี้ยง	(ไร่) 280,140	 209,519	 176,650

	-	กุ้งข�วแวนน�ไม		 264,368	 199,134	 166,150

				-	กุ้งกุล�ดำ�		 	15,772		 	10,385		 	10,500

3.	ผลผลิต	(ตัน) 603,627	 317,222	 239,380

-	กุ้งข�วแวนน�ไม		 586,563	 305,369	 226,732

				-	กุ้งกุล�ดำ�		 	17,064		 	11,853		 	12,648	

4.	ต้นทุนการผลิต	กุ้งขาวแวนนาไม	(บาท/กก.)  102.54		 	105.58		 	108.15

5.	ราคาที่เกษตรกรขายได้	(บาท/กก.)	

	 กุ้งข�วแวนน�ไม	ขน�ด	70	ตัว/กก.	 126.75	 196.92	 222.58

6.	 ผลตอบแทนสุทธิ	ขนาด	70	ตัว/กก.   24.21 91.34 114.43 

	 (บาท/กก.)

7.	 มาตรฐาน

	 -	 ระเบียบกรมประมงว�่ด้วยก�รออกใบรบัรองฟ�รม์เพ�ะเลีย้งกุง้ต�มม�ตรฐ�น			

	 	 Code	of	Conduct		ปี	2545	 	

	 -	 ระเบียบกรมประมงว่�ด้วยก�รออกใบรับรองก�รผลิตกุ้งทะเลต�มม�ตรฐ�น	GAP	

	 	 พ.ศ.	2546	 	 	 	

1.	 การค้าของโลก	(ล้านตัน)	1/ 2.12 1.61 n.a.

2.	 ส่วนแบ่งการตลาดโลก	(%) 16.63 11.88 n.a.

3.	 ใช้ในประเทศ	(ตัน)***	 50,000	 40,000	 40,000

4.	 ส่งออก	2/

	 -	 กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 175,625		 	92,365		 	74,711

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 43,045		 	27,439		 	26,353

		 -	 กุ้งปรุงแต่ง	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 159,362		 	110,229		 	80,246

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	48,309		 	38,386		 	33,866

5.	 ราคาส่งออก	(บาท/กก.)2/   

		 	 -	กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง		 245	 297	 359

		 	 -	กุ้งปรุงแต่ง		 303	 348	 422

6.	 คู่ค้าที่สำาคัญ   

		 -	 กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง		 	สหรัฐอเมริก�	ญี่ปุ่น	สหภ�พยุโรป	แคน�ด�		

	 	 		 เก�หลีใต้		 	

		 -	 กุ้งปรุงแต่ง	 สหรัฐอเมริก�	ญี่ปุ่น	สหภ�พยุโรป	แคน�ด�	

7.	คู่แข่งที่สำาคัญ	 จีน	เวียดน�ม	อินโดนีเซีย	อินเดีย	
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	 1.	ร�ค�กุง้ในป	ี2557	สงูขึน้ม�กกว�่ทกุปทีีผ่�่นม�	เนือ่งจ�ก

	 	 ประสบปัญห�กุ้งต�ยด่วน	(EMS)	ทำ�ให้ปริม�ณผลผลิต

กุง้ลดลงเกอืบครึง่	ไมเ่พยีงพอกบัคว�มตอ้งก�ร	สง่ผลใหอ้ตุส�หกรรมกุง้ทัง้

ระบบไดร้บัคว�มเสยีห�ยอย�่งหนกั	ขณะทีป่ระเทศคูแ่ขง่	เชน่	อนิโดนเีซยี	

อินเดีย	ซึ่งไม่ประสบปัญห�จ�ก	EMS	มีโอก�สส่งออกเพิ่มขึ้น

	 2.	สหภ�พยุโรป	ตัดสิทธิพิเศษท�งภ�ษีศุลก�กร	(GSP)	สินค้�กุ้งไทย

โดยจะมีผลบงัคบัใช้	มกร�คม	2557	(กุง้สดแชเ่ยน็แชแ่ขง็เดิมอัตร�	4.2%	

เพิ่มขึ้นเป็น	12%	และกุ้งปรุงแต่ง	เดิมอัตร�	7%	เพิ่มขึ้นเป็น	20%)	

ส่งผลให้ก�รส่งออกกุ้งไทยไปสหภ�พยุโรป	 มีปริม�ณ	 และมูลค่�ลดลง

จ�กปี	 2556	 ร้อยละ	34	และร้อยละ	15	ต�มลำ�ดับ	 เนื่องจ�กหันไป

นำ�เข้�กุ้งจ�กประเทศเอกว�ดอร์	อินเดีย	อินโดนีเซีย	และเวียดน�ม

	 ผลผลิตกุ้งปี	2557	มีปริม�ณลดลงม�ก	เนื่องจ�กประสบ

ปัญห�ภ�วะกุ้งต�ยด่วน	 (Early	 Mortality	 Syndrome:	 EMS)	 ต่อ

เนื่องจ�กปี	2556	ทำ�ให้อัตร�รอดของกุ้งต่ำ�	ผู้เลี้ยงกุ้งจึงชะลอก�รเลี้ยง

กุ้ง	ส่งผลให้ปริม�ณผลผลิตกุ้งไม่เพียงพอกับคว�มต้องก�ร	โดยเฉพ�ะใน

อุตส�หกรรมแปรรูป	
									กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ได้จัดทำ�

ยุทธศ�สตร์กุ้งไทย	ฉบับที่	3	เพื่อใช้เป็นกรอบในก�ร

พัฒน�และเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของ	

อุตส�หกรรมกุ้งไทยกับต่�งประเทศ		ประกอบด้วย

	 1.	ยุทธศ�สตร์เพิ่มศักยภ�พพันธุ์กุ้งทะเลคุณภ�พ	

	 2.	ยทุธศ�ตรบ์รกิ�รจดัก�รด�้นก�รผลติอย�่งยัง่ยนื	

	 3.	ยุทธศ�สตร์เพิ่มมูลค่�สินค้�และเพิ่มศักยภ�พ	

	 	 ก�รตล�ดทุกระดับ	 	

		4.	 ยทุธศ�สตรผ์ลกัดนัก�รวจิยัเพือ่พฒัน�อตุส�หกรรม

	 	 กุ้งไทย	 	

		5.	 ยุทธศ�สตร์สนับสนุนก�รขย�ยฐ�นก�รผลิต

	 	 และฐ�นก�รตล�ดสู่ประช�คมอ�เซียน		
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ภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนำ�เข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทย



ที่มา	:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร			1/	กรมศุลก�กร

¡ÒÃ¼ÅÔµ ¡ÒÃµÅÒ´

ÁÒµÃ¡ÒÃ

	 1.	ก�รนำ�เข�้ปล�ทนู�่แชเ่ยน็แชแ่ขง็	ในป	ี2557

	 มปีรมิ�ณ	699,884	ตนั	มลูค�่	36,689	ล�้นบ�ท

ทั้งปริม�ณและมูลค่�ลดลง	 8.01%	 และ	 25.53%	 ของปีก่อน	

ต�มลำ�ดับ	 ก�รนำ�เข้�วัตถุดิบส่วนใหญ่ม�จ�กประเทศไต้หวัน	

คิดเป็น	21.38%	สหรัฐอเมริก�	16.39%	และจีน	7.47%

	 	 	 	 2.	 ก�รส่งออกปล�ทูน่�กระป๋อง	 ในปี	 2557	 มีปริม�ณ	

586,469	ตัน	มูลค่�	75,276	ล้�นบ�ท	ปริม�ณเพิ่มขึ้นแต่มูลค่�

ลดลง	9.21%	และ	3.52%	ของปีก่อน	ต�มลำ�ดับ	ประเทศคู่ค้�

ที่สำ�คัญ	คือ	 สหรัฐอเมริก�	 คิดเป็น	 18.80%	อียิปต์	 10.30%	

และสหภ�พยุโรป	9.13%

									 	ไทยมเีทคโนโลยกี�รผลิตท่ีทันสมยัส�ม�รถผลิต

ไดต้�มคว�มตอ้งก�รของตล�ดแตวั่ตถดุบิปล�ทูน่�ของไทยตอ้ง

นำ�เข�้จ�กต�่งประเทศ	รอ้ยละ	95	และอกีรอ้ยละ	5	เปน็ผลผลติ

จ�กเรืออวนล้อมจับภ�ยในประเทศ	 ก�รพึ่งพ�วัตถุดิบจ�ก

ต่�งประเทศ	ทำ�ให้มีเสี่ยงในก�รข�ดแคลนวัตถุดิบ

	 1.	ลดก�รกดีกนัท�งก�รค�้ทีไ่มใ่ชภ่�ษขีองประเทศ
	 	 คู่ค้�	เช่น	
	 -	ผลผลติตอ้งมเีอกส�รรบัรองก�รจบัสตัวน์้ำ�	เพือ่ยนืยนัว�่ไม่ไดม้�
จ�กก�รทำ�ประมงทีผ่ดิกฎหม�ย	ข�ดก�รร�ยง�นและไรก้�รควบคมุ	
(Illegal	Unreported	and	Unregulated	Fishing:	IUU	Fishing)	
โดยไทยต้องซื้อสัตว์น้ำ�จ�กเรือที่ถูกต้องต�มกฎหม�ยเท่�นั้น
	 -	ก�รแกป้ญัห�แรงง�นต�่งด�้ว	โดยมกี�รขึน้ทะเบยีน	แรงง�น
แบบ	One	Stop	Service	
2.	จัดทำ�ม�ตรฐ�นก�รผลิตต่�ง	ๆ	เช่น	GAP/HACCP
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การค้า
ร� ก�ร 555 556 557 

ปลาทูน่า

1.	ใช้ในประเทศ	

		 -	ปล�ทูน่�แช่เย็น	(ตัน)	 1,000	 1,000	 1,000

		 -	ปล�ทูน่�บรรจุภ�ชนะอัดลม	(ตัน)	 28,877	 28,265	 30,867

2.	นำาเข้า	1/

		 -	 ปล�ทูน่�แช่เย็นแช่แข็ง	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 728,367	 760,851	 699,884

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 51,623	 49,265	 36,689

	 -	 ปล�ทูน่�บรรจุภ�ชนะอัดลม	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 11,336	 10,706	 3,899	

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	1,765		 	1,779		 	476	

3.	ส่งออก	1/

	 -	 ปล�ทูน่�แช่เย็นแช่แข็ง	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 17,845	 11,864	 18,712

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 1,770	 1,122	 1,625	

		 -	 ปล�ทูน่�บรรจุภ�ชนะอัดลม	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 548,667	 537,027	 586,469

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 80,805	 78,025	 75,276

4.	ราคาส่งออก	(บาท/ตัน)1/

		 -	 ปล�ทูน่�แช่เย็นแช่แข็ง	 99,202	 94,546	 86,834

		 -	 ปล�ทูน่�บรรจุภ�ชนะอัดลม	 147,275	 145,292	 128,355

5.	แหล่งนำาเข้าวัตถุดิบที่สำาคัญ	 ไต้หวัน		สหรัฐอเมริก�	เก�หลี	ว�นัวตู	หมู่เก�ะม�ร์แชลล์	

	 	 	 ญีปุ่น่	จีน	ฟลิปิปนิส	์สหภ�พยโุรป	มัลดฟีส	์ไมโครนเีซยี			

	 	 	 หมู่เก�ะโซโลมอน	อินโดนีเซีย	ป�ปัวนิวกินี		

6.	คู่ค้าที่สำาคัญ	(ปลาทูน่าบรรจุภาชนะอัดลม)	 สหรัฐอเมริก�		สหภ�พยุโรป		อียิปต์		ออสเตรเลีย

	 	 	 ญี่ปุ่น	แคน�ด�	ซ�อุดิอ�ระเบีย	

7.	คู่แข่งที่สำาคัญ	(ปลาทูน่าบรรจุภาชนะอัดลม)	 เวียดน�ม	ฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย	ม�เลเซีย		
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ภาพแสดงพื้นที่แหล่งผลิตปลาป่นของประเทศไทย
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ที่มา		: 1/	กรมประมง			2/	http://www.fas.usda.gov	เดือนกุมภ�พันธ์	2558				3/	ร�ค�ปล�เป็ดและร�ค�ข�ยส่งปล�ป่นจ�กกรมก�รค้�ภ�ยใน	 	 	
4/	กรมศุลก�กร	ปี	2554	(HS.	2007)	พิกัด	2301.2000.001	พิกัด	2301.2000.002	พิกัด	2301.2000.003	พิกัด	2301.2000.004	และ	2301.2000.090	 	

	 สำ�หรับ	ปี	2555-2559	(HS.	2012)	พิกัด	2301.2020		พิกัด	2301.2010.000		พิกัด	2301.2090.001	และพิกัด	2301.2090.090

หมายเหตุ		:	 *	สม�คมผู้ผลิตปล�ป่นไทย	**	ประม�ณก�ร		 	 	 	 	 	
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¡ÒÃ¼ÅÔµ
ร� ก�ร 555  556  557 

การค้า
ร� ก�ร 555 556 557 

ปลาป่นและสัตว์นํ้าไม่มีกระดูกสันหลังป่น

1.	 จำานวนโรงงาน	(โรง)1/ 96 96 96

2.	 ผลผลิตปลาป่นโลก	(ล้านตัน)2/	 4.35	 4.22	 4.30

3.	 ผลผลิตปลาป่นไทย	(ล้านตัน)*	 0.49	 0.49	 0.50

4.	 อัตราแปลง	ปลาเป็ดหรือปลาสด	(กก.)	

:	ปลาป่น	(กก.)	=	4	:	1   

5.	 ราคาปลาเป็ดดี/สด	3/	(บาท/กก.)  7.38   7.90   7.90 

	 ร�ค�ข�ยส่งปล�ป่นโปรตีนต่ำ�กว่�	60	%  30.64   26.93   29.26 

	 (บ�ท/กก.)	3/	กลิ่นเบอร์	2	ตล�ด	กทม.	 	

	 ร�ค�ข�ยส่งปล�ป่นโปรตีนสูงกว่�	60%		 	33.13		 	32.93		 	33.55	

	 (บ�ท/กก.)	3/	กลิ่นเบอร์	1	ตล�ด	กทม.   

1.	 การค้าของโลก	(ล้านตัน)	2/ 2.69 2.69 2.71

2.	 ใช้ในประเทศ	(ล้านตัน)	 0.48	 0.39	 0.34**

3.	 นำาเข้า4/	

		 -	 ปล�ป่นโปรตีนสูงกว่�	60	%	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	14,547		 	5,792		 	18,989

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	402.39		 	170.24		 	592.09	

		 -	 ปล�ป่นโปรตีนต่ำ�กว่�	60	%   

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	213		 	257		 	118

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	7.11		 	2.32		 	0.11	

		 -	 สัตว์น้ำ�อื่นๆป่น   

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 2,987	 1,752	 2,284

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 141.46	 78.44	 110.40

4.	 ส่งออก	4/

	 -	 ปล�ป่นโปรตีนสูงกว่�	60	%	 	 	

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 34,841	 76,981	 107,085

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 1,378.63	 3,098.00	 4,305.75

		 -	 ปล�ป่นโปรตีนต่ำ�กว่�	60	%   

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 19,693	 	38,997		 	56,169

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 551.51	 1,351.91	 2,045.27

		 -	 สัตว์น้ำ�ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆป่น   

		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	8,649		 	9,789		 	8,885

		 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 206.09	 266.87	 268.65

5.	 คู่ค้าที่สำาคัญ	 เวียดน�ม	จีน	ไต้หวัน	ญี่ปุ่น	 	

6.	 คู่แข่งที่สำาคัญ	 เวียดน�ม	สหภ�พเมียนม�ร์		

1.	ก�รเพ�ะเลี้ยงกุ้งทะเลของไทยปี	2557	ประสบปัญห�

โรคกุง้ต�ยดว่น	(EMS)	ทำ�ใหผ้ลผลติกุง้ลดลงอย�่งม�ก	

จึงมีก�รใช้ปล�ป่นในก�รผลิตอ�ห�รกุ้งลดลง	 ขณะที่

ร�ค�ปล�เป็ด	ร�ค�ข�ยส่งปล�ป่นอยู่ในเกณฑ์ที่สูง	

2.	สำ�หรับก�รส่งออกปล�ป่นปี	 2557	 เพิ่มขึ้นอย่�งม�ก

ทั้งปริม�ณและมูลค่�เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่�นม�	

เนือ่งจ�กปล�ปน่ของไทยไดม้�ตรฐ�นเป็นท่ียอมรบัของ

ผู้นำ�เข้�

3.	ผูผ้ลติตอ้งปฏบิตัติ�มแนวปฏบิตักิ�รใชแ้รงง�นทีด่หีรอื	

GLP	และป้องกันก�รทำ�ประมงที่ผิดกฎหม�ย	(IUU)

1.	มีโรงง�นปล�ป่นได้รับม�ตรฐ�น	GMP	และ	HACCP	

แล้วจำ�นวน	61	โรงง�น	คิดเป็นร้อยละ	64

2.	ปัจจุบันมีก�รใช้วัตถุดิบเพื่อผลิตปล�ป่นจ�กเศษเหลือ

จ�กอุตส�หกรรมปล�กระป๋องและซูริมิร้อยละ	 65		

จ�กปล�เป็ดร้อยละ	35

1.	 นโยบ�ยและม�ตรก�รนำ�เข�้วตัถดุบิอ�ห�รสตัวก์ำ�หนด															
โดยคณะกรรมก�รนโยบ�ยอ�ห�ร	 รัฐมนตรีว่�ก�ร
กระทรวงพ�ณิชย์เป็นประธ�น	 กำ�หนดนโยบ�ยและ
ม�ตรก�รก�รนำ�เข้�ทั่วไปและก�รนำ�เข้�ต�มคว�ม
ตกลงก�รค�้เสรตี�่งๆ	ทีม่ผีลท�งปฏบิตัแิลว้	โดยกำ�หนด
คร�วละ	3	ปี	เริ่มตั้งแต่	ปี	2555	-	2557

2.	 ก�รนำ�เข�้ปล�ปน่โปรตนี	60	%	ขึน้ไปไมจ่ำ�กดัปรมิ�ณ
และเวล�นำ�เข้�

3.	 ปล�ป่นโปรตีนต่ำ�กว่�	 60%	 เป็นสินค้�ควบคุมต�ม
ประก�ศกระทรวงพ�ณิชย์	ต้องขออนุญ�ตนำ�เข้�จ�ก
กรมก�รค้�ต่�งประเทศ

¡ÒÃ¼ÅÔµ ¡ÒÃµÅÒ´ ÁÒµÃ¡ÒÃ





สินค้าเกษตร
ในภูมิภาค
อาเซียน



96

	ข้าว	:	เนื้อที่	ผลผลิต	และผลผลิตต่อไร่	ของประเทศในภูมิภ�คอ�เซียน	ปี	2555-2557   

ประเทศ

เนื้อที่เพาะปลูก	

(1,000	ไร่)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว

(1,000	ไร่)

ผลผลิต	

(1,000	ตัน)

ผลผลิตต่อไร่	

(กก.)

2555 2556 2557 2555 2556 2557 2555 2556 2557 2555 2556 2557

อาเซียน* 320,064 317,716 313,743 311,222 311,702 308,616 212,634 213,662 212,186 683 685 688

อินโดนีเซีย 84,601 87,037 86,645 84,035 86,470 86,052 69,056 71,280 70,607 822 824 821

เวียดน�ม 48,456 49,371 49,382 48,456 49,371 49,382 43,665 44,076 44,586 901 893 902

ไทย* 81,038 77,267 72,449 74,729 73,162 69,565 38,000 36,839 33,809 509 504 486

เมียนม�ร์ 47,455 45,259 45,525 47,293 45,048 45,398 29,010 27,704 28,322 613 614 624

ฟิลิปปินส์ 29,392 29,837 29,827 29,312 29,663 29,649 18,032 18,439 18,876 614 622 637

กัมพูช� 18,962 18,852 19,368 17,291 18,627 18,556 8,779 9,291 9,390 507 499 506

ล�ว 5,869 5,869 6,225 5,836 5,570 6,225 3,489 3,415 4,000 598 613 643

ม�เลเซีย 4,279 4,215 4,311 4,259 3,783 3,779 2,600 2,616 2,594 610 691 686

บรูไน 12 9 11 11 8 10 3 2 2 240 237 232

สถานการณ์การผลิตข้าวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ปี 2557

ที่มา	:	ระบบข้อมูลส�รสนเทศเพื่อคว�มมั่นคงท�งอ�ห�รในภูมิภ�คอ�เซียน	

หมายเหตุ		:		*	ปรับปรุงข้อมูล	ณ	มกร�คม	2558		

การผลิต

	 ปริม�ณก�รผลิตข้�วของภูมิภ�คอ�เซียนในปี	 2557	 (ปีเพ�ะปลูก	 2556/57)	

ประม�ณ	 212.19	 ล้�นตัน	 ลดลง	 1.47	 ล้�นตัน	 จ�กปริม�ณ	 213.66	 ล้�นตัน	

ของปี	 2556	 หรือลดลงร้อยละ	 0.69	 ประเทศที่มีก�รผลิตข้�วเพิ่มขึ้น	 ได้แก่	

ล�ว	ฟิลิปปินส์	 เมียนม�ร์	 เวียดน�ม	และกัมพูช�	 ขณะที่ประเทศที่มีก�รผลิตข้�ว

ลดลง	ได้แก่	ไทย	อินโดนีเซีย	และม�เลเซีย
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ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์:	เนื้อที่	ผลผลิต	และผลผลิตต่อไร่	ของประเทศในภูมิภ�คอ�เซียน	ปี	2555-2557	

ประเทศ

เนื้อที่เพาะปลูก

(1,000	ไร่)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว

(1,000	ไร่)

ผลผลิต

(1,000	ตัน)

ผลผลิตต่อไร่	

(กก.)

2555 2556 2557 2555 2556 2557 2555 2556 2557 2555 2556 2557

อาเซียน* 60,526 60,134 60,933 60,114 59,536 60,443 39,908 39,391 40,603 664 666 672

อินโดนีเซีย 24,762 23,918 24,345 24,735 23,884 24,251 19,387 18,512 19,127 784 774 789

ฟิลิปปินส์ 16,215 16,214 16,368 16,211 16,023 16,321 7,407 7,377 7,753 458 461 475

เวียดน�ม 6,989 7,328 7,417 6,989 7,328 7,417 4,803 5,194 5,269 688 709 710

ไทย* 7,529 7,427 7,293 7,154 7,215 7,087 4,948 4,876 4,805 692 676 678

เมียนม�ร์ 2,573 2,637 2,753 2,572 2,618 2,750 1,485 1,526 1,626 578 582 592

ล�ว 1,106 1,180 1,259 1,106 1,180 1,259 927 995 1,096 838 843 870

กัมพูช� 1,352 1,430 1,498 1,347 1,288 1,358 951 911 927 706 707 683

ที่มา	:	ระบบข้อมูลส�รสนเทศเพื่อคว�มมั่นคงท�งอ�ห�รในภูมิภ�คอ�เซียน   

หมายเหตุ		:		*	ปรับปรุงข้อมูล	ณ	มกร�คม	2558	   

    สถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ปี 2557  

การผลิต

	 ปรมิ�ณก�รผลติข�้วโพดเลีย้งสตัวข์องภมูภิ�คอ�เซยีน	ในป	ี2557	(ปเีพ�ะปลกู	

2556/57)	ประม�ณ	40.60	ล�้นตัน	เพิม่ข้ึน	1.21	ล�้นตัน	จ�กปริม�ณ	39.39	ล�้นตัน	

ของปี	 2556	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 3.07	 ปริม�ณก�รผลิตข้�วโพดเลี้ยงสัตว์

เพิ่มขึ้นทุกประเทศในภูมิภ�คอ�เซียน	 ยกเว้น	 ไทย	 ประเทศที่มีปริม�ณก�รผลิต

ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นม�กที่สุด	ได้แก่	อินโดนีเซีย	รองลงม�คือฟิลิปปินส์	
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อ้อยโรงงาน	:	เนื้อที่	ผลผลิต	และผลผลิตต่อไร่	ของประเทศในภูมิภ�คอ�เซียน	ปี	2555-2557

ประเทศ

เนื้อที่เก็บเกี่ยว

(1,000	ไร่)

ผลผลิต	

(1,000	ตัน)

ผลผลิตต่อไร่	

(กก.)

2555 2556 2557 2555 2556 2557 2555 2556 2557

อาเซียน* 16,735 17,048 17,322 169,394 172,898 178,109 10,122 10,142 10,282

ไทย* 8,013 8,260 8,456 98,400 100,096 103,697 12,280 12,118 12,263

ฟิลิปปินส์ 2,581 2,593 2,623 23,962 24,353 24,175 9,285 9,392 9,218

เวียดน�ม 1,885 1,934 1,981 19,017 20,016 21,093 10,088 10,350 10,645

อินโดนีเซีย 2,871 2,913 2,932 15,848 16,581 16,802 5,520 5,691 5,731

เมียนม�ร์ 958 960 1,059 9,537 9,413 10,307 9,955 9,805 9,736

ล�ว 128 89 125 1,056 865 1,124 8,243 9,701 8,990

กัมพูช� 299 299 146 1,574 1,574 911 5,261 5,261 6,234

ที่มา	: ระบบข้อมูลส�รสนเทศเพื่อคว�มมั่นคงท�งอ�ห�รในภูมิภ�คอ�เซียน

หมายเหตุ		:		*	ปรับปรุงข้อมูล	ณ	มกร�คม	2558		

              สถานการณ์การผลิตอ้อยโรงงานของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ปี 2557 

การผลิต

	 ปริม�ณก�รผลิตอ้อยโรงง�นของภูมิภ�คอ�เซียน	 ในปี	 2557	 (ปีเพ�ะปลูก	

2556/57)	ปริม�ณ	178.11	ล้�นตัน	เพิ่มขึ้น	5.21	ล้�นตัน	จ�กปริม�ณ	172.90	

ล้�นตัน	 ของปี	 2556	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 3.01	 ประเทศที่มีก�รผลิตอ้อยโรงง�น

เพิ่มขึ้น	ได้แก่	ไทย	เวียดน�ม	เมียนม�ร์	ล�ว	และอินโดนีเซีย	ขณะที่ประเทศที่มี

ก�รผลิตอ้อยโรงง�นลดลง	ได้แก่	กัมพูช�	และฟิลิปปินส์

              สถานการณ์การผลิตอ้อยโรงงานของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ปี 2557
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มันสำาปะหลังโรงงาน	:	เนื้อที่	ผลผลิต	และผลผลิตต่อไร่	ของประเทศในภูมิภ�คอ�เซียน	ปี	2555-2557

ประเทศ

เนื้อที่เพาะปลูก	

(1,000	ไร่)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว

(1,000	ไร่)

ผลผลิต	

(1,000	ตัน)

ผลผลิตต่อไร่	

(กก.)	

2555 2556 2557 2555 2556 2557 2555 2556 2557 2555 2556 2557

อาเซียน* 24,019 23,516 23,617 23,137 22,831 22,793 75,464 75,706 76,631 3,262 3,316 3,362

ไทย* 9,242 9,037 8,976 8,513 8,657 8,431 29,848 30,228 30,022 3,506 3,492 3,561

อินโดนีเซีย 7,061 6,661 6,724 7,061 6,661 6,724 24,177 23,937 24,559 3,424 3,594 3,653

เวียดน�ม 3,450 3,401 3,406 3,450 3,401 3,406 9,733 9,742 9,969 2,821 2,866 2,926

กัมพูช� 2,262 2,480 2,634 2,111 2,177 2,358 7,614 7,541 7,933 3,606 3,464 3,365

ฟิลิปปินส์ 1,358 1,357 1,357 1,358 1,357 1,357 2,223 2,362 2,531 1,637 1,741 1,866

ล�ว 275 282 250 275 282 250 1,061 1,254 1,029 3,859 4,442 4,114

เมียนม�ร์ 353 273 244 353 273 244 730 579 524 2,066 2,123 2,147

ม�เลเซีย 18 25 26 16 23 23 78 63 64 4,770 2,749 2,752

ที่มา	:	ระบบข้อมูลส�รสนเทศเพื่อคว�มมั่นคงท�งอ�ห�รในภูมิภ�คอ�เซียน

หมายเหตุ		:		*	ปรับปรุงข้อมูล	ณ	มกร�คม	2558	   

   สถานการณ์การผลิตมันสำาปะหลังโรงงานของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ปี 2557 

การผลิต

	 ปริม�ณก�รผลิตมันสำ�ปะหลังของภูมิภ�คอ�เซียนในปี	 2557	 (ปีเพ�ะปลูก	

2556/57)	 ปริม�ณ	 76.63	 ล้�นตัน	 เพิ่มขึ้น	 0.92	 ล้�นตัน	 จ�กปริม�ณ	 75.71	

ล้�นตัน	 ของปี	 2556	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 1.22	 ประเทศที่มีก�รผลิตมันสำ�ปะหลัง

เพิ่มขึ้น	 ได้แก่	 กัมพูช�	 อินโดนีเซีย	 ม�เลเซีย	 ฟิลิปปินส์	 และเวียดน�ม	 สำ�หรับ

ประเทศที่มีผลผลิตมันสำ�ปะหลังลดลง	ได้แก่	ล�ว	เมียนม�ร์	และไทย
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ถั่วเหลือง	:	เนื้อที่	ผลผลิต	และผลผลิตต่อไร่	ของประเทศในภูมิภ�คอ�เซียน	ปี	2555-2557	

ประเทศ

เนื้อที่เพาะปลูก	

(ไร่)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว

(ไร่)

ผลผลิต	

(ตัน)

ผลผลิตต่อไร่	

(กก.)	

2555 2556 2557 2555 2556 2557 2555 2556 2557 2555 2556 2557

อาเซียน* 6,016,662 5,905,300 6,370,476 6,000,942 5,896,237 6,320,468 1,445,813 1,382,830 1,536,740 242 235 243

อินโดนีเซีย 3,556,938 3,446,313 3,856,875 3,547,625 3,442,438 3,823,813 843,150 779,990 921,340 238 227 242

เมียนม�ร์ 984,375 984,938 969,500 984,375 984,938 969,500 236,910 237,910 234,920 240 242 242

เวียดน�ม 755,000 736,250 750,000 755,000 736,250 750,000 175,200 168,400 174,000 232 229 232

กัมพูช� 445,875 445,875 504,313 443,563 443,563 490,250 120,170 120,170 131,090 270 270 267

ไทย* 247,473 195,548 189,225 243,378 192,672 186,342 63,503 52,740 51,740 261 274 278

ล�ว 24,313 92,813 97,500 24,313 92,813 97,500 6,310 22,790 23,000 259 245 235

ฟิลิปปินส์ 2,688 3,563 3,063 2,688 3,563 3,063 570 830 650 210 234 211

ที่มา	:	ระบบข้อมูลส�รสนเทศเพื่อคว�มมั่นคงท�งอ�ห�รในภูมิภ�คอ�เซียน

หมายเหตุ		:		*	ปรับปรุงข้อมูล	ณ	มกร�คม	2558	   

           สถานการณ์การผลิตถั่วเหลืองของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ปี 2557  

การผลิต

	 ปริม�ณก�รผลิตถั่วเหลืองของภูมิภ�คอ�เซียน	 ในปี	 2557	 (ปีเพ�ะปลูก	

2556/57)	 ประม�ณ	 1.54	 ล้�นตัน	 เพิ่มขึ้น	 0.16	 ล้�นตัน	 จ�กปริม�ณ	 1.38	

ล้�นตัน	 ของปี	 2556	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 11.59	 ประเทศท่ีมีก�รผลิตถั่วเหลือง

เพิ่มขึ้น	 ได้แก่	 อินโดนีเซีย	 กัมพูช�	 เวียดน�ม	 และล�ว	 ขณะที่ประเทศที่มีก�ร

ผลิตถั่วเหลืองลดลง	ได้แก่	เมียนม�ร์	ไทย	และฟิลิปปินส์	 	 	

    

           สถานการณ์การผลิตถั่วเหลืองของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ปี 2557
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ที่มา	:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร

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

สินค้าเกษตร รวมทั้งโลก
รวมทั้ง

อาเซียน

สัดส่วน

จากอาเซียน
กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงคโปร์

ถั่วเหลือง 1,898,295 23,632 1.24 23,509 - - - 123 - 0.002 0.002

มันสำ�ปะหลังและผลิตภัณฑ์ 664,902 644,358 96.91 555,776 424 87,365 95 - 2 672 24

น้ำ�ต�ลและผลิตภัณฑ์ 225,577 134,667 59.70 51,534 53,794 22,324 1,579 25 2,219 2,928 263

นมและผลิตภัณฑ์ 213,786 1,218 0.57 - 270 - 423 0.001 135 44 346

น้ำ�มันป�ล์ม 127,025 126,785 99.81 - 82,627 - 42,425 - 165 - 1,568

มันฝรั่งและผลิตภัณฑ์ 116,471 3,000 2.58 - 0.08 - 2,507 467 23 0.07 3

มะพร้�วและผลิตภัณฑ์ 99,887 98,761 98.87 - 96,090 - 208 - 515 1,948 0.004

ถั่วลิสง 60,270 21,398 35.50 0.35 339 6,756 - 13,752 - 551 -

ก�แฟและผลิตภัณฑ์ 60,191 57,867 96.14 - 9,698 1,236 8,345 0.004 18 38,220 351

ถั่วเขียว 30,740 29,213 95.03 - 50 - - 29,163 - - -

สินค้าเกษตร รวมทั้งโลก
รวมทั้ง

อาเซียน

สัดส่วน

จาก

อาเซียน

บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงคโปร์

ข้�วรวม 10,969,335 1,377,105 12.55 42,207 5,223 366,360 20,947 422,167 993 353,044 3,587 162,577

มันสำ�ปะหลังและ

ผลิตภัณฑ์

10,791,013 875,293 8.11 358 286 443,980 2,690 263,840 4,564 67,854 29,416 62,304

น้ำ�ต�ลและผลิตภัณฑ์ 6,806,021 2,946,768 43.30 4,217 493,049 1,402,514 45,360 518,323 140,703 54,827 134,331 153,443

ย�งธรรมช�ติ 4,220,559 692,212 16.40 - 1,143 17,866 9,908 613,370 1,281 5,209 21,057 22,380

สับปะรดและผลิตภัณฑ์ 668,729 33,298 4.98 76 186 99 339 983 83 295 12,315 18,923

ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ 631,497 496,195 78.57 - - 2,600 202 1,100 87 472,256 19,950 0.001

ลำ�ไยและผลิตภัณฑ์ 565,559 381,161 67.40 45 616 70,989 751 9,765 5,580 336 288,105 4,974

เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ 545,559 77,107 14.13 11 940 - 55,978 4,020 1,701 0.10 142 14,315

ทุเรียนและผลิตภัณฑ์ 387,554 18,490 4.77 25 18 7,459 98 88 422 0.02 10,377 4

น้ำ�มันป�ล์ม 355,323 171,234 48.19 0.48 26,774 0.01 7,359 92,253 41,490 812 2,512 35

ปริมาณการนำาเข้าสินค้าเกษตรของไทยจากภูมิภาคอาเซียน	ปี	2557     

ปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปภูมิภาคอาเซียน	ปี	2557	 	 	 	

ปริมาณ : ตัน

ปริมาณ : ตัน
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ระยะเร่งด่วน

(น้อยกว่า 1 ปี)

ระยะสั้น

(1-3 ปี)

ระยะกลาง

(3-5 ปี)

ระยะยาว

(5-12 ปี)

มาตรการ มาตรการ มาตรการ มาตรการ

1.	ด้านการผลิต 1.	ด้านการผลิต 1.	ด้านการผลิต 1.	ด้านการผลิต

แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง

1.1	เพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิต	
(เพิม่ผลผลิตตอ่ไร	่และลดตน้ทนุ
ก�รผลิตต่อหน่วยผลผลิต)

1.1	เพิม่ประสิทธิภ�พก�รผลติ	(เพิม่
ผลผลติตอ่ไร่	และลดตน้ทนุก�ร
ผลิตต่อหน่วยผลผลิต)

1.1	เพิม่ประสทิธภิ�พก�รผลติ	(เพิม่
ผลผลิตต่อไร่	 และลดต้นทุน
ก�รผลิตต่อหน่วยผลผลิต)

1.1	เพิม่ประสทิธภิ�พก�รผลติ	(เพิม่
ผลผลิตต่อไร่	 และลดต้นทุน
ก�รผลิตต่อหน่วยผลผลิต)

1.2	ส่งเสริมให้เกษตรกรส�ม�รถ
ใช้ปัจจัยก�รผลิตที่มีคุณภ�พ
ในร�ค�ถูก	(ลดต้นทุน)

1.2	ส่งเสริมให้เกษตรกรส�ม�รถ
ใช้ปัจจัยก�รผลิตที่มีคุณภ�พ
ในร�ค�ถูก	(ลดต้นทุน)

1.2	ส่งเสริมให้เกษตรกรส�ม�รถ
ใช้ปัจจัยก�รผลิตที่มีคุณภ�พ
ในร�ค�ถูก	(ลดต้นทุน)

1.2	ส่งเสริมให้เกษตรกรส�ม�รถ
ใช้ปัจจัยก�รผลิตที่มีคุณภ�พ
ในร�ค�ถูก	(ลดต้นทุน)

1.3	ปรบัสดัสว่นก�รผลติ	ใหผ้ลผลติ
กระจ�ยออกสูต่ล�ดสอดคลอ้ง
กับคว�มต้องก�ร

1.3	ปรบัสดัสว่นก�รผลติ	ใหผ้ลผลติ
กระจ�ยออกสูต่ล�ดสอดคลอ้ง
กับคว�มต้องก�ร	

1.3	ปรบัสดัสว่นก�รผลติ	ใหผ้ลผลติ
กระจ�ยออกสูต่ล�ดสอดคลอ้ง
กับคว�มต้องก�ร

1.3	ปรบัสดัสว่นก�รผลติ	ใหผ้ลผลติ
กระจ�ยออกสูต่ล�ดสอดคลอ้ง
กับคว�มต้องก�ร

1.4	ก�รบริห�รจัดก�รพื้นที่ 1.4	ก�รบริห�รจัดก�รพื้นที่ 1.4	ก�รบริห�รจัดก�รพื้นที่ 1.4	ก�รบริห�รจัดก�รพื้นที่

2	ด้านการตลาด 2	ด้านการตลาด 2.	ด้านการตลาด 2.	ด้านการตลาด

แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง

2.1	รักษ�เสถียรภ�พด้�นร�ค�	
และก�รตล�ด

2.1	รักษ�เสถียรภ�พด�้นร�ค�	และ
ก�รตล�ด

2.1	รักษ�เสถียรภ�พด้�นร�ค�	
และก�รตล�ด

-	 สร�้งคว�มมัน่คงท�งร�ยไดแ้ก่
เกษตรกร

2.2	สร�้งคว�มมัน่คงท�งร�ยไดแ้ก่
เกษตรกร

2.2	สร�้งคว�มมัน่คงท�งร�ยไดแ้ก่
เกษตรกร

2.2	สร�้งคว�มมัน่คงท�งร�ยได้แก่
เกษตรกร

3.	ด้านการแปรรูปและสร้าง
มูลค่าเพิ่ม

3.	ด้านการแปรรูปและสร้าง
มูลค่าเพิ่ม

3.	ด้านการแปรรูปและสร้าง
มูลค่าเพิ่ม

3.	ด้านการแปรรูปและสร้าง
มูลค่าเพิ่ม

แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง

		- 	-	ส่งเสริมก�รลงทุน 	-	ส่งเสริมก�รลงทุน 	-	ส่งเสริมก�รลงทุน

4.	ด้านนโยบายและการบริหาร
จัดการ

4.	ด้านนโยบายและการบริหาร
จัดการ

4.	ด้านนโยบายและการบริหาร
จัดการ

4.	ด้านนโยบายและการบริหาร
จัดการ

แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง

4.1	สร�้งคว�มชดัเจนด�้นนโยบ�ย
และก�รแก้ไขกฎระเบียบข้อ
กำ�หนด

	-	 ก�รจดัก�รผลผลติข�้วโพดจ�ก
ประเทศเพื่อนบ้�นต�มสัญญ�
ท�งก�รค้�อ�เซียน

-	 ก�รจดัก�รผลผลติข�้วโพดจ�ก
ประเทศเพือ่นบ�้นต�มสญัญ�
ท�งก�รค้�อ�เซียน

4.1	ก�รจดัก�รผลผลิตข้�วโพดจ�ก
ประเทศเพือ่นบ�้นต�มสญัญ�
ท�งก�รค้�อ�เซียน

4.2	ก�รจดัก�รผลผลติข�้วโพดจ�ก
ประเทศเพือ่นบ�้นต�มสญัญ�
ท�งก�รค้�อ�เซียน

4.2	พฒัน�ฐ�นขอ้มลูเชือ่มโยงก�ร
ผลิตก�รตล�ด

4.3	พฒัน�ฐ�นขอ้มลูเชือ่มโยงก�ร
ผลิตก�รตล�ด

5.	ด้านการวิจัย 5.	ด้านการวิจัย 5.	ด้านการวิจัย 5.	ด้านการวิจัย

แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง

5.1	วิจัยก�รผลิต 5.1	วิจัยก�รผลิต 5.1	วิจัยก�รผลิต 5.1	วิจัยก�รผลิต

5.2	วิจัยก�รตล�ด 5.2	วิจัยก�รตล�ด 5.2	วจิยัด�้นก�รแปรรปูและสร�้ง
มูลค่�เพิ่ม

5.2	วจิยัด�้นก�รแปรรปูและสร�้ง
มูลค่�เพิ่ม

5.3	วจิยัด�้นก�รแปรรปูและสร�้ง
มูลค่�เพิ่ม

5.3	วิจัยด้�นก�รแปรรูปและสร้�ง
มูลค่�เพิ่ม

5.3	สร้�งและพัฒน�บุคคล�กร 5.3	สร้�งและพัฒน�บุคคล�กร

5.4	สร้�งและพัฒน�บุคคล�กร 5.4	สร้�งและพัฒน�บุคคล�กร

Roadmap�ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

หม�ยเหตุ	:	ร่�งยุทธศ�สตร์	Roadmap	ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์	ณ	เดือนกุมภ�พันธ์	2558

104



Roadmap�มันสำ�ปะหลังและผลิตภัณฑ์
ระยะเร่งด่วน

(น้อยกว่า 1 ปี)

ระยะสั้น

(1-3 ปี)

ระยะกลาง

(3-5 ปี)

ระยะยาว

(5-12 ปี)

มาตรการ มาตรการ มาตรการ มาตรการ

1.	ด้านการผลิต 1.	ด้านการผลิต 1.	ด้านการผลิต 1.	ด้านการผลิต

แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง
1.1	เพิ่มประสิทธิภ�พและลด

ต้นทุนก�รผลิต		
1.1	เพิ่มประสิทธิภ�พและลด

ต้นทุนก�รผลิต
1.1	เพิ่มประสิทธิภ�พและลด

ต้นทุนก�รผลิต
1.1	เพิ่มประสิทธิภ�พและลด

ต้นทุนก�รผลิต
1.2	พัฒน�เครื่องจักรกล

ก�รเกษตร
1.2	พัฒน�เครื่องจักรกล

ก�รเกษตร
1.2	พัฒน�เครื่องจักรกล

ก�รเกษตร
1.2	บริห�รจัดก�รพื้นที่

1.3	บริห�รจัดก�รพื้นที่ 1.3	ก�รบริห�รจัดก�รพื้นที่ 1.3	บริห�รจัดก�รพื้นที่
1.4	พัฒน�เครือข่�ยด้�นก�ร

ผลิตและก�รตล�ด
1.4	พัฒน�เครือข่�ยด้�นก�ร

ผลิตและก�รตล�ด
1.5	พัฒน�ระบบโลจิสติกส์ 1.5	พัฒน�ระบบโลจิสติกส์

2.	ด้านการตลาด 2.	ด้านการตลาด 2.	ด้านการตลาด 2.	ด้านการตลาด
แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง

2.1	ก�รรักษ�เสถียรภ�พด้�น
ร�ค�และก�รตล�ด

2.1	ก�รรักษ�เสถียรภ�พด้�น
ร�ค�และก�รตล�ด

2.1	สร้�งคว�มเชื่อมั่นด้�นคว�ม
เป็นผู้นำ�ก�รค้�ของโลก

		-	สร้�งคว�มเชื่อมั่นด้�นคว�ม
เป็นผู้นำ�ก�รค้�ของโลก

2.2	เสริมสภ�พคล่องก�รตล�ด 2.2	สร้�งคว�มเชื่อมั่น	ด้�น
คว�มเป็นผู้นำ�ก�รค้�ของโลก

2.2	ขย�ยตล�ด

2.3	ขย�ยตล�ด
3.	ด้านนโยบาย

และการบริหารจัดการ
3.	ด้านนโยบาย

และการบริหารจัดการ
3.	ด้านนโยบาย

และการบริหารจัดการ
3.	ด้านนโยบาย

และการบริหารจัดการ
แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง

3.1	สร้�งคว�มชัดเจนด้�น
นโยบ�ย

3.1	พัฒน�ด้�นก�รค้�และก�ร
ลงทุนกับประเทศสม�ชิก
ในประช�คมเศรษฐกิจ
อ�เซียน	(AEC)

-	 พัฒน�ด้�นก�รค้�และก�ร
ลงทุนกับประเทศสม�ชิก
ในประช�คมเศรษฐกิจ
อ�เซียน	(AEC)

															-	

3.2	พัฒน�ด้�นก�รค้�และก�ร
ลงทุนกับประเทศสม�ชิกใน
ประช�คมเศรษฐกิจ
อ�เซียน	(AEC)

3.2	พัฒน�ฐ�นข้อมูลเพื่อก�ร
เชื่อมโยงตล�ด

3.3	พัฒน�ฐ�นข้อมูลเพื่อก�ร	
เชื่อมโยงก�รผลิต

4.	ด้านงานวิจัยและพัฒนา 4.	ด้านการแปรรูปและการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม

4.	ด้านการแปรรูปและการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม

4.	ด้านการแปรรูปและการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม

			-	ด้านการตลาด

แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง
4.1	พัฒน�ก�รแปรรูปและสร้�ง

มูลค่�เพิ่ม
-	ก�รส่งเสริมก�รลงทุน -	ก�รส่งเสริมก�รลงทุน

4.2	ก�รส่งเสริมก�รลงทุน
5.	ด้านงานวิจัย 5.	ด้านงานวิจัย 5.	ด้านงานวิจัย 5.ด้านงานวิจัย

แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง
5.1	ด้�นพันธุ์และก�รจัดก�ร 5.1	ด้�นพันธุ์และเขตกรรม 5.1	ด้�นก�รแปรรูป

										- 5.2	ด้�นจักรกล 5.2	ด้�นจักรกล 5.2	ก�รสร้�งและพัฒน�บุคล�กร
5.3	ด้�นก�รแปรรูป 5.3	ด้�นก�รแปรรูป
5.4	ด้�นก�รตล�ด 5.4	ก�รสร้�งและพัฒน�บุคล�กร
5.5	ก�รสร้�งและพัฒน�บุคล�กร
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ระยะเร่งด่วน

(น้อยกว่า 1 ปี)

ระยะสั้น

(1-3 ปี)

ระยะกลาง

(3-5 ปี)

ระยะยาว

(5-12 ปี)

มาตรการ มาตรการ มาตรการ มาตรการ

1.	ด้านการผลิต	 1.	ด้านการผลิต	 1.	ด้านการผลิต	 1.	ด้านการผลิต

แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง

-	ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิต -	ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิต	 -	ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิต	 											-

1)	Zoning	

2)	จัดระบบก�รผลิตที่เหม�ะสม

2.	ด้านการแปรรูป	 2.	ด้านการแปรรูป	 2.	ด้านการแปรรูป 2.	ด้านการแปรรูป	

แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง

- 2.1	ปรับโครงสร้�งก�รผลิตป�ล์ม

น้ำ�มันฯ	สู่ภ�คก�รผลิตที่มี

ประสิทธิภ�พ		

-	 ปรับโครงสร้�งก�รผลิตป�ล์ม

น้ำ�มันฯ	สู่ภ�คก�รผลิตที่มี

ประสิทธิภ�พ		

														-

2.2	สนับสนุนก�รผลิตพลังง�น

ทดแทนและพลังง�นท�ง

เลือกให้สอดคล้องกับ

ศักยภ�พก�รผลิต

3.	ด้านการตลาด	 3.	ด้านการตลาด	 3.	ด้านการตลาด	 3.	ด้านการตลาด	

แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง

-	บริห�รจัดก�รสต็อกน้ำ�มัน

ป�ล์มเพื่อรักษ�ระดับร�ค�

3.1	กำ�หนดนโยบ�ยด้�นก�ร

ตล�ดให้เป็นไปต�มกลไก

ตล�ด	และบริห�รจัดก�ร

สต็อก

-	 เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�ร

แข่งขัน

-	 เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�ร

แข่งขัน

3.2	เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�ร

แข่งขันที่เหม�ะสม

3.3	เพิ่มช่องท�งก�รใช้น้ำ�มัน

ป�ล์มและผลิตภัณฑ์

4.	ด้านการบริหารจัดการ 4.	ด้านการบริหารจัดการ 4.	ด้านการบริหารจัดการ 4.	ด้านการบริหารจัดการ

แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง

-	 เพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�ร

จัดก�รให้เกิดคว�มสอดคล้อง

ระหว่�งก�รผลิตและก�ร

ตล�ด	ที่เกี่ยวข้องกับก�ร

ผลิตป�ล์มน้ำ�มัน

-	 เพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�ร

จัดก�ร

-	 เพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�ร

จัดก�รและโลจิสติกส์

-

5.	ด้านวิจัยและพัฒนา 5.	ด้านวิจัยและพัฒนา 5.	ด้านวิจัยและพัฒนา 5.	ด้านวิจัยและพัฒนา

												- 													- 												-	 													-

Roadmap�ปาล์มน้ำ�มันและน้ำ�มันปาล์ม
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�Roadmap�อ้อยโรงงาน�และน้ำ�ตาลทราย

ระยะเร่งด่วน

(น้อยกว่า 1 ปี)

ระยะสั้น

(1-3 ปี)

ระยะกลาง

(3-5 ปี)

ระยะยาว

(5-12 ปี)

มาตรการ มาตรการ มาตรการ มาตรการ

1.	ด้านการผลิต 1.	ด้านการผลิต 1.	ด้านการผลิต 1.	ด้านการผลิต

แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง

1.1	เพ่ิมพ้ืนท่ีปลูก	2	แสนไร่ 1.1	เพิ่มพื้นที่ปลูก	1.8	ล้�นไร่ 1.1	เพิ่มพื้นที่ปลูก	1.5	ล้�นไร่ 1.1	เพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกอ้อย	2.5	ล้�นไร่

1.2	ทำ�แผนขย�ยพื้นที่ปลูก

ร่วมกับโรงง�นน้ำ�ต�ล

1.2	ส่งเสริมก�รปลูกอ้อยใช้แนวท�ง	

Modern	Farm

1.2	ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�ร

ผลิตอ้อยแก่เกษตรกรใช้

แนวท�ง	Modern	Farm

1.2	ปรับก�รผลิตอ้อยให้ทันสมัย

ใช้แนวท�ง	Modern	Farm

1.3	พิจ�รณ�ม�ตรก�ร

จูงใจในก�รปรับเปลี่ยน

ม�ปลูกอ้อย

1.3	พัฒน�ระบบสหกรณ์ช�วไร่อ้อยให้เข้ม

แข็ง

1.3	เพิม่กำ�ลงัก�รผลติน้ำ�ต�ลทร�ย

ของโรงง�นต�มคว�มเหม�ะสม

1.4	ใช้แนวท�ง	Modern	

Farm	

1.4	ส่งเสริมก�รใช้เครื่องจักรกลและระบบ

น้ำ�ในไร่อ้อย	รวมถึงแหล่งน้ำ�ต้นทุน

1.4	ส่งเสริมให้มีโรงง�นผลิตร่วม	

(Combined	Factory)

1.5	เร่งก�รวิจัยและพัฒน�

พันธุ์อ้อยและกระจ�ย

พันธุ์แก่เกษตรกรอย่�ง

ทั่วถึง

2.	ด้านแปรรูปและสร้าง

มูลค่าเพ่ิม

2.	ด้านแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิม 2.	ด้านแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิม 2.	ด้านแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิม

แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง

							- 2.1	เพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตและคุณภ�พ

น้ำ�ต�ลทร�ย

2.1	กำ�หนดสัดส่วนก�รผลิต

น้ำ�ต�ลและเอท�นอลให้

เหม�ะสมกับภ�วะตล�ด

2.1	ขย�ยก�รผลิตน้ำ�ต�ลทร�ย

เอท�นอล	และพลังง�น

ไฟฟ้�ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย

2.2	ส่งเสริม	Bio-Plastic	 2.2	สร้�ง	Value	Chain	เช่น	

Bio-Plastic,	

Bio-Chemical

2.2	ขย�ยก�รผลิตของอุตส�หกรรม

ต่อเนื่อง	เช่น	Bio-Plastic,	

Bio-chemical	และผลิต

ภัณฑ์อื่นๆที่สร้�งมูลค่�เพิ่ม

2.3	ขย�ยก�รผลิตเอท�นอล

และไฟฟ้�

3.	ด้านการตลาด 3.	ด้านการตลาดแนวทาง 3.	ด้านการตลาด 3.	ด้านการตลาด

แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง

- เจรจ�ลดภ�ษีน้ำ�ต�ล

ของประเทศญ่ีปุ่นและ

เก�หลีใต้

- เจรจ�ให้อินโดนีเซียและ

ฟิลิปินส์ลดภ�ษีใน	AFTA

- ขย�ยตล�ดสง่ออกน้ำ�ต�ลใน

อ�เซยีนและเอเชยีตะวนัออก	

รวมถึง	ค�บสมทุรอนิเดยีและ

เอเชียกล�ง

- ขย�ยก�รสง่ออกน้ำ�ต�ลทร�ย	

ผลิตภัณฑ์น้ำ�ต�ลทร�ยต่�ง	ๆ 		

ในอ�เซียน	และเอเชียตะวัน

ออก	รวมทัง้เปดิตล�ดใหมเ่พ่ิม

เติม	 เช่น	 ค�บสมุทรอินเดีย	

เอเชียตะวนัออกกล�ง	และอืน่ๆ
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ระยะเร่งด่วน

(น้อยกว่า 1 ปี)

ระยะสั้น

(1-3 ปี)

ระยะกลาง

(3-5 ปี)

ระยะยาว

(5-12 ปี)

4.	ด้านการบริหารจัดการ 4.	ด้านการบริหารจัดการ 4.	ด้านการบริหารจัดการ 4.	ด้านการบริหารจัดการ

แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง

4.1 ทบทวนแนวท�งช่วย

เหลือเกษตรกร	เช่น	

เงินกู้อัตร�ดอกเบี้ยต่ำ�

4.1 ปรับปรุง	พรบ.อ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ย	

(นำ�อ้อยผลิต

เอท�นอลได้โดยตรง)	

4.1 ก�รบริห�รจัดก�รส่งเสริม

ให้มีก�รผลิต	และจำ�หน่�ย		

พล�สติกชีวภ�พผลิตภัณฑ์

เคมีชีวภ�พ	และผลิตภัณฑ์

อุตส�หกรรมต่อเนื่อง

- ก�รบริห�รจัดก�รส่งเสริม

ให้มีก�รผลิต	จำ�หน่�ย	และ

ส่งออก		พล�สติกชีวภ�พ	

ผลิตภัณฑ์เคมีชีวภ�พ	และ

ผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมต่อเน่ือง

4.2	พจิ�รณ�ม�ตรก�รในก�ร

ส่งเสริมก�รปลูกอ้อยใน

พื้นที่เป้�หม�ย	 (Crop	

Switching)

4.2	 ก�รพัฒน�และส่งเสริมระบบโลจิสติกส์	

ก�รนำ�ออ้ยเข�้โรงง�น	ก�รเก็บรกัษ�และ

ขนสง่น้ำ�ต�ลทร�ย	เชน่	พัฒน�ก�รขนสง่

ท�งน้ำ�	ท่�เรือ	โกดัง	เป็นต้น

4.2	ส่งเสริมให้เกิดก�รรวมกลุ่ม

เกษตรกรและก�รรวมกลุ่ม

สหกรณ์

4.3	ผลักดันให้มีก�รกำ�หนดนโยบ�ยส่งเสริม

ก�รใชเ้อท�นอลของประเทศ	และนโยบ�ย

ก�รรับซื้อไฟฟ้�ของภ�ครัฐ

	4.4	ก�รจัดตั้งสถ�บันวิจัยอ้อยและน้ำ�ต�ล

ทร�ย	โดยภ�ครัฐสนับสนุนงบประม�ณ

4.5	ส่งเสริมอุตส�หกรรมต่อเนื่อง	เช่น	

ก�รผลิตผลิตภัณฑ์น้ำ�ต�ลต่�ง	ๆ	ก�ร

ผลิตไฟฟ้�ชีวมวล	เอท�นอล	ให้เป็น

รูปธรรม	โดยกำ�หนดให้เป็นนโยบ�ย

ส่งเสริมของ	BOI		

4.6	ก�รสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ�เพื่อก�ร
ปลูกอ้อย	ก�รใช้เครื่องมือ	เครื่องจักร
ก�รจัดก�รน้ำ�	ระบบก�รเก็บเกี่ยว
และขนส่ง

4.7	ก�รสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ�เพื่อก�ร
ปรับปรุงเครื่องมือ	เครื่องจักร	เพื่อก�รผลิต
น้ำ�ต�ลทร�ย	และอุตส�หกรรมต่อเนื่อง

�Roadmap�อ้อยโรงงาน�และน้ำ�ตาลทราย�(ต่อ)

หม�ยเหตุ	:	ร่�งยุทธศ�สตร์	Roadmap	อ้อยโรงง�นและน้ำ�ต�ลทร�ย	ณ	เดือนกุมภ�พันธ์	2558
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แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)

1.	วิสัยทัศน์	

“เกษตรกรมีคุณภ�พชีวิตที่ดี	ประช�ชนมีคว�มมั่นคงด้�นอ�ห�ร

	เป็นฐ�นสร้�งร�ยได้ให้แผ่นดิน”

2.	พันธกิจ

	 1)	ส่งเสริมให้เกษตรกรมีก�รประยุกต์ใช้ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง

	 2)	ส่งเสริมให้มีก�รผลิตสินค้�เกษตรและอ�ห�รที่มีประสิทธิภ�พ	เสริมสร้�งคว�มมั่นคงด้�นอ�ห�รและพลังง�น

	 	 อย�่งเหม�ะสมและย่ังยืน	ส�ม�รถสร้�งมูลค�่เพิม่สอดคลอ้งกบัคว�มตอ้งก�รของตล�ด	และมมี�ตรฐ�นปลอดภยั

	 	 ต่อผู้บริโภคทั้งภ�ยในและต่�งประเทศ

	 3)	ส่งเสริมให้มีก�รจัดสรรทรัพย�กรก�รผลิตท�งก�รเกษตร	 และโครงสร้�งพื้นฐ�นก�รเกษตรอย่�งพอเพียง	

	 	 มีประสิทธิภ�พยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 4)	ส่งเสริมให้มีก�รวิจัย	พัฒน�	และถ่�ยทอดเทคโนโลยีด้�นก�รเกษตรที่เหม�ะสม

3.	วัตถุประสงค์

	 1)	เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภ�พชีวิตท่ีดี	มีอ�ชีพท่ีม่ันคง	ร�ยได้เพียงพอต่อก�รเล้ียงชีพ	และมีคว�มภูมิใจในอ�ชีพ

	 2)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตสินค้�เกษตรและอ�ห�ร	 ให้มีทั้งคุณภ�พและปริม�ณเพียงพอต่อคว�มต้องก�ร	

	 	 รวมถึงก�รสร้�งมูลค่�เพิ่ม	 ก�รผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและจัดสรรก�รผลิตที่เหม�ะสมระหว่�งอ�ห�ร

	 	 ผลิตภัณฑ์และพลังง�นทดแทน	

	 3)	เพื่อให้มีก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรก�รเกษตรอย่�งมีประสิทธิภ�พ	สมดุล	และยั่งยืน	

4.	เป้าหมาย

	 1)	คว�มผ�สุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	80	ในปี	2559

	 2)	เศรษฐกิจภ�คเกษตรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ	3.0	ต่อปี

	 3)	ทรัพย�กรก�รเกษตรมีคว�มเหม�ะสมต่อก�รผลิตท�งก�รเกษตรเพิ่มขึ้น

5.	ตัวชี้วัด

	 1)	ดัชนีชี้วัดคว�มผ�สุกของเกษตรกร

	 2)	อัตร�ก�รเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศส�ข�เกษตร

	 3)	พื้นที่ก�รเกษตรได้รับก�รบริห�รจัดก�ร

6.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่	 1	 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร	 เพ่ือให้เกษตรกรมีคว�มส�ม�รถพ่ึงพ�ตนเองได้

มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับคว�มเส่ียงด้�นก�รผลิต	 ก�รตล�ด	 และมีก�รกระจ�ยร�ยได้ที่ทั่วถึง	 มีคว�มส�ม�รถ



ในก�รผลิตและก�รตล�ด	 ก้�วสู่ผู้จัดก�รฟ�ร์มท่ีเป็นมืออ�ชีพ	 (Smart	 Farmer)	 รวมท้ังอำ�นวยคว�มสะดวก

ท�งก�รค้�สินค้�เกษตรให้กับเกษตรกรร�ยใหญ่ท่ีทำ�ก�รเกษตรพ�ณิชย์และเชิงอุตส�หกรรมได้สร้�ง

ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน	โดยก�รพัฒน�ระบบประกันคว�มเสี่ยงก�รเกษตร	จัดทำ�ทะเบียนเกษตรกร	ผลักดันให้

มีก�รพัฒน�ระบบสวัสดิก�รให้ครอบคลุมแรงง�นด้�นก�รเกษตร	พัฒน�ระบบก�รคุ้มครองที่ดิน	สร้�งองค์คว�มรู้ให้

กบัเกษตรกรใหเ้หม�ะสมในแตล่ะชว่งอ�ย	ุสนบัสนนุใหป้ระช�ชนทำ�สวนผกัคนเมอืง	(City	farm)	และนำ�ของเหลอืใช้

ในครัวเรือนหรือชุมชนม�เป็นพลังง�นก๊�ซชีวภ�พ	สร้�งเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้�สู่	ภ�คเกษตรทดแทนรุ่นเดิม	ส่งเสริม

ให้องค์กรเกษตรกรและสถ�บันเกษตรกรมีก�รดำ�เนินง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พและย่ังยืน	รวมท้ังอำ�นวยคว�มสะดวกท�ง

ด้�นขอ้มลู	ข�่วส�ร	ท้ังด�้นก�รผลติ	ก�รตล�ด	ก�รลงทนุท�งก�รเกษตรในต�่งประเทศ	ตลอดจนปรบัปรงุกฎ	ระเบยีบ

เพื่อลดปัญห�อุปสรรคในท�งก�รค้�สินค้�เกษตร	ให้กับเกษตรกรร�ยใหญ่

	 ยุทธศาสตร์ท่ี	 2	 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต	 การจัดการสินค้าเกษตร	 และความม่ันคงอาหาร  

เพ่ือสร้�งฐ�นก�รผลิตภ�คเกษตรให้เข้มแข็ง	ทำ�ให้เกิดคว�มม่ันคงในอ�ชีพ	และร�ยได้ให้กับเกษตรกร	พัฒน�คุณภ�พ

สินค้�เกษตรและอ�ห�รให้มีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน	 ประช�ชนมีคว�มม่ันคงด้�นอ�ห�รและมีผลผลิตเพียงพอ

กับคว�มต้องก�รด้�นอ�ห�รและพลังง�น	 โดยก�รพัฒน�ก�รผลิตและก�รสร้�งมูลค่�เพ่ิม	 เน้นลดต้นทุนก�รผลิต	

และพัฒน�คุณภ�พ	ม�ตรฐ�นสินค้�เกษตร	กำ�หนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ	พัฒน�และเพ่ิมประสิทธิภ�พระบบก�รบริห�ร

จัดก�รโลจิสติกส์ของภ�คเกษตร	 ส่งเสริมก�รผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	 (Green	 Product)	 เสริมสร้�งก�รผลิต

สินค้�เกษตรท่ีเป็นพืชอ�ห�รและพลังง�นให้เกิดคว�มม่ันคง	รวมท้ังสนับสนุนเพ่ือจัดสรรผลผลิตพืชอ�ห�รและพลังง�น

ให้เพียงพอต่อก�รบริโภคและทดแทนพลังง�น	สนับสนุนก�รพัฒน�ระบบตล�ดสินค้�เกษตร	และสร้�งคว�มเช่ือมโยง

กับเศรษฐกิจภูมิภ�คและระหว่�งประเทศ	รวมท้ังส่งเสริมและพัฒน�ง�นวิจัย	ผลง�นประดิษฐ์คิดค้นด้�นวิทย�ศ�สตร์	

เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	ม�ขย�ยผลสู่ก�รพัฒน�ภ�คเกษตรให้สนองคว�มต้องก�รของภ�คก�รผลิต

ยุทธศาสตร์ที่	3	พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ	สมดุลและยั่งยืน	เพื่อสร้�งและพัฒน�ก�ร

ใช้ทรัพย�กรก�รเกษตรและโครงสร้�งพ้ืนฐ�นก�รเกษตรอย่�งมีประสิทธิภ�พ	 ฟื้นฟูทรัพย�กรก�รเกษตรให้มีคว�ม

เหม�ะสมต่อก�รผลิตท�งก�รเกษตรอย่�งย่ังยืน	 โดยก�รเร่งรัดก�รฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภ�พดินที่เสื่อมโทรม	

ว�งระบบก�รใช้ที่ดินต�มศักยภ�พของที่ดิน	 จัดห�ที่ดินเอกชนม�พัฒน�และจัดสรรให้กับเกษตรกรไร้ที่ดินทำ�กิน	

เพิม่ประสทิธภิ�พก�รบรหิ�รจดัก�รนำ�้เพือ่ก�รเกษตร	ทรพัย�กรประมง	สง่เสรมิและสนบัสนนุใหเ้กษตรกรใชท้รพัย�กร

ก�รผลติอย�่งเหม�ะสมและยัง่ยนื	สนับสนุนและผลักดันให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรก�รเกษตร	

เตรียมคว�มพร้อมรองรับผลกระทบจ�กก�รเปล่ียนแปลงของสภ�พภูมิอ�ก�ศและว�งระบบก�รป้องกัน

และบรรเท�ปัญห�ภัยธรรมช�ติ	 รวมท้ัง	 พัฒน�กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรก�รเกษตร

ให้เหม�ะสมและสอดคล้องกับสถ�นก�รณ์	

7.	กระบวนการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ	

	 	 ก�รบริห�รจัดก�รก�รพัฒน�ก�รเกษตรของประเทศ	 กระบวนก�รขับเคล่ือนเป็นกลไกสำ�คัญท่ีจะนำ�

แผนพฒัน�ก�รเกษตรของประเทศไปสูก่�รปฏบิตั	ิใหบ้รรลตุ�มวตัถปุระสงคแ์ละเป้�หม�ยของแผน	ซึง่ผูมี้ส่วนเกีย่วขอ้ง
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