
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “สศก. เผยผลศึกษาธุรกิจผู้ประกอบการล าไยไทย ต่อระบบเศรษฐกิจและการจ้างงาน” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม  2561 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. เผยผลศึกษาธุรกิจผู้ประกอบการล าไยไทย ต่อระบบเศรษฐกิจ
และการจ้างงาน ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

นางอัญชนา  ตราโช รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย
ถึงผลการศึกษาผลกระทบจากการท าธุรกิจของผู้ประกอบการที่มีต่อล าไยไทย ปี  2561 เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะการ
ด าเนินงาน รูปแบบการบริหารจัดการของผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุล าไยสด และล าไยอบแห้งทั้งเปลือก  ตลอดจน
วิเคราะห์ส่วนเหลื่อมการตลาด และสัดส่วนของก าไร ซึ่งส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและการจ้างงานในธุรกิจการส่งออกล าไย
ของไทย 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ (ล้ง) รับซื้อล าไยเพ่ือการส่งออก ในแหล่งผลิตที่ส าคัญ 
ได้แก่ เชียงใหม่ ล าพูน และจันทบุรี ประมาณ 212 ราย (ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP) แบ่งเป็นโรงคัดบรรจุล าไยสด 
129 ราย และโรงงานแปรรูปล าไยอบแห้งทั้งเปลือก 83 ราย ซึ่งมีการด าเนินธุรกิจและบริหารจัดการ 3 รูปแบบ ได้แก่           
1) ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุที่เป็นของคนไทย 2) โรงคัดบรรจุที่คนไทยถือหุ้นร่วมกับต่างชาติ และ 3) โรงคัดบรรจุที่เป็น
ของต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบการถือหุ้นร่วมกัน  

ผลการวิเคราะห์ส่วนเหลื่อมการตลาดของการส่งออกล าไยสด พบว่า ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุภาคตะวันออก          
มีส่วนเหลื่อมการตลาดกิโลกรัมละ 44.17 บาท แบ่งเป็นต้นทุนการตลาดกิโลกรัมละ 25.54 บาท และก าไร กิโลกรัมละ 18.63 บาท 
ส าหรับผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุภาคเหนือ มีส่วนเหลื่อมการตลาดกิโลกรัมละ 45.07 บาท แบ่งเป็น ต้นทุนการตลาด
กิโลกรัมละ 26.57 บาท และก าไรกิโลกรัมละ 18.50 บาท  ส่วนผู้ประกอบการแปรรูปล าไยอบแห้งทั้งเปลือกภาคเหนือ พบว่า 
มีส่วนเหลื่อมการตลาด กิโลกรัมละ 105.78 บาท แบ่งเป็น ต้นทุนการตลาด กิโลกรัมละ 29.28 บาท และก าไร กิโลกรัมละ 
76.50 บาท  

หากมองถึงภาพรวมผลก าไรของการส่งออกล าไย ในปี 2560 พบว่า ธุรกิจส่งออกล าไยสดและล าไยอบแห้งทั้งเปลือกมี
ก าไรทั้งสิ้น 16,964 ล้านบาท (แบ่งเป็นล าไยสดภาคตะวันออก ก าไร 8,871 ล้านบาท ล าไยสดภาคเหนือ ก าไร 2,402 ล้านบาท 
และส่งออกล าไยอบแห้งทั้งเปลือกภาคเหนือ ก าไร 5,691 ล้านบาท) โดยคิดเป็นร้อยละ 52 ของมูลค่าการส่งออกล าไยสดและ
ผลิตภัณฑ์ท้ังหมด 

เมื่อพิจารณาผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซึ่งแบ่งตามสัดส่วนทุนในการประกอบธุรกิจส่งออกล าไยของผู้ประกอบการไทย 
และผู้ประกอบการต่างชาติ พบว่า ปัจจุบันสัดส่วนทุนโดยส่วนใหญ่เป็นของชาวต่างชาติ เนื่องจากมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ
ในการประกอบธุรกิจ ขณะที่ผู้ประกอบการไทยบางรายที่ขาดเงินทุนหมุนเวียน ไม่สามารถแข่งขันในธุรกิ จดังกล่าวนี้ได้ 
จ าเป็นต้องออกจากธุรกิจไป หรือปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ไปรับจ้างบรรจุ (Packing) ล าไยเพ่ือการส่งออกแทน  

ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการจ้างงาน พบว่า ส่วนใหญ่ใช้แรงงานต่างด้าวประมาณร้อยละ 90 และแรงงานไทย
ประมาณร้อยละ 10 เนื่องจากแรงงานไทยมีการเคลื่อนย้ายไปท างานในนิคมอุตสาหกรรมมากขึ้น เพราะได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่า 
ทั้งนี้ ในการประกอบธุรกิจล าไย มีมูลค่าการจ้างงานทั้งสิ้น 3,793 ล้านบาท/ปี โดยแบ่งเป็นค่าจ้างแรงงานไทย 313 ล้านบาท/ปี 
(ร้อยละ 8 ของค่าจ้างแรงงานทั้งหมด) และค่าจ้างแรงงานต่างด้าว 3,480 ล้านบาท/ปี (ร้อยละ 92 ของค่าจ้างแรงงานทั้งหมด)  
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จะเห็นได้ว่าการประกอบธุรกิจล าไย ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและการจ้างงาน โดยมีสัดส่วนของก าไรในการส่งออก
ค่อนข้างมาก ดังนั้น เกษตรกรควรเน้นการผลิตล าไยคุณภาพ และขายล าไยเมื่อเห็นผลผลิต แทนการขายใบ เพ่ือสร้างอ านาจ
ต่อรองด้านราคา และลดปัญหาการผิดสัญญากับล้ง โดยภาครัฐควรสนับสนุนให้มีการน าสัญญากลางมาใช้ (สัญญาที่ร่างขึ้น
ร่วมกันระหว่างเกษตรกร ล้งส่งออก สมาคมการค้า ภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาก าหนดให้ใช้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน) ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย รวมถึงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการไทยในการ
ด าเนินธุรกิจล าไย เพ่ือลดการผูกขาดของล้งต่างชาติ การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และผู้ประกอบการในการบริหาร
จัดการวางแผนด้านแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว เพ่ือให้เกิดความสมดุลของแรงงานและให้ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไปได้ 
นอกจากนี้ ควรเข้มงวดในการตรวจสอบผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้ามาด าเนินธุรกิจ โดยใช้กฎหมายควบคุมการประกอบธุรกิจ
ผลไม้ที่เป็นตัวแทนอ าพราง (Nominee) กับชาวต่างชาติ และควรมีข้อก าหนดให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจผลไม้มีการ
น าเงินทุนของตนเองมาลงทุน เนื่องจากเงินลงทุนของชาวต่างชาติมักมาจากการกู้สถาบันการเงินของไทยในอัตราดอกเบี้ยต่ า       
ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยขาดโอกาสในการกู้เงินจากสถาบันการเงิน  

ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,164 บาท สัปดาห์ก่อน 15,244 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,670 บาท สัปดาห์ก่อน 8,002 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.39 บาท สัปดาห์ก่อน 8.37 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.875 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.65 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 16.05 บาท สัปดาห์ก่อน 16.21 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.83 บาท สัปดาห์ก่อน 47.17 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 20.24 บาท สัปดาห์ก่อน 20.15 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.90 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.23 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.50 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.42 บาท สัปดาห์ก่อน 2.44 บาท 

 



มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.67 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,684 บาท  สัปดาห์ก่อน 1683 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,252 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,239 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 837 บาท  สัปดาห์ก่อน 838 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.75 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.76 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.51 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.50 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.02 บาท  สัปดาห์ก่อน  37.58 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.52 บาท  สัปดาห์ก่อน  37.08 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.00 บาท  สัปดาห์ก่อน  36.54 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.51 บาท  สัปดาห์ก่อน  17.65 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 14.72 บาท  สัปดาห์ก่อน  14.75 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 30.74 บาท  สัปดาห์ก่อน  31.79 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 60.43 บาท  สัปดาห์ก่อน 59.93 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 33.17 บาท  สัปดาห์ก่อน 33.23 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 269 บาท  สัปดาห์ก่อน 268 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 317 บาท  สัปดาห์ก่อน 324 บาท 

โคเนื้อ 



ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.02 บาท  สัปดาห์ก่อน 88.30 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 68.12 บาท  สัปดาห์ก่อน 67.97 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 28.75 บาท  ทรงตัวเท่าสัปดาห์ก่อน  

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 86.54 บาท สัปดาห์ก่อน 86.23 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 132.137  บาท  สัปดาห์ก่อน 129.17 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 76.06 บาท  สัปดาห์ก่อน 84.59 บาท 

ปลาหมึก สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 120.00 บาท  สัปดาห์ก่อน 115.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.95 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 28.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร  ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ ารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  

    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชด าเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   
 ขอขอบคุณ ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง สศก. เผยผลศึกษาธุรกิจผู้ประกอบการล าไยไทย ต่อระบบ
เศรษฐกิจและการจ้างงาน และขอขอบคุณส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญประจ า
สัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

ส าหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือน
โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้  คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ ส าหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

 

http://www.oae.go.th/

