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ถ้อยแถลงจากเลขาธิการ    

	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	ได้จัดท�ำเอกสำร	“สำรสนเทศเศรษฐกิจกำรเกษตรรำยสินค้ำ	ปี	2562”			
โดยจัดเก็บ	รวบรวม	และวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนดำ้นเศรษฐกิจกำรเกษตรรำยสินค้ำของประเทศไทย	ประกอบด้วย	
6	หมวดสินค้ำ	ได้แก	่พืชไร่	ไม้ผลไม้ยืนต้น	พืชผัก	ไม้ดอก	ปศุสัตว์	และประมง	รวมจ�ำนวน	36	สินค้ำ	ซึ่งครอบคลุม
ข้อมูลด้ำนกำรผลิต	กำรตลำดและมำตรกำรต่ำง	ๆ	ของแต่ละสินค้ำ	นอกจำกนี้ยังรวบรวมข้อมูลเนื้อท่ีใช้ประโยชน์
ทำงกำรเกษตร	ปริมำณน�้ำฝน	อุณหภูมิ	เศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร	และปฏิทินสินค้ำเกษตรที่ส�ำคัญ	อีกด้วย	

	 ส�ำหรับข้อมูลในเอกสำรฉบับน้ี	 รวบรวมและจัดท�ำโดยศูนย์สำรสนเทศกำรเกษตร	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร	โดยรวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนต่ำง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องกับภำคกำรเกษตรตั้งแต่ต้นน�้ำ	กลำงน�้ำ	และปลำยน�้ำ	
อำท	ิกรมชลประทำน	กรมป่ำไม้	กรมอตุนุยิมวทิยำ	กรมศลุกำกร	ส�ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ 
และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน�้ำตำลทรำย	 เป็นต้น	นอกจำกนี้ยังได้รวบรวมข้อมูลหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ได้แก่	 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกำ	 (United	 States	 Department	 of	 Agriculture)	 องค์กำรอำหำร 
และกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ	 (Food	 and	Agriculture	Organization	 of	 the	United	Nations) 
สภำไตรภำคียำงระหว่ำงประเทศ	 (International	Tripartite	Rubber	Council)	และสมำคมประเทศผู้ผลิต 
ยำงธรรมชำติ	 (Association	of	Natural	Rubber	Producing	Countries)	 โดยข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นนอกจำก 
จะท�ำกำรเผยแพร่ในรูปวำรสำรทำงสถิติแล้ว	ยังได้รวบรวมและเชื่อมโยงฐำนข้อมูลจำกหน่วยงำนต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภำยในและภำยนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรูปของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชำติ	(National	Agriculture 
Big	 Data	 Center)	 ที่มีศูนย์ปฏิบัติกำร	ณ	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	 และพร้อมที่จะน�ำไปต่อยอด 
ในกำรวิเครำะห์	ติดตำม	 เตือนภัยด้ำนกำรเกษตร	ที่จะน�ำไปสู่กำรท�ำกำรเกษตรแม่นย�ำ	 (Precision	Farming) 
ให้เกิดควำมมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	ในภำคกำรเกษตรได้

	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	ขอขอบคุณหน่วยงำนที่ให้ควำมอนุเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศดังกล่ำว 
ไว้	ณ	โอกำสนี	้หำกมข้ีอคดิเห็น	ข้อเสนอแนะ	หรอืต้องกำรรบับรกิำรข้อมลูเพิม่เตมิสำมำรถตดิต่อได้ทีส่่วนปฏิบัติกำร
ข้อมูลกำรเกษตร	ศูนย์สำรสนเทศกำรเกษตร	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	หมำยเลขโทรศัพท์	0	2561	2870	
E-mail:	prcai@oae.go.th	และ	www.oae.go.th

	 	 	 	 (นำยระพีภัทร	์	จันทรศรีวงศ์)																																																																			
	 	 	 	 เลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
																																																																															 มีนำคม	2563



ข้อมูลองค์กร

วิสัยทัศน์

 “องค์กรชี้น�ำกำรพัฒนำภำคเกษตรและศูนย์กลำงสำรสนเทศกำรเกษตรแห่งชำติ 
ภำยในปี	2565”

พันธกิจ

 1.	เสนอแนะนโยบำย	จัดท�ำแผนพัฒนำ	และมำตรกำรทำงกำรเกษตร	รวมทั้งจัดท�ำท่ำที	
และร่วมเจรจำกำรค้ำสินคำ้เกษตรและควำมร่วมมือดำ้นเศรษฐกิจกำรเกษตรระหว่ำงประเทศ
	 2.	จัดท�ำและบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศกำรเกษตร
	 3.	ศึกษำ	วิเครำะห์	วิจัยด้ำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	จัดท�ำรำยงำนสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ
กำรเกษตร	ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
	 4.	ติดตำมและประเมินผลแผนงำน	/	โครงกำรที่ส�ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป้าประสงค์

 “สำรสนเทศกำรเกษตรและแผนพัฒนำกำรเกษตรที่เป็นเลิศ	สนับสนุนกำรขับเคลื่อน
ภำคเกษตรไปสู่กำรพัฒนำอยำ่งสมดุลและยั่งยืน”

กลยุทธ์

 1.	ยกระดับกำรจัดท�ำและบริหำรจัดกำรสำรสนเทศกำรเกษตรแห่งชำติ
	 2.	พัฒนำกระบวนกำรศึกษำ	วิเครำะห์	วิจัย	และประเมินผลด้ำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
	 3.	 เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดท�ำนโยบำย	มำตรกำร	และแผนพัฒนำกำรเกษตร	 ให้เป็น 
ที่ยอมรับและน�ำไปสู่กำรปฏิบัติ
	 4.	พัฒนำสมรรถนะองค์กรและศักยภำพบุคลำกร

ผลสัมฤทธิ์

 ภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง	สำมำรถน�ำข้อมูลสำรสนเทศกำรเกษตร	นโยบำย	และมำตรกำร
ด้ำนกำรเกษตร	 ไปใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผน	 เพื่อแก้ไขปัญหำและพัฒนำภำคเกษตรของ
ประเทศ

ค่านิยมวัฒนธรรมองค์การ (SMART OAE)

 S		 Specialized	 =	 ควำมเชี่ยวชำญ
 M	Moral	 =	 มีคุณธรรม
 A		Accountable	 =	 มีควำมรับผิดชอบ
 R		Rational	 =	 มีเหตุผล
 T	 Targetable	 =	 มีเป้ำหมำย



โครงสร้างส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	มีฐำนะเทียบเท่ำกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ตั้งข้ึนตำม 
พระรำชบัญญัติเศรษฐกิจกำรเกษตร	พ.ศ.2522	มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรตำมกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พ.ศ.2557	ให้แบ่งส่วนรำชกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	ดังต่อไปนี้
 1. ส�านักงานเลขานุการกรม
 2. กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
 3. กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
 4. ศูนย์ประเมินผล
 5. ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
 6. ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
 7. ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร*
 8. ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 โดยแบ่งเป็น
	 	 8.1		 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่	 1	พื้นท่ีรับผิดชอบ	จังหวัดเชียงใหม่	 เชียงรำย	ล�ำพูน	ล�ำปำง	
แม่ฮ่องสอน	และพะเยำ
	 	 8.2	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที	่2	 พ้ืนทีร่บัผดิชอบ	จงัหวดัพษิณโุลก	แพร่	น่ำน	อตุรดติถ์	สโุขทยั 
และตำก
	 	 8.3		 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่	 3	พื้นที่รับผิดชอบ	จังหวัดอุดรธำนี	หนองคำย	หนองบัวล�ำภ	ู
เลย	บึงกำฬ	นครพนม	และสกลนคร
	 	 8.4		 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่	 4	พื้นท่ีรับผิดชอบ	จังหวัดขอนแก่น	กำฬสินธุ์	 ร้อยเอ็ด	และ
มหำสำรคำม															
	 	 8.5		 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่	 5	 พื้นที่รับผิดชอบ	 จังหวัดนครรำชสีมำ	 บุรีรัมย์	 ชัยภูมิ 
และสริุนทร์
	 	 8.6		 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่	 6	พื้นท่ีรับผิดชอบ	จังหวัดชลบุรี	 สมุทรปรำกำร	นครนำยก	
ปรำจีนบุร	ีสระแก้ว	ฉะเชิงเทรำ	ตรำด	ระยอง	และจันทบุรี	
																8.7	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่	 7	พื้นท่ีรับผิดชอบ	จังหวัดชัยนำท	สิงห์บุรี	 ลพบุรี	 อ่ำงทอง	
สระบุรี	สุพรรณบุรี	พระนครศรีอยุธยำ	ปทุมธำนี	นนทบุรี		และกรุงเทพมหำนคร
																8.8		 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่	 8	พื้นที่รับผิดชอบ	จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี	นครศรีธรรมรำช 
กระบี	่ภูเก็ต	พังงำ	ระนอง	และชุมพร
	 	 8.9	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่	 	 9	พื้นท่ีรับผิดชอบ	จังหวัดสงขลำ	พัทลุง	ตรัง	สตูล	ปัตตำนี	
ยะลำ	และนรำธิวำส
	 	 8.10	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่	 10*	พื้นที่รับผิดชอบ	จังหวัดรำชบุรี	 นครปฐม	กำญจนบุรี			
สมุทรสำคร	สมุทรสงครำม	เพชรบุรี	และประจวบคีรีขันธ์
	 	 8.11	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่	11*	พื้นที่รับผิดชอบ	จังหวัดอุบลรำชธำนี	ศรีสะเกษ	มุกดำหำร	
ยโสธร	และอ�ำนำจเจริญ	
	 	 8.12	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่	12*	พื้นท่ีรับผิดชอบ	 จังหวัดนครสวรรค์	ก�ำแพงเพชร	พิจิตร 
เพชรบูรณ์	และอุทัยธำนี		

หมำยเหตุ:	*	เป็นกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี 2558-2562

รายการ
ณ ราคาประจ�าปี (Current Market Prices) แบบปริมาณลูกโซ่ (Chain Volume Measures: CVM)*

2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561 2562

 
ภาคการเกษตร
ภาคนอกการเกษตร

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(GDP)

	1,219,421	
	12,524,042	

	13,743,463	

	1,237,005	
	13,355,590

 
	14,592,595	

	1,300,994	
	14,185,557	

	15,486,551	

	1,330,009	
	15,035,563	

	16,365,572	

	1,351,042	
	15,527,985	

	16,879,027	

	615,883	
	8,972,626	

	9,521,408	

	608,581	
	9,320,632	

	9,847,918	

	637,252	
	9,694,067	

	10,248,359	

	672,388	
	10,084,327	

	10,673,744	

	673,220	
	10,343,579

 
	10,926,912	

	 หน่วย:	ล้ำนบำท

ที่มา:		ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	
									*	ขำดคุณสมบัติกำรรวม	(non-additive)	

1,219,421
1,237,005

1,300,994 1,330,009 1,351,042

1,000,000

1,100,000

1,200,000

1,300,000

1,400,000

1,500,000

1,600,000

2558 2559 2560 2561 2562

ล้านบาท

ผลิตภณัฑ์มวลรวมภาคการเกษตร ณ ราคาประจาํปี

615,883 608,581

637,252

672,388 673,220

580,000

600,000

620,000

640,000

660,000

680,000

700,000

2558 2559 2560 2561 2562

ล้านบาท

ผลิตภณัฑ์มวลรวมภาคการเกษตร แบบปริมาณลูกโซ่

8.87
8.48 8.40

8.13 8.00

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

9.50

10.00

10.50

11.00

2558 2559 2560 2561 2562

ร้อยละ

สดัส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมภาคการเกษตรต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจําปี

การเกษตร

 8.00%

อุตสาหกรรม

 30.90%

การขายส่ง

ขายปลีก

16.52%

โรงแรมและ

ภตัตาคาร 

5.89%

คมนาคมขนส่ง

 5.98%

บริหารราชการ

ป้องกนัประเทศ  

5.89%

การศึกษา

 4.01%

อื�นๆ 

15.22%

การเงินและประกนัภยั 

7.58%

สดัส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี 2562 (ณ ราคาประจาํปี)
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การใช้ที่ดิน

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ปี 2561

ภาคเหนือ
ภาคตะวนัออก

เฉยีงเหนอื
ภาคกลาง ภาคใต้

     1.1  เนื้อที่ทั้งประเทศ 
							1)	เนื้อที่ป่ำไม้	1/

							2)	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตร
							3)	เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกกำรเกษตร

 320.70 
	102.18	
	149.26	
	69.26	

 320.70 
	102.16	
	149.25	
	69.29	

 320.70 
	102.49	
	149.24	
	68.97	

 106.03 
	56.48	
	32.50	
	17.05	

 105.53 
	15.75	
	63.85	
	25.93	

 64.94 
	19.05	
	31.14	
	14.75	

 44.20 
	11.21	
	21.75	
	11.24	

     1.2  เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
									1)		เนื้อที่ในเขตชลประทำน	2/

														-		ขนำดใหญ่	
														-		ขนำดกลำง
														-		ขนำดเล็ก	และอื่นๆ
									2)		เนื้อที่นอกเขตชลประทำน

 149.26 
	32.66	
	17.96	
	6.76	
	7.94	

	116.60	

 149.25 
	32.80	
	18.07	
	6.89	
	7.84	

	116.45	

 149.24 
	33.53	
	17.95	
	6.99	
	8.59	

	115.71	

 32.50 
	9.72	
	3.12	
	3.41	
	3.19	

	22.78	

 63.85 
	7.19	
	2.57	
	1.22	
	3.40	

	56.66	

 31.14 
	12.88	
	10.54	
	1.24	
	1.10	

	18.26	

 21.75 
	3.74	
	1.72	
	1.12	
	0.90	

	18.01	

รายการ ทั้งประเทศ ภาคเหนือ
ภาคตะวนัออก

เฉยีงเหนอื
ภาคกลาง ภาคใต้

      เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร  
						1)	นำข้ำว
						2)	พืชไร่
						3)	สวนไม้ผล	ไม้ยืนต้น
						4)	สวนผัก	ไม้ดอก/ไม้ประดับ
						5)	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตรอื่นๆ

 149.24 
	68.72	
	30.73	
	36.93	
	1.40	

	11.46	

 32.50 
	15.75	
	10.28	
	4.01	
	0.45	
	2.01	

 63.85 
	41.74	
	11.45	
	5.90	
	0.32	
	4.44	

 31.14 
	10.20	
	8.99	
	7.42	
	0.51	
	4.02	

 21.75 
	1.03	
	0.01	

	19.61	
	0.13	
	0.98	

	 หน่วย:	ล้ำนไร่

	 หน่วย:	ล้ำนไร่

1. การใช้ที่ดิน

2. การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร ปี 2561

ที่มา:   1/	กรมป่ำไม้				2/	กรมชลประทำน	
หมายเหตุ:	 1.	กำรใช้ที่ดิน	ปี	2561		ข้อมูลเบื้องต้น	 	 	 	 	 	 	
	 2.	เนื้อที่ชลประทำน	หมำยถึง	เนื้อที่ชลประทำนโครงกำรขนำดใหญ่	ขนำดกลำง	ขนำดเล็ก	โครงกำรสูบน�้ำด้วยไฟฟำ้	และโครงกำรแก้มลิงที่ถูกพัฒนำ	 	
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ปริมาณน�้าฝน และอุณหภูมิ ปี 2560-2562

ประเทศ/ภาค
ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ย

(มิลลิเมตร)
จ�านวนวันฝนตกเฉลี่ย

(วัน)
อุณหภูมิเฉลี่ย

(องศาเซลเซียส)

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

เฉลี่ยทั้งประเทศ

ภำคเหนือ

ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ภำคกลำง

ภำคใต้

 2,092 

	1,558	

	1,753	

	1,661	

	3,395	

  1,629 

	1,221	

	1,400	

	1,484	

	2,412	

 1,388 

 956	

	1,252	

	1,288	

	2,057	

 146 

 134	

	127	

	131	

	193	

 134 

 124	

	119	

	125	

	167	

 114 

 97	

	97	

	106	

	157	

 26.27 

 25.20	

	26.96	

	25.50	

	27.43	

 26.21 

 25.04	

	26.90	

	25.41	

	27.51	

 27.86 

 27.40	

	27.96	

	28.28	

	27.81	

ที่มา:			ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	โดยควำมร่วมมือจำกกรมอุตุนิยมวิทยำ		 	 	
หมายเหตุ:	 ข้อมูล	ณ	วันที่	12	มีนำคม	2563	 	 	
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เศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร

รายการ
ปีเพาะปลูก ปีเพาะปลูก 2561/62*

2559/60 2560/61 2561/62* ภาคเหนือ
ภาคตะวนัออก

เฉยีงเหนอื
ภาคกลาง ภาคใต้

1. รายได้
1.1	รำยได้เงินสดทำงกำรเกษตร
1.2	รำยได้เงินสดนอกกำรเกษตร
1.3		สดัส่วนรำยได้เงนิสดทำงกำรเกษตร	(ร้อยละ)

309,278 
 160,932	
	148,346	

	52.03	

 370,040 
 197,373	
	172,667	

	53.34	

 394,911 
 204,066	
	190,845	

	51.67	

 335,691 
 184,957	
	150,734	

	55.10	

 258,943 
 95,635	

	163,308	
	36.93	

 527,298 
 309,140	
	218,158	

	58.63	

 425,530 
 187,190	
	238,340	

	43.99	

2. รายจ่าย
			2.1	รำยจ่ำยเงินสดทำงกำรเกษตร
			2.2	รำยจ่ำยเงินสดนอกกำรเกษตร	
			2.3		สดัส่วนรำยจ่ำยเงนิสดทำงกำรเกษตร	(ร้อยละ)

 243,178 
 101,957	
	141,221	

	41.93	

 297,984 
 122,890	
	175,094	

	41.24	

 307,496 
 125,462	
	182,034	

	40.80	

 301,685 
 122,127	
	179,558	

	40.48	

 187,121 
 56,296	

	130,825	
	30.09	

 421,702 
 208,867	
	212,835	

	49.53	

 274,255 
 68,094	

	206,161	
	24.83	

3. รายได้สุทธิ
3.1	รำยได้เงินสดสุทธิทำงกำรเกษตร	
3.2	รำยได้เงินสดสุทธิครัวเรือน	1/

3.3	เงินสดคงเหลือก่อนกำรช�ำระหนี	้2/

3.4	สัดส่วนรำยได้เงินสดสุทธิทำงกำรเกษตร
(ร้อยละ)

 
	58,975	

	207,321	
	66,100	
	28.45	

 
74,483	

	247,150	
	72,056	
	30.14	

 
78,604	

	269,449	
	87,415	
	29.17	

 
62,830	

	213,564	
	34,006	
	29.42	

	39,339	
	202,647	
	71,822	
	19.41	

 
100,273	
	318,431	
	105,596	

	31.49	

 
119,096	
	357,436	
	151,275	

	33.32	

4. ทรัพย์สิน - หนี้สิน
			4.1	ทรัพย์สินด�ำเนินงำนและหมุนเวียนต้นป	ี
			4.2	ขนำดหนี้สินต้นปี

	122,933	
	122,695	

 
159,831	
	123,454	

 
190,777	
	150,636	

 
158,384	
	184,142	

 
151,192	
	163,079	

 
270,403	
	163,725	

	124,063	
	76,902	

5. ข้อมูลพื้นฐาน
			5.1	อำยุเฉลี่ยหัวหนำ้ครัวเรือน	(ปี)
			5.2	ขนำดครัวเรือน	(คนต่อครัวเรือน)
			5.3		ขนำดแรงงำน	อำย	ุ15-64	ปี	(คนต่อครวัเรอืน)
			5.4	ขนำดเนื้อที่ถือครอง	(ไร่ต่อครัวเรือน)

 
56.25	
	3.91	
	2.79	

	25.22	

	58.09	
		3.88	
	2.61	

	23.15	

 
58.46	
		3.78	
	2.60	

	24.48	

 
57.16	
		3.54	
	2.56	

	26.71	

 
58.06	
		3.85	
	2.56	

	22.62	

 
59.38	
	3.88
	2.82	

	26.50	

 
59.00	
	3.86
	2.61	

	19.67	

	 หน่วย:	บำท/ครัวเรือน

บาท/ครัวเรือน

รายได้ - รายจ่าย - รายได้เงนิสดสทุธิ ปีเพาะปลูก 2561/62* ทรัพย์สนิดําเนินงานและหมุนเวียนต้นปี-ขนาดหนี�สนิต้นปี  ปีเพาะปลูก 2561/62*

บาท/ครัวเรือน

ที่มา:			ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	 	 	
หมายเหตุ:   1/	รำยได้เงินสดสุทธิครัวเรือน	=	รำยได้เงินสดสุทธิทำงกำรเกษตร	+	รำยได้เงินสดนอกกำรเกษตร	 	 	
 2/	เงินสดคงเหลือก่อนกำรช�ำระหนี้	=	รำยได้เงินสดสุทธิครัวเรือน	-	รำยจ่ำยเงินสดนอกกำรเกษตร	 	 	
	 *	ปีเพำะปลูก	2561/62	ข้อมูลเบื้องต้น	(เดือนมกรำคม		2563)
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ปฏิทินสินค้าเกษตรที่ส�าคัญรายเดือน ปีเพาะปลูก 2561/62
	 หน่วย:	ร้อยละ

ที่มา:			ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
หมายเหตุ:	 1.	*	ข้อมูลร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวรำยเดือนจำกกรมส่งเสริมกำรเกษตร
																2.			ข้อมูล	ณ	วันที่	6	มีนำคม	2563

หน่วย: ร้อยละ

ผลผลิต

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

7.85   9.39   8.06   60.51 10.03 2.52   1.03   0.30   0.31   

10.61 30.95 29.56 14.60 5.69   5.98   1.54   0.67   0.40   

0.33   1.00   9.80   14.31 16.60 25.41 13.74 3.90   1.05   3.70   7.97   2.19   

3.67   6.02   8.48   18.46 22.18 24.06 6.19   3.18   1.98   1.21   1.71   2.86   

1.52   20.84 26.98 24.53 22.20 3.87   0.06   

7.86   9.86   10.32 10.35 11.95 12.25 7.58   3.84   5.32   6.95   7.85   5.87   

0.17   0.55   4.67   35.59 6.05   1.02   0.03   1.73   30.27 18.76 1.16   

4.62   5.48   3.23   7.68   27.97 26.90 0.33   2.06   15.29 5.69   0.74   0.01   

2.87   20.55 18.23 10.18 8.48   8.18   0.33   2.05   10.75 16.18 1.58   0.62   

11.03 7.47   3.00   2.11   6.16   9.15   9.20   9.25   10.20 10.00 10.43 12.00 

9.06   9.34   9.75   10.02 10.09 9.03   7.86   7.66   7.32   6.87   6.56   6.44   

1.55   3.07   10.26 35.59 42.08 4.14   3.31   

1.14   2.78   3.79   4.81   5.86   6.99   8.15   9.32   11.58 14.07 15.50 16.03 

56.58 29.52 11.52 1.25   1.13   

8.18   8.57   9.45   10.27 12.48 11.02 8.96   8.09   6.46   5.77   4.71   6.04   

11.08 7.06   3.25   1.67   1.02   1.50   9.13   17.80 6.77   12.52 12.42 15.78 

1.74   1.89   3.78   22.32 16.44 7.43   10.55 22.59 7.50   1.42   1.67   2.67   

0.55   0.68   4.40   18.35 16.95 11.11 18.48 23.17 4.90   1.26   0.07   0.08   

0.20   0.15   0.64   14.84 25.44 21.00 13.33 12.19 11.18 1.01   0.02   

0.59   62.37 33.86 3.10   0.08   

0.06   0.34   0.01   0.01   1.99   4.37   7.55   17.75 43.08 23.31 1.47   0.06   

19.51 17.04 8.37   3.23   1.51   1.01   1.13   2.95   3.27   7.38   15.56 19.04 

1.60 2.89   4.16   5.19   6.44   8.22   9.31   9.97   10.65 11.88 13.72 15.96 

0.11   1.53   13.20 81.32 3.84   

0.10   0.24   1.26   1.50   3.48   17.28 13.73 28.45 30.25 3.69   0.02   

1.73   7.17   2.39   32.43 43.52 12.76 

0.71   1.58   3.15   0.23   0.10   1.51   1.00   15.98 47.77 27.87 0.10   

8.05   8.04   7.70   6.67   6.66   8.41   10.45 9.33   9.34   8.89   8.19   8.27   

8.42   8.36   8.25   8.29   8.22   8.34   8.41   8.37   8.37   8.31   8.37   8.29   

8.50   8.59   7.69   8.59   8.05   8.47   8.22   8.36   8.31   8.34   8.39   8.49   

7.99   7.90   7.97   7.98   8.24   8.21   8.55   8.69   8.50   8.70   8.45   8.82   

9.09   8.52   8.11   7.84   7.92   7.92   7.83   7.69   7.96   8.63   9.12   9.37   

ที�มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร     ช่วงเดือนเก็บเกี�ยวผลผลิต

หมายเหต:ุ 1. * ข้อมูลร้อยละผลผลิตเก็บเกี�ยวรายเดือนจากกรมส่งเสริมการเกษตร     ช่วงเดือนเก็บเกี�ยวผลผลิตสูงสุด

2. ข้อมูล ณ วันที� 6 มีนาคม 2563

หมายเหต:ุ

Update: 25-02-63

1,566.03              

14,987.35            

129,759               

84,039                 

118,055               

34,244                 

127,935               

213,609               

102,914               

2,219                   

806,026               

48,539                 

20,484,350          

24,614                 

1,679,668            

41,165                 

96,443                 

23,032                 

117,046               

1,284,177            

1,011,276            

1,017,097            

351,740               

279,036               

ปี 2562

33,831                 

4,839,952            

16,772,430          

ปฏิทินสินค้าเกษตรที�สําคัญรายเดือน ปีเพาะปลูก 2561/62

7,170,258            

25,177,856          

5,069,413            

31,079,966          

128,529,862        

ชนิดสินค้า
ปี 2561

  ข้าวนาปี

  ข้าวนาปรัง

  ข้าวโพดเลี�ยงสัตว์

  มันสําปะหลังโรงงาน

  อ้อยโรงงาน

  สับปะรดโรงงาน

  ถั�วเหลือง

  ถั�วเขียว

  ถั�วลิสง

  ยางพารา

  ปาล์มนํ�ามัน

  กาแฟ

  ชา *

  พริกไทย

มะพร้าวผลแก่

  ลําไย

  ทุเรียน

  มังคุด

  มันฝรั�ง

  เงาะ

  ลิ�นจี�

  ลองกอง

  ส้มเขียวหวาน

  นํ�านมดิบ

  กล้วยหอม *

  กระเทียม

  หอมแดง

  หอมหัวใหญ่

  กล้วยไม้ตัดดอก

  สุกร (ตัว)

  ไก่เนื�อ (ล้านตัว)

  ไข่ไก่ (ล้านฟอง)



สรุปสถานการณ์การผลิตพืชไร่

	 กำรผลติพชืไร่ในปี	2562	โดยภำพรวมผลผลติลดลง
เกือบทุกชนิดสินค้ำ	 เนื่องจำกประสบปัญหำภัยธรรมชำต	ิ
กำรระบำดของโรค	แมลง	และต้นทุนกำรผลผลิตสูง	ยกเว้น	
มันส�ำปะหลังโรงงำน	ที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น

	 	 	 	 	 	 	ข้ำว	 ได้แก่	ข้ำวนำปีและข้ำวนำปรัง	มีผลผลิตลดลง
เน่ืองจำกในช่วงกำรเพำะปลูกข้ำวนำปีประสบภัยแล้ง 
ช่วงต้นฤดเูพำะปลกูในเดือนมถินุำยนถงึเดือนกรกฎำคม	2562 
มีปริมำณน�้ำฝนไม่เพียงพอ	ท�ำให้กำรเจริญเติบโตของต้นข้ำว
ไม่สมบูรณ์	 และต้นข้ำวแห้งตำย	และในช่วงปลำยเดือน
สิงหำคมถึงเดือนกันยำยน	 ได้รับผลกระทบจำกพำยุโพดุล	
และคำจิกิ	ท�ำให้มีฝนตกหนัก	ส่งผลให้บำงพื้นท่ีเกิดอุทกภัย	

นำข้ำวที่มีน�้ำท่วมขังเป็นระยะเวลำนำนต้นข้ำวเน่ำตำยไม่สำมำรถเก็บเก่ียวได้	 รวมทั้งบำงจังหวัดมีกำรระบำด 
ของโรคไหม้คอรวงข้ำว	นอกจำกนี้เกษตรกรในบำงจังหวัดเพำะปลูกข้ำวนำปรังเกินแผนกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง	
เพือ่ชดเชยข้ำวนำปีในฤดูกำลเพำะปลกูทีผ่่ำนมำทีเ่สยีหำยจำกภยัแล้งและอทุกภยั	ซึง่อำจท�ำให้บำงพืน้ทีม่ปีรมิำณน�ำ้
ไม่เพียงพอต่อกำรเจริญเติบโตของต้นข้ำว	
	 พืชตระกูลถั่ว	พบว่ำ	ถั่วเหลือง	ถั่วเขียวและถ่ัวลิสง	มีผลผลิตลดลงตำมเนื้อท่ีเพำะปลูกท่ีลดลง	 เนื่องจำก
เป็นพชืทีด่แูลรักษำยำก	ขำดแคลนแรงงำนในกำรเกบ็เกีย่ว	รวมทัง้ยงัขำดกำรพฒันำเทคโนโลยท่ีีช่วยในกำรเกบ็เก่ียว	
ประกอบกับต้นทุนทำงด้ำนกำรผลิตมีรำคำสูง	 เช่น	ค่ำปุ๋ย	 ค่ำแรงงำนในกำรเก็บเกี่ยว	ค่ำเมล็ดพันธุ์	 เป็นต้น 
ท�ำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ำ
	 พืชไร่อื่น	ๆ	พบว่ำ	ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์	สับปะรดโรงงำน	และอ้อยโรงงำน	ภำพรวมมีผลผลิตลดลง	เนื่องจำก
ประสบปัญหำฝนทิ้งช่วง	พืชเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์	นอกจำกนี้ยังพบกำรระบำดของหนอนกระทู้ในข้ำวโพด 
เล้ียงสัตว์	 ส่งผลให้ผลผลิตในภำพรวมลดลง	ยกเว้นมันส�ำปะหลังโรงงำนที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น	 เนื่องจำกส่วนใหญ่
เกษตรกรเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมกรำคมถึงเดือนมีนำคม	จึงไม่ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้งในช่วงต้นปีมำกนัก	
ประกอบกับรำคำหัวมันส�ำปะหลังโรงงำนจูงใจให้เกษตรกรดูแลเอำใจใส่มำกขึ้น

พืชไร่



พืชไร่
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ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติมากชว่งเดอืนทีเ่พาะปลกูมาก

อุบลราชธานี นครราชสมีา 

รอ้ยเอด็ สรุนิทร ์ ศรสีะเกษ

ก.ค.ม.ิย.ม.ิย. พ.ค.

ปี 2561

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

แหล่งเพาะปลกู

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติ

7.85 9.39 8.06 60.51 10.03 2.52 1.03  0.30 0.31

37.96  30.76  19.21 7.29 2.74  1.47  0.19  0.08  0.26  0.04 

ชว่งเดอืนทีเ่พาะปลกู

หน่วย:ร้อยละ

เน้ือท่ีเพาะปลกูและผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ปีเพาะปลกู 2561/62

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวนาปีของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 2,000,000

800,001 - 2,000,000

200,001 - 800,000

≤ 200,000

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติมากชว่งเดอืนทีเ่พาะปลกูมาก

อุบลราชธานี นครราชสมีา 

รอ้ยเอด็ สรุนิทร ์ ศรสีะเกษ

ก.ค.ม.ิย.ม.ิย. พ.ค.

ปี 2561

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

แหล่งเพาะปลกู

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติ

7.85 9.39 8.06 60.51 10.03 2.52 1.03  0.30 0.31

37.96  30.76  19.21 7.29 2.74  1.47  0.19  0.08  0.26  0.04 

ชว่งเดอืนทีเ่พาะปลกู

หน่วย:ร้อยละ

เน้ือท่ีเพาะปลกูและผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ปีเพาะปลกู 2561/62

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวนาปีของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 2,000,000

800,001 - 2,000,000

200,001 - 800,000

≤ 200,000

หน่วย:ร้อยละ
เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวนาปีของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติมากชว่งเดอืนทีเ่พาะปลกูมาก

อุบลราชธานี นครราชสมีา 

รอ้ยเอด็ สรุนิทร ์ ศรสีะเกษ

ก.ค.ม.ิย.ม.ิย. พ.ค.

ปี 2561

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

แหล่งเพาะปลกู

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติ

7.85 9.39 8.06 60.51 10.03 2.52 1.03  0.30 0.31

37.96  30.76  19.21 7.29 2.74  1.47  0.19  0.08  0.26  0.04 

ชว่งเดอืนทีเ่พาะปลกู

หน่วย:ร้อยละ

เน้ือท่ีเพาะปลกูและผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ปีเพาะปลกู 2561/62

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวนาปีของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 2,000,000

800,001 - 2,000,000

200,001 - 800,000

≤ 200,000
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ที่มา:  1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกำ			2/	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร			3/	สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย	 	 	
หมายเหตุ:	 1.	กำรผลิต	ข้อ	1-4	ปีเพำะปลูก	2562/63	ข้อมูลพยำกรณ์	 2.	ปีเพำะปลูก	2560/61	2561/62	2562/63	หมำยถึง	ปี	2560	2561	2562	 	 	
	 3.	รำคำข้ำวนำปี	หมำยถึง	รำคำเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักข้ำวเปลือกเจำ้นำปีควำมชื้น	15%	ข้ำวเปลือกเจ้ำหอมมะลิ	100%	และข้ำวเปลือกเหนียวนำปีเมล็ดยำว

รายการ 2560/61 2561/62 2562/63

 

รายการ 2560 2561 2562

 

ปลูก: พ.ค. - ต.ค. (ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มิ.ย.-ก.พ.)  เก็บเกี่ยว: ส.ค. - เม.ย.

 1. จ�านวนครัวเรือน (ครัวเรือน)
 2. เนื้อที่เพาะปลูก (ล้านไร่)
	 2.1		ขำ้วเจ้ำหอมมะลิ
	 2.2		ขำ้วเจ้ำหอมจังหวัด
	 2.3		ขำ้วเจ้ำปทุมธำนี	1
	 2.4		ขำ้วเจ้ำอื่น	ๆ
	 2.5		ขำ้วเหนียว
 3. ผลผลิตข้าวเปลือก (ล้านตัน)
	 3.1		ขำ้วเจ้ำหอมมะลิ
	 3.2		ขำ้วเจ้ำหอมจังหวัด
	 3.3		ขำ้วเจ้ำปทุมธำนี	1
	 3.4		ขำ้วเจ้ำอื่น	ๆ
	 3.5		ขำ้วเหนียว
 4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ความชื้น 15%
	 4.1		ขำ้วเจ้ำหอมมะลิ
	 4.2		ขำ้วเจ้ำหอมจังหวัด
	 4.3		ขำ้วเจ้ำปทุมธำนี	1
	 4.4		ขำ้วเจ้ำอื่น	ๆ
	 4.5		ขำ้วเหนียว
 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)
	 5.1		ขำ้วเจ้ำหอมมะลิ
	 5.2		ขำ้วเจ้ำปทุมธำนี	1
	 5.3		ขำ้วเจ้ำอื่น	ๆ
	 5.4		ขำ้วเหนียว
 6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)
	 6.1		ขำ้วเจ้ำหอมมะลิ
	 6.2		ขำ้วเจ้ำปทุมธำนี	1
	 6.3		ขำ้วเจ้ำอื่น	ๆ
	 6.4		ขำ้วเหนียว
 7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)
	 7.1		ขำ้วเจ้ำหอมมะลิ
	 7.2		ขำ้วเจ้ำปทุมธำนี	1
	 7.3		ขำ้วเจ้ำอื่น	ๆ
	 7.4		ขำ้วเหนียว
 

 1. การค้าของโลก (ล้านตันข้าวสาร) 1/

 2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)
 3. ใช้ในประเทศ (ล้านตันข้าวสาร)
 4. ส่งออก 2/

	 ปริมำณ	(ล้ำนตันขำ้วสำร)
	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
	 4.1	 ข้ำวคุณภำพด	ี(ล้ำนตันข้ำวสำร)
	 	 ข้ำวหอมมะลิ
	 	 ข้ำว	100%-5%
	 4.2		ข้ำวคุณภำพปำนกลำง	-	ต�่ำ
	 	 (ล้ำนตันข้ำวสำร)
	 4.3		ข้ำวนึ่ง	(ล้ำนตันข้ำวสำร)
	 4.4		ข้ำวเหนียว	(ล้ำนตันข้ำวสำร)
 5. ราคาส่งออก 3/

	 5.1		ข้ำวหอมมะล	ิ100%		(ใหม่)			
	 	 (บำท/ตัน)
	 	 (ดอลลำร์สหรัฐ/ตัน)
	 5.2		ข้ำวขำว	5%
	 	 (บำท/ตัน)
	 	 (ดอลลำร์สหรัฐ/ตัน)
	 5.3		ข้ำวขำว	25%
	 	 (บำท/ตัน)
	 	 (ดอลลำร์สหรัฐ/ตัน)
	 5.4		ข้ำวนึ่ง	5%
	 	 (บำท/ตัน)
	 	 (ดอลลำร์สหรัฐ/ตัน)
	 5.5	 ข้ำวเหนียวเมล็ดยำว	10%
	 	 (บำท/ตัน)
	 	 (ดอลลำร์สหรัฐ/ตัน)

	4,006,448	
59.22
22.88
3.21
1.13

15.74
16.26
24.93
7.70
1.36
0.76
9.18
5.93
421
337
425
669
583
365

9,193
	10,884	
	6,900	
	7,922	
	9,717	
8,817

11,879
9,243
7,935
9,120
-376	
995	

2,344
13	

-596

		48.11	
	24.14	
12.00

11.67
175,161

5.24
2.31
2.93
2.54

3.38
0.51

27,186
811

13,402
398

12,924
387

13,505
	401	

	23,657	
	702	

	4,288,092	
59.98
23.51
3.29
1.54

15.90
15.75
25.18
7.46
1.42
1.03
9.59
5.67
420
317
431
673
603
360

9,509
	11,556	
	6,944	
	7,834	
	9,924	
9,711

15,367
9,416
7,920

10,400
202	

3,811	
2,472	

86	
476	

		47.56	
	23.25	
11.00

11.23
182,082

5.52
1.67
3.85
2.52

2.80
0.38

36,413
1,136

13,466
420

13,062
409

13,255
	414	

	22,654	
	707	

	4,310,864	
60.11
23.75
3.47
1.53

15.57
15.78
24.30
7.19
1.47
1.02
9.24
5.38
404
303
424
666
593
341

9,853
	12,062	
	6,887	
	7,881	

	10,443	
10,230
14,028
9,135
7,820

13,880
377	

1,966	
2,248	

-61	
3,437	

		44.41	
	18.24	
11.80

7.58
130,544

3.80
1.41
2.39
1.33

2.23
0.21

35,652
1,159

12,850
418

12,619
411

12,723
	413	

	34,077	
	1,111	

8. มาตรฐาน   
	 8.1	มำตรฐำนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		 	
		 	 8.1.1		มำตรฐำนข้ำวหอมมะลิไทย	(2546)	มำตรฐำนข้ำวหอมไทย	(2551)
	 	 	 มำตรฐำนข้ำวกล้องงอก	(2555)		มำตรฐำนข้ำว	(2555)	 	
		 	 8.1.2		กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส�ำหรับข้ำว	 (2551)	 กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี 
	 	 	 ส�ำหรบัข้ำวหอมมะลไิทย	(2552)	กำรปฏบิตัทิีด่สี�ำหรบัโรงสข้ีำว	(2553)	เกษตรอนิทรย์ี 
	 	 	 เล่ม	4:	ขำ้วอินทรีย์	(2553)	กำรปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกำรผลิตข้ำวกล้องงอก	(2555)
	 8.2	มำตรฐำนกระทรวงพำณิชย์	 	 	
	 	 	 มำตรฐำนสินค้ำข้ำว	(2540)	มำตรฐำนข้ำวหอมมะล	ิ(2544)	มำตรฐำนข้ำวปทุมธำนี	 
	 	 	 (2547)	มำตรฐำนสินค้ำข้ำวขำว

 6. คู่ค้าที่ส�าคัญ   
	 6.1	 ข้ำวคุณภำพด	ี			 	 	
	 	 ข้ำวหอมมะล	ิ สหรัฐอเมรกิำ	เซเนกัล	ฮ่องกง	ไอวอรโีคสต์	จนี			
	 	 ข้ำว	100%,	5%	 แองโกลำ	ฟิลิปปินส์	เบนิน	จีน	มำเลเซีย	
	 6.2		ข้ำวคุณภำพปำนกลำง	-	ต�่ำ	 ฟิลิปปินส์	อนิโดนเีซีย	ไอวอรีโคสต์	จีน	แคเมอรูน	 	
	 6.3		ข้ำวนึ่ง	 เบนิน	แอฟริกำใต	้แคเมอรูน	ไนจีเรีย	เยเมน	
7. คู่แข่งที่ส�าคัญ   
	 7.1		ขำ้วคุณภำพดี	 สหรัฐอเมริกำ	เวียดนำม	ออสเตรเลีย	 											
	 7.2		ขำ้วคุณภำพปำนกลำง	-	ต�่ำ	 เวียดนำม		จีน		ปำกีสถำน		เมียนมำ		 											
	 7.3		ขำ้วนึ่ง	 สหรัฐอเมริกำ		อินเดีย	 	

	 	 ข้ำวนำปี	ปีเพำะปลูก	2562/63	 เพิ่มขึ้นจำกปีเพำะปลูก	
2561/62	 	 เนื่องจำกรำคำข้ำวที่เกษตรกรขำยได้อยู่ในเกณฑ์ดี	
ประกอบกบัภำครัฐมโีครงกำรช่วยเหลอืเกษตรกรผู้ปลกูข้ำวนำปี			
ปีเพำะปลูก	2562/63	จูงใจให้เกษตรกรขยำยเนื้อที่เพำะปลูก 
โดยปลกูเพ่ิมในพืน้ทีป่ล่อยว่ำงและปลกูแทนอ้อยโรงงำน	นอกจำกนี้
ในช่วงเดอืนกันยำยน	2562	หลงัน�ำ้ลดเกษตรกรปลกูซ่อมในพ้ืนที่
ประสบอทุกภยั	ส่งผลให้เน้ือทีเ่พำะปลกูเพิม่ขึน้	แต่เพิม่ขึน้ไม่มำก
จำกทีแ่หล่งผลติในภำคกลำง	 ช่วงต้นฤดูกำรเพำะปลกูฝนมำล่ำช้ำ
ท�ำให้บำงพืน้ทีข่ำดน�ำ้ส�ำหรบัใช้ในกำรเพำะปลกู	เกษตรกรบำงส่วน
ไม่สำมำรถเพำะปลกูข้ำวได้	จงึปล่อยพืน้ทีใ่ห้ว่ำง	ส�ำหรบัผลผลติ
ต่อไร่ลดลง	เนือ่งจำกประสบภยัแล้งช่วงต้นฤดูเพำะปลกูในเดอืน
มิถุนำยนถึงเดือนกรกฎำคม	2562	มีปริมำณน�้ำฝนไม่เพียงพอ	
ท�ำให้กำรเจริญเติบโตของต้นข้ำวไม่สมบูรณ์	และต้นข้ำวแห้งตำย	
และในช่วงปลำยเดือนสงิหำคมถึงเดอืนกนัยำยน	ได้รบัผลกระทบ
จำกพำยุโพดุล	และคำจิกิ	ท�ำให้มีฝนตกหนัก	ส่งผลให้บำงพื้นที่
เกิดอทุกภยั	นำข้ำวทีม่นี�ำ้ท่วมขงัเป็นระยะเวลำนำนต้นข้ำวเน่ำตำย	
ไม่สำมำรถเก็บเกีย่วได้	รวมทัง้บำงจงัหวดัมกีำรระบำดของโรคไหม้
คอรวงข้ำว	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแหล่งผลิตข้ำวหอมมะลิ	ส่งผลให ้
ภำพรวมผลผลติท้ังประเทศลดลง	

การผลิต
	 1.	กำรใช้ในประเทศ	ปี	2563	คำดว่ำมกีำรใช้ในประเทศ	
17.10	ล้ำนตันข้ำวเปลือก	ลดลงจำกปี	 2562	 ร้อยละ	0.06	
เนื่องจำกควำมต้องกำรใช้เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์	 และอุตสำหกรรม 
มแีนวโน้มลดลงเลก็น้อย																																																								
	 2.	 กำรส่งออกในปี	 2563	คำดว่ำไทยจะส่งออกได ้
ประมำณ	7.50	 -	 8.00	ล้ำนตันข้ำวสำร	 เน่ืองจำกตลำดข้ำว 
ในต่ำงประเทศมีกำรแข่งขันกันสูง	 และค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำ 
อย่ำงต่อเนือ่ง	ท�ำให้รำคำข้ำวไทยสูงกว่ำประเทศคูแ่ข่ง	เช่น	เวยีดนำม	
และอนิเดยี	เป็นต้น	ซึง่อำจจะส่งผลให้ประเทศคูค้่ำชะลอกำรสัง่ซือ้ 
ข้ำวไทยและเปลี่ยนไปซื้อจำกประเทศที่มีรำคำถูกกว่ำแทน	เช่น	
เวยีดนำม	และกมัพชูำ	เป็นต้น	อย่ำงไรกต็ำม	ถ้ำค่ำเงนิบำทอ่อนค่ำลง
จำกปี	2562	และภำวะเศรษฐกิจโลกดขีึน้	ประเทศทีม่กี�ำลงัซือ้สงู
และประเทศทีเ่ป็นคูค้่ำกบัไทยมำนำน	เช่น	สหรฐัอเมรกิำ	ฮ่องกง	
แอฟริกำ	และตะวนัออกกลำง	เป็นต้น	อำจจะมคี�ำสัง่ซือ้ข้ำวเข้ำมำ
อย่ำงต่อเนือ่งเช่นทีเ่คยปฏิบัตมิำ	เนือ่งจำกข้ำวไทยมคีณุภำพดี	

การตลาด
									1.	โครงกำรประกนัรำยได้เกษตรกรผูป้ลูกข้ำว	ปี	2562/63	
รอบที่	1	มติ	ครม.	 เมื่อวันที่	27	ส.ค.	62	 เห็นชอบในหลักกำร 
โครงกำรฯ	วงเงนิงบประมำณ	21,495.74	ล้ำนบำท	ด�ำเนนิกำร 
ในพืน้ทีเ่พำะปลกูข้ำวทัว่ประเทศ	ก�ำหนดรำคำ	ณ	ควำมชืน้ไม่เกนิ	
15%	และปริมำณประกันรำยได้ใน	5	ชนิดข้ำวเปลือก	ดังนี ้
1)	ข้ำวหอมมะลิ	รำคำประกนั	15,000	บำท/ตนั	ครวัเรอืนละไม่เกนิ 
14	ตนั	2)	ข้ำวหอมมะลนิอกพืน้ที	่รำคำประกัน	14,000	บำท/ตนั 
ครวัเรอืนละไม่เกนิ	16	ตนั	3)	ข้ำวเจ้ำ	รำคำประกนั	10,000	บำท/ตนั	
ครัวเรือนละไม่เกิน	30	ตัน	4)	ข้ำวหอมปทุมธำนี	รำคำประกัน	
11,000	บำท/ตนั	ครวัเรอืนละไม่เกนิ	25	ตนั	และ	5)	ข้ำวเหนยีว	
รำคำประกนั	12,000	บำท/ตนั	ครวัเรอืนละไม่เกนิ	16	ตนั	
								2.	มำตรกำรรกัษำเสถยีรภำพรำคำข้ำวเปลอืก	ปีกำรผลติ	
2562/63	 (คู่ขนำนโครงกำรประกันรำยได้เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว) 
มติ	ครม.	 เมื่อวันที่	11	ธ.ค.	62	รับทรำบมำตรกำร	และอนุมัติ
โครงกำร	ประกอบด้วย	1)	โครงกำรสินเชือ่ชะลอกำรขำยข้ำวเปลือก	
ปีกำรผลติ	2562/63	(โดย	ธ.ก.ส.)	2)	โครงกำรสนิเชือ่เพือ่รวบรวมข้ำว
โดยสถำบันเกษตรกร	ปีกำรผลิต	2562/63	 (โดย	ธ.ก.ส.)	และ 
3)	โครงกำรชดเชยดอกเบีย้ให้ผู้ประกอบกำรค้ำข้ำวในกำรเกบ็สตอ็ก	
ปีกำรผลิต	2562/63		

มาตรการ

การผลิต การค้า

ข้าวนาปี
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เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 500,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติมากชว่งเดอืนทีเ่พาะปลกูมาก

สพุรรณบุร ีนครสวรรค ์พษิณุโลก

พระนครศรอียุธยา   พจิติร

ต.ค.ก.ย.ส.ค.ก.ค.ม.ิย.พ.ค.

ปี 2561

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

แหล่งเพาะปลกู

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติ

10.61    30.95 29.56   14.60 5.69      5.98     1.54 0.67      0.40 

ชว่งเดอืนทีเ่พาะปลกู

24.15    33.89   26.47 7.60       5.58 1.26 0.35 0.70

หน่วย:ร้อยละ

เน้ือท่ีเพาะปลกูและผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ปีเพาะปลกู 2561/62

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวนาปรังของประเทศไทย

100,001 - 500,000

10,001 - 100,000

≤ 10,000

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 500,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติมากชว่งเดอืนทีเ่พาะปลกูมาก

สพุรรณบุร ีนครสวรรค ์พษิณุโลก

พระนครศรอียุธยา   พจิติร

ต.ค.ก.ย.ส.ค.ก.ค.ม.ิย.พ.ค.

ปี 2561

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

แหล่งเพาะปลกู

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติ

10.61    30.95 29.56   14.60 5.69      5.98     1.54 0.67      0.40 

ชว่งเดอืนทีเ่พาะปลกู

24.15    33.89   26.47 7.60       5.58 1.26 0.35 0.70

หน่วย:ร้อยละ

เน้ือท่ีเพาะปลกูและผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ปีเพาะปลกู 2561/62

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวนาปรังของประเทศไทย

100,001 - 500,000

10,001 - 100,000

≤ 10,000

หน่วย:ร้อยละ
เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลกูข้าวนาปรงัของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

เนื�อที�เพาะเลี �ยง (ไร่)

> 1,000

201 - 1,000

≤ 200

ไม่มีเนื�อที�เพาะเลี�ยง

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 500,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติมากชว่งเดอืนทีเ่พาะปลกูมาก

สพุรรณบุร ีนครสวรรค ์พษิณุโลก

พระนครศรอียุธยา   พจิติร

ต.ค.ก.ย.ส.ค.ก.ค.ม.ิย.พ.ค.

ปี 2561

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

แหล่งเพาะปลกู

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติ

10.61    30.95 29.56   14.60 5.69      5.98     1.54 0.67      0.40 

ชว่งเดอืนทีเ่พาะปลกู

24.15    33.89   26.47 7.60       5.58 1.26 0.35 0.70

หน่วย:ร้อยละ

เน้ือท่ีเพาะปลกูและผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ปีเพาะปลกู 2561/62

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวนาปรังของประเทศไทย

100,001 - 500,000

10,001 - 100,000

≤ 10,000
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รายการ 2560/61 2561/62 2562/63
 

ข้าวนาปรัง

การผลิต

618,997
12,066,980

	802,138	
	10,274,471	

	990,371	
	7,964,554	
	552,498	

	6,831,724	
	580,332	

	660	
	689	
	665	
	586	

	7,423	
	7,349	
7,461
7,155
	7,812	

	11,504	
	7,812	
	9,310	

389
4,155
351

2,155

554,195
10,995,474

	749,271	
	9,296,801	
	949,402	

	7,170,258	
	510,188	

	6,107,194	
	552,876	

	652	
	681	
	657	
	582	

	7,724	
	7,641	
7,783
7,257
	7,790	

	10,071	
	7,790	

	11,433	
66

2,430
7

4,176

325,196
6,401,200
	384,691	

	5,354,756	
	661,753	

	4,052,726	
	257,505	

	3,416,686	
	378,535	

	633	
	669	
	638	
	572	

	7,799	
	7,643	
7,878
7,376
	7,700	

	10,500	
	7,700	

	12,000	
-99

2,857
-178

4,624

การผลิต

	 	 ข้ำวนำปรัง	ปีเพำะปลูก	2562/63	 เนื้อที่เพำะปลูกลดลงจำกปีเพำะปลูก	2561/62	 เนื่องจำกปริมำณน�้ำในอ่ำงเก็บน�้ำส่วนใหญ่และปริมำณน�้ำตำมแหล่งน�้ำ 
ตำมธรรมชำติมีน้อยกว่ำปีท่ีแล้ว	และกรมชลประทำนไม่สนับสนุนน�้ำเพ่ือกำรเกษตรฤดูแล้งปีเพำะปลูก	2562/63	ได้แก่	 เขื่อนแม่มอก	จังหวัดล�ำปำง	 เขื่อนอุบลรัตน์	
จังหวัดขอนแก่น	เขื่อนจุฬำภรณ์	จังหวัดชัยภูมิ	เขื่อนล�ำพระเพลิง	เขื่อนมูลบน	และเขื่อนล�ำแซะ	จังหวัดนครรำชสีมำ	เนื่องจำกมีปริมำณน�้ำต้นทุนไม่เพียงพอ	ส�ำหรับ
ผลผลิตต่อไร่ลดลง	 เน่ืองจำกเกษตรกรในบำงจังหวัดเพำะปลูกเกินแผนกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง	 เพื่อชดเชยข้ำวนำปีในฤดูกำลเพำะปลูกที่ผำ่นมำที่เสียหำยจำกภยัแล้ง 
และอุทกภัย	ซึ่งอำจท�ำให้บำงพื้นที่มีปริมำณน�้ำไม่เพียงพอต่อกำรเจริญเติบโตของต้นข้ำว	ท�ำให้ต้นข้ำวเติบโตไม่สมบูรณ์	ส่งผลให้ภำพรวมผลผลิตทั้งประเทศลดลง

 1. จ�านวนครัวเรือน (ครัวเรือน)
 2. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)
	 2.1		ขำ้วเจ้ำปทุมธำน	ี1
	 2.2		ขำ้วเจ้ำอื่น	ๆ
	 2.3		ขำ้วเหนียว
 3. ผลผลิตข้าวเปลือก (ตัน)
	 3.1		ขำ้วเจ้ำปทุมธำน	ี1
	 3.2		ขำ้วเจ้ำอื่น	ๆ
	 3.3		ขำ้วเหนียว
 4. ผลผลติต่อไร่ (กก.) ความชืน้ 15%
	 4.1		ขำ้วเจ้ำปทุมธำน	ี1
	 4.2		ขำ้วเจ้ำอื่น	ๆ
	 4.3		ขำ้วเหนียว
 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)
	 5.1		ขำ้วเจ้ำปทุมธำน	ี1
	 5.2		ขำ้วเจ้ำอื่น	ๆ
	 5.3		ขำ้วเหนียว
 6. ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ (บาท/ตนั)
	 6.1		ขำ้วเจ้ำปทุมธำน	ี1
	 6.2		ขำ้วเจ้ำอื่น	ๆ
	 6.3		ขำ้วเหนียว
 7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)
	 7.1		ขำ้วเจ้ำปทุมธำน	ี1
	 7.2		ขำ้วเจ้ำอื่น	ๆ
	 7.3		ขำ้วเหนียว

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

หมายเหตุ:	 1.	กำรผลิต	ข้อ	1-4	ปีเพำะปลูก	2562/63	ข้อมูลพยำกรณ์	 	
	 2.	ปีเพำะปลูก	2560/61	2561/62	2562/63	หมำยถึง	ปี	2561	2562	2563	 	
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ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติ

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติมากชว่งเดอืนทีเ่พาะปลกูมาก

ชว่งเดอืนทีเ่พาะปลกู

หน่วย:ร้อยละ

พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

เพชรบรูณ์ 

นครราชสมีา น่าน

ตาก เลย

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

แหล่งเพาะปลกู

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

0.33      1.00     9.80 14.31 16.60     25.41     13.74     3.90 1.05 3.70       7.97       2.19

ปี 2561

0.42      3.14     18.09     36.73     17.88       6.20       2.80       1.29      3.77        5.86      2.94       0.88   

เน้ือท่ีเพาะปลกูและผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

เม.ย.

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์ของประเทศไทย

ปีเพาะปลกู 2561/62

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 300,000

100,001 - 300,000

50,001 - 100,000

≤ 50,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติ

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติมากชว่งเดอืนทีเ่พาะปลกูมาก

ชว่งเดอืนทีเ่พาะปลกู

หน่วย:ร้อยละ

พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

เพชรบรูณ์ 

นครราชสมีา น่าน

ตาก เลย

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

แหล่งเพาะปลกู

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

0.33      1.00     9.80 14.31 16.60     25.41     13.74     3.90 1.05 3.70       7.97       2.19

ปี 2561

0.42      3.14     18.09     36.73     17.88       6.20       2.80       1.29      3.77        5.86      2.94       0.88   

เน้ือท่ีเพาะปลกูและผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

เม.ย.

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์ของประเทศไทย

ปีเพาะปลกู 2561/62

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 300,000

100,001 - 300,000

50,001 - 100,000

≤ 50,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

หน่วย:ร้อยละ
เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

เนื�อที�เพาะเลี �ยง (ไร่)

> 1,000

201 - 1,000

≤ 200

ไม่มีเนื�อที�เพาะเลี�ยง

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติ

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติมากชว่งเดอืนทีเ่พาะปลกูมาก

ชว่งเดอืนทีเ่พาะปลกู

หน่วย:ร้อยละ

พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

เพชรบรูณ์ 

นครราชสมีา น่าน

ตาก เลย

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

แหล่งเพาะปลกู

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

0.33      1.00     9.80 14.31 16.60     25.41     13.74     3.90 1.05 3.70       7.97       2.19

ปี 2561

0.42      3.14     18.09     36.73     17.88       6.20       2.80       1.29      3.77        5.86      2.94       0.88   

เน้ือท่ีเพาะปลกูและผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

เม.ย.

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์ของประเทศไทย

ปีเพาะปลกู 2561/62

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 300,000

100,001 - 300,000

50,001 - 100,000

≤ 50,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก
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ที่มา:   1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกำ		2/	สมำคมผู้ผลิตอำหำรสัตว์ไทย		3/	กรมศุลกำกร		4/	สมำคมพ่อค้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์และพืชพันธุ์ไทย	 	 	 	
หมายเหตุ:	 1.	กำรผลิต	ข้อ	1-4	ปีเพำะปลูก	2562/63	ข้อมูลพยำกรณ์	 	 	 	 	 	 	
	 2.	ปีเพำะปลูก	2560/61	2561/62	2562/63	หมำยถึง	ปี	2560	2561	2562	 	

รายการ 2560/61 2561/62 2562/63
 

รายการ 2560 2561 2562
 

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

 1. จ�านวนครัวเรือน (ครัวเรือน)

 2. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

	 รุ่น	1

	 รุ่น	2

 3. ผลผลิต (ตัน)

	 รุ่น	1

	 รุ่น	2

 4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)  

	 รุ่น	1

	 รุ่น	2

 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)

 รุ่น	1

	 รุ่น	2

 6. ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ (บาท/ตนั)

	 ข้ำวโพดเลีย้งสตัว์	ควำมชืน้	14.5%

 7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)

 1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/

 2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)

 3. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน) 2/ 

 4. น�าเข้า 3/ 

	 ปริมำณ		(ตัน)

	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)

 5. ส่งออก 3/ 

	 ปริมำณ		(ตัน)

	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)

 6. ราคาส่งออก 4/   

	 (ดอลลำร์สหรัฐ/ตัน)

	 (บำท/ตัน)

431,984

6,579,194

5,984,253

594,941

4,820,962

4,355,955

465,007

733

728

782

6,120

6,040

7,210

6,250

130

	152.75	

	0.21	

	8.08	

	96,428	

	579.34	

	320,523	

	2,321.67	

	252.50	

	8,495	

453,660

6,929,904

5,998,891

931,013

5,069,413

4,347,408

722,005

732

725

776

6,040

5,890

6,890

8,430

2,390

	171.93	

	0.05	

	8.24	

	153,663	

	900.93	

	82,428	

	685.41	

	315.33	

	10,102	

425,281

6,533,971

6,014,849

519,122

4,221,673

3,803,148

418,525

646

632

806

6,680

6,650

6,700

7,600

920

	172.26	

	0.001	

	8.51	

	681,459	

	4,772.17	

		1,788	

	17.85	

	300.82	

	9,262	

 8. มาตรฐาน  

	 	 	 	 	ตำมประกำศกรมกำรค้ำภำยใน	 เร่ืองกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรหักลด 

	 น�้ำหนักเมล็ดข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีควำมชื้น	ลงวันที่	4	กันยำยน	2540

7. คู่ค้าที่ส�าคัญ	 ฮ่องกง	เมียนมำ	ฟิลิปปินส	์		

8. คู่แข่งที่ส�าคัญ	 สหรัฐอเมริกำ	บรำซิล	อำร์เจนตินำ	

	 	 	 	 ยูเครน	 	

	 	 เนื้อท่ีเพำะปลูก	ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น	 1 
ปี	2562	เพิม่ขึน้	เนือ่งจำกรำคำทีเ่กษตรกรขำยได้ 
มีแนวโน้มสูงข้ึน	จงึจงูใจให้ขยำยพืน้ทีเ่พำะปลกู 
ในพ้ืนที่ว ่ำงแทนอ้อยโรงงำนที่ครบอำยุปลูก 
ในพื้นที่ระหว่ำงรอปลูกมันส�ำปะหลังโรงงำน 
ในฤดกูำลต่อไป	และบำงส่วนปลกูแทนถัว่เหลอืง	
ส่วนเนือ้ทีเ่พำะปลกูข้ำวโพดเลีย้งสตัว์	รุน่	2	ลดลง	
เนื่องจำกปีที่แล้วประสบปัญหำหนอนกระทู ้
ระบำด	ประกอบกบัไม่มโีครงกำรส่งเสริมให้ปลกู
เพิม่จำกภำครฐั	 เกษตรกรจงึปรบัเปล่ียนไปปลกู 
พชือ่ืน	ๆ	และปล่อยว่ำงบำงส่วน	ส�ำหรบัผลผลติ
ต่อไร่ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น	1	ลดลง	 เนื่องจำก
ประสบปัญหำหนอนกระทู้ระบำด	ท�ำให้ผลผลติ 
เสียหำย	ประกอบกับปัญหำฝนทิ้งช่วงระหว่ำง
เดอืนพฤษภำคมถงึกรกฎำคม	2562	ซึง่เป็นระยะ 
กำรเจรญิเตบิโต	ท�ำให้ฝักลบีขนำดเลก็	ไม่สมบรูณ์	
ส�ำหรบัผลผลติต่อไร่ข้ำวโพดเลีย้งสตัว์รุน่	2	เพิม่ขึน้	
เนือ่งจำกมีปรมิำณน�ำ้เพยีงพอต่อกำรเจริญเตบิโต 
ไม ่กระทบแล้งในช ่วงออกดอก	 เกษตรกร 
มคีวำมช�ำนำญในกำรเพำะปลกูและบ�ำรงุดแูลดขีึน้	
สำมำรถควบคมุและป้องกันหนอนกระทูไ้ด้ดขีึน้

การผลิต

	 	 	 	 	ปี	 2562	ควำมต้องกำรใช้
ภำยในประเทศเพิ่ ม ข้ึนอย ่ ำง 
ต่อเนื่องตำมกำรขยำยตัวของ 
ภำคอุตสำหกรรมกำรเลี้ยงสัตว์ 
ในขณะที่ผลผลิตใ นประ เทศ 
มีไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรใช้	
ท�ำให้มีกำรน�ำเข้ำวัตถุดิบทดแทน	
เช่น	ข้ำวสำล	ีDDGS	(กำกข้ำวโพด
ที่ เ ห ลื อ จ ำ กขบวนก ำ รผลิ ต 
เอทำนอล)	 มำใช ้ทดแทนใน 
กำรผลิตอำหำรสัตว์			

การตลาด

	 	 	 	 	 1.	 โครงกำรประกันรำยได้เกษตรกรผู ้ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว ์
ปีเพำะปลูก	2562/63	(มติ	ครม.	เมื่อวันที่11	ธันวำคม	2562)	เป้ำหมำย	
เกษตรกรท่ีขึน้ทะเบยีนผู้ปลูกข้ำวโพดเลีย้งสัตว์กบักรมส่งเสรมิกำรเกษตร
โดยเพำะปลูกตั้งแต่วันที่	 1	กรกฎำคม	2562	 -	31	พฤษภำคม	2563	
รำคำประกัน	 (ณ	ควำมชื้นไม่เกิน	 14.5%)	 กิโลกรัมละ	 8.50	บำท 
ครัวเรือนละไม่เกิน	30	ไร่
						 2.	มำตรกำรบรหิำรจดักำรข้ำวโพดเล้ียงสัตว์	ปีเพำะปลูก	2562/63	
														2.1	กำรบริหำรจัดกำรกำรน�ำเข้ำซึ่งน�ำเข้ำได้เฉพำะในช่วง
เดือนกุมภำพันธ์	-	สิงหำคม	ของทุกปี
	 	 	 2.2	กำรดูแลควำมเป็นธรรมในกำรซื้อขำยข้ำวโพดเลี้ยงสัตว	์
ใช้เครื่องวัดควำมชื้นที่ได้มำตรฐำน
											 2.3	กำรดูแลควำมสมดุล	 โดยแจ้งปริมำณกำรครอบครอง	
กำรน�ำเข้ำ	และสถำนที่เก็บ
											 2.4	กำรเพิ่มช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย	โดยกำรเช่ือมโยงผลผลิต
กับผู้รับซื้อข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2.5	 โครงกำรสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มโดยสถำบันเกษตรกร	 เป้ำหมำยสนับสนุนสินเช่ือแก่สถำบัน
เกษตรกร	กลุ่มเกษตรกร	และกลุ่มวิสำหกิจชุมชน	คิดดอกเบี้ยเงินกู้ 
ในอตัรำร้อยละ	4	ต่อปี	โดยรฐับำลชดเชยดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ	3	ต่อปี		
								2.6	โครงกำรชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบกำรค้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์
ในกำรเก็บสต็อก	รัฐบำลชดเชยดอกเบ้ียให้กับผู้ประกอบกำรค้ำข้ำวโพด
เล้ียงสัตว์ตำมมูลค่ำที่เก็บสต๊อกไว้ในอัตรำร้อยละ	 3	ต่อปี	 ระยะเวลำ 
เก็บสต็อกไว้	60	-	120	วัน	นับตั้งแต่วันที่รับซื้อ

มาตรการ

การผลิต การค้า

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
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ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติมาก

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติ

หน่วย:ร้อยละ

ปี 2561

ต.ค.ก.ย.ส.ค.ก.ค.ม.ิย.พ.ค.

นครราชสมีา กาํแพงเพชร 

ชยัภมู ิกาญจนบุรี

อุบลราชธานี

เม.ย.ม.ีค.ก.พ.ม.ค.ธ.ค.พ.ย.ต.ค.ก.ย.

แหล่งเพาะปลกู

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

3.67       6.02 8.48 18.46     22.18 24.06     6.19 3.18 1.98      1.21 1.71 2.86         

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมนัสําปะหลงัโรงงานของประเทศไทย

ปีเพาะปลกู 2561/62

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 300,000

100,001 - 300,000

50,001 - 100,000

≤ 50,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติมาก

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติ

หน่วย:ร้อยละ

ปี 2561

ต.ค.ก.ย.ส.ค.ก.ค.ม.ิย.พ.ค.

นครราชสมีา กาํแพงเพชร 

ชยัภมู ิกาญจนบุรี

อุบลราชธานี

เม.ย.ม.ีค.ก.พ.ม.ค.ธ.ค.พ.ย.ต.ค.ก.ย.

แหล่งเพาะปลกู

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

3.67       6.02 8.48 18.46     22.18 24.06     6.19 3.18 1.98      1.21 1.71 2.86         

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมนัสําปะหลงัโรงงานของประเทศไทย

ปีเพาะปลกู 2561/62

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 300,000

100,001 - 300,000

50,001 - 100,000

≤ 50,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

หน่วย:ร้อยละ
ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลกูมันส�าปะหลงัโรงงานของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

เนื�อที�เพาะเลี �ยง (ไร่)

> 1,000

201 - 1,000

≤ 200

ไม่มีเนื�อที�เพาะเลี�ยง

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติมาก

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติ

หน่วย:ร้อยละ

ปี 2561

ต.ค.ก.ย.ส.ค.ก.ค.ม.ิย.พ.ค.

นครราชสมีา กาํแพงเพชร 

ชยัภมู ิกาญจนบุรี

อุบลราชธานี

เม.ย.ม.ีค.ก.พ.ม.ค.ธ.ค.พ.ย.ต.ค.ก.ย.

แหล่งเพาะปลกู

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

3.67       6.02 8.48 18.46     22.18 24.06     6.19 3.18 1.98      1.21 1.71 2.86         

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมนัสําปะหลงัโรงงานของประเทศไทย

ปีเพาะปลกู 2561/62

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 300,000

100,001 - 300,000

50,001 - 100,000

≤ 50,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก
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รายการ 2559/60 2560/61 2561/62
 

รายการ 2560 2561 2562
 

มันส�าปะหลังโรงงาน

ที่มา:    1/	องค์กำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ			2/	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร	 	 	
หมายเหตุ:	 1.	ปีเพำะปลูก	2559/60	2561/61	2561/62	หมำยถึง	ปี	2560	2561	2562
	 2.	n.a.	หมำยถึง	ยังไม่มีข้อมูล	 	 	

ปลูก: ตลอดปี
เก็บเกี่ยว: ต.ค.-ก.ย. (ม.ค.-มี.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)

 1. จ�านวนครัวเรือน (ครัวเรือน)
 2. เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
 3. ผลผลิต (ตัน)
 4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)
 6. ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ (บาท/ตนั)
	 หัวมันส�ำปะหลังสดคละ
 7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)

 1. การค้าของโลก (ล้านตนัหวัมนัสด) 1/

 2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก1/ (%) 
 3. ใช้ในประเทศ (ล้านตันหวัมันสด)
 4. ส่งออก 2/

	 4.1	 มันเส้น
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
	 4.2		มันส�ำปะหลังอัดเม็ด
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
	 4.3		แป้งมันส�ำปะหลัง
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
 5. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 2/

	 5.1		มันเส้น	
	 5.2		มันส�ำปะหลังอัดเม็ด	
	 5.3		แป้งมันส�ำปะหลัง

544,774
	8,714,471	

	30,495,190	
3,499
1,895

	1,430	
-465

43.60
74.01
10.88

6,446,550
36,530

35,685
200

3,151,289
35,252

5,651
6,422

11,166

523,589
	8,327,370	

	29,368,185	
3,527
1,876

	2,110	
234

27.70
78.67
9.72

3,989,681
28,424

11,387
89

2,939,031
44,630

7,261
8,348

15,299

537,937
	8,666,596	
31,079,966	

3,586
1,850

	2,170	
320

n.a.
n.a.

10.99

2,402,555
16,278

12,328
100

2,835,627
38,511

6,834
8,785

13,582

 8. มาตรฐาน  
					8.1.	ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง	(มันเส้น/มันอัดเม็ด)	 	
	 	 	 8.1.1			มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมที	่มอก.	330/2523	 	
	 	 	 8.1.2	 ประกำศกระทรวงพำณิชย์	 เร่ือง	 ก�ำหนดให้ผลิตภัณฑ  ์
	 	 	 	 มันส�ำปะหลังเป็นสินค้ำมำตรฐำน	และมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 
	 	 	 	 มันส�ำปะหลัง	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2545	 	
					8.2		แป้งมันส�ำปะหลัง	 	
	 	 	 	 ประกำศกระทรวงพำณิชย์	เรื่อง	ก�ำหนดให้แป้งมันส�ำปะหลัง	
	 	 	 เป็นสนิค้ำมำตรฐำนและมำตรฐำนสนิค้ำแป้งมนัส�ำปะหลงั	พ.ศ.	2549

 6. คู่ค้าที่ส�าคัญ    
	 6.1		มันเส้น	 จีน	 	
	 6.2		มันส�ำปะหลังอัดเม็ด	 ญี่ปุ่น		เนเธอร์แลนด์		 	 	
	 6.3		แป้งมันส�ำปะหลัง	 จีน	อินโดนีเซีย	ไต้หวัน	มำเลเซีย		 	
7. คู่แข่งที่ส�าคัญ		 เวียดนำม		 	

	 เนื้อที่เก็บเกี่ยว	 ปี	 2562	
เพิ่มข้ึนจำกปี	 2561	 เนื่องจำก
รำคำหัวมันส�ำปะหลังโรงงำน 
ที่เกษตรกรขำยได้มีรำคำดีอย่ำง 
ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี	 2561	ท�ำให้
เกษตรกรมีแรงจูงใจปลูกเพิ่มขึ้น
โดยปลูกแทนอ้อยโรงงำนท่ีครบอำยุ	
พื้นที่เดิมท่ีเคยปลูกพื้นท่ีนำดอน 
และปลูกแทนสับปะรดโรงงำน	
ส� ำหรั บผลผลิ ตต ่ อ ไร ่ เพิ่ มขึ้ น	
เนื่ องจำกส ่วนใหญ ่ เกษตรกร 
เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมกรำคม-
มีนำคม	จึงไม่ได้รับผลกระทบจำก
ภั ยแล ้ ง ในช ่ ว งต ้ นป ี ม ำกนั ก 
ประกอบกับรำคำหัวมันส�ำปะหลัง
โรงงำนจูงใจให ้ เกษตรกรดูแล
เอำใจใส่มำกขึ้น	

การผลิต

	 ผลผลิตมันส�ำปะหลังเข้ำสู่กระบวนกำร
แปรรูปทั้ งหมดโดยแปรรูปเป ็นมันเส ้น 
มันอัดเม็ด	แป้งมันส�ำปะหลัง	และเอทำนอล	
เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมต่อเนื่อง	
	 ในปี	2562	ควำมต้องกำรใช้มนัส�ำปะหลงั
ภำยในประเทศประมำณร้อยละ	30	ที่เหลือ
ร้อยละ	70	 เป็นกำรส่งออก	ตลำดส่งออก 
ที่ส�ำคัญของไทยส่วนใหญ่อยู่ในทวีปเอเซีย	
	 รำคำมนัส�ำปะหลงัและผลติภณัฑ์	ปี	2562
ลดลงจำกปี	 2561	 เนื่องจำกในปี	 2562	
ผลผลิตมันส� ำปะหลั ง เพิ่ มขึ้ น 	 และจีน 
ลดกำรน�ำ เข ้ ำมันเส ้นจำกไทย	 รวมถึง 
ผู้ประกอบกำรจีนพยำยำมกดดันด้ำนรำคำ	
เพื่อให้ได้รำคำมันเส้นและแป้งมันส�ำปะหลัง 
ที่ต�่ำท่ีสุด	 ส่งผลให้รำคำส่งออกผลิตภัณฑ์ 
มนัส�ำปะหลงัปรับตวัลดลง	และส่งผลต่อเนือ่ง
ท�ำให้รำคำมันส�ำปะหลังที่เกษตรกรขำยได้
ปรบัตัวลดลงเช่นเดยีวกัน
   

การตลาด

โครงกำรประกนัรำยได้เกษตรกรผูป้ลกูมนัส�ำปะหลงั	ปีเพำะปลกู	2562/63
	 มติ	 ครม.	 เมื่อวันที่	 12	 พฤศจิกำยน	 2562	 อนุมัติโครงกำร 
ประกันรำยได้เกษตรกรผู้ปลูกมันส�ำปะหลัง	ปีเพำะปลูก	 2562/63	
วงเงินรวม	9,671,582,800	บำท	ดังนี้
	 1)	 ชนิดมันส�ำปะหลังและพื้นที่ด�ำเนินกำร	 ประกันรำยได  ้
หวัมนัส�ำปะหลงัสดเชือ้แป้ง	25%	ในพืน้ทีเ่พำะปลกูมนัส�ำปะหลงัทัว่ประเทศ
	 2)	 รำคำและปริมำณประกันรำยได้	 ก�ำหนดรำคำและปริมำณ
ประกันรำยได้เกษตรกรผู้ปลูกมันส�ำปะหลัง	ปีเพำะปลูก	 2562/63 
ณ	หวัมนัสดเชือ้แป้ง	25%	กิโลกรมัละ	2.50	บำท	ไม่เกินครัวเรอืนละ	100	ตนั
	 3)	 เกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับเงินส่วนต่ำง	 ได้แก่	 เกษตรกรทุกรำย 
ทีข่ึน้ทะเบียนผู้ปลูก	และแจ้งระยะเวลำเกบ็เก่ียวกับกรมส่งเสรมิกำรเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 4)	 เง่ือนไขกำรใช้สิทธิ	 เกษตรกร	1	ครัวเรือน	 ใช้สิทธิได้ไม่เกิน 
100	ตัน	และไม่ซ�้ำแปลง
	 5)	กำรชดเชยส่วนต่ำง	ธ.ก.ส.	จะโอนเงินชดเชยส่วนต่ำงระหว่ำง
รำคำเปำ้หมำยกับรำคำเกณฑ์กลำงอ้ำงอิงเขำ้บัญชีเกษตรกรโดยตรง
							6)	ระยะเวลำด�ำเนินกำร
	 	 6.1)	ช่วงเวลำขึ้นทะเบียน	1	ตุลำคม	2561	เป็นต้นมำ
	 	 6.2)	ระยะเวลำใช้สิทธิ	 ใช้สิทธิได้ในช่วงกำรเก็บเกี่ยวที่ระบุไว ้
ในทะเบียนเกษตรกร	 โดยรัฐบำลจะจ่ำยเงินส่วนต่ำงครั้งแรกในวันที่	 1	
ธันวำคม	2562	และจ่ำยต่อไปทุกวันที่	1	ของเดือน	เป็นเวลำ	12	เดือน	
ส�ำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่	1	ธันวำคม	2562	ให้มีสิทธิรับเงิน
ชดเชยในวันที่	1	ธันวำคม	2562
	 	 6.3)	ระยะเวลำโครงกำร	1	ตุลำคม	2562	-	31	ธันวำคม	2563

มาตรการ

การผลิต การค้า
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ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติมาก

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติ

หน่วย:ร้อยละ

นครสวรรค ์กาํแพงเพชร กาญจนบุรี

อุดรธานี นครราชสมีา

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

แหล่งเพาะปลกู

5 อนัดบัแรก

ปี 2562ปี 2561

1.52       20.84 26.98 24.53      22.20 3.87 0.06     

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทย

ปีเพาะปลกู 2561/62

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 300,000

100,001 - 300,000

50,001 - 100,000

≤ 50,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติมาก

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติ

หน่วย:ร้อยละ

นครสวรรค ์กาํแพงเพชร กาญจนบุรี

อุดรธานี นครราชสมีา

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

แหล่งเพาะปลกู

5 อนัดบัแรก

ปี 2562ปี 2561

1.52       20.84 26.98 24.53      22.20 3.87 0.06     

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทย

ปีเพาะปลกู 2561/62

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 300,000

100,001 - 300,000

50,001 - 100,000

≤ 50,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

หน่วย:ร้อยละ
ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลกูอ้อยโรงงานของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

เนื�อที�เพาะเลี �ยง (ไร่)

> 1,000

201 - 1,000

≤ 200

ไม่มีเนื�อที�เพาะเลี�ยง

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติมาก

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติ

หน่วย:ร้อยละ

นครสวรรค ์กาํแพงเพชร กาญจนบุรี

อุดรธานี นครราชสมีา

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

แหล่งเพาะปลกู

5 อนัดบัแรก

ปี 2562ปี 2561

1.52       20.84 26.98 24.53      22.20 3.87 0.06     

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทย

ปีเพาะปลกู 2561/62

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 300,000

100,001 - 300,000

50,001 - 100,000

≤ 50,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก
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รายการ 2559/60 2560/61 2561/62
 

รายการ 2560 2561 2562
 

ที่มา:    1/	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน�้ำตำลทรำย			2/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกำ			3/	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร	 	 	 	
หมายเหตุ:	 1.	ปีเพำะปลูก	2559/60	2560/61	2561/62	หมำยถึง	ป	ี2560	2561	2562	 	
	 2.	อัตรำแปลง	:		อ้อยสด	1,000	กก.	=	น�้ำตำล	107	กก.			 	
	 3.	n.a.	หมำยถึง	อยู่ระหวำ่งกำรพิจำรณำรำคำของคณะกรรมกำรอ้อยและน�้ำตำลทรำย

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

 1. จ�านวนเกษตรกร (ราย) 1/

 2. เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)1/

 3. ผลผลิต (ตัน)1/

	 ผลผลิตน�้ำตำล	(ตัน)
 4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 1/

 6. ราคาที่เกษตรกรขายได้
 (บาท/ตัน) 
	 6.1	 รำคำอ้อยขั้นต้น
	 	 ณ	หน้ำโรงงำน	1/

	 6.2	 รำคำอ้อยขั้นสุดทำ้ย
	 	 ณ	หน้ำโรงงำน	1/

 7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)

373,856
9,864,668

92,989,092
	9,949,833	

	9,426	
930
942

 
1,050	

1,084

12

430,817
11,188,802
131,717,042
	14,093,723	

	11,772	
977
763

	880	

n.a.

-214

427,588
11,957,201
128,529,862
	13,752,695	

	10,749	
962
597

 
700	

n.a.

-365

 8. มาตรฐานการผลิตน�้าตาล 1/  
	 8.1		ประกำศคณะกรรมกำรอ้อยและน�้ำตำลทรำย	ฉบับที่	2/2537	 	
	 8.2		ประกำศคณะกรรมกำรอ้อยและน�้ำตำลทรำย	ฉบับที่	8/2539	 	
	 8.3		ประกำศคณะกรรมกำรอ้อยและน�้ำตำลทรำย	ฉบับที่	1/2543	 	

										เนื้อที่เก็บเกี่ยว	ปี	2562	เพิ่มขึ้นจำกปี	2561	
เนื่องจำกภำครัฐมีนโยบำยส ่ง เสริมกำรปลูก 
อ้อยโรงงำนทดแทนพืน้ท่ีนำข้ำวท่ีไม่เหมำะสม	โดยมี
เป้ำหมำยเพิ่มพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงำนเป็น	16	ล้ำนไร	่
ในปี	2569	ประกอบกับโรงงำนน�ำ้ตำลมกีำรส่งเสริม
ให้ปลกูอ้อยเพ่ือผลิตน�ำ้ตำลทรำย	ส่งผลให้เกษตรกร
ขยำยพื้นท่ีปลูกเพิ่มขึ้น	ส�ำหรับผลผลิตต่อไร่ลดลง
เนื่องจำกปีน้ีมีปริมำณน�้ำฝนน้อยกว่ำปีที่แล ้ว 
ท�ำให้กำรแตกกอและกำรเจริญเติบโตของต้นอ้อย
ไม่สมบูรณ์	 ส่งผลให้ภำพรวมผลผลิตทั้งประเทศ
ลดลง

การผลิต

	 	 	 	 	 	 ภำวะเศรษฐกิจและรำคำน�้ำตำลทรำยดิบ 
ในตลำดโลกปัจจยัส�ำคญัท่ีส่งผลต่อรำคำอ้อยขัน้ต้น 
และรำคำอ้อยขั้นสุดท้ำยของอุตสำหกรรมอ้อยและ
น�้ำตำลทรำยของไทย	คือ	 รำคำน�้ำตำลทรำยดิบ 
ในตลำดโลก	และอัตรำแลกเปลีย่นเงนิเหรยีญสหรฐัฯ	
กับค่ำเงินบำทของไทย	 เนื่องจำกไทยเป็นประเทศ 
ผู้ส่งออกรำยใหญ่อันดับ	2	ของโลก	รองจำกบรำซลิ	
นอกจำกนี้รำคำน�้ำตำลทรำยดิบในตลำดโลก 
ยังส่งผลต่อเสถียรภำพของอุตสำหกรรมอ้อยและ
น�้ำตำลทรำย	 เนื่องจำกผลผลิตน�้ำตำลทรำยของ
ไทยกวำ่ร้อยละ	75	ส่งออกไปตลำดต่ำงประเทศ	

การตลาด

	 1.	 โครงกำรสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 
กำรผลิตอ ้ อยอย ่ ำ งครบวงจร 	 ( ระยะที่ 	 2 )	
ปีงบประมำณ	2562	–	2564	 เป็นกำรสนับสนุน 
สินเช่ือตำมโครงกำรป ีละ	 2,000	 ล ้ำนบำท 
เป็นระยะเวลำ	3	ปี	 รวมวงเงิน	6,000	ล้ำนบำท	
อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ	2	ต่อปี	 โดยใช้แหล่ง 
เงินทุน	ธ.ก.ส.
	 2.	 โครงกำรเงินช่วยเหลือเกษตรกรชำวไร่อ้อย
เพื่อซื้อปัจจัยกำรผลิตในอัตรำ	50	บำทต่อตันอ้อย	
(รำยละไม่เกิน	 5,000	ตันอ้อย)	 โดยกำรจัดสรร 
งบกลำง	 รำยกำรส�ำรองจ ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉิน 
หรือจ�ำเป็น	ประจ�ำปีงบประมำณ	2562	จ�ำนวน	
6,500	ล้ำนบำท	
	 3.	 โครงกำรจัดสรรเงินรำยได้ของกองทุน 
อ้อยและน�้ำตำลทรำยให้แก่ชำวไร่อ้อยฤดูกำรผลิต				
ปีเพำะปลูก	 2561/62	 โดยกำรให้เงินช่วยเหลือ
เกษตรกรชำวไร่อ้อยในอัตรำ	53	บำทต่อตันอ้อย
	 4.	 มติ	 ครม.	 เมื่อวันที่	 29	 มกรำคม	 2562 
เห็นชอบกำรก�ำหนดรำคำอ้อยขั้นต้นฤดูกำรผลิต 
ปีเพำะปลูก	2561/62	ในอตัรำ	700	บำทต่อตนัอ้อย	
ณ	ระดับควำมหวำนที่	10	ซี.ซี.เอส	

มาตรการ

 1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 2/

 2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)
 3. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน)
 4. ส่งออก 3/

	 4.1		น�้ำตำลทรำยดิบ
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
	 4.2		น�้ำตำลทรำยขำว
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
 5. ราคาส่งออก 3/

	 5.1		น�้ำตำลทรำยดิบ	(บำท/ตัน)
	 	 (ดอลลำร์สหรัฐ/ตัน)
	 5.2		น�้ำตำลทรำยขำว	(บำท/ตัน)
	 	 (ดอลลำร์สหรัฐ/ตัน)

58.68
11.96
2.60

2,758,506
40,795

3,130,017
52,445

14,789
437.91
16,756
	496.15	

64.26
16.98
2.51

5,161,291
50,723

4,091,732
46,969

9,828
306.46
11,479
	357.96	

54.86
16.95
2.60

5,806,520
52,684

3,915,631
41,330

9,073
294.92
10,555
	343.09	

 6. คู่ค้าที่ส�าคัญ	 อินโดนีเซีย	จีน	ญี่ปุ่น	เมียนมำ
	 	 	 	 ซูดำน	กัมพูชำ	 	
 7. คู่แข่งที่ส�าคัญ	 บรำซิล		อินเดีย		ออสเตรเลีย

อ้อยโรงงาน - น�า้ตาล
การผลิต การค้า
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เม.ย.

ประจวบคีรีขันธ ์ ราชบุร ี

ระยอง  เพชรบุรี  พิษณุโลก

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

แหล่งเพาะปลกู

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติ

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติมาก

7.86  9.86 10.32 10.35 11.95  12.25 7.58 3.84 5.32 6.95 7.85 5.87

หน่วย:รอ้ยละ
ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 30,000

10,001 - 30,000

2,001 - 10,000 

≤ 2,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

เม.ย.

ประจวบคีรีขันธ ์ ราชบุร ี

ระยอง  เพชรบุรี  พิษณุโลก

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

แหล่งเพาะปลกู

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติ

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติมาก

7.86  9.86 10.32 10.35 11.95  12.25 7.58 3.84 5.32 6.95 7.85 5.87

หน่วย:รอ้ยละ
ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 30,000

10,001 - 30,000

2,001 - 10,000 

≤ 2,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

หน่วย:ร้อยละ
ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

เนื�อที�เพาะเลี �ยง (ไร่)

> 1,000

201 - 1,000

≤ 200

ไม่มีเนื�อที�เพาะเลี�ยง

เม.ย.

ประจวบคีรีขันธ ์ ราชบุร ี

ระยอง  เพชรบุรี  พิษณุโลก

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

แหล่งเพาะปลกู

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติ

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติมาก

7.86  9.86 10.32 10.35 11.95  12.25 7.58 3.84 5.32 6.95 7.85 5.87

หน่วย:รอ้ยละ
ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 30,000

10,001 - 30,000

2,001 - 10,000 

≤ 2,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก
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รายการ 2560 2561 2562
 

รายการ 2560 2561 2562
 

ที่มา:  1/	The	International	Trade	Centre	(https://www.trademap.org	,	ก.พ.	63)							
         2/	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร			
หมายเหตุ:	 1.	กำรผลิต	ข้อ	1	-	4	ปี	2562	ข้อมูลเบื้องต้น
	 	 2.	กำรค้ำของโลก:	เฉพำะสับปะรดบรรจุภำชนะอัดลม	(*	ข้อมูลประมำณกำร)	
	 	 3.	n.a.	หมำยถึง	ยังไม่มีข้อมูล
	 	 4.	ตัง้แต่ปี	2562	สับปะรดบรรจภุำชนะอดัลม	รวม	4	รหสั	2008200001	-	2	และ	2008100000
	 	 	 และ	20089000000
	 	 5.	อัตรำแปลง	:
	 	 	 5.1	สับปะรดสด	5	กก.		 =		สับปะรดแห้ง/กวน	1	กก.	 	
	 	 	 5.2	สับปะรดสด	3.33	กก.			 =		สับปะรดบรรจุภำชนะอัดลม	1	กก.	 	
	 	 	 5.3	สับปะรดสด	4	กก.				 =		น�้ำสับปะรด	1	กก.
	 							5.4	สับปะรดสด	2.5	กก.				 =		สับปะรดแช่แข็ง	1	กก.

ปลูก:  ตลอดปี   
เก็บเกี่ยว:  ม.ค.-ธ.ค.  (พ.ค.-มิ.ย.  เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)

 1. จ�านวนครัวเรือน (ครัวเรือน)
 2. เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
 3. ผลผลิต (ตัน)
 4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)
 6. ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ (บาท/ตนั)
	 6.1	สับปะรดโรงงำน	
	 6.2	สับปะรดบริโภคสดคละ	
 7. ผลตอบแทนสุทธสิบัปะรดโรงงาน  
 (บาท/ตนั)

 1. การค้าของโลก (ล้านตัน)1/

 2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)
 3. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน)
 4. ส่งออก  2/

				4.1			สับปะรดบรรจุภำชนะอัดลม
											ปริมำณ	(ตัน)
											มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
				4.2			น�้ำสับปะรด
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
											มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
				4.3			สับปะรดกวน
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
				4.4			ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
 5. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 2/

	 5.1	สับปะรดบรรจุภำชนะอัดลม
	 5.2	น�้ำสับปะรด
	 5.3	สับปะรดกวน

	47,963	
	557,958	

	2,328,378	
	4,173	
	3,710	

	4,950	
	10,466	

1,240	

1.23
43.41
0.23

535,393
19,474

110,447
4,684

30,201
2,591

10,126
289

36,374
42,410
85,818

	48,544	
	568,394	

	2,350,887	
	4,136	
	3,730	

	2,970	
	7,087	
-760	

1.02
46.85
0.25

477,233
12,877

113,789
3,601

31,183
2,198

17,934
371

26,981
31,647
70,490

	35,332	
	466,497	

	1,679,668	
	3,601	
	3,810	

	5,910	
	7,950	
2,100	

n.a.
n.a.
0.40

389,697
10,459

85,413
2,861

24,123
1,918

15,843
421

26,839
33,496
79,494

 8. มาตรฐาน  
	 8.1			มำตรฐำนสินคำ้เกษตรสับปะรด	มกอช.	4-2546	 	 	
	 8.2			มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมสับปะรดบรรจุภำชนะอัดลม
	 	 	 มอก.	51-2530		
	 8.3			มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมสับปะรดเยือกแข็ง
	 	 	 มอก.	425-2525	 	
	 8.4			มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมน�้ำผลไม้:	น�้ำสับปะรด
	 	 	 มอก.	112-2517	 	

 6. คู่ค้าที่ส�าคัญ   
	 6.1	สับปะรดบรรจุภำชนะอัดลม	 สหรฐัอเมรกิำ	เยอรมน	ีรสัเซยี		 	
	 6.2	น�้ำสับปะรด	 เนเธอร์แลนด์	สหรฐัอเมรกิำ	อหิร่ำน
	 6.3	สับปะรดกวน	 สหรัฐอเมริกำ	รัสเซีย	จีน			 	
 7. คู่แข่งที่ส�าคัญ	 ฟิลปิปินส์		อนิโดนเีซยี

	 เนื้อที่เก็บเกี่ยว	ปี	 2562	ลดลงจำก 
ปี	2561	 เน่ืองจำกรำคำสับปะรดในปี	2561	
ลดลงจำกปี	2560	ท�ำให้เกษตรกรปรับเปลีย่น
ไปปลูกพืชอื่น	 เช่น	 มันส�ำปะหลังโรงงำน	
ข้ำวโพดเลีย้งสัตว์	เป็นต้น	บำงส่วนปรบัเปล่ียน
ไปปลูกสับปะรดพันธุ์บริโภคสด	และบำงส่วน
ปล่อยต้นที่อำยุมำกทิ้ง	ส�ำหรับผลผลิตต่อไร่
ลดลง	 เนื่องจำกสภำพอำกำศร้อน	แห้งแล้ง	
ท�ำให ้กำรใช ้ฮอร ์โมนชักน�ำกำรออกดอก 
ไม่ได้ผลเต็มที่	 ผลแคระแกร็นไม่มีน�้ำหนัก	
เกษตรกรจงึไม่ดแูลรักษำ	หลำยรำยไม่เกบ็เกีย่ว
ปล ่อยผลผลิต เน ่ ำ เสีย เพรำะไม ่คุ ้ มกับ 
กำรเกบ็เกีย่ว	ประกอบกบัต้นสบัปะรดบำงส่วน
มีอำยุมำก	ส่งผลให้ผลผลิตรวมลดลง

การผลิต

	 	 	 	 	 	1.	ผลผลิตประมำณร้อยละ	80	ของผลผลิต
ทั้งหมด	เข้ำสู่กระบวนกำรแปรรูป		
							 2.	 โรงงำนแปรรูปสับปะรดส่วนใหญ่รับจ้ำง
ผลิตเพ่ือส่งออก	 ท�ำให้รำคำส่งออกผลิตภัณฑ์
สบัปะรดในตลำดโลก	เป็นปัจจยัก�ำหนดรำคำรบัซือ้
วัตถุดิบภำยในประเทศ																																														
	 	 	 	 	 	3.	ผลิตภัณฑ์ส่งออกส�ำคัญได้แก่	สับปะรด
กระป๋องและน�้ำสับปะรด	 โดยคิดเป็นร้อยละ	90	
ของผลิตภัณฑ์ส่งออกทั้งหมด	
	 	 	 	 	 	 4.	 ภำวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว	 รวมท้ัง 
กำรบริโภคสับปะรดสดและน�้ำผลไม้แบบคั้นสด 
ในตลำดโลกมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน	ส่งผลให้กำรบริโภค
สับปะรดกระป๋องและน�้ำสับปะรดขยำยตัวไม่มำก	
ท�ำให้	 Broker	 และผู ้น�ำเข้ำผลิตภัณฑ์สับปะรด
เสนอซื้อผลิตภัณฑ์สับปะรดจำกประเทศผู ้ผลิต
ลดลง					
	 	 	 	 	 	5.	 รำคำจ�ำหน่ำยสูงกว่ำประเทศคู่แข่ง	คือ	
ฟิลิปปินส์	และอินโดนีเซีย	 เป็นผลจำกระบบแบบ
รับจ้ำงผลิต	กำรไม่ได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษี	 (GSP)	
รวมทั้งผลจำกค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำขึ้น

การตลาด

	 ขับเคลื่อนตำมยุทธศำสตร์สับปะรด	ระยะที่	 1 
(ปี	2561	–	2564)
	 1.	ด้ำนกำรผลิต	ใช้กลไกระดับพืน้ท่ีในกำรส่งเสรมิ
กำรผลติตำมหลกั	GAP	ในพืน้ทีเ่หมำะสมตำม	Agri	-	Map	
กำรผลิตแบบแปลงใหญ่	กำรจดสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์	
(GI)	 เชื่อมโยงกำรตลำดผ่ำนเครือข่ำย	 รวมทั้งวิจัย 
และพัฒนำพันธุ ์ 	 ส ่งเสริมกำรท�ำข ้อตกลงซื้อขำย
สับปะรดโรงงำน	พัฒนำระบบชลประทำนและแหล่งน�้ำ
ในพื้นที่
	 2.	ด้ำนกำรแปรรปู		ส่งเสรมิกำรน�ำนวตักรรมมำใช้
เพิ่มมูลค่ำ	 เพิ่มผลิตภำพกำรผลิตแก่ภำคอุตสำหกรรม		
ควบคุมคุณภำพบรรจุภัณฑ์สับปะรดให้ได้มำตรฐำน
และยืดอำยุกำรเก็บรักษำ	ส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
จำกสิ่งเหลือใช้จำกกระบวนกำรแปรรูปสับปะรด
	 3.	 ด ้ำนกำรตลำดและกำรส่งออก	 ส่งเสริม 
กำรบริโภคสับปะรดและผลิตภัณฑ์ภำยในประเทศ 
ส่งเสริมกำรรวบรวมและจ�ำหน่ำยสับปะรดสดผ่ำนกลไก
ประชำรฐั	ส่งเสรมิกำรเจรจำทำงกำรค้ำเพือ่ขยำยตลำดใหม่	
ส่งเสริมกำรสร้ำงตรำสินค้ำแก่ผู้ประกอบกำรไทย

มาตรการ

การผลิต การค้า

สับปะรดโรงงาน
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พ.ค.

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติมาก

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติ

ม.ิย.

ปี 2561

แมฮ่อ่งสอน ขอนแก่น

เชยีงราย ชยัภมู ิน่าน

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

แหล่งเพาะปลกู

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

0.17 0.55 4.67 35.59 6.05 1.02 0.03 1.73 30.27 18.76 1.16

1.54 23.59 8.41 5.86 1.94 0.10 3.00 47.01 8.40 0.15

ชว่งเดอืนทีเ่พาะปลกูมาก

ชว่งเดอืนทีเ่พาะปลกู

หน่วย:ร้อยละ

เน้ือท่ีเพาะปลกูและผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถัว่เหลืองของประเทศไทย

ปีเพาะปลกู 2561/62

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 10,000

5,001 - 10,000

≤ 5,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

พ.ค.

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติมาก

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติ

ม.ิย.

ปี 2561

แมฮ่อ่งสอน ขอนแก่น

เชยีงราย ชยัภมู ิน่าน

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

แหล่งเพาะปลกู

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

0.17 0.55 4.67 35.59 6.05 1.02 0.03 1.73 30.27 18.76 1.16

1.54 23.59 8.41 5.86 1.94 0.10 3.00 47.01 8.40 0.15

ชว่งเดอืนทีเ่พาะปลกูมาก

ชว่งเดอืนทีเ่พาะปลกู

หน่วย:ร้อยละ

เน้ือท่ีเพาะปลกูและผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถัว่เหลืองของประเทศไทย

ปีเพาะปลกู 2561/62

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 10,000

5,001 - 10,000

≤ 5,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

หน่วย:ร้อยละ
เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

พ.ค.

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติมาก

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติ

ม.ิย.

ปี 2561

แมฮ่อ่งสอน ขอนแก่น

เชยีงราย ชยัภมู ิน่าน

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

แหล่งเพาะปลกู

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

0.17 0.55 4.67 35.59 6.05 1.02 0.03 1.73 30.27 18.76 1.16

1.54 23.59 8.41 5.86 1.94 0.10 3.00 47.01 8.40 0.15

ชว่งเดอืนทีเ่พาะปลกูมาก

ชว่งเดอืนทีเ่พาะปลกู

หน่วย:ร้อยละ

เน้ือท่ีเพาะปลกูและผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถัว่เหลืองของประเทศไทย

ปีเพาะปลกู 2561/62

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 10,000

5,001 - 10,000

≤ 5,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก
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รายการ 2560/61 2561/62 2562/63
 

รายการ 2560 2561 2562
 

ที่มา:   1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกำ			2/	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร
หมายเหตุ:			1.	กำรผลิต	ข้อ	1-4	ปีเพำะปลูก	2562/63	ข้อมูลพยำกรณ์	 	 	
	 2.	ปีเพำะปลูก	2560/61	2561/62	2562/63	หมำยถึง	ป	ี2560	2561	2562	 	 	 	 	 	

รุ่น 1 (ฤดูฝน)   ปลูก: พ.ค.-ต.ค.  เก็บเกี่ยว: ก.ค.-ธ.ค.    
รุ่น 2 (ฤดูแล้ง)  ปลูก: พ.ย.-ก.พ.  เก็บเกี่ยว: ม.ค.-พ.ค.   

 1. จ�านวนครัวเรือน (ครัวเรือน)
 2. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)
	 รุ่น	1
	 รุ่น	2
 3. ผลผลิต (ตัน)
	 รุ่น	1
	 รุ่น	2
 4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
	 รุ่น	1
	 รุ่น	2
 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)
	 รุ่น	1
	 รุ่น	2
 6. ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ (บาท/ตนั)
	 ถั่วเหลืองคละ
 7. ผลตอบแทนสทุธ ิ(บาท/ตนั)

28,424
152,106
60,447
91,659
42,829
19,065
23,764

282
315
259

15,110
13,370
16,870

15,687
577

27,955
151,312
62,710
88,602
41,165
19,782
21,383

272
315
241

15,520
13,410
17,870

16,481
961

27,257
147,366
60,606
86,760
40,376
19,034
21,342

274
314
246

15,510
13,460
17,630

14,570
-940

							เนื้อที่เพำะปลูก	ปี	2562	ลดลงจำกปี	2561	
เนื่ องจำกถั่ ว เหลืองเป ็นพืช ท่ีดูแลรักษำยำก	
ขำดแคลนแรงงำนในกำรเก็บเก่ียว	รวมทั้งยังขำด
กำรพัฒนำเทคโนโลยี ที่ช ่วยในกำรเก็บเกี่ยว 
ถั่วเหลือง	 ประกอบกับต้นทุนทำงด้ำนกำรผลิต 
มีรำคำสูง	 เช่น	ค่ำปุ๋ย	ค่ำแรงงำนในกำรเก็บเก่ียว	
ค่ำเมล็ดพันธุ์	 เป็นต้น	ท�ำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยน
ไปปลูกพืชอื่นที่ ให ้ผลตอบแทนที่ดีกว ่ำ	 เช ่น 
ข้ำวโพดเลีย้งสัตว์	นำข้ำว	ข้ำวโพดหวำน	พชืผกั	และ 
บำงส่วนปล่อยพื้นท่ีว่ำงเปล่ำ	ส�ำหรับผลผลิตต่อไร่
ถั่วเหลืองรุ ่น	 1	 ลดลง	 เน่ืองจำกประสบปัญหำ 
ฝนทิ้งช่วงในช่วงเดือนพฤษภำคมถึงกรกฎำคม	
2562	ซึ่งเป็นช่วงที่ต้นถั่วเหลืองก�ำลังเจริญเติบโต	
และออกฝ ัก	 ท�ำให ้ฝ ักถั่ ว เหลืองแห ้ง	 และม ี
ขนำดเล็กกว่ำปกติ	ส�ำหรับผลผลิตต่อไร่ถ่ัวเหลือง 
รุ่น	 2	 เพิ่มขึ้น	 เนื่องจำกสภำพอำกำศเอื้ออ�ำนวย 
มีปริมำณน�้ ำ เพียงพอต ่อกำรเพำะปลูก	 และ
เกษตรกรดูแลรักษำดี 	 แต ่ภำพรวมผลผลิต 
ทั้งประเทศลดลงตำมกำรลดลงของเนื้อที่เพำะปลูก

การผลิต

	 ปี	 2562	 มีควำมต้องกำรใช้ในประเทศ 
3.25	ล้ำนตนั	ปี	2562	ส่งออกปรมิำณ		3,199	ตนั 
โดยส่งออกไปตลำดต่ำงประเทศ	 ได้แก่	สปป.ลำว	
กมัพชูำ	และเวยีดนำม	น�ำเข้ำปรมิำณ	3,209,277	ตนั	
มูลค่ำ	39,513	ล้ำนบำท	แหล่งน�ำเขำ้ส�ำคัญ	ได้แก่		
บรำซิล	สหรัฐอเมริกำ	และแคนำดำ		

การตลาด

						มติ	ครม.	วันที่	3	ธันวำคม	2562	รับทรำบสรุป
มตกิำรประชมุคณะกรรมกำรพชืน�ำ้มนัและน�ำ้มนัพืช		
ครั้งที่	 2/2562	 และให้ควำมเห็นชอบกำรเปิด 
ตลำดน�ำเข้ำเมล็ดถั่วเหลือง	3	ปี	 (ปี	2563-2565) 
โดยมีผู ้มีสิทธิน�ำเข้ำเมล็ดถั่วเหลือง	 8	 สมำคม 
ทั้งนี้	 ก�ำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ำรับซื้อเมล็ดถั่วเหลือง 
ท่ีผลิตได ้ ในประเทศในรำคำตำมกลไกตลำด 
แต่ไม่ต�่ำกว่ำรำคำขั้นต�่ำตำมชั้นคุณภำพ	ดังนี้	

มาตรการ

การผลิต

 1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/

 2. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน)
 3. น�าเข้า 2/

	 ปริมำณ	(ตัน)
	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
 4. ส่งออก 2/

	 ปริมำณ	(ตัน)
	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
 5. ราคา
	 5.1		รำคำน�ำเขำ้	(บำท/กก.)	2/

	 5.2		รำคำตลำดชิคำโก
	 	 (ดอลลำร์สหรัฐ/ตัน)	1/

	 5.3		รำคำตลำดชิคำโก
	 	 (บำท/กก.)	1/

147.50
2.79

2,745,687
39,838

3,960
83

14.51
353.72

12.22

ชั้นคุณภาพ

สกัดน�้ำมัน
ผลิตอำหำรสัตว์
แปรรปูผลิตภณัฑ์อำหำร

153.16
2.76

2,722,969
37,325

3,183
64

13.71
343.04

11.10

ณ ไร่นา 
(บาท/กก.)

18.75
19.00
21.00

147.94
3.25

3,209,277
39,513

3,199
59

12.28
327.49

10.21

ณ หน้าโรงงาน กทม. 
(บาท/กก.)

19.50
19.75
21.75

 6. คู่ค้าที่ส�าคัญ	 	บรำซิล		สหรัฐอเมริกำ		แคนำดำ

การค้า

ถั่วเหลือง
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ม.ิย.ต.ค.ส.ค.ก.ค. ก.ย.

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติมาก

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติ

ชว่งเดอืนทีเ่พาะปลกูมาก

ชว่งเดอืนทีเ่พาะปลกู

ม.ิย.

ปี 2561

นครสวรรค ์ เพชรบรูณ์ 

ตาก  อุทยัธานี

สโุขทยั

เม.ย.ม.ีค.ก.พ.ม.ค.ธ.ค.พ.ย.พ.ค.

แหล่งเพาะปลกู

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

4.62  5.48  3.23 7.68 27.97 26.90 0.33  2.06 15.29 5.69   0.74 0.01 

10.01   1.37   4.78 37.58 16.77 2.01   1.80 9.35  14.01 2.02  0.29  0.01

พ.ค.

หน่วย:ร้อยละ

เน้ือท่ีเพาะปลกูและผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถัว่เขยีวของประเทศไทย

ปีเพาะปลกู 2561/62

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 10,000

5,001 - 10,000

1,001 - 5,000

≤ 1,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

ม.ิย.ต.ค.ส.ค.ก.ค. ก.ย.

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติมาก

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติ

ชว่งเดอืนทีเ่พาะปลกูมาก

ชว่งเดอืนทีเ่พาะปลกู

ม.ิย.

ปี 2561

นครสวรรค ์ เพชรบรูณ์ 

ตาก  อุทยัธานี

สโุขทยั

เม.ย.ม.ีค.ก.พ.ม.ค.ธ.ค.พ.ย.พ.ค.

แหล่งเพาะปลกู

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

4.62  5.48  3.23 7.68 27.97 26.90 0.33  2.06 15.29 5.69   0.74 0.01 

10.01   1.37   4.78 37.58 16.77 2.01   1.80 9.35  14.01 2.02  0.29  0.01

พ.ค.

หน่วย:ร้อยละ

เน้ือท่ีเพาะปลกูและผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถัว่เขยีวของประเทศไทย

ปีเพาะปลกู 2561/62

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 10,000

5,001 - 10,000

1,001 - 5,000

≤ 1,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

หน่วย:ร้อยละ
เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเขียวของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

ม.ิย.ต.ค.ส.ค.ก.ค. ก.ย.

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติมาก

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติ

ชว่งเดอืนทีเ่พาะปลกูมาก

ชว่งเดอืนทีเ่พาะปลกู

ม.ิย.

ปี 2561

นครสวรรค ์ เพชรบรูณ์ 

ตาก  อุทยัธานี

สโุขทยั

เม.ย.ม.ีค.ก.พ.ม.ค.ธ.ค.พ.ย.พ.ค.

แหล่งเพาะปลกู

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

4.62  5.48  3.23 7.68 27.97 26.90 0.33  2.06 15.29 5.69   0.74 0.01 

10.01   1.37   4.78 37.58 16.77 2.01   1.80 9.35  14.01 2.02  0.29  0.01

พ.ค.

หน่วย:ร้อยละ

เน้ือท่ีเพาะปลกูและผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถัว่เขยีวของประเทศไทย

ปีเพาะปลกู 2561/62

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 10,000

5,001 - 10,000

1,001 - 5,000

≤ 1,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก
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รายการ 2560/61 2561/62 2562/63
 

รายการ 2560 2561 2562
 

ที่มา:  1/	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร		 	 	
หมายเหตุ:	 1.		กำรผลิต	ข้อ	1-3	ปีเพำะปลูก	2562/63	ข้อมูลพยำกรณ์	 	 	
	 2.	ปีเพำะปลูก	2560/61	2561/62	2562/63	หมำยถึง	ปี	2560	2561	2562	 	 	

รุ่น 1 (ฤดูฝน)   ปลูก: พ.ค.-ต.ค.  เก็บเกี่ยว: ก.ค.-ม.ค.
รุ่น 2 (ฤดูแล้ง)  ปลูก: พ.ย.-เม.ย.  เก็บเกี่ยว: ม.ค.-มิ.ย.

 1. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

 2. ผลผลิต (ตัน)

 3. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)

 4. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)

 5. ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ (บาท/ตนั)

						ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ

 6. ผลตอบแทนสทุธ ิ(บาท/ตนั)

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน)

 2. น�าเข้า 1/

	 ปริมำณ	(ตัน)

	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)

 3. ส่งออก 1/

	 ปริมำณ	(ตัน)

	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)

 4. ราคา (บาท/กก.) 1/

	 4.1	รำคำน�ำเขำ้						

	 4.2	รำคำส่งออก	

831,674

109,935

132

	18,155	

24,510

6,355

100,908

20,892

578.25

29,919

	924.90	

27.68

30.91

813,847

96,443

119

	18,956	

21,800

2,844

	93,930	

22,377

490.64

24,791

	591.71	

21.93

23.86

803,522

92,472

115

	18,160	

21,970

3,810

	113,291	

26,617

674.24

16,753

	501.04	

25.33

29.91

5. คู่ค้าที่ส�าคัญ	 ปำกีสถำน	เวียดนำม	สหรัฐอเมริกำ	 	
6. คู่แข่งที่ส�าคัญ	 เมียนมำ	จีน	อุซเบกิสถำน		

						เนื้อที่เพำะปลูก	ปี	2562	ลดลงจำกป	ี2561	

เนื่องจำกต้นทุนกำรผลิตสูงจำกปัญหำขำดแคลน

แรงงำนในกำรเก็บเกี่ยว	 ส ่งผลให ้ เกษตรกร 

ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น	 ส�ำหรับผลผลิตต่อไร่

ลดลง	 เนื่องจำกประสบป ัญหำภัยแล ้ง	 และ 

มีปริมำณน�้ำไม่เพียงพอต่อกำรเพำะปลูก	ภำพรวม

ผลผลิตทั้งประเทศจึงลดลง

การผลิต

	 	 	 	 	 	 	 	ป	ี2562	มีควำมต้องกำรใช้ถั่วเขียวภำยใน

ประเทศ	 113,291	 ตัน	 เพื่อผลิตวุ ้นเส ้นและ

ผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูป	 โดยมีปริมำณกำรส่งออก	

16,753	 ตัน	 ไปยังประเทศคู ่ค ้ำส�ำคัญ	 ได ้แก ่	

ปำกีสถำน	เวียดนำม	และสหรัฐอเมริกำ

การตลาด

	 1.	 โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกพืชหลำกหลำย	

(หลังนำ)	 ป ี	 2563	 เพื่อส ่งเสริมและขยำยผล 

พื้นที่กำรปลูกพืชอื่น	เช่น	ถั่วเขียว	ถั่วลิสง	ถั่วเหลือง	

พืชผัก	 และอื่นๆ	ทดแทนกำรท�ำนำปรัง	 ให้กับ

เกษตรกรเป้ำหมำยทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรระบบส่งเสรมิ

กำรเกษตรแบบแปลงใหญ่	(นำแปลงใหญ่)	โดยเน้น

เชื่อมโยงด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด

	 2.	 โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบ

แปลงใหญ	่เพื่อให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันและบริหำร

จัดกำรร่วมกัน	 โดยมีเป้ำหมำยเพื่อกำรลดต้นทุน

กำรผลิต	มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

มาตรการ

การผลิต การค้า

ถั่วเขียว
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25.85  19.88 7.58  9.71  5.20 0.95 1.90 12.06  12.67 2.93 1.06 0.21

พ.ค. ม.ิย.

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติมากชว่งเดอืนทีเ่พาะปลกูมาก

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติชว่งเดอืนทีเ่พาะปลกู

ม.ิย.

ปี 2561

ลาํปาง ขอนแก่น 

แมฮ่อ่งสอน มกุดาหาร

เชยีงใหม่

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

แหล่งเพาะปลกู

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

2.87  20.55 18.23 10.18   8.48 8.18 0.33  2.05  10.75  16.18  1.58  0.62 

หน่วย:ร้อยละ

เน้ือท่ีเพาะปลกูและผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ปีเพาะปลกู 2561/62

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถัว่ลสิงของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

201 - 1,000 

1,001 - 2,000

>2,000

 ≤ 200

ไมมีเน้ือท่ีเพาะปลูก

25.85  19.88 7.58  9.71  5.20 0.95 1.90 12.06  12.67 2.93 1.06 0.21

พ.ค. ม.ิย.

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติมากชว่งเดอืนทีเ่พาะปลกูมาก

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติชว่งเดอืนทีเ่พาะปลกู

ม.ิย.

ปี 2561

ลาํปาง ขอนแก่น 

แมฮ่อ่งสอน มกุดาหาร

เชยีงใหม่

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

แหล่งเพาะปลกู

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

2.87  20.55 18.23 10.18   8.48 8.18 0.33  2.05  10.75  16.18  1.58  0.62 

หน่วย:ร้อยละ

เน้ือท่ีเพาะปลกูและผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ปีเพาะปลกู 2561/62

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถัว่ลสิงของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

201 - 1,000 

1,001 - 2,000

>2,000

 ≤ 200

ไมมีเน้ือท่ีเพาะปลูก

หน่วย:ร้อยละ
เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วลิสงของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

25.85  19.88 7.58  9.71  5.20 0.95 1.90 12.06  12.67 2.93 1.06 0.21

พ.ค. ม.ิย.

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติมากชว่งเดอืนทีเ่พาะปลกูมาก

ชว่งเดอืนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติชว่งเดอืนทีเ่พาะปลกู

ม.ิย.

ปี 2561

ลาํปาง ขอนแก่น 

แมฮ่อ่งสอน มกุดาหาร

เชยีงใหม่

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

แหล่งเพาะปลกู

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

2.87  20.55 18.23 10.18   8.48 8.18 0.33  2.05  10.75  16.18  1.58  0.62 

หน่วย:ร้อยละ

เน้ือท่ีเพาะปลกูและผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ปีเพาะปลกู 2561/62

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถัว่ลสิงของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

201 - 1,000 

1,001 - 2,000

>2,000

 ≤ 200

ไมมีเน้ือท่ีเพาะปลูก
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รายการ 2560/61 2561/62 2562/63
 

รายการ 2560 2561 2562
 

ที่มา:  1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกำ			2/	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร		 	 	 	 	 	
หมายเหตุ:  1.	กำรผลิต	ข้อ	1-3	ปีเพำะปลูก	2562/63	ข้อมูลพยำกรณ์	 	 	
	 2.	ปีเพำะปลูก	2560/61	2561/62	2562/63	หมำยถึง	ปี	2560	2561	2562		

รุ่น 1 (ฤดูฝน)   ปลูก: พ.ค.-ต.ค.  เก็บเกี่ยว: ก.ค.-ม.ค.    
รุ่น 2 (ฤดูแล้ง)  ปลูก: พ.ย.-เม.ย.  เก็บเกี่ยว: ม.ค.-มิ.ย.    

 1. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

 2. ผลผลิต (ตัน)

 3. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)

 4. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)

 5. ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ (บาท/ตนั)

	 ถั่วลิสงเปลือกแห้งคละ

 6. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)

 1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/

 2. ใช้ในประเทศ (ตัน)

 3. น�าเข้า 2/

	 ปริมำณ	(ตัน)

	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)

 4. ส่งออก 2/

	 ปริมำณ	(ตัน)

	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)

 5. ราคา (บาท/กก.) 2/

					5.1	รำคำน�ำเขำ้											

					5.2	รำคำส่งออก

105,789

34,175

323

	17,560	

38,100

20,540

3.33

	126,091	

	61,414	

	2,416.57	

	1,563	

74.57

39.34

50.65

99,972

33,831

338

	17,250	

51,920

34,670

3.52

	138,839	

	70,726	

	2,331.21	

	1,280	

58.18

32.95

46.14

93,258

31,097

333

16,880

50,730

33,850

3.70

	126,178	

	64,494	

	2,053.66	

	1,306	

57.89

31.82

44.34

6. คู่ค้าที่ส�าคัญ	 มำเลเซีย	กัมพูชำ	จีน		

7. คู่แข่งที่ส�าคัญ	 สหรัฐอเมริกำ	จีน	เซเนกัล

	 เนื้ อที่ เพำะปลูก	 ป ี 	 2562	 ลดลงจำก 

ปี	 2561แม ้ว ่ำรำคำถั่วลิสงจะอยู ่ ในเกณฑ์ ดี 

แต ่ เนื่ อ งจำก เป ็นพื ช ท่ี มีต ้ นทุนกำรผลิ ตสู ง 

ใช้แรงงำนมำก	 เกษตรกรขำดแคลนเมล็ดพันธุ ์ 

ที่ มี คุณภำพ	 และ เป ็ นพื ชที่ มี ค วำม เสี่ ย งสู ง 

ต่อควำมเสียหำยจำกสภำพภูมิอำกำศที่แปรปรวน

มำกกว่ำพชืชนิดอ่ืน	ๆ	จึงส่งผลให้เกษตรกรตดัสนิใจ

ลดพื้นที่ปลูก	ส�ำหรับผลผลิตต่อไร่ลดลง	 เนื่องจำก

ประสบปัญหำภัยแล้ง	 มีปริมำณน�้ำไม่เพียงพอ 

ส่งผลให้ภำพรวมผลผลิตทั้งประเทศลดลง

การผลิต

	 ป ี 	 2562 	 มี ควำมต ้ อ งกำร ใช ้ ถั่ ว ลิ ส ง 

ในประเทศ	 126,178	 ตัน	 เพื่อกำรแปรรูปเป็น

อำหำรชนิดต่ำง	 ๆ	 เช่น	 เนยถั่ว	 ขนมขบเคี้ยว	

เป็นต้น	และมกีำรน�ำเข้ำ	64,492	ตนั	จำก	3	ประเทศ

คู่ค้ำส�ำคัญ	ได้แก	่มำเลเซีย	กัมพูชำ	และจีน	

        

การตลาด

	 	 	 	 	 	1.	 โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกพืชหลำกหลำย	

(หลังนำ)	ปี	2563	 เพื่อส่งเสริมและขยำยผลพื้นที่

กำรปลูกพืชอื่น	 เช่น	 ถั่วเขียว	 ถั่วลิสง	 ถั่วเหลือง 

พืชผัก	 และอื่นๆ	ทดแทนกำรท�ำนำปรัง	 ให้กับ

เกษตรกรเป ้ำหมำยท่ีเข ้ำร ่วมโครงกำรระบบ 

ส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่	 (นำแปลงใหญ่)	

โดยเน้นเชื่อมโยงด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด

	 	 2.	 โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบ

แปลงใหญ่	เพื่อให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันและบริหำร

จัดกำรร่วมกัน	 โดยมีเป้ำหมำยเพื่อกำรลดต้นทุน

กำรผลิต	มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

มาตรการ

การผลิต การค้า

ถั่วลิสง



ไม้ผล
ไม้ยืนต้น

สรุปสถานการณ์การผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น

	 ยำงพำรำ	ผลผลิตเพิ่มขึ้น	จำกเนื้อที่กรีดได้เพิ่มขึ้นในทุกภำค	
และปริมำณน�้ำฝนเพียงพอ	ต้นยำงอำยุมำกขึ้นและสมบูรณ์ดี	 รวมท้ัง
เนื้อที่กรีดได้ส่วนใหญ่เป็นต้นยำงที่มีช่วงอำยุที่ให้ผลผลิตสูง
	 ปำล ์มน�้ำมัน	 ผลผลิตเพิ่มขึ้น	 จำกเนื้อท่ีให ้ผลที่ เพิ่มขึ้น 
ในทกุภำค	และปรมิำณน�ำ้ฝนในช่วง	1	-	2	ปีทีผ่่ำนมำค่อนข้ำงมำก	ท�ำให้
โอกำสกำรเกิดช่อดอกตัวเมียและจ�ำนวนทะลำยจึงเพิ่มข้ึน	 รวมทั้ง 
ในแหล่งผลิตใหญ่	 สภำพภูมิอำกำศเอื้ออ�ำนวย	ปริมำณน�้ำเพียงพอ 
ต่อควำมต้องกำรเจริญเติบโตของต้นปำล์มน�้ำมัน	 ท�ำให้ต้นปำล์ม
สมบูรณ์	ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
	 ไม้ผล	ผลผลิตภำพรวมเพิ่มข้ึน	จำกสภำพอำกำศเอื้ออ�ำนวย 
ต่อกำรติดดอกออกผล	ประกอบกับเกษตรกรให้กำรบ�ำรุงรักษำดี	ท�ำให้
ต้นสมบูรณ์	ยกเว้นล�ำไยและลิ้นจี่ผลผลิตลดลง	เนื่องจำกสภำพอำกำศ 
ไม่เหมำะสม	 กล่ำวคือ	 สภำพอำกำศช่วงต้นปีร ้อนจัด	 เกษตรกร
ขำดแคลนน�้ำในกำรดูแลรักษำล�ำต้นให้สมบูรณ์	ส่งผลให้ล�ำไยและลิ้นจี ่
ที่ติดผลแล้วสลัดลูก	บำงส่วนผลแตกเสียหำย	ขนำดผลเล็ก	ไม่ได้คุณภำพ

	 มะพร้ำว	ผลผลิตภำพรวมลดลง	 เนื่องจำกปริมำณน�้ำฝนในแหล่งผลิตท่ีส�ำคัญในภำคกลำง	และภำคใต้ 
ลดลงมำก	ประสบปัญหำแห้งแล้ง	รวมทั้งยังพบกำรระบำดของแมลงศัตรูพืชช่วงปลำยปี	2562	ส่งผลให้ผลผลิต 
ในภำพรวมลดลง
	 กำแฟ	ผลผลิตภำพรวมเพิ่มขึ้น	 เนื่องจำกในช่วงกำแฟติดดอก	สภำพอำกำศเอื้ออ�ำนวยมีปริมำณน�้ำ 
เพียงพอต่อกำรเจริญเติบโต	ต้นกำแฟติดผลดีกว่ำปีที่แล้ว	ท�ำให้ภำพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้น



ไม้ผล
ไม้ยืนต้น



28

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

หน่วย:ร้อยละ

สุราษฎรธ์านี สงขลา   

นครศรธีรรมราช ตรงั ยะลา 

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

11.03    7.47    3.00       2.11    6.16     9.15 9.20    9.25    10.20      10.00 10.43  12.00 

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 500,000 

200,001 - 500,000 

50,001 - 200,000

≤ 50,000

ไมมี่เน้ือท่ีเพาะปลูก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

หน่วย:ร้อยละ

สุราษฎรธ์านี สงขลา   

นครศรธีรรมราช ตรงั ยะลา 

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

11.03    7.47    3.00       2.11    6.16     9.15 9.20    9.25    10.20      10.00 10.43  12.00 

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 500,000 

200,001 - 500,000 

50,001 - 200,000

≤ 50,000

ไมมี่เน้ือท่ีเพาะปลูก

หน่วย:ร้อยละ
ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

หน่วย:ร้อยละ

สุราษฎรธ์านี สงขลา   

นครศรธีรรมราช ตรงั ยะลา 

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

11.03    7.47    3.00       2.11    6.16     9.15 9.20    9.25    10.20      10.00 10.43  12.00 

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 500,000 

200,001 - 500,000 

50,001 - 200,000

≤ 50,000

ไมมี่เน้ือท่ีเพาะปลูก
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ที่มา:  1/องค์กำรยำงระหว่ำงประเทศ			2/ส�ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตรโดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร
 3/สถำบันวิจัยยำง	 	
หมายเหตุ:	 1.	กำรผลิต	ข้อ	1-5	ปี	2561	ข้อมูลเบื้องต้น		ปี	2562	ข้อมูลพยำกรณ์	 	
	 	 2.	**	กำรส่งออกน�้ำยำงข้นได้ปรับเป็นยำงธรรมชำติแล้ว
	 	 	 โดยน�ำปริมำณส่งออก	คูณด้วย	0.6

รายการ 2560 2561 2562
 

รายการ 2560 2561 2562
 

ปลูก: ตลอดปี  
เก็บเกี่ยว: ม.ค.-ธ.ค. (ธ.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)   

1.  จ�านวนครัวเรือน (ครัวเรือน)
2.  เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)
3.  เนื้อที่กรีดได้  (ไร่)
4.  ผลผลิตยางแผ่นดิบ (ตัน)
5.  ผลผลิตยางแผ่นดิบต่อไร่ (กก.)
6.  ต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบ
 (บาท/ตัน)
7.  ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ (บาท/ตนั)
	 7.1	ยำงแผ่นดิบชั้น	3		
	 7.2	น�้ำยำงสดคละ	
8.  ผลตอบแทนสุทธิยางแผ่นดิบ 
 (บาท/ตัน)

 1.  การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/

 2.  ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)
 3.  ใช้ในประเทศ (ล้านตัน)
 4.  ส่งออก 2/

	 ปริมำณ	(ตัน)
	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
	 4.1		 ยำงแผ่นรมควัน
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลคำ่	(ลำ้นบำท)
	 4.2			ยำงแท่ง
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลคำ่	(ลำ้นบำท)
	 4.3			น�้ำยำงข้น	**
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลคำ่	(ลำ้นบำท)
	 4.4		 ยำงคอมพำวด์
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
													มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
	 4.5		 ยำง	Mixture
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลคำ่	(ลำ้นบำท)
	 4.6		 ยำงอื่น	ๆ
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลคำ่	(ลำ้นบำท)
 5.  ราคาส่งออก (บาท/กก.) 2/

	 5.1	ยำงแผ่นรมควันชั้น	3	
	 5.2	ยำงแท่ง
	 5.3	น�้ำยำงข้น
 6.  ราคาตลาดล่วงหน้า (บาท/กก.) 3/

	 6.1	ยำงแผ่นรมควันชัน้	3	(TOCOM)
	 6.2	ยำงแผ่นรมควันชั้น	3	(SGX)

1,541,919
	22,852,178	
19,106,742
4,503,101

236
57,970

55,810
52,460
-2,160

	12.17	
	35.78	
	0.65	

4,372,848
287,688

709,461
48,524

1,585,213
98,117

711,957
51,761

72,800
11,277

1,156,459
71,911

136,957
6,099

68.94
59.60
45.55

70.12
67.20

1,519,108
	22,626,277	
20,023,099
4,813,527

240
55,870

40,960
38,720
-14,910

	12.09	
	35.84	
	0.63	

4,355,668
221,363

558,380
28,774

1,461,917
68,023

779,058
43,353

86,582
11,503

1,384,620
66,313

85,112
3,398

50.63
44.96
35.29

48.83
49.66

1,508,051
	22,530,503	
20,455,794
4,839,952

237
56,090

 
40,960
37,489
-15,130

	11.35	
	32.07	
	0.77	

3,968,406
190,633

476,778
23,660

1,478,261
67,199

673,264
35,588

52,688
7,787

1,233,155
54,364

54,259
2,036

51.55
45.36
35.56

52.22
50.65

9.  มาตรฐาน   
	 9.1		ยำงแผ่นดบิ:	ส�ำนกัตลำดกลำงยำงพำรำได้ก�ำหนดคุณภำพ	ยำงแผ่นดบิ	 เป็น	4	ชั้น	 
	 	 	 ได้แก่	 ยำงแผ่นดิบคุณภำพ	 1	 ยำงแผ่นดิบคุณภำพ	 2	 ยำงแผ่นดิบคุณภำพ	 3 
	 	 	 ยำงแผ่นดิบคุณภำพ	4	 	 	 	 	
	 9.2		ยำงแท่ง:	เอกสำรวิชำกำรยำงแท่งเอสทีอำร์	2/2538	สถำบันวิจัยยำง
	 	 	 กรมวิชำกำรเกษตร	 	 	

 7. คู่ค้าที่ส�าคัญ    
	 7.1	ยำงแผ่นรมควัน	 จีน	สหภำพยุโรป		ญี่ปุ่น	สหรัฐอเมริกำ	
	 7.2	ยำงแท่ง	 จีน	สหภำพยุโรป	ญี่ปุ่น	สหรัฐอเมริกำ		
	 7.3	น�้ำยำงข้น	 มำเลเซีย	จีน			 	 	
	 7.4	ยำงคอมพำวด์	 จีน		สหภำพยุโรป	สหรัฐอเมริกำ	
8. คู่แข่งที่ส�าคัญ	 อินโดนีเซีย	มำเลเซีย	เวียดนำม

								เนื้อที่กรีดได	้ปี	2562	เพิ่มขึ้นจำกปี	2561	
เนื่องจำกกำรขยำยเน้ือท่ีปลูกใหม่ในปี	 2556 
จำกรำคำที่เกษตรกรขำยได้ในป	ี2556	ยำงแผ่นดิบ
ชั้น	 3	 เฉลี่ยกิโลกรัมละ	74.75	บำท	 จึงจูงใจให้
เกษตรกรขยำยพื้นที่โดยปลูกแทนพื้นที่ 	 พืชไร  ่
ไม้ผล	พืน้ทีน่ำ	และปลกูแทนต้นยำงพำรำทีอ่ำยมุำก
เริ่มกรีดได้ในปีนี้	 ผลผลิตต่อไร่ลดลงเนื่องจำก 
ประสบปัญหำกำรระบำดของโรคใบร่วงประกอบกบั
ประสบปัญหำภัยแล้งท�ำให้น�้ำยำงออกได้น้อยลง	
ส�ำหรับผลผลิตรวมเ พ่ิมขึ้นตำมเนื้อที่ก รีดได ้ 
ที่เพิ่มขึ้น

การผลิต

	 	 	 	 	 	 ควำมต้องกำรใช้ยำงพำรำของไทยเพิ่มขึ้น
เนื่องจำกกำรขยำยฐำนกำรผลิตของอุตสำหกรรม
จำกต ่ำงประเทศทั้งอุตสำหกรรมยำงล ้อและ
อุตสำหกรรมแบบจุ่ม	 เช่น	ถุงมือยำง	นอกจำกนี้
ภำครัฐยังส ่ง เสริม/สนับสนุนให ้น�ำยำงพำรำ 
มำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำง	 ๆ	 เพื่อใช้ภำยใน
ประเทศรวมถึงส ่งเสริมให ้มีกำรใช ้ยำงพำรำ 
ในหน่วยงำนภำครัฐเพิ่มมำกขึ้น
	 	 รำคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป ็นผลจำก 
ควำมกังวลของนักลงทุนที่มีต่อควำมไม่แน่นอน 
ทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง	 โดยเฉพำะมำตรกำร
ทำงด้ำนกำรค้ำระหว่ำงจีนกับสหรัฐอเมริกำท�ำให้
รำคำยำงยังคงผันผวนและปรับตัวในกรอบจ�ำกัด	

การตลาด

	 	 รั ฐ บ ำล โ ดยคณะกร รมกำ รน โ ยบำย 
ยำงธรรมชำติ	มีแนวทำงมำตรกำรเพื่อแก้ไขปัญหำ
ยำงพำรำอย่ำงเป็นระบบครบวงจร	 ตั้งแต่ต้นน�้ำ 
คือเกษตรกร	จนถึงปลำยน�้ำคือภำคอุตสำหกรรม	
โดยมีโครงกำรควบคุมปริมำณผลผลิตโดย	กยท.		
และมำตรกำรด้ำนกำรตลำดและกำรแปรรูป	ได้แก	่
โครงกำรสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่
สถำบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยำง	 (วงเงิน	10,000	
ล ้ำนบำท)	 โครงกำรสนับสนุนสินเชื่อสถำบัน
เกษตรกรแปรรปูยำงพำรำ	(วงเงิน	5,000	ล้ำนบำท) 
โครงกำรสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
แก่ผูป้ระกอบกจิกำรยำง	(ยำงแห้ง)	โครงกำรสนบัสนนุ
สินเชื่อผู้ประกอบกำรผลิตผลิตภัณฑ์ยำง	 (วงเงิน	
25,000	ล้ำนบำท)	 โครงกำรส่งเสริมกำรใช้ยำงของ
หน่วยงำนภำครัฐ		โครงกำร	1	หมู่บ้ำน	1	กิโลเมตร	
และโครงกำรประกันรำยได้เกษตรกรชำวสวนยำง	
ระยะที่	1

มาตรการ

การผลิต การค้า

ยางพารา
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หน่วย:ร้อยละ

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

สุราษฎรธ์านี กระบี่  ชุมพร 

นครศรธีรรมราช พงังา

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

9.06       9.34       9.75 10.02     10.09       9.03 7.86        7.66 7.32 6.87       6.56 6.44

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํา้มนัของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 50,000

20,001 - 50,000

5,001 - 20,000

≤ 5,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

หน่วย:ร้อยละ

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน
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นครศรธีรรมราช พงังา

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

9.06       9.34       9.75 10.02     10.09       9.03 7.86        7.66 7.32 6.87       6.56 6.44

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํา้มนัของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 50,000

20,001 - 50,000

5,001 - 20,000

≤ 5,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

หน่วย:ร้อยละ
ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มน�า้มันของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

หน่วย:ร้อยละ

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

สุราษฎรธ์านี กระบี่  ชุมพร 

นครศรธีรรมราช พงังา

ธ.ค.พ.ย.      ต.ค.ก.ย.ส.ค.ก.ค.ม.ิย.พ.ค.เม.ย.ม.ีค.ก.พ.ม.ค.
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รายการ 2560 2561 2562
 

รายการ 2560 2561 2562
 

ที่มา:  1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกำ			2/	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร      
หมายเหตุ: 1.	กำรผลิต	ข้อ	1-5	ปี	2562	ข้อมูลพยำกรณ์
	 	 2.	**รวมปริมำณกำรน�ำน�้ำมันปำล์มดิบไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตเป็นกระแสไฟ้ำ	ตำมมำตรกำรปรับสมดุลน�้ำมันปำล์มในประเทศ

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

 1. จ�านวนครัวเรือน (ครัวเรือน)

 2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)

 3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่)

 4. ผลผลิต (ตัน)

 5. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)

 6. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)

 7. ราคาท่ีเกษตรกรขายได้

 (บาท/ตัน)

	 ปำล์มน�้ำมันทั้งทะลำย

	 นน.>15	กก.ขึ้นไป						

 8. ผลตอบแทนสุทธิ  (บาท/ตัน)

 1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/

 2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)

 3. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน)

	 3.1		เพื่อกำรบริโภค

	 3.2		ผลิตไบโอดีเซล

 4. น�าเข้า 2/

	 ปริมำณ	(ตัน)

	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)

 5. ส่งออก 2/

	 ปริมำณ	(ตัน)

	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)

 6. ราคา

	 6.1	รำคำน�ำเขำ้	(บำท/กก.)

	 6.2	รำคำส่งออก	(บำท/กก.)

324,087

	5,664,848	

4,982,050

14,452,261

2,901

3,000

4,100

1,100

48.81

0.64

1.17

0.97

81,789

3,807

429,958

11,752

46.17

27.33

338,522

	5,878,127	

5,352,641

15,534,984

2,902

3,020

3,110

90

48.62

0.72

1.20

1.16

70,611

2,837

472,038

10,799

40.17

22.80

347,636

	6,002,400	

5,602,017

16,772,430

2,994

3,000

2,600

-400

52.60

0.51

1.31

1.58**

72,959

2,376

380,869

6,661

32.57

17.58

 9. มาตรฐาน   

	 9.1		 น�้ำมันเพื่อกำรบริโภคประกำศสำธำรณสุข	ฉบับที่	 56	 (2542)	184 

	 	 	 (2542)		234	(2544)	 	 	

	 9.2		 เชือ้เพลงิ	B100	มำตรฐำน	EURO	BN	14214	(อยูใ่นระหว่ำงประกำศ		

	 	 	 รำชกิจจำนุเบกษำ)	 	 	

   

7. คู่ค้าที่ส�าคัญ	 อินเดีย	มำเลเซีย	เมียนมำ	เคนยำ	กัมพูชำ	จีน

8. คู่แข่งที่ส�าคัญ	 อินโดนีเซีย	 มำเลเซีย	 กัวเตมำลำ	 โคลัมเบีย		 

	 	 	 	 ปำปัวนิวกินี			 	

								เนื้อที่ให้ผล		ปี	2562	เพิ่มขึ้น
จำกปี	2561	เน่ืองจำกต้นปำล์มน�ำ้มนั 
ที่ปลูกใหม่เมื่อปี	 2559	 เริ่มให้ผล 
ได ้ในปีนี้ 	 ผลผลิตต ่อไร ่ เ พ่ิมขึ้น	
เนื่องจำก	ในป	ี2560-2561	ฝนตก
ต่อเนือ่ง	และปรมิำณน�ำ้ฝนเพยีงพอ
ต่อควำมต้องกำรของต้นปำล์ม
น�้ำมันท�ำให้โอกำสกำรเกิดช่อดอก
ตัวเมียเพิ่มขึ้น	 จ�ำนวนทะลำยจึง
เพิ่มข้ึน	 รวมทั้งในแหล่งผลิตใหญ่
สภำพภมูอิำกำศเอือ้อ�ำนวย	ปรมิำณ
น�้ำเพียงพอต่อควำมต้องกำรของ
ต้นปำล์มน�้ำมัน	ส่งผลให้ต้นปำล์ม
สมบรูณ์	ส�ำหรบัผลผลิตรวมเพิม่ข้ึน	
เนื่องจำกเน้ือท่ีให้ผลเพิ่มขึ้นใน 
ทุกภำค	 รวมท้ังสภำพภูมิอำกำศ
เอือ้อ�ำนวย	และปรมิำณน�ำ้เพยีงพอ
ต่อกำรเจรญิเติบโตของปำล์มน�ำ้มนั

การผลิต

	 	 	 	 	 	ปี	 	2562	มีควำมต้องกำรใช้น�้ำมันปำล์มดิบ 
เพือ่กำรบริโภค	1.31	ล้ำนตนั	เพิม่ข้ึนจำก	1.20	ล้ำนตนั
ในปี	 2561	ร้อยละ	9.17	และมีควำมต้องกำรใช้
น�้ำมันปำล์มดิบเพ่ือพลังงำนทดแทน	1.58	ล้ำนตัน	
(ผลิตไบโอดเีซล	1.34	ล้ำนตนั	และน�ำไปใช้เป็นเชือ้เพลงิ
ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ	 0.24	ล้ำนตัน)	 เพิ่มขึ้น 
จำก	 1.16	ล้ำนตัน	 ในปี	 2561	 ร้อยละ	 36.21	
เนื่องจำกกระทรวงพลังงำนได้มีมำตรกำรส่งเสริม
กำรใช้น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว	บี	20	และน�้ำมันดีเซล
หมุนเร็ว	บี	10	 เช่น	กำรใช้มำตรกำรจูงใจทำงด้ำน
รำคำ	โดยก�ำหนดให้รำคำน�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว	บ	ี20	
ต�่ำกว่ำรำคำน�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว	 บี	 7	 ลิตรละ 
5	บำท	(ตั้งแต่วันที่	1	ก.พ.–30	ก.ย.	62)		และตั้งแต่
วันที่	 1	ต.ค.	6	ก�ำหนดให้ต�่ำกว่ำรำคำน�้ำมันดีเซล
หมุนเร็ว	บี	7	ลิตรละ	3	บำท	ส่วนรำคำน�้ำมันดีเซล
หมุนเร็ว	บี	 10	ต�่ำกว่ำรำคำน�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 
บี	7	ลิตรละ	2	บำท	รวมทั้งกำรใช้มำตรกำรปรับ
สมดลุน�ำ้มนัปำล์มในประเทศ	โดยน�ำน�ำ้มนัปำล์มดบิ
ไปใช ้ผลิตกระแสไฟฟ้ำในโรงไฟฟ้ำบำงปะกง 
ภำพรวมควำมต้องกำรใช้น�้ำมันปำล์มดิบภำยใน
ประเทศ	ในปี	2562	เท่ำกบั	2.89	ล้ำนตัน	เพิม่ขึน้จำก		
2.36	ล้ำนตัน	ในปี	2561	ร้อยละ	22.46	

การตลาด

	 คณะกรรมกำรนโยบำยปำล ์มน�้ ำมันแห ่งชำติ 	 (กนป.) 
มีมำตรกำรแก้ไขปัญหำรำคำปำล์มน�้ำมันและน�้ำมันปำล์ม		ดังนี้	
	 1.	มำตรกำรปรับสมดุลน�้ำมันปำล์มในประเทศ	โดย
	 	 1.1	 ให้กระทรวงพลังงำน	 โดยกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย	 (กฟผ.)	ซื้อน�้ำมันปำล์มดิบเพื่อน�ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง
ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำที่โรงไฟฟ้ำบำงปะกง	รวม	360,000	ตัน												
	 	 1.2	 มำตรกำรเพิ่มปริมำณกำรใช้น�้ำมันปำล์มดิบเป็น 
เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์	 โดยส่งเสริมกำรใช้น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 
บี	20	และน�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว	บี	10	และเร่งด�ำเนินกำรผลักดันให้
น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว	 บี10	 เป็นน�้ำมันดีเซลฐำนภำยในส้ินปี	2562	
และสนับสนุนให้ใช้น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว	บี20	และดีเซลหมุนเร็ว	บี7	
เป็นทำงเลือก
	 2.	 โครงกำรประกันรำยได้เกษตรกรชำวสวนปำล์มน�้ำมัน 
ปี	2562-2563	 (มติ	ครม.	27	ส.ค.62)	 โดยช่วยเหลือเกษตรกร
ชำวสวนปำล์มน�้ำมันที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริม
กำรเกษตรให้ได้รับเงินชดเชยรำยได้เมื่อรำคำผลปำล์มน�้ำมัน 
ต�่ำกว่ำรำคำเป้ำหมำยตำมพื้นที่ที่ปลูกจริง	 แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 
25	ไร่	เป็นพื้นที่ปลูกปำล์มน�้ำมันที่ให้ผลผลิตแล้วมีอำยุไม่น้อยกว่ำ	
3	ปี	 ซึ่งรำคำเป้ำหมำยผลปำล์มทะลำย	 (คุณภำพน�้ำมัน	 18%)	
กิโลกรัมละ	4	บำท	กรอบวงเงิน	13,378.99	ล้ำนบำท	
						3.	กำรบริหำรจัดกำรน�้ำมันปำล์มทั้งระบบ	
	 	 3.1	 ให้กรมกำรค้ำภำยในพิจำรณำแนวทำงกำรติดตั้ง 
เครื่องวัดปริมำณน�้ำมันปำล์มดิบโดยใช้เทคโนโลยีท่ีสำมำรถวัดได้
ตลอดเวลำ	(Real	Time)	
	 	 3.2	 มำตรกำรบริหำรกำรน�ำเข้ำ	 ให้ควบคุมก�ำกับดูแล
กำรน�ำเข้ำน�้ำมันปำล์มในระบบปกติกำรลักลอบน�ำเข้ำ	 รวมทั้ง 
กำรถ่ำยล�ำผำ่นแดน							

มาตรการ

การผลิต การค้า

ปาล์มน�า้มัน
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1.55      3.07   10.26   35.59  42.08   4.14     3.31  

หน่วย:ร้อยละ

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ชุมพร ระนอง เชยีงราย 

เชยีงใหม่  ลําปาง

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562ปี 2561

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทย

ปีเพาะปลูก 2561/62

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 5,000

1,001 - 5,000

≤ 1,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก
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หน่วย:ร้อยละ
ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)
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รายการ 2560 2561 2562
 

ที่มา:  1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกำ		2/	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร   
หมายเหตุ: 1.	ปี	2560		2561		2562	หมำยถึง	ปีเพำะปลูก	2559/60		2560/61		2561/62				 	
			 	 2.	อัตรำแปลง			 	 	
	 	 	 2.1		เมล็ดกำแฟดิบ	(สำรกำแฟ	)	2.6	กก.				 =	 กำแฟส�ำเร็จรูป	1	กก.					 	 	
	 	 	 2.2		เมล็ดกำแฟดิบ	(สำรกำแฟ)	1.4	กก.				 =	 กำแฟคั่ว	1	กก.	   
   2.3		เมล็ดกำแฟสด	5	กก.			 =			เมล็ดกำแฟแห้ง	2	กก.		 =			สำรกำแฟ	1	กก.    

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

1.  จ�านวนครวัเรอืน (ครวัเรอืน)

2.  เนือ้ทีย่นืต้น (ไร่)

	 พนัธุอ์ำรำบก้ิำ	

	 พนัธ์ุโรบสัต้ำ	

3.  เนือ้ทีใ่ห้ผล (ไร่)

	 พนัธุอ์ำรำบก้ิำ	

	 พนัธ์ุโรบสัต้ำ	

4.  ผลผลติ (ตนั)

	 พนัธุอ์ำรำบก้ิำ	

	 พนัธ์ุโรบสัต้ำ	

5.  ผลผลติต่อไร่ (กก.)

	 พนัธุอ์ำรำบก้ิำ	

	 พนัธ์ุโรบสัต้ำ	

6.  ต้นทนุการผลติ (บาท/ตัน)

	 พนัธุอ์ำรำบก้ิำ	

	 พนัธ์ุโรบสัต้ำ	

7.  ราคาทีเ่กษตรกรขายได้

 (บาท/ตนั)

	 สำรกำแฟคละ	พนัธุอ์ำรำบก้ิำ		

	 สำรกำแฟคละ	พนัธุโ์รบสัต้ำ	 

8.  ผลตอบแทนสทุธ ิ (บาท/ตนั)

	 พนัธุอ์ำรำบก้ิำ	

	 พนัธ์ุโรบสัต้ำ 

 1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/

 2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)

 3. ใช้ในประเทศ (ตัน)

 4. น�าเข้า 2/

	 4.1		เมล็ดกำแฟ

	 	 ปริมำณ	(ตัน)

	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)

	 4.2		กำแฟส�ำเร็จรูป

	 	 ปริมำณ	(ตัน)

	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)

 5. ส่งออก 2/

	 5.1		เมล็ดกำแฟ

	 	 ปริมำณ	(ตัน)

	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)

	 5.2		กำแฟส�ำเร็จรูป

	 	 ปริมำณ	(ตัน)

	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)

6.  ราคา 

					6.1	 รำคำน�ำเขำ้	(บำท/กก.)

	 	 1)	เมล็ดกำแฟดิบ		

	 	 2)	เมล็ดกำแฟคั่ว		

	 	 3)	กำแฟส�ำเร็จรูป	

					6.2		รำคำ	ณ	ตลำดนิวยอร์ค		

	 	 (บำท/กก.)	2/

25,603

269,765

83,475

186,290

253,054

69,959

183,095

25,909

8,713

17,196

102

125

94

59,370

61,850

117,330

82,500

57,960

20,650

8.01

0.64

90,000

57,997

5,014.45

6,947

2,096.51

464

99.70

4,247

739.45

78.65

254.15

301.80

 

75.93	

26,489

273,227

84,517

188,710

257,836

76,782

181,054

23,619

9,835

13,784

92

128

76

58,950

73,410

126,930

69,740

67,980

-3,670

7.87

0.50

95,000

64,785

4,494.10

7,208

2,041.33

633

137.01

3,950

661.79

61.96

298.43

283.17

 

60.67	

27,554

248,882

87,956

160,925

230,027

78,353

151,674

24,614

7,630

16,984

107

97

112

72,800

55,790

106,480

67,470

33,680

11,680

8.44

0.38

100,000

48,070

3,345.62

7,213

1,837.42

540

124.07

2,862

574.40

56.28

253.91

254.74

 

50.69	9.  มาตรฐาน  

	 9.1	มำตรฐำนเมล็ดกำแฟโรบัสตำ	เลขที่	มกษ.5700-2561	 	

	 9.2	มำตรฐำนเมล็ดกำแฟอะรำบิกำ	เลขที่	มกษ.5701-2561

 

7.  คู่ค้าที่ส�าคัญ	 สหรัฐอเมริกำ	แคนำดำ	กัมพูชำ	ญี่ปุ่น	

8.  คู่แข่งที่ส�าคัญ	 เวียดนำม	อินโดนีเซีย	

	 	 	 	 	 	 เนื้อที่ให้ผล	ปี	 2562	ลดลงจำกปี	 2561	
เนื่องจำกขำดแคลนแรงงำนในกำรเก็บกำแฟ		
ท�ำให้เกษตรกรโค่นต้นกำแฟทิ้ง	 ประกอบกับ 
ต้นยำงพำรำ	ปำล์มน�้ำมัน	และทุเรียนที่เกษตรกร
ปลูกแซมไว้ในสวนกำแฟโตเต็มที่	 ส่งผลให้เนื้อท่ี 
ให้ผลทำงภำคใต้ลดลง	ถึงแม้ว่ำกำแฟในภำคเหนือ		
ภำตะวันออกเฉียงเหนือ	 และภำคกลำงซึ่งปลูก 
ในปี	 2558	 เริ่มให้ผลผลิตในปี	 2562	แต่กำแฟ 
ที่เริ่มให้ผลได้ในปี	 2562	 โดยรวมทั้งประเทศ 
ยังคงน้อยกว่ำเนื้อที่โค่นทิ้ง	 ส่งผลให้เนื้อที่ให้ผล 
ทั้งประเทศลดลง	 ส�ำหรับผลผลิตต่อไร ่เพิ่มขึ้น	
เนื่องจำกในช่วงต้นกำแฟติดดอกสภำพอำกำศ 
เอื้ออ�ำนวย	 มีปริมำณน�้ำเพียงพอต่อกำรเจริญ
เติบโต	 ต้นกำแฟติดผลดีกว่ำปีที่แล้ว	 ส่งผลให้
ผลผลิตในภำพรวมเพิ่มขึ้น

การผลิต
	 1 . 	 ผลผลิตกำแฟส ่ วนใหญ ่แปรรูป เป ็น
ผลิตภัณฑ์กำแฟเพื่อบริโภคภำยในประเทศและ
กำรส่งออก
	 2.	ควำมต้องกำรใช้ภำยในประเทศมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง	 จำกกระแสควำมนิยม 
ในกำรดื่มกำแฟที่เพิ่มขึ้น	 โดยปัจจุบันมีกำรบริโภค
กำแฟในรูปของกำแฟส�ำเร็จรูป	กำแฟ	3	in	1	และ
กำแฟพร้อมดื่ม
	 3.	รำคำเมล็ดกำแฟตลำดโลกลดลง	 เนื่องจำก
ปริมำณผลผลติของโลกสงูกว่ำปรมิำณควำมต้องกำร
ใช้ของโลก

การตลาด
	 1.	 เปิดตลำดตำมข้อตกลง	WTO	 จัดสรร
ปรมิำณน�ำเข้ำเมล็ดกำแฟในโควตำ	5.25	ตนั	อตัรำภำษี
ร้อยละ	30	นอกโควตำ	อตัรำภำษ	ีร้อยละ	90	และ
กำแฟส�ำเรจ็รูปในโควตำปรมิำณ	134	ตนั	อตัรำภำษี
ร้อยละ	40	นอกโควตำ	อัตรำภำษีร้อยละ	49
	 2.	กำรน�ำเข้ำกำแฟภำยในกรอบ	AFTA	อยู่ใน 
ควำมดูแลของคณะอนุกรรมกำรพืชสวน	ภำยใต้ 
คณะกรรมกำรนโยบำยและแผนพัฒนำกำรเกษตร
และสหกรณ์เป็นผู้พิจำรณำอนุญำตน�ำเข้ำ	 โดยไม่
ให้กระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบกำร
	 3.	 ปัจจุบันได้มีกำรจัดท�ำแผนพัฒนำกำแฟ 
แห่งชำติ	ปี	2562–2570	เพื่อปรับปรุงยุทธศำสตร์
กำแฟให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ	 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรระบบกำรผลิตกำแฟและ
ยกระดบัคณุภำพมำตรฐำนและอตัลกัษณ์กำแฟไทย

มาตรการ

การผลิต การค้า

กาแฟ
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เชยีงใหม่ เชยีงราย แพร่

แม่ฮ่องสอน

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

แหล่งเพาะปลูก

4 อันดับแรก

ปี 2562

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทย

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

1.14     2.78       3.79    4.81     5.86    6.99 8.15    9.32   11.58  14.07 15.50      16.03

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 5,000

1,001 - 5,000

≤ 1,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

หน่วย:ร้อยละ

หมายเหตุ : ขอ้มลูร้อยละผลผลติเก็บเกีย่วรายเดอืนจากกรมส่งเสรมิการเกษตร

เชยีงใหม่ เชยีงราย แพร่

แม่ฮ่องสอน

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

แหล่งเพาะปลูก

4 อันดับแรก

ปี 2562

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทย

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

1.14     2.78       3.79    4.81     5.86    6.99 8.15    9.32   11.58  14.07 15.50      16.03

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 5,000

1,001 - 5,000

≤ 1,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

หน่วย:ร้อยละ

หมายเหตุ : ขอ้มลูร้อยละผลผลติเก็บเกีย่วรายเดอืนจากกรมส่งเสรมิการเกษตร

หน่วย:ร้อยละ
ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

เชยีงใหม่ เชยีงราย แพร่

แม่ฮ่องสอน

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

แหล่งเพาะปลูก

4 อันดับแรก

ปี 2562

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทย

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

1.14     2.78       3.79    4.81     5.86    6.99 8.15    9.32   11.58  14.07 15.50      16.03

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 5,000

1,001 - 5,000

≤ 1,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

หน่วย:ร้อยละ

หมายเหตุ : ขอ้มลูร้อยละผลผลติเก็บเกีย่วรายเดอืนจากกรมส่งเสรมิการเกษตร
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รายการ 2560 2561 2562
 

รายการ 2560 2561 2562
 

ที่มา:  1/	องค์กำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ				2/ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร       
หมายเหตุ:  1.	 กำรผลิต	ข้อ	1-3	ปี	2562	ข้อมูลพยำกรณ์	 	 	 	 	 	
	 2.	n.a.	หมำยถึง	ยังไม่มีข้อมูล	 	 	 	 	 	
	 3.	อัตรำแปลง:	ชำสด	5	กก.		=			ชำแห้ง	1	กก.		 	 	 	 	 	

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

 1. เนื้อที่ให้ผล (ไร่)

	 ชำอัสสัมสด

	 ชำจีนสด

 2. ผลผลิตชาสด (ตัน)

	 ชำอัสสัมสด

	 ชำจีนสด

 3. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)

	 ชำอัสสัมสด

	 ชำจีนสด

 4. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 

	 ชำอัสสัมสด

	 ชำจีนสด

 5. ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ (บาท/ตัน) 

	 ชำอัสสัมสดคละ

	 ชำจีน	เบอร์	17	สดคละ

 6. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)

	 ชำอัสสัมสด

	 ชำจีนสด

 1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/

 2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)

 3. น�าเข้า 2/

	 3.1		ชำแห้ง

	 	 ชำด�ำ		 ปริมำณ	(ตัน)

	 	 	 มูลคำ่	(ล้ำนบำท)

	 	 ชำเขียว	 ปริมำณ	(ตัน)

	 	 	 มูลคำ่	(ล้ำนบำท)

	 3.2		ผลิตภัณฑ์ชำ

	 	 ปริมำณ	(ตัน)

	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)

 4. ส่งออก 2/

	 4.1		ชำแห้ง

	 	 ชำด�ำ		 ปริมำณ	(ตัน)

	 	 	 มูลคำ่	(ล้ำนบำท)

	 	 ชำเขียว		ปริมำณ	(ตัน)

	 	 	 มูลคำ่	(ล้ำนบำท)

					4.2		ผลิตภัณฑ์ชำ

	 	 ปริมำณ	(ตัน)

	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)

 5.  ราคา (บาท/กก.) 2/

						5.1	รำคำน�ำเข้ำชำแห้ง									

						5.2	รำคำน�ำเข้ำผลิตภัณฑ์ชำ	

						5.3	รำคำส่งออกชำแห้ง	

						5.4	รำคำส่งออกผลิตภัณฑ์ชำ 

95,185

83,128

12,057

77,900

69,749

8,151

839

676

9,763

35,543

16,400

80,940

6,637

45,397

2.14

0.13

	5,810	

	323	

	3,428	

	214	

144

51

	1,567	

	204	

	1,142	

	232	

3,450

196

58

356

161

57

112,333

100,245

12,088

93,084

84,006

9,078

838

751

9,716

32,897

16,140

75,080

6,424

42,183

1.94

0.14

	7,703	

	375	

	3,944	

	266	

209

64

	1,820	

	253	

	923	

	225	

2,479

184

55

305

174

74

129,566

116,905

12,660

102,914

93,875

9,039

803

714

9,820

35,057

14,660

59,310

4,840

24,253

n.a.

n.a.

	9,283	

	415	

	5,051	

	276	

194

89

	2,256	

	297	

	1,058	

	294	

3,631

300

48

459

176

83

 7. มาตรฐาน 

 มำตรฐำนใบชำสด	เลขที่	มกษ.5905-2561 

  

6. คู่ค้าที่ส�าคัญ กัมพูชำ	สหรัฐอเมริกำ	จีน	อินโดนีเซีย	ญี่ปุ่น	

7. คู่แข่งที่ส�าคัญ เคนยำ	จีน	ศรีลังกำ

	 	 	 	 	 	 เนื้อท่ีให้ผล	ปี	 2562	 เพิ่มข้ึนจำกปี	 2561	
เนื่องจำกต้นชำที่ปลูกในปี	 2560	 เริ่มให้ผลผลิต	
กำรขยำยเนือ้ทีป่ลกูเป็นกำรปลกูเพิม่แซมในพืน้ทีป่่ำ	
ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นตำมเนื้อที่ให้ผล	ส�ำหรับผลผลิต
ต่อไร่ลดลง	เนื่องจำกสภำพอำกำศร้อน	ท�ำให้ต้นชำ
ขำดน�้ำ	ส่งผลให้ใบชำแห้งไหม้และร่วง

การผลิต

						1.	กำรส่งออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ในรูปของชำแห้งและผลิตภัณฑ์ชำ	 โดยมีตลำด 
ส่งออกหลัก	 ได้แก่	 อินโดนีเซีย	 กัมพูชำ	 และ
สหรัฐอเมริกำ	
						2.	ควำมต้องกำรใช้ในประเทศเพิ่มขึ้น	ท�ำให้มี
กำรน�ำเข้ำชำแห้งเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	 โดยน�ำเข้ำ
จำกประเทศจีน	อินโดนีเซีย	และญี่ปุ่น

การตลาด

	 1.	 เปิดตลำดตำมข้อตกลง	WTO	โดยมีอัตรำ
ภำษีน�ำเข้ำในโควตำร้อยละ	30	และนอกโควตำ
ร้อยละ	90		ปรมิำณเปิดตลำดในโควตำปีละ	625	ตนั		
และภำยใต้กรอบควำมตกลง	 AFTA	 อัตรำภำษ ี
น�ำเข้ำร้อยละ	0	ไม่จ�ำกัดปริมำณ
	 2.	ยุทธศำสตร์ชำ	ป	ี2560	-	2564	เน้นพัฒนำ
ตั้งแต่ต้นทำง	 กลำงทำง	 โดยเพิ่มประสิทธิภำพ 
กำรผลิตลดต้นทุนกำรผลิต	 กำรแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลค ่ำ	 รวมทั้งพัฒนำคุณภำพชำเพื่อยกระดับ 
ขีดควำมสำมำรถและศักยภำพในกำรแข่งขัน	

มาตรการ

การผลิต การค้า

ชา
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56.58     29.52     11.52 1.25       1.13                              

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน
หน่วย:ร้อยละ

จนัทบุร ี ตราด ระยอง

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

แหล่งเพาะปลูก

3 อนัดบัแรก

ปี 2562

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 500

≤ 500

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

56.58     29.52     11.52 1.25       1.13                              

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน
หน่วย:ร้อยละ

จนัทบุร ี ตราด ระยอง

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

แหล่งเพาะปลูก

3 อนัดบัแรก

ปี 2562

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 500

≤ 500

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

หน่วย:ร้อยละ
ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

56.58     29.52     11.52 1.25       1.13                              

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน
หน่วย:ร้อยละ

จนัทบุร ี ตราด ระยอง

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

แหล่งเพาะปลูก

3 อนัดบัแรก

ปี 2562

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 500

≤ 500

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก
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รายการ 2560 2561 2562
 

รายการ 2560 2561 2562
 

ที่มา: 1/	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร  

ปลูก: ช่วงต้นฤดูฝน   
เก็บเกี่ยว: ม.ค.-พ.ค.  (ม.ค.-ก.พ. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)

1.  จ�านวนครัวเรือน (ครัวเรือน)

2.  เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)

3.  เนื้อที่ให้ผล (ไร่)

4.  ผลผลิต (ตัน)

5.  ผลผลิตต่อไร่ (กก.)

6.  ต้นทุนการผลิต

 พริกไทยด�ำ	(บำท/ตัน)

7.  ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ (บาท/ตนั)

 พริกไทยด�ำคละ 

8.  ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน)

 2. น�าเข้า 2/

	 ปริมำณ	(ตัน)

	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)

 3. ส่งออก 2/

	 ปริมำณ	(ตัน)

	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)

 4. ราคาส่งออก (บาท/กก.) 2/

1,091

3,993

3,716

2,536

682

67,150

239,770

172,620

6,563

	3,821	

	1,024.37	

	274	

	56.52	

	153.94	

1,098

4,007

3,965

2,005

506

78,160

144,680

66,520

7,199

	4,778	

	854.55	

	418	

	129.12	

	236.17	

1,083

3,869

3,835

2,219

579

71,670

94,240

22,570

8,472

	5,700	

	721.97	

	540	

	149.79	

	226.63	

9.  มาตรฐาน 

					มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมพริกไทย	มอก.	297-2556	

5. คู่ค้าที่ส�าคัญ    

	 5.1	พริกไทยเม็ด	 		แอฟริกำใต้	สหรัฐอเมริกำ	อิตำลี	

	 5.2	พริกไทยป่น	 		สหรัฐอเมริกำ	จีน	ไต้หวัน	ฮ่องกง

6. คู่แข่งที่ส�าคัญ	 	 เวียดนำม

	 เนื้อท่ีให้ผล	ปี	 2562	 ลดลงจำกปี	 2561	
เนื่องจำกพื้นท่ีปลูกพริกไทยส่วนใหญ่ประสบ
ปัญหำสภำพดินเสื่อมโทรมจำกกำรใช ้ปุ ๋ยเคมี 
อย่ำงต่อเนื่องมำเป็นเวลำนำน	ท�ำให้พริกไทย 
เป ็นโรคเชื้อรำและรำกเน่ำได้ง ่ำย	 ประกอบกับ 
รำคำพริกไทยในช่วง	 1	 -	 2	 ปี	 ที่ผ ่ำนมำลดลง 
อย่ำงต่อเนื่อง	 เกษตรกรจึงรื้อต้นพริกไทยออก 
และได้ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นแทน	 ส�ำหรับ 
ผลผลิตต่อไร ่เพิ่มขึ้น	 เน่ืองจำกสภำพอำกำศที่ 
เอือ้อ�ำนวยต่อกำรออกดอก	และตดิผลของพรกิไทย	
ประกอบกับเกษตรกรดูแลรักษำต ้นพริกไทย 
เป็นอย่ำงดี	ท�ำให้เม็ดพริกไทยโตสมบูรณ์เต็มที่		

การผลิต

	 สืบเนื่องจำกกำรเป ิดกำรค้ำเสรีภำยใต  ้
ข้อตกลง	AFTA	ก�ำหนดให้มีกำรเก็บภำษีน�ำเข้ำ
พริกไทยในอัตรำร้อยละ	๐	 ส่งผลให้กำรน�ำเข้ำ 
พริกไทย เม็ ดและพริ ก ไทยป ่น เพิ่ มขึ้ นทุ กป  ี
โดยน�ำเข้ำพริกไทยเม็ดจำกประเทศแอฟริกำใต้	
สหรัฐอเมริกำ	อิตำลี	 และน�ำเข้ำพริกไทยป่นจำก
ประเทศสหรัฐอเมริกำ	จีน	ไต้หวัน	ฮ่องกง	เป็นหลัก		
ส�ำหรับกำรก�ำหนดรำคำพริกไทยแห้งท่ีเกษตรกร
ขำยได้	 พ่อค้ำจะอิงรำคำพริกไทยของเวียดนำม 
เป็นหลักเนื่องจำกเวียดนำมเป็นคู ่แข่งหลักของ
ประเทศไทย

การตลาด

	 1.	 สนับสนุนให้มีกำรรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อ 
ยกระดับคุณภำพสินค้ำ
		 	 	2.	ส่งเสริมกำรผลิตที่มีคุณภำพด้วยวิธีกำรผลิต
ตำมมำตฐำน	GAP	รวมถึงกำรส่งเสริมกำรตลำด 
ให้กับสินค้ำที่ได้กำรรับรองมำตรฐำนดังกล่ำว	

มาตรการ

การผลิต การค้า

พริกไทย
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8.18   8.57 9.45 10.27 12.48 11.02     8.96 8.09   6.46 5.77      4.71  6.04
ประจวบครีขีนัธ์ ชุมพร  สรุาษฏร์ธานี

นครศรธีรรมราช  ชลบุรี

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะพร้าวของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลูก (ไร่)

> 10,000

5,001 - 10,000

1,001 - 5,000

ไม่มเีน้ือที่เพาะปลูก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

หน่วย:ร้อยละ

หมายเหตุ : ร้อยละผลผลติเก็บเกีย่วรายเดอืนจากกรมสง่เสรมิการเกษตร

≤ 1,000

8.18   8.57 9.45 10.27 12.48 11.02     8.96 8.09   6.46 5.77      4.71  6.04
ประจวบครีขีนัธ์ ชุมพร  สรุาษฏร์ธานี

นครศรธีรรมราช  ชลบุรี

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะพร้าวของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลูก (ไร่)

> 10,000

5,001 - 10,000

1,001 - 5,000

ไม่มเีน้ือที่เพาะปลูก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

หน่วย:ร้อยละ

หมายเหตุ : ร้อยละผลผลติเก็บเกีย่วรายเดอืนจากกรมสง่เสรมิการเกษตร

≤ 1,000

หน่วย:ร้อยละ
ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะพร้าวผลแก่ของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

8.18   8.57 9.45 10.27 12.48 11.02     8.96 8.09   6.46 5.77      4.71  6.04
ประจวบครีขีนัธ์ ชุมพร  สรุาษฏร์ธานี

นครศรธีรรมราช  ชลบุรี

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะพร้าวของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลูก (ไร่)

> 10,000

5,001 - 10,000

1,001 - 5,000

ไม่มเีน้ือที่เพาะปลูก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

หน่วย:ร้อยละ

หมายเหตุ : ร้อยละผลผลติเก็บเกีย่วรายเดอืนจากกรมสง่เสรมิการเกษตร

≤ 1,000
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รายการ 2560 2561 2562
 

รายการ 2560 2561 2562
 

ที่มา: 1/	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร       
หมายเหตุ:   อัตรำแปลง:	มะพร้ำว	1	ผล	=		1.25	กก.        

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

 1. จ�านวนครัวเรือน (ครัวเรือน)

 2. เนื้อยืนต้น (ไร่)

 3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่)

 4. ผลผลิตผลแก่ (ตัน)

 5. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)

 6. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)

 7. ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)

 มะพร้ำวผลแห้งทั้งเปลือกขนำดใหญ	่	

 8. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน)
 2. น�าเข้า 1/ 

 2.1  มะพร้าวผลแห้ง
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
 2.2  กะทิส�าเร็จรูป
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
 3. ส่งออก 1/ 
 3.1 มะพร้าวผลสด
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
 3.2 มะพร้าวฝอย
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
 3.3  กะทิส�าเร็จรูป
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
 4. ราคาน�าเข้า  (บาท/ตัน) 1/

	 4.1	มะพร้ำวผลแห้ง
	 4.2	กะทิส�ำเร็จรูป
 5. ราคาส่งออก  (บาท/ตัน) 1/

	 5.1	มะพร้ำวผลสด
	 5.2	มะพร้ำวฝอย
	 5.3	กะทิส�ำเร็จรูป

162,511

814,991

756,456

761,914

	1,007	

4,232

13,560

9,328

	1,341,850	

	410,924	
	4,602	

	41,945	
	1,869	

	14,047	
	443	

	1,213	
	59	

	243,029	
	12,988	

	11,250	
	44,430	

	23,590	
	48,475	
	53,540	

161,805

828,614

757,798

858,235

	1,133	

4,123

6,720

2,597

	1,191,580	

	210,390	
	1,788	

	38,758	
	1,296	

	14,647	
	470	

	1,834	
	69	

	262,741	
	13,929	

	7,220	
	33,730	

	32,080	
	37,858	
	52,930	

	1,069,050	

	179,707	
	1,665	

	40,098	
	1,429	

	14,341	
	429	

	1,275	
	68	

	263,121	
	12,766	

	7,870	
	34,300	

	29,990	
	52,980	
	48,560	

163,559

847,881

777,339

806,026

	1,037	

4,381

6,210

1,829

 9. มาตรฐาน 

 มำตรฐำนสินค้ำเกษตรมะพรำ้ว	มกษ.	18-2554 

6.  คู่ค้าที่ส�าคัญ  
	 6.1	มะพร้ำวผลสด	 สหรฐัอเมรกิำ		จนี		ออสเตรเลยี	ฮ่องกง		 	
	 6.2	มะพร้ำวฝอย	 สหรัฐอเมริกำ	ปำกีสถำน		
	 6.3	กะทิส�ำเร็จรูป	 สหรัฐอเมริกำ	สหรำชอำณำจักร	ออสเตรเลีย		
7. คู่แข่งที่ส�าคัญ	 อินโดนีเซีย		เวียดนำม  

	 เนื้อ ท่ี ให ้ผล	 ป ี 	 2562 
เพิ่มขึ้นจำกปี	2561	เนื่องจำก 
มะพร้ำวทีป่ลูกในปี	2557	เริม่
ทยอยให้ผลผลิตในปี	 2562	
ส�ำหรับผลผลิตต ่อไร ่ลดลง	
เนื่องจำกปริมำณน�้ำฝนใน
แหล ่ ง ผลิ ตที่ ส� ำ คัญอย ่ ำ ง 
ภำคกลำงและภำคใต้ลดลง	
รวมทั้งยังพบกำรระบำดของ
แมลงศัตรูพืชช ่วงปลำยป ี	
2562	 ส ่งผลให ้ผลผลิตใน 
ภำพรวมลดลงด้วย	

	 1.	 ปริมำณควำมต้องกำรใช ้มะพร้ำว 
ร ้ อยละ 	 75 -80 	 ของควำมต ้องกำร ใช  ้
ท้ังประเทศ	 ในปี	 2562	 ควำมต้องกำรใช้
มะพรำ้วผล	1.069	ล้ำนตัน	(อุตสำหกรรมกะทิ
ส�ำเร็จรูป	 0.845	 ล้ำนตัน	 และตลำดหัวขูด 
และอื่น	ๆ	0.224	ล้ำนตัน)
	 2.	กำรน�ำเข้ำมะพร้ำวผลลดลง	 เนื่องจำก 
ผู้ประกอบกำรได้ให้ควำมร่วมมือกับภำครัฐ 
ในกำรรับซื้อมะพร้ำวผลในประเทศช่วงรำคำ
มะพร ้ำวตกต�่ ำ 	 และประสบป ัญหำเรื่อง
มะพร้ำวงอกต้องท�ำลำยและส่งกลบัจ�ำนวนมำก																																																																																																
	 3.	กำรส่งออกส่วนใหญ่อยู่ในรูปของกะทิ
ส�ำเร็จรูปลดลงเนื่องจำกรำคำมะพร้ำวผล 
ของอินโดนีเซียและเวียดนำมเฉลี่ยผลละ 
3-7	บำท	ซึ่งถูกกว่ำไทยที่รำคำเฉลี่ยผลละ 
10-15	บำท	ประกอบกบัสถำนกำรณ์ค่ำเงนิบำท
แข็งค่ำขึ้น	ท�ำให้ไทยสูญเสียตลำดให้กับคู่แข่ง

	 1.		มำตรกำรป้องกันกำรลักลอบและน�ำเขำ้มะพร้ำวผิดกฎหมำย
	 	 1.1	น�ำเข้ำมะพร้ำวผลได้เพียง	2	ท่ำเรือ	คือ	ท่ำเรือกรุงเทพ	และ
ทำ่เรือแหลมฉบัง
	 	 1.2	ควบคมุกำรขนย้ำย	มะพร้ำวผลแก่	ครัง้ละตัง้แต่	7,000	กโิลกรมั 
ข้ึนไป	 เนื้อมะพร้ำวขำว	 ครั้งละตั้งแต่	 2,500	 กิโลกรัมขึ้นไป	 และ 
เนื้อมะพร้ำวแห้งครั้งละตั้งแต่	 1,500	กิโลกรัมขึ้นไป	ต้องขออนุญำต 
ขนย ้ ำย เข ้ ำมำหรือออกจำกท ้อง ที่ ท่ี ก� ำหนด	 ตำมประกำศของ 
คณะกรรมกำรกลำง	ว่ำด้วยรำคำสนิค้ำและบรกิำร	(กกร.)	ฉบบัที	่53	พ.ศ.2561
	 2.	กำรเปิดตลำดกำรน�ำเข้ำสนิค้ำมะพร้ำว	มะพร้ำวฝอย	เนือ้มะพร้ำวแห้ง	
น�้ำมันมะพร้ำว	 และแฟรกชันของน�้ำมันมะพร้ำว	 ป ี	 2563-2565 
มตกิำรประชมุคณะกรรมกำรพชืน�ำ้มนัและน�ำ้มนัพืช	ครัง้ที	่2/2562	เมือ่วนัที่	
20	พฤศจิกำยน	2562	เห็นชอบกำรเปิดตลำดสินค้ำมะพร้ำว	มะพร้ำวฝอย	
เนือ้มะพร้ำวแห้ง	และน�ำ้มนัมะพร้ำวฯ	ภำยใต้กรอบ	WTO	และกรอบกำรค้ำ
อื่น	ๆ	ครำวละ	3	ปี	(ปี	2563-2565)	และกำรบริหำรกำรน�ำเข้ำปีต่อปี
	 3.	 กำรบริหำรกำรน�ำเข้ำมะพร้ำวผลภำยใต้กรอบ	AFTA	ปี	 2562 
มติกำรประชุมคณะกรรมกำรพืชน�้ำมันฯ	 ครั้งที่	 2/2562	 เมื่อวันที่	 20	
พฤศจิกำยน	2562	 เห็นชอบกำรจัดสรรปริมำณน�ำเข้ำมะพร้ำวผลภำยใต้
กรอบ	 AFTA	ปี	 2562	 ในเดือนพฤศจิกำยน-ธันวำคม	 2562	 ให้กับ 
ผู ้ประกอบกำรแปรรูปมะพร้ำวที่มีคุณสมบัติ	 และเป็นผู ้มีสิทธิน�ำเข้ำ	
จ�ำนวน	15	รำย	ปริมำณรวม	32,543	ตัน	ทั้งนี้	กำรน�ำเข้ำต้องเป็นไปตำม
ประกำศกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ

การผลิต การตลาด มาตรการ

การผลิต การค้า

 มะพร้าวผลแก่
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หน่วย:ร้อยละ
ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

เชยีงใหม่ ลําพูน จนัทบุรี

เชยีงราย พะเยา

11.08 7.06 3.25 1.67    1.02     1.50 9.13 17.80 6.77     12.52     12.42 15.78

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกลาํไยของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 60,000

20,001 - 60,000

2,001 - 20,000

≤ 2,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

หน่วย:ร้อยละ
ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

เชยีงใหม่ ลําพูน จนัทบุรี

เชยีงราย พะเยา

11.08 7.06 3.25 1.67    1.02     1.50 9.13 17.80 6.77     12.52     12.42 15.78

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกลาํไยของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 60,000

20,001 - 60,000

2,001 - 20,000

≤ 2,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

หน่วย:ร้อยละ
ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกล�าไยของประเทศไทย 

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

หน่วย:ร้อยละ
ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

เชยีงใหม่ ลําพูน จนัทบุรี

เชยีงราย พะเยา

11.08 7.06 3.25 1.67    1.02     1.50 9.13 17.80 6.77     12.52     12.42 15.78

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกลาํไยของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 60,000

20,001 - 60,000

2,001 - 20,000

≤ 2,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก
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รายการ 2560 2561 2562
 

รายการ 2560 2561 2562
 

ที่มา:  1/	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร
หมายเหตุ:  1.	อัตรำแปลง:	ล�ำไยสด	3.3	กก.	=	ล�ำไยอบแห้งทั้งเปลือก	1	กก.		2.	กำรผลิตข้อ	1-5	ปี	2562	ข้อมูลเบื้องต้น	

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

 1. จ�านวนครัวเรือน (ครัวเรือน)
 2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)
 3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่)
 4. ผลผลิต (ตัน)
 5. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
 6. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)
 7. ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ (บาท/ตนั)
	 7.1	ล�ำไยเกรด	A				
	 7.2	ล�ำไยเกรด	AA	
 8. ผลตอบแทนสุทธิล�าไยเกรด A   
 (บาท/ตัน)

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน)
 2. ส่งออก 1/

	 2.1		ล�ำไยสด
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
	 2.2		ล�ำไยอบแห้ง
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
	 2.3		ล�ำไยบรรจุภำชนะอัดลม
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
	 2.4		ล�ำไยแช่แข็ง
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
 3. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/

	 3.1	ล�ำไยสด		
	 3.2	ล�ำไยอบแห้ง		
	 3.3	ล�ำไยบรรจุภำชนะอัดลม
	 3.4	ล�ำไยแช่แข็ง

195,420
1,183,628
1,099,860
1,039,240

945
11,034

22,350
29,027
11,316

	35,000	

	727,164	
	20,998	

	214,053	
	11,118	

	12,067	
	756	

	13	
	2	

	28,869	
	51,920	
	63,653	

	153,846	

196,405
1,192,589
1,146,339
1,055,847

921
10,900

26,720
33,049
15,820

	55,000	

	551,454	
	17,219	

	205,320	
	10,504	

	14,981	
	1,040	

	37	
	3	

	31,224	
	51,159	
	70,633	
	88,377	

197,641
1,201,678
1,169,496
1,011,276

865
11,280

26,310
35,197
15,030

	50,000	

	583,297	
	20,812	

	164,575	
	8,780	

	13,203	
	877	

	29	
	5	

	35,680	
	53,350	
	69,957	

	172,414	

 9. มาตรฐาน  
	 9.1	มำตรฐำนสินคำ้เกษตรล�ำไย	มกษ.	1-2546		
	 9.2	มำตรฐำนสินคำ้เกษตรเนื้อล�ำไยอบแห้ง	มกษ.	8-2549	  
	 9.3	มำตรฐำนสินคำ้เกษตรเนื้อล�ำไยอบแห้งส�ำหรับแปรรูป	มกษ.	9-2549		
	 9.4	มำตรฐำนสินคำ้เกษตรเนื้อล�ำไยอบแห้งทั้งเปลือก	มกษ.	10-2549	 	
	 9.5	มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมล�ำไยในภำชนะบรรจุ	มอก.	68-2531

 4. คู่ค้าที่ส�าคัญ   
	 4.1	ล�ำไยสด			 เวียดนำม	จีน	อินโดนีเซีย			 	
	 4.2	ล�ำไยอบแห้ง			 เวียดนำม	จีน	เมียนมำ	 	 	
	 4.3	ล�ำไยบรรจุภำชนะอัดลม	 มำเลเซีย		สิงคโปร์		อินโดนีเซีย		 	
	 4.4	ล�ำไยแช่แข็ง	 ฮ่องกง	ญี่ปุ่น	เวียดนำม		 			
 5. คู่แข่งที่ส�าคัญ	 เวียดนำม		จีน

 เนือ้ท่ีให้ผล	ปี	2562	เพิม่ขึน้ 
จำกป ี	 2561	 เ น่ืองจำกล�ำไย 
ที่ปลูกในป ี 	 2559	 เริ่มให ้ผล 
ในปีนี้	ส�ำหรับผลผลิตต่อไร่ลดลง
เนือ่งจำกสภำพอำกำศไม่เหมำะสม 
อำกำศช่วงต้นปีร้อนจดั	เกษตรกร 
ขำดแคลนน�้ำ	 ในกำรดูแลรักษำ
ส่งผลให้ล�ำไยท่ีติดผลแล้วสลัดลูก 
บำงส่วนผลแตกเสียหำย	ส่งผลให้
ผลผลิตในภำพรวมลดลงด้วย

การผลิต

	 1.	ผลผลิตล�ำไยมำกกว่ำร้อยละ	90	ส่งออกไปตลำดต่ำงประเทศ 
ส่วนที่เหลือ	เป็นกำรบริโภคภำยในประเทศ						
	 2.	กำรส่งออกล�ำไยและผลิตภัณฑ์มำกกว่ำร้อยละ	90	อยู่ใน 
รูปล�ำไยสดและล�ำไยอบแห้ง	 โดยมีตลำดส่งออกท่ีส�ำคัญ	 เช่น	จีน	
เวียดนำม	อินโดนีเซีย	และเมียนมำ						
	 3.	ตลำดใหม่ที่มีศักยภำพในกำรน�ำเข้ำล�ำไยสด	 ได้แก่	อินเดีย	
และสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส์	รวมถงึกลุม่ประเทศตะวนัออกกลำงอืน่	ๆ						
							4.	ปี	2562	อนิโดนเีซยีซึง่เป็นตลำดส�ำคญัส�ำหรบัล�ำไยสดเกรดรอง
ที่มีขนำดผลเล็กกว่ำขนำดผลล�ำไยที่มีกำรส่งออกไปจีน	อนุญำต 
ให้น�ำเข้ำล�ำไยจำกไทยได้ไม่จ�ำกดัปรมิำณตลอดท้ังปี	โดยผู้ส่งออกล�ำไย
จำกไทยต้องแจ้งควำมประสงค์ขอน�ำเข้ำสินค้ำในช่วง	 6	 เดือน 
กับกระทรวงกำรคำ้	และต้องน�ำเข้ำสินค้ำนั้น	ๆ	ไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ	80	
ของปริมำณที่แจ้งตำมควำมประสงค์	 หำกไม่ปฏิบัติตำมจะถูก 
เพิกถอนใบอนุญำตน�ำเข้ำเป็นระยะเวลำ	2	ปี				
	 5.	กำรส่งออกล�ำไยสดและล�ำไยอบแห้งไปเวียดนำมมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น	 เพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่สำม	ได้แก่	จีน	 เนื่องจำกเวียดนำม 
มีพรมแดนติดกับจีนและได้สิทธิพิเศษทำงภำษีกับจีน	

การตลาด

	 1.	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบำย 
ส่งเสริมกำรปลูกในเขตพ้ืนท่ีเหมำะสม	 (Zoning)		
และตำมแผนที่เกษตร	(Agri	-	Map)	รวมทั้งส่งเสริม
ระบบกำรเกษตร	แบบแปลงใหญ่ให้ได้ตำมมำตรฐำน	
GAP	 เพื่อลดต้นทุนกำรผลิตและเพื่อให้ผลผลิต 
มีคุณภำพตรงกับควำมต้องกำรของตลำด												
	 2.	ด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์พัฒนำผลไม้ไทย
ปี	2558-2564	ใน	5	ยทุธศำสตร์	ได้แก่กำรบรหิำร 
จัดกำรด้ำนกำรผลิต	ด้ำนกำรตลำดกำรวิจัยและ
พัฒนำ	พัฒนำองค์กรและเกษตรกร	และกำรพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศพร้อมกับกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์พัฒนำผลไม้เป็นรำยภำค	 โดยเน้น 
เรื่องคุณภำพและควำมปลอดภัยเป็นสิ่งส�ำคัญ
	 3.	บริหำรจัดกำรอุปทำนให้สมดุลสอดคล้อง
กับอุปสงค์ในช่วงผลผลิตออกสู ่ตลำด	 โดยกำร 
กระจำยผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต	กำรส่งเสริม	
กำรแปรรูป	และกำรสนับสนุนกำรส่งออก		

มาตรการ

การผลิต การค้า

ล�าไย
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หน่วย:ร้อยละผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

จนัทบุร ีชุมพร ระยอง

ยะลา นครศรธีรรมราช

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

1.74   1.89 3.78 22.32   16.44   7.43     10.55     22.59    7.50     1.42 1.67     2.67

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 50,000

10,001 - 50,000

2,001 - 10,000

≤ 2,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

หน่วย:ร้อยละผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

จนัทบุร ีชุมพร ระยอง

ยะลา นครศรธีรรมราช

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

1.74   1.89 3.78 22.32   16.44   7.43     10.55     22.59    7.50     1.42 1.67     2.67

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 50,000

10,001 - 50,000

2,001 - 10,000

≤ 2,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

หน่วย:ร้อยละ
ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

หน่วย:ร้อยละผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

จนัทบุร ีชุมพร ระยอง

ยะลา นครศรธีรรมราช

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

1.74   1.89 3.78 22.32   16.44   7.43     10.55     22.59    7.50     1.42 1.67     2.67

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 50,000

10,001 - 50,000

2,001 - 10,000

≤ 2,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก
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รายการ 2560 2561 2562
 

รายการ 2560 2561 2562
 

ที่มา:  1/	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร    
หมายเหตุ: 1.	กำรผลิต	ข้อ	1-5		ปี	2562	ข้อมูลเบื้องต้น	 	
	 2.	อัตรำแปลง		 2.1	ทุเรียนสด	10	กก.	 =	 ทุเรียนอบแห้ง	1	กก.			 	
						 	 2.2	ทุเรียนสด	6	กก.	 =	 ทุเรียนกวน	1	กก.	 	
				 	 2.3	ทุเรียนสด	1	กก.				 =				ทุเรียนแช่แข็งเฉพำะเนื้อ	0.33	กก.

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

 1. จ�านวนครัวเรือน (ครัวเรือน)

 2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)

 3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่)

 4. ผลผลิต (ตัน)

 5. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)

 6. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)

 7. ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ (บาท/ตนั)  

 ทุเรียนพันธุ์หมอนทองคละ

 8. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน)
 2. ส่งออกรวม (ตันสด) 1/

	 2.1		ทุเรียนสด
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
	 2.2		ทุเรียนแช่แข็ง
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)	
	 2.3		ทุเรียนกวน
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
	 2.4		ทุเรียนอบแห้ง
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
 3. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/

	 3.1	ทุเรียนสด
	 3.2	ทุเรียนแช่แข็ง
	 3.3	ทุเรียนกวน
	 3.4	ทุเรียนอบแห้ง

134,783

838,714

643,030

663,066

1,031

16,060

71,810

55,750

120,345
542,778

490,489
22,098

13,303
	2,276	

1,089
	138	

	545	
	431	

45,054
171,058
126,722
790,826

139,082

879,813

676,249

759,828

1,124

15,110

78,160

63,050

188,837
571,516

494,068
30,187

19,982
4,645

	1,518	
	155	

418
	346	

60,742
232,925
102,448
828,682

143,455

937,607

724,730

1,017,097

1,403

12,850

99,860

87,010

270,441
743,300

655,362
45,485

25,987
5,371

	1,211	
	132	

215
	200	

69,405
206,494
108,800
929,071

 9. มาตรฐาน 

 มำตรฐำนสินคำ้เกษตรทุเรียน	มกษ.	3-2556 

 4. คู่ค้าที่ส�าคัญ   
	 4.1	ทุเรียนสด	 จีน	เวียดนำม	ฮ่องกง				
	 4.2	ทุเรียนแช่แข็ง	 จีน	สหรัฐอเมริกำ	ออสเตรเลีย	
	 4.3	ทุเรียนกวน	 รัสเซีย	โครเอเชีย	จีน			
	 4.4	ทุเรียนอบแห้ง	 จีน	ฮ่องกง	สหรัฐอเมริกำ	
5.  คู่แข่งที่ส�าคัญ	 เวียดนำม	มำเลเซีย	ออสเตรเลีย

										เนื้อที่ให้ผล	ปี	2562	เพิ่มขึ้นจำกปี	2561	
เนื่องจำกเกษตรกรขยำยเนื้อที่ปลูก	 ป ี	 2557 
ซึ่งเริ่มให้ผลผลิตในปีนี้ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจำก
ปีท่ีผ่ำนมำ	ส�ำหรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	 เนื่องจำก
สภำพอำกำศเอื้ออ�ำนวย	ต่อกำรออกดอกติดผล	
ประกอบกบัรำคำทเุรยีนอยูใ่นเกณฑ์ดอีย่ำงต่อเนือ่ง	
จูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษำต้นทุเรียนเป็นอย่ำงด ี
ท�ำให้ต้นทุเรียนสมบูรณ์	 ส่งผลให้ผลผลิตในภำพ
รวมเพิ่มขึ้นด้วย

การผลิต

	 1.	ปัจจุบันมีผู้รวบรวมผลผลิต/โรงคัดบรรจ	ุ
(ล้ง)	ที่รับซื้อผลผลิตเพื่อส่งออกไปจีน	 เวียดนำม		
และประเทศอ่ืน	ๆ	เพิม่ขึน้
	 2.	 จีนมีควำมเข้มงวดในกำรน�ำเข้ำมำกขึ้น	
โดยผลไม้ที่น�ำเข้ำจำกไทย	ต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไข
ภำยใต้พิธสีำรว่ำด้วยข้อก�ำหนดกำรส่งออกผลไม้จำก
ไทยไปจนี	โดยผลไม้ต้องมำจำกสวนทีผ่่ำนกำรรบัรอง
มำตรฐำนกำรปฏบัิตทิำงกำรเกษตรท่ีด	ี (GAP)	และ
โรงคดับรรจุต้องผ่ำนกำรรบัรองมำตรฐำน	GMP	และ
ขึน้ทะเบยีนโรงงำนผลติสนิค้ำพชื
							 3.	ตลำดใหม่ทีม่ศัีกยภำพในกำรน�ำเข้ำทุเรียนสด	
ได้แก่		เกำหลใีต้	และสหรฐัอเมรกิำ	
	 4.	ส่งออกทุเรียนสดและแช่แข็งเพิ่มขึ้นจำก 
ปีที่ผ่ำนมำ	 เนื่องจำกตลำดจีนยังมีควำมต้องกำร
อยำ่งต่อเนื่องท�ำให้ล้งเพิ่มกำรส่งออกและเวียดนำม
เพิม่กำรน�ำเข้ำจำกไทยเพือ่ท�ำกำรส่งออก

การตลาด

	 1.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบำย 
ส่งเสริมกำรปลูกในเขตพ้ืนท่ีเหมำะสม	 (Zoning) 
และตำมแผนที่เกษตร	(Agri	-	Map)	รวมทั้งส่งเสริม
ระบบกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้ได้	ตำมมำตรฐำน 
GAP	 เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต	และเพื่อให้ผลผลิต 
มีคุณภำพตรงกับควำมต้องกำรของตลำด	
	 2.	ด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์พัฒนำผลไม้ไทย
ปี	2558-2564	ใน	5	ยุทธศำสตร์	ได้แก่	กำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรผลิต	ด้ำนกำรตลำด	กำรวิจัยและ
พัฒนำ	พัฒนำองค์กรและเกษตรกร	และกำรพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมลูสำรสนเทศ	พร้อมกบักำรขบัเคล่ือน 
ยุทธศำสตร์พัฒนำผลไม้	 เป็นรำยภำคโดยเน้นเร่ือง
คุณภำพและควำมปลอดภัยเป็นส�ำคัญ		
	 3.	บริหำรจัดกำรอุปทำนให้สมดุลสอดคล้อง
กับอุปสงค์ในระดับจังหวัด	โดยกำรกระจำยผลผลิต
ออกนอกแหล่งผลิต	กำรส่งเสริมกำรแปรรูป	และ
กำรสนับสนุนกำรส่งออก		 	
 

มาตรการ

การผลิต การค้า

ทุเรียน
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หน่วย:ร้อยละ

จนัทบุร ีนครศรธีรรมราช 

ชุมพร ตราด ระยอง

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

0.55  0.68 4.40 18.35 16.95 11.11 18.48 23.17 4.90 1.26 0.07 0.08

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมงัคุดของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 20,000

5,001 - 20,000

2,001 - 5,000 

≤ 2,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

หน่วย:ร้อยละ

จนัทบุร ีนครศรธีรรมราช 

ชุมพร ตราด ระยอง

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

0.55  0.68 4.40 18.35 16.95 11.11 18.48 23.17 4.90 1.26 0.07 0.08

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมงัคุดของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 20,000

5,001 - 20,000

2,001 - 5,000 

≤ 2,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

หน่วย:ร้อยละ
ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

หน่วย:ร้อยละ

จนัทบุร ีนครศรธีรรมราช 

ชุมพร ตราด ระยอง

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

0.55  0.68 4.40 18.35 16.95 11.11 18.48 23.17 4.90 1.26 0.07 0.08

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมงัคุดของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 20,000

5,001 - 20,000

2,001 - 5,000 

≤ 2,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก
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รายการ 2560 2561 2562 2/

 

รายการ 2560 2561 2562
 

ที่มา: 1/	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร
 2/	ข้อมูลกำรส่งออกป	ี2562	จำกกำรประมำณกำร	โดยส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร		ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
หมายเหตุ:  กำรผลิต	ข้อ	1-5		ปี	2562	ข้อมูลเบื้องต้น      

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

 1. จ�านวนครัวเรือน (ครัวเรือน)

 2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)

 3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่)

 4. ผลผลิต (ตัน)

 5. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)

 6. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)

 7. ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ (บาท/ตนั)  

 มังคุดคละ	

 8. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน)

 2. ส่งออกรวม (ตันสด) 1/

 2.1  มังคุดสด

	 	 ปริมำณ	(ตัน)

	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)

 2.2  มังคุดแช่แข็ง

	 	 ปริมำณ	(ตัน)

	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)

 3. น�าเข้า มังคุดสด

	 ปริมำณ	(ตัน)

	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)

 4. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/

	 4.1	มังคุดสด

	 4.2	มังคุดแช่แข็ง

84,242

454,609

415,599

115,451

278

17,670

40,100

22,430

10,431

205,542

205,468

7,435

74

10

6,093

113

36,186

130,549

86,234

448,069

419,901

185,607

442

20,120

43,570

23,450

16,598

186,268

186,091

7,270

177

19

17,259

373

39,067

109,263

85,786

443,142

425,573

351,740

827

12,990

29,020

16,030

105,284

246,476

246,232

10,041

244

24

0

0

40,838

98,280

 9. มาตรฐาน 

 มำตรฐำนสินคำ้เกษตรมังคุด	มกษ.	2-2556

5. คู่ค้าที่ส�าคัญ   
	 5.1	มังคุดสด	 จีน	เวียดนำม	ฮ่องกง		 	 	
	 5.2	มังคุดแช่แข็ง	 ไต้หวัน		เกำหลีใต้		สหรัฐอเมริกำ			
6. คู่แข่งที่ส�าคัญ	 อินโดนีเซีย	เวียดนำม

	 เนื้อท่ีให้ผล	ปี	2562	 เพิ่มข้ึนจำกปี	 	2561	

เนื่องจำกมังคุด ท่ีปลูกในป ี 	 2555	 เริ่มทยอย 

ให้ผลผลิตในปีน้ี	 ส�ำหรับผลผลิตต่อไร ่เ พ่ิมขึ้น

เนื่องจำกเกษตรกรดูแลดี	 มังคุดออกดอกและ 

ติ ดผลมำกกว ่ ำป ี 	 2561 	 ส ่ งผล ให ้ ผลผลิ ต 

ในภำพรวมเพิ่มขึ้นด้วย	

การผลิต

	 	 	 	 	 	1.	ปัจจุบันมีผู้รวบรวมผลผลิต/โรงคัดบรรจ	ุ

(ล้ง)	 เข้ำมำรวบรวมเพื่อส่งออกไปประเทศจีน	และ

ประเทศอื่น	ๆ	เพิ่มขึ้น

	 2.	ส่งออกเพิ่มข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำ	 เนื่องจำก

ตลำดจีนยังมีควำมต้องกำรอย่ำงต่อเนื่อง	

	 3.	 จีนมีควำมเข้มงวดในกำรน�ำเข้ำมำกขึ้น 

โดยผลไม้ที่น�ำเข้ำจำกไทย	ต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไข

ภำยใต้พิธีสำรว่ำด้วยข้อก�ำหนดกำรส่งออกผลไม้

จำกไทยไปจีน	 โดยผลไม้ต้องมำจำกสวนที่ผ่ำน 

กำรรับรองมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี	

(GAP)	 และโรงคัดบรรจุต ้องผ ่ำนกำรรับรอง

มำตรฐำน	 GMP	 และขึ้นทะเบียนโรงงำนผลิต 

สินค้ำพืช

	 4.	ตลำดใหม่ที่มีศักยภำพส�ำหรับมังคุดสด	

ได้แก่	เกำหลีใต้	ญี่ปุ่น	

การตลาด

	 	 	 	 	 	1.	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบำย 

ส่งเสรมิกำรปลูก	ในเขตพืน้ท่ีเหมำะสมตำม	Agri	-	Map	

รวมทั้งส่งเสริมระบบกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

ให้ได้ตำมมำตรฐำน	GAP	 เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต		

และเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภำพตรงกับควำมต้องกำร

ของตลำด

						2.	ด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์พัฒนำผลไม้ไทย	

ปี	2558-2564	ใน	5	ยทุธศำสตร์	ได้แก่	กำรบรหิำร 

จัดกำรด้ำนกำรผลิต	ด้ำนกำรตลำด	กำรวิจัยและ

พฒันำ	พฒันำองค์กรและเกษตรกร	และกำรพฒันำ 

ระบบฐำนข้อมลูสำรสนเทศ	พร้อมกบักำรขบัเคลือ่น

ยุทธศำสตร์พัฒนำผลไม้เป็นรำยภำค	 โดยมุ่งเน้น

กำรผลิตที่มีคุณภำพได ้มำตรฐำนผลไม ้และ 

กำรสร้ำงมูลคำ่เพิ่มเป็นส�ำคัญ	

						3.	บริหำรจัดกำรอุปทำนให้สมดุลสอดคล้องกับ

อุปสงค์ในระดับจังหวัด	 โดยกำรกระจำยผลผลิต

ออกนอกแหล่งผลิต	กำรส่งเสริมกำรแปรรูปและ

กำรสนับสนุนกำรส่งออก	

มาตรการ

การผลิต การค้า

มังคุด
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หน่วย:ร้อยละ
ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

จนัทบุร ีตราด สุราษฎรธ์านี 

นราธวิาส นครศรธีรรมราช

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

0.20    0.15 0.64 14.84 25.44 21.00 13.33 12.19 11.18    1.01      0.02

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 5,000

2,001 - 5,000

501 - 2,000 

≤ 500

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

หน่วย:ร้อยละ
ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

จนัทบุร ีตราด สุราษฎรธ์านี 

นราธวิาส นครศรธีรรมราช

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

0.20    0.15 0.64 14.84 25.44 21.00 13.33 12.19 11.18    1.01      0.02

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 5,000

2,001 - 5,000

501 - 2,000 

≤ 500

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

หน่วย:ร้อยละ
ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

หน่วย:ร้อยละ
ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

จนัทบุร ีตราด สุราษฎรธ์านี 

นราธวิาส นครศรธีรรมราช

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

0.20    0.15 0.64 14.84 25.44 21.00 13.33 12.19 11.18    1.01      0.02

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 5,000

2,001 - 5,000

501 - 2,000 

≤ 500

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก
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รายการ 2560 2561 2562
 

รายการ 2560 2561 2562
 

ที่มา:  1/	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร    
หมายเหตุ: 1.	กำรผลิต	ข้อ	1-5	ปี	2562		ข้อมูลเบื้องต้น	 	
	 2.	อัตรำแปลง	 1.เงำะสด	1.34	กก.					 =	 เงำะบรรจุภำชนะอัดลม	1	กก.		 	
	 	 2.เงำะสด	0.734	กก.	 =				 เงำะสอดไส้สับปะรดในน�้ำเชื่อม	1	กก.     

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน   
เก็บเกี่ยว:  ม.ค.-พ.ย. (พ.ค.-มิ.ย. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)

 1. จ�านวนครัวเรือน (ครัวเรือน)

 2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)

 3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่)

 4. ผลผลิต (ตัน)

 5. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)

 6. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)

 7. ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ (บาท/ตนั)

 เงำะโรงเรียน

 8. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน)

 2. ส่งออกรวม (ตันสด) 1/

	 2.1	เงำะสด

	 	 ปริมำณ	(ตัน)

	 	 มูลค่ำ	(ลำ้นบำท)

	 2.2	เงำะบรรจุภำชนะอัดลม

	 	 ปริมำณ	(ตัน)

	 	 มูลค่ำ	(ลำ้นบำท)

	 2.3		เงำะสอดไส้สับปะรด

	 	 ในน�้ำเชื่อม	

	 	 ปริมำณ	(ตัน)

	 	 มูลค่ำ	(ลำ้นบำท)

 3. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/

	 3.1	เงำะสด								

	 3.2	เงำะบรรจุภำชนะอัดลม	

	 3.3	เงำะสอดไส้สับปะรด

	 	 ในน�้ำเชื่อม  

46,020

257,337

244,469

247,625

1,013

10,180

	25,390	

	15,210	

228,480

15,733

9,333

183.17

	2,199	

	140.96	

 

4,699	

	189.58	

19,626

64,102

40,345

45,723

240,446

225,919

259,402

1,148

9,690

	23,140	

	13,450	

243,336

15,964

7,983

170.11

	2,896	

	190.66	

	5,579	

	188.94	

21,309

65,835

33,869

43,077

235,380

218,506

279,036

1,277

9,120

	24,220	

	15,100	

257,701

22,465

15,912

293.97

	2,527	

	154.62	

	4,308	

	155.12	

18,475

61,177

36,007

 9. มาตรฐาน 

 มำตรฐำนสินค้ำเกษตรเงำะ	มกษ.	12-2549	 	

 4. คู่ค้าที่ส�าคัญ   

	 4.1	เงำะสด	 เวยีดนำม	จีน	สหรฐัอำหรบัเอมเิรตส์		

	 4.2	เงำะบรรจุภำชนะอัดลม	 จีน	เมียนมำ	กัมพูชำ						 	

	 4.3	เงำะสอดไส้สับปะรดในน�้ำเชื่อม		 สหรัฐอเมริกำ	สิงคโปร์	จีน	 	

5.  คู่แข่งที่ส�าคัญ	 อินโดนีเซีย	เวียดนำม	 	

	 	 	 	 	 	 	 เนื้อท่ีให้ผล	ปี	2562	ลดลง	จำกปี	2561		
เนื่องจำกเกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นท่ีสวนเงำะ 
ไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน	เช่น	ทุเรียน	ส�ำหรับผลผลิต
ต ่อไร ่เพิ่มขึ้นเนื่องจำกแหล่งผลิตที่ส�ำคัญของ
ประเทศ	 มีสภำพอำกำศเอื้ออ�ำนวย	 อยู ่ในช่วง 
ติดดอกออกผล	ประกอบกับเกษตรกรดูแลรักษำดี 
ส่งผลให้ผลผลิตในภำพรวมเพิ่มขึ้นด้วย

การผลิต

	 1.	 เงำะส่วนใหญ่ผลิตเพื่อบริโภคภำยใน 
ประเทศมำกกว่ำร้อยละ	 90	และที่เหลือแปรรูป
เพื่อกำรส่งออก	
							 2.	 ตลำดใหม่ท่ีมีศักยภำพในกำรน�ำเข ้ำ 
เงำะสด	 ได้แก่	 ลำว	 และกำตำร์	 เงำะสอดไส้
สับปะรดในน�้ำเชื่อม	ได้แก่	ออสเตรเลีย
	 3.	ปริมำณกำรส่งออกเงำะสดเพิ่มขึ้นจำกปี
ที่ผ ่ำนมำ	 เนื่องจำกควำมต้องกำรของตลำดจีน
ขยำยตัวเพิ่มขึ้น

การตลาด

	 1.	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบำย 
ส่งเสรมิกำรปลกูในเขตพืน้ทีเ่หมำะสม	ตำม	Agri-Map 
รวมทั้งส่งเสริมระบบกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ให ้ ได ้ตำม	 มำตรฐำน	 GAP	 เพื่ อลดต ้นทุน 
กำรผลิต	 และเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภำพตรงกับ 
ควำมต้องกำรของตลำด
	 2.	ด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์พัฒนำผลไม้ไทย
ปี	2558	-	2564	ใน	5	ยทุธศำสตร์	ได้แก่	กำรบรหิำร
จัดกำรด้ำนกำรผลิต	ด้ำนกำรตลำด	กำรวิจัยและ
พฒันำ	พฒันำองค์กรและเกษตรกร	และกำรพฒันำ
ระบบฐำนข้อมลูสำรสนเทศ	พร้อมกบักำรขบัเคลือ่น
ยุทธศำสตร์พัฒนำผลไม้เป็นรำยภำค	 โดยมุ่งเน้น
กำรผลิตที่มีคุณภำพได ้มำตรฐำนผลไม ้ 	 และ 
กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มเป็นส�ำคัญ	
	 3.	บริหำรจัดกำรอุปทำนให้สมดุลสอดคล้อง
กับอุปสงค์ในระดับจังหวัด	โดยกำรกระจำยผลผลิต	
ออกนอกแหล่งผลิต	กำรส่งเสริมกำรแปรรูป	และ
กำรสนับสนุนกำรส่งออก			

มาตรการ

การผลิต การค้า

เงาะ
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ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

เชยีงใหม่ น่าน เชยีงราย 

พะเยา สมุทรสงคราม

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

0.59 62.37 33.86 3.10      0.08

หน่วย:ร้อยละ

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกลิน้จีข่องประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 5,000

1,001 - 5,000

≤ 1,000

ไมมี่เนื�อที�เพาะปลูก

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

เชยีงใหม่ น่าน เชยีงราย 

พะเยา สมุทรสงคราม

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

0.59 62.37 33.86 3.10      0.08

หน่วย:ร้อยละ

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกลิน้จีข่องประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 5,000

1,001 - 5,000

≤ 1,000

ไมมี่เนื�อที�เพาะปลูก

หน่วย:ร้อยละ
ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกลิ้นจี่ของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

เชยีงใหม่ น่าน เชยีงราย 

พะเยา สมุทรสงคราม

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

0.59 62.37 33.86 3.10      0.08

หน่วย:ร้อยละ

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกลิน้จีข่องประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 5,000

1,001 - 5,000

≤ 1,000

ไมมี่เนื�อที�เพาะปลูก
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รายการ 2560 2561 2562
 

รายการ 2560 2561 2562
 

ที่มา:  1/	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร
หมายเหตุ: กำรผลิต	ข้อ	1-5	ปี	2562		ข้อมูลเบื้องต้น	     

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน   
เก็บเกี่ยว: เม.ย.- ส.ค. (พ.ค.-มิ.ย. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)

 1. จ�านวนครัวเรือน (ครัวเรือน)

 2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)

 3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่)

 4. ผลผลิต (ตัน)

 5. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)

 6. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)

 7. ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ (บาท/ตนั)

 ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยเกรด	A

 8. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน)
 2. ส่งออก (ตันสด)1/

	 2.1		ลิ้นจี่สด
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
	 2.2		ลิ้นจี่บรรจุภำชนะอัดลม
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
	 2.3		ลิ้นจี่อบแห้ง
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
	 2.4		ลิ้นจี่แช่แข็ง
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
 3. ราคาส่งออก (บาท/ตัน)1/

	 3.1	ลิ้นจี่สด
	 3.2	ลิ้นจี่บรรจุภำชนะอัดลม
	 3.3	ลิ้นจี่อบแห้ง
	 3.4	ลิ้นจี่แช่แข็ง

21,901

122,191

119,099

46,552

	391	

17,450

20,220

2,770

	33,206	
	13,346	

4,900
135

	4,572	
	266	

	5	
	1	

	83	
	9	

	27,558	
	58,224	

	201,837	
	110,732	

19,323

112,038

109,134

48,024

	440	

16,310

22,150

5,840

	37,543	
	10,478	

2,207
58

	4,530	
	282	

	3	
	2	

	140	
	13	

	21,734	
	62,292	

	595,609	
	93,518	

18,524

105,595

102,204

23,032

	225	

26,300

40,010

13,710

	15,203	
	7,829	

1,338
34

	3,562	
	252	

	1	
	0	.41

	34	
	3	

	23,773	
	70,747	

	410,000	
	88,235	

 9. มาตรฐาน 

 มำตรฐำนสินคำ้เกษตรลิ้นจี	่มกษ.	7-2549	 	

 4. คู่ค้าที่ส�าคัญ   
	 4.1	ลิ้นจี่สด	 จีน	อินโดนีเซีย	มำเลเซีย			 	
	 4.2	ลิ้นจี่บรรจุภำชนะอัดลม	 สหรัฐอเมริกำ	มำเลเซีย	อินโดนีเซีย			
	 4.3	ลิ้นจี่อบแห้ง	 สิงคโปร์	เมียนมำ	 	 	
	 4.4	ลิ้นจี่แช่แข็ง	 ฝรั่งเศส	ญี่ปุ่น	 	 	
5. คู่แข่งที่ส�าคัญ	 จีน	เวียดนำม	 	

	 	 	 	 	 	 เนื้อที่ให้ผล	ปี	 2562	ลดลงจำกปี	 2561	
เนื่องจำกเกษตรกรโค่นต้นลิ้นจี่และปรับเปลี่ยนไป
ปลูกพืชอื่นแทน	เช่น	มะม่วง	ล�ำไย	ส้มเขียวหวำน	
และบำงส่วนปรับเปล่ียนพื้นที่	 ไปเป็นที่อยู่อำศัย	
และพื้นท่ีส�ำหรับกำรพำณิชย์	ส�ำหรับผลผลิตต่อไร่
ลดลง	 เนื่องจำกสภำพอำกำศร้อนจัด	 ฝนทิ้งช่วง 
ส่งผลต่อกำรติดดอกออกผลของลิ้นจี่	 นอกจำกนี้
สภำพอำกำศที่ร้อนจัดส่งผลให	้ผลลิ้นจี่ร่วง	ผลแตก	
ผิวไม่สวย	 คุณภำพลิ้นจ่ีลดลง	 ส่งผลให้ผลผลิต 
ในภำพรวมลดลงด้วย

การผลิต

	 1.	ผลผลติล้ินจีส่่วนใหญ่	ประมำณร้อยละ	70	
ใช้บริโภคในประเทศ	 ในรูปผลสดโดยซื้อขำยผ่ำน
พ่อคำ้รวบรวมและจ�ำหน่ำยที่ตลำดไท	และปัจจุบัน	
มีกำรซื้อขำยลิ้นจี่	 ผ่ำนช่องทำงกำรตลำดออนไลน์
มำกขึ้น	ผลผลิตที่เหลือส่งออกไปตลำดต่ำงประเทศ	
	 2.	กำรส่งออกลิน้จีแ่ละผลติภณัฑ์โดยส่วนมำก
อยู ่ในรูป	 ลิ้นจ่ีสด	 และล้ินจี่บรรจุภำชนะอัดลม 
โดยตลำดคู่ค้ำที่ส�ำคัญที่มีศักยภำพส�ำหรับลิ้นจี่สด
ได้แก่	จีน	อินโดนีเซีย	มำเลเซีย	และบรรจุภำชนะ
อัดลม	ได้แก่	สหรัฐอเมริกำ	มำเลเซีย	อินโดนีเซีย								
	 3.	กำรส่งออกลดลงจำกปีทีผ่่ำนมำ	เนือ่งจำก
ปริมำณผลผลิตลดลงและช่วงที่ผลผลิตลิ้นจี่สดออก
สู่ตลำดเปลี่ยนแปลงไป	และตรงกับผลผลิตจีนที่
ออกสู่ตลำด	

การตลาด

	 1.	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบำย 
ส่งเสรมิกำรปลกูในเขตพืน้ทีเ่หมำะสมตำม	Agri	-	Map	
รวมทั้งส่งเสริมระบบกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้
ได้ตำมมำตรฐำน	 GAP	 เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต 
และเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภำพตรงกับควำมต้องกำร
ของตลำด	
	 2.	ด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์พัฒนำผลไม้ไทย
ปี	2558	-	2564	ใน	5	ยทุธศำสตร์	ได้แก่กำรบรหิำร 
จัดกำรด ้ำนกำรผลิต	 ด ้ำนกำรตลำดกำรวิจัย 
และพัฒนำ	 พัฒนำองค์กรและเกษตรกร	 และ 
กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศพร้อมกับ
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์พัฒนำผลไม้เป็นรำยภำค	
โดยมุ่งเน้นกำรผลิตที่มีคุณภำพได้มำตรฐำนผลไม	้
และกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มเป็นส�ำคัญ	
	 3.	บริหำรจัดกำรอุปทำนให้สมดุลสอดคล้อง
กับอุปสงค์ในระดับจังหวัด	โดยกำรกระจำยผลผลิต
ออกนอกแหล่งผลิต	กำรส่งเสริมกำรแปรรูป	และ
กำรสนับสนุนกำรส่งออก		

มาตรการ

การผลิต การค้า

ลิ้นจี่
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ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

นราธวิาส จนัทบุร ีอตุรดติถ ์

ยะลา สงขลา

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

0.06    0.34 0.01 0.01 1.99 4.37 7.55      17.75      43.08     23.31      1.47        0.06   

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน
หน่วย:ร้อยละ

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกลองกองของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 20,000

10,001 - 20,000

2,001 - 10,000

≤ 2,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

นราธวิาส จนัทบุร ีอตุรดติถ ์

ยะลา สงขลา

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

0.06    0.34 0.01 0.01 1.99 4.37 7.55      17.75      43.08     23.31      1.47        0.06   

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน
หน่วย:ร้อยละ

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกลองกองของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 20,000

10,001 - 20,000

2,001 - 10,000

≤ 2,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

หน่วย:ร้อยละ
ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกลองกองของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

นราธวิาส จนัทบุร ีอุตรดติถ ์

ยะลา สงขลา

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

0.06    0.34 0.01 0.01 1.99 4.37 7.55      17.75      43.08     23.31      1.47        0.06   

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน
หน่วย:ร้อยละ

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกลองกองของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 20,000

10,001 - 20,000

2,001 - 10,000

≤ 2,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก
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รายการ 2560 2561 2562
 

รายการ 2560 2561 2562
 

ที่มา:  1/		ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร    
หมายเหตุ: กำรผลิต	ข้อ	1-5	ปี	2562	ข้อมูลเบื้องต้น	  

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

 1. จ�านวนครัวเรือน (ครัวเรือน)

 2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)

 3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่)

 4. ผลผลิต (ตัน)

 5. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)

 6. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)

 7. ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ (บาท/ตนั)

 ลองกอง	เบอร์	1	

 8. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน)

 2. ส่งออก 1/ 

					ลองกองสด

	 	 ปริมำณ	(ตัน)

	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)

 3. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/ 

97,986

300,947

282,348

50,535

179

57,347

39,750

-17,597

48,129

	752	

31.00

41,223

91,766

279,986

266,633

72,151

271

37,002

36,870

-132

67,475

	1,447	

45.53

31,466

86,077

260,330

251,814

117,046

465

22,883

35,340

12,457

110,402

	1,408	

31.60

22,445

 9. มาตรฐาน 

 มำตรฐำนสินคำ้เกษตรลองกอง	มกษ.	11-2549		

 4. คู่ค้าที่ส�าคัญ เวียดนำม		สิงคโปร์			กัมพูชำ	 	

 5. คู่แข่งที่ส�าคัญ	 มำเลเซีย

  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 เนื้อที่ให้ผล	ปี	2562	ลดลงจำกปี	2561	
เนื่องจำกลองกอง	 เป็นพืชแซมกับไม้ผลชนิดอื่น	
เมื่อต ้นไม ้ผลหลักทรงพุ ่มโตชนกัน	 เกษตรกร 
โค่นต้นลองกองทิ้ง	 อีกทั้งหลำยปีที่ผ่ำนมำลองกอง
ให้ผลผลิตน้อย	ไม่คุ้มกับกำรดูแล	เกษตรกรจึงโค่น
เพื่อปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ ให ้ผลตอบแทนที ่
สูงกว่ำ	 เช่น	ทุเรียน	มังคุด	 ส�ำหรับผลผลิตต่อไร่ 
เพิ่มขึ้น	 เนื่องจำกสภำพอำกำศเอื้ออ�ำนวย	รวมทั้ง
ต้นลองกองได้พักต้นสะสมอำหำร	และได้รับน�้ำ
เพียงพอ		ท�ำให้ล�ำต้นสมบูรณ	์กำรติดดอกออกผลดี	
ส่งผลให้ผลผลิตในภำพรวมเพิ่มขึ้นด้วย	

การผลิต

	 1.	 ตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ	 มีควำม		
ต้องกำรอย่ำงต่อเนื่อง	 ส่วนใหญ่ส่งออกไปยัง
ประเทศในอำเซยีน	อย่ำงไรกต็ำมกำรส่งออกขยำยตวั
ไม ่มำกเนื่องจำกมีป ัญหำเรื่องมดและแมลงท่ี 
ติดไปกับช่อผล						
	 2.	 มีกำรกระจำยผลผลิตออกนอกพื้นที ่
3	จังหวัดชำยแดนใต้	โดยกำรเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่
อุปทำน							
	 3.	ตลำดที่มีศักยภำพในกำรน�ำเข้ำลองกอง
และเป็นคู ่ค ้ำส�ำคัญ	 ได้แก่	 เวียดนำม	 สิงคโปร์			
กัมพูชำ		

การตลาด

	 1.	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบำย 
ส่งเสรมิกำรปลกู	ในเขตพืน้ทีเ่หมำะสมตำม	Agri	-Map 
รวมทั้งส่งเสริมระบบกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ให้ได้ตำมมำตรฐำน	GAP	 เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต 
และเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภำพตรงกับควำมต้องกำร
ของตลำด
						2.	ด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์พัฒนำผลไม้ไทย
ปี	2558	-	2564	ใน	5	ยทุธศำสตร์	ได้แก่	กำรบรหิำร 
จัดกำรด ้ำนกำรผลิต	 ด ้ำนกำรตลำดกำรวิจัย 
และพัฒนำ	 พัฒนำองค์กรและเกษตรกร	 และ 
กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศพร้อมกับ 
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์พัฒนำผลไม้เป็นรำยภำค
โดยมุ่งเน้นกำรผลิตที่มีคุณภำพได้มำตรฐำนผลไม	้
และกำรสร้ำงมูลคำ่เพิ่มเป็นส�ำคัญ	
						3.	บริหำรจัดกำรอุปทำนให้สมดุลสอดคล้องกับ
อุปสงค์ในระดับจังหวัด	 โดยกำรกระจำยผลผลิต
ออกนอกแหล่งผลิต	กำรส่งเสริมกำรแปรรูป	และ
กำรสนับสนุนกำรส่งออก	

มาตรการ

การผลิต การค้า

ลองกอง
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สุโขทยั เชยีงใหม่ แพร่     

กําแพงเพชร เชยีงราย

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

19.51 17.04     8.37 3.23 1.51 1.01 1.13 2.95 3.27 7.38 15.56 19.04

หน่วย:ร้อยละ

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกส้มเขียวหวานของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 1,000

201 - 1,000

≤ 200

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

สุโขทยั เชยีงใหม่ แพร่     

กําแพงเพชร เชยีงราย

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

19.51 17.04     8.37 3.23 1.51 1.01 1.13 2.95 3.27 7.38 15.56 19.04

หน่วย:ร้อยละ

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกส้มเขียวหวานของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 1,000

201 - 1,000

≤ 200

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

หน่วย:ร้อยละ
ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกส้มเขียวหวานของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

สุโขทยั เชยีงใหม่ แพร่     

กําแพงเพชร เชยีงราย

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

19.51 17.04     8.37 3.23 1.51 1.01 1.13 2.95 3.27 7.38 15.56 19.04

หน่วย:ร้อยละ

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกส้มเขียวหวานของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 1,000

201 - 1,000

≤ 200

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก
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รายการ 2560 2561 2562
 

รายการ 2560 2561 2562
 

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

 1. จ�านวนครัวเรือน (ครัวเรือน)

 2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)

 3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่)

 4. ผลผลิต (ตัน)

 5. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)

 6. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)

 7. ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ (บาท/ตนั)

 ส้มเขียวหวำนคละ	

 8. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน)

 2. ส่งออก (ตันสด)1/

	 2.1		ส้มเขียวหวำนสด

	 	 ปริมำณ	(ตัน)

	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)

	 2.2	 ส้มแมนดำรินสด

	 	 ปริมำณ	(ตัน)

	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)

	 2.3		ส้มเปลือกบำงอื่น	ๆ	สด

	 	 ปริมำณ	(ตัน)

	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)

	 2.4	 ส้มอื่น	ๆ	สด

	 	 ปริมำณ		(ตัน)

	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)

 3. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/

	 3.1	ส้มเขียวหวำนสด

	 3.2	ส้มแมนดำรินสด

	 3.3	ส้มเปลือกบำงอื่น	ๆ	สด

5,909

100,076

83,548

165,051

1,976

11,492

34,240

22,748

	153,775	

	2,287	

862

17.12

474

12.02

525

33.45

426

15.67

	19,861	

	25,312	

	63,726	

6,013

101,633

94,599

192,024

2,030

11,474

18,380

6,906

	184,899	

	1,149	

409

7.39

481

7.22

111

5.52

148

13.61

	18,062	

	15,008	

	49,874	

	193,770	

	861	

136

2.53

659

10.35

11

0.17

55

2.25

	18,685	

	15,701	

	15,189	

6,128

103,677

98,659

213,609

2,165

11,399

28,440

17,041

 9. มาตรฐาน   
 มำตรฐำนสินคำ้เกษตรส้มเปลือกล่อน	มกษ.	14-2550	
  

 4. คู่ค้าที่ส�าคัญ  

	 4.1	ส้มเขียวหวำนสด	 จีน	เมียนมำ	ลำว			

	 4.2	ส้มแมนดำรินสด	 ฟิลิปปินส์	ลำว	ฮ่องกง	

	 4.3	ส้มเปลือกบำงอื่น	ๆ	สด	 มำเลเซีย	ลำว	เมียนมำ      

5. คู่แข่งที่ส�าคัญ	 จีน	เวียดนำม	ฟิลิปปินส ์

การผลิต การตลาด มาตรการ

การผลิต การค้า

	 	 1.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบำย 
ส่งเสริม	กำรปลูกในเขตพื้นที่ตำมแผนที่เกษตร	
(Agri	 -	Map)	 รวมทั้งส่งเสริมระบบกำรเกษตร		
แบบแปลงใหญ่ซ่ึงปัจจุบันเกษตรกรมีกำรรวมกลุ่ม	
ในพื้นท่ีปลูกส้มที่ส�ำคัญ	 ได้แก่	จังหวัดแพร่	น่ำน	
และสุโขทัย	 โดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้มีกำรผลิตท่ีได้
ตำมมำตรฐำน	GAP	 เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต	และ
เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภำพตรงกับควำมต้องกำร 
ของตลำด																																																												
	 	 2 . เน ้นกำรกระจำยผลผลิตออกนอก 
แหล่งผลิต	 เชื่อมโยงตลำดเพื่อขยำยช่องทำง 
กำรค้ำกบัผู้ประกอบกำรและห้ำงค้ำปลกีขนำดใหญ่ 
(Modern	 Trade)	 และจัดหำสถำนที่จ�ำหน่ำย 
ให้เกษตรกรน�ำผลผลิตมำจ�ำหน่ำยให้ผู ้บริโภค
โดยตรง		
	 	 3 . ส ่ ง เ ส ริ ม และสนั บสนุ นก ำ รจั ดท� ำ 
สินค้ำสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์	 (Geographical 
Indications:	 GI)	 ได ้แก ่ 	 ส ้มบำงมด	 จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร	ส้มสีทอง	จังหวัดน่ำน	 เพื่อเพิ่ม
มูลค่ำและสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น

	 1.	ผลผลติส้มมำกกว่ำร้อยละ	99	มกีำรบรโิภค 
ภำยในประเทศ	และมีกำรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น
เล็กน้อย	 ได้แก่	 น�้ำส้มและแยมส่วนที่เหลือเป็น 
กำรส่งออกไปตลำดตำ่งประเทศ																																																																																														
	 2.	ตลำดส่งออกส้มสดที่มีศักยภำพที่ส�ำคัญ	
ได้แก่	จีน	และฮ่องกง		

ที่มา:  1/	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร    
หมายเหตุ: กำรผลิต	ข้อ	1-5	ปี	2562	ข้อมูลเบื้องต้น	  

ส้มเขียวหวาน

	 เนื้อท่ีให้ผล	ปี	 2562	 เพิ่มข้ึนจำกปี	 2561 
เนื่องจำกเนื้อท่ีปลูกใหม่	 ในปี	2559	เร่ิมให้ผลผลิต
ในปี	2562	ส�ำหรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	 เนื่องจำก
สภำพอำกำศเอื้ออ�ำนวย	ปริมำณน�้ำฝนเพียงพอ 
ต่อกำรเจรญิเตบิโต	ประกอบกบัรำคำส้มเขยีวหวำน
อยู่ในเกณฑ์ดี	 เกษตรกรดูแลและบ�ำรุงรักษำอย่ำงดี	
ส่งผลให้ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น	
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ปทุมธานี เพชรบุร ีชุมพร              

สุราษฎรธ์านี สระบุรี

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกล้วยหอมของประเทศไทย

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

1.60      2.89 4.16 5.19       6.44       8.22       9.31       9.97       10.65     11.88      13.72     15.96

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 2,000

501 - 2,000

201 - 500

≤ 200

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

หน่วย:ร้อยละ

หมายเหตุ : ขอ้มลูร้อยละเก็บเกีย่วรายเดอืนจากกรมส่งเสรมิการเกษตร

ปทุมธานี เพชรบุร ีชุมพร              

สุราษฎรธ์านี สระบุรี

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกล้วยหอมของประเทศไทย

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

1.60      2.89 4.16 5.19       6.44       8.22       9.31       9.97       10.65     11.88      13.72     15.96

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 2,000

501 - 2,000

201 - 500

≤ 200

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

หน่วย:ร้อยละ

หมายเหตุ : ขอ้มลูร้อยละเก็บเกีย่วรายเดอืนจากกรมส่งเสรมิการเกษตร

หน่วย:ร้อยละ
ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกล้วยหอมของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

ปทุมธานี เพชรบุร ีชุมพร              

สุราษฎรธ์านี สระบุรี

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกล้วยหอมของประเทศไทย

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

1.60      2.89 4.16 5.19       6.44       8.22       9.31       9.97       10.65     11.88      13.72     15.96

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

> 2,000

501 - 2,000

201 - 500

≤ 200

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

หน่วย:ร้อยละ

หมายเหตุ : ขอ้มลูร้อยละเก็บเกีย่วรายเดอืนจากกรมส่งเสรมิการเกษตร
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รายการ 2560 2561 2562
 

รายการ 2560 2561 2562
 

ที่มา:  1/	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร		   
หมายเหตุ:  กำรผลิต	ข้อ	1-3	ปี	2562	ข้อมูลพยำกรณ์   

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน     
เก็บเกี่ยว: ม.ค.-ธ.ค. (ต.ค.-ธ.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)    

 1. เนื้อที่ให้ผล (ไร่)

 2. ผลผลิต (ตัน)

 3. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)

 4. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)

 5. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)

 กล้วยหอมทองขนำดใหญ่

 6. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน)

 2. ส่งออก 1/

	 กล้วยหอมสด

	 	 ปริมำณ	(ตัน)

	 	 มูลค่ำ	(ลำ้นบำท)

 3. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/

34,530

111,428

3,227

5,142

11,720

6,578

105,144

	6,284	

	104.10	

	16,566	

37,328

126,542

3,390

4,936

9,830

4,894

117,185

	9,357	

	157.19	

	16,799	

38,019

129,759

3,413

4,959

11,340

6,381

125,284

	4,475	

	92.28	

	20,620	

 7. มาตรฐาน   

 มำตรฐำนสินคำ้เกษตรกล้วย	มกอช.	0006-2548  

4. คู่ค้าที่ส�าคัญ	 จีน	ญี่ปุ่น      

5. คู่แข่งที่ส�าคัญ	 ฟิลิปปินส	์เอกวำดอร์	เบลเยียม	คอสตำริกำ

	 	 	 	 	 	 	 เนื้อที่ให้ผล	ปี	2562	 เพิ่มข้ึนจำกปี	2561	

เนื่องจำกเกษตรกรได้ขยำยพื้นท่ีปลูกในสวนผลไม้	

ที่นำ	และพื้นที่วำ่ง	รวมทั้ง	ได้รับกำรสนับสนุนและ

ส ่งเสริมจำกทำงภำครัฐ	 และเอกชน	 โดยให ้

เกษตรกรเน้นกำรปลูกกล้วยหอมทองแบบปลอด

สำรพิษ	 และให้ได้มำตรฐำนเพื่อกำรส่งออกไป

ตลำดต่ำงประเทศ	ส�ำหรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มข้ึน	

เนื่องจำกสภำพอำกำศเอื้ออ�ำนวย	มีปริมำณน�้ำฝน

เพียงพอต่อกำรเพำะปลูก	 เกษตรกรดูแลรักษำดี 

ส่งผลให้ภำพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้น

การผลิต

						1.	ผลผลิตร้อยละ	97	บริโภคภำยในประเทศ

โดยรูปแบบกำรจ�ำหน่ำยมีผู้รวบรวมท้องถ่ินน�ำไป

จ�ำหน่ำยตลำดกลำงและห้ำงสรรพสินค้ำ	 ส�ำหรับ

กล้วยหอมเกรดรองมีกำรส่งเขำ้โรงงำนแปรรูป							

	 2.	กำรส่งออกกล้วยหอมร้อยละ	75	อยู่ใน

รูปกล้วยหอมสด	 โดยเกษตรกรมีกำรท�ำสัญญำ 

ข้อตกลงซือ้ขำยกบัผูป้ระกอบกำรส่งออกไว้ล่วงหน้ำ																																																																						

						 3.	ตลำดส่งออกกล้วยหอมสดที่ส�ำคัญ	ได้แก่	

จีน	 และญี่ปุ ่น	 ซึ่งมีมูลค่ำกำรส่งออกประมำณ 

ร้อยละ	50	และ	45	ของมลูค่ำกำรส่งออกกล้วยหอม 

ทั้งหมด																																		

	 	 	 	 	4.	ประเทศคู่ค้ำมีกำรใช้มำตรกำรที่มิใช่ภำษี	

เพื่อลดกำรน�ำเข้ำ	 เช่น	มำตรกำรด้ำนสุขอนำมัย

และสุขอนำมัยพืช	 (SPS)	 ข้อก�ำหนดทำงเทคนิค

กำรค้ำ	กำรจ�ำกัดจุดน�ำเขำ้	และกำรรับรองคุณภำพ

และควำมปลอดภัย	เป็นต้น																																											

การตลาด

การผลิต การค้า

มาตรการ

	 1.	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบำย 
ส่งเสริมกำรปลูกในเขตพื้นที่ตำมแผนที่เกษตร 
(Agri	-	Map)	รวมทั้งส่งเสริมระบบ	กำรเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ให้ได้ตำมมำตรฐำน	GAP	 เพื่อลดต้นทุน
กำรผลิต	 และให้ได้มำตรฐำนโรงคัดบรรจุ	 GMP	
เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภำพ	ตรงกับควำมต้องกำรของ
ตลำด	
						2.	ในกรณีผลผลิตกล้วยหอมเกิดกำรกระจุกตัว
ภำครัฐได ้ เร ่งท�ำกำรเชื่อมโยงผู ้ผลิตกับตลำด 
ปลำยทำงและผลักดันผลผลิตเข้ำสู ่กำรแปรรูป 
ให้มำกขึ้น	และจัดสถำนที่ให้เกษตรกรจ�ำหน่ำยให้
กับผู้บริโภคโดยตรง		

กล้วยหอม



พืชผัก
สรุปสถานการณ์การผลิตพืชผัก

	 กระเทียม	 ผลผลิตต่อเนื้อท่ีเพำะปลูกลดลง	
เนื่องจำกแหล่งผลิตที่ส�ำคัญโดยเฉพำะแหล่งผลิตใหญ่ 
ในภำคเหนอืสภำพอำกำศไม่เอือ้อ�ำนวยต่อกำรเจรญิเติบโต
ของกระเทียม	ท�ำให้กระเทียมชะงักกำรเจริญเติบโต 
ไม่ลงหัว	ส่งผลให้ภำพรวมผลผลิตลดลง

	 	 	 	 	 	 	 หอมแดง	 ผลผลิตต่อเนื้อที่ เพำะปลูกลดลง 
เนื่องจำกสภำพภมูอิำกำศไม่เอือ้อ�ำนวย	ฝนตกหนกัสลบั 
กับอำกำศร้อนจัด	 ท�ำให ้หอมแดงเ กิดโรคใบไหม ้ 
โรคแอนแทร็กโนส	 (โรคหมำนอน)	 และหนอนกระทู ้ 
ส่งผลให้ผลผลิตรวมลดลง

	 หอมหัวใหญ่	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพำะปลูกลดลง	
เนื่องจำกในช่วงหอมหัวใหญ่ลงหัวมีฝนตก	 ท�ำให  ้
หอมเน่ำเสียบำงส่วน	ประกอบกับสภำพอำกำศร้อน 
มำเร็ว	 ท�ำให ้หอมหัวใหญ่ชะงักกำรเจริญเติบโต 
หอมมีขนำดเล็กไม่ได้ขนำดตำมต้องกำร	 ส่งผลให  ้
ภำพรวมผลผลิตลดลง

	 	 	 	 	 	 	 	 มันฝรั่ง	 ผลผลิตต่อเนื้อที่ เพำะปลูกลดลง 
เนื่องจำกช่วงเดือนธันวำคม	2561	 -	มกรำคม	2562 
ซึ่งเป็นช่วงท่ีมันฝรั่งลงหัว	 สภำพอำกำศแปรปรวน 
ฝนตกหนักท�ำให้มันฝรั่งเน ่ำเสียหำย	 ประกอบกับ 
เกิดโรคใบไหม้และเช้ือรำ	ส่วนผลผลิตรวมท้ังประเทศ
เพิ่มขึ้นตำมกำรเพิ่มขึ้นของเนื้อที่เพำะปลูก
 



พืชผัก
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ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมากช่วงเดอืนที่เพาะปลูกมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติช่วงเดอืนที่เพาะปลูก

ต.ค. ก.ย.

ปี 2561

เชยีงใหม่ แม่ฮ่องสอน

พะเยา ลําปาง ลําพูน

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

0.11       1.53      13.20     81.32 3.84

0.08       9.71      56.71      32.78 0.73

เน้ือท่ีเพาะปลูกและผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

หน่วย:รอ้ยละ

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทยีมของประเทศไทย

ปีเพาะปลูก 2561/62

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

> 5,000

1,001 - 5,000

≤ 1,000

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมากช่วงเดอืนที่เพาะปลูกมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติช่วงเดอืนที่เพาะปลูก

ต.ค. ก.ย.

ปี 2561

เชยีงใหม่ แม่ฮ่องสอน

พะเยา ลําปาง ลําพูน

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

0.11       1.53      13.20     81.32 3.84

0.08       9.71      56.71      32.78 0.73

เน้ือท่ีเพาะปลูกและผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

หน่วย:รอ้ยละ

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทยีมของประเทศไทย

ปีเพาะปลูก 2561/62

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

> 5,000

1,001 - 5,000

≤ 1,000

หน่วย:ร้อยละ
เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมากช่วงเดอืนที่เพาะปลูกมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติช่วงเดอืนที่เพาะปลูก

ต.ค. ก.ย.

ปี 2561

เชยีงใหม่ แม่ฮ่องสอน

พะเยา ลําปาง ลําพูน

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

0.11       1.53      13.20     81.32 3.84

0.08       9.71      56.71      32.78 0.73

เน้ือท่ีเพาะปลูกและผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

หน่วย:รอ้ยละ

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทยีมของประเทศไทย

ปีเพาะปลูก 2561/62

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

> 5,000

1,001 - 5,000

≤ 1,000
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รายการ 2560 2561 2562
 

รายการ 2559/60 2560/61 2561/62
 

ที่มา: 1/	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร   
หมายเหตุ: 1.	ปีเพำะปลูก	2559/60		2560/61		2561/62	หมำยถึง	ป	ี2560	2561	2562		 	 	 	 	
	 	 2.	อัตรำแปลง:	กระเทียมสด	1	กก.	=	กระเทียมแห้ง	90	วัน		0.346	กก.   

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

 1. จ�านวนครัวเรือน (ครัวเรือน)

 2. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

 3. ผลผลิต (ตัน)

 4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)

 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)

 6. ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ (บาท/ตนั)

 กระเทียมแห้งใหญ่คละ

 7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)

1. ใช้ในประเทศ (ตัน)

2. น�าเข้า 1/

	 ปริมำณ	(ตัน)

	 มูลคำ่	(ล้ำนบำท)

3. ส่งออก 1/

	 3.1		กระเทียมสด	หรือแช่เย็น

	 	 ปริมำณ	(ตัน)

	 	 มูลคำ่	(ล้ำนบำท)

	 3.2		กระเทียมสดแห้งไม่เป็นผง

	 	 ปริมำณ	(ตัน)

	 	 มูลคำ่	(ล้ำนบำท)

	 3.3		กระเทียมแห้งเป็นผง

	 	 ปริมำณ	(ตัน)

	 	 มูลคำ่	(ล้ำนบำท)

4.  ราคาส่งออก (บาท/กก.) 1/

	 4.1	 กระเทียมสด	หรือแช่เย็น

	 4.2		กระเทียมสดแห้งไม่เป็นผง

	 4.3		กระเทียมแห้งเป็นผง

25,682

71,778

69,180

964

28,990

81,650

52,660

127,678

58,961

1,335.86

36

6.53

	66	

	9.37	

76

21.48

176.90

141.39

281.84

27,613

85,914

90,982

1,059

30,910

57,810

26,900

186,473

96,433

1,623.30

245

8.61

	81	

	10.07	

92

18.80

35.84

124.16

	203.90	

25,560

81,941

84,039

1,026

30,510

36,440

5,930

193,385

110,014

1,700.37

33

5.32

	127	

	15.89	

95

14.99

163.02

125.49

	157.00	

 8. มาตรฐาน   

	 ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ 

	 มกษ.	1508-2551	   

5. คู่ค้าที่ส�าคัญ ฟิลิปปินส	์ไต้หวัน	แคนำดำ 

6. คู่แข่งที่ส�าคัญ จีน	สเปน

						เนื้อที่เพำะปลูก	ปี	2562	ลดลงจำกป	ี2561		
เนื่ องจำกรำคำกระเทียมท่ี เกษตรกรขำยได  ้
ปี	 2561	 ไม่จูงใจให้เกษตรกรปลูกเพิ่ม	 ท�ำให้
เกษตรกรบำงส่วนปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น	 ๆ 
ที่รำคำดีกว่ำ	 เช่น	 ข้ำวโพดหวำน	พริก	 เป็นต้น 
ส่งผลให้เนื้อที่เพำะปลูกลดลง	ส�ำหรับผลผลิตต่อไร่
ลดลง	 เนื่องจำกแหล่งผลิตที่ส�ำคัญโดยเฉพำะ 
แหล่งผลิตใหญ่ในภำคเหนือ	 สภำพอำกำศไม  ่
เอื้ออ�ำนวยต ่อกำรเจริญเติบโตของกระเทียม 
ท�ำให้กระเทียมชะงักกำรเจริญเติบโตไม่ลงหัว 
ส่งผลให้ภำพรวมผลผลิตลดลง

การผลิต

						ปี	2562	มีกำรน�ำเขำ้กระเทียมและผลิตภัณฑ	์
จ�ำนวน	110,014	ตัน	มูลค่ำ	1,700.34	ล้ำนบำท	
เพิ่มขึ้นร้อยละ	14.08	และร้อยละ	4.75	ตำมล�ำดับ	
เมื่อเทียบกับปี	 2561	 เนื่องจำกรำคำกระเทียม 
น�ำเข้ำมีรำคำถูกกว่ำรำคำกระเทียมท่ีผลิตภำยใน
ประเทศ	โดยเฉพำะจำกประเทศจีน	
	 ส�ำหรบัรำคำกระเทยีมแห้งใหญ่คละทีเ่กษตรกร
ขำยได้ในช่วง	ปี	2562	เฉลีย่กิโลกรมัละ	36.44	บำท 
ลดลงร้อยละ	 36.96	 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 
ของปี	 2561	 เนื่องจำกมีกำรน�ำเข ้ำกระเทียม 
จำกต่ำงประเทศเข้ำมำขำยแข่งขันเป็นจ�ำนวนมำก	
และมีปัญหำลักลอบน�ำเข้ำ	พ่อค้ำรับซื้อในท้องถิ่น
เองไม่มีควำมมั่นใจในตลำดปลำยทำงจึงเข้ำไป 
รับซื้อผลผลิตจำกเกษตรกรน้อยลง	 และพ่อค้ำ 
บำงรำยไม่มีเงินทุนหมุนเพียงพอในกำรรับซื้อ
ผลผลิต	เพรำะขำดทุนจำกกำรรับซื้อในปี	2561

การตลาด

1.	ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลำดมำก	
	 1)	เร่งกระจำยผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต	
	 2)	ชะลอกำรจ�ำหน่ำยผลผลติ	ในกรณทีีเ่กษตรกร
และสถำบันเกษตรกรมีโรงเรือนส�ำหรับแขวน
ผลผลิตเพื่อรอจ�ำหน่ำย	
	 3)	 บริหำรกำรน�ำเข้ำไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
ผลผลิตภำยในประเทศ
	 4)	ป้องกันและปรำบปรำมกำรลักลอบน�ำเข้ำ	
2.	ในช่วงที่ผลผลิตภำยในประเทศมีน้อยหรือไม่มี	
	 1)	 ควบคุมไม่ให้มีกำรน�ำเข้ำเพื่อกักตุนและ 
เก็งก�ำไร	โดยเฉพำะช่วงก่อนผลผลิตออกสู่ตลำด	
	 2)	ส�ำแดงรำคำน�ำเข้ำให้สอดคล้องกับต้นทุน
ที่แท้จริงและป้องกันกำรลักลอบน�ำเขำ้

มาตรการ

การผลิต การค้า

กระเทียม
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ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมากช่วงเดอืนที่เพาะปลูกมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติช่วงเดอืนที่เพาะปลูก

พ.ค. ม.ิย. ส.ค.ก.ค.

ศรสีะเกษ เชยีงใหม่

พะเยา ลําพูน 

อุตรดติถ์

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562ปี 2561

0.41       0.20       1.54       1.77      3.52      24.52     23.41     36.43      7.74     0.46            

0.10      0.24 1.26 1.50 3.48 17.28     13.73     28.45     30.25      3.69       0.02  

เน้ือท่ีเพาะปลูกและผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

หน่วย:รอ้ยละ

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมแดงของประเทศไทย

ปีเพาะปลูก 2561/62

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

> 1,000

501 - 1,000

≤ 500

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมากช่วงเดอืนที่เพาะปลูกมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติช่วงเดอืนที่เพาะปลูก

พ.ค. ม.ิย. ส.ค.ก.ค.

ศรสีะเกษ เชยีงใหม่

พะเยา ลําพูน 

อุตรดติถ์

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562ปี 2561

0.41       0.20       1.54       1.77      3.52      24.52     23.41     36.43      7.74     0.46            

0.10      0.24 1.26 1.50 3.48 17.28     13.73     28.45     30.25      3.69       0.02  

เน้ือท่ีเพาะปลูกและผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

หน่วย:รอ้ยละ

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมแดงของประเทศไทย

ปีเพาะปลูก 2561/62

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

> 1,000

501 - 1,000

≤ 500

หน่วย:ร้อยละ
เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมแดงของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมากช่วงเดอืนที่เพาะปลูกมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติช่วงเดอืนที่เพาะปลูก

พ.ค. ม.ิย. ส.ค.ก.ค.

ศรสีะเกษ เชยีงใหม่

พะเยา ลําพูน 

อุตรดติถ์

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรก

ปี 2562ปี 2561

0.41       0.20       1.54       1.77      3.52      24.52     23.41     36.43      7.74     0.46            

0.10      0.24 1.26 1.50 3.48 17.28     13.73     28.45     30.25      3.69       0.02  

เน้ือท่ีเพาะปลูกและผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

หน่วย:รอ้ยละ

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมแดงของประเทศไทย

ปีเพาะปลูก 2561/62

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

> 1,000

501 - 1,000

≤ 500
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รายการ 2560 2561 2562
 

รายการ 2559/60 2560/61 2561/62
 

ที่มา:  1/	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร	   
หมายเหตุ: ปีเพำะปลูก	2559/60		2560/61	2561/62	หมำยถึง		ปี	2560	2561	2562   

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

 1. จ�านวนครัวเรือน (ครัวเรือน)
 2. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)
 3. ผลผลิต (ตัน)
 4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)
 6. ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ (บาท/ตนั)
 หอมแดงแห้งขนำดใหญ่	7-15	วัน
 7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน)
 2. น�าเข้า 1/

	 2.1	 หอมแดงสดหรือแช่เย็น
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
	 2.2		หอมแดงแห้ง
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
 3. ส่งออก 1/

	 3.1		หอมแดงสดหรือแช่เย็น
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
	 3.2		หอมแดงแห้ง
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
 4. ราคาส่งออก (บาท/กก.) 1/

						4.1	หอมแดงสดหรือแช่เย็น
						4.2	หอมแดงแห้ง

22,160
57,800

128,873
2,230

12,090

30,490
18,400

122,210

	3,275	
153.11

251
1.93

8,624
197.91

	1,544	
27.36

22.95
17.72

25,775
66,795

166,662
2,495

11,360

18,360
7,000

157,712

	4,436	
157.87

131
0.95

9,592
191.04

	3,925	
58.26

19.92
14.84

22,989
61,203

118,055
1,929

14,380

29,320
14,940

117,717

	8,824	
301.49

0
0.00

8,860
251.25

	303	
6.16

28.36
20.30

 8. มาตรฐาน   

	 	 	 ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำต ิ

	 มกษ.	1509-2551	 	 	

   

 5. คู่ค้าที่ส�าคัญ มำเลเซีย		อินโดนีเซีย		สิงคโปร์	 	

 6. คู่แข่งที่ส�าคัญ ฟิลิปปินส์		เวียดนำม

								เนื้อที่เพำะปลูก		ปี	2562	ลดลงจำกปี	2561	
เนื่องจำกปีนี้ประสบปัญหำภัยแล้งตั้งแต่ต้นฤดู	
และติ ดต ่ อ เ ป ็ น เว ล ำนำนท� ำ ให ้ เ กษตรกร 
ลดพื้นท่ีเพำะปลูก	 โดยเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนที่ให ้
ผลตอบแทนที่ดีกวำ่	เช่น	พริก	หอมแบ่ง	และพืชผัก 
อื่น	ๆ	เป็นต้น	ส�ำหรับผลผลิตต่อไร่ลดลง	เนื่องจำก
สภำพภูมิอำกำศไม่เอื้ออ�ำนวย	ฝนตกหนัก	สลับกับ
อำกำศร้อนจัด	 ท�ำให้หอมแดงเกิดโรคใบไหม  ้
โรคแอนแทร็กโนส	(โรคหมำนอน)	และหนอนกระทู้	
ส่งผลให้ผลผลิตรวมลดลง

การผลิต

	 	 	 	 	 	 ปี	 2562	 มีกำรส่งออกหอมแดงสดหรือ 
แช่เย็นและหอมแดงแห้ง	จ�ำนวน	9,163	ตัน	มูลค่ำ	
257.41	ล้ำนบำท	ปริมำณกำรส่งออกลดลงร้อยละ	
32.21	แต่มูลค่ำเพ่ิมข้ึนร้อยละ	3.25	 เมื่อเทียบกับ 
ปี	 2561	 เนื่องจำกประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็น 
ตลำดส่งออกหลัก	 ยังคงก�ำหนดมำตรกำรกีดกัน 
กำรน�ำเข้ำหอมแดงจำกต่ำงประเทศ	 โดยผู้น�ำเข้ำ 
ยังต ้องด�ำเนินกำรตำมกฎระเบียบและได ้รับ 
ควำมเห็นชอบจำกกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย
						ส�ำหรบัรำคำหอมแดงแห้งขนำดใหญ่	7	-15	วนั 
ที่เกษตรกรขำยได้ในช่วง	ปี	2562	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	
29.32	บำท	 เพิ่มข้ึนร้อยละ	56.69	 เมือ่เทยีบกบั 
ปี	2561	 เนื่องจำกในปี	2562	แหล่งผลิตหอมแดง 
ที่ส�ำคัญในภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคเหนือ
อย่ำงเช่น	 จังหวัดศรีสะเกษ	 ยโสธรและล�ำพูน 
เ กิดโรคระบำดของหอมแดงส ่งผลให ้ผลผลิต 
บำงส่วนได้รับควำมเสียหำย	 ผลผลิตจึงออกสู  ่
ตลำดไม่มำกนัก

การตลาด

1.	ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลำดมำก	
					 1)	เร่งกระจำยผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต	
					 2)	ชะลอกำรจ�ำหน่ำยผลผลติ	ในกรณทีีเ่กษตรกร
และสถำบนัเกษตรกรมโีรงเรอืนส�ำหรับแขวนผลผลิต
เพื่อรอจ�ำหน่ำย	
					 3)	บรหิำรกำรน�ำเข้ำไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลผลติ
ภำยในประเทศ
				 4)	ป้องกันและปรำบปรำมกำรลักลอบน�ำเข้ำ	
2.	ในช่วงที่ผลผลิตภำยในประเทศมีน้อยหรือไม่มี	
				 1)	 ควบคุมไม่ให้มีกำรน�ำเข้ำเพื่อกักตุนและ 
เก็งก�ำไร	โดยเฉพำะช่วงก่อนผลผลิตออกสู่ตลำด	
				 2)	ส�ำแดงรำคำน�ำเข้ำให้สอดคล้องกับต้นทุน
ที่แท้จริงและป้องกันกำรลักลอบน�ำเขำ้
3.	 กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ	กระทรวง
พำณิชย์	 เจรจำกับประเทศอินโดนีเซีย	 เพื่อลด 
ข้อกีดกันกำรน�ำเขำ้หอมแดงจำกประเทศไทย

มาตรการ

การผลิต การค้า

หอมแดง
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พ.ค.

เชียงใหม ่  เชียงราย 

นครสวรรค ์กาญจนบุรี

แมฮ่อ่งสอน   

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อันดับแรก

ปี 2562ปี 2561

1.73  7.17 2.39  32.43 43.52 12.76

ก.ค.ม.ิย.

1.41       8.55    2.04   45.77      38.57 3.66 

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมากช่วงเดอืนที่เพาะปลูกมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติช่วงเดอืนที่เพาะปลูก

เน้ือท่ีเพาะปลูกและผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

หน่วย:รอ้ยละ

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทย

ปีเพาะปลูก 2561/62

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

> 1,500

501 - 1,500

≤ 500

พ.ค.

เชียงใหม ่  เชียงราย 

นครสวรรค ์กาญจนบุรี

แมฮ่อ่งสอน   

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อันดับแรก

ปี 2562ปี 2561

1.73  7.17 2.39  32.43 43.52 12.76

ก.ค.ม.ิย.

1.41       8.55    2.04   45.77      38.57 3.66 

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมากช่วงเดอืนที่เพาะปลูกมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติช่วงเดอืนที่เพาะปลูก

เน้ือท่ีเพาะปลูกและผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

หน่วย:รอ้ยละ

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทย

ปีเพาะปลูก 2561/62

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

> 1,500

501 - 1,500

≤ 500

หน่วย:ร้อยละ
เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

พ.ค.

เชียงใหม ่  เชียงราย 

นครสวรรค ์กาญจนบุรี

แมฮ่อ่งสอน   

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

แหล่งเพาะปลูก

5 อันดับแรก

ปี 2562ปี 2561

1.73  7.17 2.39  32.43 43.52 12.76

ก.ค.ม.ิย.

1.41       8.55    2.04   45.77      38.57 3.66 

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมากช่วงเดอืนที่เพาะปลูกมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติช่วงเดอืนที่เพาะปลูก

เน้ือท่ีเพาะปลูกและผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

หน่วย:รอ้ยละ

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทย

ปีเพาะปลูก 2561/62

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

> 1,500

501 - 1,500

≤ 500
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รายการ 2560 2561 2562
 

รายการ 2560 2561 2562
 

ที่มา:  1/ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร	   
หมายเหตุ: ปีเพำะปลูก	2559/60		2560/61	2561/62	หมำยถึง	ปี	2560		2561	2562   

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

 1. จ�านวนครัวเรือน (ครัวเรือน)

 2. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

 3. ผลผลิต (ตัน)

 4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)

 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)

 6. ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ (บาท/ตนั)

 หอมหัวใหญ่	เบอร	์1

 7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน)

 2. น�าเข้า 1/

	 ปริมำณ		(ตัน)

	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)

 3. ส่งออก 1/

	 ปริมำณ	(ตัน)

	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)

 4. ราคาส่งออก (บาท/กก.) 1/

	 หอมหัวใหญ่สดหรือแช่เย็น

4,115

9,007

31,081

3,451

7,730

14,420

6,690

63,253

37,427

485.04

5,256

	100.43	

19.11

4,363

10,430

36,838

3,532

7,680

9,460

1,780

124,308

90,394

649.27

2,924

	74.87	

25.61

4,311

10,275

34,244

3,333

8,210

10,240

2,030

176,311

144,880

962.76

2,813

	59.25	

21.06 8. มาตรฐาน   

	 ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ 

	 มกษ.	1510-2551

 5. คู่ค้าที่ส�าคัญ ญี่ปุ่น	มำเลเซีย	ลำว 

 6. คู่แข่งที่ส�าคัญ จีน	เนเธอร์แลนด์	 

								เนื้อที่เพำะปลูก	ปี	2562	ลดลงจำกป	ี2561	
เนื่องจำกรำคำหอมหัวใหญ่ท่ีเกษตรกรขำยได้ 
ในปี	 2561	ที่ผ่ำนมำอยู่ในเกณฑ์ต�่ำ	 ไม่จูงใจให้
เกษตรกรหำเมล็ดพันธุ ์มำปลูกเพิ่ม	 ท�ำให ้ป ีนี้
เกษตรกรบำงส่วนปรับลดพื้นท่ี	และเปลี่ยนไปปลูก
ข้ำวโพดหวำนและพืชผักแทน	ส�ำหรับผลผลิตต่อไร่
ลดลง	 เนื่องจำกในช่วงหอมหัวใหญ่ลงหัวมีฝนตก	
ท�ำให้หอมเน่ำเสียบำงส่วน	ประกอบกับสภำพ
อำกำศร ้อนมำเร็ว 	 ท�ำให ้หอมหัวใหญ ่ชะงัก 
กำรเจริญเติบโต	หอมมีขนำดเล็กไม่ได้ขนำดตำม
ต้องกำร	ส่งผลให้ภำพรวมผลผลิตทั้งประเทศลดลง

การผลิต

	 ปี	2562	มกีำรน�ำเข้ำหอมหวัใหญ่และผลิตภณัฑ์	
จ�ำนวน	144,880	ตัน	มูลค่ำ	 962.76	ล้ำนบำท 
เพิ่ม ข้ึนร ้อยละ	 60.28	 และร ้อยละ	 48.28 
ตำมล�ำดับ	 เมื่อเทียบกับปี	 2561	 เนื่องจำกรำคำ
หอมหัวใหญ่ภำยในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นจำก 
ปีที่ผ ่ำนมำ	 จูงใจให้พ ่อค้ำน�ำเข ้ำหอมหัวใหญ่ 
จำกต่ำงประเทศซึง่มรีำคำทีต่�ำ่กว่ำเข้ำมำขำยมำกขึน้
โดยเฉพำะประเทศจีน	
	 	 	 	 	ส�ำหรับรำคำหอมหัวใหญ่เบอร	์1	ที่เกษตรกร
ขำยได้ในช่วงปี	2562	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	10.24	บำท	
เพิ่มขึ้นร ้อยละ	 8.24	 เมื่อ เ ทียบกับป ี 	 2561	
เนื่องจำกผลผลิตภำยในประเทศลดลง	 รวมทั้ง 
ไม ่มีป ัญหำด้ำนคุณภำพ	 ท�ำให ้กำรส ่งออกไป
ประเทศญี่ปุ ่นในช ่วงต ้นฤดูเก็บเกี่ยวสำมำรถ 
ส่งออกได้ดี	และสม�่ำเสมอกว่ำ	ปี	2561	

การตลาด

1.	ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลำดมำก	
						1)	เร่งกระจำยผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต	
	 2)	ชะลอกำรจ�ำหน่ำยผลผลติ	ในกรณทีีเ่กษตรกร
และสถำบนัเกษตรกรมโีรงเรอืนส�ำหรับแขวนผลผลิต
เพื่อรอจ�ำหน่ำย	
	 3)	 บริหำรกำรน�ำเข้ำไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
ผลผลิตภำยในประเทศ	ส�ำหรับกำรน�ำเข้ำภำยใต้
กรอบเขตกำรค้ำเสรีอำเซียน	 (AFTA)	 ให้น�ำเข้ำ 
ได้เฉพำะที่มีด่ำนตรวจพืชและอำหำร	และน�ำเข้ำ 
ได้ในช่วงเดือนสิงหำคมถึงตุลำคม	เท่ำนั้น
						4)	ป้องกันและปรำบปรำมกำรลักลอบน�ำเขำ้	
2.	ในช่วงที่ผลผลิตภำยในประเทศมีน้อยหรือไม่มี	
	 1)	 ควบคุมไม่ให้มีกำรน�ำเข้ำเพื่อกักตุนและ 
เก็งก�ำไร	โดยเฉพำะช่วงก่อนผลผลิตออกสู่ตลำด	
	 2)	ส�ำแดงรำคำน�ำเข้ำให้สอดคล้องกับต้นทุน
ที่แท้จริงและป้องกันกำรลักลอบน�ำเขำ้

มาตรการ

การผลิต การค้า

หอมหัวใหญ่
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พ.ค.

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรกพ.ค. เม.ย.

ตาก เชยีงราย เชยีงใหม่

ลําพูน พะเยา 

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

ปี 2562

0.71 1.58 3.15 0.23 0.10 1.51 1.00 15.98 47.77 27.87 0.10

ปี 2561

เม.ย.

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมากช่วงเดอืนที่เพาะปลูกมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติช่วงเดอืนที่เพาะปลูก

เน้ือท่ีเพาะปลูกและผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

หน่วย:รอ้ยละ

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมนัฝร่ังของประเทศไทย

ปีเพาะปลูก 2561/62

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

> 3,000

501 - 3,000

≤ 500

2.45   3.90 0.33     0.35    3.94 2.59    23.98     41.65     20.69 0.12

พ.ค.

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรกพ.ค. เม.ย.
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ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมนัฝร่ังของประเทศไทย

ปีเพาะปลูก 2561/62

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก

> 3,000

501 - 3,000

≤ 500

2.45   3.90 0.33     0.35    3.94 2.59    23.98     41.65     20.69 0.12

หน่วย:ร้อยละ
เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

พ.ค.

แหล่งเพาะปลูก

5 อนัดบัแรกพ.ค. เม.ย.

ตาก เชยีงราย เชยีงใหม่

ลําพูน พะเยา 

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

ปี 2562

0.71 1.58 3.15 0.23 0.10 1.51 1.00 15.98 47.77 27.87 0.10

ปี 2561

เม.ย.

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมากช่วงเดอืนที่เพาะปลูกมาก

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติช่วงเดอืนที่เพาะปลูก

เน้ือท่ีเพาะปลูกและผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

หน่วย:รอ้ยละ

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมนัฝร่ังของประเทศไทย

ปีเพาะปลูก 2561/62

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะปลูก
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65

รายการ 2560 2561 2562
 

รายการ 2559/60 2560/61 2561/62
 

ที่มา:  1/	International	Trade	Center				2/	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร	   
หมายเหตุ: ปีเพำะปลูก	2559/60		2560/61	2561/62	หมำยถึง	ปี	2560		2561	2562   

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

 1. จ�านวนครัวเรือน (ครัวเรือน)
 2. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)
	 พันธุ์บริโภค
	 พันธุ์โรงงำน
 3. ผลผลิต (ตัน)
	 พันธุ์บริโภค
	 พันธุ์โรงงำน
 4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
	 พันธุ์บริโภค
	 พันธุ์โรงงำน
 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)
	 พันธุ์บริโภค
	 พันธุ์โรงงำน
 6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)
	 พันธุ์บริโภค	เกรด	A
	 พันธุ์โรงงำน
 7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)
	 พันธุ์บริโภค
	 พันธุ์โรงงำน

 1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/

 2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)

 3. ใช้ในประเทศ (ตัน)

 4. น�าเข้า 2/

  ปริมำณ		(ตัน)

	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)

 5. ส่งออก 2/

 ปริมำณ	(ตัน)

	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)

 6. ราคาส่งออก (บาท/กก.) 2/   

7,887
37,858
2,376

35,482
107,103

6,023
101,080

2,829
2,535
2,849

	9,705	
6,526

17,500
11,756

7,795
5,229

13.58

0.04

251,773

149,776

	4,230	

5,106

456.93

89.50

7,687
37,513
2,050

35,463
108,291

5,421
102,870

2,887
2,644
2,901

	9,269	
6,097

16,670
12,197

7,401
6,100

13.38

0.03

269,665

166,475

	4,276	

5,101

512.06

100.38

9,351
45,689
2,761

42,928
127,935

8,416
119,519

2,800
3,048
2,784

	8,190	
6,179

14,960
13,535

6,770
7,355

n.a.

n.a.

301,183

178,334

	4,526	

5,086

540.65

106.30

7. คู่ค้าที่ส�าคัญ กัมพูชำ	สิงคโปร	์ลำว	

 (ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันฝรั่ง) เนเธอแลนด์	ฝรั่งเศส	เยอรมนี	จีน	 	

	 เน้ือท่ีเพำะปลูก	ปี	 2562	 เพิ่มข้ึนจำก 
ปี	 2561	 เนื่องจำกบริษัทผู ้รับซื้อมันฝรั่ง 
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกมันฝร่ังเพิ่มขึ้น 
เพื่อให้ผลผลิตเพียงพอต่อควำมต้องกำรของ
บริษัท	 และรับซื้อผลผลิตในรำคำประกัน 
จงึจงูใจให้เกษตรกรขยำยเนือ้ทีเ่พำะปลกูเพิม่	
โดยเกษตรกรปลูกมันฝ ร่ั งแทนพืช อ่ืน	
ส�ำหรับผลผลิตต่อเนื้อที่ เพำะปลูกลดลง 
เล็กน้อย	เน่ืองจำกช่วงเดือนธนัวำคม	2561-
มกรำคม	 2562	 ว่ำเป็นช่วงมันฝร่ังลงหัว 
สภำพอำกำศแปรปรวน	ฝนตกหนักท�ำให้
หวัมนัฝรัง่เน่ำเสยีหำย	ประกอบกบัเกดิโรคใบไหม้	
และเชื้อรำ	 ส่วนผลผลิตรวมทั้งประเทศ 
เพิ่มขึ้นตำมกำรเพิ่มขึ้นของเนื้อที่เพำะปลูก

การผลิต

	 	 	 	 	 	 ผลผลิตมันฝรั่งพันธุ ์โรงงำนท่ีผลิตได้ในประเทศ 
มีปริมำณไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรใช้ของโรงงำน 
จึงจ�ำเป็นต้องน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศทุกปี	 เพื่อใช้เป็น
วัตถุดิบแปรรูปในอุตสำหกรรมขนมขบเคี้ยว	 โดยปี	2562	
มกีำรน�ำเข้ำมนัฝรัง่สดและผลติภณัฑ์จ�ำนวน	178,334	ตนั	
มูลค่ำ	 4,526	 ล้ำนบำท	 เพิ่มขึ้นร ้อยละ	 7.12	 และ 
ร้อยละ	5.84	เมื่อเทียบกับปี	2561	ตำมล�ำดับ	 เนื่องจำก
อุตสำหกรรมขนมขบเข้ียวมีควำมต้องกำรใช้เพ่ือเป็น
วัตถุดิบแปรรูปเพิ่มขึ้น
						ตลำดน�ำเข้ำที่ส�ำคัญ	ได้แก	่เยอรมนี	สหรำชอำณำจักร	
แคนำดำ	และจนี	โดยมนัฝรัง่สดหรอื	แช่เยน็นัน้	มกีำรก�ำหนด
ให้น�ำเข้ำในช่วงเดือนกรกฎำคมถึงธันวำคม	ของทุกป ี
เพื่อลดผลกระทบในช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลำด	
ส�ำหรับรำคำมันฝร่ังพันธุ์โรงงำนที่เกษตรกรขำยได้ในช่วง
ปี	 2562	 เฉลี่ยกิโลกรัมละ	13.54	บำท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	
10.96		เมื่อเทียบกับป	ี2561	

การตลาด

	 1.	 ส่งเสริมกำรปลูกมันฝรั่งในประเทศ	
ผ่ำนกำรท�ำ	Contract	Farming	ปี	2561-2563																					
	 2.	 เปิดตลำดภำยใต้กรอบองค์กำรกำรค้ำ
โลก	 (WTO)	 ป ี 	 2561-2563	 เปิดตลำด 
หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป	ปีละ	 52,000	ตัน 
อัตรำภำษีในโควตำ	 ร้อยละ	 27	 อัตรำภำษี 
นอกโควตำ	ร้อยละ	125

มาตรการ

การผลิต การค้า

มันฝรั่ง



ไม้ดอก	 กล้วยไม้	มีผลผลิตเพิ่มขึ้นจำกสภำพอำกำศเอ้ืออ�ำนวย	ปริมำณน�้ำเพียงพอต่อกำรเพำะปลูก	 เกษตรกร
ให้กำรดูแลและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต	 เช่น	กำรปรับใช้วัสดุเพื่อลดต้นทุน	และควบคุมปริมำณน�้ำให้เพียงพอ 
ส่งผลให้ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น

สรุปสถานการณ์การผลิตกล้วยไม้



ไม้ดอก
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ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

นครปฐม สมุทรสาคร กรุงเทพฯ 

ราชบุรี กาญจนบุรี

ธ.คพ.ยต.คก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.ค

แหล่งเพาะเลี้ยง

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะเลีย้งกล้วยไม้ของประเทศไทย

8.05     8.04       7.70 6.67 6.66 8.41 10.45  9.33 9.34 8.89 8.19 8.27

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

หมายเหตุ : ขอ้มลูรอ้ยละเกบ็เกีย่วรายเดอืนจากกรมสง่เสรมิการเกษตร

เน้ือท่ีเพาะเลีย้ง (ไร่)

> 1,000

201 - 1,000

≤ 200

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะเล้ียง

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติ

นครปฐม สมุทรสาคร กรุงเทพฯ 

ราชบุรี กาญจนบุรี

ธ.คพ.ยต.คก.ยส.คก.คม.ิยพ.คเม.ยม.ีคก.พม.ค

แหล่งเพาะเลี้ยง

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

ผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะเลีย้งกล้วยไม้ของประเทศไทย

8.05     8.04       7.70 6.67 6.66 8.41 10.45  9.33 9.34 8.89 8.19 8.27

ช่วงเดอืนที่เกบ็เกี่ยวผลผลติมาก

หมายเหตุ : ขอ้มลูรอ้ยละเกบ็เกีย่วรายเดอืนจากกรมสง่เสรมิการเกษตร

เน้ือท่ีเพาะเลีย้ง (ไร่)

> 1,000

201 - 1,000

≤ 200

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะเล้ียง

หน่วย:ร้อยละ
ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)เนื�อที�เพาะเลี �ยง (ไร่)

> 1,000

201 - 1,000

≤ 200

ไม่มีเนื�อที�เพาะเลี�ยง
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รายการ 2560 2561 2562
 

ที่มา:  1/	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร	   
หมายเหตุ: 1.	กำรผลิต	ข้อ	1-3	ปี	2561	ข้อมูลเบื้องต้น																				
	 2.	อัตรำแปลง:	33	ช่อ	=	1	กิโลกรัม							   

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

 1. เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

 2. ผลผลิต (ตัน)

 3. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)

 4. ต้นทุนการผลิต (บาท/กก.)

 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ช่อ)

 6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ช่อ)

	 6.1	ก้ำนช่อดอกยำว	35	-	40	ซม.

	 6.2	ก้ำนช่อดอกยำว		40	-	50	ซม.

	 6.3	ก้ำนช่อดอกยำว		55	-	60	ซม.

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน)              
 2. น�าเข้า 1/

	 2.1		ดอกกล้วยไม้
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ลำ้นบำท)
	 2.2		กิ่งและต้นกล้วยไม้
	 	 ปริมำณ	(พันต้น)
	 	 มูลค่ำ	(ลำ้นบำท)
 3. ส่งออก 1/

	 3.1		ดอกกล้วยไม้
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ลำ้นบำท)
	 3.2		กิ่งและต้นกล้วยไม้
	 	 ปริมำณ	(พันต้น)
	 	 มูลค่ำ	(ลำ้นบำท)
 4. ราคาส่งออก 1/

 4.1		ดอกกล้วยไม้	(บำท/กก.)
	 4.2		กิ่งและต้นกล้วยไม้	(บำท/ต้น)

		21,334	

	46,015	

	2,157	

	56.72	

	1.72	

1.33

1.95

2.66

21,811

4.68
0.56

1,489
20.28

24,209
2,222.87

28,933
563.38

91.82
19.47

	21,631	

	48,147	

	2,226	

	54.68	

	1.66	

1.35

1.83

2.34

23,437

3.81
3.12

1,285
17.46

23,717
2,287.03

32,773
536.07

96.43
16.36

	21,521	

	48,539	

	2,255	

	53.72	

	1.63	

1.34

2.00

2.95

19,232

7.97
7.41

792
11.76

23,087
2,165.43

31,881
488.65

93.79
15.33

 7. มาตรฐาน   

	 ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ

	 มกษ.	5001-2552  

5. คู่ค้าที่ส�าคัญ   
	 ดอกกล้วยไม้	 สหรัฐอเมริกำ	ญี่ปุ่น	จีน		อิตำล	ี
	 	 	 	 สหภำพยุโรป	 	
	 กิ่งและต้นกล้วยไม้	 สหรัฐอเมริกำ			ญี่ปุ่น		เนเธอร์แลนด์		
	 	 	 	 เวียดนำม  
6. คู่แข่งที่ส�าคัญ   
	 ดอกกล้วยไม้	 เนเธอร์แลนด์		ไต้หวัน		 	
	 กิ่งและต้นกล้วยไม้	 เวียดนำม		ไต้หวัน  

	 เนื้อท่ีเก็บเก่ียว	ปี	2562	ลดลงจำกปี	2561 
เนือ่งจำกรำคำทีเ่กษตรกรขำยได้ในปี	2561	ลดต�ำ่ลง
จำกปี	 2560	 โดยในปี	 2560	ขำยได้กิโลกรัมละ	
64.35	บำท	และในปี	 2561	ขำยได้กิโลกรัมละ	
60.39	บำท	ส่งผลให้ในปี	2562	เกษตรกรบำงส่วน 
ลดกำรปลูกกล้วยไม้ลง	และปล่อยพื้นที่ว่ำง	ส�ำหรับ
ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้นจำกสภำพอำกำศเอื้ออ�ำนวย	
ปริมำณน�้ำเพียงพอต่อกำรเพำะปลูก	 เกษตรกร
ให้กำรดูแลและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต	 เช่น 
กำรปรบัใช้วสัดเุพือ่ลดต้นทนุ	และควบคมุปริมำณน�ำ้
ให้เพียงพอ	ส่งผลให้ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น

การผลิต

	 1.	กำรส่งออกส่วนใหญ่เป็นกล้วยไม้เขตร้อน	
ได้แก่	สกลุหวำย	สกลุมอคคำรำ	และสกลุออนซเิดยีม	
	 2.	 ประเทศคู ่ค ้ำที่ส�ำคัญของไทย	 ได้แก่	
สหรัฐอเมริกำ	ญี่ปุ่น	จีน	อิตำลี	และสหภำพยุโรป
						 3.	ปี	 2562	ปริมำณและมูลค่ำกำรส่งออก 
ดอกกล้วยไม้	 ลดลงร้อยละ	 2.66	 และ	 5.32 
ตำมล�ำดับ	ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำก	สหรัฐอเมริกำ 
ได้ยกเลิกสิทธิพิเศษทำงภำษีศุลกำกร	 (GSP)	ส่งผล
ให้ปริมำณกำรส่งออกดอกกล้วยไม้ของไทยไปยัง
สหรัฐอเมริกำลดลง	

การตลาด

						1.	ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี
	 2.	 ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กำรผลิต
ระหว่ำงกลุ่มเกษตรกร	และนักวิชำกำรจำกภำครัฐ
และสถำบันกำรศึกษำ
					3.	ภำครัฐร่วมกับเกษตรกรและผู้ประกอบกำร	
วำงแผนกำรผลิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
ทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพ
	 	 	 	 	4.	ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตกล้วยไม้ให้ได้
มำตรฐำน	GAP	 รวมถึงโรงรวบรวมและกำรคัด
บรรจุที่มีมำตรฐำน	GMP

มาตรการ

การผลิต การค้า

กล้วยไม้ตัดดอก 



ปศุสัตว์
สรุปสถานการณ์การผลิตปศุสัตว์

	 ปศุสัตว์ในปี	 2562	สินค้ำที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น	 ได้แก่ 
ไก่เนื้อ	 โคเน้ือ	 และโคนม	 ในขณะที่สุกร	 และไข่ไก่มีผลผลิต
ลดลง
	 สุกร	 ผลผลิตลดลง	 เนื่องจำกในปี	 2561	ประสบ
ปัญหำรำคำตกต�่ำ	 และรำคำต�่ำกว่ำต้นทุนกำรผลิตท�ำให้
เกษตรกรประสบปัญหำขำดทุนอย่ำงหนัก	จึงส่งผลให้ผลผลิต
ในปี	2562	ลดลง

 

	 	 	 	 	 ไข่ไก่	 ผลผลิตลดลง	 เนื่องจำกมีมำตรกำรปรับสมดุล
ปริมำณไข่ไก่ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด	และ 
มีกำรปรับลดกำรน�ำเข้ำพ่อ	แม่พันธุ์	พร้อมท้ังปลดแม่ไก่ไข่
ยืนกรงเพื่อให้ปริมำณไก่ไข่ยืนกรงในระบบอยู่ในภำวะสมดุล

	 ไก่เนื้อ	ผลผลิตเพิ่มขึ้น	เนื่องจำกมีกำรขยำยกำรผลิต
เพ่ือรองรับควำมต้องกำรบริโภคและกำรส่งออกที่เพิ่มขึ้น 
ทั้งตลำดญี่ปุ่น	สหภำพยุโรป	และกลุ่มประเทศในอำเซียน

	 โคเน้ือ	 ผลผลิตเพิ่มขึ้น	 เนื่องจำกเกษตรกรขยำย 
กำรเลี้ยงเพิ่มขึ้น	 เพื่อรองรับควำมต้องกำรบริโภคท้ังใน
ประเทศและตลำดส่งออกประเทศเพื่อนบ้ำนที่ขยำยตัวเพิ่มข้ึน	
รวมทั้งมีโครงกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงโคเนื้อจำกภำครัฐ

	 โคนม	ผลผลิตเพิ่มขึ้นตำมจ�ำนวนลูกโคนมที่เกิดใหม่
ในรอบปี	และจ�ำนวนแม่โครีดนมเพ่ิมข้ึนจำกแม่โคสำวที่เข้ำมำ
ทดแทน	 เน่ืองจำกรำคำน�้ำนมดิบอยู่ในเกณฑ์ดี	จึงจูงใจให้เกษตรกรพัฒนำกำรเลี้ยงโคนม	โดยกำรบริหำรจัดกำร
ฟำร์มให้เป็นระบบตำมมำตรฐำนฟำร์มที่ด	ีและเพิ่มประสิทธิภำพกำรเลี้ยง	โดยกำรปลดแม่โครีดนมที่ให้ผลผลิตน้อย	
และสุขภำพไม่ดีออกจำกฟำร์ม	รวมทั้งเน้นเรื่องอำหำรในกำรเลี้ยงโคนม	ส่งผลให้ปริมำณน�้ำนมดิบเพิ่มขึ้น



ปศุสัตว์
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หน่วย:รอ้ยละ

ราชบุรี  นครปฐม ฉะเชิงเทรา 

เชียงใหม ่  ชลบุรี

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

แหล่งผลติ

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

8.42    8.36       8.25    8.29     8.22   8.34    8.41    8.37       8.37    8.31 8.37    8.29    

ช่วงเดอืนที่มปีรมิาณการผลติ

ปริมาณการผลิตรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งผลติสุกรของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

ไม่มีการเล้ียง

> 200,000

50,001 - 200,000

20,001 - 50,000

≤ 20,000

หน่วย:รอ้ยละ

ราชบุรี  นครปฐม ฉะเชิงเทรา 

เชียงใหม ่  ชลบุรี

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

แหล่งผลติ

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

8.42    8.36       8.25    8.29     8.22   8.34    8.41    8.37       8.37    8.31 8.37    8.29    

ช่วงเดอืนที่มปีรมิาณการผลติ

ปริมาณการผลิตรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งผลติสุกรของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

ไม่มีการเล้ียง

> 200,000

50,001 - 200,000

20,001 - 50,000

≤ 20,000

หน่วย:ร้อยละ
ปริมาณการผลิตรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งผลิตสุกรของประเทศไทย

จ�านวนตวัท่ีเลีย้ง (ตวั)

หน่วย:รอ้ยละ

ราชบุรี  นครปฐม ฉะเชิงเทรา 

เชียงใหม ่  ชลบุรี

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

แหล่งผลติ

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

8.42    8.36       8.25    8.29     8.22   8.34    8.41    8.37       8.37    8.31 8.37    8.29    

ช่วงเดอืนที่มปีรมิาณการผลติ

ปริมาณการผลิตรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งผลติสุกรของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะปลกู (ไร่)

ไม่มีการเล้ียง

> 200,000

50,001 - 200,000

20,001 - 50,000

≤ 20,000
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รายการ 2560 2561 2562
 

ที่มา:  1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกำ			2/	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร
หมายเหตุ: 1.	กำรผลิต	ข้อ	1-3	ปี	2560-2562	ข้อมูลเบื้องต้น	
	 2.	อัตรำแปลง	สุกรมีชีวิต	1	ตัว	คิดน�้ำหนัก	100	กก.	เป็นซำกสุกรช�ำแหละบริโภคได้	=	90	กก.	 	 	 	 	 	 	
   

ระยะเวลาขุน 4-5 เดือน   

 1. จ�านวนครัวเรือน (ครัวเรือน)
 2. จ�านวนสุกร ณ ต้นปี (ตัว)
 3. ปริมาณการผลิต (ตัว)
 4. ต้นทุนการผลิตสุกรขุน (บาท/กก.) 
 5. ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ (บาท/กก.)
	 สุกร	นน.	100	กก.ขึ้นไป
 6. ผลตอบแทนสทุธ ิ(บาท/กก.)

 7. มาตรฐาน
	 7.1		ฟำร์มสุกร:	 มำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส�ำหรับฟำร์มสุกร		
	 	 มกษ.6403-2552	 	 	
	 7.2	เนื้อสุกร:	 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม	สุกรสดแช่เย็นและ 
	 	 เยือกแข็ง	มกษ.6000-2547	 	 	
				7.3		โรงฆ่ำสุกร:	มำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส�ำหรับโรงฆำ่สุกร		
	 	 มกษ.9009-2549

 1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/

 2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)

 3. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน)

 4. ส่งออก 2/

  4.1		เนื้อสุกร

	 	 ปริมำณ	(ตัน)

	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)

	 4.2		ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร

	 	 ปริมำณ	(ตัน)

	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)

 5. ราคาส่งออก (บาท/กก.) 2/

 5.1		เนื้อสุกร

	 5.2		ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร						

 6. คู่ค้าที่ส�าคัญ

167,869
7,545,716

19,764,889
60.94

59.01
-1.93

8.30

0.13

1.42

2,392

146.77

	8,489	

	1,950.46	

61

230

171,877
7,861,348

20,802,864
61.24

55.68
-5.56

8.45

0.12

1.50

2,388

178.08

	7,981	

	1,920.74	

75

241

173,437
7,651,231

20,484,350
66.66

66.52
-0.14

9.40

0.16

1.43

7,186

779.07

	7,969	

	2,057.16	

108

258

	 6.1	 เนื้อสุกร	 ฮ่องกง	สปป.ลำว	 	

	 6.2	 ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร	 ญี่ปุ่น	กัมพูชำ	ฮ่องกง	

7. คู่แข่งที่ส�าคัญ	 สหภำพยุโรป	สหรัฐอเมริกำ	บรำซิล

	 	 	 	 	 	ปริมำณกำรผลิต	ปี	2562	ลดลงจำก 
ปี	2561	เนือ่งจำกรำคำสกุรมชีวิีตทีเ่กษตรกร
ขำยได้	ปี	2561	อยู่ที่กิโลกรัมละ	55.68	บำท 
ต�่ ำ ก ว ่ ำ ต ้ นทุ นกำรผลิ ต ท่ี กิ โ ลก รัมละ 
61.24	บำท	ท�ำให้เกษตรกรประสบปัญหำ
ขำดทุนจึงลดปริมำณกำรผลิตโดยกำรปลด
แม่พันธุ์	 ตัดวงจรลูกสุกรด้วยกำรท�ำหมูหัน	
ชะลอกำรผสมแม่พันธุ ์สุกร	 ชะลอกำรน�ำ
สุกรรอบใหม่เข้ำเลี้ยง	 ลดรอบกำรเลี้ยงลง
หรือหยุดพักชั่วครำว	 เพื่อลดควำมเสี่ยง 
ใ นกำ ร เ ลี้ ย ง 	 ป ระกอบกั บ เ กษตรกร 
ยังมีควำมกังวลต ่อกำรระบำดของโรค 
อหิวำต์แอฟริกำในสุกร	 (African	 Swine 
Fever:	 ASF)	ส่งผลให้ผลผลิตในภำพรวม
ลดลง

การผลิต

	 1.	สุกร	ประมำณร้อยละ	96	ของปริมำณกำรผลิต
ทั้งหมด	ใช้บริโภคภำยในประเทศ																																																									
	 2.	 มีกำรส่งออกประมำณร้อยละ	 4	 ของปริมำณ 
กำรผลิตทั้งหมด	โดยเป็นกำรส่งออกเนื้อสุกรและเนื้อสุกร
แปรรูป	ซึ่งปริมำณกำรส่งออกเนื้อสุกรปี	 2562	 เพิ่มขึ้น
จำกปี	2561	ถึง	1.46	 เท่ำ	 เป็นผลมำจำกควำมต้องกำร
บริโภคเนื้อสุกรจำกประเทศที่กำรผลิตสุกรเกิดควำม 
เสียหำยจำกโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร	 (African	Swine	
Fever:	ASF)
	 3.	 รำคำสุกรมีชีวิต	 ที่ เกษตรกรขำยได้ป ี	 2562 
เพิ่มขึ้นจำกปี	 2561	 เนื่องจำกปริมำณควำมต้องกำร
บริโภคสุกรทั้งในและต่ำงประเทศเพ่ิมขึ้น	ส่งผลให้รำคำ
สุกรมีชีวิตปรับตัวสูงขึ้น

การตลาด

	 	 	 	 	 	 1.	ยุทธศำสตร์กำรผลิตสุกร	ยกระดับ 
กำรผลติสุกรของประเทศทัง้ระบบให้ได้มำตรฐำน
ตั้งแต่พัฒนำฟำร์ม	 จัดกำรมลภำวะควบคุม
ป้องกันโรคระบำดสัตว์	พัฒนำโรงฆ่ำ-ช�ำแหละ	
กำรขนส่ง	 สถำนที่จ�ำหน่ำย	 ตรวจรับรอง
คุณภำพอำหำรสัตว ์ 	 โรงงำนแปรรูปและ 
สถำนที่จ�ำหน่ำยให้ถูกสุขลักษณะเพื่อผลิต 
เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์สะอำด	 ปลอดภัย
ส�ำหรับผู้บริโภค
	 	 	 	 	 	2.	มำตรกำรรับมือโรคอหิวำต์แอฟริกำ 
ในสุกร	(Africa	Swine	Fever:	ASF)	ปลำยปี	
2561	 ท่ีผ่ำนมำเกิดกำรระบำดของโรค	ASF 
ในจีน	 ท�ำให้กรมปศุสัตว์ออกมำตรกำรเฝ้ำ
ระวังกำรระบำดของโรค	ASF	อย่ำงเข้มงวด 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เป็นวำระ
แห่งชำติ	เมื่อวันที่	9	เมษำยน	2562

มาตรการ

การผลิต การค้า

สุกร
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หน่วย:รอ้ยละ

ช่วงเดอืนที่มปีรมิาณการผลติ

ลพบุร ีนครราชสมีา ชลบุรี

กาญจนบุร ีสระบุรี

ธ.ค.

ปี 2562

พ.ย.ต.ค.ก.ย.ส.ค.ก.ค.ม.ิย.พ.ค.เม.ยม.ีค.ก.พ.ม.ค.

8.50        8.59       7.69        8.59       8.05       8.47        8.22       8.36        8.31       8.34       8.39       8.49

แหล่งผลติ

5 อนัดบัแรก

ปริมาณการผลิตรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งผลติไก่เน้ือของประเทศไทย

จาํนวนตวัท่ีเลีย้ง (ตวั)

> 5,000,000

1,000,001 - 5,000,000

500,001 - 1,000,000

ไม่มกีารเลีย้ง

≤ 500,000

หน่วย:รอ้ยละ

ช่วงเดอืนที่มปีรมิาณการผลติ

ลพบุร ีนครราชสมีา ชลบุรี

กาญจนบุร ีสระบุรี

ธ.ค.

ปี 2562

พ.ย.ต.ค.ก.ย.ส.ค.ก.ค.ม.ิย.พ.ค.เม.ยม.ีค.ก.พ.ม.ค.

8.50        8.59       7.69        8.59       8.05       8.47        8.22       8.36        8.31       8.34       8.39       8.49

แหล่งผลติ

5 อนัดบัแรก

ปริมาณการผลิตรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งผลติไก่เน้ือของประเทศไทย

จาํนวนตวัท่ีเลีย้ง (ตวั)

> 5,000,000

1,000,001 - 5,000,000

500,001 - 1,000,000

ไม่มกีารเลีย้ง

≤ 500,000

หน่วย:ร้อยละ

ภาพแสดงแหล่งผลิตไก่เนื้อของประเทศไทย

จ�านวนตวัท่ีเลีย้ง (ตวั)

หน่วย:รอ้ยละ

ช่วงเดอืนที่มปีรมิาณการผลติ

ลพบุร ีนครราชสมีา ชลบุรี

กาญจนบุร ีสระบุรี

ธ.ค.

ปี 2562

พ.ย.ต.ค.ก.ย.ส.ค.ก.ค.ม.ิย.พ.ค.เม.ยม.ีค.ก.พ.ม.ค.

8.50        8.59       7.69        8.59       8.05       8.47        8.22       8.36        8.31       8.34       8.39       8.49

แหล่งผลติ

5 อนัดบัแรก

ปริมาณการผลิตรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งผลติไก่เน้ือของประเทศไทย

จาํนวนตวัท่ีเลีย้ง (ตวั)

> 5,000,000

1,000,001 - 5,000,000

500,001 - 1,000,000

ไม่มกีารเลีย้ง

≤ 500,000

ปริมาณการผลิตรายเดือน
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รายการ 2560 2561 2562
 

รายการ 2560 2561 2562
 

ที่มา:  1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกำ			2/	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร
หมายเหตุ: 1.	กำรผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2561-2562	ข้อมูลเบื้องต้น	
	 2.	อัตรำแปลง	ไก่เนื้อมีชีวิต	1	ตัว	น�้ำหนัก	2	กก.	เป็นซำกไก่เนื้อช�ำแหละบริโภคได้	=	1.26	กก.	 	 	 	 	 	 	
   

ระยะเวลาการเลี้ยง 40-50 วัน   

 1. จ�านวนครัวเรือนเป็นการค้า
 (ครัวเรือน)
 2. จ�านวนไก่เนื้อ ณ ต้นปี (ล้านตัว)
 3. ปริมาณการผลิต (ล้านตัว)
 4. ปริมาณการผลิต (ล้านตัน)
 5. น�้าหนักเฉลี่ย (กก./ตัว)
 6. ต้นทุนการผลิตระบบโรงเรือนเปิด  
 (บาท/กก.)
 7. ต้นทุนการผลิตระบบโรงเรือนปิด 
 (บาท/กก.)
 8. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/กก.)
 9. ผลตอบแทนสุทธริะบบโรงเรอืนเปิด 
 (บาท/กก.)
 10. ผลตอบแทนสุทธริะบบโรงเรอืนปิด  
 (บาท/กก.)

 11. มาตรฐาน
	 11.1	ฟำร์มไก่เนื้อ:			 มำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส�ำหรับ
	 	 	 	 ฟำร์มไก่เนื้อ	มกษ.6901-2552	 	
	 	 	 	 มำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส�ำหรับ 
	 	 	 	 ฟำร์มไก่พันธุ์	มกษ.6903-2552	 	
	 11.2	เนื้อไก่:		 	 มำตรฐำนเนื้อไก	่มกษ.6700-2548	 	
	 11.3	โรงฆ่ำสัตว์ปีก:		 มำตรฐำนกำรปฏิบัติที่ดีส�ำหรับโรงฆ่ำสัตว์ปีก
	 	 	 	 มกษ.9008-2549	 	

 1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/

 2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)

 3. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน)

 4. ส่งออก 2/

	 	 ปริมำณ	(ตัน)

	 	 มูลคำ่	(ล้ำนบำท)

	 4.1		ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง

	 	 ปริมำณ	(ตัน)

	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)

	 4.2		ไก่แปรรูป

	 	 ปริมำณ	(ตัน)

	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)

 5. ราคาส่งออก (บาท/กก.) 2/

 5.1	ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง

	 5.2	ไก่แปรรูป

5,754

283.93
1,433.09

1.93
2.14

32.26

33.69

37.28
5.02

3.59

11.05

6.87

1.17

758,370

96,278

	225,636	

	20,176	

532,734

76,102

89.42

142.85

5,802

291.53
1,442.24

1.94
2.14

32.13

33.13

34.40
2.27

1.27

11.28

7.44

1.10

839,482

100,398

	279,050	

	22,382	

560,432

78,016

80.21

139.21

5,759

297.49
1,566.03

2.11
2.14

32.22

32.84

36.85
4.63

4.01

11.98

7.53

1.20

902,482

105,030

	312,498	

	24,730	

589,984

80,300

79.14

136.11

 6. คู่ค้าที่ส�าคัญ	 ญี่ปุ่น	สหภำพยุโรป	อำเซียน		

 7. คู่แข่งที่ส�าคัญ	 บรำซิล	สหรัฐอเมริกำ		

						ปริมำณกำรผลิต	ปี	2562	เพิ่มขึ้นจำก 
ปี	 2561	 เนื่องจำกเกษตรกรขยำยปริมำณ
กำรผลติตำมควำมต้องกำรบรโิภคในประเทศ
ที่เพิ่มมำกขึ้นตำมจ�ำนวนประชำกร	 และ
ตลำดต ่ ำ งประ เทศ ท่ีขยำย ตัว เพิ่ มขึ้ น 
ทั้งในญี่ปุ ่น	 สหภำพยุโรป	 และอำเซียน 
รวมถึงกำรส ่งออกไปยังประเทศจีนที่ม ี
ควำมต้องกำรน�ำเข้ำไก่เนื้อของไทยเพิ่มขึ้น
จำกเดิมเพื่อทดแทนเน้ือสุกรในประเทศ 
ที่ลดลงจำกกำรระบำดของโรคอหิวำต ์
แอฟริกำในสุกร	 จึงเป ็นโอกำสที่ไทยจะ
สำมำรถส่งออกไก่เน้ือได้เพิ่มขึ้น	และส่งผล
ให้มีควำมต้องกำรผลิตไก่เนื้อเพิ่มขึ้น

การผลิต

	 1.	 ควำมต้องกำรบริโภคไก่เนื้อ	 ปี	 2562	 เพิ่มขึ้น 
จำกป	ี2561	ตำมจ�ำนวนประชำกรที่ขยำยตัวเพิ่มขึ้น	และ
เนื้อไก่ยังเป็นอำหำรที่นิยมบริโภค	รวมทั้งมีรำคำถูกกว่ำ
เนื้อสัตว์ชนิดอื่น	
	 2.	กำรส่งออกเนื้อไก่ของไทย	ปี	2562	 เพิ่มขึ้นจำก 
ปี	 2561	 ตำมควำมต้องกำรบริโภคของประเทศคู ่ค้ำ 
ที่ขยำยตัวเพิ่มขึ้น	ทั้งตลำดญี่ปุ่นและสหภำพยุโรป	ซึ่งเป็น
ตลำดส่งออกหลกัของไทย	นอกจำกนี	้ปรมิำณกำรส่งออก
ไก่สดแช่แข็งไปจีนยังเพิ่มขึ้นจำกปี	 2561	 ถึง	 5	 เท่ำ	
เนื่องจำกควำมต้องกำรบริโภคเนื้อไก่เพื่อทดแทนเนื้อสุกร
จำกกำรระบำดของโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร	 (African	
Swine	Fever:	ASF)	ในจีน
	 3.	 รำคำไก่เนื้อที่เกษตรกรขำยได้เฉลี่ย	ปี	 2562 
เพิ่มขึ้นจำกปี	2561	 เนื่องจำกปริมำณไก่เนื้อออกสู่ตลำด
สอดรับกับควำมต้องกำรบริโภค

การตลาด

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท�ำ
ยุทธศำสตร ์ ไก ่ เนื้อ	 เพื่อใช ้ เป ็นกรอบใน 
กำรพัฒนำและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันกับต่ำงประเทศ		ประกอบด้วย		
	 1.	 กำรลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภำพ 
กำรผลิต	
					 2.	กำรพัฒนำคุณภำพกำรผลิต	
					 3.	กำรเพิ่มศักยภำพกำรตลำด	
					 4.	กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค	
				 5.	กำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่	

มาตรการ

การผลิต การค้า

ไก่เนื้อ
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ฉะเชงิเทรา นครนายก

ชลบุร ีนครปฐม

พระนครศรอียุธยา

ธ.ค.พ.ย.ต.ค.ก.ย.ส.ค.ก.ค.ม.ิย.พ.ค.เม.ย.ม.ีค.ก.พ.ม.ค.
แหล่งผลติ 5 อนัดบัแรก

ปี 2562

7.99        7.90       7.97       7.98       8.24       8.21       8.55 8.69       8.50        8.70        8.45      8.82      

ช่วงเดอืนที่มปีรมิาณการผลติ

หน่วย:รอ้ยละ

ปริมาณการผลิตไข่ไก่รายเดือน

ภาพแสดงแหล่งผลติไก่ไข่ของประเทศไทย

จาํนวนตวัท่ีเลีย้ง (ตวั)

> 1,000,000

500,001 - 1,000,000

100,001 - 500,000

≤ 100,000

ฉะเชงิเทรา นครนายก

ชลบุร ีนครปฐม

พระนครศรอียุธยา

ธ.ค.พ.ย.ต.ค.ก.ย.ส.ค.ก.ค.ม.ิย.พ.ค.เม.ย.ม.ีค.ก.พ.ม.ค.
แหล่งผลติ 5 อนัดบัแรก

ปี 2562

7.99        7.90       7.97       7.98       8.24       8.21       8.55 8.69       8.50        8.70        8.45      8.82      

ช่วงเดอืนที่มปีรมิาณการผลติ

หน่วย:รอ้ยละ

ปริมาณการผลิตไข่ไก่รายเดือน

ภาพแสดงแหล่งผลติไก่ไข่ของประเทศไทย

จาํนวนตวัท่ีเลีย้ง (ตวั)

> 1,000,000

500,001 - 1,000,000

100,001 - 500,000

≤ 100,000

หน่วย:ร้อยละ

ภาพแสดงแหล่งผลิตไก่ไข่ของประเทศไทย

จ�านวนตวัท่ีเลีย้ง (ตวั)

ฉะเชงิเทรา นครนายก

ชลบุร ีนครปฐม

พระนครศรอียุธยา

ธ.ค.พ.ย.ต.ค.ก.ย.ส.ค.ก.ค.ม.ิย.พ.ค.เม.ย.ม.ีค.ก.พ.ม.ค.
แหล่งผลติ 5 อนัดบัแรก

ปี 2562

7.99        7.90       7.97       7.98       8.24       8.21       8.55 8.69       8.50        8.70        8.45      8.82      

ช่วงเดอืนที่มปีรมิาณการผลติ

หน่วย:รอ้ยละ

ปริมาณการผลิตไข่ไก่รายเดือน

ภาพแสดงแหล่งผลติไก่ไข่ของประเทศไทย

จาํนวนตวัท่ีเลีย้ง (ตวั)

> 1,000,000

500,001 - 1,000,000

100,001 - 500,000

≤ 100,000

ปริมาณการผลิตไข่ไก่รายเดือน
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รายการ 2560 2561 2562
 

รายการ 2560 2561 2562
 

ที่มา:  1/	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร
หมายเหตุ: กำรผลิต	ข้อ	1-3	ปี	2560-2562	ข้อมูลเบื้องต้น		 	 	 	 	 	 	
   

ช่วงอายุการให้ไข่  18-78  สัปดาห ์   

 1. จ�านวนครัวเรือนเป็นการค้า
 (ครัวเรือน)
 2. จ�านวนไก่ไข่ ณ ต้นปี (ล้านตัว)
 3. ปริมาณการผลิตไข่ไก่ (ล้านฟอง)
 4. ต้นทุนการผลิตระบบโรงเรือนปิด 
 (บาท/ฟอง)
 5. ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ 
 (บาท/ฟอง)
 6. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ฟอง)

 7. มาตรฐาน
	 7.1	ฟำร์มไก่ไข่:			มำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส�ำหรับฟำร์มไก่ไข ่
	 	 	 มกษ.6909-2553	 	 	
	 7.2	ไข่ไก่:			 มำตรฐำนไข่ไก่:	มกษ.	6702-2553

 1. ใช้ในประเทศ (ล้านฟอง)

 2. ส่งออก 1/

	 	 ปริมำณ	(ล้ำนฟอง)

	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)

 3. ราคาส่งออก (บาท/ฟอง) 1/

4,415

55.85
14,861.67

2.86

2.62

-0.24

14,765

127.26

380.57

2.99

4,426

56.16
15,116.50

2.86

2.64

-0.22

	15,345	

	325.97	

	1,124.94	

	3.45	

4,398

55.96
14,987.35

2.56

2.76

0.20

	14,807	

	278.72	

	789.69	

	2.83	

 4. คู่ค้าที่ส�าคัญ	 ฮ่องกง			สิงคโปร์			

 5. คู่แข่งที่ส�าคัญ	 จีน		สหรัฐอเมริกำ

	 	 	 	 	 	ปริมำณกำรผลิต	ปี	2562	ลดลงจำก 
ปี	 2561	 เนื่องจำกคณะกรรมกำรนโยบำย
พัฒนำไก่ไข่และผลิตภัณฑ์	 (Egg	 Board) 
ได้ด�ำเนินมำตรกำรปรับสมดุลปริมำณไข่ไก่
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด	
โดยปรับลดกำรน�ำเข้ำปู่ย่ำพันธุ์	 (GP)	และ
พ่อแม่พันธุ์	 (PS)	และปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรง 
อำยุไม่เกิน	80	สัปดำห์	รวมท้ังส่งออกไข่ไก่
ส่วนเกินไปจ�ำหนำ่ยยังต่ำงประเทศ

การผลิต

							1.	รำคำไข่ไก่ที่เกษตรกรขำยได้		ปี	2562	
เพิ่มขึ้นจำก	 ปี	 2561	 เนื่องจำกกรมปศุสัตว  ์
มีกำรควบคุมปริมำณแม่ไก่ไข่ยืนกรงท�ำให้รำคำ
มีเสถียรภำพ	
	 2.	กำรส่งออก	ปี	2562	ลดลงจำก	ป	ี2561	
เนื่องจำกปริมำณไข่ไก่มีปริมำณผลผลิตใกล้เคียง
กับควำมต้องกำรบริโภคเพรำะกำรส่งออกไข่ไก่
ของไทยเป็นเพียงเพื่อระบำยผลผลิตในประเทศ	
         

การตลาด

มำตรกำรปรับสมดุล	Demand	และ	Supply		ดังนี้
	 1.	 มำตรกำรจัดท�ำแผนกำรน�ำเข้ำปู่ย่ำพันธุ ์	 (GP)	
และพ่อแม่พันธุ์	 (PS)	 เพื่อใช้ก�ำกับดูแลกำรน�ำเข้ำและ 
กำรเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์	 และรักษำระดับปริมำณแม่ไก่ยืนกรง
ในระบบให้มีปริมำณที่เหมำะสม	ในปี	2562	Egg	Board 
มีมติให ้ปรับลดแผนกำรน�ำเข้ำของปู ่-ย่ำพันธุ ์	 (GP) 
ให้เหลือจ�ำนวน	 3,800	 ตัว	 และปรับลดกำรน�ำเข ้ำ 
พ่อ-แม่พันธุ์	(PS)	เหลือจ�ำนวน	460,000	ตัว
	 2.	มำตรกำรรักษำเสถียรภำพรำคำไข่ไก่		ปี	2562
	 	 2.1	 กรมปศุสัตว์ขอควำมร่วมมือให้ผู้ประกอบ
กำรน�ำเข้ำ	GP	และ	PS	ด�ำเนินกำรตำมแผนปฎิบัติกำร	
“PS	 Support”	 โดยรวบรวมและส ่งออกไข ่ไก ่ไป 
ต่ำงประเทศเพื่อลดปริมำณไข่ไก่ในระบบ	และช่วยพยุง
รำคำไข่ไก่ในประเทศให้สูงขึ้น	
	 	 2.2	ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่	และสมำคมผู้เล้ียงไก่ไข่	
ให้ควำมร่วมมือในกำรปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรงอำยุไม่เกิน 
80	สัปดำห์	เพื่อรักษำสมดุลของผลผลิตไข่ไก่ในระบบ
	 3.	 กำรรณรงค์เพื่อกระตุ้นกำรบริโภคไข่ไก่ภำยใน
ประเทศ		โดยคณะกรรมกำรโครงกำรรณรงค์บริโภคไข่ไก่	
ได้จัดท�ำโครงกำรรณรงค์บริโภคไข่ไก่	 300	ฟอง/คน/ปี	
เพื่อกระตุ้นกำรบริโภค	อำทิ	จัดงำนวันไข่ไก่โลก	กำรจัด
สัมมนำให้ควำมรูเ้กีย่วกบัไข่ไก่	และร่วมสนบัสนนุกจิกรรม
วิง่เพือ่สุขภำพ

มาตรการ

การผลิต การค้า

ไก่ไข่ - ไข่ไก่
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นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ
นครศรีธรรมราช กาญจนบุรี

แหล่งผลิต 5 อันดับแรก

หน่วย:ร้อยละ

ภาพแสดงแหล่งผลิตโคเนื้อของประเทศไทย

จ�านวนตวัท่ีเลีย้ง (ตวั)จํานวนตวัที�เลี �ยง (ตวั)

> 100,000

50,001 - 100,000

10,001 - 50,000

≤ 10,000

> 100,000

50,001 - 100,000

10,001 - 50,000

≤  10,000
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รายการ 2560 2561 2562
 

ที่มา:  1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกำ	(ล้ำนตันน�้ำหนักซำก)		2/	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร	 	 	 	 	
หมายเหตุ: 1. กำรผลิต	ข้อ	1-3	ปี	2560-2562	ข้อมูลเบื้องต้น				2.	อัตรำแปลง	โคเนื้อ	1	ตัว	น�้ำหนัก	350	กก.	เป็นเนื้อโคช�ำแหละ	=	168	กก.	หรือประมำณร้อยละ	48
	 *	รำคำโคมีชีวิตที่ส่งออกไปยัง	ลำว	ปี	2559	มีตัวเลขมูลค่ำส่งออกที่ผิดปกติ	ท�ำให้รำคำโคมีชีวิตที่ส่งออกต�่ำกว่ำปกติ		โดยมีรำคำเฉลี่ย	ตัวละ	4,695	บำท

ระยะเวลาเลี้ยง:  3 ปีขึ้นไป   

 1. จ�านวนครัวเรือน  (ครัวเรือน)
 2. จ�านวนโคเนื้อ ณ ต้นปี (ตัว)
 3. ปริมาณการผลิต (ตัว)
 4. ต้นทุนการผลิตโคขุน
 ลูกผสมพันธุ์บรำห์มัน	
	 เฉลี่ยขนำดน�้ำหนัก	350-450	กก.		
	 (บำท/กก.)
 5. ราคาท่ีเกษตรกรขายได้  (บาท/กก.)
	 5.1	โคขุนลูกผสมพันธุ์บรำห์มัน
	 5.2	โคเนื้อขนำดกลำงเฉลี่ยขนำด
	 					350	กก.
 6. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/กก.)
 โคขุนลูกผสมพันธุ์บรำห์มัน
 7. มาตรฐาน
	 7.1	ฟำร์มโคเนื้อ:	มำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส�ำหรับฟำร์มโคเนื้อ 
	 		 	 มกษ.6400-2555	 	 	
					7.2	เนื้อโค:		 มำตรฐำนเนื้อโค	มกษ.6001-2547	 	
	 7.3	โรงฆ่ำสัตว์:		 มำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส�ำหรับโรงฆ่ำสัตว์ 
	 	 	 มกษ.9004-2547	 	 	

1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/

2. ใช้ในประเทศ (ล้านตัว)
3.  น�าเข้า 2/

	 3.1		โคมีชีวิต			
	 	 ปริมำณ	(ตัว)
	 	 มูลคำ่	(ล้ำนบำท)
	 3.2		เนื้อและผลิตภัณฑ	์
	 		 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลคำ่	(ล้ำนบำท)
4.  ส่งออก 2/

	 4.1		โคมีชีวิต																
	 	 ปริมำณ	(ตัว)
	 	 มูลคำ่	(ล้ำนบำท)
	 4.2	 เนื้อและผลิตภัณฑ	์
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลคำ่	(ล้ำนบำท)
5. ราคาน�าเข้า 2/

 5.1		โคมีชีวิต	(บำท/ตัว)		
	 5.2		เนื้อและผลิตภัณฑ	์(บำท/กก.)
6. ราคาส่งออก 2/

	 6.1	 โคมีชีวิต	(บำท/ตัว)
	 6.2	 เนื้อและผลิตภัณฑ	์(บำท/กก.)

728,509
4,685,953
980,089

87.51

98.85
96.33

11.34

9.97
1.26

119,387
1,705.78

12,186
2,534.75

187,832
	2,180.05	

	106.07	
	33.70	

14,287.82
208.01

11,606.38
317.71

746,388
4,915,107
1,222,646

89.19

95.64
90.09

6.45

10.56
1.26

136,959
2,058.15

13,067
2,752.18

252,001
	4,103.20	

	96.21	
	45.18	

15,027.49
210.62

16,282.48
469.60

779,364
5,471,697
1,349,173

87.99

95.56
89.02

7.57

11.02
1.26

87,714
1,351.29

13,588
2,726.58

318,904
	5,840.72	

	84.26	
	29.72	

15,405.64
200.66

18,314.98
352.72

7.  คู่ค้าที่ส�าคัญ     
	 7.1	 โคมีชีวิต	 มำเลเซีย	ลำว	 	
	 7.2	 เนื้อและผลิตภัณฑ์	 ลำว	ฮ่องกง	ญี่ปุ่น	กัมพูชำ
8.  คู่แข่งที่ส�าคัญ     
	 8.1	 โคมีชีวิต	 เมียนมำ	ลำว	กัมพูชำ
	 8.2	 เนื้อและผลิตภัณฑ์	 ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	สหรัฐอเมริกำ

										จ�ำนวนโคเนื้อ	ณ	วันที่	1	มกรำคม	2562		
เพ่ิมขึ้นจำกปี	 2561	 เน่ืองจำกโคเนื้อมีรำคำสูง 
เป ็นที่ต ้องกำรของตลำดทั้ ง ในประเทศและ 
ต่ำงประเทศโดยเฉพำะตลำดของประเทศเพือ่นบ้ำน	
เกษตรกรบำงส่วนจึงเก็บรักษำแม่พันธุ์โคไว้	และ
หำซื้อแม่โคเข้ำมำเลี้ยงเพื่อขยำยพันธุ์ต่อ	 อีกทั้ง 
ยังมีโครงกำรต่ำง	 ๆ	 ส่งเสริมกำรเลี้ยงโคจำก 
ภำครัฐ	เช่น	โครงกำรคัดเลือกพ่อพันธุ์ก�ำแพงแสน
เพ่ือใช้ผลิตน�้ำเช้ือ	 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิต
เนื้อโคขุนคุณภำพสูง	โครงกำรเพิ่มมูลค่ำเนื้อโคขุน
เกรดคุณภำพ	 (P remium)	 และโครงกำร 
โคเนื้อสร้ำงอำชีพที่ช่วยเหลือในด้ำนต่ำง	ๆ	 เช่น 
กำรผสมเทียม	กำรปรับเปล่ียนพื้นที่กำรเกษตรให้
เหมำะสมในกำรเลี้ยงโค	เป็นต้น	ส่งผลให้ปริมำณ
กำรผลิตโคเนื้อมีเพิ่มขึ้นอยำ่งต่อเนื่อง

การผลิต

	 	 	 	 ป ี	 2562	 มีปริมำณกำรบริโภคโคเนื้อ 
1.26	ล้ำนตัว	หรือคิดเป็นเนื้อโค	212.02	พันตัน 
ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกป	ี2561	ร้อยละ	0.08	ควำมต้องกำร
ของตลำดภำยในประเทศมีแนวโน ้มเ พ่ิมขึ้น 
โดยตลำดยังคงนิยมบริโภคเนื้อโคแบบชำบู	 หรือ 
ปิ้งย่ำง	 ส�ำหรับรำคำโคมีชีวิตท่ีเกษตรกรขำยได ้
ปี	2562	 เฉลี่ยกิโลกรัมละ	89.02	บำท	ลดลงจำก 
ป	ี2561	ซึ่งมีรำคำกิโลกรัมละ	90.09	บำท	ร้อยละ	
1.18	 เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจท่ียังคงซบเซำ 
ควำมต ้องกำรบริ โภคจึ ง เ พ่ิมขึ้ น ไม ่ มำกนัก 
ส่งผลให้รำคำเนื้อโคลดลง	 รวมทั้งตลำดส่งออก 
โคมีชีวิตก็ยังคงชะลอตัว	 แม้ว ่ำควำมต้องกำร
บริโภคยังคงมีอย่ำงต่อเนื่อง	

การตลาด

						กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด�ำเนนิกำร
จัดท�ำ	ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโคเนื้อ	ปี	2561-
2565	โดยมี	3	ด้ำนดังนี้										
	 1.	กำรรักษำตลำดเนื้อโคไทย					
	 	 แนวทำง:	กำรสกัดก้ันกำรน�ำเข้ำเนื้อโค 
ผิดกฎหมำย	สกัดกั้นกำรใช้สำรเร่งเนื้อแดง	
กำรสร้ำงคุณภำพชีวิต			
	 2.	กระตุ้นกำรเพิ่มประชำกรโคเนื้อ					
	 	 แนวทำง:	 กำรเพิ่มปริมำณโคเนื้อ 
ทั้งระบบเพิ่มประสิทธิภำพ	 และลดต้นทุน 
กำรผลิตโคขุนสร ้ำงควำมมั่นคงในอำชีพ 
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มตลอดห่วงโซ่กำรผลิต					
	 3.	กำรบริหำรจัดกำรพืชอำหำรและ
อำหำรสัตว์ส�ำหรับโคเนื้อ		
	 	 แนวทำง : 	 ปฏิ รู ป ระบบกำรผลิ ต 
กำรเก็บเก่ียว	 กำรแปรรูป	และถนอมรักษำ 
พืชอำหำรสัตว์และเศษเหลือจำกอุตสำหกรรม
เกษตรเชิงพำณิชย์	 ใช้ประโยชน์นวัตกรรม	
อำหำรสตัว์และระบบกำรจดักำรให้อำหำรโคเนือ้	
  

มาตรการ

การผลิต การค้า

โคเนื้อ
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สระบุร ีนครราชสมีา ลพบุรี

ราชบุร ีเชยีงใหม่

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

แหล่งผลติ

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

9.09     8.52     8.11    7.84     7.92 7.92 7.83    7.69     7.96       8.63    9.12     9.37

ช่วงเดอืนที่มปีรมิาณการผลติ

หน่วย:รอ้ยละ

ปริมาณการผลิตน้ํานมดิบรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งผลติโคนมของประเทศไทย

จาํนวนตวัท่ีเลีย้ง (ตวั)

> 20,000

5,001 - 20,000

1,001 - 5,000

≤ 1,000

ไม่มกีารเลีย้ง

สระบุร ีนครราชสมีา ลพบุรี

ราชบุร ีเชยีงใหม่

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

แหล่งผลติ

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

9.09     8.52     8.11    7.84     7.92 7.92 7.83    7.69     7.96       8.63    9.12     9.37

ช่วงเดอืนที่มปีรมิาณการผลติ

หน่วย:รอ้ยละ

ปริมาณการผลิตน้ํานมดิบรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งผลติโคนมของประเทศไทย

จาํนวนตวัท่ีเลีย้ง (ตวั)

> 20,000

5,001 - 20,000

1,001 - 5,000

≤ 1,000

ไม่มกีารเลีย้ง

หน่วย:ร้อยละ

ภาพแสดงแหล่งผลิตโคนมของประเทศไทย

จ�านวนตวัท่ีเลีย้ง (ตวั)

สระบุร ีนครราชสมีา ลพบุรี

ราชบุร ีเชยีงใหม่

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

แหล่งผลติ

5 อนัดบัแรก

ปี 2562

9.09     8.52     8.11    7.84     7.92 7.92 7.83    7.69     7.96       8.63    9.12     9.37

ช่วงเดอืนที่มปีรมิาณการผลติ

หน่วย:รอ้ยละ

ปริมาณการผลิตน้ํานมดิบรายเดือน

ภาพแสดงแหล่งผลติโคนมของประเทศไทย

จาํนวนตวัท่ีเลีย้ง (ตวั)

> 20,000

5,001 - 20,000

1,001 - 5,000

≤ 1,000

ไม่มกีารเลีย้ง

ปริมาณการผลิตน�า้นมดิบรายเดือน
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ที่มา:  1/	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร
หมายเหตุ: กำรผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2560-2562	ข้อมูลเบื้องต้น		 	 	 	 	 	 	
   

ระยะเวลาเลี้ยงและเริ่มให้น�้านมอายุ 2.5 ป ี   

 1. จ�านวนครัวเรือน (ครัวเรือน)
 2. จ�านวนโคนม ณ ต้นปี (ตัว)
 3. จ�านวนแม่โครดีนมเฉลีย่ในรอบปี (ตวั)
 4. ปริมาณน�้านมดิบ (ตัน) 
 (กก./ตัว/วัน)
 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/กก.)
 6. ราคาน�้านมดิบที่เกษตรกรขายได้  
 (บาท/กก.)
 7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/กก.)

 8. มาตรฐาน
	 8.1	ฟำร์มโคนม:		มำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส�ำหรับฟำร์มโคนม 
	 	 	 		มกษ.6402-2552	 	
					8.2	น�้ำนมโคดิบ:		มำตรฐำนน�้ำนมโคดิบ	มกษ.6003-2553	 	
					8.3	นมสด:	 	มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมนมสด	มกษ.738-2547

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน)

 2. น�าเข้านมและผลิตภัณฑ์ 1/

	 	 ปริมำณ	(ตัน)

	 	 มูลคำ่	(ล้ำนบำท)

 3. ส่งออกนมและผลิตภัณฑ์ 1/

	 	 ปริมำณ	(ตัน)

	 	 มูลคำ่	(ล้ำนบำท)

 4. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/

	 4.1		บัตเตอร์มลิค์	นมเปร้ียว	โยเกิร์ต

	 	 รวมทัง้นมและครมีท่ีหมกัให้เปรีย้ว

	 4.2		นมยเูอชท่ีปรุงกล่ิน	รส

	 4.3	 นมและครมีท่ีไม่เตมิน�ำ้ตำล

	 	 หรอืสำรท�ำให้หวำนอืน่

	 4.4	 ผลิตภณัฑ์นมอืน่	ๆ

16,724
645,270
285,976

1,210,482
11.57
14.31
18.08

3.77

1,210,482

237,437

20,581

277,215

10,323

38,060

30,974

50,498

39,291

17,550
676,453
298,075

1,277,654
11.74
14.21
18.21

4.00

1,277,654

250,405

20,340

310,286

10,977

34,459

27,221

50,304

55,094

18,073
701,211
305,034

1,284,177
11.53
14.27
18.30

4.03

1,284,177

259,232

20,529

317,515

11,985

32,770

35,259

45,403

54,630

 5. คู่ค้าที่ส�าคัญ น�าเข้า	 นิวซีแลนด์	สหรัฐอเมริกำ	ออสเตรเลีย	

    ส่งออก	 กัมพูชำ	ฟิลิปปินส	์สิงคโปร์

						จ�ำนวนโคนม	ณ	วันที่	1	มกรำคม		และ
ปริมำณกำรผลิตน�้ำนมดิบ	ปี	2562	 เพ่ิมขึ้น
จำกปี	 2561	 เนื่องจำกจ�ำนวนแม่โครีดนม 
มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นจำกแม ่โคสำวที่ เข ้ำมำ
ทดแทน	 ประกอบกับภำครัฐมีนโยบำย
พัฒนำคุณภำพน�้ำนมโค	โดยมุ่งเน้นกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิต	 โดยเฉพำะอำหำรใช้
เล้ียงโคนม	 เพื่อเพิ่มให้แม่โคมีอัตรำกำรให้
น�้ำนมดิบเพิ่มขึ้นและมีคุณภำพดีข้ึน	รวมทั้ง
เกษตรกรมีกำรปรับเปลี่ยนเป็นฟำร์มขนำด
กลำงและขนำดใหญ่	 ปรับปรุงกำรบริหำร
จัดกำรฟำร์มตำมระบบมำตรฐำนฟำร์มที่ดี	
และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเลี้ยง	 โดยปลด
ระวำงแม่โครีดนมที่ให ้ผลผลิตน้อยและ
สุขภำพไม่ดีออกจำกฟำร์ม	 เพื่อลดต้นทุนใน
กำรเลี้ยง

การผลิต

	 กำรส่งออก-กำรน�ำเข้ำผลิตภัณฑ์นมมีปริมำณและ
มูลคำ่เพิ่มขึ้น	เนื่องจำกผู้ประกอบกำรในตลำดนมพำณิชย์
มกีำรผลติเพิม่ขึน้	ปี	2562	รำคำน�ำ้นมดบิทีเ่กษตรกรขำยได้
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	18.30	บำท	 เพิ่มขึ้นจำก	18.21	บำท 
ของปี	 2561	 ร้อยละ	0.49	 รำคำกลำงรับซื้อน�้ำนมดิบ 
หน้ำศูนย์รวบรวมน�้ำนมดิบ	 กิโลกรัมละ	 17.50	บำท 
ส่วนรำคำกลำงรับซ้ือน�้ำนมดิบหน้ำโรงงำน	กิโลกรัมละ	
19.00	บำท	

การตลาด

					กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด�ำเนินกำร
จัดท�ำ	 (ร่ำง)	 แผนปฏิบัติกำรด้ำนโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม	ระยะท่ี	1	พ.ศ.	2564	 -	2570	
ประกอบด้วย	
	 1.	กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคนมและองค์กรโคนม	
	 2.	 กำรพัฒนำกำรผลิตน�้ ำนมโคและ
อุตสำหกรรมโคนม	ให้ได้มำตรฐำนสำกล	
	 3.	กำรส่งเสริมกำรบริโภคนมและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์นม	เพื่อกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ
	 4.	กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลและกำรใช้
ประโยชน์
						5.	กำรวจิยัและพฒันำองค์ควำมรูก้ำรเลีย้ง
โคนมให้กับเกษตรกร	

มาตรการ

การผลิต การค้า

โคนม - น�า้นมดิบ



ประมง
สถานการณ์การผลิตประมง

	 กุ้งขำวแวนนำไม	มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น	 เนื่องจำกเกษตรกรมีกำรปรับตัวและบริหำรจัดกำรที่ดีข้ึน	ปล่อยกุ้ง 

ในอัตรำที่เหมำะสม	ท�ำให้ก�ำลังกำรผลิตต่อกำรปล่อยลูกกุ้งเพิ่มสูงขึ้น	

	 กุ้งกุลำด�ำ	มีผลผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจำกเกษตรกรนิยมเลี้ยงกุ้งขนำดใหญ่มำกขึ้น	เพรำะตลำดมีควำมต้องกำร

และมีรำคำสูง	รวมทั้งมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี	ปล่อยกุ้งในอัตรำที่เหมำะสมท�ำให้กุ้งเติบโตและมีอัตรำรอดดี

	 ปริมำณทูน่ำ	 (ปลำโอด�ำ	 ปลำโอลำย)	 จำกกำรประมงทะเลที่จับได้ในประเทศ	ปี	 2562	 ท่ีผลิตได้ 

ในประเทศ	 ร้อยละ	6.72	ของอุตสำหกรรมแปรรูปทูน่ำเพื่อส่งออก	และต้องน�ำเข้ำวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศ 

ร้อยละ	93.28

	 ผลผลิตปลำป่น	แปรผันตำมควำมต้องกำรใช้ในอุตสำหกรรมอำหำรสัตว์ภำยในประเทศ	 โดยเฉพำะ

อุตสำหกรรมเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล	และปศุสัตว์ที่มีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้น



ประมง
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เน้ือท่ีเพาะเลีย้ง (ไร่)

ภาพแสดงแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงของประเทศไทย

นครศรธีรรมราช สรุาษฎร์ธานี

จนัทบุร ีฉะเชงิเทรา ตราด 

แหล่งเพาะเลี้ยง 5 อนัดบัแรก

ภาพแสดงแหล่งเลีย้งกุ้งทะเลเพาะเลีย้งของประเทศไทย

เน้ือท่ีเพาะเลีย้ง (ไร่)

8,001 - 12,000

4,001 - 8,000

> 12,000

≤ 4,000

ไม่มีเน้ือท่ีเพาะเล้ียง

ฉะเชิงเทรา  จันทบุรี  สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช  สมทุรสาคร 

แหล่งเพาะเลี�ยง 5 อันดับแรก
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กุ้งทะเลเพาะเลี้ยง

ที่มา: 1/	องค์กำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ		2/	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร
หมายเหตุ:  1.	กำรผลิต	ข้อมูล	1-3	ปี	2562	ข้อมูลพยำกรณ์	
	 	 2.	*	ตัวเลขประมำณกำร	โดยส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร      

ระยะเวลาการเพาะเลี้ยง 3-4 เดือน

 1. จ�านวนครัวเรือน (ฟาร์ม)**
 2. เนื้อที่เลี้ยง (ไร่)
	 กุ้งขำวแวนนำไม	
	 กุ้งกุลำด�ำ	
 3. ผลผลิต (ตัน)
	 กุ้งขำวแวนนำไม	
	 กุ้งกุลำด�ำ	
 4. ต้นทุนการผลิต กุ้งขาวแวนนาไม 
 (บาท/กก.)
 5. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/กก.)
 กุ้งขำวแวนนำไม	ขนำด	70	ตัว/กก.                                   
 6. ผลตอบแทนสุทธิกุ้งขาวแวนนาไม 
     ขนำด	70	ตัว/กก.	(บำท/กก.)

 1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/

 2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)
 3. ใช้ในประเทศ (ตัน)
 4. ส่งออก 2/

	 4.1		กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลคำ่	(ล้ำนบำท)
	 4.2		กุ้งแปรรูป
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลคำ่	(ล้ำนบำท)
 5. ราคาส่งออก (บาท/กก.)2/

	 5.1	กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง	
	 5.2	กุ้งแปรรูป		       

20,744
220,793
211,430
	9,363	

355,869
344,899
	10,970	
	119.55	

 
185.08	

	65.53	

2.97
7.13

40,000

	127,239	
	37,758	

	84,907	
	32,077	

297
378

19,997
222,446
211,783
	10,663	
359,428
345,872
	13,556	
	119.51	

 
151.25	

 
31.74	

3.11
5.95

50,000

	113,688	
	32,730	

	71,664	
	25,572	

288
357

21,786
224,486
213,122
	11,364	
370,201
355,235
	14,966	
	118.38	

 
144.25	

 
25.87	

3.19*
5.64*

55,000

	108,682	
	29,311	

	67,813	
	22,408	

270
330

 7. มาตรฐาน   
 7.1		ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรออกใบรับรองฟำร์มเพำะเลี้ยงกุ้ง
	 	 ตำมมำตรฐำน	Code	of	Conduct		ปี	2545	 	
	 7.2		ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรออกใบรับรองกำรผลิตกุ้งทะเล
	 	 ตำมมำตรฐำน	GAP	พ.ศ.	2546	 	
	 7.3		มำตรฐำนสินคำ้เกษตร	มกษ.	7422-2553		มกษ.	7401-2557 
	 	 มกษ.	7432-2558	มกษ.	9000-2552	เล่ม	1			 	
	 	 ส�ำนักงำนมำตรฐำนสินคำ้เกษตรและอำหำรแห่งชำติ		 	
	 	 (มกอช.)	วำ่ด้วยเรื่องกำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดี
	 	 ส�ำหรับฟำร์มเลี้ยงกุ้งทะเล	 	
	 7.4		มำตรฐำนสำกล	Best	Aquaculture	Practice	(BAP)

 6. คู่ค้าที่ส�าคัญ   
	 6.1	กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง	 จีน	สหรัฐอเมริกำ	ญี่ปุ่น	ฮ่องกง	ไต้หวัน	
	 6.2	กุ้งแปรรูป	 ญี่ปุ่น	สหรัฐอเมริกำ	เกำหลีใต้
	 	 	 	 สหภำพยุโรป	แคนำดำ	 	
7. คู่แข่งที่ส�าคัญ	 จีน	เอกวำดอร	์เวียดนำม	อินเดีย	อินโดนีเซีย

 กุ้งขาวแวนนาไม	 เนื้อที่เลี้ยงปี	 2562	 เพิ่มข้ึน
จำกปี	2561	แม้ว่ำสถำนกำรณ์รำคำกุ้งตกต�่ำ	แต่ค�ำสั่ง
ซื้อจำกต่ำงประเทศใกล้เคียงกับปี	2561	ท�ำให้เกษตรกร
ยังคงพ้ืนที่เลี้ยงกุ ้งเท่ำเดิม	 เพื่อไม่ให้มีกำรผลิตเกิน 
ควำมต ้องกำรของตลำด	 ส�ำหรับผลผลิตเพิ่มขึ้น	
เนื่องจำกเกษตรกรมีกำรปรับตัวและบริหำรจัดกำร 
ที่ดีขึ้นปล่อยกุ้งในอัตรำท่ีเหมำะสม	ท�ำให้ก�ำลังกำรผลิต
ต่อกำรปล่อยลูกกุ้งเพิ่มสูงขึ้น	
 กุ ้งกุลาด�า	 เนื้อที่ เลี้ยงปี	 2562	 เพิ่มขึ้นจำก 
ปี	2561	 เนื่องจำกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลำด�ำส่วนใหญ่
เป็นเกษตรกรรำยเดิมที่มีควำมช�ำนำญในกำรเลี้ยงกุ้ง
กุลำด�ำ	 และเลี้ยงตำมค�ำสั่ งซื้อของลูกค ้ำประจ�ำ 
ผู้ส่งออกสำมำรถปรับตัว	และบริหำรจัดกำรกำรขนส่ง 
ได้ดีข้ึน	 นอกจำกนี้เกษตรกรผู ้เลี้ยงกุ้งขำวแวนนำไม 
ในบำงพืน้ท่ี	เปลีย่นมำเลีย้งกุง้กลุำด�ำ	เนือ่งจำกมคีวำมต้องกำร
ของตลำดเพิ่มมำกขึ้น	 ท้ังตลำดภำยในประเทศและ
ตลำดจีนในรูปแบบกุ้งต้ม	ณ	ปำกบ่อ	 และกุ ้งมีชีวิต	
ส�ำหรับผลผลิตเพิ่มขึ้น	 เนื่องจำกเกษตรกรนิยมเล้ียงกุ้ง
ขนำดใหญ่มำกขึ้น	 เพรำะตลำดมีควำมต้องกำรและ 
มีรำคำสูง	 รวมทั้งมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี	 ปล่อยกุ ้ง 
ในอัตรำที่เหมำะสมท�ำให้กุ้งเติบโตและมีอัตรำรอดดี	

การผลิต

						1.	ควำมต้องกำรบริโภคกุ้งภำยใน
ประเทศปี	 2562	 มีปริมำณเพิ่มขึ้น	
เนื่องจำกรำคำกุ ้งปรับตัวลดลงจำก 
ปีที่ผ่ำนมำ	 ประกอบกับภำครัฐมีกำร 
ส ่งเสริมกำรบริโภคภำยในประเทศ 
เพื่ อทดแทนตลำดส ่ งออกที่ หดตั ว 
แต่จำกสภำวะเศรษฐกิจภำยในประเทศ
ที่ชะลอตัว	ท�ำให้กระตุ้นควำมต้องกำร
บริโภคได้ไม่มำกนัก
	 	 	 	 	 	2.	กำรส่งออกกุ้งลดลง	 เน่ืองจำก
ประเทศผู้ผลิตกุ้งมีกำรแข่งขันด้ำนรำคำ 
รุนแรงมำกขึ้น	 โดยปรับรำคำขำยลดลง
จำกปีท่ีผ่ำนมำ	ประกอบกับกำรแข็งค่ำ
ของเงนิบำททีเ่พิม่ขึน้	ท�ำให้ผูป้ระกอบกำร
ส่งออกไม่สำมำรถแข่งขันด้ำนรำคำได้
จำกต้นทุนที่สูงกวำ่คู่แข่ง

การตลาด

	 1.	กรมประมงได้ตรวจเฝ้ำระวังโรคและสำรตกค้ำงในกำรเพำะเลี้ยง
กุง้ทะเล	และตรวจรบัรองสถำนะปลอดโรคในลกูกุง้ทะเลระยะโพสต์ลำวำ
แบบ	 lot	by	 lot	 ให้กับโรงเพำะฟักและโรงอนุบำล	 เพื่อให้เกษตรกร 
เป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจเลือกซื้อลูกพันธุ์กุ้งปลอดเชื้อ
	 2.	 โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด 
กุ้งทะเลเพื่อกำรบริโภคภำยในประเทศ	ปี	2561	ระยะเวลำด�ำเนินกำร 
4	 ป ี	 (ป ี 	 2561	 –	 2564)	 โดยขอเงินงบประมำณสนับสนุนจำก 
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร	 (คชก.) 
วงเงิน	314.8	ล้ำนบำท	โดยให้กรมประมงด�ำเนินกำรกิจกรรมโครงกำร
ดังนี้
					 1)	กิจกรรมกำรจัดหำลูกพันธุ์กุ้งคุณภำพเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรผลิต
กุง้ทะเล	โดยกำรจ่ำยเงนิสมทบค่ำจดัซือ้ลกูพนัธุกุ้์งคณุภำพ	ในอตัรำร้อยละ	90	
ของรำคำลูกพันธุ์กุ้งให้เกษตรกรรำยย่อย	รำยละไม่เกิน	40,000	บำท
	 2)	 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตกุ ้งทะเล	 วงเงินขอรับ	 
กำรสนับสนุนสินเชื่อจำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร	
(ธกส.)	จ�ำนวน	190.50	ล้ำนบำท
	 	 	 	 3)	กิจกรรมเพิ่มศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรตลำดบริโภคกุ้งทะเล 
ในประเทศ	โดยกำรสนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สถำบันเกษตรกร	
และวสิำหกจิชมุชนผูเ้ลีย้งกุง้ทะเลทีกู่ย้มืเงนิ	เพือ่เป็นทนุในกำรจดัสถำนที่
รวบรวมสินค้ำ	กำรตลำด	กำรกระจำยผลผลิตกุ้งขำวไปสู่ผู้ค้ำปลีกและ 
ผู้บริโภค	ในอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ	3	ต่อปี	ระยะเวลำไม่เกิน	3	ปี
				4)	ส่งเสริมกำรบริโภคในประเทศและต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง

มาตรการ

การผลิต การค้า
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ภาพแสดงการน�าเข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทย
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หน่วย:ตัน ปริมาณการสง่ออกปลาทูนา่
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ปริมาณการนําเขา้ปลาทูนา่หน่วย:ตัน
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ปลาทูน่า

ที่มา:  1/	สถิติกำรประมงแห่งประเทศไทย		2/	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร	 	
หมายเหตุ:  *	พยำกรณ์โดยส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร	(ใช้ฐำนข้อมูลจำกสถิติกำรประมงแห่งประเทศไทย)

รายการ 2560 2561 2562
 

 1. ผลผลิตในประเทศ 1/ 
	 1.1	ปริมำณปลำ	(โอด�ำ,	โอลำย)	จำกประมงทะเล	(ตัน)
	 1.2	มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
 2. ใช้ในประเทศ 
	 2.1	ปลำทูนำ่สด	แช่เย็น	แช่เย็นจนแข็ง	(ตัน)
	 2.2	ปลำทูนำ่บรรจุภำชนะอัดลม	(ตัน)
 3. น�าเข้า 2/ 

  ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
	 3.1		ปลำทูน่ำสด	แช่เย็น	แช่เย็นจนแข็ง
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
	 3.2	ปลำทูน่ำบรรจุภำชนะอัดลม
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
 4. ส่งออก 2/

  ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
	 4.1	ปลำทูน่ำสด	แช่เย็น	แช่เย็นจนแข็ง
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
	 4.2		ปลำทูน่ำบรรจุภำชนะอัดลม
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
 5. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 2/           
	 5.1	ปลำทูน่ำสด	แช่เย็น	แช่เย็นจนแข็ง
	 5.2	ปลำทูน่ำบรรจุภำชนะอัดลม

45,459
1,953

1,000
29,000

723,104
47,582

708,255
45,308

14,849
	2,274

581,107	
80,137

25,770
2,589

555,337
77,548

100,466
139,643

47,567*
2,100*

1,000
30,766

803,713
46,972

792,563
45,249

11,150
	1,723

535,006
74,897

22,243
2,262

512,763
72,635

101,695
141,654

50,185*
2,284*

1,000
30,800

746,404
39,238

733,067
37,426

13,337
	1,812

547,216
69,099

17,288
1,895

529,928
67,204

109,614
126,817

 6. แหล่งน�าเข้าวัตถุดิบที่ส�าคัญ ไต้หวัน		เกำหลีใต้	ไมโครนีเซีย	อำเซียน	จีน	สหรัฐอเมริกำ	และมัลดีฟส์	 	
 7. คู่ค้าที่ส�าคัญ (ปลาทูน่าบรรจุภาชนะอัดลม) สหรัฐอเมริกำ	ตะวันออกกลำง	ญี่ปุ่น	ออสเตรเลีย	และสหภำพยุโรป		 
 8. คู่แข่งที่ส�าคัญ (ปลาทูน่าบรรจุภาชนะอัดลม) เวียดนำม	ฟิลิปปินส	์	อินโดนีเซีย	และมำเลเซีย			    

	 ผลผลิตทูน่ำ	 (ปลำโอด�ำ	 ปลำโอลำย)	 จำก 
กำรประมงทะเลที่จับได ้ในประเทศ	 ปี	 2562 
มีปริมำณ	50,185	ตัน	เพิ่มขึ้นจำกป	ี2561	ร้อยละ	
5.50	ซึ่งวัตถุดิบ	ที่ผลิตได้ในประเทศ	มีเพียงร้อยละ	
6.72	 ของอุตสำหกรรมแปรรูปทูน่ำเพื่อส่งออก	
และต้องน�ำเข้ำวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศร้อยละ	
93.28

	 1.	ปี	2562	มกีำรส่งออกทูน่ำรวม	547,216	ตนั	
เพิ่มขึ้นจำกปี	 2561	 ร ้อยละ	 2.28	 เนื่องจำก 
ควำมต้องกำรในตลำดยังมีอย่ำงต่อเนื่อง	 แต่มี
มูลค่ำ	 69,099	 ล้ำนบำท	 ลดลงร้อยละ	 7.74	
เนื่องจำกผลกระทบจำกกำรแข็งค่ำของเงินบำท
	 2.	กำรน�ำเข้ำ	ปี	2562	มีปริมำณ	747,404	ตัน	
มูลค่ำ	 39,238	 ล้ำนบำท	 ลดลงจำก	 ปี	 2561 
ทั้งปริมำณและมูลค่ำ	 ร้อยละ	7.13	และร้อยละ	
16.46	 ตำมล�ำดับ	ทั้งนี้มูลค่ำกำรน�ำเข้ำที่ลดลง 
มำจำกกำรแข็งค ่ำของเงินบำท	 ซึ่งส ่งผลดีต ่อ 
ผู้ประกอบกำรน�ำเขำ้ทูน่ำที่รำคำวัตถุดิบถูกลง

	 	 	 	 	รัฐบำล	ได้มอบหมำยให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	 โดยกรมประมงเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง 
ได้ร่วมมือกับหน่วยงำนอื่น	ๆ	ทั้งภำครัฐและเอกชน	
เพื่อลดกำรกีดกันทำงกำรค ้ำที่ ไม ่ ใช ่ภำษีของ
ประเทศคู่ค้ำ	ดังนี้											
	 1.	ผลผลิตต้องมีเอกสำรรับรองกำรจับสัตว์น�้ำ			
เพื่อยืนยันว ่ำไม ่ได ้มำจำกกำรท�ำประมงที่ ผิด
กฎหมำย	 ขำดกำรรำยงำนและไร ้กำรควบคุม 
(Illegal	Unreported	and	Unregulated	Fishing:	
IUU	 Fishing)	 และต้องเป็นเรือที่ถูกต้องตำม
กฎหมำยเทำ่นั้น											
	 2.	 มีกำรขึ้นทะเบียนแรงงำนต่ำงด้ำวแบบ	
One	Stop										
	 3.	จัดท�ำมำตรฐำนกำรผลิตต่ำง	ๆ	 เช่น	GAP/
HACCP		เป็นต้น

การผลิต การตลาด มาตรการ

การค้า
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ภาพแสดงพื้นที่แหล่งผลิตปลาป่นของประเทศไทย

พื�นที�แหล่งผลิตปลาป่น
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ปลาป่นและสัตว์น�า้ไม่มีกระดูกสันหลังป่น

ที่มา: 1/	สมำคมผู้ผลิตปลำป่นไทย			2/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกำ
 3/	รำคำปลำเป็ดคละจำกส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	รำคำปลำเป็ดดี	และรำคำขำยส่งปลำป่น	(แนะน�ำ)	จำกกรมกำรค้ำภำยใน	 	 	 	 	 	
 4/	กรมศุลกำกร	ปี	2560-2564	(HS.	2017)	พิกัด	2301.2010.000	พิกัด	2301.2020.000		พิกัด	2301.2090.001	พิกัด	2301.2090.090	และพิกัด	2309.9013.000	  
หมายเหตุ: *เป็นกำรน�ำเขำ้ปลำป่นที่ไทยส่งออกไปและไม่ได้มำตรฐำนแล้วส่งกลับมำไทย   

รายการ 2560 2561 2562
 

รายการ 2560 2561 2562
 

 1. จ�านวนโรงงาน (โรง) 1/

 2. ผลผลิตปลาป่นโลก (ล้านตัน) 2/

 3. ผลผลิตปลาป่นไทย (ล้านตัน) 1/

 4. อัตราแปลง ปลาเป็ดหรือปลาสด  
 (กก.): ปลาป่น (กก.) = 4:1
 5. ราคาเกษตรกรขายได้
 (ปลาเป็ดคละ)/สด 3/ (บาท/กก.)
	 5.1	 รำคำขำยส่งปลำป่นโปรตีน 
	 	 ต�่ำกว่ำ	60%	(บำท/กก.)	
						 กลิ่นเบอร	์2	ตลำด	กทม.
					5.2	 รำคำขำยส่งปลำป่นโปรตีน 
	 	 สูงกวำ่	60%	(บำท/กก.)
						 กลิ่นเบอร	์1	ตลำด	กทม.

 1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 2/

 น�าเข้า
 ส่งออก
 2. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน)
 3. น�าเข้า 4/ 
	 3.1		ปลำป่นโปรตีนสูงกว่ำ	60%
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
	 3.2	ปลำป่นโปรตีนต�่ำกว่ำ	60%
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
     3.3	สัตว์น�้ำจ�ำพวกครัสตำเชีย	หรือ 
	 	 สัตว์น�ำ้ทีไม่มีกระดกูสันหลังอืน่	ๆ	 
	 	 ป่น	และอำหำรสัตว์ที่เหมำะ 
	 	 ส�ำหรับเลี้ยงกุ้ง
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลค่ำ	(ล้ำนบำท)
 4. ส่งออก 4/

	 4.1	ปลำป่นโปรตีนสูงกว่ำ	60%
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลคำ่	(ลำ้นบำท)
	 4.2		ปลำป่นโปรตีนต�่ำกว่ำ	60%
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลคำ่	(ลำ้นบำท)
	 4.3		สัตว์น�้ำจ�ำพวกครัสตำเชีย	หรือ 
	 	 สัตว์น�ำ้ทีไม่มีกระดกูสันหลังอืน่	ๆ	 
	 	 ป่น	และอำหำรสัตว์ที่เหมำะ 
	 	 ส�ำหรับเลี้ยงกุ้ง
	 	 ปริมำณ	(ตัน)
	 	 มูลคำ่	(ลำ้นบำท)
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 5. คู่ค้าที่ส�าคัญ	 จีน		ญี่ปุ่น		เวียดนำม	บังคลำเทศ
	 	 	 	 เมียนมำ
 6. คู่แข่งที่ส�าคัญ เมียนมำ	เวียดนำม	อินเดีย	สหรัฐอเมริกำ

	 อุตสำหกรรมปลำป่นของไทยในปัจจุบันได้มี 
กำรพัฒนำเพื่อให้สอดคล้องกับระบบกำรตรวจสอบ 
ย้อนกลับ	 (Traceability)	 เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
ของประเทศคู่ค้ำท่ีส�ำคัญของไทย	และปัญหำกำรท�ำ
ประมงผิดกฎหมำย	และปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนใน
ภำคประมงได้รับกำรแก้ไข	ส่งผลให้	ปี	 2562	ผลผลิต
ปลำป่น	 0.35	 ล้ำนตัน	 เพิ่มขึ้นจำก	 0.34	 ล้ำนตัน 
ในปี	2561	ร้อยละ	2.94	ซึ่งผลผลิตปลำป่นแปรผันตำม 
ควำมต้องกำรใช้ในอุตสำหกรรมอำหำรสัตว์ภำยใน
ประเทศ	 โดยเฉพำะอุตสำหกรรมเพำะเลี้ยงกุ ้งทะเล 
และปศุสัตว์ที่มีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้น

การผลิต

	 กำรแก ้ ไขป ัญหำกำรท�ำประมงผิดกฎหมำย 
ขำดกำรรำยงำน	 และไร้กำรควบคุม	 ได้รับกำรแก้ไข	
ท�ำให้ผลผลิตปลำเป็ดเพิ่มขึ้น	ทั้งน้ี	ผลผลิตปลำเป็ดท่ีน�ำ
มำท�ำปลำป่นมีปริมำณเพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้
ภำยในประเทศ	 ส ่งผลให้รำคำปลำเป ็ดสดภำยใน
ประเทศลดลง	กำรน�ำเข้ำปลำป่นจึงลดลงตำมไปด้วย	
ขณะเดียวกันกำรส่งออกปลำป่นไปยังตลำดต่ำงประเทศ
มีแนวโน้มลดลง	 เนื่องจำกอุปสรรคจำกค่ำเงินบำท 
ที่แข็งค ่ำท�ำให ้ปลำป่นของไทยไม ่สำมำรถแข่งขัน 
ในตลำดต่ำงประเทศได้

การตลาด

	 กำรด�ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรแก ้ไขป ัญหำ 

กำรท�ำประมงผิดกฎหมำยขำดกำรรำยงำนและ 

ไร้กำรควบคุม	(IUU	fishing)	มีกำรลดจ�ำนวนเรือประมง	

กำรก�ำหนดขนำดตำอวนให้ใหญ่ขึน้	ท�ำให้ปรมิำณสตัว์น�ำ้

ที่จับได้และเป็นวัตถุดิบในกำรท�ำปลำป่นของไทยลดลง

มาตรการ

การผลิต การค้า

2.46
2.16
	0.26	

	58,808	
	2,382.73	

0
0.00

3,815
240.67

	41,125	
	1,671.26	

	35,281	
	1,236.47	

	41,990	
	2,035.89	

2.55
2.37
	0.27	

	52,937	
	2,100.48	

0.01
0.00

10,131
408.06

	60,506	
	2,575.21	

	43,468	
	1,579.14	

24,107
	1,355.68

3.21
2.61
	0.28	

	40,447	
	1,455.13	

0.03
0.01

10,394
423.21

	45,640	
	1,653.10	

	56,608	
	1,734.58	

	19,134	
	1,191.63	
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ที่ปรึกษา 
	 นำยระพีภัทร์		จันทรศรีวงศ์	 เลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
	 นำงอัญชนำ		ตรำโช	 รองเลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
	 นำงสำวทัศนีย์		เมืองแก้ว	 รองเลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
	 นำยพลเชษฐ	์	ตรำโช	 รองเลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
	 นำยวินิต	อธิสุข	 ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์สำรสนเทศกำรเกษตร 
หัวหน้ากองบรรณาธิการ    
	 นำยศิริวัฒน์		ทรงธนศักดิ์	 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสำรสนเทศกำรเกษตร
รองหัวหน้ากองบรรณาธิการ
	 นำงพรพรรณ		เห็นสว่ำง	 นักวิชำกำรสถิติช�ำนำญกำรพิเศษ
	 	 ปฏิบัติงำนในต�ำแหน่งนักวิชำกำรสถิติเชี่ยวชำญ
	 	 (ด้ำนระบบข้อมูลสถิติกำรเกษตร)
กองบรรณาธิการ         
	 นำงสำวอัญญดำ		เพ็ญพร	 นำยสุชำต	ิ	ผุแปง
	 นำงสำวรักชนก		ทุยเวียง	 นำงหัทยำ		ทับสวัสดิ์	 	 	
	 นำงสำวอรพิม		สุนทรเกตุ	 นำยนพปฏล		สุทนต์
	 นำงสำวกำญจนำ		มำลัยกฤษณะชลี	 นำยไพบูลย์		เตชะกัมพลสำรกิจ
	 นำงสำวกฤติกำ		นำคนำคม	 นำงสำวภวิตำ		จันทันแก้ว	 	 	
	 นำยธำนินทร์		ทองกำล	 นำงศิริรัตน	์	แก้วก่ำ	 	 	 	
	 นำงสำวจ�ำเริญ		ทองสมจิตร์	 นำงเสำวลักษณ์		กำรสมพจน์
	 นำงสำวสุพัตรำ		ชังสี	 นำงสำวกฤติยำ		เอี่ยมสุทธำ		 	
	 นำงสำวจุฑำรัตน์		ศรีชะบำ	 นำงสำวหัสยำ		มูลจิโน	 	 	
	 นำงสำวปภำวรินท์		อำรมย์ดี	 นำงสำวจิรำภรณ์		จันทร์แฉล้ม
ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ   
				 นำยกิจษำรธ		อ้นเงินทยำกร	 นำงสำวจันทร์ทิวำ		ต้นกันยำ
	 นำงสำวปณิฐี		เกิดศิริ	 	 	
รวมรวมและจัดท�าโดย
	 ศูนย์สำรสนเทศกำรเกษตร	 ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร
				 กองนโยบำยและแผนพัฒนำกำรเกษตร	 กองเศรษฐกิจกำรเกษตรระหว่ำงประเทศ
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนงำมวงศ์วำน	แขวงลำดยำว	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
โทรศัพท์	0	2561	2870			โทรสำร	0	2561	2870			อีเมล์	prcai@oae.go.th




