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ถ้อยแถลง จากเลขาธิการ

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

ปี	 2564”	 โดยจัดเก็บ	 รวบรวม	 และวิเคร�ะห์ข้อมูลพื้นฐ�นด้�นเศรษฐกิจก�รเกษตรร�ยสินค้� 

ของประเทศไทย	 ประกอบด้วย	 6	 หมวดสินค้�	 ได้แก่	 พืชไร่	 ไม้ผลไม้ยืนต้น	 พืชผัก	 ไม้ดอก	 ปศุสัตว์ 

และประมง	 รวมจำ�นวน	 36	 สินค้�	 ซ่ึงครอบคลุมข้อมูลด้�นก�รผลิต	 ก�รตล�ด	 และม�ตรก�รต่�ง	 ๆ	 

ของแต่ละสินค้�	 นอกจ�กน้ียังรวบรวมข้อมูล	 เน้ือที่ใช้ประโยชน์ท�งก�รเกษตร	ปริม�ณนำ้�ฝน	 อุณหภูมิ	

เศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร	และปฏิทินสินค้�เกษตร	ที่สำ�คัญ	

	 สำ�หรับข้อมูลในเอกส�รฉบับนี้	 รวบรวมและจัดทำ�โดยศูนย์ส�รสนเทศก�รเกษตร	 สำ�นักง�น

เศรษฐกิจก�รเกษตร	 โดยรวบรวมข้อมูลจ�กหน่วยง�นต่�ง	 ๆ	 ที่เก่ียวข้องกับภ�คก�รเกษตรต้ังแต่ต้นนำ้�	 

กล�งนำ้�	 และปล�ยนำ้�	 อ�ทิ	 กรมชลประท�น	 กรมป่�ไม้	 กรมอุตุนิยมวิทย�	 กรมศุลก�กร	 สำ�นักง�น 

สภ�พฒัน�ก�รเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ช�ติ	และสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รออ้ยและนำ�้ต�ลทร�ย	เปน็ตน้	นอกจ�กนี	้ 

ยังได้รวบรวมข้อมูลหน่วยง�นต่�งประเทศ	 ได้แก่	 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�	 (United	 States	 

Department	 of	 Agriculture)	 องค์ก�รอ�ห�รและเกษตรแห่งสหประช�ช�ติ	 (Food	 and	 

Agriculture	 Organization	 of	 the	 United	 Nations)	 สภ�ไตรภ�คีย�งพ�ร�ระหว่�งประเทศ	 

(International	 Tripartite	 Rubber	 Council)	 และสม�คมประเทศผู้ผลิตย�งธรรมช�ติ	 (Association	 

of	Natural	Rubber	Producing	Countries)	

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

ดังกล่�วไว้	ณ	 โอก�สนี้	 ห�กมีข้อคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ	 หรือต้องก�รรับบริก�รข้อมูลเพิ่มเติมส�ม�รถ

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

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

(น�ยฉันท�นนท	์	วรรณเขจร)

เลข�ธิก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

มีน�คม	2565



วิสัยทัศน์
	 “องค์กรชี้นำ�ก�รพัฒน�ภ�คเกษตรและศูนย์กล�งส�รสนเทศก�รเกษตรแห่งช�ติ	ภ�ยในปี	2565”

พันธกิจ
	 1.	 เสนอแนะนโยบ�ย	 จัดทำ�แผนพัฒน�	 และม�ตรก�รท�งก�รเกษตร	 รวมทั้งจัดทำ�ท่�ที	 
และร่วมเจรจ�ก�รค้�สินค้�เกษตรและคว�มร่วมมือด้�นเศรษฐกิจก�รเกษตรระหว่�งประเทศ
	 2.	 จัดทำ�และบริห�รจัดก�รข้อมูลส�รสนเทศก�รเกษตร
	 3.	 ศึกษ�	 วิเคร�ะห์	 วิจัยด้�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	 จัดทำ�ร�ยง�นสถ�นก�รณ์เศรษฐกิจก�รเกษตร	 
ทั้งภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ
	 4.	 ติดต�มและประเมินผลแผนง�น	/	โครงก�รที่สำ�คัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป้าประสงค์
			 “ส�รสนเทศก�รเกษตรและแผนพัฒน�ก�รเกษตรที่เป็นเลิศ	 สนับสนุนก�รขับเคลื่อนภ�คเกษตร 
ไปสู่ก�รพัฒน�อย�่งสมดุลและยั่งยืน”

กลยุทธ์
	 1.	 ยกระดับก�รจัดทำ�และบริห�รจัดก�รส�รสนเทศก�รเกษตรแห่งช�ติ
	 2.	 พัฒน�กระบวนก�รศึกษ�	วิเคร�ะห์	วิจัย	และประเมินผลด�้นเศรษฐกิจก�รเกษตร
	 3.	 เพิ่มประสิทธิภ�พก�รจัดทำ�นโยบ�ย	 ม�ตรก�ร	 และแผนพัฒน�ก�รเกษตร	 ให้เป็นที่ยอมรับ 
และนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติ
	 4.	 พัฒน�สมรรถนะองค์กรและศักยภ�พบุคล�กร

ผลสัมฤทธิ์ 
	 ภ�คส่วนที่เกี่ยวข้อง	 ส�ม�รถนำ�ข้อมูลส�รสนเทศก�รเกษตร	 นโยบ�ย	 และม�ตรก�รด้�นก�รเกษตร	
ไปใช้ประโยชน์ในก�รว�งแผน	เพื่อแก้ไขปัญห�และพัฒน�ภ�คเกษตรของประเทศ

ค่านิยม (SMART OAE)
	 S		 Specialized	 =	 คว�มเชี่ยวช�ญ
	 M	 Moral	 =	 มีคุณธรรม
	 A		 Accountable	 =	 มีคว�มรับผิดชอบ
	 R		 Rational	 =	 มีเหตุผล
	 T	 Targetable	 =	 มีเป้�หม�ย

ข้อมูลองค์กร



โครงสร้างสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

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

ตั้งขึ้นต�มพระร�ชบัญญัติเศรษฐกิจก�รเกษตร	พ.ศ.2522	มีก�รแบ่งส่วนร�ชก�รต�มกฎกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์	พ.ศ.2557	ให้แบ่งส่วนร�ชก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	ดังต่อไปนี้

 1. สำานักงานเลขานุการกรม
 2.  กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
 3.  กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
 4.  ศูนย์ประเมินผล
 5.  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
 6.  สำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
 7.  ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ*
 8.  สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 โดยแบ่งเป็น

	 	 8.1	 สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	 1	พื้นที่รับผิดชอบ	จังหวัดเชียงใหม่	 เชียงร�ย	ลำ�พูน	 
ลำ�ป�ง	แม่ฮ่องสอน	และพะเย�
	 	 8.2	 สำ�นกัง�นเศรษฐกจิก�รเกษตรที	่2	พ้ืนทีร่บัผดิชอบ	จงัหวดัพษิณโุลก	แพร่	น�่น	อตุรดติถ ์
สุโขทัย	และต�ก
	 	 8.3	 สำ�นกัง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที	่3	พ้ืนทีร่บัผิดชอบ	จังหวัดอุดรธ�น	ีหนองค�ย	หนองบวัลำ�ภู	 
เลย	บึงก�ฬ	นครพนม	และสกลนคร
	 	 8.4	 สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	4	พื้นที่รับผิดชอบ	จังหวัดขอนแก่น	ก�ฬสินธุ์	ร้อยเอ็ด	 
และมห�ส�รค�ม															
	 	 8.5	 สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	5	พื้นที่รับผิดชอบ	จังหวัดนครร�ชสีม�	บุรีรัมย์	ชัยภูมิ	 
และสุรินทร์
	 	 8.6	 สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	 6	 พื้นที่รับผิดชอบ	 จังหวัดชลบุรี	 สมุทรปร�ก�ร	 
นครน�ยก	ปร�จีนบุรี	สระแก้ว	ฉะเชิงเทร�	ตร�ด	ระยอง	และจันทบุร	ี
	 	 8.7	 สำ�นกัง�นเศรษฐกจิก�รเกษตรท่ี	7	พืน้ท่ีรับผิดชอบ	จงัหวดัชัยน�ท	สิงหบ์รีุ	ลพบรีุ	อ�่งทอง	 
สระบุรี	สุพรรณบุรี	พระนครศรีอยุธย�	ปทุมธ�นี	นนทบุร	ีและกรุงเทพมห�นคร
	 	 8.8	 สำ�นกัง�นเศรษฐกจิก�รเกษตรที	่8	พืน้ทีรั่บผดิชอบ	จงัหวดัสรุ�ษฎร์ธ�นี	นครศรีธรรมร�ช	 
กระบี่	ภูเก็ต	พังง�	ระนอง	และชุมพร
	 	 8.9	 สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	 9	 พื้นที่รับผิดชอบ	 จังหวัดสงขล�	 พัทลุง	 ตรัง	 สตูล 
ปัตต�นี	ยะล�	และนร�ธิว�ส
	 	 8.10	สำ�นกัง�นเศรษฐกจิก�รเกษตรที	่10*	พ้ืนทีร่บัผดิชอบ	จงัหวดัร�ชบุร	ีนครปฐม		ก�ญจนบรุ ี
สมุทรส�คร	สมุทรสงคร�ม	เพชรบุรี	และประจวบคีรีขันธ์
	 	 8.11	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	 11*	พื้นที่รับผิดชอบ	จังหวัดอุบลร�ชธ�น	ีศรีสะเกษ	 
มุกด�ห�ร	ยโสธร	และอำ�น�จเจริญ	
	 	 8.12	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	12*	พื้นที่รับผิดชอบ	จังหวัดนครสวรรค	์กำ�แพงเพชร 
พิจิตร	เพชรบูรณ	์และอุทัยธ�นี			

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





	 	 หน่วย:	ล้�นบ�ท	  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)

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

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564

  ภาคการเกษตร   1,302,041   1,342,912   1,372,657   1,360,047   1,383,020   638,106   677,010   671,219   648,007   656,950 

  ภาคนอกการเกษตร   14,186,623   15,030,431   15,519,754   14,293,834   14,796,806   9,704,831   10,097,962   10,342,366   9,676,566   9,829,552  

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)   15,488,664   16,373,343   16,892,411   15,653,881   16,179,826   10,259,941   10,693,205   10,923,286   10,246,535   10,407,026  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี 2560-2564

ที่มา:	 สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	
	 *	ข�ดคุณสมบัติก�รรวม	(non-additive)	  

1

หน่วย: ลา้นบาท

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564

  ภาคการเกษตร 1,302,041   1,342,912   1,372,657   1,360,047   1,383,020   638,106      677,010      671,219      648,007      656,950      

  ภาคนอกการเกษตร 14,186,623 15,030,431 15,519,754 14,293,834 14,796,806 9,704,831   10,097,962 10,342,366 9,676,566   9,829,552   

  ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 15,488,664 16,373,343 16,892,411 15,653,881 16,179,826 10,259,941 10,693,205 10,923,286 10,246,535 10,407,026 

ทีม่า: ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
         * ขาดคณุสมบตักิารรวม (non-additive)

100.00         

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ปี 2560-2564

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

การเกษตร
8.55%

อุตสาหกรรม
32.06%
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บริหารราชการ
ป้องกันประเทศ  
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สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
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ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร แบบปริมาณลูกโซ่

สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี 2564 ณ ราคาประจ าปี   



      

      

รายการ ทั้งประเทศ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคกลาง ภาคใต้

2. การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร ปี 2563 หน่วย:	ล�้นไร่

 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร   149.25   32.52   63.48   30.77   22.49 

 					1)	น�ข้�ว	 	69.07		 	15.93		 	41.85		 	10.24		 	1.04	

						2)	พืชไร่	 	31.28		 	10.45		 	11.83		 	8.99		 	0.01	

						3)	สวนไม้ผล	ไม้ยืนต้น	 	38.52		 	4.11		 	5.99		 	7.45		 	20.97	

						4)	สวนผัก	ไม้ดอก/ไม้ประดับ	 	1.57		 	0.49		 	0.33		 	0.63		 	0.13	

						5)	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ท�งก�รเกษตรอื่น	ๆ	 	8.80		 	1.54		 	3.48		 	3.45		 	0.33	

การใช้ที่ดิน      

      

รายการ ปี 2561P ปี 2562P ปี 2563P

ปี 2563p

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ
ภาคกลาง ภาคใต้

1.1  เนื้อที่ทั้งประเทศ  320.70  320.70  320.70  106.03  105.53  64.94  44.20 

 1) เนื้อที่ป่าไม้ 1/  102.49  102.48  102.35  56.30  15.72  19.11  11.22 

 2) เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร  149.24  149.25  149.25  32.52  63.48  30.77  22.49 

 3) เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร  68.97  68.97  69.09  17.21  26.34  15.06  10.49 

1.2  เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร  149.24  149.25  149.25  32.52  63.48  30.77  22.49 

 1)  เนื้อที่ในเขตชลประทาน 2/  33.53  34.59  34.94  10.13  8.15  13.17  3.48 

 -  ขนาดใหญ่  17.95  19.45  19.50  4.48  2.60  10.74  1.68 

 -  ขนาดกลาง  6.99  6.22  6.25  2.59  1.37  1.32  0.96 

              -  ขนาดเล็ก และอื่น ๆ  8.59  8.92  9.18  3.05  4.19  1.11  0.83 

         2)  เนื้อที่นอกเขตชลประทาน  115.71  114.66  114.32  22.39  55.32  17.60  19.01 

1. การใช้ที่ดิน หน่วย:	ล�้นไร่

ที่มา : 1/	กรมป�่ไม้			2/	กรมชลประท�น		 	 	 	 	 	
หมายเหตุ: เนื้อที่ชลประท�น	หม�ยถึง	เนื้อที่ชลประท�นโครงก�รขน�ดใหญ	่ขน�ดกล�ง	ขน�ดเล็ก	โครงก�รสูบนำ้�ด้วยไฟฟ้�	และโครงก�รแก้มลิงที่ถูกพัฒน�		 	 	
  

2

1. การใช้ท่ีดิน หน่วย: ลา้นไร่

รายการ ปี 2561p ปี 2562p ปี 2563p ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคกลาง ภาคใต้
เฉียงเหนือ

     1.1  เน้ือท่ีทัง้ประเทศ 320.70        320.70        320.70          106.03         105.53            64.94              44.20              

       1) เนื้อทีป่า่ไม ้1/ 102.49      102.48      102.35        56.30         15.72           19.11           11.22           

       2) เนื้อทีใ่ชป้ระโยชน์ทางการเกษตร 149.24      149.25      149.25        32.52         63.48           30.77           22.49           

       3) เนื้อทีใ่ชป้ระโยชน์นอกการเกษตร 68.97        68.97        69.09          17.21         26.34           15.06           10.49           

     1.2  เน้ือท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 149.24        149.25        149.25          32.52           63.48              30.77              22.49              

         1)  เนื้อทีใ่นเขตชลประทาน  2/ 33.53        34.59        34.94          10.13         8.15             13.17           3.48             

              -  ขนาดใหญ่ 17.95        19.45        19.50          4.48          2.60             10.74           1.68             

              -  ขนาดกลาง 6.99          6.22          6.25           2.59          1.37             1.32             0.96             

              -  ขนาดเลก็ และอืน่ ๆ 8.59          8.92          9.18           3.05          4.19             1.11             0.83             

         2)  เนื้อทีน่อกเขตชลประทาน 115.71      114.66      114.32        22.39         55.32           17.60           19.01           

2. การใช้ประโยชน์ท่ีดินทางการเกษตร ปี 2563 หน่วย : ลา้นไร่
ภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ
 เน้ือท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 149.25        32.52          63.48            30.77           22.49              

      1) นาขา้ว 69.07        15.93        41.85          10.24         1.04             
      2) พชืไร่ 31.28        10.45        11.83          8.99          0.01             
      3) สวนไมผ้ล ไมย้นืตน้ 38.52        4.11          5.99           7.45          20.97           
      4) สวนผกั ไมด้อก/ไมป้ระดบั 1.57          0.49          0.33           0.63          0.13             
      5) เนื้อทีใ่ชป้ระโยชน์ทางการเกษตรอืน่ๆ 8.80          1.54          3.48           3.45          0.33             

ทีม่า : 1/ กรมป่าไม ้  2/ กรมชลประทาน
หมายเหตุ: เนื้อทีช่ลประทาน หมายถงึ เนื้อทีช่ลประทานโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ โครงการสบูน ้าดว้ยไฟฟ้า และโครงการแกม้ลงิทีถู่กพฒันา

การใช้ท่ีดิน  

ปี 2563p

รายการ ทัง้ประเทศ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้

1. การใช้ท่ีดิน หน่วย: ลา้นไร่

รายการ ปี 2561p ปี 2562p ปี 2563p ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคกลาง ภาคใต้
เฉียงเหนือ

     1.1  เน้ือท่ีทัง้ประเทศ 320.70        320.70        320.70          106.03         105.53            64.94              44.20              

       1) เนื้อทีป่า่ไม ้1/ 102.49      102.48      102.35        56.30         15.72           19.11           11.22           

       2) เนื้อทีใ่ชป้ระโยชน์ทางการเกษตร 149.24      149.25      149.25        32.52         63.48           30.77           22.49           

       3) เนื้อทีใ่ชป้ระโยชน์นอกการเกษตร 68.97        68.97        69.09          17.21         26.34           15.06           10.49           

     1.2  เน้ือท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 149.24        149.25        149.25          32.52           63.48              30.77              22.49              

         1)  เนื้อทีใ่นเขตชลประทาน  2/ 33.53        34.59        34.94          10.13         8.15             13.17           3.48             

              -  ขนาดใหญ่ 17.95        19.45        19.50          4.48          2.60             10.74           1.68             

              -  ขนาดกลาง 6.99          6.22          6.25           2.59          1.37             1.32             0.96             

              -  ขนาดเลก็ และอืน่ ๆ 8.59          8.92          9.18           3.05          4.19             1.11             0.83             

         2)  เนื้อทีน่อกเขตชลประทาน 115.71      114.66      114.32        22.39         55.32           17.60           19.01           

2. การใช้ประโยชน์ท่ีดินทางการเกษตร ปี 2563 หน่วย : ลา้นไร่
ภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ
 เน้ือท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 149.25        32.52          63.48            30.77           22.49              

      1) นาขา้ว 69.07        15.93        41.85          10.24         1.04             
      2) พชืไร่ 31.28        10.45        11.83          8.99          0.01             
      3) สวนไมผ้ล ไมย้นืตน้ 38.52        4.11          5.99           7.45          20.97           
      4) สวนผกั ไมด้อก/ไมป้ระดบั 1.57          0.49          0.33           0.63          0.13             
      5) เนื้อทีใ่ชป้ระโยชน์ทางการเกษตรอืน่ๆ 8.80          1.54          3.48           3.45          0.33             

ทีม่า : 1/ กรมป่าไม ้  2/ กรมชลประทาน
หมายเหตุ: เนื้อทีช่ลประทาน หมายถงึ เนื้อทีช่ลประทานโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ โครงการสบูน ้าดว้ยไฟฟ้า และโครงการแกม้ลงิทีถู่กพฒันา

การใช้ท่ีดิน  

ปี 2563p

รายการ ทัง้ประเทศ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้



ปริมาณนำ้าฝน และอุณหภูมิ ปี 2562-2564

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

หมายเหตุ: ข้อมูล	ณ	วันที่	22	กุมภ�พันธ์		2565	 	 	

ประเทศ/ภาค

ปริมาณนำ้าฝนเฉลี่ย

(มิลลิเมตร)

จำานวนวันฝนตกเฉลี่ย

(วัน)

อุณหภูมิเฉลี่ย

(องศาเซลเซียส)

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

   เฉลี่ยทั้งประเทศ  1,341  1,639  1,826  114  123  135  27.96  27.74  27.36 

	ภ�คเหนือ 	956	 	991	 	1,356	 	97	 	97	 	121	 	27.37	 	27.58	 	26.93	

	ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 	1,064	 	1,424	 	1,561	 	97	 	110	 	111	 	27.96	 	27.41	 	27.02	

	ภ�คกล�ง 	1,288	 	1,614	 	1,778	 	106	 	116	 	129	 	28.69	 	28.27	 	27.99	

	ภ�คใต้ 	2,057	 	2,526	 	2,609	 	157	 	170	 	178	 	27.81	 	27.73	 	27.50	

3

ประเทศ/ภาค

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

   เฉล่ียทัง้ประเทศ 1,341       1,639       1,826       114          123          135          27.96       27.74       27.36       

 ภาคเหนือ 956        991        1,356      97          97          121        27.37      27.58      26.93      

 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 1,064     1,424      1,561      97          110        111        27.96      27.41      27.02      

 ภาคกลาง 1,288     1,614      1,778      106        116        129        28.69      28.27      27.99      

 ภาคใต้ 2,057     2,526      2,609      157        170        178        27.81      27.73      27.50      

ท่ีมา: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
หมายเหตุ: ขอ้มูล ณ วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์  2565

(วนั)
อุณหภูมิเฉลีย่

(องศาเซลเซียส)

ปริมาณน า้ฝน และอุณหภูมิ ปี 2562-2564
ปริมาณน า้ฝนเฉลีย่

(มิลลเิมตร)
จ านวนวนัฝนตกเฉลีย่
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

มิลลิเมตร ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ย

เฉลี่ยทั งประเทศ ภาคเหนือ       ภาคตะวันออก         ภาคกลาง ภาคใต้
เฉียงเหนือ  
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เฉลี่ยทั งประเทศ ภาคเหนือ       ภาคตะวันออก         ภาคกลาง ภาคใต้
เฉียงเหนือ  

วัน จ้านวนวันฝนตกเฉลี่ย
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เฉลี่ยทั งประเทศ ภาคเหนือ       ภาคตะวันออก     ภาคกลาง ภาคใต้
เฉียงเหนือ  

องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย

ประเทศ/ภาค

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

   เฉล่ียทัง้ประเทศ 1,341       1,639       1,826       114          123          135          27.96       27.74       27.36       

 ภาคเหนือ 956        991        1,356      97          97          121        27.37      27.58      26.93      

 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 1,064     1,424      1,561      97          110        111        27.96      27.41      27.02      

 ภาคกลาง 1,288     1,614      1,778      106        116        129        28.69      28.27      27.99      

 ภาคใต้ 2,057     2,526      2,609      157        170        178        27.81      27.73      27.50      

ท่ีมา: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
หมายเหตุ: ขอ้มูล ณ วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์  2565

(วนั)
อุณหภูมิเฉลีย่

(องศาเซลเซียส)

ปริมาณน า้ฝน และอุณหภูมิ ปี 2562-2564
ปริมาณน า้ฝนเฉลีย่

(มิลลเิมตร)
จ านวนวนัฝนตกเฉลีย่
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

มิลลิเมตร ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ย

เฉลี่ยทั งประเทศ ภาคเหนือ       ภาคตะวันออก         ภาคกลาง ภาคใต้
เฉียงเหนือ  
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เฉลี่ยทั งประเทศ ภาคเหนือ       ภาคตะวันออก         ภาคกลาง ภาคใต้
เฉียงเหนือ  

วัน จ้านวนวันฝนตกเฉลี่ย
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 29.00

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

เฉลี่ยทั งประเทศ ภาคเหนือ       ภาคตะวันออก     ภาคกลาง ภาคใต้
เฉียงเหนือ  

องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย



หน่วย: บาท/ครัวเรือน

update: 8-3-65
ภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ

 1. รายได้ 394,911    390,376    397,218    335,037   269,209        546,335    423,300    
   1.1 รายไดเ้งินสดทางการเกษตร 204,066    184,409    187,081    173,248   84,155          302,447    162,622    
   1.2 รายไดเ้งินสดนอกการเกษตร 190,845    205,967    210,137    161,789   185,054        243,888    260,678    
   1.3 สดัส่วนรายไดเ้งินสดทางการเกษตร (ร้อยละ) 51.67        47.24        47.10        51.71       31.26            55.36        38.42        
 2. รายจ่าย 307,496    275,935    280,693    275,872   191,130        391,160    222,916    
   2.1 รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร 125,462    104,924    108,759    114,526   56,162          176,682    56,823      
   2.2 รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร 182,034    171,011    171,933    161,346   134,968        214,478    166,093    
   2.3 สดัส่วนรายจ่ายเงินสดทางการเกษตร (ร้อยละ) 40.80        38.02        38.75        41.51       29.38            45.17        25.49        
 3. รายได้สุทธิ
   3.1 รายไดเ้งินสดสุทธิทางการเกษตร 78,604      79,486      78,322      58,722     27,993          125,765    105,799    
   3.2 รายไดเ้งินสดสุทธิครัวเรือน  1/ 269,449    285,453    288,459    220,511   213,047        369,653    366,477    269,449        #### ####
   3.3 เงินสดคงเหลือก่อนการช าระหน้ี  2/ 87,415      114,442    116,525    59,165     78,079          155,175    200,384    87,415          #### ####
   3.4 สดัส่วนรายไดเ้งินสดสุทธิทางการเกษตร (ร้อยละ) 29.17        27.85        27.15        26.63       13.14            34.02        28.87        
 4. ทรัพย์สิน - หนีสิ้น
   4.1 ทรัพยสิ์นด าเนินงานและหมุนเวียนปลายปี 191,374    200,957    191,499    197,214   216,165        224,030    77,483      
   4.2 ขนาดหน้ีสินปลายปี 221,490    225,090    225,051    236,331   194,400        239,927    231,380    
 5. ข้อมูลพืน้ฐาน
   5.1 อายเุฉล่ียหัวหนา้ครัวเรือน (ปี) 58.46        58.23        58.53        57.92       57.98            58.83        59.87        
   5.2 ขนาดครัวเรือน (คนต่อครัวเรือน) 3.78          3.89          3.88          3.77         3.88              3.92          3.95          
   5.3 ขนาดแรงงาน อาย ุ15-64 ปี (คนต่อครัวเรือน) 2.60          2.62          2.57          2.47         2.57              2.70          2.63          
   5.4 ขนาดเน้ือท่ีถือครอง (ไร่ต่อครัวเรือน) 24.48        24.16        22.49        24.89       19.96            26.85        14.41        

หมายเหตุ   1/ รายไดเ้งินสดสุทธิครัวเรือน = รายไดเ้งินสดสุทธิทางการเกษตร + รายไดเ้งินสดนอกการเกษตร

                     2/ เงินสดคงเหลือก่อนการช าระหน้ี = รายไดเ้งินสดสุทธิครัวเรือน - รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร

 ขนาดหน้ีสินปลายปี

 รายได้
 รายจ่าย
 รายไดเ้งินสดสุทธิทางการเกษตร
 รายไดเ้งินสดสุทธิของครัวเรือน 

ปีเพาะปลูก 2563/64p

2562/63
ปีเพาะปลูก

2563/64p

เศรษฐกจิสังคมครัวเรือนเกษตร

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้รายการ 2561/62

เศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร
หน่วย: บาท/ครัวเรือน

รายการ

 1. รายได ้  394,911   390,376   397,218   335,037   269,209   546,335   423,300 

			1.1	ร�ยได้เงินสดท�งก�รเกษตร	 	204,066		 	184,409		 	187,081		 	173,248		 	84,155		 	302,447		 	162,622	

			1.2	ร�ยได้เงินสดนอกก�รเกษตร	 	190,845		 	205,967		 	210,137		 	161,789		 	185,054		 	243,888		 	260,678	

			1.3	สัดส่วนร�ยได้เงินสดท�งก�รเกษตร	(ร้อยละ)	 	51.67		 	47.24		 	47.10		 	51.71		 	31.26		 	55.36		 	38.42	

 2. รายจ่าย  307,496   275,935   280,693   275,872   191,130   391,160   222,916 

			2.1	ร�ยจ่�ยเงินสดท�งก�รเกษตร	 	125,462		 	104,924		 	108,759		 	114,526		 	56,162		 	176,682		 	56,823	

			2.2	ร�ยจ่�ยเงินสดนอกก�รเกษตร		 	182,034		 	171,011		 	171,933		 	161,346		 	134,968		 	214,478		 	166,093	

			2.3	สัดส่วนร�ยจ�่ยเงินสดท�งก�รเกษตร	(ร้อยละ)	 	40.80		 	38.02		 	38.75		 	41.51		 	29.38		 	45.17		 	25.49	

 3. รายได้สุทธ ิ       

			3.1	ร�ยได้เงินสดสุทธิท�งก�รเกษตร		 	78,604		 	79,486		 	78,322		 	58,722		 	27,993		 	125,765		 	105,799	

			3.2	ร�ยได้เงินสดสุทธิครัวเรือน	1/	 	269,449		 	285,453		 	288,459		 	220,511		 	213,047		 	369,653		 	366,477	

			3.3	เงินสดคงเหลือก่อนก�รชำ�ระหนี้	2/	 	87,415		 	114,442		 	116,525		 	59,165		 	78,079		 	155,175		 	200,384	

			3.4	สัดส่วนร�ยได้เงินสดสุทธิท�งก�รเกษตร	(ร้อยละ)	 	29.17		 	27.85		 	27.15		 	26.63		 	13.14		 	34.02		 	28.87	

 4. ทรัพย์สิน - หนี้สิน       

			4.1	ทรัพย์สินดำ�เนินง�นและหมุนเวียนปล�ยป	ี	 	191,374		 	200,957		 	191,499		 	197,214		 	216,165		 	224,030		 	77,483	

			4.2	ขน�ดหนี้สินปล�ยปี	 	221,490		 	225,090		 	225,051		 	236,331		 	194,400		 	239,927		 	231,380	

 5. ข้อมูลพื้นฐาน       

			5.1	อ�ยุเฉลี่ยหัวหน�้ครัวเรือน	(ปี)	 	58.46		 	58.23		 	58.53		 	57.92		 	57.98		 	58.83		 	59.87	

			5.2	ขน�ดครัวเรือน	(คนต่อครัวเรือน)	 	3.78		 	3.89		 	3.88		 	3.77		 	3.88		 	3.92		 	3.95	

			5.3	ขน�ดแรงง�น	อ�ยุ	15-64	ปี	(คนต่อครัวเรือน)	 	2.60		 	2.62		 	2.57		 	2.47		 	2.57		 	2.70		 	2.63	

			5.4	ขน�ดเนื้อที่ถือครอง	(ไร่ต่อครัวเรือน)	 	24.48		 	24.16		 	22.49		 	24.89		 	19.96		 	26.85		 	14.41	

ปีเพาะปลูก
2561/62 2562/63 2563/64P ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ

ปีเพาะปลูก 2563/64P

หมายเหต ุ 1/	ร�ยได้เงินสดสุทธิครัวเรือน	=	ร�ยได้เงินสดสุทธิท�งก�รเกษตร	+	ร�ยได้เงินสดนอกก�รเกษตร	 	 	

 2/	เงินสดคงเหลือก่อนก�รชำ�ระหนี	้=	ร�ยได้เงินสดสุทธิครัวเรือน	-	ร�ยจ่�ยเงินสดนอกก�รเกษตร   
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ปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำาคัญรายเดือน ปีเพาะปลูก 2563/64
หน่วย: ร้อยละ

ที่มา: สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร    

หมายเหตุ: 			1.	*	ข้อมูลร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร	 	

	 2.	 ข้อมูล	ณ	เดือนกุมภ�พันธ์	2565	 	 	 	

 

ช่วงเดือนเก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนเก็บเกี่ยวผลผลิตสูงสุด

5

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. (ตนั)

พืชไร่
0.02   3.93   6.37   9.20   68.15 9.45   1.79   0.59   0.18   0.25   0.07

11.03 33.64 30.50 15.75 5.61   2.60   0.56   0.27   0.04   

0.01   1.82   2.94   9.45   19.15 34.24 18.56 2.22   0.79   4.65   5.21   0.95   0.01   

4.21   5.75   9.58   18.64 21.92 18.76 8.14   4.15   2.36   1.52   2.06   2.91   

15.27 44.58 33.84 3.67   2.64   

6.77   7.53   8.68   9.73   14.22 12.10 6.28   3.80   4.76   7.59   11.77 6.77   

0.69   5.57   18.70 9.34   1.73   0.05   2.14   30.00 31.15 0.63   

2.83   2.89   1.90   5.56   17.65 9.42   0.85   5.17   37.31 14.40 1.98   0.04   

2.04   21.78 18.92 10.94 8.69   7.40   0.33   1.96   10.35 15.65 1.49   0.45   

พืชสวน
11.85 6.78   3.25   1.95   5.28   7.88   8.90   9.50   9.76   10.00 11.55 13.30 

4.17   5.84   9.92   11.44 11.84 10.01 9.04   9.06   8.07   8.22   6.86   5.53   

0.58   3.15   12.55 31.80 38.63 9.41   3.47   0.29   0.12

0.84   1.37   1.91   3.01   4.42   6.56   9.56   1.75   15.20 17.63 18.89 18.89 

16.75 56.23 24.64 2.38   

6.57   7.01   7.58   9.66   11.45 10.94 10.52 9.62   7.06   6.64   6.34   6.61   

12.79 5.43   3.20   1.00   0.89   2.00   11.20 26.29 9.69   7.57   8.49   11.45 

0.68   1.26   1.96   14.20 21.57 16.91 16.31 14.05 9.14   2.57   0.65   0.70   

0.53   0.57   0.02   2.64   8.08   20.31 30.61 25.94 7.93   1.77   1.15   0.45   

0.06   0.03   0.34   8.69   30.60 21.41 22.58 11.11 4.68   0.31   0.13   0.06   

1.63   9.05   69.63 19.55 0.14   

0.04   2.28   7.51   11.70 26.11 32.99 18.42 0.95   

19.35 15.62 7.67   3.24   1.56   0.98   1.28   2.62   3.20   7.25   15.53 21.70 

1.74   4.15   4.90   5.92   7.05   7.90   8.91   9.79   10.89 12.03 13.35 13.36 

พืชผกั
2.83   22.92 63.24 11.01 

5.11   5.71   0.95   0.98   1.32   1.94   19.87 45.69 15.93 2.43   0.07   

1.46   3.90   10.12 28.15 52.36 4.01   

0.81   1.80   3.27   0.26   0.07   1.71   1.09   12.88 36.63 40.41 1.07   

ไม้ดอก
8.18   7.52   6.74   5.81   6.86   7.59   9.02   9.05   9.15   11.72 9.77   8.59   

ปศสุตัว์
9.06   9.02   8.91   9.92   9.86   9.88   7.63   7.50   7.50   6.92   6.97   6.83   

7.78   8.52   7.83   8.52   7.78   8.73   8.20   8.65   8.02   7.61   9.16   9.20   

8.40   8.65   8.48   8.19   8.53   8.29   8.51   8.44   8.20   8.15   7.84   8.32   

9.08   8.52   8.12   7.83   7.92   7.92   7.83   7.70   7.96   8.63   9.12   9.37   

ทีมา: สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร     ช่วงเดือนเกบ็เกียวผลผลิต
หมายเหต:ุ    1. * ข้อมลูร้อยละผลผลิตเกบ็เกียวรายเดือนจากกรมส่งเสริมการเกษตร     ช่วงเดือนเกบ็เกียวผลผลิตสงูสดุ
                    2.   ข้อมลู ณ เดือนกมุภาพนัธ์ 2565

1,754.04       

15,421.51     

146,478        

75,444          

159,869        

34,797          

119,897        

259,354        

103,420        

1,051            

643,755        

33,729          

19,276,338   

21,773          

1,718,089     

22,800          

110,060        

36,233          

76,313          

1,327,787     

1,567,087     

1,212,989     

270,773        

283,619        

ปี 2564

29,299          

4,910,021     

16,794,621   

ปฏิทินสินค้าเกษตรทีสาํคญัรายเดือน ปีเพาะปลูก 2563/64

5,310,446     

26,423,822   

4,995,169     

35,094,485   

66,843,432   

ชนิดสินค้า ปี 2563

  ข้าวนาปี

  ข้าวนาปรงั

  ข้าวโพดเลียงสตัว์

  มนัสาํปะหลงัโรงงาน

  อ้อยโรงงาน

  สบัปะรดโรงงาน

  ถั วเหลือง

  ถั วเขียว

  ถั วลิสง

  ยางพารา

  ปาลม์นํามนั

  กาแฟ

  ชา *

  พริกไทย

  มะพร้าวผลแก่ (พนัผล)

  ลาํไย

  ทุเรียน

  มงัคดุ

  มนัฝรั ง

  เงาะ

  ลินจี

  ลองกอง

  ส้มเขียวหวาน

  นํานมดิบ

  กล้วยหอม *

  กระเทียม

  หอมแดง

  หอมหวัใหญ่

  กล้วยไม้ตดัดอก

  สกุร (ตวั)

  ไก่เนือ (ล้านตวั)

  ไข่ไก่ (ล้านฟอง)



พืชไร่



สรุปสถานการณ์การผลิตพืชไร่ ปี 2564

 การผลิตพชืไรใ่นป ี2564	โดยภ�พรวมผลผลติลดลง	เน่ืองจ�กประสบปญัห�ภยัธรรมช�ต	ิ

โดยเฉพ�ะออ้ยโรงง�น	และข้�วน�ป	ีประกอบกบัข�ดแคลนแรงง�นในก�รเกบ็เกีย่ว	และเกษตรกร

เปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่�	ยกเว้น	ข้�วน�ปรัง	ถั่วเหลือง	มันสำ�ปะหลังโรงง�น	

และสับปะรดโรงง�นที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้นจ�กสภ�พอ�ก�ศเอื้ออำ�นวย	ปริม�ณนำ้�เพียงพอ	อีกทั้ง

ร�ค�และโครงก�รภ�ครัฐจูงใจให้เกษตรกรขย�ยพื้นที่ปลูกทดแทนพืชไร่ชนิดอื่น

 ข้าวรวม ผลผลิตเพิ่มข้ึนจ�กปี	 2563	 โดยข้�วน�ปรังมีผลผลิตเพิ่มข้ึน	 เนื่องจ�กปีนี้ 

ปริม�ณนำ้�เพียงพอ	 เกษตรกรจึงกลับม�เพ�ะปลูกข้�วน�ปรังในพื้นที่เดิมที่เคยปล่อยว่�ง	และ

ปลูกแทนพืชชนิดอื่น	เช่น	อ้อยโรงง�น	ข้�วโพดเลี้ยงสัตว	์ถั่วเขียว	พืชผักอื่น	ๆ 	และในบ�งพื้นที่

ส�ม�รถเพ�ะปลูกข�้วน�ปรังได้	2	รอบ	ส่วนข้�วน�ปีมีผลผลิตลดลง	เนื่องจ�กประสบอุทกภัย 

ในช่วงเดือนกันย�ยน	 2564	 ซึ่งเป็นช่วงใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิต	 ทำ�ให้แหล่งผลิตบ�งพ้ืนที่ใน 

ภ�คเหนือตอนล�่ง	ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	และภ�คกล�งเสียห�ย

 พืชตระกูลถ่ัว ผลผลิตลดลงจ�กปี	 2563 โดยถั่วเขียวและถั่วลิสงมีผลผลิตลดลง	 

เนือ่งจ�กตน้ทนุก�รผลติสงู	ประกอบกับข�ดแคลนแรงง�นในก�รเก็บเก่ียว	เกษตรกรจงึลดเน้ือท่ี 

เพ�ะปลูกลง	 และปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน	 ส่งผลให้ผลผลิตลดลงต�มเนื้อท่ีเพ�ะปลูก 

ที่ลดลง	ส่วนถั่วเหลืองมีผลผลิตเพิ่มขึ้น	เนื่องจ�กสภ�พอ�ก�ศเอื้ออำ�นวย	ปริม�ณนำ้�เพียงพอ

ต่อก�รเพ�ะปลูก	เกษตรกรดูแลรักษ�ดี	ส่งผลให้ภ�พรวมผลผลิตทั้งประเทศเพิ่มขึ้น

 พืชไร่อื่น ๆ ผลผลิตลดลงจ�กปี	2563	โดยอ้อยโรงง�นและข้�วโพดเลี้ยงสัตว์มีผลผลิต 

ลดลง	 เนื่องจ�กอ้อยโรงง�นประสบปัญห�ภัยแล้งส่งผลให้ต้นอ้อยไม่สมบูรณ์	 ก�รแตกกอไม่ดี	

ทำ�ใหบ้�งพืน้ทีแ่หง้ต�ยไมส่�ม�รถเกบ็เกีย่วผลผลติไดเ้ตม็ที	่บ�งสว่นปรบัเปลีย่นไปปลกูพชืชนดิอ่ืน	 

สำ�หรับข้�วโพดเล้ียงสัตว์	 มีผลผลิตลดลงต�มเนื้อที่เพ�ะปลูกที่ลดลง	 ซึ่งมีผลม�จ�กปัจจัย 

ก�รผลิตปรบัร�ค�สูงขึน้	ทำ�ใหต้น้ทุนก�รผลติสูง	เกษตรกรจงึปรบัเปลีย่นไปปลกูพชืชนิดอืน่	เชน่	

มันสำ�ปะหลังโรงง�น	และข้�วน�ปรัง	ส่วนมันสำ�ปะหลังโรงง�นและสับปะรดโรงง�น	มีผลผลิต

เพิ่มขึ้น	ต�มเนื้อที่เก็บเกี่ยวที่เพิ่มขึ้น	เนื่องจ�กรัฐบ�ลมีโครงก�รประกันร�ยได้เกษตรกรผู้ปลูก

มันสำ�ปะหลังโรงง�น	ซึ่งเป็นโครงก�รต่อเนื่องปีที่	 2	 จึงจูงใจให้เกษตรกรขย�ยเนื้อที่ปลูกแทน

อ้อยโรงง�น	 บ�งส่วนปลูกแทนข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ที่ประสบปัญห�ก�รระบ�ดของหนอนกระทู้	

และไดร้บัคว�มเสยีห�ยจ�กภยัแลง้ในปทีีแ่ล้ว	สำ�หรบัสับปะรดโรงง�นมผีลผลิตเพิม่ขึน้จ�กร�ค�

รับซื้อปรับตัวสูงข้ึนอย่�งต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎ�คม	 2562	 และตลอดปี	 2563	 เกษตรกร 

จึงกลับม�บำ�รุงรักษ�ต้นสับปะรด	 ประกอบกับสภ�พอ�ก�ศเอ้ืออำ�นวย	 ปริม�ณนำ้�เหม�ะสม	

ทำ�ให้ต้นสับปะรดสมบูรณ์ด	ีและส�ม�รถใช้ส�รบังคับก�รออกผลได้เต็มที่	อีกทั้งร�ค�สับปะรด

จูงใจให้เกษตรกรขย�ยพื้นที่โดยปลูกในพื้นที่ปล่อยว่�งที่เคยปลูกสับปะรดม�ก่อน



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

30.71 35.56 20.89 7.98 2.87 1.48 0.17 0.09 0.21 0.05 อุบลร�ชธ�นี		นครร�ชสีม�		

สุรินทร์	ร้อยเอ็ด		ศรีสะเกษ

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�กช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก

ปี 2563 แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2564

หน่วย: ร้อยละ

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวนาปีของประเทศไทย

ปีเพาะปลูก 2563/64 

8

> 2,000,000

800,001 - 2,000,000

200,001 - 800,000

≤  200,000

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

 0.02 3.93 6.37 9.20 68.15 9.45 1.79 0.59 0.18 0.25 0.07
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1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)  4,431,175   4,548,731   4,578,962 
2. เนื้อที่เพาะปลูก (ล้านไร่) 61.20 62.44 62.60
	 2.1		ข้�วเจ้�หอมมะลิ	 24.29	 24.65	 24.65
	 2.2		ข้�วเจ้�หอมอื่น	ๆ	 3.60	 3.73	 3.74
	 2.3		ข้�วเจ้�ปทุมธ�น	ี1	 2.04	 1.84	 1.87
	 2.4		ข้�วเจ้�อื่น	ๆ	 15.16	 15.53	 15.68
	 2.5		ข้�วเหนียว	 16.11	 16.68	 16.67
3. ผลผลิตข้าวเปลือก (ล้านตัน) 24.06 26.42 26.02
	 3.1		ข้�วเจ้�หอมมะลิ	 7.24	 8.47	 8.27
	 3.2		ข้�วเจ้�หอมอื่น	ๆ		 1.41	 1.51	 1.47
	 3.3		ข้�วเจ้�ปทุมธ�น	ี1	 1.31	 1.22	 1.21
	 3.4		ข้�วเจ้�อื่น	ๆ	 8.62	 8.97	 8.86
	 3.5		ข้�วเหนียว	 5.48	 6.26	 6.22
4. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่) ความชื้น 15% 393 423 416
	 4.1		ข้�วเจ้�หอมมะลิ	 298	 343	 336
	 4.2		ข้�วเจ้�หอมอื่น	ๆ	 392	 406	 393
	 4.3		ข้�วเจ้�ปทุมธ�น	ี1	 643	 660	 648
	 4.4		ข้�วเจ้�อื่น	ๆ	 569	 578	 565
	 4.5		ข้�วเหนียว	 340	 375	 373
5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 9,785 9,276 9,557
	 5.1		ข้�วเจ้�หอมมะลิ	 	12,082		 	10,840		 	11,250	
	 5.2		ข้�วเจ้�ปทุมธ�น	ี1	 	7,079		 	6,916		 	7,084	
	 5.3		ข้�วเจ้�อื่น	ๆ	 	7,932		 	7,861		 	8,166	
	 5.4		ข้�วเหนียว	 	9,938		 	9,499		 	9,661	
6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน) 10,099 9,074 8,509
	 6.1		ข้�วเจ้�หอมมะลิ	 13,865	 10,686	 10,687
	 6.2		ข้�วเจ้�ปทุมธ�น	ี1	 9,339	 9,718	 9,518
	 6.3		ข้�วเจ้�อื่น	ๆ	 8,359	 8,310	 8,241
	 6.4		ข้�วเหนียว	 13,798	 10,252	 9,355
7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 314  -202  -1,048 
	 7.1		ข้�วเจ้�หอมมะลิ	 1,783		 -154		 -563	
	 7.2		ข้�วเจ้�ปทุมธ�น	ี1	 2,260		 2,802		 2,434	
	 7.3		ข้�วเจ้�อื่น	ๆ	 427		 449		 75	
	 7.4		ข้�วเหนียว	 3,860		 753		 -306	
8. มาตรฐาน   
	 8.1	 ม�ตรฐ�นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 	 	
	 	 8.1.1	 ม�ตรฐ�นข�้วหอมมะลิไทย	(2546)		ม�ตรฐ�นข้�วหอมไทย	(2551)	
	 	 	 ม�ตรฐ�นข�้วกล้องงอก	(2555)				ม�ตรฐ�นข้�ว	(2555)	 	 	
	 	 	8.1.2	ก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีสำ�หรับข�้ว	(2551)		
	 	 	 ก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีสำ�หรับข้�วหอมมะลิไทย	(2552)		   
	 	 	 ก�รปฏิบัติที่ดีสำ�หรับโรงสีข้�ว	(2553)	เกษตรอินทรีย์เล่ม	4	:	ข้�วอินทรีย์	(2553)	
	 	 	 ก�รปฏิบัติที่ดีสำ�หรับก�รผลิต			ข้�วกล้องงอก	(2555)	 	 	
	 8.2	 ม�ตรฐ�นกระทรวงพ�ณิชย์	 	 	
	 			 ม�ตรฐ�นสินค้�ข�้ว	(2540)	ม�ตรฐ�นข�้วหอมมะลิ	(2544)		ม�ตรฐ�นข้�วปทุมธ�น	ี(2547)		 	
	 	 ม�ตรฐ�นสินค้�ข้�วข�ว		 	 	

 1 การค้าของโลก (ล้านตันข้าวสาร) 1/  43.93   45.23   50.56 
 2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)  17.22   12.62   11.67 
 3. ใช้ในประเทศ (ล้านตันข้าวสาร) 11.80 12.30 12.70
 4. ส่งออก 2/   
	 					ปริม�ณ	 (ล้�นตันข้�วส�ร)	 7.58	 5.73	 6.12
	 					มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 130,585	 116,045	 107,758
	 4.1	 ข้�วคุณภ�พดี	(ล้�นตันข้�วส�ร)	 3.80	 3.30	 3.67
	 	 ข้�วหอมมะลิ	 1.41	 1.45	 1.42
	 	 ข้�ว	100%-5%	 2.39	 1.85	 2.25
	 4.2	 ข้�วคุณภ�พป�นกล�ง	-	ตำ่�	 1.34	 0.71	 0.66
	 	 (ล้�นตันข้�วส�ร)	 	 	
	 4.3	 ข้�วนึ่ง	(ล้�นตันข้�วส�ร)	 2.23	 1.45	 1.47
	 4.4	 ข้�วเหนียว	(ล้�นตันข้�วส�ร)	 0.21	 0.28	 0.31
 5. ราคาส่งออก 3/   
	 5.1	 ข้�วหอมมะลิ	100%		(ใหม่)				 	 	
	 	 (บ�ท/ตัน)	 35,652	 31,342	 23,868
	 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 1,159	 1,009	 756
	 5.2		ข้�วข�ว	5%	 	 	
	 					(บ�ท/ตัน)	 12,850	 15,525	 14,442
	 					(ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 418	 500	 458
	 5.3	 ข้�วข�ว	25%	 	 	
	 	 (บ�ท/ตัน)	 12,619	 15,039	 14,127
	 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 411	 488	 451
	 5.4	 ข้�วนึ่ง	5%	 	 	
	 	 (บ�ท/ตัน)	 12,723	 15,442	 14,247
	 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 	413		 	497		 	452	
	 5.5	 ข้�วเหนียวเมล็ดย�ว	10%	 	 	
	 	 (บ�ท/ตัน)	 	34,077		 	32,753		 	21,588	
	 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 	1,111		 	1,054		 	684	
 6. คู่ค้าที่สำาคัญ   
	 6.1	 ข้�วคุณภ�พดี				 	 	
	 	 ข้�วหอมมะลิ	 สหรัฐอเมริก�	ฮ่องกง	จีน	แคน�ด�	สิงคโปร์	 	
	 	 ข้�ว	100%,	5%	 สหรัฐอเมริก�	ฮ่องกง	จีน	ญี่ปุ่น	แคน�ด�	 	
	 6.2	 ข้�วคุณภ�พป�นกล�ง	-	ตำ่�	 แคเมอรูน	โมซัมบิก	หมู่เก�ะดะเนรี	เบนิน	จีน		 	
	 6.3	 ข้�วนึ่ง	 	 แอฟริก�ใต้	เบนิน	เยเมน	แคเมอรูน	โตโก	 	
 7. คู่แข่งที่สำาคัญ   
	 7.1	 ข้�วคุณภ�พดี	 	สหรัฐอเมริก�	เวียดน�ม	ออสเตรเลีย	 	
	 7.2	 ข้�วคุณภ�พป�นกล�ง	-	ตำ่�	 	เวียดน�ม		จีน		ป�กีสถ�น		เมียนม�	 	
	 7.3	 ข้�วนึ่ง	 	 	สหรัฐอเมริก�		อินเดีย		ป�กีสถ�น	 	

ปลูก: พ.ค.- ก.พ (ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มิ.ย.-ก.พ.)  เก็บเกี่ยว: ก.ค.- พ.ค.   ข้าวนาปี

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

หมายเหตุ: 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-4			ปีเพ�ะปลูก	2564/65	ข้อมูลพย�กรณ์	ณ	เดือนกุมภ�พันธ์	2565	 2.	ปีเพ�ะปลูก	2562/63		2563/64		2564/65	หม�ยถึง	ปี	2562	2563	2564	

	 3.	ร�ค�ข้�วน�ป	ีหม�ยถึง	ร�ค�เฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักข้�วเปลือกเจ้�น�ปีคว�มชื้น	15%	ข้�วเปลือกเจ้�หอมมะลิ	100%	และข้�วเปลือกเหนียวน�ปีเมล็ดย�ว	 	 	 	

การค้า
 รายการ 2562 2563 2564 

การผลิต
 รายการ 2562/63 2563/64 2564/65

 การผลิต การตลาด มาตรการ
								ข�้วน�ป	ีปเีพ�ะปลกู	2564/65	เนือ้ทีเ่พ�ะปลกู 

เพิ่มขึ้นจ�กปีเพ�ะปลูก	 2563/64	 เนื่องจ�กร�ค� 

ข�้วเปลอืกทีเ่กษตรกรข�ยไดอ้ยูใ่นเกณฑ์ด	ีปริม�ณนำ�้ฝน 

ในชว่งเดอืนพฤษภ�คมถงึสงิห�คมม�กกว�่ปทีีผ่�่นม�	

ทำ�ให้บ�งพืน้ท่ีมปีริม�ณนำ�้เพยีงพอในชว่งฤดเูพ�ะปลกู	

เกษตรกรจึงขย�ยก�รเพ�ะปลกูในพืน้ทีว่�่ง	นอกจ�กนี ้

ภ�ครฐัมมี�ตรก�รเพ่ือชว่ยเหลือเกษตรกรผู้ปลกูข�้ว

ได้แก่	 โครงก�รประกันร�ยได้เกษตรกรผู้ปลูกข้�ว	 

ป	ี2564/65	รอบท่ี	1	สง่ผลใหเ้นือ้ทีเ่พ�ะปลกูเพิม่ขึน้	

แต่เพิ่มขึ้นไม่ม�กนัก	เนื่องจ�กในบ�งพื้นที่เกษตรกร

ปรบัเปลีย่นไปปลกูออ้ยโรงง�น	และเข�้รว่มโครงก�ร

โคก-หนอง-น�	โมเดลที่ท�งภ�ครัฐให้ก�รส่งเสริม																																																																																																								

	 สำ�หรับผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ลดลง 

จ�กปีเพ�ะปลูก	2563/64	เนื่องจ�กประสบอุทกภัย 

ในชว่งเดือนกันย�ยน	2564	ซึ่งเป็นช่วงใกล้เก็บเกี่ยว 

ผลผลิต

	 1.	 ก�รใช้ในประเทศ	 ปี	 2564/65	 

มกี�รใชใ้นประเทศ	17.69	ล้�นตนัข�้วเปลอืก		 

เพ่ิมข้ึนจ�กปี	 2563/64	 ร้อยละ	 3.51	

เนือ่งจ�กคว�มตอ้งก�รใชท่ี้ม�กขึน้ท้ังจ�ก

ก�รบรโิภค	และก�รแปรรปูในอตุส�หกรรม

	 2.	 ก�รส่งออกในปี	 2565	 สม�คม 

ผู้ส่งออกข้�วไทย	 ค�ดว่�ไทยจะส่งออก

ได้ประม�ณ	7	ล้�นตันข้�วส�ร	เนื่องจ�ก

เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวจ�กที่เกิดก�รระบ�ด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	 2019	 หรือ 

โรคโควิด-19	 	 ส่งผลให้ประเทศผู้นำ�เข้�

ข้�วจ�กไทย	 ในแถบแอฟริก�	 เอเชีย	

และตะวันออกกล�ง	 กลับม�มีกำ�ลังซื้อ

ม�กข้ึนต�มคว�มต้องก�รบริโภคภ�ยใน

ประเทศตนเอง

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65      

	 1.	 โครงก�รประกนัร�ยได้เกษตรกรผูป้ลกูข้�ว	ปกี�รผลติ	2564/65	รอบที	่1	ดำ�เนินก�ร 

ในพ้ืนที่เพ�ะปลูกข้�วทั่วประเทศ	 เกษตรกรที่มีสิทธิได้รับก�รชดเชย	 ต้องเป็นเกษตรกร 

ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้�วน�ปี	ปีก�รผลิต	2564/65	(รอบที่	1)	กับกรมส่งเสริมก�รเกษตร	

โดยกำ�หนดชนิดข้�ว	 ร�ค�	 และปริม�ณประกันร�ยได้	 (ณ	 ร�ค�คว�มชื้นไม่เกิน	 15%)	

ดงันี	้(1)	ข�้วเปลอืกหอมมะล	ิร�ค�ประกันตนัละ	15,000	บ�ท	ครัวเรอืนละไมเ่กิน	14	ตัน	 

(2)	ข้�วเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่	ร�ค�ประกันตันละ	14,000	บ�ท	ครัวเรือนละไม่เกิน	

16	ตัน	(3)	ข้�วเปลือกเจ้�	ร�ค�ประกันตันละ	10,000	บ�ท	ครัวเรือนละไม่เกิน	30	ตัน	

(4)	ข้�วเปลือกหอมปทุมธ�นี	ร�ค�ประกันตันละ	11,000	บ�ท	ครัวเรือนละไม่เกิน	25	ตัน	

และ	(5)	ข้�วเปลือกเหนียว	ร�ค�ประกันตันละ	12,000	บ�ท	ครัวเรือนละไม่เกิน	16	ตัน					

	 2.	 ม�ตรก�รคูข่น�นโครงก�รประกนัร�ยไดเ้กษตรกรผูป้ลกูข�้ว	ปกี�รผลติ	2564/65	

ประกอบด้วย		1)โครงก�รสนิเช่ือชะลอก�รข�ยข�้วเปลอืก	ปกี�รผลติ	2564/65	2)	โครงก�ร

สนิเชือ่เพือ่รวบรวมข�้วและสร�้งมูลค�่เพิม่โดยสถ�บนัเกษตรกร	ปกี�รผลติ	2564/65	และ	

3)	โครงก�รชดเชยดอกเบ้ียใหผู้ป้ระกอบก�รค�้ข�้วในก�รเก็บสตอ็ก	ปกี�รผลติ	2564/65				

	 3.	 โครงก�รสนับสนุนค่�บริห�รจัดก�รและพัฒน�คุณภ�พผลผลิตเกษตรกร 

ผู้ปลูกข้�ว	ปีก�รผลิต	2564/65	
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ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวนาปรังของประเทศไทย

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.

สุพรรณบุร	ีนครสวรรค์

พระนครศรีอยุธย�	พิจิตร	

พิษณุโลก

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�กช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก

ปี 2563 แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2564

หน่วย: ร้อยละ

ปีเพาะปลูก 2563/64 

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 500,000

100,001  500,000

10,001 - 100,000

≤ 10,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

21.93 32.75 29.12 8.70 5.02 1.87 0.27 0.34

11.03 33.64 30.50 15.75 5.61 2.60 0.56 0.27 0.04
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ปลูก: พ.ย.-มิ.ย. (ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 1 มี.ค.-15 มิ.ย.)  เก็บเกี่ยว: ก.พ.-ต.ค.    ข้าวนาปรัง

หมายเหตุ: 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปีเพ�ะปลูก	2564/65	ข้อมูลพย�กรณ์	ณ	เดือนกุมภ�พันธ	์2565	 	

	 2.	ปีเพ�ะปลูก	2562/63	2563/64	2564/65	หม�ยถึง	ปี	2563	2564	2565	  

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 423,788 441,942 486,978

 2. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 7,342,062 8,342,709 10,112,230

	 2.1		ข้�วเจ้�ปทุมธ�นี	1	 	678,043		 	631,205		 	787,681	

	 2.2		ข้�วเจ้�อื่น	ๆ	 	5,755,072		 	6,705,919		 	8,311,108	

	 2.3		ข้�วเหนียว	 	908,947		 	1,005,585		 	1,013,441	

 3. ผลผลิตข้าวเปลือก (ตัน)  4,553,778   5,310,446   6,529,403 

	 3.1		ข้�วเจ้�ปทุมธ�นี	1	 	453,969		 	427,960		 	539,758	

	 3.2		ข้�วเจ้�อื่น	ๆ	 	3,585,235		 	4,297,429		 	5,393,675	

	 3.3		ข้�วเหนียว	 	514,574		 	585,057		 	595,970	

 4. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่) ความชื้น 15%  620   637   646 

	 4.1		ข้�วเจ้�ปทุมธ�นี	1	 	670		 	678		 	685	

	 4.2		ข้�วเจ้�อื่น	ๆ	 	623		 	641		 	649	

	 4.3		ข้�วเหนียว	 	566		 	582		 	588	

 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)  7,792   7,690  8,081

	 5.1		ข้�วเจ้�ปทุมธ�นี	1	 	7,555		 	7,527		 7,950

	 5.2		ข้�วเจ้�อื่น	ๆ	 7,883	 7,722	 8,175

	 5.3		ข้�วเหนียว	 7,309	 7,189	 7,433

 6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)  9,170   8,641  7,985

	 6.1		ข้�วเจ้�ปทุมธ�นี	1	 	10,738		 	9,976		 9,378

	 6.2		ข้�วเจ้�อื่น	ๆ	 	9,171		 	8,641		 7,851

	 6.3		ข้�วเหนียว	 	15,577		 	10,385		 9,295

 7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 1,378 952 -96

	 7.1		ข้�วเจ้�ปทุมธ�นี	1	 3,183	 2,449	 1,428

	 7.2		ข้�วเจ้�อื่น	ๆ	 1,288	 919	 -324

	 7.3		ข้�วเหนียว	 8,268	 3,196	 1,862

การผลิต
 รายการ 2562/63 2563/64 2564/65 

การผลิต

	 ข้�วน�ปรัง	 ปีเพ�ะปลูก	 2564/65	 เนื้อที่เพ�ะปลูกเพิ่มขึ้นจ�กปีเพ�ะปลูก	 2563/64	 เน่ืองจ�กปริม�ณนำ้�ในอ่�งเก็บนำ้� 

ส่วนใหญ่และปริม�ณนำ้�ต�มแหล่งนำ้�ต�มธรรมช�ติมีม�กกว่�ปีที่แล้ว	 ซึ่งเป็นผลม�จ�กในช่วงเดือนกันย�ยนและตุล�คม	 2564	 

มีพ�ยุโซนร้อนเตี้ยนหมู่	 และคอมป�ซุ	 ทำ�ให้ประเทศไทยมีฝนตกหนัก	 และปริม�ณนำ้�ฝนสูงกว่�ค่�ปกติ	 ประกอบกับเกษตรกร 

บ�งส่วนปลูกชดเชยข้�วน�ปีที่เสียห�ยจ�กนำ้�ท่วม	โดยขย�ยเนื้อที่เพ�ะปลูกเพิ่มขึ้นในพื้นที่น�ที่เคยปล่อยว่�ง		

	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	เนื่องจ�กมีปริม�ณนำ้�เพียงพอต่อก�รเพ�ะปลูก	และก�รเจริญเติบโตของต้นข้�ว



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�กช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก

มี.ค.

ปี 2563 แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

เพชรบูรณ	์
นครร�ชสีม�		
น่�น	ต�ก		
นครสวรรค์

ปี 2564

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

หน่วย: ร้อยละ

ปีเพาะปลูก 2563/64              

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

12

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 300,000

100,001-300,000

50,001-100,000

≤ 50,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

		0.24	 2.49	 20.43	 34.72	 23.08	 6.27	 1.86	 0.54	 2.54	 3.81	 3.09	 0.93		

	 0.01	 1.82	 2.94	 9.45	 19.15	 34.24	 18.56	 2.22	 0.79	 4.65	 5.21	 0.95		 0.01			



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

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ที่มา:   1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�		2/	สม�คมผู้ผลิตอ�ห�รสัตว์ไทย		3/	กรมศุลก�กร		4/	สม�คมพ่อค้�ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์และพืชพันธุ์ไทย		 	

หมายเหตุ: 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปีเพ�ะปลูก	2564/65	ข้อมูลพย�กรณ์	ณ	เดือนกุมภ�พันธ	์2565		 	 	 	

	 2.	ปีเพ�ะปลูก	2562/63	2563/64	2564/65	หม�ยถึง	ปี	2562	2563	2564	 	 	 	 	

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 459,636 461,243 451,957

 2. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 7,024,503 7,088,945 6,950,141

	 รุ่น	1	 6,309,393	 6,366,961	 6,272,573

	 รุ่น	2	 715,110	 721,984	 677,568

 3. ผลผลิต (ตัน) 4,535,058 4,995,169 4,938,492

	 รุ่น	1	 3,980,980	 4,435,655	 4,409,415

	 รุ่น	2	 554,078	 559,514	 529,077

 4. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่)   646 705 711

	 รุ่น	1	 631	 697	 703

	 รุ่น	2	 775	 775	 781

 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 6,670 6,750 6,330

	 รุ่น	1	 6,620	 6,300	 6,260

	 รุ่น	2	 6,910	 6,750	 6,770

 6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

	 ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์	คว�มชื้น	14.5%	 7,600	 7,690	 8,090

 7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 930 940 1,760

 8. มาตรฐาน   

	 	 	ต�มประก�ศกรมก�รค้�ภ�ยใน	เรื่องก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รหักลดนำ้�หนัก 

	 เมล็ดข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีคว�มชื้น	ลงวันที	่4	กันย�ยน	2540	 	

 

1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/  175.73   183.70   194.02 

2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)  0.001   0.0003   0.0140 

3. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน) 2/  8.51   8.34   8.57 

4. นำาเข้า 3/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	681,459		 	1,587,753		 	1,834,021	

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	4,772.17		 	8,687.96		 	12,722.79	

5. ส่งออก 3/     

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	1,788		 	631		 	26,479	

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	17.85		 	6.41		 	256.79	

6. ราคาส่งออก 4/    

	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 	300.83		 	289.58		 	316.67	

	 (บ�ท/ตัน)	 	9,263		 	8,943		 	10,063	

7. คู่ค้าที่สำาคัญ	 ฟิลิปปินส	์อินโดนีเซีย	ญี่ปุ่น			

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

 

การค้า
 รายการ 2562 2563 2564

การผลิต
 รายการ 2562/63 2563/64 2564/65
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 การผลิต การตลาด มาตรการ

							ข�้วโพดเลีย้งสตัว	์ปีเพ�ะปลูก	2564/65		เน้ือทีเ่พ�ะปลูก 

ลดลง	 โดยเนื้อที่เพ�ะปลูกรุ่น	 1	 ลดลง	 เนื่องจ�กในปี 

ทีผ่�่นม�เกษตรกรประสบกบัก�รระบ�ดของหนอนกระทู้ทำ�ให้

มีต้นทุนในก�รพ่นย�กำ�จัดเพิ่มขึ้น	 และเมล็ดพันธุ์ข้�วโพด

เลี้ยงสัตว์มีร�ค�สูง	 ส่วนเนื้อที่เพ�ะปลูกข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ 

รุ่น	 2	 ลดลง	 โดยเกษตรกรบ�งส่วนจะเปล่ียนไปปลูก 

ข้�วน�ปรงัแทนข�้วโพดเลีย้งสตัว	์เนือ่งจ�กมปีรมิ�ณนำ�้เพยีงพอ 

สำ�หรบัเพ�ะปลกูข�้วน�ปรงัทีม่ตีน้ทนุเมลด็พนัธุข์�้วตำ�่กว�่

ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์

							สำ�หรับผลผลิตตอ่ไรท่ัง้รุน่	1	และรุน่	2	มแีนวโนม้เพิม่ขึน้	

โดยผลผลิตต่อไร่รุ่น	1	เพิ่มขึ้น	เนื่องจ�กเกษตรกรได้เปลี่ยน

ช่วงระยะเวล�ก�รปลูกให้ช้�ลงเพ่ือป้องกันก�รประสบกับ

ปญัห�ฝนท้ิงชว่งเหมือนในปทีีผ่�่นม�	สว่นผลผลติตอ่ไรรุ่น่	2	 

เพิ่มข้ึน	 เนื่องจ�กในปีนี้จะมีปริม�ณนำ้�ฝนและปริม�ณนำ้� 

ในแหล่งกักเก็บเพียงพอต่อก�รเพ�ะปลูก	 และสถ�นก�รณ์

ก�รระบ�ดของหนอนกระทู้ในปีนี้ลดลง	พร้อมทั้งเกษตรกร

มคีว�มชำ�น�ญในก�รดูแลรกัษ�และควบคุมก�รระบ�ดของ

หนอนกระทูไ้ดด้ขีึน้	อย�่งไรกต็�มภ�พรวมผลผลติทัง้ประเทศ

ลดลงเล็กน้อยต�มก�รลดลงของเนื้อที่เพ�ะปลูก

	 ปี	 2564	 คว�มต้องก�ร

ใช้ภ�ยในประเทศเพิ่มขึ้นจ�ก

ปีที่ผ่�นม�ร้อยละ	 2.76	 ต�ม

ก�รขย�ยตัวของอุตส�หกรรม

ก�รเลี้ยงปศุสัตว์	 ท่ีขย�ยตัว

เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่องอย่�งไร

ก็ต�มผลผลิตในประเทศ 

ก็ยังคงไม่เพียงพอต่อคว�ม

ต้องก�รใช้	 ทำ�ให้ต้องมีก�ร 

นำ�เข้�วัตถุดิบทดแทน	 เช่น	 

ข�้วส�ล	ีข�้วบ�รเ์ลย	์และ	DDGS	 

(ก�กข้�วโพดที่เหลือจ�ก

ขบวนก�รผลติเอท�นอล)	ม�ใช ้

เป็นวัตถุดิบทดแทนข้�วโพด

เล้ียงสัตว์ในอุตส�หกรรม 

ก�รผลิตอ�ห�รสัตว์			

	 1.	โครงก�รประกันร�ยได้เกษตรกร 

ผูป้ลกูข�้วโพดเลีย้งสตัว	์ปเีพ�ะปลกู	2564/65	

เป้�หม�ย	 เกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนผู้ปลูก 

ข้�วโพดเล้ียงสัตว์กับกรมส่งเสริมก�รเกษตร	

โดยมีวันเพ�ะปลูกตั้งแต่วันท่ี	 1	 มิถุน�ยน	

2564	-	31	พฤษภ�คม	2565	

	 2.	ม�ตรก�รคูข่น�น	ปีเพ�ะปลูก	2564/65

									2.1	 โครงก�รสินเชื่อเพื่อรวบรวม

ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์	 และสร้�งมูลค่�เพิ่มโดย

สถ�บันเกษตรกร	

	 	 2.2	 โครงก�รชดเชยดอกเบี้ยใน 

ก�รเก็บสต็อกข้�วโพดเลี้ยงสัตว์



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำาปะหลังโรงงานของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

4.21 5.75 9.58 18.64 21.92 18.76 8.14 4.15 2.36 1.52 2.06 2.91     นครร�ชสีม�	

กำ�แพงเพชร	ชัยภูมิ	

ก�ญจนบุรี

อุบลร�ชธ�นี

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

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

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2563 ปี 2564

 ปีเพาะปลูก 2563/64
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 300,000

100,001-300,000

50,001-100,000

≤ 50,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



  การผลิต การตลาด มาตรการ

	 มนัสำ�ปะหลงัโรงง�น	ปี	2564	เนือ้ท่ีเก็บเก่ียว 

เพิม่ขึน้จ�กปี	2563	เน่ืองจ�กรฐับ�ลมโีครงก�ร

ประกันร�ยได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำ�ปะหลัง

โรงง�น	 ซ่ึงเป็นโครงก�รต่อเนื่อง	 ปีที่	 2	 จึง

จูงใจให้เกษตรกรขย�ยเนื้อท่ีปลูกแทนอ้อย

โรงง�นที่ร�ค�ตกตำ่�อย่�งต่อเนื่อง	 บ�งส่วน

ปลูกแทนข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ที่ประสบปัญห�

ก�รระบ�ดของหนอนกระทู้และได้รับคว�ม

เสียห�ยจ�กภัยแล้งในปีที่แล้ว	

									สำ�หรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	เนื่องจ�ก

สภ�พอ�ก�ศเอือ้อำ�นวย	ปริม�ณนำ�้ฝนเหม�ะสม 

ต่อก�รเจริญเติบโต	 ประกอบกับเกษตรกร

ส�ม�รถควบคุมก�รแพร่ระบ�ดของโรคใบด่�ง

มันสำ�ปะหลัง	 (Cassava	Mosaic	Disease:	

CMD)	ไดด้	ีโดยใชท่้อนพนัธุส์ะอ�ดปลอดโรคจ�ก

ภ�ครฐั	อกีทัง้เกษตรกรบ�งสว่นทีเ่คยประสบ

ปัญห�โรคใบด�่งมนัสำ�ปะหลงัเปลีย่นไปปลกู

พันธุ์ที่ทนท�นต่อโรค	เช่น	เกษตรศ�สตร	์50	

หว้ยบง	60	ระยอง	72	จึงสง่ผลให้ผลผลติตอ่ไร่ 

และผลผลิตในภ�พรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้น	

	 ผลผลิตมันสำ�ปะหลังเข้�สู่กระบวนก�ร

แปรรปูท้ังหมดเพ่ือใชเ้ปน็วัตถุดบิในอตุส�หกรรม

ต่อเนื่อง	 โดยผลผลิตประม�ณ	 ร้อยละ	 60	

แปรรูปเปน็แปง้มนัสำ�ปะหลัง	และแป้งดดัแปร	

ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ	40	แปรรูปเป็นมันเส้น	 

มันอัดเม็ด	และเอท�นอล	

						ในปี	2564	คว�มต้องก�รใช้มันสำ�ปะหลัง

ภ�ยในประเทศประม�ณร้อยละ	 30	 ที่เหลือ	

ร้อยละ	 70	 เป็นก�รส่งออก	 ตล�ดส่งออกที่

สำ�คัญของไทยคือ	ประเทศจีน

						ร�ค�ส่งออกมันสำ�ปะหลังและผลิตภัณฑ์	

ปี	2564	เพิ่มขึ้นจ�กป	ี2563		โดยร�ค�ส่งออก

มนัเสน้และมนัอดัเมด็ปรบัตวัเพิม่ขึน้	เนือ่งจ�ก

จนีมคีว�มตอ้งก�รใช้มนัเสน้เพ่ือผลติเอท�นอล

เพิม่ข้ึน	และทดแทนข้�วโพดเลีย้งสตัวท์ีม่รี�ค�สงู	 

สำ�หรับแป้งมันสำ�ปะหลัง	ร�ค�ลดลงเล็กน้อย	

ในปี	 2563	 และปรับตัวเพิ่มขึ้น	 ในปี	 2564	

เนือ่งจ�กจีนซึง่เปน็คูค่�้ทีส่ำ�คญัมคีว�มตอ้งก�ร

ใชผ้ลติภณัฑม์นัสำ�ปะหลงัอย�่งสงูและตอ่เนือ่ง	

หลังจ�กเกิดวิกฤตโรคโควิด	-	19

	 1.	 โครงก�รประกันร�ยได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำ�ปะหลัง	ปี	2564/65	
	 	 โครงก�รประกนัร�ยไดเ้กษตรกรผูป้ลกูมันสำ�ปะหลงั	ป	ี2564/65	โดยตอ้งเปน็
เกษตรกรทีข้ึ่นทะเบียนเพ�ะปลูกมันสำ�ปะหลัง	ป	ี2564/65	กบักรมส่งเสรมิก�รเกษตร	
ท่ีมีช่วงเวล�ปลูกต้ังแต่	 1	 ตุล�คม	 2563	 –	 31	 มีน�คม	 2565	 	 โดยแจ้งระยะเวล� 
เก็บเกี่ยวนับจ�กวันที่เพ�ะปลูกไม่น้อยกว่�	 8	 เดือน	 แต่ไม่เกิน	 12	 เดือน	 และเป็น
เกษตรกรผู้ผลิตมันสำ�ปะหลังด้วยตนเองและกรรมสิทธิ์เป็นของเกษตรกร
	 2.	 ม�ตรก�รคู่ขน�นโครงก�รประกันร�ยได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำ�ปะหลัง	 
ปี	2564/65					
							 2.1	โครงก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รเพ�ะปลูกมันสำ�ปะหลัง	 สนับสนุนสินเชื่อ 
เพื่อเป็นเงินทุนในก�รพัฒน�ก�รผลิตของเกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหม�ะสม 
เพื่อเพิ่มผลิตภ�พก�รผลิต	และคุณภ�พผลผลิต
							 2.2	โครงก�รสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำ�ปะหลังและสร�้งมูลค�่เพิ่มโดยสถ�บัน
เกษตรกร	สนบัสนุนสนิเช่ือแก่สถ�บันเกษตรกร	เพือ่เป็นเงนิทนุหมนุเวียนในก�รรับซือ้
มันสำ�ปะหลัง	ม�จำ�หน่�ยต่อ	แปรรูป	หรือใช้เป็นวัตถุดิบอ�ห�รสัตว์
	 	 	 	 2.3	 โครงก�รชดเชยดอกเบี้ยในก�รเก็บสต็อกมันสำ�ปะหลัง	 สนับสนุนสินเชื่อแก่
ผู้ประกอบก�รแปรรูปมันสำ�ปะหลัง	 เพื่อรับซื้อมันสำ�ปะหลังม�เก็บสต็อกเป็นเวล�	
60	-	180	วัน	ในช่วงมันสำ�ปะหลังออกสู่ตล�ดม�ก	
	 	 	 	 2.4	 โครงก�รเพิ่มศักยภ�พก�รแปรรูปมันสำ�ปะหลัง	 สนับสนุนเงินทุนให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรเป้�หม�ย	 เพ่ือจัดห�เครื่องสับมันปะหลังขน�ดเล็ก	 ให้เกษตรกรส�ม�รถ
แปรรูปมันสำ�ปะหลังได้ด้วยตนเอง	
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ปลูก: ตลอดปี   
เก็บเกี่ยว: ต.ค.-ก.ย. (ม.ค.-มี.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)  มันสำาปะหลังโรงงาน

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

หมายเหตุ: 1.	ปีเพ�ะปลูก	2561/62	2562/63	2563/64	หม�ยถึง	ปี	2562	2563	2564	 	 	

	 2.	n.a.	หม�ยถึง	ยังไม่มีข้อมูล																					 	 	

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 537,937 587,754 760,228

2. เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)  8,666,596   8,918,250   10,406,314 

3. ผลผลิต (ตัน)  31,079,966   28,999,122   35,094,485 

4. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่) 3,586 3,252 3,372

5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 1,850 1,830 1,852

6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

	 	หัวมันสำ�ปะหลังสดคละ	 	2,170		 	1,890		 	2,030	

	 	หัวมันสำ�ปะหลังสด	(แป้ง	25%)	 	2,455		 	2,202		 	2,265	

7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 320 60 178

8. มาตรฐาน   

	 8.1.	ผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง	(มันเส้น/มันอัดเม็ด)   

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

	 	 8.1.2	 ประก�ศกระทรวงพ�ณิชย	์เรื่อง	กำ�หนดให้ผลิตภัณฑ์

	 	 	 มันสำ�ปะหลังเป็นสินค�้	ม�ตรฐ�น	และม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์

	 	 	 มันสำ�ปะหลัง	(ฉบับที	่4)	พ.ศ.	2545   

	 8.2	 แป้งมันสำ�ปะหลัง   

	 	 ประก�ศกระทรวงพ�ณิชย์	เรื่อง	กำ�หนดให้แป้งมันสำ�ปะหลัง

	 	 เป็นสินค้�ม�ตรฐ�น	 	 	

1. การค้าของโลก (ล้านตันหัวมันสด) 1/ 31.23 34.92 n.a.

2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก1/ (%)  57.98 55.53 n.a.

3. ใช้ในประเทศ (ล้านตันหัวมันสด) 11.10 11.97 12.42

4. ส่งออก 2/   

	 4.1	 มันเส้น	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 2,402,555	 3,068,617	 5,189,694

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 16,278	 21,425	 40,422

	 4.2	 มันสำ�ปะหลังอัดเม็ด   

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 12,328	 12,241	 22,108

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 100	 110	 206

	 4.3	 แป้งมันสำ�ปะหลัง   

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 2,835,700	 2,781,870	 3,672,852

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 38,512	 36,106	 53,208

5. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 2/   

	 5.1	 มันเส้น		 	 6,941	 7,382	 8,196

	 5.2	 มันสำ�ปะหลังอัดเม็ด		 8,785	 9,626	 9,888

	 5.3	 แป้งมันสำ�ปะหลัง	 13,870	 13,840	 15,360

6. คู่ค้าที่สำาคัญ    

	 6.1	 มันเส้น	 จีน	 	

	 6.2	 มันสำ�ปะหลังอัดเม็ด	 เนเธอร์แลนด์	ญี่ปุ่น		สหรัฐอเมริก�		 	

	 6.3	 แป้งมันสำ�ปะหลัง	 จีน	ไต้หวัน	ญี่ปุ่น	ม�เลเซีย	

7. คู่แข่งที่สำาคัญ 	 เวียดน�ม		 	

การค้า
 รายการ 2562 2563 2564

การผลิต
 รายการ 2561/62 2562/63 2563/64



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทย

15.27 44.58 33.84 3.67 2.64

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

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

หน่วย: ร้อยละ

ปี 2563 แหล่งเพาะปลูก 
5 อันดับแรก

ปี 2564

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

กำ�แพงเพชร	นครสวรรค์	

ก�ญจนบุรี		ลพบุรี		

อุดรธ�นี	
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 ปีเพาะปลูก 2563/64

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 300,000

100,001-300,000

50,001-100,000

≤ 50,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



 การผลิต การตลาด มาตรการ

	 อ้อยโรงง�น	 ปีเพ�ะปลูก	 2563/64	

เนื้อที่ เก็บเกี่ยวลดลงจ�กปีเพ�ะปลูก	 

2562/63	 เน่ืองจ�กประสบปัญห�ภัยแล้ง 

ส่งผลให้ต้นอ้อยไม่สมบูรณ์	 ก�รแตกกอไม่ดี	 

ทำ�ให้บ�งพื้นท่ีแห้งต�ยไม่ส�ม�รถเก็บเกี่ยว

ผลผลิตได้เต็มท่ี	 บ�งส่วนปรับเปลี่ยนไป 

ปลกูข�้ว	ข้�วโพดเลีย้งสตัว์	และมันสำ�ปะหลงั

โรงง�นแทน	

	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	 เนื่องจ�ก 

มีฝนตกกระจ�ยม�กขึ้น	 ต้นอ้อยได้รับนำ้� 

เพยีงพอ	ประกอบกบัเกษตรกรเลอืกใชท้อ่นพันธุ ์

ที่ดีเพิ่มขึ้น	 ดูแลรักษ�ดี	 จัดห�แหล่งนำ้� 

และบำ�รุงใส่ปุ๋ยดีขึ้น	 รวมทั้งไม่มีโรคแมลง 

รบกวน	

	 ภ�วะเศรษฐกจิและร�ค�นำ�้ต�ลทร�ยดบิ

ในตล�ดโลกปัจจัยสำ�คัญที่ส่งผลต่อร�ค�อ้อย 

ขัน้ตน้และร�ค�ออ้ยขัน้สดุท�้ยของอตุส�หกรรม

อ้อยและนำ้�ต�ลทร�ยของไทย	 คือ	 ร�ค� 

นำ้�ต�ลทร�ยดิบในตล�ดโลก	 และอัตร� 

แลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐฯ	 กับค่�เงินบ�ท 

ของไทย	 เนื่องจ�กไทยเป็นประเทศผู้ส่งออก 

ร�ยใหญ่อันดับ	 2	 ของโลก	 รองจ�กบร�ซิล	 

นอกจ�กนี้ร�ค�นำ้�ต�ลทร�ยดิบในตล�ดโลก 

ยังส่งผลต่อเสถียรภ�พของอุตส�หกรรม 

อ้อยและนำ้�ต�ลทร�ย	 เนื่องจ�กผลผลิต 

นำ้�ต�ลทร�ยของไทยกว่�ร้อยละ	 75	 ส่งออก 

ไปตล�ดต่�งประเทศ	

	 1.	 ม�ตรก�รแก้ไขอ้อยไฟไหม้โดยขอคว�มร่วมมือสม�คมช�วไร่อ้อยและโรงง�น 
นำ้�ต�ล	 ให้ปฏิบัติต�มรวมทั้งให้มีก�รรณรงค์และประช�สัมพันธ์ให้เกษตรกรทร�บ 
และปฏิบัติต�มระเบียบสำ�หรับฤดูก�รผลิต
	 	 -	 ปีเพ�ะปลูก	 2563/64	 ให้โรงง�นนำ้�ต�ลรับอ้อยไฟไหม้เข้�หีบได้ไม่เกิน 
ร้อยละ	20	ต่อวัน
	 	 -	 ปีเพ�ะปลูก	 2564/65	 ให้โรงง�นนำ้�ต�ลรับอ้อยไฟไหม้เข้�หีบเพียง 
ร้อยละ	10	ต่อวัน			
	 	 -	 ปีเพ�ะปลูก	 2565/66	 ให้โรงง�นนำ้�ต�ลรับอ้อยไฟไหม้เข้�หีบเพียง 
ร้อยละ	5	ต่อวัน							
	 	 -		 ปีเพ�ะปลูก	 2566/67	 	 ให้โรงง�นนำ้�ต�ลรับอ้อยไฟไหม้เข้�หีบเพียง 
ร้อยละ	0	ต่อวัน							
	 2.	 โครงก�รส่งเสริมสินเชื่อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รผลิตอ้อยอย่�งครบวงจร	 
ปี	2562	-	2564	
	 3.	 โครงก�รเงินช่วยเหลือเกษตรกรช�วไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยก�รผลิต	ฤดูก�รผลิต 
ปีเพ�ะปลูก	 2563/64	 จ�กแหล่งเงินทุนของ	 ธ.ก.ส.	 โดยแยกหลักเกณฑ์ก�รช่วย
เหลือเป็น	2	กรณี	คือ	1)	ช�วไร่อ้อยที่จดทะเบียนถูกต้องต�ม	พรบ.	อ้อยและนำ้�ต�ล
ทร�ย	พ.ศ.	2527	และได้ทำ�สัญญ�ส่งอ้อยเข้�โรงง�นนำ้�ต�ลก่อนเปิดหีบอ้อย		2)	ก�ร
ช่วยเหลือต�มม�ตรก�รแก้ไขปัญห�อ้อยไฟไหม้เพื่อลดปัญห�ฝุ่นละอองขน�ดเล็ก	 
(PM	 2.5)	 โดยช่วยเหลือเฉพ�ะช�วไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภ�พดีส่งโรงง�น 
ในกรอบวงเงิน	5,934	ล้�นบ�ท	กำ�หนดอัตร�เงินช่วยเหลือที่	120	บ�ท/ตันอ้อย
	 4.	 กำ�หนดร�ค�อ้อยขั้นต้นฤดูก�รผลิตปีเพ�ะปลูก	2563/64	ในอัตร�	920	บ�ท
ต่อตันอ้อย	ณ	ระดับคว�มหว�นที่	10	ซี.ซี.เอส	
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ปลูก:  ต.ค.-ก.ค.   

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

1. จำานวนเกษตรกร (ราย) 1/ 427,588 474,744 465,661

2. เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)1/ 11,957,201 10,713,345 9,283,258

3. ผลผลิต (ตัน)1/ 128,529,862 75,970,209 66,843,432

	 ผลผลิตนำ้�ต�ล	(ตัน)	 	13,752,695		 	8,128,812		 	7,152,247	

4. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่)  10,749   7,091   7,200 

5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 1/ 1,131 1,420 999

6. ราคาที่เกษตรกรขายได้  594 673 873

 (บาท/ตัน)

	 6.1	 ร�ค�อ้อยขั้นต้น	 	700		 	750		 	920

	 	 ณ	หน้�โรงง�น	1/ 

	 6.2	 ร�ค�อ้อยขั้นสุดท�้ย		 681	 833	 1,002

	 	 ณ	หน้�โรงง�น	1/ 

7. ผลตอบแทนสุทธิ  (บาท/ตัน) -537 -747 -126

8. มาตรฐานการผลิตนำ้าตาล 1/   

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

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

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

 

1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 2/ 57.77 53.15 62.69

2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%) 18.37 12.60 6.38

3. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน) 2.48 2.60 2.50

4. ส่งออก 3/   

	 4.1	 นำ้�ต�ลทร�ยดิบ	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 5,914,397	 3,091,806	 1,671,083

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 53,632	 20,279	 18,458

	 4.2	 นำ้�ต�ลทร�ยข�ว	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 4,037,154	 2,401,690	 1,886,348

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 42,527	 27,576	 28,118

5. ราคาส่งออก 3/   

	 5.1	 นำ้�ต�ลทร�ยดิบ	(บ�ท/ตัน)	 9,066	 9,062	 12,143

	 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 294.75	 291.49	 381.58

	 5.2	 นำ้�ต�ลทร�ยข�ว	(บ�ท/ตัน)	 10,639	 11,551	 14,873

	 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 	342.40		 	368.35		 	468.69	

 6. คู่ค้าที่สำาคัญ อินโดนีเซีย	เวียดน�ม	เก�หลีใต้	

	 	 	 ไต้หวัน	กัมพูช�	 	

 7. คู่แข่งที่สำาคัญ บร�ซิล		อินเดีย		ออสเตรเลีย		 	

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

หมายเหตุ:  	1.	 ปีเพ�ะปลูก	2562/62	2562/63	2563/64	หม�ยถึง	ปี	2562	2563	2564

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

การค้า
 รายการ 2562 2563 2564

การผลิต
 รายการ 2561/62 2562/63 2563/64



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทย

6.77 7.53 8.68 9.73 14.22 12.10 6.28 3.80 4.76 7.59 11.77 6.77 ประจวบคีรีขันธ์		ร�ชบุรี	

พิษณุโลก		เพชรบุรี		

ระยอง

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

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

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2564
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 30,000

10,001-30,000

2,001-10,000

≤ 2,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



 

การผลิต การตลาด มาตรการ

	 สับปะรดโรงง�น	 ปี	 2564	 เนื้อท่ีเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้น 

จ�กป	ี2563	เน่ืองจ�กร�ค�รบัซือ้ตัง้แตเ่ดือนกรกฎ�คม	2562	

และตลอดปี	 2563	 ขยับตัวสูงขึ้นอย่�งต่อเนื่อง	 เกษตรกร 

บ�งร�ยจึงเริ่มกลับม�ดูแลแปลงหรือกลับม�ปลูกใหม่	 และ

ร�ค�สับปะรดจูงใจให้เกษตรกรร�ยใหม่ขย�ยพื้นที่สับปะรด 

ในพืน้ทีป่ล่อยว�่งทีเ่คยปลกูสบัปะรดม�กอ่น	รวมทัง้ปลูกแซม

ในสวนย�งพ�ร�	สวนมะพร�้วทีป่ลกูใหม	่ปลูกแทนออ้ยโรงง�น	

และมันสำ�ปะหลังในพื้นที่ที่ข�ดแคลนท่อนพันธุ์	

	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มข้ึน	 เน่ืองจ�กในช่วงฤดูฝน

มีปริม�ณนำ้�ม�กกว่�ปีที่แล้ว	 ทำ�ให้ต้นสับปะรดสมบูรณ์ดี

และส�ม�รถใช้ส�รบังคับก�รออกผลในช่วงปล�ยปีได้เต็มที่	 

ประกอบกับเกษตรกรมีก�รบำ�รุงรักษ�ต้นสับปะรดที่ดี	 

ส่งผลให้ผลผลิตรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้น	

	 1.	 เป็นสินค้�ที่พึ่งพิงตล�ดต�่งประเทศ	 เนื่องจ�กผลผลิตร้อยละ	70	 
เข้�สู่กระบวนก�รแปรรูปเพื่อส่งออก	 ผลิตภัณฑ์สำ�คัญ	 ได้แก่	 สับปะรด
กระป๋องและนำ้�สับปะรด	 คว�มผันผวนของร�ค�จำ�หน่�ยในตล�ดโลก	 
ส่งผลต่อร�ค�ผลผลิตภ�ยในประเทศ
	 2.	 ผลกระทบจ�กโรคโควิด-19	 ตั้งแต่ปี	 2563	 ทำ�ให้ผู้ประกอบก�ร
โรงง�นแปรรูปบ�งส่วนหยุดดำ�เนินกิจก�ร	 ส่งผลต่อคว�มส�ม�รถนำ�เข้�
วัตถุดิบของอุตส�หกรรมแปรรูปสับปะรด
	 3.	 โรงง�นแปรรูปสับปะรดส่วนใหญ่ผลิตแบบมีสัญญ�ล่วงหน้� 
และส่งออกผ่�นน�ยหน้�	(Broker)	ส่งผลต่อร�ค�รับซื้อวัตถุดิบในประเทศ																																														
	 4.	 ปี	2564	จ�กโรคโควิด-19	ทำ�ให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว	เกิดปัญห�
ด้�น	 Logistic	 ด้�นแรงง�น	 รวมทั้งรสนิยมก�รบริโภคสับปะรดสดและ 
นำ้�ผลไม้แบบคั้นสดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น		
	 5.	 ร�ค�จำ�หน่�ยสูงกว่�ประเทศคู่แข่ง	 (ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย)	
เนื่องจ�ก	รูปแบบก�รผลิต	รูปแบบก�รจำ�หน่�ย	สิทธิพิเศษท�งภ�ษี	(GSP)	
รวมทั้งผลจ�กค่�เงินบ�ท

	 1.	 แผนปฏิบัติก�รด้�นสับปะรด	 

พ.ศ.	2564	–	2565		ครอบคลุมด้�นก�รผลิต	

ก�รแปรรูป	และก�รตล�ด	

	 2.	 บรหิ�รจัดก�ร	Supply	ใหส้มดลุกบั	

Demand	สอดคล้องกับนโยบ�ย	“ก�รตล�ด

นำ�ก�รผลิต”	และบูรณ�ก�รเชื่อมโยงกับแผน

ปฏิบัติก�รด�้นสับปะรด	พ.ศ.	2564	-	2565 

โดยคณะกรรมก�รเพื่อแก้ไขปัญห�เกษตรกร 

อันเนื่องม�จ�กผลิตผลก�รเกษตรระดับ 

จังหวัด	 (คพจ.)	 บริห�รจัดก�รแบบเบ็ดเสร็จ

ภ�ยในจังหวัด

บรรจุภ�ชนะอัดลม
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ปลูก:  ตลอดปี   

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

ที่มา:     1/		The	International	Trade	Centre	(https://www.trademap.org	,	ก.พ.	63)							2/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร		   

หมายเหตุ: 1.	 ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2564	ข้อมูลเบื้องต้น		 2.	 ก�รค้�ของโลก:	เฉพ�ะสับปะรดบรรจุภ�ชนะอัดลม	(*	ข้อมูลประม�ณก�ร)	 	 	 	 	

	 3.	 n.a.	หม�ยถึง	ยังไม่มีข้อมูล	 4.	 ตั้งแต่ปี	2562	สับปะรดบรรจุภ�ชนะอัดลม	รวม	4	รหัส	2008200001-2	และ	2008100000	และ	20089000000	 	

	 5.	 อัตร�แปลง:	 5.1	 สับปะรดสด	5	กก.	 =	 สับปะรดแห้ง/กวน	1	กก.					 	 	 	 	 	 	

					 		 	 5.2	 สับปะรดสด	3.33	กก.	 =	 สับปะรดบรรจุภ�ชนะอัดลม	1	กก.		 	 	 	 	 	 	

	 		 	 5.3	 สับปะรดสด	4	กก.	 =	 นำ้�สับปะรด	1	กก.	 	 	 	 	 	 	

	 		 	 5.4	 สับปะรดสด	2.5	กก.	 =	 สับปะรดแช่แข็ง	1	กก.	 	 	 	 	 	 	

 1. การค้าของโลก (ล้านตัน)1/ n.a. n.a. n.a.
 2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%) n.a. n.a. n.a.
 3. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน) 0.40 0.45 n.a.
 4. ส่งออก  2/   
	 4.1	 สับปะรดบรรจุภ�ชนะอัดลม	 	 	
										ปริม�ณ	(ตัน)	 389,716	 290,578	 366,884
										มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 10,460	 10,799	 14,257
				4.2	 นำ้�สับปะรด	 	 	
											ปริม�ณ	(ตัน)	 85,420	 41,934	 55,879
											มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 2,861	 2,017	 3,048
				4.3	 สับปะรดทำ�ไว้ไม่ให้เสีย
	 	 โดยใช้นำ้�ต�ล	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 24,123	 18,806	 20,376
	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 1,918	 2,089	 2,204
				4.4	 ผลิตภัณฑ์อื่น	ๆ	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 15,843	 10,039	 13,214
	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 422	 270	 450
 5. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 2/   
	 5.1	 สับปะรดบรรจุภ�ชนะอัดลม	 26,839	 37,163	 38,860
	 5.2	 นำ้�สับปะรด	 33,497	 48,095	 54,553
	 5.3	 สับปะรดทำ�ไว้ไม่ให้เสีย	 79,496	 111,099	 108,182
	 	 โดยใช้นำ้�ต�ล	
 6. คู่ค้าที่สำาคัญ   
	 6.1	 สับปะรดบรรจุภ�ชนะอัดลม	 	สหรัฐอเมริก�		รัสเซีย		เยอรมนี			 	
	 6.2	 นำ้�สับปะรด	 เนเธอร์แลนด์		สหรัฐอเมริก�	สเปน	
	 6.3	 สับปะรดทำ�ไว้ไม่ให้เสีย	 สหรัฐอเมริก�			รัสเซีย			ญี่ปุ่น
	 	 โดยใช้นำ้�ต�ล	 				 	 	
 7. คู่แข่งที่สำาคัญ		 ฟิลิปปินส์		อินโดนีเซีย		 	

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)  35,448   32,701   34,480 

2. เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)  485,399   449,777   455,534 

3. ผลผลิต (ตัน)  1,825,257   1,680,884   1,718,089

4. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่)  3,760   3,737   3,772 

5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)  3,430   3,240   3,366 

6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

 (บาท/ตัน)   

	 6.1	 สับปะรดโรงง�น		 	5,910		 	10,680		 	6,470	

	 6.2	 สับปะรดบริโภคสดคละ		 	7,950		 	13,921		 	9,510	

7. ผลตอบแทนสุทธิสับปะรดโรงงาน 2,480  7,440  3,104

 (บาท/ตัน) 

8. มาตรฐาน   

							8.1	 ม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรสับปะรด	มกอช.	4-2546	 	 	

							8.2	 ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมสับปะรดในภ�ชนะบรรจุ		

	 	 มอก.	51-2562	 	 	

							8.3	 ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมสับปะรดเยือกแข็ง		

	 	 มอก.	425-2525	 	 	

							8.4	 ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมนำ้�ผลไม้	:	นำ้�สับปะรด		

	 	 มอก.	112-2562	 	 	

							8.5	 ม�ตรฐ�นสินค้�เกษตร	ก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีสำ�หรับ

	 	 สับปะรด	มกษ.	2508-2557	 	 	

							8.6	 แนวปฏิบัติในก�รใช้ม�ตรฐ�นสินค้�เกษตร	หลักปฏิบัติสำ�หรับ

	 	 ก�รผลิต	สินค�้เกษตรแช่เยือกแข็ง	มกษ.9041(G)-2560	 	

 

การค้า
 รายการ 2562 2563 2564

การผลิต
 รายการ 2562 2563 2564



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก

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

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก 
5 อันดับแรก

ปี 2564ปี 2563

แม่ฮ่องสอน		
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	
สุโขทัย		น่�น

 ปีเพาะปลูก 2563/64

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

 0.90 19.94 8.37  4.00 1.55 0.02 3.03 52.13 9.29 0.77  

 0.69 5.57 18.70 9.34 1.73 0.05 2.14 30.00 31.15 0.63 
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 10,000

5,001-10,000

≤ 5,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



ถั่วเหลือง

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

หมายเหตุ:	 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปีเพ�ะปลูก	2564/65	ข้อมูลพย�กรณ์	ณ	เดือนกุมภ�พันธ	์2565	 	 	

	 2.	ปีเพ�ะปลูก	2562/63	2563/64	2564/65	หม�ยถึง	ปี	2562	2563	2564	 	 	 	

   

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 19,056 20,524 20,685

 2. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 104,193 86,011 88,010

	 รุ่น	1	 49,516	 28,192	 27,343

	 รุ่น	2	 54,677	 57,819	 60,667

 3. ผลผลิต (ตัน) 26,283 22,800 23,482

	 รุ่น	1	 14,149	 8,215	 8,084

	 รุ่น	2	 12,134	 14,585	 15,398

 4. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่) 252 265 267

	 รุ่น	1	 286	 291	 296

	 รุ่น	2	 222	 252	 254

 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 16,360 15,790 15,910

	 รุ่น	1	 14,350	 14,380	 14,280

	 รุ่น	2	 18,940	 17,490	 17,790

 6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

	 ถั่วเหลืองคละ	 15,971	 17,300	 17,410

 7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)	 -389	 1,510	 1,500

1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/ 165.04 165.61 162.76

2. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน) 3.24 4.07 4.02

3. นำาเข้า 2/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 3,209,277	 4,044,716	 3,996,772

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 39,513	 50,493	 72,611

4. ส่งออก 2/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 3,199	 1,718	 942

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 59	 33,365	 18,841

5. ราคา   

	 5.1	 ร�ค�นำ�เข�้		(บ�ท/กก.)	2/	 12.28	 12.51	 18.15

	 5.2	 ร�ค�ตล�ดชิค�โก		 327.49	 351.36	 504.59

	 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	1/   

	 5.3	 ร�ค�ตล�ดชิค�โก		 10.21	 11.02	 16.19

	 	 (บ�ท/กก.)	1/

6. คู่ค้าที่สำาคัญ  บร�ซิล		สหรัฐอเมริก�		แคน�ด�	

 

รุ่น 1 (ฤดูฝน)   ปลูก: พ.ค.-ต.ค.  เก็บเกี่ยว: ส.ค-ธ.ค. 

รุ่น 2 (ฤดูแล้ง)  ปลูก: พ.ย.-ก.พ.  เก็บเกี่ยว: ม.ค.-พ.ค.   

การค้า
 รายการ 2562 2563 2564

การผลิต
 รายการ 2562/63 2563/64 2564/65
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 การผลิต การตลาด มาตรการ

	 ถัว่เหลอืง	ปีเพ�ะปลกู	2564/65	เน้ือทีเ่พ�ะปลกู

เพิม่ข้ึนจ�ก	ปีเพ�ะปลกู	2563/64	โดยเปน็ก�รเพิม่ขึน้

ของเนือ้ทีเ่พ�ะปลกู			ถ่ัวเหลอืงรุน่	2	เนือ่งจ�กแหลง่

ผลติในภ�คตะวนัออกเฉยีงเหนอื	คือ	จงัหวดัขอนแกน่	

และชัยภูมิ	 มีปริม�ณนำ้�เพียงพอต่อก�รเพ�ะปลูก	

ส่วนเนื้อที่เพ�ะปลูกถั่วเหลืองรุ่น	1	ลดลง	เนื่องจ�ก

ถั่วเหลืองเป็นพืชที่ดูแลรักษ�ย�ก	และผลตอบแทน

ที่ได้รับไม่คุ้มกับก�รลงทุน	ปัจจัยก�รผลิตมีร�ค�สูง	

เช่น	ค่�เมล็ดพันธุ์	 ค่�แรงง�นในก�รเก็บเกี่ยว	และ		

ค่�ย�ปร�บศัตรูพืช	 ประกอบกับยังข�ดก�รพัฒน�

เทคโนโลยทีีช่่วยในก�รเกบ็เกีย่วถ่ัวเหลอืง	เกษตรกร 

จึงปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น	 เช่น	 ข้�ว	 ข้�วโพด 

เลี้ยงสัตว์	 ง�	 พืชผัก	 และบ�งส่วนปล่อยพ้ืนท่ี 

ให้ว่�ง	

	 สำ�หรบัผลผลติตอ่ไรท่ัง้	2	รุน่	เพ่ิมขึน้	เนือ่งจ�ก

จ�กสภ�พภมิูอ�ก�ศเอือ้อำ�นวย	มีปรมิ�ณนำ�้เพยีงพอ

ตอ่ก�รเพ�ะปลกู	และเกษตรกรดแูลรกัษ�ด	ีส่งผลให้

ภ�พรวมผลผลิตทั้งประเทศเพิ่มขึ้น							

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ปี	 2564	มีคว�มต้องก�รใช้ในประเทศ	 

4.02	 ล้�นตัน	 ลดลงจ�ก	 4.07	 ล้�นตัน	 ในปี	

2563	 ร้อยละ	 1.23	 เน่ืองจ�กสถ�นก�รณ์ก�ร

แพร่ระบ�ดของโรคโควิด-19	 ทำ�ให้ก�รใช้จ่�ย 

ของผู้บริโภคลดลง	 ส่งผลให้อุตส�หกรรมที่ใช้ 

ถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบมีก�รผลิตสินค้�ลดลง	

	 ปี	2564		มผีูมี้สทิธนิำ�เข�้จำ�นวน	8	สม�คม	ไดแ้ก่		(1)	สม�คม

ผู้ผลิตนำ�้มนัถัว่เหลืองและรำ�ข�้ว	(2)	สม�คมผู้ผลิตอ�ห�รสัตวไ์ทย	

(3)	สม�คมส่งเสริมผู้ใช้วตัถดุบิอ�ห�รสตัว	์(4)	สม�คมปศุสัตวไ์ทย	

(5)	สม�คมผูค้�้สินค�้เกษตรกบัประเทศเพือ่นบ�้น	(6)	สม�คมก�รค�้ 

สินค้�เกษตรและอุตส�หกรรมแปรรูป	(7)	สม�คมผู้ผลิตอ�ห�ร

สำ�เร็จรูป	และ	(8)	สม�คมก�รค�้ผู้ผลิตอ�ห�รจ�กถั่วเหลืองไทย

	 ทั้งนี้	 ขอให้ผู้มีสิทธินำ�เข้�รับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองที่ผลิตได้ 

ในประเทศในร�ค�ต�มกลไกตล�ด	 แต่ไม่ตำ่�กว่�ร�ค�ขั้นตำ่� 

ต�มชั้นคุณภ�พ	ดังนี้	

ชั้นคุณภาพ ณ ไร่นา  ณ หน้าโรงงาน กทม. 

 (บาท/กก.) (บาท/กก.) 

สกัดนำ้�มัน	 18.75	 19.50	

ผลิตอ�ห�รสัตว์	 19.00	 19.75	

แปรรูปผลิตภัณฑ์อ�ห�ร	 21.00	 21.75	



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเขียวของประเทศไทย

นครสวรรค์		สุโขทัย

เพชรบูรณ์	ชัยน�ท		

อุทัยธ�นี

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

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

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�กช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก

หน่วย: ร้อยละ

 ปีเพาะปลูก 2563/64

ปี 2564ปี 2563

5.77 0.79 2.73 21.67 9.68 1.16 3.79 19.79 29.69 4.28 0.63 0.02 

 2.83  2.89 1.90 5.56 17.65 9.42 0.85 5.17 37.31 14.40 1.98  0.04
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 10,000

5,001-10,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

แหล่งเพาะปลูก 

5 อันดับแรก



ถั่วเขียว

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

หมายเหตุ :	1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-3	ปีเพ�ะปลูก		2564/65	ข้อมูลพย�กรณ์	ณ	เดือนกุมภ�พันธ	์2565	 	 	

	 2.	ปีเพ�ะปลูก	2562/63	2563/64	2564/65	หม�ยถึง	ปี	2562	2563	2564	   

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน)  102,336   128,608   127,598 

 2. นำาเข้า 1/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 26,617	 37,105	 50,935

	 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 674.24	 1,068.98	 1,313.98

 3. ส่งออก 1/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 16,753	 18,558	 31,811

	 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 	499.89		 	635.77		 	1,151.00	

4. ราคา (บาท/กก.) 1/   

	 4.1	 ร�ค�นำ�เข�้							 25.33	 28.81	 25.80

	 4.2	 ร�ค�ส่งออก				 29.91	 34.26	 36.18

5. คู่ค้าที่สำาคัญ	 สหรัฐอเมริก�	จีน	เวียดน�ม		 	

6. คู่แข่งที่สำาคัญ	 เมียนม�	จีน	 	

 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) 803,522 773,772 743,180

 2. ผลผลิต (ตัน) 92,472 110,060 108,474

 3. ผลผลิตต่อไร่ (กก ต่อไร่.) 115 142 146

 4. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)  20,035   17,302   17,130 

 5. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

 (บาท/ตัน)   

	 ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ	 22,590	 23,550	 25,690

 6. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 2,555 6,248 8,560

การค้า
 รายการ 2562 2563 2564

การผลิต
 รายการ 2562/63 2563/64 2564/65
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  การผลิต การตลาด มาตรการ

	 ถั่วเขียว	 ปีเพ�ะปลูก	 2564/65	 เนื้อที ่

เพ�ะปลูกลดลงจ�กปีเพ�ะปลูก	 2563/64	 

เนือ่งจ�กต้นทุนก�รผลิตสูง		และประสบปัญห�

ก�รข�ดแคลนแรงง�นในก�รเกบ็เกีย่วผลผลิต

	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มข้ึนเล็กน้อย 

	 เนื่องจ�กสภ�พภูมิอ�ก�ศเอื้ออำ�นวย 

ต่อก�รเพ�ะปลูก	 ไม่ประสบปัญห�ภัยแล้ง	 

และมีปริม�ณนำ้�เพียงพอต่อก�รเพ�ะปลูก	 

แต่ภ�พรวมผลผลิตทั้งประเทศลดลงต�มก�ร 

ลดลงของเนื้อที่เพ�ะปลูก

	 ปี	 2564	 มีคว�มต้องก�รใช้ถั่วเขียว 

ภ�ยในประเทศ	 127,598	 ตัน	 เพ่ือผลิต

วุ้นเส้นและผลิตภัณฑ์อ�ห�รแปรรูป	 

โดยมปีรมิ�ณก�รสง่ออก	31,811	ตนั	ไปยงั 

ประเทศคู่ค้�สำ�คัญ	 ได้แก่	 สหรัฐอเมริก� 

	จีน	และ	เวียดน�ม	

	 1.	 โครงก�รสง่เสรมิก�รปลกูพชืหล�กหล�ย

ฤดนู�ปรัง	ป	ี2564	เพ่ือสง่เสรมิก�รปลกูพชือืน่ 

ที่ใช้นำ้�น้อย	 เช่น	 ถั่วเขียว	 ถั่วลิสง	 ถั่วเหลือง	 

พืชผัก	 และอ่ืนๆ	 ทดแทนก�รทำ�น�ปรัง	 

ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้�วน�ปรัง	5,000	ร�ย	

ในพื้นท่ีน�ปรัง	 23	 จังหวัดโดยเน้นเช่ือมโยง

ด้�นก�รผลิตและก�รตล�ด					

	 2.	 โครงก�รระบบส่งเสริมก�รเกษตร

แบบแปลงใหญ	่ เพื่อให้เกษตรกรรวมกลุ่มกัน 

และบริห�รจัดก�รร่วมกัน	 โดยมีเป้�หม�ย 

เพือ่ก�รลดตน้ทนุก�รผลติ	มผีลผลติตอ่หนว่ย

เพิ่มขึ้น



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วลิสงของประเทศไทย

24

แหล่งเพาะปลูก 5 อันดับแรก

ลำ�ป�ง		หนองค�ย	แม่ฮ่องสอน		

พะเย�		สิงห์บุรี

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�กช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก

ปี 2563 ปี 2564

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

หน่วย: ร้อยละ

 ปีเพาะปลูก 2563/64

> 2,000

1,001-2,000

201-1,000

>200

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

		20.00	 21.97	 9.11	 10.91	 6.14	 2.19	 1.91	 10.14	 13.37	 2.98	 1.08	 0.20								

	 2.04	 21.78	 18.92	 10.94	 8.69	 7.40	 0.33	 1.96	 10.35	 15.65	 1.49	 0.45



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

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

 1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/ 4.99 4.69 4.65

 2. ใช้ในประเทศ (ตัน)  124,465   127,812   113,498 

 3. นำาเข้า 2/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	95,018		 	99,295		 	89,387	

	 	มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	2,366.79		 	2,282.15		 	2,002.90	

 4. ส่งออก 2/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	1,650		 	782		 	963	

	 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 86.85	 40.35	 42.40

 5. ราคา (บาท/กก.) 2/   

	 5.1	ร�ค�นำ�เข้�												 24.91	 22.98	 32.53

	 5.2	ร�ค�ส่งออก						 52.64	 51.59	 48.39

6. คู่ค้าที่สำาคัญ	 ม�เลเซีย	ล�ว	สหรัฐอเมริก�	

7. คู่แข่งที่สำาคัญ	 จีน	เมียนม�	อินเดีย	 	

 1. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 93,257 87,026 70,265

 2. ผลผลิต (ตัน) 31,097 29,299 25,074

 3. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่) 333 337 357

 4. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 17,460 17,320 16,820

 5. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

	 ถั่วลิสงเปลือกแห้งคละ	 51,240	 46,980	 41,430

 6. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 33,780 29,660 24,610

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

หมายเหตุ: 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-3	ปีเพ�ปลูก	2564/65	ข้อมูลพย�กรณ์	ณ	เดือนกุมภ�พันธ	์2565	 	 	 	 	 	

	 2.	ปีเพ�ะปลูก	2562/63	2563/64	2564/65	หม�ยถึง	ปี	2562	2563	2564			 	 	 	 	 	

การค้า
 รายการ 2562 2563 2564

การผลิต
 รายการ 2562/63 2563/64 2564/65
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  การผลิต การตลาด มาตรการ

	 ถั่วลิสง	ปีเพ�ะปลูก	2564/65	เนื้อที ่

เพ�ะปลูกลดลงจ�กปีเพ�ะปลูก	2563/64	

เนือ่งจ�กตน้ทนุก�รผลติทีส่งู	และยงัเป็นพชื 

ที่มีคว�มเสี่ยงสูงต่อคว�มเสียห�ยจ�ก

สภ�พภูมิอ�ก�ศที่แปรปรวนม�กกว่�พืช

ชนิดอื่น	ๆ	รวมทั้งเป็นพืชที่ใช้แรงง�นม�ก	

เกษตรกรข�ดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี	 ท่ีเหม�ะ

แก่ก�รเพ�ะปลูก	

									สำ�หรบัผลผลติต่อไรเ่พิม่ขึน้	เน่ืองจ�ก

มปีรมิ�ณนำ�้ฝนเพยีงพอตอ่ก�รเจรญิเตบิโต	

สำ�หรบัภ�พรวมผลผลติทัง้ประเทศลดลงต�ม

ก�รลดลงของเนื้อที่เพ�ะปลูก	

	 ปี	 2564	 มีคว�มต้องก�รใช้ถ่ัวลิสง 

ในประเทศ	113,498	ตัน	เพื่อก�รแปรรูป 

เปน็อ�ห�รชนดิต�่งๆ		เชน่	เนยถัว่	ขนมขบเคีย้ว	 

เป็นต้น	 และมีก�รนำ�เข้�	 	 89,387	 ตัน	 

จ�กประเทศต่�ง	 ๆ	 เช่น	 ม�เลเซีย	 ล�ว	 

และสหรัฐอเมริก�								

	 1.	 โครงก�รส่งเสรมิก�รปลกูพชืหล�กหล�ย 

ฤดูน�ปรัง	 ปี	 2564	 เพ่ือส่งเสริมก�รปลูก

พืชอ่ืนที่ใช้นำ้�น้อย	 เช่น	 ถ่ัวเขียว	 ถั่วลิสง	 

ถัว่เหลอืง	พืชผกั	และอืน่	ๆ 	ทดแทนก�รทำ�น�ปรงั	 

ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้�วน�ปรัง	 5,000	 ร�ย	

ในพื้นที่น�ปรัง	 23	 จังหวัดโดยเน้นเชื่อมโยง 

ด้�นก�รผลิตและก�รตล�ด

	 2.		โครงก�รระบบส่งเสริมก�รเกษตรแบบ

แปลงใหญ่	 เพื่อให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันและ

บริห�รจัดก�รร่วมกัน	 โดยมีเป้�หม�ยเพื่อ 

ก�รลดต้นทุนก�รผลิต	 มีผลผลิตต่อหน่วย 

เพิ่มขึ้น



ไม้ผลไม้ยืนต้น



 

สรุปสถานการณ์การผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น ปี 2564

 ยางพารา	 ผลผลิตเพิ่มขึ้นจ�กปี	 2563	 จ�กปริม�ณนำ้�ฝนม�กขึ้นทำ�ให้ต้นย�ง 

สมบูรณ์ดี	 และจำ�นวนวันกรีดได้ม�กกว่�ป	ี 2563	ประกอบกับต้นย�งพ�ร�ที่กรีดได้ส่วนใหญ ่

อยู่ในช่วงอ�ยุท่ีให้ผลผลิตสูง	 ทำ�ให้ผลผลิตต่อเนื้อที่กรีดได้เพิ่มขึ้น	 อย่�งไรก็ต�มผลผลิต 

ต่อเนื้อที่กรีดเพ่ิมขึ้นไม่ม�ก	 เนื่องจ�กบ�งแหล่งผลิตได้รับผลกระทบจ�กอุทกภัยในภ�ค 

ตะวันออกเฉียงเหนือช่วงปล�ยเดือนกันย�ยน	 ถึงต้นเดือนตุล�คม	 ทำ�ให้ผลผลิตในช่วงน้ี 

ลดลง	 รวมท้ังก�รแพร่ระบ�ดของโรคใบร่วงในแหล่งผลิตภ�คใต้	 และก�รข�ดแคลนแรงง�น 

กรีดย�ง	ซึ่งภ�คกล�งจะเน้นแรงง�นในก�รทำ�สวนไม้ผลม�กกว่�ก�รกรีดย�งพ�ร�

 ปาล์มนำ้ามัน	 ผลผลิตเพิ่มขึ้นจ�กปี	 2563	 เนื่องจ�กเนื้อที่ให้ผลเพ่ิมขึ้นและผลผลิต 

ต่อเนื้อที่ให้ผลใกล้เคียงกับปีที่แล้ว	 เนื่องจ�กผลผลิตต่อเนื้อท่ีให้ผลของแหล่งผลิตภ�คใต้ 

เพิ่มขึ้นเพร�ะสภ�พนำ้�ฝนเหม�ะสมในขณะที่ภ�คอื่น	ๆ	ลดลง	

 ไมผ้ล ทเุรยีน ลำาไย เงาะ ลิน้จี ่และลองกอง ผลผลติเพิม่ขึน้จ�กป	ี2563	เนือ่งจ�กเนือ้ที่ 

ให้ผลเพิ่มขึ้นและผลผลิตต่อเนื้อท่ีให้ผลเพ่ิมข้ึน	 เน่ืองจ�กสภ�พอ�ก�ศเอื้ออำ�นวย	 ทำ�ให้ 

ก�รออกดอกติดผลดีขึ้น	 ในขณะที่มังคุดปริม�ณผลผลิตลดลง	 เนื่องจ�กเนื้อท่ีให้ผล 

และผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลลดลง	 จ�กสภ�พอ�ก�ศไม่เอ้ืออำ�นวย	 มีฝนตกติดต่อกันในช่วง 

ปล�ยปี	2563	และหน�วเย็นน�นในช่วงต้นปี	2564	

 มะพรา้ว	ผลผลติเพิม่ขึน้จ�กป	ี2563	จ�กเนือ้ทีใ่หผ้ลเพิม่ขึน้	และสภ�พอ�ก�ศเอือ้อำ�นวย	

ปริม�ณนำ้�ฝนเพียงพอ	ก�รระบ�ดของโรคและแมลงศัตรูพืชลดลง	ส่งผลให้ต้นมะพร�้วฟื้นตัว	

ทำ�ให้ออกผลเพิ่มขึ้น			

 กาแฟ	 ผลผลิตลดลงจ�กปี	 2563	 เน่ืองจ�กผลกระทบจ�กภัยแล้งในช่วงก�รติดผล

ของก�แฟระหว่�งเดือนมิถุน�ยน	 ถึง	 กรกฎ�คม	 2564	 ทำ�ให้ก�รติดผลลดลงในแหล่งผลิต 

ในภ�คเหนือ	ถึงแม้ว่�เนื้อที่ให้ผลก�แฟเพิ่มขึ้น	
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ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทย

สุร�ษฎร์ธ�นี	สงขล�			

นครศรีธรรมร�ช	ตรัง	

ยะล�		

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

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

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2564

28

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 500,000

200,001-500,000

50,001-200,000

≤ 50,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

		11.85	 6.78	 3.25	 1.95	 5.28	 7.88	 8.90	 9.50	 9.76	 10.00	 11.55	 13.30



 

 

ยางพารา

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 1,714,564 1,700,602 1,685,518

2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)  25,040,997   24,753,253   24,426,917 

3. เนื้อที่กรีดได้  (ไร่) 21,489,732 21,984,446 21,925,315

4. ผลผลิตยางแผ่นดิบ (ตัน) 4,848,620 4,859,666 4,910,021

5. ผลผลิตยางแผ่นดิบต่อไร่ (กก. ต่อไร่) 226 221 224

6. ต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบ 58,670 59,560 59,200

 (บาท/ตัน)

7. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)    

	 7.1	 ย�งแผ่นดิบชั้น	3			 41,045	 44,850	 52,010

	 7.2	 นำ้�ย�งสดคละ		 37,489	 40,702	 46,764

8. ผลตอบแทนสุทธิยางแผ่นดิบ   -17,625 -14,710 -7,190

 (บาท/ตัน)

9. มาตรฐาน   

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

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

	 	 	 	 2	ย�งแผ่นดิบคุณภ�พ	3	ย�งแผ่นดิบคุณภ�พ	4

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

	 	 	 	 กรมวิช�ก�รเกษตร	 	 	

 1. การค้าของโลก * (ล้านตัน) 1/  11.61   11.03   13.01 
 2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)  33.93   33.86   31.49 
 3. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน) 2/  0.66   0.58   0.62 
 4. ส่งออก 3/   
	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 3,938,967	 3,735,499	 4,096,468
	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 190,650	 181,934	 246,898
	 4.1	 ย�งแผ่นรมควัน	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 476,778	 379,330	 509,072
													มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 23,660	 20,184	 34,294
	 4.2	 ย�งแท่ง	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 1,478,201	 1,092,650	 1,658,651
	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 67,196	 47,856	 90,102
	 4.3	นำ้�ย�งข้น	**	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 665,932	 682,668	 705,016
	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 35,588	 39,480	 49,045
	 4.4	 ย�งคอมพ�วด์	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 50,482	 48,414	 54,927
	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 7,786	 7,487	 10,761
	 4.5	 ย�ง	Mixture	 	 	
	 	 ปริม�ณ			(ตัน)	 1,195,206	 1,489,237	 1,106,541
	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 54,373	 65,538	 60,172
	 4.6	 ย�งอื่น	ๆ		 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 72,367	 43,200	 62,261
	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 2,047	 1,389	 2,524
 5. ราคาส่งออก (บาท/กก.) 3/   
								5.1	ย�งแผ่นรมควันชั้น	3		 51.55	 54.71	 65.23
								5.2	ย�งแท่ง	 45.36	 43.00	 53.77
								5.3	นำ้�ย�งข้น	 35.56	 36.99	 43.71
 6. ราคาตลาดล่วงหน้า (บาท/กก.) 4/   
	 6.1	 ย�งแผ่นรมควันชั้น	3	(TOCOM)	 52.22	 52.79	 65.31
	 6.2	 ย�งแผ่นรมควันชั้น	3	(SGX)	 50.65	 54.37	 65.13
 7. คู่ค้าที่สำาคัญ   
	 7.1	 ย�งแผ่นรมควัน	 ม�เลเซีย		จีน		ญี่ปุ่น		สหภ�พยุโรป		
	 	 	 	 สหรัฐอเมริก�				 	
	 7.2	 ย�งแท่ง	 	 จีน	สหภ�พยุโรป	สหรัฐอเมริก�	ญี่ปุ่น			 	 	
	 7.3	นำ้�ย�งข้น		 ม�เลเซีย	จีน			 	
	 7.4	 ย�งคอมพ�วด์	 สหรัฐอเมริก�		สหภ�พยุโรป		 	
 8. คู่แข่งที่สำาคัญ 	 อินโดนีเซีย		เวียดน�ม		โกตดิวัวร์		ม�เลเซีย		
 

ปลูก: ตลอดปี   

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

ที่มา: 1/องค์ก�รย�งระหว่�งประเทศ		2/	กองก�รย�ง	กรมวิช�ก�รเกษตร	

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

 4/ก�รย�งแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: 1.	 ก�รผลิต	ข้อ	1-5		ปี	2564	ข้อมูลพย�กรณ์	ณ	เดือนกุมภ�พันธ	์2565	

	 2.	 *	ก�รค้�ของโลกในปี	2564	เป็นค่�ประม�ณก�ร	 	 	

	 3.	 **		ก�รส่งออกนำ้�ย�งข้นได้ปรับเป็นย�งธรรมช�ติแล้ว		

	 	 โดยนำ�ปริม�ณส่งออก	คูณด้วย	0.6    

การค้า
 รายการ 2562 2563 2564

การผลิต
 รายการ 2562 2563 2564
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การผลิต

การตลาด มาตรการ

	 คว�มต้องก�รใช้ย�งพ�ร�ของไทยเพิ่มขึ้น 
โดยผลิตภัณฑ์ย�งในกลุ่มอุตส�หกรรมย�งล้อ	 
ย�งรัดของ	 ส�ยพ�นลำ�เลียง	 ย�งยืด	 ถุงมือย�ง	
ถุงย�งอน�มัย	 ผลิตภัณฑ์ฟองนำ้�	 และก�วย�ง 
ที่มีปริม�ณก�รใช้ย�งพ�ร�เพิ่มข้ึน	 ในขณะท่ี
ผลิตภัณฑ์ย�งในกลุ่มของอุตส�หกรรมรองเท้�	 
และท่อย�งมีปริม�ณก�รใช้ย�งพ�ร�ลดลง			 
ท�งด�้นก�รส่งออกย�งพ�ร�	ในปี	2564	มกี�รสง่ออก 
เพิ่มสูงขึ้นจ�กปีที่ผ่�นม�ร้อยละ	 9.66	 โดยมี 
ก�รส่งออกเพิ่มข้ึนในย�งแผ่นรมควัน	 ย�งแท่ง	 
นำ้�ย�งข้น	 และย�งคอมป�วด์	 ในขณะที่ย�งผสม
หรือย�งมิกซ์เจอร์มีปริม�ณก�รส่งออกลดลง 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่�นม�	

	 ย�งพ�ร�	 ปี	 2564	 เนื้อที่กรีดได้ลดลง 

จ�กปี	 2563	 เนื่องจ�กเกษตรกรโค่นต้นย�งอ�ยุ

ม�กแล้วปรับเปลี่ยนไปปลูก	 ไม้ผล	 ป�ล์มนำ้�มัน		

และมันสำ�ปะหลัง	เป็นต้น	

	 สำ�หรับผลผลิตต่อเนื้อที่กรีดได้เพิ่มขึ้น	 

เนื่องจ�กปริม�ณนำ้�ฝนม�กขึ้น	ต้นย�งสมบูรณ์ดี	 

และจำ�นวนวันกรีดได้ม�กกว่�ปี	 2563	 

ต้นย�งพ�ร�ที่กรีดได้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอ�ยุ 

ที่ให้ผลผลิตสูง	 อย่�งไรก็ต�มผลผลิตต่อเน้ือท่ี 

กรีดเพิ่มข้ึนไม่ม�ก	 เนื่องจ�กบ�งแหล่งผลิต 

ได้รับผลกระทบจ�กอุทกภัยในภ�คตะวันออก 

เฉียงเหนือช่วงปล�ยเดือนกันย�ยน	ถึง	ต้นเดือน 

ตุล�คม	 ทำ�ให้ผลผลิตในช่วงนี้ลดลง	 รวมท้ัง 

ก�รแพร่ระบ�ดของโรคใบร่วงในแหล่งผลิต 

ภ�คใต้	 และก�รข�ดแคลนแรงง�นกรีดย�ง	 

ซึ่งภ�คกล�งจะเน้นแรงง�นในก�รทำ�สวนไม้ผล

ม�กกว่�ก�รกรีดย�งพ�ร�	 แต่ภ�พรวมผลผลิต

ทั้งปียังคงเพิ่มขึ้น

										คณะกรรมก�รนโยบ�ยย�งธรรมช�ต	ิมีแนวท�งม�ตรก�ร

เพือ่แก้ไขปญัห�ย�งพ�ร�อย�่งเปน็ระบบครบวงจร	ตัง้แตต่น้นำ�้	 

คือ	 เกษตรกร	 จนถึงปล�ยนำ้�	 คือ	 ภ�คอุตส�หกรรม	 โดยมี

โครงก�รควบคุมปริม�ณผลผลิตโดย	 กยท.	 และม�ตรก�ร 

ด�้นก�รตล�ดและก�รแปรรปู	ได้แก	่โครงก�รสนบัสนนุสนิเชือ่ 

เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถ�บันเกษตรกรเพื่อรวบรวมย�ง		

โครงก�รสนับสนุนสินเชื่อสถ�บันเกษตรกรแปรรูปย�งพ�ร�		

โครงก�รสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบก�รผลิตผลิตภัณฑ์ย�ง	

โครงก�รส่งเสริมก�รใช้ย�งของหน่วยง�นภ�ครัฐ	 โครงก�ร

สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจก�ร

ไม้ย�งและผลิตภัณฑ์	 และโครงก�รประกันร�ยได้เกษตรกร

ช�วสวนย�ง	ระยะที่	3	



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนำ้ามันของประเทศไทย

สุร�ษฎร์ธ�นี	

กระบี่		ชุมพร	

นครศรีธรรมร�ช	ตรัง

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

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

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2564
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 50,000

20,001-50,000

5,001-20,000

≤ 5,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

4.17	 5.84	 9.92	 11.44	 11.84	 10.01	 9.04	 9.06	 8.07	 8.22	 6.86	 5.53



ปาล์มนำ้ามัน

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

หมายเหตุ: 	1.	 ก�รผลิต	ข้อ	1-5	ปี	2562-2564	ข้อมูลพย�กรณ์	ณ	เดือนกุมภ�พันธ์	2565

	 2.	 *	รวมปริม�ณก�รนำ�นำ้�มันป�ล์มดิบไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้�	ต�มม�ตรก�รปรับสมดุลนำ้�มันป�ล์มในประเทศ   

  1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 364,588 394,125 403,984

 2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)  6,115,638   6,221,799   6,367,557 

 3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่) 5,673,565 5,870,742 6,065,404

 4. ผลผลิต (ตัน) 16,422,852 16,221,918 16,794,621

 5. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่) 2,895 2,763 2,769

 6. ต้นทุนการผลิต  (บาท/ตัน) 3,010 3,050 3,030

 7. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

	 ป�ล์มนำ้�มันทั้งทะล�ย						 2,600	 4,270	 6,020

	 นน.>15	กก.ขึ้นไป		

 8. ผลตอบแทนสุทธิ  (บาท/ตัน) -410 1,220 2,990

 9. มาตรฐาน   

	 9.1	 นำ้�มันเพื่อก�รบริโภคประก�ศส�ธ�รณสุข	ฉบับที	่56	(2542)	

	 	 184		(2542)		234	(2544)	 	 	

	 9.2	 เชื้อเพลิง	B100	ม�ตรฐ�น	EURO	BN	14214	

1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/ 51.91 48.45 48.05

2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%) 0.52 0.45 1.27

3. ใช้ในประเทศ   (ล้านตัน)   

	 3.1	เพื่อก�รบริโภค	 1.36	 1.16	 1.24

	 3.2	ผลิตไบโอดีเซล	 1.53*	 1.49*	 1.15

4. นำาเข้า 2/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 72,959	 91,272	 59,216

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 2,376	 2,926	 2,461

5. ส่งออก 2/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 380,869	 297,917	 789,495

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 6,661	 6,619	 30,190

6. ราคา2/   

	 6.1	ร�ค�นำ�เข�้		(บ�ท/กก.)	 32.57	 32.22	 41.55

	 6.2	ร�ค�ส่งออก	(บ�ท/กก.)	 17.58	 22.28	 38.24

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

	 	 	 	 สปป.ล�ว	 	

8. คู่แข่งที่สำาคัญ  	 อินโดนีเซีย		ม�เลเซีย	กัวเตม�ล�	โคลอมเบีย			

	 	 	 	 ป�ปัวนิวกิน	ี		 	

ปลูก:   ตลอดป ี   

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

การค้า
 รายการ 2562 2563 2564

การผลิต
 รายการ 2562 2563 2564
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  การผลิต การตลาด มาตรการ

	 ปี	 2564	 มีคว�มต้องก�รใช้นำ้�มันป�ล์มดิบ 

เพื่อก�รบริโภค	1.24	ล�้นตัน	สูงขึ้นจ�ก	1.16	ล้�นตัน 

ในปี	 2563	 ร้อยละ	 6.90	 และมีคว�มต้องก�ร 

ใช้นำ้�มันป�ล์มดิบเพ่ือผลิตไบโอดีเซล	 1.15	 ล้�นตัน	 

ลดลงจ�ก	1.36	ล้�นตัน	(ใช้ไปเป็นเชื้อเพลิงในก�รผลิต

กระแสไฟฟ้�	0.13	ล้�นตัน)	ในปี	2563	ร้อยละ	15.44	

เนื่องจ�กมีก�รผ่อนคล�ยม�ตรก�รป้องกันก�รแพร่

ระบ�ดของโรคโควิด-19	 ม�กข้ึนจึงทำ�ให้เกิดกิจกรรม 

ท�งเศรษฐกิจ	 เช่น	 ก�รท่องเที่ยว	 และก�รเดินท�ง 

เพิ่มม�กขึ้น	 ส่งผลให้คว�มต้องก�รใช้นำ้�มันป�ล์ม 

เพื่อก�รบริโภคมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น	 อย่�งไรก็ต�ม	 

ภ�คก�รขนส่งและระบบโลจิสติกส์มีก�รใช้นำ้�มันดี

เซลลดลง	 จ�กม�ตรก�รป้องกันก�รแพร่ระบ�ด 

โรคโควดิ-19	ประกอบกบั	จ�กสถ�นก�รณ์ร�ค�นำ�้มนัดบิ 

และร�ค�นำ้�มันป�ล์มดิบท่ีนำ�ม�ผลิตไบโอดีเซล	 

(บ	ี100)	อยู่ในระดบัสงูในชว่งปล�ยป	ี2564	ทำ�ให้ร�ค�นำ้

�มนัดเีซลหมนุเรว็ปรบัตวัสงูขึน้	ภ�ครฐัจงึมมี�ตรก�รปรบั

ลดสัดส่วนก�รผสมไบโอดีเซล	(บ	ี100)	ในนำ้�มันดีเซล

หมุนเร็วลง	จ�กเดิมม	ี3	ชนิด	คือ	นำ้�มันดีเซลหมุนเร็ว	 

บี	7	บ	ี10	และ	บี	20	เหลือเพียง	1	ชนิด	คือ	นำ้�มันดีเซล 

หมุนเร็ว	บ	ี7	เพื่อลดต้นทุนก�รผลิตและร�ค�ข�ยปลีก 

นำ้�มันดีเซลหมุนเร็วลง	 ส่งผลให้คว�มต้องก�รใช้ 

นำ้�มันป�ล์มเพื่อพลังง�นทดแทนลดลง

	 ป�ล์มนำ้�มัน	 ปี	 2564	 เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น 

จ�กปี	 2563	 	 เนื่องจ�กเกษตรกรขย�ยเน้ือที่ 

ปลูกป�ล์มนำ้�มันแทนย�งพ�ร�	เง�ะ	และลองกอง	

เมื่อป	ี2561	เริ่มให้ผลได้ในปีนี้

	 	 	 	 	 	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	 เน่ืองจ�ก

ผลผลิตในแหล่งผลิตสำ�คัญเพิ่มขึ้น	 อีกทั้ง 

มีปริม�ณนำ้�ฝนม�กขึ้นในช่วงปล�ยปี	 2563		 

รวมท้ังในปีน้ีมีฝนตกต่อเนื่อง	 ก�รกระจ�ยของ 

ฝนดี	 ทำ�ให้ต้นป�ล์มนำ้�มันที่จะให้ผลผลิตในช่วง 

กล�งถงึปล�ยป	ี2564	ไดร้บันำ�้เพยีงพอ	ก�รพฒัน� 

ของทะล�ยสมบูรณ์ดี	 และร�ค�ป�ล์มนำ้�มัน 

อยู่ในเกณฑ์ดีจูงใจให้เกษตรกรดูแลใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้น	

ส่งผลให้ภ�พรวมผลผลิตปี	 2564	 เพิ่มข้ึนต�ม 

ก�รเพิ่มของเนื้อที่ให้ผล

คณะกรรมก�รนโยบ�ยป�ล์มนำ้�มันแห่งช�ติ	(กนป.)	มีม�ตรก�รแก้ไข

ปัญห�ร�ค�ป�ล์มนำ้�มันและนำ้�มันป�ล์ม		ดังนี้

	 1.	โครงก�รประกันร�ยได้ช�วสวนป�ล์มนำ้�มัน	ปี	2564										

	 2.	ก�รบริห�รจัดก�รนำ้�มันป�ล์มทั้งระบบ	

	 	 2.1	 โครงก�รผลักดันก�รส่งออกนำ้�มันป�ล์มเพื่อลด

ผลผลิตส่วนเกิน	 เป้�หม�ย	 300,000	 ตันนำ้�มันป�ล์มดิบ	 ภ�ยใน 

เดือนมีน�คม	 2564	 และมีก�รขย�ยเวล�ก�รส่งออกถึง 

เดือนกันย�ยน	 2564	 ด้วยก�รสนับสนุนค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร 

จัดก�ร	 อ�ทิ	 ค่�ขนส่ง	 ค่�คลังจัดเก็บ	 และรักษ�คุณภ�พ	 รวมถึง 

ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�นในอัตร�ไม่เกิน	 2.00	 บ�ท/กก.	 นำ้�มัน 

ป�ล์มดิบ	ให้แก่ผู้ที่ส่งออกนำ้�มันป�ล์มต�มโครงก�รฯ	

	 	 2.2	 โครงก�รตดิตัง้เครือ่งมอืวดัปรมิ�ณนำ�้มนัป�ลม์เพือ่บรหิ�ร

จัดก�รและควบคุมสต็อกนำ้�มันป�ล์ม

	 	 2.3	 ก�รจัดทำ�โครงสร้�งร�ค�ป�ล์มนำ้�มัน	 และนำ้�มันป�ล์ม	 

โดยกรมก�รค้�ภ�ยใน

	 3.	ม�ตรก�รและแนวท�งขับเคล่ือนก�รเพ่ิมมูลค่�ป�ล์มนำ้�มัน 

และนำ้�มันป�ล์ม	 โดยมีผลิตภัณฑ์เป้�หม�ย	 6	 ผลิตภัณฑ์	 ได้แก่	 

ผลิตภัณฑ์ส�รหล่อลื่นพ้ืนฐ�น	 นำ้�มันหม้อแปลงไฟฟ้�ชีวภ�พ	 

ส�รซักล้�งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 นำ้�มันหล่อลื่นและจ�ระบี 

ชีวภ�พ	 พ�ร�ฟิน	 และ	 ส�รกำ�จัดศัตรูพืช/แมลง	 และได้เพ่ิม

ผลิตภัณฑ์ใหม่อีก	2	ผลิตภัณฑ์	คือ	นำ้�มันเชื้อเพลิงชีวภ�พ	กรีนดีเซล	 

และนำ้�มันอ�ก�ศย�นชีวภ�พ	 (ไบโอเจ็ต)	 (ต�มมติ	 กนป.	 

เมื่อวันที	่4	กุมภ�พันธ	์2565)	



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทย

0.85 3.15 12.55 31.80 38.63 9.41 3.47 0.29 0.12 ชุมพร		เชียงร�ย	เชียงใหม่							

ระนอง	น่�น

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

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

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
 5 อันดับแรก

ปี 2563 ปี 2564

ปีเพาะปลูก 2563/64
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 5,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



กาแฟ

ที่มา: 1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�	

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

 3/	ICO		4/		www.theice.com	 	 	 	 	

หมายเหตุ: 1.	ปี	2562		2563		2564	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2561/62		2562/63		2563/64				 	

	 	 2.	อัตร�แปลง			 	 	 	 	 	 	

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

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

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

    

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 28,712 29,639 30,833

 2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) 276,946 257,935 268,211

						พันธุ์อ�ร�บิก้�		 104,330	 106,666	 121,806

						พันธุ์โรบัสต�้		 172,616	 151,269	 146,405

 3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่) 247,133 224,683 228,555

						พันธุ์อ�ร�บิก้�		 90,186	 94,343	 99,534

						พันธุ์โรบัสต�้		 156,947	 130,340	 129,021

 4. ผลผลิต (ตัน) 26,414 22,483 21,773

						พันธุ์อ�ร�บิก้�		 8,888	 11,205	 9,090

						พันธุ์โรบัสต�้		 17,526	 11,278	 12,682

 5. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่) 107 100 95

						พันธุ์อ�ร�บิก้�		 99	 119	 91

						พันธุ์โรบัสต�้		 112	 87	 98

 6. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)   

						พันธุ์อ�ร�บิก้�		 73,110	 66,050	 78,870

						พันธุ์โรบัสต�้		 62,820	 72,210	 68,840

 7. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

	 ส�รก�แฟคละ	พันธุ์อ�ร�บิก้�			 106,480	 114,410	 142,300

	 ส�รก�แฟคละ	พันธุ์โรบัสต�้			 67,470	 66,980	 66,630

 8. ผลตอบแทนสุทธิ  (บาท/ตัน)   

						พันธุ์อ�ร�บิก้�		 33,370	 48,360	 63,430

						พันธุ์โรบัสต�้		 4,650	 -5,230	 -2,210

 9. มาตรฐาน   

	 9.1	ม�ตรฐ�นเมล็ดก�แฟโรบัสต้�	เลขที่	มกษ.5700	-	2561	 	 	

	 9.2	ม�ตรฐ�นเมล็ดก�แฟอ�ร�บิก้�	เลขที่	มกษ.5701	-	2561		 	

1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/ 8.57 8.31 8.65

2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%) 0.51 0.65 0.61

3. ใช้ในประเทศ (ตัน) 81,592 95,493 86,701

4. นำาเข้า 2/   

	 4.1	 เมล็ดก�แฟ	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 49,365	 64,467	 60,650

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 3,345.64	 4,030.24	 4,170.40

	 4.2	 ก�แฟสำ�เร็จรูป   

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 18,753	 23,647	 24,674

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 1,837.42	 2,582.81	 2,743.70

5. ส่งออก2/   

	 5.1	 เมล็ดก�แฟ	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 602	 467	 606

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 124.07	 92.70	 115.58

	 5.2	 ก�แฟสำ�เร็จรูป   

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 7,441	 9,301	 7,450

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 574.40	 782.22	 733.41

6. ราคา    

					6.1	 ร�ค�นำ�เข�้	(บ�ท/กก.)   

	 	 1)	เมล็ดก�แฟดิบ			 56.28	 52.66	 61.54

	 	 2)	เมล็ดก�แฟคั่ว			 253.91	 258.43	 386.85

	 	 3)	ก�แฟสำ�เร็จรูป		 254.74	 283.98	 289.12

	 6.2	 ร�ค�	ณ	ตล�ดนิวยอร์ค		 50.69	 47.61	 56.51

	 	 (โรบัสต้�)	(บ�ท/กก.)3/

					6.3	 ร�ค�	ณ	ตล�ดนิวยอร์ค		 90.52	 102.44	 125.69

	 	 (อ�ร�บิก้�)	(บ�ท/กก.)3/

					6.4		ร�ค�	ณ	ตล�ดลอนดอน		 49.57	 40.68	 49.38

	 	 (โรบัสต้�)	(บ�ท/กก.)4/

7. คู่ค้าที่สำาคัญ	 สหรัฐอเมริก�	แคน�ด�	กัมพูช�	ญี่ปุ่น	 	

8. คู่แข่งที่สำาคัญ เวียดน�ม	อินโดนีเซีย		 	

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะต้นฤดูฝน   

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

การค้า
 รายการ 2562   2563 2564

การผลิต
 รายการ 2562 2563 2564
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  การผลิต การตลาด มาตรการ

	 1.	 ผลผลิตก�แฟส่วนใหญ่แปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ก�แฟเพื่อบริโภคภ�ยในประเทศและ

ก�รส่งออก

	 2.	 คว�มตอ้งก�รใช้ภ�ยในประเทศมแีนวโนม้ 

เพ่ิมสูงขึ้นอย่�งต่อเนื่อง	 จ�กกระแสคว�มนิยม 

ในก�รดืม่ก�แฟทีเ่พิม่ขึน้	โดยปจัจบัุนมกี�รบริโภค

ก�แฟในรูปของก�แฟสำ�เร็จรูป	 ก�แฟ	 3	 in	 1	 

และก�แฟพร้อมดื่ม

	 3.	 ร�ค�เมล็ดก�แฟตล�ดโลกลดลง	 

เนื่องจ�กปริม�ณผลผลิตของโลกสูงกว่�ปริม�ณ

คว�มต้องก�รใช้ของโลก

	 ก�แฟ	ป	ี2564	เนือ้ทีย่นืตน้เพิม่ขึน้จ�กป	ี2563	

เนือ่งจ�กคว�มต้องก�รบรโิภคก�แฟท่ีเพ่ิมข้ึน	ประกอบกับ 

มีก�รส่งเสริมให้ปลูกก�แฟเป็นพืชท�งเลือก	 โดย 

ปลูกแซมในสวนไม้ผล	และพื้นที่ป่�ชุมชน	ส่วนเนื้อที่

ใหผ้ลเพิม่ขึน้	เน่ืองจ�กก�แฟทีป่ลกูในป	ี2560	เริม่ให้

ผลผลิตในปีนี้เป็นปีแรก																																															

	 สำ�หรบัผลผลติตอ่ไรล่ดลง	เนือ่งจ�กแหล่งผลิต

ใหญ่ในภ�คใต้ฝนทิ้งช่วงในช่วงก�แฟออกดอก	 และ 

ติดผล	ส่งผลให้ดอกก�แฟแห้งค�ต้น	ก�รติดผลน้อย

กว่�ปีที่ผ่�นม�	ส่งผลให้ภ�พรวมผลผลิตลดลง	

	 1.	 เปิดตล�ดต�มข้อตกลง	 WTO	 จัดสรรปริม�ณนำ�เข้� 

เมล็ดก�แฟในโควต�	 5.25	 ตัน	 อัตร�ภ�ษีในโควต�ร้อยละ	 30	 

นอกโควต�	ร้อยละ	90	และก�แฟสำ�เร็จรูปในโควต�ปริม�ณ	134	ตัน	

อัตร�ภ�ษีในโควต�ร้อยละ	40	นอกโควต�	ร้อยละ	49

	 2.	 ก�รนำ�เข้�ก�แฟภ�ยในกรอบ	 AFTA	 อยู่ในคว�มดูแล 

ของคณะอนุกรรมก�รพืชสวน	 ภ�ยใต้คณะกรรมก�รนโยบ�ย 

และแผนพัฒน�ก�รเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้พิจ�รณ�อนุญ�ต 

นำ�เข้�	โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบก�ร

	 3.	 ปัจจุบันได้มีก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ก�แฟแห่งช�ติ	 

ปี	 2562	 –	 2570	 เพื่อปรับปรุงยุทธศ�สตร์ก�แฟให้สอดคล้องกับ 

ยุทธศ�สตร์ช�ติ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รจัดก�รระบบก�รผลิต 

ก�แฟ	และยกระดับคุณภ�พม�ตรฐ�น	และอัตลักษณ์ก�แฟไทย



 

0.84 1.37 1.91 3.01 4.42 6.56 9.56 1.75 15.20 17.63 18.89 18.89 เชียงร�ย	เชียงใหม่		น่�น	

แพร่		แม่ฮ่องสอน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทย

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

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

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2564

หมายเหตุ: ข้อมูลร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร

หน่วย: ร้อยละ

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

34

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 5,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

                    



 

ชา

ที่มา: 1/	องค์ก�รอ�ห�รและก�รเกษตรแห่งสหประช�ช�ติ				

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

หมายเหตุ:	 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-3	ปี	2564	ข้อมูลพย�กรณ์	ณ	เดือนกุมภ�พันธ	์2565	

	 	 2.	n.a.	หม�ยถึง	ยังไม่มีข้อมูล	 	 	 	 	

 

 1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/ 2.42 2.50 n.a.
 2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%) 0.14 0.11 n.a.
 3. นำาเข้า 2/   
	 3.1	ช�แห้ง	 	 	
	 	 ช�ดำ�	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	9,283		 	6,397		 	7,835	
	 	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 	415		 	273		 	275	
											ช�เขียว		ปริม�ณ	(ตัน)	 	5,051		 	4,370		 	3,977	
	 	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 	276		 	544		 	455	
	 3.2	ผลิตภัณฑ์ช�	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 194	 205	 511
	 	 มูลค�่			(ล้�นบ�ท)	 89	 90	 197
4. ส่งออก2/   
	 4.1	ช�แห้ง	 	 	
	 	 ช�ดำ�	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	2,256		 	1,385		 	1,999	
	 	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 	297		 	209		 	310	
	 	 ช�เขียว	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	1,058		 	1,287		 	1,482	
	 											 มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 	294		 	525		 	466	
	 4.2	ผลิตภัณฑ์ช�	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 3,631	 1,504	 2,234
	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 300	 280	 439
5. ราคา (บาท/กก.) 2/   
	 5.1	ร�ค�นำ�เข�้ช�แห้ง										 48	 76	 62
	 5.2	ร�ค�นำ�เข�้ผลิตภัณฑ์ช�		 459	 440	 386
	 5.3	ร�ค�ส่งออกช�แห้ง		 178	 275	 223
	 5.4	ร�ค�ส่งออกผลิตภัณฑ์ช�		 83	 187	 197
6. คู่ค้าที่สำาคัญ	 	ล�ว	จีน	อินโดนีเซีย	สหรัฐอเมริก�		 	
	 	 	 กัมพูช�	 	
7. คู่แข่งที่สำาคัญ	 เคนย�	จีน	อินเดีย	ศรีลังก�		
 

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะต้นฤดูฝน     

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

1. เนื้อที่ให้ผล (ไร่) 121,624 126,987 128,463

	 ช�อัสสัมสด	 108,964	 116,541	 118,204

	 ช�จีนสด	 12,660	 10,446	 10,259	

2. ผลผลิตชาสด (ตัน) 96,537 101,812 103,420 

	 ช�อัสสัมสด	 87,498	 94,631	 96,218	

	 ช�จีนสด	 9,039	 7,181	 7,202

3. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่)    

	 ช�อัสสัมสด	 803	 812	 814

		 ช�จีนสด	 714	 687	 702	

4. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)    

	 ช�อัสสัมสด	 10,034	 9,995	 10,039

	 ช�จีนสด	 36,421	 37,452	 35,287

5. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)    

	 ช�อัสสัมสดคละ	 14,310	 15,060	 15,180

	 ช�จีน	เบอร	์17	สดคละ	 55,820	 47,850	 55,000

6. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)   

	 ช�อัสสัมสด	 4,276	 5,065	 5,141

	 ช�จีนสด	 19,399	 10,398	 19,713

7. มาตรฐาน   

	 ม�ตรฐ�นใบช�สด	เลขที	่มกษ.5905	-	2561	 	 	

หมายเหตุ: ข้อมูลร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร

การค้า
 รายการ 2562 2563 2564

การผลิต
 รายการ 2562 2563 2564
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  การผลิต การตลาด มาตรการ

	 1.	 ก�รส่งออกช�แห้งและผลิตภัณฑ์มี

ปริม�ณเพิ่มขึ้นจ�กปีท่ีผ่�นม�	 โดยมีตล�ด

ส่งออกหลัก	 ได้แก่	 ล�ว	 จีน	 อินโดนีเซีย	

สหรัฐอเมริก�	และกัมพูช�

	 2.	 ก�รนำ�เข้�ช�แห้งมปีรมิ�ณทีเ่พิม่ข้ึน 

จ�กปีที่ผ่�นม�	 โดยนำ�เข้�จ�กประเทศจีน	

เวียดน�ม	เมียนม�	และอินโดนีเซีย	

	 ช�อัสสัม	 ปี	 2564	 เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นจ�กปี	 2563	 

เน่ืองจ�กมกี�รสง่เสริมก�รปลกูช�ของภ�ครฐั	และคว�มตอ้งก�ร

ของตล�ดมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน	 จึงจูงใจให้ขย�ยเน้ือที่ปลูก	 อีกทั้ง

ต้นช�ที่ปลูกในปี	2561	เริ่มให้ผลผลิตได้ในปีนี้	สำ�หรับผลผลิต

ต่อไร่เพิ่มขึ้น	เนื่องจ�กเกษตรกรใส่ใจดูแล	ตัดแต่งทรงพุ่มทำ�ให้

สะดวกในก�รเก็บเก่ียว	 ช่วยกระตุ้นให้เกิดยอดใหม่ได้เร็วขึ้น	

และช่วยกำ�จัดโรคและแมลง	 รวมท้ังเน้นผลิตช�ต�มคุณภ�พ

ต�มที่ตล�ดต้องก�ร	

	 ช�จนี	ปี	2564	เนือ้ทีใ่ห้ผลลดลงจ�กป	ี2563	เนือ่งจ�กสภ�พ

อ�ก�ศรอ้นและแลง้ในป	ี2563	ทำ�ใหต้น้ช�ยนืตน้ต�ย	เกษตรกร

โค่นต้นช�ท่ีอ�ยุม�ก	 เปลี่ยนไปปลูกช�อัสสัม	 และต้นไผ่แทน	 

อีกทั้งร�ค�ช�จีนที่เกษตรกรข�ยได้เฉลี่ยป	ี 2563	 ลดลง	 จึงไม่

จูงใจให้ปลูกช�จีน	สำ�หรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	เนื่องจ�กสภ�พ

ภูมิอ�ก�ศเอื้ออำ�นวย	ไม่ร้อนและแห้งแล้งเหมือนปีที่ผ่�นม�																																							

	 เปดิตล�ดต�มขอ้ตกลง	WTO		โดยมอีตัร�ภ�ษี

นำ�เข�้ในโควต�ร้อยละ	30	และนอกโควต�ร้อยละ	

90		ปริม�ณเปิดตล�ดในโควต�ปีละ	625	ตัน		และ

ภ�ยใต้กรอบคว�มตกลง	AFTA		อัตร�ภ�ษีนำ�เข้�

ร้อยละ	0	ไม่จำ�กัดปริม�ณ



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทย

16.75 56.23 24.64 2.38 จันทบุรี		ตร�ด	ระยอง

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

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

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
3 อันดับแรก

ปี 2564
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 500

< 500

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



พริกไทย

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

หมายเหตุ:	ผลผลิตพริกไทย	หม�ยถึง	พริกไทยดำ�แห้ง  

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 1,087 1,049 1,042

 2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) 3,880 2,064 2,045

 3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่) 3,835 2,031 1,979

 4. ผลผลิต (ตัน) 2,219 1,031 1,051

 5. ผลผลิตต่อไร่ (กก.ต่อไร่) 579 508 531

 6. ต้นทุนการผลิต   

 พริกไทยดำ�	(บ�ท/ตัน)	 71,670	 75,750	 12,070

 7. ราคาที่เกษตรกรขายได้  (บาท/ตัน)   

 พริกไทยดำ�คละ		 94,240	 91,340	 132,970

 8. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 22,570 15,590 120,900

 9. มาตรฐาน   

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

1. ใช้ในประเทศ (ตัน) 7,379 6,280 6,720

2. นำาเข้า 1/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	5,700		 	5,990		 	6,594	

	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 	721.97		 	701.23		 	1,039.45	

3. ส่งออก 1/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	540		 	741		 	925	

	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 	149.79		 	145.26		 	186.74	

4. ราคาส่งออก (บาท/กก.) 1/  277.17   195.95   201.84 

5. คู่ค้าที่สำาคัญ    

	 5.1	 พริกไทยเม็ด	 	แอฟริก�ใต้		สหรัฐอเมริก�		อิต�ลี	 	

	 5.2	 พริกไทยป่น	 	สหรัฐอเมริก�	จีน	ไต้หวัน	ฮ่องกง		

6. คู่แข่งที่สำาคัญ	 	เวียดน�ม			 	

ปลูก: ช่วงต้นฤดูฝน   

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

การค้า
 รายการ 2562 2563 2564

การผลิต
 รายการ 2562 2563 2564
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 การผลิต การตลาด มาตรการ

	 สืบเนื่องจ�กก�รเปิดก�รค้�เสรี

ภ�ยใต้ข้อตกลง	 AFTA	 กำ�หนดให้มี 

ก�รเก็บภ�ษีนำ�เข้�พริกไทยในอัตร� 

รอ้ยละ	o	สง่ผลใหก้�รนำ�เข�้พรกิไทย 

เม็ดและพริกไทยป่นเพิ่มขึ้นทุกปี		 

โดยนำ�เข้�พริกไทยเม็ดจ�กประเทศ

แอฟริก�ใต้	 สหรัฐอเมริก�	 อิต�ลี	

และนำ�เข้�พริกไทยป่นจ�กประเทศ

สหรัฐอเมริก�	 จีน	 ไต้หวัน	 ฮ่องกง	

เป็นหลัก	 สำ�หรับก�รกำ�หนดร�ค�

พริกไทยแหง้ทีเ่กษตรกรข�ยได	้พอ่ค�้ 

จะอิงร�ค�พริกไทยของเวียดน�ม 

เปน็หลกัเนือ่งจ�กเวยีดน�มเปน็คูแ่ขง่ 

หลักของประเทศไทย

	 พริกไทย	ปี	2564	เนื้อที่ให้ผลลดลงจ�ก

ป	ี2563	เน่ืองจ�กพืน้ทีป่ลกูพริกไทยบ�งสว่น 

ประสบปัญห�ต้นพริกไทยเป็นโรคเชื้อร�	

ประกอบกับร�ค�พริกไทยในช่วง	 1-2	 ปี 

ที่ผ่�นม�ลดลงอย่�งต่อเนื่อง	 กล่�วคือ	 ในปี	

2562	ร�ค�พริกไทยดำ�คละ	เฉลีย่กโิลกรมัละ	 

94.24	 บ�ท	 ในปี	 2563	 เฉล่ียกิโลกรัมละ	

91.34	บ�ท	เกษตรกรจึงรื้อต้นพริกไทย	และ

ไดป้รบัเปลีย่นไปปลกูพชือืน่แทน	เชน่	ทเุรยีน		

	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มข้ึน	 เนื่องจ�ก

สภ�พอ�ก�ศเอ้ืออำ�นวยต่อก�รออกดอก	 

และติดผล	 ประกอบกับเกษตรกรทำ�ล�ย 

ต้นพริกไทยที่เป็นโรคเชื้อร�	 และดูแลรักษ�

ต้นพริกไทยท่ีเหลืออยู่อย่�งดี	 ต้นพริกไทย

ได้รับส�รอ�ห�รเต็มที่	 ทำ�ให้เมล็ดพริกไทย

โตสมบูรณ์	 ผลผลิตต่อเนื้อท่ีให้ผลจึงเพิ่มข้ึน	

ส่งผลให้ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นด้วย	

	 1.	สนับสนุนให้มีก�รรวมกลุ่ม 

เกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภ�พ	 และ 

ยกระดับคุณภ�พสินค�้

				2.	ส่งเสริมก�รผลิตที่มีคุณภ�พ

ด้วยวิธีก�รผลิตต�มม�ตรฐ�น	GAP	

รวมถึงก�รส่งเสริมก�รตล�ดให้

กับสินค้�ที่ได้ก�รรับรองม�ตรฐ�น 

ดังกล่�ว	



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะพร้าวผลแก่ของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	
	สุร�ษฏร์ธ�นี

นครศรีธรรมร�ช		
สมุทรสงคร�ม

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

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

หน่วย: ร้อยละ (พันผล)

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2564

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 10,000

5,001-10,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

 6.57 7.01 7.58 9.66 11.45 10.94 10.52 9.62 7.06 6.64 6.34 6.61



 มะพร้าวผลแก่

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

หมายเหตุ: ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2564	ข้อมูลพย�กรณ์	ณ	เดือนกุมภ�พันธ์	2565	

 

1. จำานวนครัวเรือน  (ครัวเรือน) 168,557 168,405 169,915

2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) 858,321 861,219 866,738

3. เนื้อที่ให้ผล  (ไร่) 773,924 777,389 787,314

4. ผลผลิตผลแก่  (พันผล) 618,830 618,246 643,755

5. ผลผลิตต่อไร่ (ผล)  800   795   818 

6. ต้นทุนการผลิต  (บาท/ผล)  6.74   6.80   6.75 

7. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ผล)   

 มะพร้�วผลแห้งทั้งเปลือกขน�ดใหญ	่		 	7.76		 	14.36		 	12.37	

8. ผลตอบแทนสุทธิ  (บาท/ผล)  1.02   7.56   5.62 

9. มาตรฐาน   

 ม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรมะพร้�ว	มกษ.	18-2554   

1. ใช้ในประเทศ (ตัน)  1,576,391   1,367,399   1,078,504 
2. นำาเข้า 1/    
	 2.1	 มะพร้�วผลแห้ง	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	179,551		 	356,923		 	196,306	
	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 	1,664		 	4,091		 	2,254	
	 2.2	 กะทิสำ�เร็จรูป   
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	39,471		 	65,071		 	41,792	
	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 	1,401		 	2,951		 	1,933	
3. ส่งออก 1/    
	 3.1	 มะพร้�วผลสด	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	14,341		 	11,758		 	10,124	
	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 	429		 	353		 	343	
	 3.2	 มะพร้�วฝอย	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	1,275		 	1,057		 	601	
	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 	68		 	56		 	30	
	 3.3	 กะทิสำ�เร็จรูป   
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	263,132		 	271,273		 	236,309	
	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 	12,764		 	13,262		 	12,800	
4. ราคานำาเข้า  (บาท/ตัน) 1/   
	 4.1	 มะพร้�วผลแห้ง	 	9,268		 	11,463		 	11,484	
	 4.2	 กะทิสำ�เร็จรูป	 	35,497		 	45,356		 	46,255	
5. ราคาส่งออก  (บาท/ตัน) 1/   
	 5.1	มะพร้�วผลสด	 	29,915		 	30,036		 	33,915	
	 5.2	มะพร้�วฝอย	 	52,977		 	52,757		 	50,037	
	 5.3	กะทิสำ�เร็จรูป	 	48,507		 	48,890		 	54,167	
6. คู่ค้าที่สำาคัญ   
	 6.1	มะพร้�วผลสด	 	สหรัฐอเมริก�		จีน		ออสเตรเลีย	ฮ่องกง		 	
	 6.2	มะพร้�วฝอย	 	สหรัฐอเมริก�	ป�กีสถ�น		 	
	 6.3	กะทิสำ�เร็จรูป	 	สหรัฐอเมริก�	สหร�ชอ�ณ�จักร		 
	 	 	 ออสเตรเลีย			
7. คู่แข่งที่สำาคัญ 	อินโดนีเซีย		เวียดน�ม		 	

ปลูก:  ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน    

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

การค้า
 รายการ 2562 2563 2564

การผลิต
 รายการ 2562 2563 2564
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การผลิต การตลาด มาตรการ

	 ปี	 2564	 มีคว�มต้องก�รใช้มะพร้�ว

ประม�ณ	 1.079	 ล้�นตัน	 ลดลงจ�ก	 1.367	

ล้�นตัน	ในปี	2563	ร้อยละ	21	แบ่งเป็นคว�ม

ตอ้งก�รใชใ้นประเทศรอ้ยละ	32	ได้แก	่กะทสิด	 

(ตล�ดหัวขูด)	 ร้อยละ	 64	 กะทิสำ�เร็จรูป 

ร้อยละ	 28	 และอื่น	 ๆ	 ร้อยละ	 8	 และก�ร 

ส่งออกร้อยละ	 68	 ซ่ึงก�รส่งออกส่วนใหญ่ 

อยู่ในรูปของกะทิสำ�เร็จรูป	 โดยปี	 2564	 

มปีรมิ�ณก�รส่งออกกะทสิำ�เรจ็รปูรวม	0.236	

ล้�นตัน	ลดลงจ�ก	0.271	ล้�นตัน	ในปี	2563	

ร้อยละ	 13	 เน่ืองจ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่

ระบ�ดของโรคโควดิ-19	สง่ผลใหค้ว�มต้องก�ร

จ�กต่�งประเทศลดลง	และทำ�ให้มีก�รนำ�เข้�

มะพร้�วผล	0.196	ล้�นตัน	ลดลงจ�ก	0.357	

ล้�นตันในปี	2563	ร้อยละ	45				

	 มะพร้�วผลแก่	 ปี	 2564	 เนื้อท่ีให้ 

ผลเพิ่มขึ้นจ�กปี	 2563	 เน่ืองจ�ก 

ต้นมะพร้�วที่ปลูกเมื่อปี	 2559	 เริ่มให้

ผลผลติไดใ้นปนีี	้และมีก�รปลกูมะพร�้ว

เพิ่มในพื้นที่ว�่งเปล่�

	 สำ�หรับผลผลิตและผลผลิต 

ต่อไร่เพิ่มขึ้น	 เนื่องจ�กในช่วงปล�ยปี	

2563	 แหล่งผลิตสำ�คัญในภ�คกล�ง	 

และภ�คใต้	 สภ�พอ�ก�ศเอื้ออำ�นวย	

และปี	 2564	 ปริม�ณนำ้�ฝนดีกว่� 

ปีที่แล้ว	 ทำ�ให้ต้นมะพร้�วได้รับ 

ปริม�ณนำ้�ฝนเพียงพอ	 ประกอบกับ 

โรคและแมลงระบ�ดลดลง	 ส่งผลให้ 

ต้นมะพร้�วฟื้นตัว	 ทำ�ให้ก�รติดจั่น	

ออกผลเพิ่มขึ้น	

	 1.	 ม�ตรก�รป้องกันก�รลักลอบและนำ�เข้�มะพร�้วผิดกฎหม�ย

	 	 1.1	นำ�เข�้มะพร�้วผลไดเ้พยีง	2	ท�่เรอื	คือ	ท่�เรอืกรงุเทพ		และท�่เรอื

แหลมฉบัง

	 	 1.2	ควบคุมก�รขนย้�ยมะพร�้วผลแก่	ครั้งละตั้งแต	่7,000	กิโลกรัม 

ข้ึนไป	เนือ้มะพร�้วข�ว	คร้ังละตัง้แต	่2,500	กิโลกรมัข้ึนไป	และเน้ือมะพร�้วแหง้	 

ครั้งละตั้งแต่	 1,500	 กิโลกรัมขึ้นไป	 ต้องขออนุญ�ตขนย้�ยเข้�ม�หรือ 

ออกจ�กท้องที่ที่กำ�หนด	ต�มประก�ศของคณะกรรมก�รกล�ง	ว่�ด้วยร�ค�

สินค้�และบริก�ร	(กกร.)	ฉบับที่	53	พ.ศ.	2561

	 2.	 มติก�รประชุมคณะกรรมก�รพืชนำ้�มันและนำ้�มันพืช	ครั้งที	่2/2562		

เมื่อวันท่ี	 20	 พฤศจิก�ยน	 2562	 เห็นชอบก�รเปิดตล�ดสินค้�มะพร้�ว	

มะพร�้วฝอย	เนือ้มะพร�้วแหง้	และนำ�้มนัมะพร�้วฯ	ภ�ยใต้กรอบ	WTO	และ

กรอบก�รค้�อื่น	ๆ 	คร�วละ	3	ปี	(ปี	2563-2565)	และก�รบริห�รก�รนำ�เข้� 

ปีต่อปี

	 3.	 ก�รบริห�รก�รนำ�เข้�มะพร้�วผลภ�ยใต้กรอบ	 AFTA	 ปี	 2564		 

มตกิ�รประชมุคณะกรรมก�รพชืนำ�้มนัฯ	ครัง้ท่ี	2/2563	เม่ือวนัที	่21	ธันว�คม	

2563		เห็นชอบก�รบริห�รก�รนำ�เข้�ต�มประก�ศกรมก�รค้�ต่�งประเทศ



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกลำาไยของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

เชียงใหม	่ลำ�พูน	จันทบุรี

เชียงร�ย	พะเย�

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

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

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2564

40

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 60,000

20,001-60,000

2,001-20,000

≤ 2,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

 12.79 5.43 3.20 1.00 0.89 2.00 11.20 26.29 9.69 7.57 8.49 11.45



ลำาไย

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

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

 1. จำานวนครัวเรือน  (ครัวเรือน) 244,186 251,448 252,149

 2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) 1,686,142 1,731,256 1,749,037

 3. เนื้อที่ให้ผล  (ไร่) 1,537,320 1,583,920 1,650,124

 4. ผลผลิต  (ตัน) 1,176,361 1,182,488 1,567,087

 5. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่) 765 747 950

 6. ต้นทุนการผลิต  (บาท/ตัน) 11,770 11,490 10,540

 7. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

 (บาท/ตัน)   

	 7.1	 ลำ�ไยเกรด	A					 26,310	 22,281	 21,646

	 7.2	 ลำ�ไยเกรด	AA		 35,197	 27,397	 26,774

 8. ผลตอบแทนสุทธิลำาไยเกรด A   14,540 10,791 11,106

 (บาท/ตัน) 

 9. มาตรฐาน   

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

	 9.2	 ม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรเนื้อลำ�ไยอบแห้ง	มกษ.	8-2549  

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

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

	 9.5	 ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมลำ�ไยในภ�ชนะบรรจ	ุ

	 	 มอก.	68	-	2531	 	 	

1. ใช้ในประเทศ (ตัน)  117,636   118,246   289,911 

2. ส่งออก 1/   

	 2.1	 ลำ�ไยสด   

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	583,297		 	464,824		 	633,131	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	20,810		 	16,844		 	23,133	

	 2.2	 ลำ�ไยอบแห้ง   

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	164,593		 	155,736		 	156,684	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	8,783		 	7,079		 	7,417	

	 2.3	 ลำ�ไยบรรจุภ�ชนะอัดลม   

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	12,136		 	11,128		 	11,201	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	849		 	785		 	814	

	 2.4	 ลำ�ไยแช่แข็ง   

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	29		 	77		 	159	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	5		 	9		 	9

3. ราคาส่งออก  (บาท/ตัน) 1/   

	 3.1	 ลำ�ไยสด			 	35,677		 	36,238		 	36,538	

	 3.2	 ลำ�ไยอบแห้ง			 	53,362		 	45,457		 	47,338	

	 3.3	 ลำ�ไยบรรจุภ�ชนะอัดลม	 	69,940		 	70,504		 	72,686	

	 3.4	 ลำ�ไยแช่แข็ง			 	174,326		 	112,820		 	57,615	

4. คู่ค้าที่สำาคัญ   

	 4.1	 ลำ�ไยสด			 จีน			อินโดนีเซีย			เวียดน�ม	

	 4.2	 ลำ�ไยอบแห้ง			 จีน	เวียดน�ม		ฮ่องกง	 	

	 4.3	 ลำ�ไยบรรจุภ�ชนะอัดลม	 ม�เลเซีย		จีน	อินโดนีเซีย		 	

	 4.4	 ลำ�ไยแช่แข็ง			 จีน	ฮ่องกง		ญี่ปุ่น		 	

5. คู่แข่งที่สำาคัญ เวียดน�ม		จีน	 	

ปลูก:  ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน    

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

การค้า
 รายการ 2562 2563 2564

การผลิต
 รายการ 2562 2563 2564
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การผลิต การตลาด มาตรการ

	 1.	 ผลผลิตลำ�ไยม�กกว่�ร้อยละ	 90	 ส่งออกไปตล�ด 
ต่�งประเทศ
	 2.	 ก�รสง่ออกลำ�ไยรอ้ยละ	90	อยูใ่นรปูลำ�ไยสด	และลำ�ไย 
อบแห้ง	 โดยมีตล�ดส่งออกสำ�คัญ	 ได้แก่	 จีน	 เวียดน�ม	 
และอินโดนีเซีย	
	 3.	 ตล�ดใหม่ที่มีศักยภ�พในก�รนำ�เข้�ลำ�ไยสด	 ได้แก่	 
อินเดีย	 และสหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์	 รวมถึงกลุ่มประเทศ
ตะวันออกกล�งอื่น	ๆ						
	 4.	 เวียดน�มก�รนำ�เข้�ลำ�ไยสดและลำ�ไยอบแห้ง	 
เพื่อส่งต่อไปยังจีน	 เน่ืองจ�กได้สิทธิพิเศษท�งภ�ษีจ�กก�ร
มีพรมแดนติดกับจีน
	 5.	 จนีได้ออกม�ตรก�รควบคมุและปอ้งกนัก�รแพรร่ะบ�ด
ของโรคโควดิ-19	ทีเ่ขม้งวด	ณ	ด�่นนำ�เข�้จนี	ส่งผลตอ่ก�รสง่ออก
ลำ�ไยของไทย		สนิค�้ค�้งหน�้ด�่น	ก�รขนส่งล่�ช�้กว่�กำ�หนด 
และมีต้นทุนโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น	
	 6.	 ปี	 2564	 จีนอนุญ�ตให้นำ�เข้�ผลไม้จ�กไทยเพิ่มอีก	 
6  ด่�น  คือ  ด่�นรถไฟโม่ฮ�น	 เหอโข่ว	 ด่�นรถไฟเหอโข่ว	 
หลงปัง	 เทียนเป่�	 และสุยโข่ว	 ซึ่งเพ่ิมท�งเลือกให้กับ 
ผู้ส่งออกลำ�ไยไทย					

	 ลำ�ไย	 ปี	 2564	 เนื้อท่ียืนต้นเพ่ิมข้ึน 
จ�กปี	2563	 เนื่องจ�กร�ค�ในช่วง	2	 -3	ป ี
ที่ผ่�นม�อยู่ในเกณฑ์ที่เกษตรกรพึงพอใจ	 
ส่งผลให้เกษตรกรปลูกลำ�ไยแทนข้�วโพด 
เล้ียงสัตว์	 มันสำ�ปะหลัง	 ล้ินจี่	 มะม่วง		 
กล้วยนำ้�ว้�	 ย�งพ�ร�	 และบ�งส่วนปลูก 
ในพ้ืนทีว่่�งสว่นเนือ้ทีใ่หผ้ลเพิม่ขึน้	เนือ่งจ�ก 
ลำ�ไยที่ปลูกในปี	2561	เริ่มให้ผลในปีนี้
	 สำ�หรับผลผลิตและผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้น	 
เนื่องจ�กสภ�พอ�ก�ศเหม�ะสมต่อก�ร 
ออกดอกและติดผล	 ประกอบกับมีฝนตก
ต่อเนื่องทำ�ให้มีปริม�ณนำ้�เพียงพอในช่วง
ออกดอกและติดผลอ่อน	 อีกทั้งต้นลำ�ไย 
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงให้ผลผลิตทำ�ให้เกษตรกร
ดูแลรักษ�ต้นลำ�ไยเป็นอย่�งดีทั้งก�รใส่ปุ๋ย	 
และก�รจดัเตรยีมแหล่งนำ�้เปน็อย�่งด	ีส่งผลให ้
ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น

	 แนวท�งก�รบริห�รจัดก�รผลไม้	 โดยให้จังหวัดบริห�ร
จัดก�รแบบเบ็ดเสร็จด้วยตัวเอง	มีดังนี้
	 1)	 ก�รบริห�รจัดก�รเชงิคณุภ�พ	มีคณะกรรมก�รเพ่ือแก้ไข
ปญัห�เกษตรกรอนัเนือ่งม�จ�กผลผลติก�รเกษตรระดบัจงัหวดั	
(คพจ.)	เป็นหนว่ยง�นหลกัในก�รเชือ่มโยงบรูณ�ก�รหนว่ยง�น
ทีเ่กีย่วขอ้ง	ในก�รดำ�เนนิง�นแผนง�น/โครงก�ร	ก�รจดัก�ร 
และพัฒน�ด�้นคณุภ�พผลผลติ	เชน่	ส่งเสรมิก�รผลติต�มม�ตรฐ�น	
GAP	และ	GI	ก�รส่งเสริมก�รบริโภค	ประช�สัมพันธ	์และ 
ก�รปอ้งปร�มผลผลติดอ้ยคณุภ�พออกสูต่ล�ด	ก�รเชือ่มโยง 
ก�รตล�ดและเพิม่มลูค�่ผลผลติ	เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศ�สตร์
ก�รพัฒน�ผลไม้ไทย	 พ.ศ.	 2558	 -	 2564	 และแนวท�ง 
ก�รพัฒน�ผลไม้ไทย	พ.ศ.	2565	-2570
	 2)	 ก�รบรหิ�รจดัก�รเชงิปรมิ�ณ	มุ่งเนน้ก�รบรหิ�รจดัก�ร
ผลผลติในฤดูก�ล	โดยจดัสมดุลอุปสงคแ์ละอุปท�น	ในก�รประม�ณ
ก�รผลผลติลว่งหน�้	สำ�รวจและจดัเกบ็ขอ้มลูเชงิพืน้ที	่และเชือ่มโยง 
ตล�ดเพือ่รองรบัผลผลติของผลไมแ้ตล่ะชนดิ	โดยจัดทำ�ขอ้มลู 
คว�มตอ้งก�รท�งก�รตล�ดจ�กผูป้ระกอบก�ร	เชน่	ผูร้วบรวม	 
ผูส้ง่ออก	สหกรณ์	โรงง�นแปรรปูฯ	และห้�งสรรพสนิค�้	เปน็ตน้



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

จันทบุรี		ชุมพร	

นครศรีธรรมร�ช													

สุร�ษฎร์ธ�นี		ยะล�	

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

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

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2564

42

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 50,000

10,001-50,000

2,001-10,000

≤ 2,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

0.68 1.26 1.96 14.20 21.57 16.91 16.31 14.05 9.14 2.57 0.65 0.70        



ทุเรียน

ที่มา:  1/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร		 
หมายเหตุ: 	อัตร�แปลง:	 1)	ทุเรียนสด	10	กก.	 =	 ทุเรียนอบแห้ง	1	กก.			 	
	 2)	ทุเรียนสด	6	กก.	 =	 ทุเรียนกวน	1	กก.	 	
	 3)	ทุเรียนสด	1	กก.					=	 ทุเรียนแช่แข็งเฉพ�ะเนื้อ	0.33	กก.	
 
  

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 148,102 152,773 169,352

 2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) 1,011,499 1,071,816 1,168,154

 3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่) 729,541 797,732 851,866

 4. ผลผลิต (ตัน) 1,024,860 1,116,068 1,212,989

 5. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่) 1,405 1,399 1,424

 6. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 13,710 13,370 13,950

 7. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

 (บาท/ตัน)        

 ทุเรียนพันธุ์หมอนทองคละ	 99,860	 102,150	 113,980

 8. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 86,150 88,780 100,030

 9. มาตรฐาน   

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

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน) 333,999 454,296 282,146
 2. ส่งออกรวม (ตันสด) 1/ 690,796 661,770 930,843
	 2.1	 ทุเรียนสด	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 655,395	 620,893	 875,097
	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 45,481	 65,631	 109,206
	 2.2	 ทุเรียนแช่แข็ง	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 25,986	 31,134	 50,048
	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)		 5,370	 6,549	 9,574
	 2.3	 ทุเรียนกวน	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	1,211		 	1,187		 	351	
	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	132		 	157		 	45	
	 2.4	 ทุเรียนอบแห้ง	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 215	 262	 359
	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	198		 	230		 	336	
 3. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/   
	 3.1	 ทุเรียนสด	 69,395	 105,704	 124,793
	 3.2	 ทุเรียนแช่แข็ง	 206,670	 210,340	 191,289
	 3.3	 ทุเรียนกวน	 108,801	 131,887	 126,772
	 3.4	 ทุเรียนอบแห้ง	 919,628	 876,874	 935,269
 4. คู่ค้าที่สำาคัญ   
	 4.1	 ทุเรียนสด	 จีน		ฮ่องกง		เวียดน�ม					 	
	 4.2	 ทุเรียนแช่แข็ง	 จีน		สหรัฐอเมริก�		 	
	 4.3	 ทุเรียนกวน	 	จีน	ออสเตรเลีย	สหรัฐอเมริก�		 	
	 4.4	 ทุเรียนอบแห้ง	 จีน		สหรัฐอเมริก�	อิหร่�น	 	
5. คู่แข่งที่สำาคัญ     	 		ม�เลเซีย		เวียดน�ม			 	

ปลูก:  ตลอดปีโดยเฉพาะต้นฤดูฝน    

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

การค้า
 รายการ 2562 2563 2564

การผลิต
 รายการ 2562 2563 2564

43

 

   

 

 
การผลิต การตลาด มาตรการ

	 1.	 ผลผลิตทุเรียนส่วนใหญ่ส่งออก
ไปยังตล�ดต่�งประเทศ	 โดยส่งออกผลสด
ประม�ณ	ร้อยละ	95	ของก�รส่งออกทั้งหมด	
ตล�ดสำ�คัญ	ได้แก	่จีน	ฮ่องกง	และเวียดน�ม	 
ซึ่งก�รส่งออกรวมเพิ่มขึ้นจ�กปีที่ผ่�นม�	 
เนื่องจ�กคว�มต้องก�รของตล�ดยังมีอย่�ง 
ต่อเนื่อง	 ถึงแม้เกิดปัญห�ก�รขนส่งท�งบก 
ผ�่นประเทศทีส่�มมีคว�มล�่ช�้	ในช่วงทีผ่ลผลติ
ออกสูต่ล�ดม�ก	และผลกระทบจ�กม�ตรก�ร
ควบคมุก�รระบ�ดโรคโควดิ-19	ทำ�ใหผ้ลทเุรยีน
ไดร้บัคว�มเสยีห�ยและคณุภ�พลดลงกอ่นถงึ
ตล�ดปล�ยท�ง
	 2.	 ก�รบริโภคภ�ยในประเทศมีก�ร
จำ�หน่�ยผ่�นแพลตฟอร์มออนไลน์ต่�งๆ	 
ม�กขึ้น	
	 3.	 ร�ค�อยู่ในเกณฑ์ดี	 เน่ืองจ�กคว�ม
ต้องก�รของตล�ดท้งในและต่�งประเทศยังมี
อย่�งต่อเนื่อง

	 แนวท�งก�รบริห�รจัดก�รผลไม้	 สอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ก�ร
พัฒน�ผลไม้ไทย	พ.ศ.	2558	-	2564		และแนวท�งก�รพัฒน�ผลไม้
ไทย	พ.ศ.	2565	-	2570		โดยให้จังหวัดบริห�รจัดก�รแบบเบ็ดเสร็จ
ด้วยตัวเอง	 ผ่�นคณะกรรมก�รเพื่อแก้ไขปัญห�เกษตรกรอันเนื่อง 
ม�จ�กผลผลิตก�รเกษตร	 ระดับจังหวัด	 (คพจ.)	 เป็นหน่วยง�นหลัก
ในก�รเชื่อมโยงบูรณ�ก�รหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งมีแนวท�ง	ดังนี้
	 1)	 ก�รบริห�รจดัก�รเชิงคณุภ�พ	มีแผนง�น/โครงก�ร	ก�รจดัก�ร
และพัฒน�ด�้นคุณภ�พผลผลิต	 เช่น	 ส่งเสริมก�รผลิตต�มม�ตรฐ�น	
GAP	และ	GI	ก�รสง่เสรมิก�รบรโิภค	ประช�สมัพนัธ	์และก�รป้องปร�ม 
ผลผลิตด้อยคุณภ�พออกสู่ตล�ด	 ก�รเชื่อมโยงก�รตล�ดและ 
เพิ่มมูลค่�ผลผลิต	
	 2)	 ก�รบรหิ�รจดัก�รเชงิปรมิ�ณ	มุ่งเนน้ก�รบรหิ�รจดัก�รผลผลติ
ในฤดูก�ล	 โดยจัดสมดุลอุปสงค์และอุปท�น	 ในก�รประม�ณก�ร 
ผลผลิตล่วงหน้�	 สำ�รวจและจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่	 และเชื่อมโยง 
ตล�ดเพื่อรองรับผลผลิตของผลไม้แต่ละชนิด	 โดยจัดทำ�ข้อมูล 
คว�มต้องก�รท�งก�รตล�ดจ�กผู้ประกอบก�ร	 เช่น	 ผู้รวบรวม	 
ผู้ส่งออก	สหกรณ์	โรงง�นแปรรูป	และห้�งสรรพสินค้�	เป็นต้น
								นอกจ�กนี	้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มนีโยบ�ยสง่เสรมิระบบ
ก�รเกษตรแบบแปลงใหญ	่ต�มม�ตรฐ�น	GAP	เพ่ือลดตน้ทนุก�รผลติ		
และให้ผลผลิตมีคุณภ�พตรงกับคว�มต้องก�รของตล�ด	

	 ทุเรียน	ป	ี2564	เนื้อที่ยืนต้นเพิ่มขึ้นจ�ก
ปี	2563	เนื่องจ�กหล�ยปีที่ผ่�นม�ร�ค�อยู่
ในเกณฑ์ดีอย่�งต่อเนื่อง	 เป็นที่พอใจของ
เกษตรกร	 จึงมีก�รขย�ยเนื้อที่ปลูกเพิ่มขึ้น 
ทุกปี	 โดยเฉพ�ะแหล่งผลิตที่สำ�คัญใน 
ภ�คกล�ง	เช่น		จังหวัดจันทบุรี	ระยอง	และ
ตร�ด	เกษตรกรปลูกทดแทนย�งพ�ร�	และ		
ไม้ผลอืน่	สำ�หรบัในภ�คใต	้เชน่	จงัหวดัชมุพร	
นครศรีธรรมร�ช	 สุร�ษฎร์ธ�นี	 และยะล�	
เกษตรกรปลกูทดแทนย�งพ�ร�	ป�ลม์นำ�้มนั	 
และไม้ผลอ่ืน	 ส่วนเนื้อที่ให้ผลเพิ่มข้ึน	 
จ�กก�รขย�ยเนื้อที่ปลูก	ในปี	2559	ที่มีก�ร
สง่เสรมิจ�กหนว่ยง�นภ�ครฐั	และเริม่ทยอย
ให้ผลผลิตในปีนี้
	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	 เนื่องจ�ก 
สภ�พอ�ก�ศเอื้ออำ�นวย	 ทุเรียนออกดอก	 
และตดิผลด	ีประกอบกบัร�ค�ทเุรยีนในชว่ง	 
3	 –	 4	 ปีที่ผ่�นม�อยู่ในเกณฑ์ดี	 จึงจูงใจ 
ให้เกษตรกรดูแลเอ�ใจใส่	 และหันม�ปลูก
ทุเรียนเพิ่มขึ้น	 ส่งผลให้ในภ�พรวมผลผลิต
เพิ่มขึ้นต�มก�รเพิ่มของเนื้อที่ให้ผล



 

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

จันทบุรี	นครศรีธรรมร�ช	

ชุมพร	ตร�ด	ระยอง

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

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

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2564

44

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 20,000

10,001-20,000

2,001-10,000

≤ 2,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

0.53 0.57 0.02 2.64 8.08 20.31 30.61 25.94 7.93 1.77      1.15       0.45



 

มังคุด

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

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 86,011 86,107 84,135

2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) 449,735 449,030 443,851

3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่) 426,701 430,096 424,777

4. ผลผลิต (ตัน) 352,806 336,873 270,773

5. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่) 827 783 637

6. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 15,230 15,310 16,720

7. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

 (บาท/ตัน)    

	 มังคุดคละ		 29,020	 39,630	 48,770

8. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 13,790 24,320 32,050

9. มาตรฐาน    

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

1. ใช้ในประเทศ (ตัน) -56,499 44,713 14,456

2. ส่งออกรวม (ตันสด) 1/ 409,299 292,147 256,317

	 2.1	 มังคุดสด	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 409,028	 291,951	 256,266

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 16,704	 15,021	 17,090

	 2.2	 มังคุดแช่แข็ง	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 271	 196	 51

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 26	 19	 4

3. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/   

	 3.1	 มังคุดสด	 	 40,837	 51,450	 66,687

	 3.2	 มังคุดแช่แข็ง	 94,115	 97,964	 86,779

4. คู่ค้าที่สำาคัญ   

	 4.1	 มังคุดสด	 	 จีน		เวียดน�ม	ฮ่องกง		 	

	 4.2	 มังคุดแช่แข็ง	 	สหรัฐอเมริก�	เก�หลีใต้		ไต้หวัน			 	

5. คู่แข่งที่สำาคัญ  อินโดนีเซีย		เวียดน�ม		 	

ปลูก:  ตลอดปีโดยเฉพาะต้นฤดูฝน     

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

การค้า
 รายการ 2562 2563 2564

การผลิต
 รายการ 2562 2563 2564
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การผลิต การตลาด มาตรการ

	 1.	 ป	ี2564	ปรมิ�ณสง่ออกมงัคดุลดลงจ�กปทีีผ่�่นม�
เนื่องจ�กผลผลิตลดลงและเกิดปัญห�ด้�นระบบโลจิสติกส์	
ต้นทุนโลจิสติกส์สูงข้ึน	 และก�รขนส่งล่�ช้�จ�กม�ตรก�ร
ป้องกันและควบคุมก�รระบ�ดโรคโควิด	19	โดยเฉพ�ะก�ร
ขนส่งผ่�นประเทศที่ส�มไปยังจีน	 ทั้งนี้ตล�ดส่งออกสำ�คัญ	
ได้แก่	จีน		เวียดน�ม	และฮ่องกง	โดยส่งออกไปจีน	คิดเป็น
ร้อยละ	90	ของก�รส่งออกทั้งหมด	
	 2.	 ในช่วงผลผลิตออกสู่ตล�ดม�ก	 มีก�รส่งเสริม 
ก�รบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น	 มีก�รข�ยผ่�นแฟลตฟอร์ม
ออนไลน์ต่�งๆ	 เพิ่มขึ้น	 และเร่งกระจ�ยผลผลิตไปยัง 
ผู้บริโภค	

	 แนวท�งก�รบรหิ�รจัดก�รผลไม้	สอดคล้องกับ
ยทุธศ�สตรก์�รพฒัน�ผลไมไ้ทย	พ.ศ.	2558	-	2564		
โดยใหจั้งหวดับริห�รจดัก�รแบบเบด็เสรจ็ดว้ยตวัเอง	
ซึ่งมีแนวท�ง	ดังนี้
	 1)	 ก�รบริห�รจัดก�รเชิงคุณภ�พ	มีแผนง�น/
โครงก�ร	ก�รจดัก�รและพัฒน�ด�้นคณุภ�พผลผลติ	
เช่น	ส่งเสริมก�รผลิตต�มม�ตรฐ�น	GAP	และ	GI		
ประช�สมัพนัธแ์ละก�รปอ้งปร�มผลผลติดอ้ยคณุภ�พ
ออกสู่ตล�ด	ก�รเชื่อมโยงก�รตล�ดและเพิ่มมูลค่�
ผลผลิต	
	 2)	 ก�รบริห�รจัดก�รเชิงปริม�ณ	 มุ่งเน้นก�ร
บริห�รจัดก�รผลผลิตในฤดูก�ล	 โดยจัดสมดุล
อุปสงค์และอุปท�น	 ในก�รประม�ณก�รผลผลิต
ล่วงหน้�	 สำ�รวจและจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่	 และ
เชื่อมโยงตล�ดเพื่อรองรับผลผลิต	โดยจัดทำ�ข้อมูล
คว�มต้องก�รท�งก�รตล�ดจ�กผูป้ระกอบก�ร	เชน่	
ผู้รวบรวม	ผู้ส่งออก	สหกรณ์	ตล�ดกล�ง	และห้�ง
สรรพสินค้�	เป็นต้น

	 มังคุด	ปี	2564	เนื้อที่ยืนต้นลดลงจ�ก 

ปี	 2563	 เนื่องจ�กมีก�รโค่นต้นมังคุด 

ในแหลง่ผลติสำ�คญัในภ�คใต	้และภ�คกล�ง	 

โดยโค่นต้นมังคุดที่ปลูกแซมกับย�งพ�ร�	 

และทุเรียนซึ่งเป็นพืชหลัก	 ส่วนเนื้อที่ให้ผล 

ลดลงต�มก�รลดลงของเนื้อที่ยืนต้น			

	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่	 ลดลงจ�ก 

ปีที่ผ่�นม�	 เนื่องจ�กมีฝนตกติดต่อกัน 

ในชว่งปล�ยปี	2563	ประกอบกบัสภ�พอ�ก�ศ 

ไม่เอื้ออำ�นวย	 หน�วเย็นน�นในช่วงต้นปี	 

2564	ทำ�ให้มังคุดออกดอกน้อย	ส่งผลให ้

ผลผลิตรวมทั้งประเทศลดลง



 

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

ตร�ด		จันทบุรี		

สุร�ษฎร์ธ�นี		นร�ธิว�ส		

นครศรีธรรมร�ช

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

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

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2564

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทย
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 5,000

2,001-5,000

501-2,000

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

   0.06 0.03 0.34 8.69 30.60 21.41 22.58 11.11 4.68 0.31 0.13 0.06



 

เงาะ

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 43,995 43,013 42,105

 2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) 232,519 230,785 226,139

 3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่) 213,609 211,377 208,384

 4. ผลผลิต (ตัน) 279,980 270,053 283,619

 5. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่) 1,311 1,278 1,361

 6. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 9,350 9,460 9,280

 7. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

 (บาท/ตัน)   

	 เง�ะโรงเรียน	 	25,820		 	23,480		 	19,460	

 8. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)  16,470   14,020   10,180 

 9. มาตรฐาน   

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

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน) 253,287 265,687 291,501
 2. ส่งออกรวม (ตันสด) 1/ 22,465 16,766 17,932
	 2.1	 เง�ะสด	 		
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 15,912	 11,796	 11,828
	 	 มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 293.97	 172.35	 239.74
	 2.2	 เง�ะบรรจุภ�ชนะอัดลม	 	 	
		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	2,527		 	2,247		 	3,056	
	 	 มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 	154.62		 	142.58		 	211.17	
	 2.3	 เง�ะสอดไส้สับปะรดในนำ้�เชื่อม    
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	4,308		 	2,665		 	2,732	
	 	 มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 	155.12		 	119.93		 	122.62	
 3. ราคาส่งออก  (บาท/ตัน) 1/   
	 3.1	 เง�ะสด									 18,468	 14,611	 20,269
	 3.2	 เง�ะบรรจุภ�ชนะอัดลม		 61,177	 63,453	 69,093
	 3.3	 เง�ะสอดไส้สับปะรดในนำ้�เชื่อม			 36,007	 45,004	 44,874
 4. คู่ค้าที่สำาคัญ   
	 4.1	 เง�ะสด	 		 ม�เลเซีย		เวียดน�ม	สปป.ล�ว	 	
	 4.2	 เง�ะบรรจุภ�ชนะอัดลม	 จีน		เมียนม�	กัมพูช�						 	
	 4.3	 เง�ะสอดไส้สับปะรดในนำ้�เชื่อม			สหรัฐอเมริก�		ม�เลเซีย	สิงคโปร์	 	
 5.  คู่แข่งที่สำาคัญ 												 เวียดน�ม	 	

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน   

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

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

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

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

การค้า
 รายการ 2562 2563 2564

การผลิต
 รายการ 2562 2563 2564
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 การผลิต การตลาด มาตรการ

	 1.	 ผลผลิตร้อยละ	90		ใช้บริโภคภ�ยในประเทศ
	 2.	 ก�รส่งออกส่วนใหญ่เป็นเง�ะสด	 โดยตล�ดสำ�คัญ
ได้แก่	 ม�เลเซีย	 เวียดน�ม	 สปป.ล�ว	 ทั้งนี้	 ก�รส่งออกมี
ปรมิ�ณนอ้ย	เนือ่งจ�กข�ดเทคโนโลยหีลงัก�รเก็บเกีย่วทำ�ให้
อ�ยุก�รเก็บรักษ�สั้น	

	 แนวท�งก�รบรหิ�รจัดก�รผลไม้	สอดคล้องกับ
ยทุธศ�สตรก์�รพฒัน�ผลไมไ้ทย	พ.ศ.	2558	-	2564	
โดยใหจั้งหวดับริห�รจดัก�รแบบเบด็เสรจ็ดว้ยตวัเอง	
ซึ่งมีแนวท�ง	ดังนี้
	 1)	 ก�รบริห�รจัดก�รเชิงคุณภ�พ	มีแผนง�น/
โครงก�ร	ก�รจดัก�รและพัฒน�ด�้นคณุภ�พผลผลติ	
เช่น	ส่งเสริมก�รผลิตต�มม�ตรฐ�น	GAP	และ	GI			
ก�รเชื่อมโยงก�รตล�ดและเพิ่มมูลค่�ผลผลิต	
	 2)	 ก�รบริห�รจัดก�รเชิงปริม�ณ	 มุ่งเน้นก�ร
บริห�รจัดก�รผลผลิตในฤดูก�ล	 โดยจัดสมดุล
อุปสงค์และอุปท�น	 มีก�รประม�ณก�รผลผลิต
ลว่งหน�้	และเชือ่มโยงตล�ดเพือ่รองรบัผลผลติ	เชน่	 
ผู้รวบรวม	 ผู้ส่งออก	 สหกรณ์	 	 ตล�ดกล�ง	 และ 
ห้�งสรรพสินค้�		เป็นต้น

	 เง�ะ	ป	ี2564	เนือ้ทีย่นืตน้และเน้ือท่ีใหผ้ล 

ลดลงจ�กปี	2563		เนื่องจ�กเกษตรกรโค่น

ตน้เง�ะทีโ่ทรมและอ�ยมุ�กแลว้ปรบัเปลีย่น

ไปปลกูทเุรยีนแทนทีใ่หผ้ลตอบแทนทีส่งูกว�่	

และเปน็ทีต่อ้งก�รของตล�ดในประเทศและ

ต่�งประเทศ

	 สำ�หรับผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ 

เพิ่มขึ้น	 เน่ืองจ�กปีนี้สภ�พอ�ก�ศดีกว่� 

ปีที่แล้ว	 เพร�ะมีฝนตกย�วน�นทำ�ให้มี 

ปริม�ณนำ้�เพียงพอ	เกษตรกรดูแลต้นเง�ะ

เป็นอย่�งดี



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกลิ้นจี่ของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

1.63 9.05	 69.63 19.55 0.14 เชียงใหม่	น่�น	

เชียงร�ย	พะเย�	

สมุทรสงคร�ม

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

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

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2564

48

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 5,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



ลิ้นจี่

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 19,065 18,911 18,139

2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) 108,762 106,349 101,646

3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่) 102,555 99,985 98,506

4. ผลผลิต (ตัน) 23,029 33,998 36,233

5. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่)  225   340   368 

6. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 20,820 16,770 19,070

7. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

 (บาท/ตัน)   

	 ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยเกรด	A	 40,010	 22,780	 23,550

8. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 19,190 6,010 4,480

9. มาตรฐาน   

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

1. ใช้ในประเทศ (ตัน)  15,200   29,195   31,070 

2. ส่งออก  (ตันสด)1/  7,829   4,803   5,163 

	 2.1	ลิ้นจี่สด	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 1,304	 1,178	 850

	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 30.59	 21.77	 27.73

	 2.2	ลิ้นจี่บรรจุภ�ชนะอัดลม	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	3,562		 	3,574		 	4,029	

	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 	251.85		 	242.30		 	268.47	

	 2.3	ลิ้นจี่อบแห้ง	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	1.00		 	4.47		 	25.75	

	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 	0.41		 	1.33		 	7.64	

	 2.4	ลิ้นจี่แช่แข็ง	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	34.00		 	6.00		 	26.56	

	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 	3.49		 	0.60		 	2.27	

3. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/   

	 3.1	ลิ้นจี่สด	 		 23,462		 	18,486		 	32,617	

	 3.2	ลิ้นจี่บรรจุภ�ชนะอัดลม	 	70,714		 	67,793		 	66,639	

	 3.3	ลิ้นจี่อบแห้ง	 	466,614		 	297,461		 	296,690	

	 3.4	ลิ้นจี่แช่แข็ง	 	102,667		 	98,042		 	85,565	

4. คู่ค้าที่สำาคัญ   

	 4.1	ลิ้นจี่สด	 	 ม�เลเซีย		จีน		สิงคโปร์			 	

	 4.2	ลิ้นจี่บรรจุภ�ชนะอัดลม	 สหรัฐอเมริก�		ม�เลเซีย	เวียดน�ม	 	

	 4.3	ลิ้นจี่อบแห้ง	 สหรัฐอเมริก�		รัสเซีย	ซ�อุดิอ�ระเบีย	 	

	 4.4	ลิ้นจี่แช่แข็ง	 โปแลนด	์รัสเซีย	ฮ่องกง	 	

5. คู่แข่งที่สำาคัญ 	 จีน		เวียดน�ม	 	

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน   

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

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

การค้า
 รายการ 2562 2563 2564

การผลิต
 รายการ 2562 2563 2564
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การผลิต การตลาด มาตรการ

 

 

	 1.	 ผลผลิตม�กกว่�ร้อยละ	 85	 ใช้บริโภคในประเทศ	
โดยซื้อข�ยผ่�นพ่อค้�รวบรวมและจำ�หน�่ยที่ตล�ดไท	และ
ปจัจบุนัมีก�รซ้ือข�ยผ�่นชอ่งท�งก�รตล�ดออนไลนม์�กขึน้	
ผลผลิตที่เหลือส่งออกไปตล�ดต่�งประเทศ	
	 2.	 ป	ี2564	ก�รสง่ออกลดลงจ�กปทีีผ่�่นม�	ส่วนใหญ่
อยูใ่นรปูลิน้จีส่ด	และลิน้จีก่ระปอ๋ง	ตล�ดสง่ออกสำ�คญัสำ�หรบั
ลิ้นจี่สด	 ได้แก	่ม�เลเซีย	 	จีน	 	สิงคโปร์	และลิ้นจี่กระป๋อง	
ได้แก่	สหรัฐอเมริก�		ม�เลเซีย	และเวียดน�ม

	 แนวท�งก�รบรหิ�รจัดก�รผลไม้	สอดคล้องกับ
ยทุธศ�สตรก์�รพฒัน�ผลไมไ้ทย	พ.ศ.	2558	-	2564	
โดยใหจั้งหวดับริห�รจดัก�รแบบเบด็เสรจ็ดว้ยตวัเอง	
ซึ่งมีแนวท�ง	ดังนี้
	 1)	 ก�รบริห�รจัดก�รเชิงคุณภ�พ	มีแผนง�น/
โครงก�ร	ก�รจดัก�รและพัฒน�ด�้นคณุภ�พผลผลติ	
เช่น	ส่งเสริมก�รผลิตต�มม�ตรฐ�น	GAP	และ	GI		
ก�รเชื่อมโยงก�รตล�ด	และเพิ่มมูลค่�ผลผลิต	
	 2)	 ก�รบริห�รจัดก�รเชิงปริม�ณ	 มุ่งเน้นก�ร
บริห�รจัดก�รผลผลิตในฤดูก�ล	 โดยจัดสมดุล
อุปสงค์และอุปท�น	 มีก�รประม�ณก�รผลผลิต
ลว่งหน�้	และเชือ่มโยงตล�ดเพือ่รองรบัผลผลติ	เชน่	 
ผู้รวบรวม	 ผู้ส่งออก	 สหกรณ์	 	 ตล�ดกล�ง	 และ 
ห้�งสรรพสินค้�		เป็นต้น

	 ลิ้นจ่ี	 ปี	 2564	 เนื้อท่ียืนต้นและเนื้อที่

ให้ผลลดลงจ�กปี	2563	เนื่องจ�กเกษตรกร

ไดม้ีก�รโคน่ต้นลิ้นจี่และปรับเปลี่ยนไปปลูก

พืชอื่นแทน	เช่น	มะม่วง	ลำ�ไย	เง�ะ	ส้มเขียว

หว�น	ทุเรียน	อโวค�โด	ข้�วไร	่ส้มโอ	และ 

มะพร้�วนำ้�หอม	เป็นต้น											

	 สำ�หรบัผลผลติและผลผลติตอ่ไรเ่พิม่ขึน้	 

เน่ืองจ�กสภ�พภมูอิ�ก�ศเอือ้อำ�นวยตอ่ก�ร 

ออกดอก	 โดยมีอ�ก�ศหน�วเย็นน�นตั้งแต่

ปล�ยปี	 2563	 จนถึงต้นปี	 2564	 ทำ�ให้ 

ตน้ลิน้จีอ่อกดอกม�ก	และมอัีตร�ก�รตดิผลด	ี

นอกจ�กนีเ้กษตรกรมแีหล่งนำ�้เพยีงพอสำ�หรบั

ดูแลสวน	 จึงไม่ได้รับผลกระทบจ�กภัยแล้ง 

ในช่วงออกดอกและติดผล	



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกลองกองของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

นร�ธิว�ส	อุตรดิตถ์		

จันทบุรี	ยะล�	

นครศรีธรรมร�ข

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

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

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2564

50

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 20,000

10,001-20,000

2,001-10,000

≤ 2,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

 0.04 2.28 7.51 11.70 26.11 32.99 18.42 0.95               



การค้า
 รายการ 2562 2563 2564

การผลิต
 รายการ 2562 2563 2564
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ลองกอง

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

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 79,500 74,461 70,392

2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) 245,767 229,128 212,727

3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่) 236,090 222,950 207,205

4. ผลผลิต (ตัน) 118,602 74,358 76,313

5. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่) 502 334 368

6. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 20,806 29,245 26,964

7. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

 (บาท/ตัน)   

	 ลองกอง	เบอร์	1	 35,340	 38,690	 32,090

8. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 14,534 9,445 5,126

9. มาตรฐาน   

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

1. ใช้ในประเทศ (ตัน) 117,194 72,646 74,860

2. ส่งออก1/    

	 ลองกองสด	 	 	

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	1,408		 	1,712		 	1,452	

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 31.60	 46.62	 36.45

3. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/ 22,445 27,231 25,097

4. คู่ค้าที่สำาคัญ	 ม�เลเซีย	เวียดน�ม	สปป.ล�ว	

5. คู่แข่งสำาคัญ	 ม�เลเซีย	 	

   

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน   

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

 

  

 

 
การผลิต การตลาด มาตรการ

	 1.	 ผลผลิตเกือบทั้งหมดใช้บริโภคภ�ยในประเทศ
	 2.	 ตล�ดส่งออกสำ�คัญ	ได้แก่	ประเทศในอ�เซียน	เช่น	
ม�เลเซีย	เวียดน�ม	และสปป.ล�ว	เป็นต้น
	 3.	 ก�รส่งออกขย�ยตัวไม่ม�ก	 เนื่องจ�กปัญห�เรื่อง
แมลงที่ติดไปกับช่อผล	และอ�ยุก�รเก็บรักษ�สั้น

	 ลองกอง	ปี	2564	เน้ือทีย่นืตน้และเนือ้ที่

ให้ผลลดลงจ�กปี	2563	เนื่องจ�กเกษตรกร

โค่นต้นลองกองอ�ยุม�ก	ต้นไม่สมบูรณ์และ

ใหผ้ลผลติน้อยออก	หรอืบ�งสว่นทีป่ลกูเปน็

สวนผสมกบัทเุรยีน	จะโค่นตน้ลองกองเพือ่ให้

มีพื้นที่สำ�หรับทุเรียนเพิ่มม�กขึ้น	

	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	เนื่องจ�ก

สภ�พอ�ก�ศเอื้ออำ�นวย	 มีปริม�ณนำ้�ฝน

เพียงพอ	 อุณหภูมิเหม�ะสม	 ไม่ร้อนจัด 

ในชว่งออกดอกและตดิช่อ	ทำ�ใหต้น้ลองกอง

สมบูรณ์	และมีช่วงแล้งเหม�ะสม	ซึ่งดีกว�่ปี	

2563	ทีส่ภ�พอ�ก�ศรอ้นจดั	ฝนทิง้ชว่งน�น	 

ต้นลองกองออกดอกและติดช่อไม่เต็มที่	 

ปนีีล้องกองไดพ้กัตน้สะสมอ�ห�ร	เกษตรกร

จึงดูแลเพิ่มขึ้น	 ส่งผลให้ผลผลิตในภ�พรวม 

เพิ่มขึ้น

	 แนวท�งก�รบรหิ�รจัดก�รผลไม้	สอดคล้องกับ
ยทุธศ�สตรก์�รพฒัน�ผลไมไ้ทย	พ.ศ.	2558	-	2564	
โดยใหจั้งหวดับริห�รจดัก�รแบบเบด็เสรจ็ดว้ยตวัเอง	
ซึ่งมีแนวท�ง	ดังนี้
	 1)	 ก�รบริห�รจัดก�รเชิงคุณภ�พ	มีแผนง�น/
โครงก�ร	ก�รจดัก�รและพัฒน�ด�้นคณุภ�พผลผลติ	
เช่น	ส่งเสริมก�รผลิตต�มม�ตรฐ�น	GAP	และ	GI		
ก�รเชื่อมโยงก�รตล�ดและเพิ่มมูลค่�ผลผลิต	
	 2)	 ก�รบริห�รจัดก�รเชิงปริม�ณ	 มุ่งเน้นก�ร
บริห�รจัดก�รผลผลิตในฤดูก�ล	 โดยจัดสมดุล
อุปสงค์และอุปท�น	 มีก�รประม�ณก�รผลผลิต 
ล่วงหน้�	 และเชื่อมโยงตล�ดเพื่อรองรับผลผลิต	 
เช่น	 ผู้รวบรวม	 ผู้ส่งออก	 สหกรณ์	 	 ตล�ดกล�ง	 
และห้�งสรรพสินค้�		เป็นต้น



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกส้มเขียวหวานของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

19.35 15.62 7.67 3.24 1.56 0.98 1.28 2.62 3.20 7.25 15.53 21.70 เชียงใหม่	สุโขทัย	แพร่					

กำ�แพงเพชร	เชียงร�ย

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

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

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2564

52

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 10,000

1,001-10,000

201-1,000

≤ 200

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก
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ส้มเขียวหวาน

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

 

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 6,182 7,214 7,662

 2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) 114,028 120,405 128,046

 3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่) 103,643 106,016 111,679

 4. ผลผลิต (ตัน) 227,559 220,949 259,354

 5. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่) 2,196 2,084 2,322

 6. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 10,747 11,556 11,525

 7. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

 (บาท/ตัน)   

	 ส้มเขียวหว�นคละ		 28,440	 25,300	 23,370

 8. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 17,693 13,744 11,845

 9. มาตรฐาน   

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

 

1. ใช้ในประเทศ (ตัน)  213,607   204,215   203,217 

2. ส่งออก (ตันสด)1/  806   1,476   6,838 

	 2.1	ส้มเขียวหว�นสด	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 136	 522	 75

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 2.53	 9.72	 1.96

	 2.2	ส้มแมนด�รินสด	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 659	 464	 1,681

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 10.35	 19.17	 40.82

	 2.3	ส้มเปลือกบ�งอื่น	ๆ	สด	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 11	 490	 5,082

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 0.17	 12.27	 108.76

3. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/   

	 3.1	ส้มเขียวหว�นสด	 	18,685		 	18,616		 	26,045	

	 3.2	ส้มแมนด�รินสด	 	15,701		 	41,317		 	24,282	

	 3.3	ส้มเปลือกบ�งอื่น	ๆ	สด	 	15,189		 	25,023		 	21,402	

4. คู่ค้าที่สำาคัญ   

	 4.1	 ส้มเขียวหว�นสด	 เมียนม�	กัมพูช�	สปป.ล�ว		 	

	 4.2	 ส้มแมนด�รินสด	 เมียนม�	สปป.ล�ว	กัมพูช�	 	

	 4.3	 ส้มเปลือกบ�งอื่น	ๆ	สด	 	ม�เลเซีย	เมียนม�	สปป.ล�ว						

5. คู่แข่งที่สำาคัญ  	 	จีน	เวียดน�ม	ฟิลิปปินส์	 	

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน    

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

การค้า
 รายการ 2562 2563 2564

การผลิต
 รายการ 2562 2563 2564

 

 

 

 
การผลิต การตลาด มาตรการ

	 1.	 ผลผลติรอ้ยละ	99	ใชบ้ริโภคภ�ยในประเทศผลผลติ
บ�งส่วนมีก�รแปรรูปเป็นนำ้�ส้มและแยม	เพื่อก�รส่งออก																																																																																												
	 2.	 สัดส่วนก�รนำ�เข้�ส้มเปลือกบ�งอื่น	 ๆ	 สดจ�ก	
สหรัฐอเมริก�	และจีน	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

	 1.	 นโยบ�ยด้�นก�รผลิต	 ส่งเสริมก�รปลูก 
ในเขตพื้นที่ต�มแผนที่เกษตร	 (Agri	 -	Map)	และ
ระบบก�รเกษตรแบบแปลงใหญ่	 รวมทั้งระบบ
เกษตรแบบอินทรีย์ในแหล่งผลิตสำ�คัญ				
	 	2.		สนับสนุนเพิม่ชอ่งท�งก�รตล�ดแบบ	Online	
และ	Offline		รวมทัง้เช่ือมโยงผูผ้ลติกบัตล�ดปล�ยท�ง	 
ผ่�นเครือข่�ยสหกรณ์	 ผู้ประกอบก�รและห้�ง 
ค้�ปลีกขน�ดใหญ่	(Modern	Trade)									
	 3.	 ส่งเสริมก�รเพิ่มมูลค่�และสร้�งร�ยได้ 
ให้กับชุมชนท้องถิ่น	โดยสนับสนุนก�รจัดทำ�สินค�้ 
สิง่บ่งชีท้�งภมิูศ�สตร	์	(Geographical	Indications:	
GI)	 เช่น	 ส้มบ�งมด	 (กรุงเทพมห�นคร	ปทุมธ�นี)	 
ส้มสีทอง	(แพร่	น่�น	สุโขทัย)						

 	 ส้มเขียวหว�น	 ปี	 2564	 เน้ือที่ยืนต้น

เพิม่ขึน้จ�กป	ี2563	เนือ่งจ�กมกี�รปลกูใหม่

ม�กกว�่ก�รโคน่ตน้สม้เขยีวหว�น	อีกท้ังร�ค�

สม้เขยีวหว�นทีเ่กษตรกรข�ยไดอ้ยูใ่นเกณฑ์ด	ี 

เป็นท่ีนิยมของผู้บริโภคทั้งภ�ยในประเทศ	

และส่งออกไปยงัต�่งประเทศ	อีกทัง้มีบริษัท

ค�้ปลกีเข�้ม�รบัซือ้สม้เขยีวหว�นเพือ่กระจ�ย

สนิค�้ไปยังตล�ดในเครือ	จงึจงูใจใหเ้กษตรกร

ปลกูสม้เขยีวหว�นเพิม่ขึน้ในแหลง่ผลติใหญ่

ท�งภ�คเหนือ	 ส่วนเนื้อที่ให้ผลเพิ่มข้ึนจ�ก

เนือ้ทีป่ลูกใหม่ในปี	2561	เร่ิมให้ผลผลิตในปนีี	้

	 สำ�หรบัผลผลติไรเ่พิม่ขึน้	เน่ืองจ�กสภ�พ

อ�ก�ศเอื้ออำ�นวย	 ปริม�ณนำ้�ฝนเพียงพอ 

ตอ่ก�รเจรญิเตบิโต	สภ�พอ�ก�ศไม่แหง้แลง้	

ประกอบกับปน้ีีเกษตรกรดแูลและบำ�รงุรกัษ�

อย�่งด	ีมกี�รจดัห�แหลง่กกัเกบ็นำ�้สำ�รองไวใ้ช	้ 

ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น



      

หมายเหตุ :	 ร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร	 	 	 	 	 	

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกล้วยหอมของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

ปทุมธ�นี		เพชรบุรี		

ชุมพร		สระบุรี			

สุร�ษฎร์ธ�นี	

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

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

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2564

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 2,000

501-2,000

201-500

≤ 200

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก
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 1.74 4.15 4.90 5.92 7.05 7.90 8.91 9.79 10.89 12.03     13.35 13.36



      

หมายเหตุ :	 ร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร	 	 	 	 	 	

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

หมายเหตุ:  ก�รผลิต	ข้อ	1-3	ปี	2564	ข้อมูลพย�กรณ์	ณ	เดือนกุมภ�พันธ	์2565	 	  

การค้า
 รายการ 2562 2563 2564

การผลิต
 รายการ 2562 2563 2564
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กล้วยหอม
ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน 

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

1. ใช้ในประเทศ (ตัน) 125,284 132,603 140,032

2. ส่งออก 1/   

	 กล้วยหอมสด	 	 	

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	4,475		 	3,464		 	6,446	

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	92.28		 	103.70		 	186.09	

3. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/  20,620   29,934   28,869 

4. คู่ค้าที่สำาคัญ	 ญี่ปุ่น	จีน	สปป.ล�ว	 	

5. คู่แข่งที่สำาคัญ เอกว�ดอร์	ฟิลิปปินส	์คอสต�ริก�		 		

	 	 	 โคลัมเบีย	 	

 1. เนื้อที่ให้ผล (ไร่) 38,019 39,156 42,007

 2. ผลผลิต (ตัน) 129,759 136,067 146,478

 3. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่) 3,413 3,475 3,487

 4. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 4,959 4,891 4,914

 5. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

 (บาท/ตัน)   

	 กล้วยหอมทองขน�ดใหญ่	 11,340	 13,610	 12,500

 6. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 6,381 8,719 7,586

 7. มาตรฐาน   

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

 

  

 
การผลิต การตลาด มาตรการ

	 1.	 ผลผลิตร้อยละ	97	ใช้บริโภคภ�ยในประเทศ	ผ่�น
ตล�ดกล�งและห้�งสรรพสินค้�	 โดยผลผลิตบ�งส่วนท่ีมี
คุณภ�พเกรดรองเข�้สู่กระบวนก�รแปรรูป					
	 2.	 ร้อยละ	 80	 ของก�รส่งออกทั้งหมดเป็นแบบ 
ทำ�สัญญ�ข้อตกลงล่วงหน้�	 โดยตล�ดสำ�คัญ	 ได้แก่	 ญี่ปุ่น
และจีนคิดเป็นร้อยละ	45	และ	34				
	 3.	 ผลกระทบจ�กโรคโควิด-19	 ทำ�ให้ต้องส่งเสริม 
ก�รแปรรูปในประเทศเพื่อสร้�งมูลค่�เพิ่มม�กขึ้น

	 1.	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 มีนโยบ�ย 
ส่งเสริมก�รปลูกในเขตพื้นที่ต�มแผนที่เกษตร	 
(Agri	-	Map)	และระบบก�รเกษตรแบบแปลงใหญ ่
ให้ได้ต�มม�ตรฐ�น	 GAP	 และม�ตรฐ�น 
โรงคัดบรรจุ	GMP	
	 2.	 ดำ�เนินนโยบ�ยก�รตล�ดนำ�ก�รผลิต	 
โดยสนับสนุนเพิ่มช่องท�งก�รตล�ดแบบ	Online	 
และ	 Offline	 รวมทั้งเชื่อมโยงผู้ผลิตกับตล�ด 
ปล�ยท�ง	 ผ่�นเครือข่�ยสหกรณ์	 ผู้ประกอบก�ร 
และห้�งค้�ปลีกขน�ดใหญ	่(Modern	Trade)							
	 3.	 ส่งเสริมก�รเพิ่มมูลค่�และสร้�งร�ยได้ 
ให้กับชุมชนท้องถิ่น	โดยสนับสนุนก�รจัดทำ�สินค�้ 
สิง่บ่งชีท้�งภมิูศ�สตร	์	(Geographical	Indications:	
GI)	เช่น	กล้วยหอมปทุม

	 กลว้ยหอม	ป	ี2564	เนือ้ทีใ่หผ้ลเพิม่ขึน้ 

จ�กปี	 2563	 เนื่องจ�กกล้วยหอมเป็นที่

ตอ้งก�รของตล�ดในประเทศและต�่งประเทศ	

โดยเฉพ�ะประเทศญี่ปุ่น	จีน	และเก�หลีใต	้

เกษตรกรจึงได้ขย�ยพื้นที่ปลูกในพื้นที่ว่�ง	

อีกทั้งยังได้รับก�รสนับสนุนและส่งเสริม 

จ�กภ�ครัฐ	 และเอกชน	 โดยให้เกษตรกร 

เน้นก�รปลูกกล้วยหอมให้มีคุณภ�พดี	 

ปลอดส�รพิษ	เพื่อให้ได้รับม�ตรฐ�น	GAP		

	 	สำ�หรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	เนื่องจ�ก

สภ�พอ�ก�ศเอือ้อำ�นวย	ปรมิ�ณนำ�้เพยีงพอ 

ต่อก�รเพ�ะปลูก	เกษตรดูแลรักษ�ดี	จึงส่งผลให ้

ผลผลิตรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้น



พืชผัก



สรุปสถานการณ์การผลิตพืชผัก ปีเพาะปลูก 2563/64

 กระเทียม	 เน้ือท่ีเพ�ะปลูกลดลงจ�กปีเพ�ะปลูก	 2562/63	 เนื่องจ�กร�ค�กระเทียมสดคละ 
ในปีเพ�ะปลูก	2562/63	อยู่ในเกณฑ์ตำ่�	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	10	-	12	บ�ท	ไม่จูงใจให้เกษตรกรเพ�ะปลูก	 
ประกอบกับภ�วะภัยแล้ง	 ปริม�ณนำ้�ไม่เพียงพอต่อก�รเพ�ะปลูก	 เกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนพื้นที่ 
ไปปลูกผักชนิดอื่นที่ใช้นำ้�น้อยกว่�และใช้ระยะเวล�ในก�รเพ�ะปลูกสั้นกว่�แทน	เช่น	ผักก�ดข�ว	พริก	 
ข้�วโพดหว�น	 และบ�งส่วนปล่อยพ้ืนที่ว่�งไว้	 สำ�หรับผลผลิตต่อเนื้อที่เพ�ะปลูกลดลง	 เนื่องจ�ก 
ในแหลง่ผลติทีส่ำ�คญัไดร้บัผลกระทบจ�กสภ�พอ�ก�ศแหง้แลง้ในชว่งกระเทยีมลงหวัชว่งเดอืนกมุภ�พนัธ	์
ถึงมีน�คม	 ทำ�ให้กระเทียมข�ดนำ้�	 หัวกระเทียมลีบ	 มีขน�ดเล็กและนำ้�หนักเบ�	 ผลผลิตโดยรวม 
ลดลงต�มก�รลดลงของเนื้อที่เพ�ะปลูกและผลผลิตต่อเนื้อที่เพ�ะปลูก
 หอมแดง	 เนื้อที่เพ�ะปลูกเพิ่มขึ้นจ�กปีเพ�ะปลูก	 2562/63	 เน่ืองจ�กร�ค�หอมแดง 
หัวกล�งมัดจุกแห้งในปีเพ�ะปลูก	 2562/63	 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพิ่มขึ้นจ�กปีที่ผ่�นม�	 จึงจูงใจให้ 
เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงขย�ยเนื้อที่เพ�ะปลูกเพิ่มข้ึนในพื้นที่น�ต่อจ�กก�รทำ�น�	 และพื้นที่เดิม 
ที่ปล่อยว่�ง	 สำ�หรับผลผลิตต่อเนื้อที่เพ�ะปลูกเพิ่มข้ึนเพร�ะปีน้ีสภ�พอ�ก�ศหน�วเย็นเหม�ะสม 
ในช่วงเดือนธันว�คม	 ถึงมกร�คม	 ประกอบกับปริม�ณนำ้�เพียงพอต่อก�รเพ�ะปลูก	 และไม่มีโรค 
และแมลงรบกวนจึงส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	 สำ�หรับผลผลิตรวมทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นต�มเนื้อที่ 
เพ�ะปลูกและผลผลิตต่อเนื้อที่เพ�ะปลูกที่เพิ่มขึ้น
 หอมหัวใหญ	่เนื้อที่เพ�ะปลูกลดลงจ�กปีเพ�ะปลูก	2562/63	เนื่องจ�กร�ค�ที่เกษตรกรข�ยได้
ในปีเพ�ะปลูก	2562/63	ไม่จูงใจเกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกพืชผักอื่นและข�้วโพดหว�นแทน	
ประกอบกับในช่วงที่เกษตรกรเพ�ะกล้�	มีฝนตกชุก	ทำ�ให้ต้นกล้�เสียห�ย	เกษตรกรที่เตรียมเพ�ะปลูก
มีต้นกล้�พันธุ์ที่จะลงปลูกน้อยลง	 ผลผลิตต่อเนื้อที่เพ�ะปลูกโดยรวมลดลง	 เน่ืองจ�กผลผลิตในแหล่ง
ผลิตที่สำ�คัญได้รับคว�มเสียห�ยจ�กพ�ยุฝน	กล่�วคือ	มีฝนตกหนักในช่วงหอมหัวใหญ่ลงหัวเต็มที่และ
ช่วงใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิตทำ�ให้ผลผลิตเน่�เสียห�ยบ�งส่วน	ภ�พรวมผลผลิตลดลงต�มก�รลดของเนื้อที่
เพ�ะปลูกและผลผลิตต่อเนื้อที่เพ�ะปลูกที่ลดลง
 มันฝรั่ง	 เน้ือที่เพ�ะปลูกลดลงท้ังมันฝรั่งโรงง�น	 และมันฝรั่งบริโภคจ�กปีเพ�ะปลูก	 2562/63	
เนือ่งจ�กบรษิทัไดค้ดัเลอืกและสง่เสรมิเฉพ�ะเกษตรกรปลกูมนัฝรัง่ทีส่�ม�รถบรหิ�รจดัก�รและดแูลได้
เป็นอย่�งดี	เพื่อมุ่งเน้นก�รผลิตมันฝรั่งพันธุ์โรงง�นที่มีคุณภ�พ	ทำ�ให้เกษตรกรร�ยย่อยอื่น	ๆ	ที่ไม่ผ่�น
เกณฑ	์ไม่ได้รับก�รจัดสรรโควต�หรือส่งเสริมให้เพ�ะปลูกต่อ	จึงส่งผลให้เนื้อที่ปลูกมันฝรั่งโรงง�นลดลง	 
ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกมันฝร่ังพันธ์ุบริโภคลดลงเนื่องจ�กในแหล่งผลิตที่สำ�คัญในภ�คเหนือลดเนื้อที่ 
เพ�ะปลูกลง	 เพื่อเลี่ยงคว�มเสี่ยงจ�กปริม�ณนำ้�ที่ค�ดว่�จะไม่เพียงพอต่อก�รเพ�ะปลูก	 และร�ค� 
ไม่จูงใจให้ปลูก	 เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน	 จึงส่งผลให้เนื้อที่ปลูกมันฝรั่ง 
พันธุ์บริโภคลดลง	สำ�หรับผลผลิตต่อเนื้อที่เพ�ะปลูกภ�พรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้น	เนื่องจ�กสภ�พอ�ก�ศ 
มีคว�มเหม�ะสมต่อก�รเจริญเติบโต	 โดยมีสภ�พอ�ก�ศที่หน�วและเย็นต่อเนื่องเป็นเวล�น�น 
ในช่วงท่ีมันฝรั่งลงหัว	 ประกอบกับบริษัทคัดเลือกเกษตรกรที่มีคว�มพร้อม	 จึงบริห�รจัดก�รและดูแล 
ได้เป็นอย่�งดี	แต่ในภ�พรวมผลผลิตลดลงต�มก�รลดของเนื้อที่เพ�ะปลูก
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ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทย

2.16 19.50 68.35 9.99 เชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน

พะเย�	ลำ�ป�ง	ต�ก
2.83 22.92 63.24	 11.01

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

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

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2563 ปี 2564

ปีเพาะปลูก 2563/64

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

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

> 5,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก
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กระเทียม

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

หมายเหตุ: 1.	 ปีเพ�ะปลูก	2561/62		2562/63		2563/64	หม�ยถึง	ปี	2562	2563	2564		 	 	

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

ปลูก:  ต.ค.-ม.ค.    

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

1. ใช้ในประเทศ (ตัน) 193,385 173,405 136,224

2. นำาเข้า 1/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)		 110,014	 99,008	 63,405

	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 1,700.37	 1,563.23	 969.15

3. ส่งออก 1/   

	 3.1	กระเทียมสด	หรือแช่เย็น	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 33	 1,069	 1,569

	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 5.32	 66.95	 55.90

	 3.2	กระเทียมสดแห้งไม่เป็นผง	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	127		 	129		 	245	

	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 	15.89		 	17.58		 	33.39	

	 3.3	กระเทียมแห้งเป็นผง	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 95	 123	 124

	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 14.99	 21.15	 19.31

4. ราคาส่งออก (บาท/กก.) 1/   

	 4.1	กระเทียมสด	หรือแช่เย็น	 163.02	 62.61	 35.63

	 4.2	กระเทียมสดแห้งไม่เป็นผง	 125.49	 136.27	 136.29

	 4.3	กระเทียมแห้งเป็นผง	 	157.00		 	171.95		 	155.73	

5. คู่ค้าที่สำาคัญ 	 ฟิลิปปินส	์	ไต้หวัน		แคน�ด�	

6. คู่แข่งที่สำาคัญ จีน	สเปน	 	

การผลิต การตลาด มาตรการ

	 กระเทียม	 ปีเพ�ะปลูก	 2563/64	 เนื้อที่ 

เพ�ะปลกูลดลงจ�กปเีพ�ะปลกู	2562/63	เนือ่งจ�ก

แหล่งผลิตใหญ่	 ท่ีสำ�คัญ	 คือ	 จังหวัดเชียงใหม่	 

ได้ลดพื้นที่เพ�ะปลูกลง	เพร�ะร�ค�กระเทียมสด

ที่เกษตรกรข�ยได้ในปีที่ผ่�นม�อยู่ในเกณฑ์ตำ่� 

ไม่จูงใจให้เกษตรกรเพ�ะปลูก	เกษตรกรไม่มั่นใจ

ในก�รลงทุนเพ�ะปลูก	ประกอบกับภ�วะภัยแล้ง

ปรมิ�ณนำ�้ไมเ่พยีงพอ	ตอ่ก�รเพ�ะปลกู	เกษตรกร

จึงปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกผักชนิดอื่นที่ใช้นำ้� 

น้อยกว่�	 และมีระยะเวล�สั้นกว่�แทน	 เช่น	 

ผักก�ดข�ว	พริก	เป็นต้น			

	 	 	 	 	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่ลดลงเนื่องจ�ก 

สภ�พอ�ก�ศ	 ไม่เอื้ออำ�นวยต่อก�รเจริญ 

เติบโตของกระเทียมส่งผลให้กระเทียมข�ดนำ้�	 

หัวกระเทียมลีบมีขน�ดเล็ก	นำ้�หนักเบ�	ส่งผลให้

ผลผลิตต่อไร่และผลผลิตโดยรวมลดลง

	 ป	ี2564	มีก�รนำ�เข�้กระเทยีมและผลติภณัฑ	์

จำ�นวน	 63,405	 ตัน	 มูลค่�	 969.15	 ล้�นบ�ท	 

ลดลงร้อยละ	 35.96	 และร้อยละ	 38.00	 ต�ม

ลำ�ดับ	 เม่ือเทียบกับปี	 2563	 เนื่องจ�กสภ�พ

เศรษฐกจิท่ีซบเซ�	จ�กสถ�นก�รณก์�รแพรร่ะบ�ด 

ของโรคโควิด-19

						สำ�หรับร�ค�กระเทียมแห้งคละที่เกษตรกร

ข�ยไดใ้นชว่งป	ี2564	เฉลีย่กิโลกรมัละ	41.94	บ�ท	

เพิ่มขึ้นร้อยละ	 21.67	 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 

ของปี	2563	เนื่องจ�กพ่อค้�เข้�ไปรับซื้อผลผลิต 

จ�กเกษตรกรเพิ่มขึ้น	 และปัญห�ด้�นก�รขนส่ง 

ทำ�ให้ผลผลิตกระเทียมจ�กต่�งประเทศเข้�ม�

ได้ไม่ม�ก

	 1.	ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตล�ดม�ก	

						 1.1	 เร่งกระจ�ยผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต	

						 1.2	ชะลอก�รจำ�หน่�ยผลผลิต	 ในกรณี 

ที่เกษตรกรและสถ�บันเกษตรกรมีโรงเรือนสำ�หรับ

แขวนผลผลิตเพื่อรอจำ�หน�่ย	

	 	 1.3	บริห�รก�รนำ�เข้�ไม่ให้ส่งผลกระทบ 

ต่อผลผลิตภ�ยในประเทศ

	 	 1.4	ป้องกันและปร�บปร�มก�รลักลอบ 

นำ�เข�้	

	 2.	ในช่วงท่ีผลผลิตภ�ยในประเทศมีน้อยหรือ 

ไม่มีภ�ครัฐมีม�ตรก�รควบคุมไม่ให้มีก�รกักตุน	 

เพื่อเก็งกำ�ไร	และป้องกันก�รลักลอบนำ�เข้�

การค้า
 รายการ 2562 2563 2564

การผลิต
 รายการ 2561/62 2562/63 2563/64

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 25,560 19,684 19,627

 2. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 81,941 70,161 69,140

 3. ผลผลิต (ตัน) 84,039 76,839 75,444

 4. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่) 1,026 1,095 1,091

 5  ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 30,510 29,010 28,980

 6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

 (บาท/ตัน)   

	 กระเทียมแห้งใหญ่คละ	 36,440	 34,470	 41,940

 7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 5,930 5,460 12,960

 8. มาตรฐาน   

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

	 มกษ.	1508-2551	 	 	



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมแดงของประเทศไทย

ศรีสะเกษ	เชียงใหม่

พะเย�	อุตรดิตถ	์	

เพชรบูรณ์

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน
หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2563 ปี 2564

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

ปีเพาะปลูก 2563/64              

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 1,000

501-1,000

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

60

3.18 6.18 6.62 0.89 1.44 2.68 40.97 22.09 12.71 3.24         

5.11 5.71 0.95 0.98 1.32 1.94 19.87 45.69 15.93 2.43 0.07        



หอมแดง

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

หมายเหตุ: 	ปีเพ�ะปลูก	2561/62	2562/63	2563/64	หม�ยถึง		ปี	2562	2563	2564	 	

ปลูก:  พ.ค.-ก.พ.   

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

1. ใช้ในประเทศ (ตัน) 117,717 131,929 160,161

2. นำาเข้า 1/   

	 2.1	 หอมแดงสดหรือแช่เย็น	 	 	

			 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	8,824		 	13,941		 	16,654	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 301.49	 413.98	 276.53

	 2.2	 หอมแดงแห้ง	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 0.00	 1.00	 2.00

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 0.00	 0.21	 0.46

3. ส่งออก 1/   

	 3.1		หอมแดงสดหรือแช่เย็น	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 8,860	 16,171	 16,349

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 251.25	 419.75	 372.33

	 3.2	 หอมแดงแห้ง	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	303		 	497		 	13	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 6.16	 8.90	 0.48

4. ราคาส่งออก (บาท/กก.) 1/   

	 4.1	 หอมแดงสดหรือแช่เย็น	 28.36	 25.96	 22.77

	 4.2	 หอมแดงแห้ง	 20.30	 17.91	 36.92

5. คู่ค้าที่สำาคัญ 	 ม�เลเซีย 	อินโดนีเซีย		สิงคโปร์	 	

6. คู่แข่งที่สำาคัญ 	 	ฟิลิปปินส์		เวียดน�ม	อินเดีย	 	

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 22,989 19,062 22,499

 2. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 61,203 51,924 59,754

 3. ผลผลิต (ตัน) 118,056 134,655 159,869

 4. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่) 1,929 2,593 2,675

 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 14,380 10,860 8,150

 6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

 (บาท/ตัน)   

	 หอมแดงแห้งหัวกล�งมัดจุก		 16,450	 28,520	 26,920

	 7-15	วัน	

 7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 2,070 17,660 18,770

 8. มาตรฐาน   

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

	 มกษ.	1509-2551	 	 	

การค้า
 รายการ 2562 2563 2564

การผลิต
 รายการ 2561/62 2562/63 2563/64

61

การผลิต การตลาด มาตรการ

	 หอมแดง	ปีเพ�ะปลูก	2563/64	เนื้อที่
เพ�ะปลูกเพิ่มขึ้นจ�กปีเพ�ะปลูก	 2562/63	
เนื่องจ�กร�ค�หอมแดงที่เกษตรกรข�ยได้ 
ในป	ี2563	อยู่ในเกณฑ์ด	ีจูงใจให้ขย�ยเนื้อที่
เพ�ะปลูกเพิ่มขึ้นในพื้นที่น�	 และพื้นที่เดิม
ที่ปล่อยว่�ง
	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	 เนื่องจ�ก
สภ�พอ�ก�ศหน�วเยน็เหม�ะสม	ประกอบกับ 
ปริม�ณนำ้�เพียงพอต่อก�รเพ�ะปลูก	 และ 
ไม่มีโรคและแมลงรบกวน	 ส่งผลให้ผลผลิต 
รวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้นด้วย

	 	 	 	 	 	 	 ปี	 2564	 มีก�รส่งออกหอมแดงสด 
หรือแช่เย็นและหอมแดงแห้ง	 จำ�นวน	 
16,362	ตัน	มูลค่�	372.81	ล้�นบ�ท	ปริม�ณ
และมูลค่�ก�รส่งออกลดลงร้อยละ	 1.83	 
และ	 13.03	 เม่ือเทียบกับปี	 2563	 เนื่องจ�ก
สภ�วะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงซบเซ�	และตล�ด 
คูค่�้ทีส่ำ�คญัมกี�รนำ�เข�้หอมแดงจ�กประเทศ 
คู่แข่งอื่นม�ทดแทนก�รนำ�เข้�หอมจ�ก 
ประเทศไทย
       

	 1.	 ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตล�ดม�ก	
					 	 1.1	 เร่งกระจ�ยผลผลิตออกนอก 
แหล่งผลิต	
	 	 1.2	 ชะลอก�รจำ�หน่�ยผลผลิต	 
ในกรณีที่เกษตรกรและสถ�บันเกษตรกร 
มโีรงเรอืนสำ�หรบัแขวนผลผลิตเพ่ือรอจำ�หน�่ย	
	 	 1.3	 บริห�รก�รนำ�เข้�ไม่ให้ส่งผล 
กระทบต่อผลผลิตภ�ยในประเทศ
	 	 1.4	 ป้องกันและปร�บปร�มก�ร
ลักลอบนำ�เข�้	
	 2.		ในชว่งทีผ่ลผลติภ�ยในประเทศมีน้อย 
หรือไม่มีภ�ครัฐมีม�ตรก�รควบคุมไม่ให้มี 
ก�รกักตุน	 เพื่อเก็งกำ�ไร	 และป้องกันก�ร
ลักลอบนำ�เข�้



 

ไ

1.54 4.16 10.84 29.07 50.90 3.49 เชียงใหม่		เชียงร�ย		

นครสวรรค์	ก�ญจนบุรี		

แม่ฮ่องสอน
1.46 3.90 10.12  28.15  52.36 4.01

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน
หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2563 ปี 2564
ก.ค. ก.ย. พ.ย. ม.ค.มิ.ย. ส.ค. ต.ค. ธ.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ปีเพาะปลูก 2563/64              

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

62

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

>500

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



 

ไ

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

หมายเหตุ: 	ปีเพ�ะปลูก	2561/62		2562/63	2563/64	หม�ยถึง	ปี	2562		2563		2564	 	

 

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 4,311 4,479 3,901

 2. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 10,275 10,549 8,800

 3. ผลผลิต (ตัน) 34,244 42,626 34,797

 4. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่) 3,333 4,041 3,954

 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 8,210 6,980 7,150

 6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

 (บาท/ตัน)   

	 หอมหัวใหญ่	เบอร	์1	 10,240	 9,060	 8,660

 7. ผลตอบแทนสุทธิ ((บาท/ตัน) 2,030 2,080 1,510

 8. มาตรฐาน   

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

มกษ.	1510-2551	 	 	

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน) 176,311 133,816 73,469

 2. นำาเข้า 1/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 144,880	 93,975	 42,541

	 มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 962.76	 738.57	 617.61

 3. ส่งออก 1/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 2,813	 2,785	 3,869

	 มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 	59.25		 	61.30		 	53.71	

 4. ราคาส่งออก (บาท/กก.) 1/   

	 หอมหัวใหญ่สดหรือแช่เย็น		 21.06	 21.62	 13.25

 5. คู่ค้าที่สำาคัญ	 ญี่ปุ่น		ม�เลเซีย		สปป.ล�ว		

 6. คู่แข่งที่สำาคัญ	 จีน		เนเธอร์แลนด์		 	

การค้า
 รายการ 2562 2563 2564

การผลิต
 รายการ 2561/62 2562/63 2563/64

63

  

หอมหัวใหญ่
ปลูก:  ส.ค.-ม.ค.    

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

	 หอมหัวใหญ่	ปีเพ�ะปลูก	 2563/64	 เนื้อที่ 

เพ�ะปลูกลดลงจ�กปีเพ�ะปลูก	 2562/63  

เนื่องจ�กร�ค�ที่เกษตรกรข�ยได้	 ไม่จูงใจ	 

ทำ�ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกพืชอื่น	 

นอกจ�กนี้	ในช่วงเดือนตุล�คม	2563	เป็นช่วง 

ที่เกษตรกรเพ�ะกล้�	มีฝนตกชุก	ทำ�ให้ต้นกล้� 

เสียห�ย	 เกษตรกรที่เตรียมเพ�ะปลูกไม่มี 

ต้นกล้�พันธุ์ที่จะลงปลูกในแปลงส่งผลให้เนื้อที่

เพ�ะปลูกลดลง	

	 สำ�หรับผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ลดลง	

เนื่องจ�กผลผลิตในแหล่งผลิตที่สำ�คัญ	 ได้รับ

คว�มเสียห�ยจ�กพ�ยุฝน	 ในช่วงหอมหัวใหญ่

ลงหัวเต็มที่และช่วงใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิตทำ�ให้

ผลผลิตเน่�เสียห�ย

	 ปี	2564	มีก�รนำ�เข�้หอมหวัใหญแ่ละผลติภณัฑ	์

จำ�นวน	42,541	ตัน	มูลค่�	617.61	ล�้นบ�ท	 

ลดลงรอ้ยละ	54.73	และร้อยละ	16.38	ต�มลำ�ดบั	 

เมื่อเทียบกับปี	2563	เนื่องจ�กสภ�พเศรษฐกิจ 

ที่ซบเซ�	 จ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ด 

ของโรคโควิค-19

	 สำ�หรับร�ค�หอมหวัใหญเ่บอร	์1	ทีเ่กษตรกร

ข�ยได้ในช่วงปี	2564	เฉลีย่กิโลกรมัละ	8.66	บ�ท	 

ลดลงร้อยละ	 4.42	 เมื่อเทียบกับปี	 2563		

เนือ่งจ�กปญัห�ก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควดิ-19	 

ทำ�ให้หล�ย	 พ้ืนที่ดำ�เนินม�ตรก�รล็อกด�วน์	

ก�รคมน�คมขนส่ง	 ทำ�ได้ลำ�บ�ก	 ประกอบ

กับสภ�พตล�ดที่ซบเซ�	 พ่อค้�รับซื้อไม่มั่นใจ 

ในสภ�พตล�ด	ทำ�ใหร้บัซือ้ผลผลติหอมหวัใหญ่

จ�กเกษตรกรน้อยลง

การผลิต การตลาด มาตรการ

	 1.	 ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตล�ดม�ก	
							 1.1	 เร่งกระจ�ยผลผลิตออกนอก 
แหล่งผลิต	
							 1.2	 ชะลอก�รจำ�หน่�ยผลผลิต	 
ในกรณีที่เกษตรกรและสถ�บันเกษตรกร 
มโีรงเรอืนสำ�หรบัแขวนผลผลติเพ่ือรอจำ�หน�่ย	
							 1.3	 บริห�รก�รนำ�เข้�ไม่ให้ส่งผล 
กระทบต่อผลผลติภ�ยในประเทศ	สำ�หรบัก�ร 
นำ�เข้�ภ�ยใต้กรอบเขตก�รค้�เสรีอ�เซียน	 
(AFTA)	 ให้นำ�เข้�ได้เฉพ�ะที่มีด่�นตรวจพืช
และอ�ห�ร							
	 	 1.4	 ป้องกันและปร�บปร�มก�ร
ลักลอบนำ�เข�้	
	 2.	 ในชว่งทีผ่ลผลิตภ�ยในประเทศมีนอ้ย 
หรือไม่มีภ�ครัฐมีม�ตรก�รควบคุมไม่ให้มี 
ก�รกักตุน	 เพ่ือเก็งกำ�ไร	 และป้องกัน 
ก�รลักลอบนำ�เข�้



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทย

ต�ก		เชียงร�ย		

เชียงใหม่	พะเย�		

ลำ�พูน	

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน
หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2563 ปี 2564

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

ปีเพาะปลูก 2563/64              

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

>3,000

501-3,000

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก
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1.22 1.77 3.97 0.18 0.12 1.60 14.46 34.06 41.82 0.80          

 0.81 1.80 3.27 0.26 0.07 1.71 1.09 12.88 36.63 40.41 1.07



มันฝรั่ง
ปลูก:   พ.ค.-ก.พ.    

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

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 9,351 8,064 6,830

2. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 45,689 43,206 39,965

	 พันธุ์บริโภค	 2,761	 1,683	 1,041

	 พันธุ์โรงง�น	 42,928	 41,523	 38,924

3. ผลผลิต (ตัน) 127,935 126,864 119,897

	 พันธุ์บริโภค	 8,416	 5,230	 3,292

	 พันธุ์โรงง�น	 119,519	 121,634	 116,605

4. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่) 2,800 2,936 3,000

	 พันธุ์บริโภค	 3,048	 3,108	 3,162

	 พันธุ์โรงง�น	 2,784	 2,929	 2,996

5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)   

	 พันธุ์บริโภค	 	8,190		 	7,907		 	7,837	

	 พันธุ์โรงง�น	 6,179		 8,632		 8,338	

6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

 (บาท/ตัน)   

	 พันธุ์บริโภค	เกรด	A	 14,960	 17,026	 20,462

	 พันธุ์โรงง�น	 13,535	 12,866	 11,423

7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)   

	 พันธุ์บริโภค	 6,770	 9,119	 12,625

	 พันธุ์โรงง�น	 7,355	 4,234	 3,085

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน) 301,183 287,915 245,333

 2. นำาเข้า 1/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 178,334	 166,365	 132,334

	 มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 	4,526		 	4,246		 	3,537	

 3. ส่งออก 1/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 5,086	 5,314	 6,898

	 มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 540.65	 592.68	 700.39

 4. ราคาส่งออก (บาท/กก.) 1/ 106.30 111.53 101.54

 5. คู่ค้าที่สำาคัญ	 กัมพูช�	สิงคโปร์	สปป.ล�ว	 	

	 (ผลิตภัณฑ์แปรรูปจ�กมันฝรั่ง)	 เนเธอร์แลนด์	ฝรั่งเศส	เยอรมนี	จีน	

 

การค้า
 รายการ 2562 2563 2564

การผลิต
 รายการ 2561/62 2562/63 2563/64
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ที่มา: 1/สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร	   

หมายเหตุ: 	ปีเพ�ะปลูก	2561/62	2562/63	2563/64	หม�ยถึง	ปี	2562		2563	2564		 	 	

 การผลิต การตลาด มาตรการ

	 มันฝรั่ง	 ปีเพ�ะปลูก	 2563/64	 เน้ือที่ 
เพ�ะปลูกลดลงจ�กปีเพ�ะปลูก	 2562/63	 
เน่ืองจ�กบริษัทได้คัดเลือกและส่งเสริมเฉพ�ะ
เกษตรกรปลกูมนัฝรัง่พนัธุโ์รงง�นทีส่�ม�รถบรหิ�ร
จดัก�รและดแูลไดเ้ปน็อย่�งด	ีเพ่ือมุง่เนน้ก�รผลติ
มันฝรั่งพันธุ์โรงง�นที่มีคุณภ�พ	ทำ�ให้เกษตรกร
ร�ยย่อยอื่นๆที่ไม่ผ่�นเกณฑ์	 ไม่ได้รับก�รจัดสรร
โควต�หรือส่งเสริมให้เพ�ะปลูกต่อ	 ส่วนมันฝร่ัง
พนัธุบ์รโิภคลดลง	เน่ืองจ�กปรมิ�ณนำ�้ไมเ่พยีงพอ 
ต่อก�รเพ�ะปลูก	 เกษตรกรจึงปรับเปลี่ยน 
ไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน		
	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	 เน่ืองจ�ก 
สภ�พอ�ก�ศมคีว�มเหม�ะสมตอ่ก�รเจรญิเตบิโต	
โดยมีสภ�พอ�ก�ศที่หน�วและเย็นต่อเนื่อง 
เป็นเวล�น�นในช่วงที่มันฝรั่งลงหัว	 ประกอบกับ 
บริษัทคัดเลือกเกษตรกรที่มีคว�มพร้อม	 
จึงบริห�รจัดก�รและดูแลได้เป็นอย่�งดี	 แต่ใน 
ภ�พรวมผลผลิตลดลงต�มก�รลดลงของเนื้อที่
เพ�ะปลูก

	 ผลผลติมนัฝรัง่พนัธ์ุโรงง�นทีผ่ลติไดใ้นประเทศ	

มปีรมิ�ณไมเ่พยีงพอกบัคว�มตอ้งก�รใชข้องโรงง�น	

จึงจำ�เป็นต้องนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศทุกปี	 เพื่อใช้

เป็นวัตถุดิบแปรรูปในอุตส�หกรรมขนมขบเค้ียว	

โดยปี	2564	มีก�รนำ�เข้�มันฝรั่งสดและผลิตภัณฑ์	

จำ�นวน	132,334	ตนั	มลูค�่	3,537		ล้�นบ�ท	ลดลง 

เมื่อเทียบกับปี	 2563	 คิดเป็นร้อยละ	 20.46	 

และร้อยละ	 16.70	 เนื่องจ�กสภ�พเศรษฐกิจ 

ที่ซบเซ�	 จ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของ 

โรคโควิด-19	ตล�ดนำ�เข้�ที่สำ�คัญ	ได้แก่	 เยอรมนี	

สหร�ชอ�ณ�จักร	แคน�ด�	และจีน	โดยมันฝรั่งสด 

หรือแช่เย็นนั้น	มีก�รกำ�หนดให้นำ�เข�้ในช่วงเดือน

กรกฎ�คมถึงธันว�คมของทุกปี	 เพื่อลดผลกระทบ 

ในช่วงท่ีผลผลติในประเทศออกสูต่ล�ด	สำ�หรบัร�ค�

มนัฝรัง่พนัธุโ์รงง�นทีเ่กษตรกรข�ยได้ในช่วงป	ี2564	

เฉลี่ยกิโลกรัมละ	11.42	บ�ท	ลดลงร้อยละ	11.27	

เมื่อเทียบกับปี	2563	

	 1.	 ส่งเสริมก�รปลูกมันฝร่ังในประเทศ	 

ผ่�นก�รทำ�	Contract	Farming		ปี	2564-2566	

	 2.	 เปิดตล�ดภ�ยใต้กรอบองค์ก�รก�รค้�โลก	

(WTO)	โดยปี	2564-2566	เปิดตล�ดหัวมันฝรั่งสด 

เพื่อแปรรูป	 ปี	 2564	 ปีละ	 63,000	 ตัน	 ปี	 2565	 

ปีละ	71,000	ตัน	และ	ปี	2566	ปีละ	80,000	ตัน			 

อัตร�ภ�ษีในโควต�	 ร้อยละ	 27	 อัตร�ภ�ษี 

นอกโควต�	ร้อยละ	125	



ไม้ดอก



สรุปสถานการณ์การผลิตกล้วยไม้ ปี 2564

	 กล้วยไม้	 มีผลผลิตลดลงจ�กปี	 2563	 เน่ืองจ�กสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของ 

โรคโควิด-19	 ตั้งแต่ช่วงต้นป	ี 2563	 เป็นต้นม�	 ทำ�ให้คว�มต้องก�รซื้อของตล�ดในประเทศ 

และต่�งประเทศลดลง	 ประกอบกับต้นทุนก�รผลิตสูงขึ้น	 เกษตรกรจึงลดก�รดูแลรักษ� 

เพ่ือลดต้นทุนก�รผลิต	 ส่งผลให้ต้นกล้วยไม้ไม่สมบูรณ์	 มีปริม�ณดอกลดลง	 ประกอบกับ 

ปล�ยปี	 2564	 จังหวัดนครปฐมและสมุทรส�ครซึ่งเป็นแหล่งปลูกที่สำ�คัญประสบปัญห� 

นำ�้ทว่ม	อกีทัง้กลว้ยไมบ้�งสว่นยงัเปน็กลว้ยไมอ้�ย	ุ4	ปีขึน้ไป	ซึง่อยูใ่นชว่งทีใ่หผ้ลผลตินอ้ยลง
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8.18 7.52 6.74 5.81 6.86 7.59 9.02 9.05 9.15 11.72 9.77 8.59 นครปฐม	สมุทรส�คร	

กรุงเทพฯ	

ร�ชบุรี	ก�ญจนบุรี

ภาพแสดงแหล่งเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

เนื้อที่เพาะเลี้ยง (ไร่)

>1,000

201-1,000

≤ 200

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะเลี้ยง

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

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

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2564
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กล้วยไม้ตัดดอก

ที่มา:   	1/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร	 
หมายเหตุ: อัตร�แปลง:		33	ช่อ	=	1	กิโลกรัม								 	

ปลูก:  ตลอดปี   

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

 1. เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)  21,521   20,674   18,996 

 2. ผลผลิต (ตัน)  48,795   38,805   33,729 

 3. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่)  2,267   1,877   1,776 

 4. ต้นทุนการผลิต (บาท/กก.)  53.21   61.62   61.93 

 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ช่อ)  1.61   1.87   1.88 

 6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ช่อ)   

 6.1	ก้�นช่อดอกย�ว	35	-	44	ซม.	 1.34	 0.76	 0.61

	 6.2	ก้�นช่อดอกย�ว		45	-	54	ซม.	 2.00	 1.20	 1.13

	 6.3	ก้�นช่อดอกย�ว		55	-	64		ซม.	 2.95	 1.71	 1.87

 7. มาตรฐาน    

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

	 มกษ.	5001-2552   

1. ใช้ในประเทศ  (ตัน)               25,708 16,934 16,176

2. นำาเข้า 1/   

	 2.1	 ดอกกล้วยไม้	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 8.10	 4.82	 55.39

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 7.56	 4.05	 9.75

	 2.2	 กิ่งและต้นกล้วยไม้	 	 	

	 	 ปริม�ณ		(พันต้น)	 792	 2,724	 3,365

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 11.88	 10.94	 21.06

3. ส่งออก 1/   

	 3.1	 ดอกกล้วยไม้	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 23,087	 21,871	 17,553

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 2,160.43	 1,367.52	 1,670.42

	 3.2	 กิ่งและต้นกล้วยไม้	 	 	

	 	 ปริม�ณ		(พันต้น)	 31,881	 19,527	 27,314

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 488.66	 370.99	 540.15

4. ราคาส่งออก 1/   

	 4.1	 ดอกกล้วยไม้		(บ�ท/กก.)	 93.58	 62.53	 92.64

	 4.2	 กิ่งและต้นกล้วยไม้	 15.33	 19.00	 19.48

	 	 (บ�ท/ต้น)

5. คู่ค้าที่สำาคัญ   

	 ดอกกล้วยไม้	 ญี่ปุ่น	เวียดน�ม	สหรัฐอเมริก�		จีน		

	 	 	 อิต�ลี			 	 	

	 กิ่งและต้นกล้วยไม้	 เนเธอร์แลนด์		บร�ชิล	ญี่ปุ่น	อินเดีย	

	 	 	 สหรัฐอเมริก�			 	

6. คู่แข่งที่สำาคัญ   

	 ดอกกล้วยไม้	 เนเธอร์แลนด์		ไต้หวัน	 	

	 กิ่งและต้นกล้วยไม้	 เวียดน�ม		ไต้หวัน	 	

การค้า
 รายการ 2562 2563 2564

การผลิต
 รายการ 2562 2563 2564
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การผลิต

การตลาด มาตรการ

	 กล้วยไม้	 ปี	 2564	 เน้ือที่เก็บเกี่ยวลดลง 

จ�กป	ี2563		เนือ่งจ�กร�ค�ดอกกล้วยไมใ้นประเทศ

ลดลง	 ในขณะที่ต้นทุนก�รผลิตสูงขึ้น	 จึงทำ�ให้

เกษตรกรบ�งสว่นลดพืน้ท่ีปลูกลงโดยปล่อยเปน็พืน้ท่ี

ว่�งเพื่อรอดูสถ�นก�รณ์		และเกษตรกรบ�งส่วน 

ปรับเปลี่ยนไปปลูกมะพร้�วนำ้�หอม	พืชผัก	และ 

ไม้ดอกไม้ประดับอื่น	 ๆ	 นอกจ�กนี้ในแหล่งผลิต 

ที่สำ�คัญ	 เช่น	 จังหวัดนครปฐม	 สมุทรส�คร	 

เกษตรกรทำ�ก�รรื้อต้นกล้วยไม้ที่อ�ยุม�กทิ้ง 

และทำ�ก�รปลูกใหม่ในปี	 2564	ซึ่งจะให้ผลผลิต

ในป	ี2565	เป็นต้นไป

	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่ลดลง	 เนื่องจ�ก

เกษตรกรลดก�รดูแลรักษ�	 โดยมีส�เหตุ

หลักม�จ�กสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรค 

โควิด-19	 ตั้งแต่ช่วงต้นปี	 2563	 เป็นต้นม�	 

ทำ�ให้คว�มต้องก�รซ้ือของตล�ดในประเทศและ 

ต่�งประเทศลดลง	 เกษตรกรจึงทำ�ก�รปรับตัว 

โดยลดก�รดูแลรักษ�เพื่อลดต้นทุนก�รผลิต	 

ส่งผลให้ต้นกล้วยไม้ไม่สมบูรณ์มีปริม�ณดอก

ลดลง	ประกอบกบัปล�ยปี	2564	จงัหวัดนครปฐม 

และสมุทรส�ครซึ่งเป็นแหล่งปลูกที่สำ�คัญ 

ประสบปัญห�นำ้�ท่วม	 อีกทั้งกล้วยไม้บ�งส่วน 

ยังเป็นกล้วยไม้อ�ยุ	 4	 ปีขึ้นไปซึ่งอยู่ในช่วงที่ให้ 

ผลผลิตน้อยลง	

	 1.	ก�รส่งออกส่วนใหญ่เป็นกล้วยไม้ 

เขตร้อน	 ได้แก่	 สกุลหว�ย	 สกุลมอคค�ร�	

และสกุลออนซิเดียม	

	 2.	ประเทศคู่ค้�ท่ีสำ�คัญของไทย 

ได้แก่	 ญ่ีปุ่น	 เวียดน�ม	 สหรัฐอเมริก�		 

จีน	อิต�ลี	และสหภ�พยุโรป

	 3.	ในปี	2564	ปริม�ณก�รส่งออกดอก

กล้วยไม้	ลดลงจ�กปี	2563	ร้อยละ	27.67 

ในขณะที่มูลค่�ก�รส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ	 

7.15	 โดยส�เหตุที่ปริม�ณส่งออกลดลง 

ส่วนหนึ่งเป็นผลม�จ�กก�รที่ประเทศ

สหรัฐอเมริก�ยกเลิกสิทธิพิเศษท�งภ�ษี

ศุลก�กร	 (GSP)	 ทำ�ให้ปริม�ณก�รส่งออก 

ดอกกล้วยไมข้องไทยไปประเทศสหรฐัอเมรกิ�

ลดลง	

	 1.	ส่งเสริมก�รวิจัยและพัฒน�เทคโนโลยี

	 2.	ส่งเสริมก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก�รผลิตระหว�่งกลุ่มเกษตรกร	

และนักวิช�ก�รจ�กภ�ครัฐและสถ�บันก�รศึกษ�

	 3.	ภ�ครัฐร่วมกับเกษตรกรและผู้ประกอบก�ร	ว�งแผนก�รผลิต

ให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�ร	ทั้งด้�นปริม�ณและคุณภ�พ

	 4.	ส่งเสริมและพัฒน�ก�รผลิตกล้วยไม้ให้ได้ม�ตรฐ�น	GAP	รวม

ถึงโรงรวบรวมและก�รคัดบรรจุที่มีม�ตรฐ�น	GMP

	 5.	ม�ตรก�รเกี่ยวกับโรคโควิด-19

	 	 5.1	 ก�รจัดกล้วยไม้สัญจร	 เพื่อเชื่อมโยงตล�ดและจับคู่ 

ท�งธุรกิจ	(Business	Matching)	

	 	 5.2	 เจรจ�ลดค่�ขนส่งและเชื่อมโยงตล�ดออนไลน์ภ�ยใน

ประเทศ			

	 	 5.3	 พัฒน�บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยและคงทน	

เหม�ะแก่ก�รขนส่ง		

	 	 5.4	 ขย�ยตล�ดต�่งประเทศ	อ�เซยีนและตล�ดอืน่ท่ีมศีกัยภ�พ



ปศุสัตว์



สรุปสถานการณ์การผลิตปศุสัตว์  ปี 2564

	 ปศุสัตว์ในปี	2564	สินค้�ที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น	ได้แก่	 ไก่ไข่	 โคเนื้อ	และโคนม	ในขณะที่

สุกรและไก่เนื้อมีผลผลิตลดลง

 สุกร	 ผลผลิตลดลงจ�กปี	 2563	 เนื่องจ�กเกษตรกรลดปริม�ณก�รเลี้ยงโดยก�ร

ปลดแม่พันธ์ุ	 ชะลอก�รนำ�สุกรรอบใหม่เข้�เลี้ยง	 ลดรอบก�รเลี้ยงลง	 หรือหยุดพักชั่วคร�ว	 

เพื่อลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รเกิดโรคอหิว�ต์แอฟริก�ในสุกร	 (African	 Swine	 Fever	 :	 ASF)	

ระบ�ด	 และสถ�นก�รณ์นำ้�ท่วมในหล�ยพื้นที่	 ทำ�ให้ผลผลิตสุกรเสียห�ยและเกษตรกร 

เร่งข�ยผลผลิต	 จึงส่งผลให้ปริม�ณก�รผลิตสุกรในภ�พรวมลดลง	 และร�ค�สุกรที่เกษตรกร

ข�ยได้ในช่วงปล�ยปีปรับตัวสูงขึ้นอย�่งม�ก

 ไข่ไก่	 ผลผลิตเพิ่มข้ึนจ�กปี	 2563	 เนื่องจ�กจำ�นวนไก่ไข่ยืนกรงในระบบใกล้เคียง 

กับปีที่ผ่�นม�เป็นผลม�จ�กคณะกรรมก�รนโยบ�ยพัฒน�ไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ที่กำ�หนด 

ให้มีก�รนำ�เข้�ปู่-ย่�พันธุ์	(GP)	จำ�นวน	3,800	ตัว	และพ่อ-แม่พันธุ์	(PS)	จำ�นวน	460,000	ตัว	 

เท่�กับปีท่ีผ่�นม�	 เพ่ือรักษ�เสถียรภ�พร�ค�ไข่ไก่	 เกษตรกรจึงไม่ได้เพิ่มปริม�ณก�รเลี้ยง	 

ส่งผลให้ปริม�ณไข่ไก่ในปีนี้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่�นม�

 ไก่เนื้อ	 ผลผลิตลดลงจ�กปี	 2563	 เน่ืองจ�กสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดของโรคโควิด-19	 

มีก�รปิดโรงง�นแปรรูปไก่ช่ัวคร�ว	 ส่งผลให้ไก่เนื้อไม่ได้เข้�โรงเชือด	 ทำ�ให้ปริม�ณก�รผลิต 

ไก่เนื้อลดลง

 โคเนื้อ	 ผลผลิตเพิ่มขึ้นจ�กปี	 2563	 เนื่องจ�กปัจจัยบวกด้�นตล�ดที่มีคว�มต้องก�ร 

นำ�เข้�โคมชีวีติจ�กประเทศจนี	และนโยบ�ยสง่เสรมิก�รเล้ียงโคเนือ้ทีเ่นน้ก�รพัฒน�ประสิทธภิ�พ

ก�รผลิตรองรับก�รเปิดเขตเสรีก�รค้�

 โคนม	ผลผลิตเพิม่ขึน้จ�กป	ี2563	เนือ่งจ�กจำ�นวนแมโ่ครดีนม	และอตัร�ก�รใหน้ำ�้นมดบิ 

ต่อตัวของแม่โครีดเฉลี่ยในรอบปีเพิ่มขึ้น	 อีกทั้งก�รเลี้ยงโคนมในปัจจุบันมีก�รบริห�ร 

จัดก�รฟ�ร์มท่ีเป็นระบบต�มม�ตรฐ�นฟ�ร์มที่ดีและมีประสิทธิภ�พในก�รเลี้ยงประกอบกับ

นโยบ�ยของรัฐบ�ลที่เน้นก�รพัฒน�คุณภ�พนำ้�นมดิบให้ได้ม�ตรฐ�นและปลอดภัยสำ�หรับ 

ผู้บริโภคจึงส่งผลให้นำ้�นมดิบมีปริม�ณเพิ่มขึ้น
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ภาพแสดงแหล่งผลิตสุกรของประเทศไทย

ร�ชบุรี		ชลบุรี		ลพบุรี				

สุพรรณบุรี		พัทลุง

ปริมาณการผลิตรายเดือน

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

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งผลิต 
5 อันดับแรก

ปี 2564

ช่วงเดือนที่มีปริม�ณก�รผลิต

จำานวนตัวที่เลี้ยง (ตัว)

>200,000

50,001-200,000

20,001-50,000

≤ 20,000

ไม่มีก�รเลี้ยง

9.06	 9.02	 8.91	 9.92	 9.86	 9.88	 7.63	 7.50	 7.50	 6.92	 6.97	 6.83
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สุกร

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

หมายเหตุ: 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-3	ปี	2562-2564	จ�กกรมปศุสัตว	์																							 	 	 	

	 	 2.	อัตร�แปลง	สุกรมีชีวิต	1	ตัว	คิดนำ้�หนัก	100	กก.	เป็นซ�กสุกรชำ�แหละบริโภคได้เท่�กับ	90	กก.     

ระยะเวลาขุน 4-5 เดือน

 1. จำานวนเกษตรกร (ราย) 187,272 168,529 189,152

 2. จำานวนสุกร ณ ต้นปี (ตัว) 11,289,185 12,228,255 13,103,887

 3. ปริมาณการผลิต (ตัว) 22,533,125 22,050,733 19,276,338

 4. ต้นทุนการผลิตสุกรขุน (บาท/กก.)  66.66 68.86 80.18

 5. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/กก.)   

	 สุกร	นน.	100	กก.ขึ้นไป	 66.52	 71.87	 73.14

 6. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/กก.) -0.14 3.01 -7.04

 7. มาตรฐาน   

 7.1	 ฟ�ร์มสุกร:	ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีสำ�หรับฟ�ร์มสุกร	

	 	 มกษ.6403-2552	 	 	

	 7.2	 เนื้อสุกร:		ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม	สุกรสดแช่เย็นและเยือกแข็ง	

	 	 มกษ.6000-2547	 	 	

	 7.3	 โรงฆ่�สุกร:		ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีสำ�หรับโรงฆ่�สุกร	

	 	 มกษ.9009-2549   

 1. การค้าของโลก (ล้านตัน)1/ 10.37 12.55 12.50
 2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%) 0.15 0.28 0.16
 3. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน) 1.47 1.28 1.28
 4. ส่งออก2/   
	 4.1	 เนื้อสุกร	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 7,186	 26,338	 14,180
	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 779.07	 3,274.52	 1,721.70
	 4.2	ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	7,969		 	8,299		 	5,532	
	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 	2,057.16		 	1,687.57		 	1,171.99	
 5. ราคาส่งออก (บาท/กก.) 2/   
	 5.1	 เนื้อสุกร	 	 108.41	 124.33	 121.42
	 5.2	ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร							 258.15	 203.78	 211.86
 6. คู่ค้าที่สำาคัญ   
	 เนื้อสุกร	 	 ฮ่องกง	สปป.ล�ว	เมียนม�	กัมพูช�	 	
	 ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร	 ญี่ปุ่น	ฮ่องกง	สิงคโปร	์เมียนม�	
 7. คู่แข่งที่สำาคัญ 	 สหภ�พยุโรป	สหรัฐอเมริก�	แคน�ด�	
 

การค้า
 รายการ 2562 2563 2564

การผลิต
 รายการ 2562 2563 2564
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  การผลิต การตลาด มาตรการ

	 สุกร	 ปี	 2564	 ปริม�ณก�รผลิตลดลง

จ�กปี	 2563	 เนื่องจ�กเกษตรกรลดปริม�ณ

ก�รเลี้ยงโดยก�รปลดแม่พันธุ์	 ชะลอก�รนำ�

สุกรรอบใหม่เข้�เลี้ยง	 ลดรอบก�รเลี้ยงลง	

หรือหยุดพักชั่วคร�ว	 เพื่อลดคว�มเส่ียงจ�ก

ก�รเกิดโรคอหิว�ต์แอฟริก�ในสุกร	(African	

Swine	Fever	:	ASF)	ระบ�ด	และสถ�นก�รณ ์

นำ้�ท่วมในหล�ยพื้นท่ี	 ทำ�ให้ผลผลิตสุกร 

เสยีห�ยและเกษตรกรเรง่ข�ยผลผลติ	จงึสง่ผล 

ให้ปริม�ณก�รผลิตสุกรในภ�พรวมลดลง 

และร�ค�สกุรทีเ่กษตรกรข�ยไดใ้นชว่งปล�ยปี 

ปรับตัวสูงขึ้นอย่�งม�ก

	 1.	 คว�มต้องก�รบริโภคเนื้อสุกรภ�ยใน

ประเทศ	 คิดเป็นร้อยละ	 88.68	 ของปริม�ณ

ก�รผลิตทั้งหมด	 โดยในปี	 2564	 มีปริม�ณ

ก�รบริโภคสุกร	 1.28	 ล้�นตัน	 ใกล้เคียงกับ	 

ป	ี2563	เนือ่งจ�กสถ�นก�รณก์�รแพรร่ะบ�ดของ 

โรคโควิด-19	ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว

	 2.	 ปริม�ณก�รส่งออก	ปี	2564	ลดลงเป็น

ผลม�จ�กภ�วะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจ�กโรค 

โควดิ-19	โดยเฉพ�ะม�ตรก�รปดิด่�นช�ยแดน

เพื่อควบคุมก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด-19	

ซึ่งส่งผลกระทบอย่�งม�กต่อก�รส่งออกสุกร

พันธุ์และสุกรมีชีวิต																																																						

	 3.	 ร�ค�สุกรที่เกษตรกรข�ยได้	ในปี	2564	

เพิ่มขึ้นจ�กปี	 2563	 ร้อยละ	 1.77	 เนื่องจ�ก

ผลผลิตสุกรที่เสียห�ยจ�กปัญห�โรคระบ�ด

ในสกุร	ประกอบกับตน้ทนุก�รผลติท่ีสงูขึน้จ�ก

ภ�วะวตัถดุบิอ�ห�รสตัว์ท่ีปรบัตัวสงูขึน้	ในขณะ

ที่คว�มต้องก�รของผู้บริโภคยังคงทรงตัว

	 1.	ยทุธศ�สตรก์�รผลติสกุร		ยกระดบัก�รผลติ 

สุกรของประเทศทั้งระบบให้ได้ม�ตรฐ�น 

ตั้งแต่พัฒน�ฟ�ร์ม	 จัดก�รมลภ�วะควบคุม

ป้องกันโรคระบ�ดสัตว์	 พัฒน�โรงฆ่�-ชำ�แหละ	

ก�รขนส่ง	สถ�นท่ีจำ�หน่�ย	ตรวจรบัรองคณุภ�พ

อ�ห�รสตัว	์โรงง�นแปรรปูและสถ�นทีจ่ำ�หน�่ย

ใหถ้กูสขุลกัษณะเพือ่ผลติเนือ้สกุรและผลติภณัฑ์

สะอ�ด	ปลอดภัยสำ�หรับผู้บริโภค

	 2.	ม�ตรก�รควบคุมโรคระบ�ดในสกุรอย�่ง

เข้มงวด	



ช่วงเดือนที่มีปริม�ณก�รผลิต

จำานวนตัวท่ี่เลี้ยง (ตัว)

>5,000,000

1,000,001-5,000,000

500,001-1,000,000

≤ 500,000
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ภาพแสดงแหล่งผลิตไก่เนื้อของประเทศไทย

7.78 8.52 7.83 8.52		 	7.78 	8.73 8.20 8.65 8.02 7.61 9.16 	9.20 ลพบุรี		ก�ญจนบุรี		

ชลบุรี	นครร�ชสีม�		

ปร�จีนบุรี

ปริมาณการผลิตรายเดือน

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

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งผลิต 
5 อันดับแรก

ปี 2564



ไก่เนื้อระยะเวลาการเลี้ยง 40-50 วัน

 1. จำานวนเกษตรกร (ราย) 36,387 34,866 38,970

 2. จำานวนไก่เนื้อ ณ ต้นปี (ล้านตัว) 301.40 298.59 313.10

 3. ปริมาณการผลิต (ล้านตัว) 1,713.38 1,757.87 1,754.04

 4. ปริมาณเนื้อไก่ (ล้านตัน) 2.57 2.67 2.67

 5. นำ้าหนักเฉลี่ย (กก./ตัว) 2.57 2.58 2.69

 6. ต้นทุนการผลิตระบบโรงเรือนเปิด 31.84 32.13 31.69

 (บาท/กก.) 

 7. ต้นทุนการผลิตระบบโรงเรือนปิด  33.10 33.87 34.00

 (บาท/กก.) 

 8. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/กก.) 36.85 35.44 34.87

 9. ผลตอบแทนสุทธิระบบโรงเรือนเปิด  5.01 3.31 3.18

 (บาท/กก.)  

 10. ผลตอบแทนสุทธิระบบโรงเรือนปิด  3.75 1.57 0.87

 (บาท/กก.)  

 11. มาตรฐาน             

						11.1	 ฟ�ร์มไก่เนื้อ:		ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีสำ�หรับฟ�ร์มไก่เนื้อ	

	 	 มกษ.6901-2552	 	 	

	 	 ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีสำ�หรับฟ�ร์มไก่พันธุ	์

	 	 มกษ.6903-2552	 	 	

						11.2	 เนื้อไก่:		ม�ตรฐ�นเนื้อไก่	มกษ.6700-2548

	 11.3	 โรงฆ�่สัตว์ปีก:		ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติที่ดีสำ�หรับโรงฆ่�สัตว์ปีก	

	 	 มกษ.9008-2549	 	 	

1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/ 13.03 13.06 13.00

2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%) 6.93 6.85 7.02

3. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน)  1.59 1.43 1.68

4. ส่งออก 2/   

 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 902,482	 895,394	 912,876

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 100,398	 103,892	 102,527

 4.1	 ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง   

  ปริม�ณ	(ตัน)	 	279,050		 	349,169		 	362,745	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)		 	22,382		 	28,333		 	28,820	

	 4.2	 ไก่แปรรูป	   

  ปริม�ณ	(ตัน)	 560,432	 546,225	 550,130

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)				 78,016	 75,559	 73,707

5. ราคาส่งออก (บาท/กก.) 2/   

 5.1	 ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง	 80.21	 81.14	 79.45

	 5.2	 ไก่แปรรูป	 	 139.21	 138.33	 133.98

6. คู่ค้าที่สำาคัญ  ญี่ปุ่น	สหร�ชอ�ณ�จักร	จีน	อ�เซียน	

	 	 	 	 	 สหภ�พยุโรป	  

7. คู่แข่งที่สำาคัญ  บร�ซิล	สหรัฐอเมริก�	  

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

หมายเหตุ :	1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-5	ปี	2562-2564	จ�กกรมปศุสัตว์																	 	 	 	 	 	

	 2.	อัตร�แปลง	ไก่เนื้อมีชีวิต	1	ตัว	นำ้�หนัก	2	กก.	เป็นซ�กไก่เนื้อชำ�แหละบริโภคได้เท่�กับ	1.26	กก.     

 

การค้า
 รายการ 2562 2563 2564

การผลิต
 รายการ 2562 2563 2564
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 การผลิต การตลาด มาตรการ

						ไก่เนื้อ	ปี	2564	ปริม�ณก�รผลิตลดลงจ�ก

ปี	2563	เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดของ

โรคโควดิ-19	มกี�รปิดโรงง�นแปรรูปไกช่ัว่คร�ว	

ส่งผลให้ไก่เนื้อไม่ได้เข�้โรงเชือด	ทำ�ให้ปริม�ณ

ก�รผลิตไก่เนื้อลดลง

	 1.	คว�มต้องก�รบริโภคไก่เนื้อ	ป	ี2564	เพิ่มขึ้น

จ�กปี	2563	ต�มจำ�นวนประช�กรทีข่ย�ยตัวเพิม่ขึน้	

และเนือ้ไกย่งัเปน็อ�ห�รทีน่ยิมบรโิภค	รวมทัง้มรี�ค�

ถูกกว่�เนื้อสัตว์ชนิดอื่น	

	 2.	ก�รส่งออกเนื้อไก่ของไทย	ป	ี2564	 เพิ่มขึ้น

จ�กปี	2563	ต�มคว�มต้องก�รบริโภคของประเทศ

คูค่�้ทีข่ย�ยตวัเพิม่ขึน้	โดยเฉพ�ะตล�ดญีปุ่น่	สหภ�พ

ยุโรป	และอ�เซียน

	 3.	 ร�ค�ไก่เนื้อที่เกษตรกรข�ยได้เฉลี่ย	ปี	2564	

ลดลงจ�กปี	2563	เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ด

ของโรคโควิด-19	 ส่งผลให้มีก�รปิดโรงง�นแปรรูป

ไก่ชั่วคร�ว	 ทำ�ให้ก�รส่งออกชะลอตัวและมีผลผลิต 

ออกสู่ตล�ดปริม�ณม�ก

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ดจ้ดัทำ�ยทุธศ�สตร์

ไก่เนื้อ	 เพื่อใช้เป็นกรอบในก�รพัฒน�และเพิ่ม

ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันกับต่�งประเทศ		

ประกอบด้วย		

	 1.	 ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พและลดต้นทุนก�ร

ผลิต	

	 2.	 ก�รพฒัน�คณุภ�พก�รผลติและม�ตรฐ�น

ก�รผลิต	

	 3.	 ก�รเพิ่มศักยภ�พก�รตล�ด	

	 4.	 ก�รสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค	

	 5.	 ก�รสร�้งนวัตกรรมใหม่	อ�ท	ิก�รวิจยัและ

พัฒน�พันธ์ุ	 วัตถุดิบอ�ห�รสัตว์	 ก�รใช้หุ่นยนต์

ทดแทนแรงง�นคน	เป็นต้น		



ช่วงเดือนที่มีปริม�ณก�รผลิต

จำานวนตัวที่เลี้ยง (ตัว)

>1,000,000

500,001-1,000,000

100,001-500,000

≤ 100,000
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ภาพแสดงแหล่งผลิตไก่ไข่ของประเทศไทย

ฉะเชิงเทร�		นครน�ยก

พระนครศรีอยุธย�	ชลบุร	ี	

เชียงใหม่

ปริมาณการผลิตไข่ไก่รายเดือน

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

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งผลิต 
5 อันดับแรก

ปี 2564

8.40	 8.65	 8.48	 8.19	 8.53	 8.29	 8.51	 8.44	 8.20	 8.15	 7.84	 8.32		



ไก่ไข่-ไข่ไก่ช่วงอายุการให้ไข่ 18-78 สัปดาห์ 

1. ใช้ในประเทศ (ล้านฟอง)   14,747.94   14,620.21   15,160.90 

2. ส่งออก 1/   

 ปริม�ณ	(ล้�นฟอง)	 	270.80		 	221.43		 	260.61	

	 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)		 	750.73		 	655.84		 	800.54	

3. ราคาส่งออก  (บาท/ฟอง) 1/  2.77   2.96   3.07 

4. คู่ค้าที่สำาคัญ ฮ่องกง			สิงคโปร	์	 

5. คู่แข่งที่สำาคัญ จีน		สหรัฐอเมริก�  

   

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

หมายเหตุ:		ก�รผลิต	ข้อ	1-3	ปี	2564		จ�กกรมปศุสัตว์	 	

การค้า
 รายการ 2562 2563 2564

การผลิต
 รายการ 2562 2563 2564

 1. จำานวนครัวเรือนเป็นการค้า  4,300 4,384 4,956

 (ครัวเรือน) 

 2. จำานวนไก่ไข่ ณ ต้นปี (ล้านตัว) 55.96 55.60 59.33

 3. ปริมาณการผลิตไข่ไก่ 15,018.74 14,841.64 15,421.51

 (ล้านฟอง)

 4. ต้นทุนการผลิตระบบโรงเรือนปิด 2.63 2.58 2.65

 (บาท/ฟอง)

 5. ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้  2.78 2.82 2.83

 (บาท/ฟอง)

 6. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ฟอง) 0.15 0.24 0.18

 7. มาตรฐาน   

 7.1	ฟ�ร์มไก่ไข่:		ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดี

	 	 สำ�หรับฟ�ร์มไก่ไข่	มกษ.6909-2553

	 7.2	ไข่ไก่:		ม�ตรฐ�นไข่ไก่:	มกษ.	6702-2553	  
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 การผลิต การตลาด มาตรการ

	 ไก่ไข่	ปี	2564	ปริม�ณก�รผลิตเพิ่มขึ้น

จ�กปี	 2563	 เนื่องจ�กจำ�นวนไก่ไข่ยืนกรง 

ในระบบเพิม่ขึน้เปน็ผลม�จ�กคณะกรรมก�ร

นโยบ�ยพัฒน�ไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ที่กำ�หนด 

ให้มีก�รนำ�เข้�ปู่-ย่�พันธุ์	 (GP)	 จำ�นวน	 

3,800	 ตัว	 และ	พ่อ-แม่พันธุ์	 (PS)	 จำ�นวน	

460,000	 ตัว	 เท่�กับปีที่ผ่�นม�เพื่อรักษ�

เสถียรภ�พร�ค�ไข่ไก่	 เกษตรกรจึงไม่ได้ 

เพิ่มปริม�ณก�รเล้ียง	 ส่งผลให้ปริม�ณไข่ไก่

ในปีนี้ใกล้เคียงกับปีที่ผ�่นม�

	 1.	ร�ค�ไข่ไก่ที่เกษตรกรข�ยได้	ปี	2564	

เพิ่มขึ้นจ�ก	 ปี	 2563	 เป็นผลจ�กม�ตรก�ร

รักษ�เสถียรภ�พร�ค�ไข่ไก่ภ�ยในประเทศ						

	 2.	ก�รส่งออก	 ปี	 2564	 เพิ่มข้ึนจ�ก	 

ปี	 2563	 เน่ืองจ�กมีม�ตรก�รผลักดัน 

ก�รสง่ออกไขไ่กเ่พือ่ระบ�ยผลผลติในประเทศ

   

มาตรการปรบัสมดลุ Demand และ Supply  ดงันี้

	 1.	ม�ตรก�รจัดทำ�แผนก�รนำ�เข้�ปู่ย่�พันธุ์	 

(GP)	 และพ่อแม่พันธุ์	 (PS)	 เพื่อใช้กำ�กับดูแล 

ก�รนำ�เข้�และก�รเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์	 และรักษ�

ระดับปริม�ณแม่ไก่ยืนกรงในระบบให้มีปริม�ณ 

ที่เหม�ะสม	ในปี	2564	Egg	Board	มีมติเห็นชอบ

แผนก�รนำ�เข้�	 GP	 จำ�นวน	 3,800	 ตัว	 และ	 PS	

จำ�นวน	440,000	ตัว	

	 2.	ม�ตรก�รรักษ�เสถียรภ�พร�ค�ไข่ไก่	 ได้แก่	 

ก�รขอคว�มร่วมมือปรับลดแม่ไก่ไข่ยืนกรง		 

เป้�หม�ย	3	ล�้นตัว	ก�รผลักดันก�รส่งออกไข่ไก่	

และก�รขอคว�มร่วมมือผู้ประกอบก�รลดปริม�ณ 

ไขไ่กใ่นตล�ดภ�ยในประเทศ	ระหว�่งเดอืนตลุ�คม	–	 

พฤศจิก�ยน	2564	เป้�หม�ย	48.76	ล้�นฟอง

	 3.	ก�รรณรงค์เพื่อกระตุ้นก�รบริโภคไข่ไก่ 

ภ�ยในประเทศอย�่งตอ่เนือ่ง	เพือ่สง่เสรมิใหค้นไทย

เพิ่มก�รบริโภคไข่ไก่เป็น	300	ฟอง/คน/ปี 	

 

 

      



จำานวนตัวที่เลี้ยง (ตัว)

>100,000

50,001-100,000

10,001-50,000

≤ 10,000
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ภาพแสดงแหล่งผลิตโคเนื้อของประเทศไทย

แหล่งผลิต 5 อันดับแรก 

นครร�ชสีม�	สุรินทร์	ศรีสะเกษ		

บุรีรัมย์	อุบลร�ชธ�นี



โคเนื้อ

ที่มา: 1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�	(ล้�นตันนำ้�หนักซ�ก)		
 2/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร  
หมายเหตุ:	 1.	 ก�รผลิต	ข้อ	1-3	ป	ี2564	จ�กกรมปศุสัตว์		
	 	 2.	 อัตร�แปลง	โคเนื้อ	1	ตัว	นำ้�หนัก	350	กก.	
	 	 	 เป็นเนื้อโคชำ�แหละเท่�กับ	168	กก.	หรือประม�ณร้อยละ	48
	 	 3.	 ปริม�ณก�รผลิต	 ปี	 2562	 -	 2563	 จ�กก�รสำ�รวจของ	 สศก. 
โดยมีนิย�มปริม�ณก�รผลิตโคเนื้อ	 คือ	 จำ�นวนลูกโคเนื้อที่เกิดทั้งหมดและมีชีวิต 
อยู่รอดเกิน	 24	 ชั่วโมงในรอบปีก�รผลิต	 (1	 มกร�คม	 –	 31	 ธันว�คม)	 สำ�หรับปริม�ณ
ก�รผลิต	ปี	2564	จ�กกรมปศุสัตว	์โดยมีนิย�มปริม�ณผลผลิต	คือ	ปริม�ณโคเนื้อที่ผลิต
ในประเทศ	 และพร้อมแปรสภ�พเพื่อก�รบริโภคเป็นเนื้อโค	 และเพื่อส่งออกโคมีชีวิต 
         

ระยะเวลาเลี้ยง: 3 ปีขึ้นไป    

 1. จำานวนเกษตรกร (ราย) 871,508 909,324 1,142,614

 2. จำานวนโคเนื้อ ณ ต้นปี (ตัว) 5,871,807 6,230,140 7,582,406

 3. ปริมาณผลผลิต (ตัว)   1,199,883 1,231,016 1,261,470

 4. ต้นทุนการผลิตโคขุน 88.15 91.51 95.89

 ลูกผสมพันธุ์บราห์มัน 

 เฉลี่ยขนาดนำ้าหนัก 350-450 กก. 

 (บาท/กก.)   

 5. ราคาที่เกษตรกรขายได้  

 (บาท/กก.)   

	 5.1	โคขุนลูกผสมพันธุ์บร�ห์มัน	 95.56	 96.52	 101.98

	 5.2	โคเนื้อขน�ดกล�งเฉลี่ยขน�ด	 89.02	 93.37	 96.54

	 	 350	กก.	 	 	

 6. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/กก.)   

	 โคขุนลูกผสมพันธุ์บร�ห์มัน	 7.41	 5.01	 6.09

 7. มาตรฐาน   

	 7.1	ฟ�ร์มโคเนื้อ:	ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดี

	 	 สำ�หรับฟ�ร์มโคเนื้อ	มกษ.6400-2555   

	 7.2	เนื้อโค:	ม�ตรฐ�นเนื้อโค	มกษ.6001-2547	 	 	

	 7.3	โรงฆ�่สัตว์:	ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีสำ�หรับโรงฆ่�สัตว์	  

	 	 มกษ.9004-2547	 	 	

1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/ 11.02 10.44 11.72
2. ใช้ในประเทศ (ล้านตัว) 1.26 1.26 1.26
3. นำาเข้า 2/   
 3.1	 โคมีชีวิต				 	 	
	 	 ปริม�ณ	 (ตัว)	 87,714	 62,605	 4,080
	 	 มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 1,351.29	 1,144.33	 370.00
	 3.2	 เนื้อและผลิตภัณฑ	์	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 13,588	 19,506	 22,850
	 	 มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 2,726.58	 3,373.55	 4,696.74
4. ส่งออก 2/   
	 4.1	 โคมีชีวิต		                 
  ปริม�ณ	 (ตัว)	 318,904	 304,367	 197,722
	 	 มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 	5,840.72		 	5,409.01		 	3,520.86	
	 4.2	 เนื้อและผลิตภัณฑ	์   
  ปริม�ณ	(ตัน)	 	84.26		 	321.63		 	91.12	
	 	 มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 	29.72		 	32.87		 	19.39	
5. ราคานำาเข้า 2/   
 5.1	 โคมีชีวิต	(บ�ท/ตัว)			 15,405.64	 18,278.57	 90,686.27
	 5.2	 เนื้อและผลิตภัณฑ์	 200.66	 172.95	 205.55
	 	 (บ�ท/กก.)
6. ราคาส่งออก 2/   
	 6.1		โคมีชีวิต		(บ�ท/ตัว)	 18,314.98	 17,771.34	 17,807.12
	 6.2		เนื้อและผลิตภัณฑ์	 352.72	 102.20	 212.80
	 	 (บ�ท/กก.)
7. คู่ค้าที่สำาคัญ     
 7.1	 โคมีชีวิต		 ม�เลเซีย	สปป.ล�ว	 	
	 7.2	 เนื้อและผลิตภัณฑ์	 ล�ว	ฮ่องกง	ญี่ปุ่น	กัมพูช�	
8. คู่แข่งที่สำาคัญ         
 8.1	 โคมีชีวิต		 เมียนม�	สปป.ล�ว	กัมพูช�	 	
	 8.2	 เนื้อและผลิตภัณฑ์	 ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	สหรัฐอเมริก�	 

การค้า
 รายการ 2562 2563 2564

การผลิต
 รายการ 2562 2563 2564
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 การผลิต การตลาด มาตรการ
	 โคเนื้อ	ปี	2564	ปริม�ณผลผลิต

เพ่ิมขึ้นจ�กปี	 2563	 เน่ืองจ�กปัจจัย

บวกด้�นตล�ดท่ีมีคว�มต้องก�รนำ�เข้�

โคมีชีวิตจ�กประเทศจีน	 และนโยบ�ย

สง่เสรมิก�รเล้ียงโคเน้ือทีเ่น้นก�รพฒัน�

ประสทิธภิ�พก�รผลติรองรบัก�รเปดิเขต

เสรีก�รค้�

	 ป	ี2564	มปีรมิ�ณก�รบรโิภคโคเนือ้	 

1.26	 ล้�นตัว	 หรือคิดเป็นเนื้อโค		 

212.02	พันตัน	ใกล้เคียงกับปี	2563	

ซึ่งเป็นผลม�จ�กม�ตรก�รควบคุม 

ก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด-19	

สำ�หรับร�ค�โคมีชีวิตท่ีเกษตรกร 

ข�ยได้	 ปี	 2564	 เฉลี่ยกิโลกรัมละ	 

96.54	 บ�ท	 เพ่ิมขึ้นจ�กปี	 2563	 

ซึ่งมีร�ค�กิโลกรัมละ	 93.37	 บ�ท	 

ร้อยละ	 3.39	 เนื่องจ�กยังคงมีคว�ม

ต้องก�รบริโภคอย่�งต่อเนื่อง	ทั้งจ�ก

ตล�ดในประเทศและต�่งประเทศ

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำ�เนินก�รจัดทำ�	ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�

โคเนื้อ	ปี	2561-2565	โดยมี	3	ด้�นดังนี	้		 	 	 		

	 1.	ก�รรักษ�ตล�ดเนื้อโคไทย	 	 	

	 	 แนวท�ง:	 ก�รสกัดกั้นก�รนำ�เข้�เนื้อโคผิดกฎหม�ย	 สกัดกั้นก�รใช้ 

ส�รเร่งเนื้อแดง	ก�รสร้�งคุณภ�พชีวิต	 	

	 2.	กระตุ้นก�รเพิ่มประช�กรโคเนื้อ	 	 	

	 	 แนวท�ง:	 ก�รเพิ่มปริม�ณโคเนื้อทั้งระบบ	 เพิ่มประสิทธิภ�พ	 

และลดต้นทุนก�รผลิตโคขุน	สร้�งคว�มมั่นคงในอ�ชีพ	สร้�งมูลค่�เพิ่มตลอด

ห่วงโซ่ก�รผลิต	 	 	

	 3.	ก�รบริห�รจัดก�รพืชอ�ห�รและอ�ห�รสัตว์สำ�หรับโคเนื้อ		

	 	 แนวท�ง:	 ปฏิรูประบบก�รผลิต	 ก�รเก็บเกี่ยว	 ก�รแปรรูปและ 

ถนอมรักษ�พืชอ�ห�รสัตว์และเศษเหลือจ�กอุตส�หกรรมเกษตร 

เชิงพ�ณิชย์	 ใช้ประโยชน์นวัตกรรม	 อ�ห�รสัตว์และระบบก�รจัดก�รให้

อ�ห�รโคเนื้อ	 	



จำานวนตัวที่เลี้ยง (ตัว)

>20,000

5,001-20,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีก�รเลี้ยง
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สระบุร	ี	นครร�ชสีม�	

ลพบุร	ี	เชียงใหม่		ร�ชบุรี

ภาพแสดงแหล่งผลิตโคนมของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่มีปริม�ณก�รผลิต

ปริมาณการผลิตนำ้านมดิบรายเดือน

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

หน่วย: ร้อยละ

ปี 2564 แหล่งผลิต 
5 อันดับแรก

	9.08	 8.52	 8.12	 7.83	 7.92	 7.92	 7.83	 7.70	 7.96	 8.63	 9.12	 9.37



 

โคนม-นำ้านมดิบระยะเวลาเลี้ยงและเริ่มให้นำ้านมอายุ 2.5 ปี

1. ใช้ในประเทศ (ตัน) 1,291,707 1,317,968 1,327,787

2. นำาเข้านมและผลิตภัณฑ์ 1/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 259,231	 252,330	 261,063

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 20,529	 21,101	 25,131

3. ส่งออกนมและผลิตภัณฑ์ 1/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 317,515	 1,544,975	 305,704

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 11,985	 13,009	 13,255

4. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/   

	 4.1	 บัตเตอร์มิลค์	นมเปรี้ยว	 32,770	 29,959	 34,793

	 	 โยเกิร์ต	รวมทั้งนม

	 	 และครีมที่หมักให้เปรี้ยว	 	 	

				4.2	 นมยูเอชทีปรุงกลิ่น	รส	 35,259	 3,971	 56,854

    4.3	 นมและครีมที่ไม่เติมนำ้�ต�ล	 45,403	 43,212	 44,275

	 	 หรือส�รทำ�ให้หว�นอื่น   

	 4.4	 ผลิตภัณฑ์นมอื่น	ๆ	 54,630	 66,477	 72,949

5. คู่ค้าที่สำาคัญ นำาเข้า นิวซีแลนด์	สหรัฐอเมริก�	ออสเตรเลีย		 	

  ส่งออก	 กัมพูช�	ฟิลิปปินส	์สิงคโปร์		 	

ที่มา : 1/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร	 
หมายเหตุ: ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2563-2564	ข้อมูลเบื้องต้น		 	

การค้า
 รายการ 2562 2563 2564

การผลิต
 รายการ 2562 2563 2564

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 20,598 20,682 20,998

2. จำานวนโคนม ณ ต้นปี (ตัว) 696,854 725,369 756,747

3. จำานวนแม่โครีดนม  303,453 307,308 308,286

 เฉลี่ยในรอบปี (ตัว)

4. ปริมาณนำ้านมดิบ (ตัน) 1,291,707 1,317,969 1,327,787

	 อัตร�ก�รให้นำ้�นม			 11.66	 11.75	 11.80	

	 (กก./ตัว/วัน)	 	 	

5. ต้นทุนการผลิต (บาท/กก.) 14.56 14.69 14.85

6. ราคานำ้านมดิบ   18.05 18.38 18.45

 ที่เกษตรกรขายได้ (บาท/กก.)

7. ผลตอบแทนสุทธิ  (บาท/กก.) 3.49 3.69 3.60

8. มาตรฐาน   

	 8.1	ฟ�ร์มโคนม:		ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดี

	 	 สำ�หรับฟ�ร์มโคนม	มกษ.6402-2552   

	 8.2	นำ้�นมโคดิบ:		ม�ตรฐ�นนำ้�นมโคดิบ	มกษ.6003-2553		 	

	 8.3	นมสด:		ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมนมสด	มกษ.738-2547	 	
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การผลิต การตลาด มาตรการ

	 ปริม�ณก�รผลิตนำ้�นมดิบ	 ปี	 2564	 
เพิ่มข้ึนจ�กปี	 2563	 เน่ืองจ�กจำ�นวนแม่โค 
รีดนม	 และอัตร�ก�รให้นำ้�นมดิบต่อตัว 
ของแม่โครีดเฉล่ียในรอบปีเพิ่มขึ้น	 อีกทั้ง 
ก�รเลี้ยงโคนมในปัจจุบันมีก�รบริห�ร 
จัดก�รฟ�ร์มที่เป็นระบบต�มม�ตรฐ�นฟ�ร์ม 
ทีดี่และมปีระสทิธภิ�พในก�รเลีย้งประกอบกบั 
นโยบ�ยของรัฐบ�ลที่เน้นก�รพัฒน�คุณภ�พ 
นำ�้นมดบิให้ได้ม�ตรฐ�น	และปลอดภยัสำ�หรบั 
ผู้บริโภคส่งผลให้นำ้�นมดิบมีปริม�ณเพิ่มขึ้น

	 คว�มต้องก�รใช้ในประเทศมีแนวโน้ม 

เพิม่ขึน้โดยในปี	2564	ปรมิ�ณ	1,327,787	ตนั	 

เพิม่ข้ึนจ�ก	ปี	2563	ปริม�ณ	1,317,968	ตัน	

รอ้ยละ	0.74	และไทยสง่ออกผลติภณัฑน์ม 

หล�ยชนิด	 แต่ส่วนใหญ่ม�จ�กก�รนำ�เข้�

ผลิตภัณฑ์นมเพื่อใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นม

ประเภทอื่น	 ๆ	 แล้วส่งออก	 สินค้�ส่งออก

ท่ีสำ�คัญ	 ได้แก่	 นมพร้อมดื่ม	 นมเปร้ียว	 

โยเกิร์ต	 เนยที่ได้จ�กนม	และนมข้นหว�น	

เป็นต้น	และเป็นก�รส่งออกไปยังประเทศ

ใกล้เคียง	เช่น	กัมพูช�	เมียนม�	สปป.ล�ว	

ม�เลเซีย	สิงคโปร์	และฟิลิปปินส	์ด้�นก�ร 

นำ�เข้�นมผงข�ดมันเนยเป็นผลิตภัณฑ์นม 

นำ�เข้�ที่สำ�คัญ	 เพร�ะส�ม�รถนำ�ม�ใช้

ประโยชนไ์ดห้ล�ยอย�่ง	เชน่	ผลตินมพร้อมดืม่	 

นมขน้	ขนมปงั	ไอศกรีม	โยเกิรต์	นมข้นหว�น	 

ลูกกว�ด	และช็อกโกแลต	เป็นต้น

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ด้ดำ�เนนิก�รจดั

ทำ�	(ร�่ง)	แผนปฏบิตักิ�รด�้นโคนมและผลติภณัฑ์

นม	ระยะที	่1	พ.ศ.	2564	-	2570	ประกอบด้วย	

	 1.	 ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 

ผู้เลี้ยงโคนมและองค์กรโคนม	

	 2.	 ก�รพฒัน�ก�รผลิตนำ�้นมโคและอุตส�หกรรม

โคนม		ให้ได้ม�ตรฐ�นส�กล	

	 3.	 ก�รส่งเสริมก�รบริโภคนม	 และพัฒน�

ผลิตภัณฑ์นม	เพื่อก�รแข่งขันระดับน�น�ช�ติ

	 4.	 ก�รพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลและก�รใช้

ประโยชน์

	 5.	 ก�รวิจัยและพัฒน�องค์คว�มรู้ก�รเลี้ยง

โคนมให้กับเกษตรกร	



ประมง



สรุปสถานการณ์การผลิตประมง ปี 2564

 กุ้งขาวแวนนาไม	 ผลผลิตลดลงจ�กปี	 2563	 เนื่องจ�กเกษตรกรประสบปัญห� 

ก�รระบ�ดของโรคกุ้ง	 ประกอบกับสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคโควิด-19	 ทำ�ให้ 

คว�มต้องก�รของตล�ดทั้งในประเทศและต่�งประเทศลดลง	 ซึ่งส่งผลให้เกษตรกร 

บ�งร�ยลดจำ�นวนบ่อเลี้ยงหรือชะลอก�รปล่อยลูกกุ้ง	หรือปล่อยลูกกุ้งในอัตร�ที่ลดลง

 กุ้งกุลาดำา	ผลผลิตเพิ่มขึ้นจ�กป	ี2563	เนื่องจ�กเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งข�วแวนน�ไม

ในบ�งพืน้ทีป่รบัเปลีย่นม�เลีย้งกุง้กลุ�ดำ�	เพร�ะคว�มตอ้งก�รของตล�ดมแีนวโนม้เพิม่ขึน้

อย่�งต่อเนื่อง	ทั้งตล�ดภ�ยในประเทศและตล�ดต�่งประเทศ

 ผลผลิตปลาทูน่า	 (ปล�โอดำ�	 และปล�โอล�ย)	 จ�กก�รทำ�ประมงทะเลท่ีจับได้ 

ในประเทศ		ป	ี2564	มีปริม�ณ	54,376	ตัน	ลดลงจ�กปี	2563	ร้อยละ	1.34		ซึ่งวัตถุดิบ

ที่ผลิตได้ในประเทศ	 มีเพียงร้อยละ	 9.19	 ของอุตส�หกรรมแปรรูปปล�ทูน่�เพื่อส่งออก	 

จึงต้องนำ�เข�้วัตถุดิบจ�กต่�งประเทศ	ร้อยละ	90.81

 ผลผลิตปลาป่น	 มีปริม�ณใกล้เคียงกับปี	 2563	 ปริม�ณก�รจับปล�เป็ดของไทย

ลดลงจ�กปัญห�ก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด-19	 ก�รข�ดแคลนแรงง�นในภ�คประมง		 

ก�รข�ดแคลนเรือ	 และค่�ขนส่งที่สูงขึ้นอีกทั้งไทยได้รับอิทธิพลของพ�ยุโซนร้อน	 

สภ�พอ�ก�ศแปรปรวน	 เรือประมงอวนล�กและอวนล้อมไม่ส�ม�รถทำ�ก�รประมง 

ได้ต�มปกติ	 อย่�งไรก็ต�ม	 ปล�ป่นที่ผลิตจ�กผลพลอยได้จ�กโรงง�นแปรรูปสัตว์นำ้� 

มีปริม�ณเพิ่มขึ้นช่วยทดแทนปริม�ณปล�เป็ดที่ได้จ�กก�รจับที่ลดลง
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ภาพแสดงแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงของประเทศไทย

84

เนื้อที่เพาะเลี้ยง (ไร่)

>12,000

8,001-12,000

4,001-8,000

≤ 4,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะเลี้ยง

แหล่งเพาะเลี้ยง 5 อันดับแรก

ฉะเชิงเทร�		จันทบุรี		สุร�ษฎร์ธ�นี	

นครศรีธรรมร�ช		ปร�จีนบุรี



 
การผลิต การค้า

ที่ม�:		1/	องค์ก�รอ�ห�รและก�รเกษตรแห่งสหประช�ช�ติ		2/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรโดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร    
หม�ยเหตุ:	1.	 ก�รผลิต	ข้อมูล	1-3	ปี	2564	ข้อมูลพย�กรณ์	ณ	เดือนกุมภ�พันธ์	2565	
	 2.	 *	ตัวเลขประม�ณก�ร	โดยสำ�นักวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร																					
	 3.	 **	ข้อมูล	ทบ.1	กรมประมง	ใช้จำ�นวนฟ�ร์มเนื่องจ�ก	1	ครัวเรือนส�ม�รถจดทะเบียนได้ม�กกว่�	1	ฟ�ร์ม     
	 4.	 ***	กุ้งสดทั้งเปลือก	 	 	 	 	 	

 
 
 

กุ้งทะเลเพาะเลี้ยงระยะเวลาการเพาะเลี้ยง 3-4 เดือน   

การผลิต
 รายการ 2562 2563 2564 

การค้า
 รายการ 2562 2563 2564 

1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/ 3.43 3.21 3.28*

2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%) 5.13 4.64 4.73*

3. ใช้ในประเทศ (ตัน) *** 55,000 60,000 60,000

4. ส่งออก 2/   

	 4.1	 กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	108,670		 	85,565		 	87,562	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	29,313		 	22,630		 	26,214	

	 4.2	 กุ้งแปรรูป		 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	67,811		 	63,926		 	65,610	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	22,409		 	21,836		 	23,051	

5. ราคาส่งออก (บาท/กก.)2/   

	 5.1	 กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง		 270	 264	 299

	 5.2	 กุ้งแปรรูป										 330	 342	 351

6. คู่ค้าที่สำาคัญ   

	 6.1	 กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง	 	จีน	สหรัฐอเมริก�	ญี่ปุ่น	ไต้หวัน	เก�หลีใต้		

	 6.2	 กุ้งแปรรูป		 สหรัฐอเมริก�	ญี่ปุ่น	เก�หลีใต้	ออสเตรเลีย	

	 	 	 	 แคน�ด�		

7. คู่แข่งที่สำาคัญ  จีน	อินโดนีเซีย	เวียดน�ม	เอกว�ดอร์		 	

	 	 	 	 อินเดีย		 	

 การผลิต การตลาด มาตรการ

	 1.	 คว�มต้องก�รบริโภคกุ้งภ�ยในประเทศ	 

ป	ี2564	ใกลเ้คยีงกบัป	ี2563	เนือ่งจ�กก�รแพรร่ะบ�ด

ของโรคโควิด-19	 ทำ�ให้รัฐบ�ลต้องมีก�รประก�ศ	

ล็อกด�วน์	 ประกอบกับจำ�นวนนักท่องเท่ียวที่ลดลง	

ทำ�ให้คว�มต้องก�รบริโภคกุ้งภ�ยในประเทศลดลง	 

ซึ่งผลผลิตกุ้งที่ใช้ในประเทศคิดเป็นร้อยละ	 15.67	

ของผลผลิตกุ้งทั้งหมด	สำ�หรับผลผลิตส่วนใหญ่หรือ 

รอ้ยละ	84.33	ใชเ้ปน็วตัถดุบิในก�รแปรรปูเพือ่สง่ออก

	 2.	 ปริม�ณก�รส่งออกกุ้งปี	 2564	 เพิ่มขึ้นจ�ก 

ป	ี2563	ร้อยละ	1.81	เน่ืองจ�กสถ�นก�รณก์�รระบ�ด

ของโรคโควิด-19	 ในประเทศคู่ค้�เริ่มคลี่คล�ย	 และ 

มกี�รปลดลอ็คม�ตรก�รคมุเขม้ต�่งๆ	สง่ผลให้มคีว�ม

ต้องก�รบริโภคเพิ่มขึ้น									

	 3.	 ร�ค�กุ้งข�วแวนน�ไมที่เกษตรกรข�ยได้	 

(ขน�ด	 70	 ตัว/กก.)	 ปี	 2564	 เฉลี่ยกิโลกรัมละ	 

140.08	บ�ท	ทรงตัวเท่�กับปี	2563	เนื่องจ�กร�ค�

ในตล�ดโลกยังคงมีคว�มผันผวน	 จึงส่งผลให้ร�ค�

ในประเทศทรงตวัในระดบัตำ�่ใกล้เคยีงกบัปทีีผ่่�นม�	

	 1.	 กรมประมงไดต้รวจเฝ�้ระวงัโรคและส�รตกค�้งในก�รเพ�ะเลีย้ง

กุง้ทะเลและตรวจรบัรองสถ�นะปลอดโรคในลกูกุง้ทะเลระยะโพสต์ล�ว�

แบบ	lot	by	lot	ให้กบัโรงเพ�ะฟกัและโรงอนบุ�ล	เพ่ือใหเ้กษตรกรเป็น

ข้อมูลในก�รตัดสินใจเลือกซื้อลูกพันธุ์กุ้งปลอดเชื้อ

	 2.	 โครงก�รเพิม่ขดีคว�มส�ม�รถด�้นก�รผลติและก�รตล�ด		กุง้ทะเล 

เพื่อก�รบริโภคภ�ยในประเทศ	 ปี	 2561	 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร	 4	 ปี	 

(ปี	2561	–	2564)	โดยให้กรมประมงดำ�เนินก�รกิจกรรมโครงก�รดังนี้

	 	 1)	 กิจกรรมก�รจัดห�ลูกพันธุ์กุ้งคุณภ�พเพื่อเพิ่มศักยภ�พ 

ก�รผลิตกุ้งทะเล	

	 	 2)	 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รผลิตกุ้งทะเล	 โดยขอรับก�ร 

สนบัสนนุสนิเชือ่จ�กธน�ค�รเพือ่ก�รเกษตรและสหกรณก์�รเกษตร	(ธกส.)	

	 	 3)	 กิจกรรมเพิ่มศักยภ�พก�รบริห�รจัดก�รตล�ดบริโภค 

กุ้งทะเลในประเทศ	

	 	 4)	 สง่เสรมิก�รบรโิภคในประเทศและต�่งประเทศอย�่งตอ่เนือ่ง

	 3.	 ม�ตรก�รลดต้นทุนก�รผลิตของกรมก�รค้�ภ�ยใน	

	 4.	 จัดตั้งคณะทำ�ง�นเฉพ�ะกิจพิจ�รณ�แนวท�งฟื้นฟูอุตส�หกรรม

กุ้งไทยหลังวิกฤตโรคโควิด-19	 โดยมีคณะทำ�ง�นร่วมจ�กทุกภ�คส่วน	

เพื่อแก้ไขปัญห�กุ้งทั้งระบบ	 โดยได้เร่งดำ�เนินโครงก�รสนับสนุนก�ร 

ติดตั้ง	Solar	cell	ในบ่อกุ้งเพื่อลดต้นทุนค่�ไฟฟ�้

      

	 กุ้งข�วแวนน�ไม	 เน้ือที่เล้ียงปี	 2564	 ใกล้เคียงกับ

ปี	 2563	 เน่ืองจ�กเกษตรกรยังคงเนื้อที่เลี้ยงอยู่	 เพร�ะ

ส�ม�รถข�ยกุ้งสง่เข้�ห้องเยน็ซึง่เปน็แหลง่รบัซ้ือหลัก	เพ่ือ

สง่ออกตล�ดทีเ่ปน็คูค่�้เดมิได	้เชน่	สหรฐัอเมรกิ�	จนี	และ

ญี่ปุ่น	 แต่ยังไม่ขย�ยเนื้อที่เลี้ยงกุ้งเพิ่มม�กนักเนื่องจ�ก 

ไม่ม่ันใจร�ค�ผลผลติ	สำ�หรับผลผลติ	ปี	2564	ลดลงเลก็นอ้ย	 

เนื่องจ�กเกษตรกรยังคงประสบปัญห�ก�รระบ�ดของ 

โรคกุง้		ประกอบกับสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคโควิด-19

	 กุ้งกุล�ดำ�	 เน้ือที่เลี้ยงปี	 2564	 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

เล็กน้อยจ�กปี	 2563	 เน่ืองจ�กเกษตรกรผู้เลี้ยง 

กุ้งกุล�ดำ�	 ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรร�ยเดิมที่เล้ียง 

ต�มค�ส่ังซ้ือของลูกค้�ประจำ�	 รวมถึงเกษตรกรผู้เลี้ยง 

กุ้งข�วแวนน�ไม	 บ�งร�ยที่ประสบปัญห�โรคขี้ข�ว 

ตอ่เนือ่ง	ปรบัเปลีย่นม�เลีย้งกุง้กลุ�ด�ที่มปีญัห�เรือ่งโรค

น้อยกว่�	 และปัจจุบันมีส�ยพันธุ์กุ้งกุล�ดำ�ที่ให้ผลผลิต 

ตอ่พืน้ทีเ่พิม่ม�กขึน้	อย�่งไรกต็�มสถ�นก�รณก์�รระบ�ด

ของโรคโควิด-19	 ยังคงส่งผลกระทบต่อร�ค�ผลผลิต 

กุ้งกุล�ดำ�ของเกษตรกร	 อ�จส่งผลให้คว�มต้องก�ร 

ของตล�ดทั้งในประเทศและต่�งประเทศลดลง	

1. จำานวนครัวเรือน (ฟาร์ม)** 24,608 26,700 23,967

2. เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) 259,545 276,825 279,273

	 กุ้งข�วแวนน�ไม		 248,378	 267,916	 269,990

	 กุ้งกุล�ดำ�		 	11,167		 	8,909		 	9,283	

3. ผลผลิต (ตัน) 392,842 385,677 383,384

	 กุ้งข�วแวนน�ไม		 377,595	 372,655	 369,631

	 กุ้งกุล�ดำ�		 	15,247		 	13,022		 	13,753	

4. ต้นทุนการผลิต กุ้งขาวแวนนาไม  118.20   115.51   117.53 

 (บาท/กก.) 

5. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/กก.)   

	 กุ้งข�วแวนน�ไม	ขน�ด		70	ตัว/กก.	 144.25		 	140.08		 	140.08	

6. ผลตอบแทนสุทธิกุ้งขาวแวนนาไม   26.05   24.57   22.55 

 ขนาด  70 ตัว/กก. (บาท/กก.)   

7. มาตรฐาน   

	 7.1	ระเบียบกรมประมงว่�ด้วยก�รออกใบรับรองฟ�ร์มเพ�ะเลี้ยงกุ้งต�มม�ตรฐ�น	 

	 	 Code	of	Conduct		ปี	2545	 	 	

	 7.2	ระเบียบกรมประมงว่�ด้วยก�รออกใบรับรองก�รผลิตกุ้งทะเลต�มม�ตรฐ�น

	 	 GAP	พ.ศ.	2546	 	 	

	 7.3	ม�ตรฐ�นสินค้�เกษตร	มกษ.	7422-2561		มกษ.	7401-2562		

	 	 มกษ.	7432-2558	มกษ.	9000-2552		เล่ม	1	สำ�นักง�นม�ตรฐ�นสินค้� 

	 	 เกษตรและอ�ห�รแห่งช�ติ		(มกอช.)	ว่�ด้วยเร่ืองก�รปฏิบัติท�งก�รเพ�ะเล้ียง 

	 	 สัตว์นำ้�ที่ดีสำ�หรับฟ�ร์มเลี้ยงกุ้งทะเล  

	 7.4	ม�ตรฐ�นส�กล	Best	Aquaculture	Practice	(BAP)	 	
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ภาพแสดงการนำาเข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทยภาพแสดงการนําเข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทย

ปริมาณการส่งออกปลาทูน่า

ปริมาณการนําเข้าปลาทูน่า

ภาพแสดงการนําเข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทย

ปริมาณการส่งออกปลาทูน่า

ปริมาณการนําเข้าปลาทูน่า



ที่มา:  1/International	Trade	Centre		2/สถิติก�รประมงแห่งประเทศไทย	3/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร

หมายเหต: *	ประม�ณก�รโดยสำ�นักวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร    
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ปลาทูน่า

1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/ 4.02 3.85 3.90 
2. ส่วนแบ่งตลาดโลก (%) 13.68 14.50 12.70 
3. ใช้ในประเทศ      
	 3.1	 ปล�ทูน่�สด	แช่เย็น	แช่เย็นจนแข็ง	(ตัน)	 1,000	 1,000	 1,000
	 3.2	 ปล�ทูน่�บรรจุภ�ชนะอัดลม	(ตัน)	 30,800	 36,320	 38,065	
4. ผลผลิตในประเทศ 2/    
	 4.1	 ปริม�ณปล�	(โอดำ�,	โอล�ย)	จ�กประมงทะเล		(ตัน)	 46,397	 55,114	 54,376
	 4.2	 มูลค�่		(ล้�นบ�ท)	 1,876		 2,263	 2,053
5. นำาเข้า3/  
 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 821,530	 845,703	 688,851
	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 42,618	 41,458	 34,252
	 5.1	 ปล�ทูน่�สด	แช่เย็น	แช่เย็นจนแข็ง	 	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 808,193	 840,807	 684,825
	 	 มูลค่�		(ล้�นบ�ท)	 40,806	 40,900	 33,832
	 5.2	 ปล�ทูน่�บรรจุภ�ชนะอัดลม	 	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 13,337	 4,896	 4,026
	 	 มูลค่�		(ล้�นบ�ท)	 1,812	 558	 420	
6. ส่งออก 3/ 

 ปริม�ณ	(ตัน)	 	 632,386	 579,156	 591,384
	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 78,621	 71,497	 72,506
	 6.1	 ปล�ทูน่�สด	แช่เย็น	แช่เย็นจนแข็ง	 	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 17,288	 18,169	 23,950
	 	 มูลค่�		(ล้�นบ�ท)	 1,895	 1,513	 1,975
	 6.2	 ปล�ทูน่�บรรจุภ�ชนะอัดลม	 	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 615,098	 652,017	 567,434
	 	 มูลค่�		(ล้�นบ�ท)	 76,726	 80,530	 70,531	
7. ราคาส่งออก (บาท/ตัน)3/              
	 7.1	 ปล�ทูน่�สด	แช่เย็น	แช่เย็นจนแข็ง	 109,614	 83,274	 82,463	
	 7.2	 ปล�ทูน่�บรรจุภ�ชนะอัดลม	 124,738	 123,509	 124,298
8. แหล่งนำาเข้าวัตถุดิบที่สำาคัญ	 	ไต้หวัน	ไมโครนีเซีย		เก�หลีใต้	อ�เซียน	คิริบ�ติ	 	
9. คู่ค้าที่สำาคัญ (ปลาทูน่าบรรจุภาชนะอัดลม)	 	สหรัฐอเมริก�	ตะวันออกกล�ง	อียิปต	์ญี่ปุ่น	ออสเตรเลีย	 	
10. คู่แข่งที่สำาคัญ (ปลาทูน่าบรรจุภาชนะอัดลม)	 ไต้หวัน		เอกว�ดอร์	จีน	สเปน		ฟิลิปปินส์		

	 ผลผลติปล�ทูน�่	(ปล�โอดำ�	

และปล�โอล�ย)	จ�กก�รประมง

ทะเลที่จับได้ในประเทศ	ปี	2564	

มีปริม�ณ	54,376	ตัน	ลดลงจ�ก

ปี	2563	ร้อยละ	1.34	ซึ่งวัตถุดิบ

ที่ผลิตได้ในประเทศ	 มีเพียง 

ร้อยละ	 9.19	 ของอุตส�หกรรม

แปรรูปปล�ทูน�่เพือ่สง่ออก	จงึตอ้ง 

นำ�เข้�วัตถุดิบจ�กต่�งประเทศ	

ร้อยละ	90.81

	 1.	 ปี	 2564	 ในตล�ดโลกมีก�รค้�ปล�ทูน่�	 และ
ผลิตภัณฑ์ประม�ณ	3.90	ล้�นตนั	ซ่ึงไทยสง่ออกปล�ทนู�่	 
และผลิตภัณฑ์เป็นอันดับ	1	ของโลก	ในสัดส่วนร้อยละ	 
12.70	ของก�รส่งออกทั้งหมดของโลก	 โดยไทยส่งออก	 
ปล�ทนู�่	ปรมิ�ณ	591,384	ตนั	มลูค�่	72,506	ล�้นบ�ท	 
เพิ่มขึ้นจ�ก	ปี	2563	ร้อยละ	2.11	และ	ร้อยละ	1.41	
ต�มลำ�ดับ	 เนื่องจ�กคว�มต้องก�รในตล�ดเพ่ิมขึ้น 
จ�กก�รระบ�ดของโรคโควิด-19	 และหล�ยประเทศยัง
คงม�ตรก�รในก�รลอ็คด�วน	์ทำ�ใหเ้กดิก�รกกัตนุอ�ห�ร
สำ�หรับบริโภคโดยเฉพ�ะปล�ทูน่�	กระป๋องเพิ่มม�กขึ้น
	 2.	 ก�รนำ�เข้�	 ปี	 2564	 มีปริม�ณ	 688,851	 ตัน	 
มูลค่�	 34,252	 ล้�นบ�ท	 ลดลงจ�ก	ปี	 2563	 ร้อยละ	
18.55	 และร้อยละ	 17.38	 ต�มลำ�ดับ	 ปริม�ณนำ�เข้� 
ลดลงเน่ืองจ�กผลผลิตปล�ทูน่�	 ในประเทศที่จับได้มี 
ปริม�ณเพ่ิมข้ึน	 ประกอบกับปัญห�ด้�นก�รข�ดแคลน 
ตู้คอนเทนเนอร์ในก�รขนส่งทำ�ให้ก�รนำ�เข้�ลดลง

	 1.	กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์โดยกรมประมง	ไดร้ว่มมอืกบัหนว่ยง�นอืน่	ๆ 	 
ทั้งภ�ครัฐและเอกชน	 ดำ�เนินก�รเพื่อลดก�รกีดกันท�งก�รค้�ที่ไม่ใช่ภ�ษี 
ของประเทศคู่ค้�	ดังนี	้ 					
	 	 1)	 ผลผลิตต้องมีเอกส�รรับรองก�รจับสัตว์นำ้�	 เพื่อยืนยันว่�ไม่ได้
ม�จ�กก�รทำ�ประมงที่ผิดกฎหม�ย	 ข�ดก�รร�ยง�นและไร้ก�รควบคุม	 
(Illegal	Unreported	and	Unregulated	Fishing:	 IUU	Fishing)	และต้อง
เป็นเรือที่ถูกต้องต�มกฎหม�ยเท่�นั้น	 				
	 	 2)	 มีก�รขึ้นทะเบียนแรงง�นต�่งด้�วแบบ	One	Stop	Service	 				
	 	 3)	 จัดทำ�ม�ตรฐ�นก�รผลิตต่�ง	ๆ	เช่น	GAP/HACCP	เป็นต้น
	 	 4)	 พัฒน�ระบบก�รตรวจสอบย้อนกลับ	 (Traceability)	 ของแหล่งที่ม�
ของวัตถุดิบปล�ทูน่�	
	 2.	ภ�ครัฐและเอกชนได้ร่วมกันกำ�หนดม�ตรก�รดำ�เนินก�รเพื่อป้องกัน 
ก�รระบ�ดของโรคโควดิ-19	โดยมีก�รตรวจคดักรองแรงง�น	โดยเฉพ�ะแรงง�น
ต่�งด้�ว	 ก�รพ่นฆ่�เชื้อสถ�นประกอบก�ร	 และประช�สัมพันธ์	 เพื่อสร้�ง 
คว�มเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่�งประเทศในเรื่องคว�มปลอดภัย 
ของอ�ห�รจ�กโรคโควิด-19

การผลิต การตลาด มาตรการ

การค้า
 รายการ 2562 2563 2564 
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ภาพแสดงพื้นที่แหล่งผลิตปลาป่นของประเทศไทย

พื้นที่แหล่งผลิตปล�ป่น



ที่มา: 1/	 สม�คมผู้ผลิตปล�ป่นไทย		

 2/	 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�	 	 	

 3/	 ร�ค�ปล�เป็ดคละจ�กสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	ร�ค�ปล�เป็ดด	ี

	 	 และร�ค�ข�ยส่งปล�ป่น	(แนะนำ�)		จ�กกรมก�รค้�ภ�ยใน   

 4/	 กรมศุลก�กร	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:  *	เป็นก�รนำ�เข้�ปล�ป่นที่ไทยส่งออกไปและไม่ได้ม�ตรฐ�นแล้วส่งกลับม�ไทย 
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ปลาป่นและสัตว์นำ้าไม่มีกระดูกสันหลังป่น

 1. จำานวนโรงงาน (โรง)1/	 70	 68	 68

 2. ผลผลิตปลาป่นโลก (ล้านตัน)2/	 4.76	 4.62	 4.78

 3. ผลผลิตปลาป่นไทย (ล้านตัน)1/	 0.35	 0.34	 0.34

4. อัตราแปลง ปลาเป็ดหรือปลาสด (กก.) 

 :  ปลาป่น (กก.) =  4 : 1   

5. ราคาเกษตรกรขายได ้	 	8.19		 	8.15		 	7.25		

	 (ปล�เป็ดคละ)/สด	3/	(บ�ท/กก.)	

				5.1	 ร�ค�ข�ยส่งปล�ป่น	 25.91	 26.11	 28.85

	 	 โปรตีนตำ่�กว่�	60	%	(บ�ท/กก.)	3/ 

	 	 กลิ่นเบอร	์2	ตล�ด	กทม.	 	 	

				5.2	 ร�ค�ข�ยส่งปล�ป่น	 		32.37		 	32.01		 	33.85		

	 	 โปรตีนสูงกว�่	60	%	(บ�ท/กก.)	3/ 

										กลิ่นเบอร	์1	ตล�ด	กทม.	 	 	

1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 2/     

	 นำ�เข�้	 3.09	 3.11	 3.44	

	 ส่งออก	 2.63	 2.63	 2.71

2. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน)	 	0.28		 	0.28		 	0.29		

3. นำาเข้า4/     

	 3.1	 ปล�ป่นโปรตีนสูงกว่�	60	%	 	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 		40,447		 	41,653		 	58,852		

	 	 มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 		1,455.13		 	1,463.43			2,253.41	

	 3.2	 ปล�ป่นโปรตีนตำ่�กว่�	60	%	*    

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 92.85	 114.50	 2,607.48

	 	 มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 2.07	 1.93	 69.64

	 3.3	 สัตว์นำ้�จำ�พวกครัสต�เชีย	หรือสัตว์นำ้�ที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ	ป่น	

	 	 และอ�ห�รสัตว์ที่เหม�ะสำ�หรับเลี้ยงกุ้ง    

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 10,461	 11,952	 13,251

	 	 มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 428.97	 442.27	 536.24

 4. ส่งออก 4/    

	 4.1	 ปล�ป่นโปรตีนสูงกว่�	60	%	 	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 		46,792		 	79,145		 	72,993								

	 	 มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 		1,723.11		 	3,041.15			2,846.01	

	 4.2	 ปล�ป่นโปรตีนตำ่�กว่�	60	%	 	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 		56,908		 	69,337		 	48,326	

	 							มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 		1,743.72		 	2,063.72			1,603.18	

	 4.3	 สัตว์นำ้�จำ�พวกครัสต�เชีย	หรือสัตว์นำ้�ที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ	ป่น	

	 	 และอ�ห�รสัตว์ที่เหม�ะสำ�หรับเลี้ยงกุ้ง    

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 		19,069		 	18,361		 	19,927														

	 	 มูลค�่	(ล�้นบ�ท)	 		1,189.47		 	1,158.70			1,428.14	

5. คู่ค้าที่สำาคัญ  จีน		ญี่ปุ่น	บังคล�เทศ	เมียนม�		 		

6. คู่แข่งที่สำาคัญ เวียดน�ม	ชิลี	ฟิลิปปินส	์	 	 	

 การผลิต การตลาด มาตรการ

	 ผลผลิตปล�ป่นปี	 2564	 	 มีปริม�ณใกล้เคียง

กับปี	 2563	 ปริม�ณก�รจับปล�เป็ดของไทย 

ลดลงจ�กปญัห�ก�รแพรร่ะบ�ดของโรคโควิด-19		 

ก�รข�ดแคลนแรงง�นในภ�คประมง	ก�รข�ดแคลน 

เรือ	และค่�ขนส่งที่สูงขึ้นอีกทั้งไทยได้รับอิทธิพล

ของพ�ยุโซนร้อน	 สภ�พอ�ก�ศแปรปรวน	 

เรือประมงอวนล�กและอวนล้อมไม่ส�ม�รถ

ทำ�ก�รประมงได้ต�มปกติ	 อย่�งไรก็ต�มปล�ป่น

ที่ผลิตจ�กผลพลอยได้จ�กโรงง�นแปรรูปสัตว์นำ้�

มปีรมิ�ณเพิม่ขึน้ชว่ยทดแทนปรมิ�ณปล�เปด็ทีไ่ด้

จ�กก�รจับที่ลดลง

	 สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด-19	

ก�รข�ดแคลนแรงง�นประมง	 ข�ดแคลนเรือขนส่ง	 

และค่�ขนส่งท่ีสูงขึ้น	 ส่งผลให้ก�รส่งออกลดลงจ�ก 

ปี	 2563	 ร้อยละ	 15.34	 ในขณะที่คว�มต้องก�รใช้

ปล�ปน่ในป	ี2654	เพ่ิมขึน้จ�กป	ี2563		ร้อยละ	3.57	

	 สำ�หรับก�รนำ�เข้�ปล�ป่นเพิ่มขึ้น	 ร้อยละ	 39.1	

จ�กปี	2563	เป็นก�รเพิ่มขึน้ต�มปรมิ�ณก�รส่งออก 

สัตว์นำ้�ของไทยที่เพิ่มขึ้น	 เนื่องจ�กก�รส่งออก 

ไปยังประเทศคู่ค้�ส่วนใหญ่ต้องได้รับม�ตรฐ�น 

ส�ม�รถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตอ�ห�ร

สัตว์ได้	 	 คว�มต้องก�รนำ�เข้�ปล�ป่นซึ่งเป็นอ�ห�ร 

สัตว์นำ้�จึงสูงขึ้นด้วย

	 ก�รดำ�เนินก�รต�มแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ก�รทำ�ประมง 
ผิดกฎหม�ยข�ดก�รร�ยง�นและไร้ก�รควบคุม	 (IUU	 fishing)	 
มีก�รลดจำ�นวนเรือประมง	 จำ�กัดจำ�นวนวันก�รทำ�ประมงต่อปี	 
ก�รเขม้งวดก�รตอ่ใบอนญุ�ตทำ�ประมง	ก�รกำ�หนดขน�ดต�อวน
ให้ใหญ่ขึน้	เพ่ือให้ทรพัย�กรประมงท�งทะเลมคีว�มยัง่ยนื	อีกทัง้มี
ศนูยค์วบคมุก�รแจง้เรอืเข�้ออก	(PIPO)	เพ่ือตรวจสอบเรอืประมง
ครอบคลมุทัง้	3	ด้�น	คอื	เรอืประมง	แรงง�นประมง	และก�รทำ�ก�ร
ประมง	 เพือ่ใหก้�รปฏบิตังิ�นในก�รควบคมุ	ดแูล	บริห�รจดัก�ร
ก�รทำ�ประมงปลอด	IUU	และก�รค้�มนุษย์	นอกจ�กนี้	โรงง�น
อ�ห�รสตัวข์องไทยสว่นใหญย่งัคงรบัซือ้ปล�ป่นจ�กโรงง�นทีไ่ดร้บั
ก�รรับรองม�ตรฐ�น	IFFO	Responsible	Sourcing	(IFFO	RS)	 
โดยเปน็ม�ตรฐ�นทีส่อดคล้องกบัจรรย�บรรณในก�รทำ�ประมงอย�่ง
รับผดิชอบ	ขององคก์�รอ�ห�รและเกษตรแหง่สหประช�ช�ต	ิ(FAO)

การผลิต
 รายการ 2562 2563 2564 

การค้า
 รายการ 2562 2563 2564 



หมายเหตุ: *เป็นการแบ่งส่วนราชการภายในสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หมายเหตุ: *	เป็นก�รแบ่งส่วนร�ชก�รภ�ยในสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร
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หน่วยงาน ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์

	สำ�นักง�นเลข�นุก�รกรม 			กรุงเทพมห�นคร 0	2940	7224 	correspond@oae.go.th

	กองนโยบ�ยและแผนพัฒน�ก�รเกษตร 			กรุงเทพมห�นคร 0	2940	6985 	bapp@oae.go.th

	กองเศรษฐกิจก�รเกษตรระหว�่งประเทศ 			กรุงเทพมห�นคร 0	2940	7033 	biae@oae.go.th

	ศูนย์ประเมินผล 			กรุงเทพมห�นคร 0	2579	4166 	deppe@oae.go.th

	ศูนย์ส�รสนเทศก�รเกษตร 			กรุงเทพมห�นคร 0	2579	3608 	cai@oae.go.th

	สำ�นักวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร 			กรุงเทพมห�นคร 0	2940	5598 	beaer@oae.go.th

	ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งช�ติ* 			กรุงเทพมห�นคร 0	2579	8161 	aeoc@oae.go.th

	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที	่1-12

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	1 			จังหวัดเชียงใหม่ 053	121318-9 	zone1@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	2 			จังหวัดพิษณุโลก 055	322650	ต่อ	11 	zone2@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	3 			จังหวัดอุดรธ�นี 042	292557-8 	zone3@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	4 			จังหวัดขอนแก่น 043	261513		ต่อ	17 	zone4@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	5 			จังหวัดนครร�ชสีม� 044	465079 	zone5@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	6 			จังหวัดชลบุรี 038	351398 	zone6@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	7 			จังหวัดชัยน�ท 056	405005-8 	zone7@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	8 			จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี 077	311641 	zone8@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	9 			จังหวัดสงขล� 074	312996 	zone9@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	10* 			จังหวัดร�ชบุรี 032	337951 	zone10@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	11* 			จังหวัดอุบลร�ชธ�นี 045	344654-5 	zone11@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	12* 			จังหวัดนครสวรรค์ 056	803525 	zone12@oae.go.th

ที่ตั้งหน่วยงานภายในสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร



บรรณาธิการ
ที่ปรึกษา
 น�ยฉันท�นนท	์	วรรณเขจร	 เลข�ธิก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

	 น�งส�วทัศนีย์		เมืองแก้ว	 รองเลข�ธิก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

	 น�ยวินิต	อธิสุข	 รองเลข�ธิก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

	 น�งก�ญจน�		แดงรุ่งโรจน์	 รองเลข�ธิก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
	 น�งพัชร�รัตน์		ลิ้มศิริกุล	 ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ส�รสนเทศก�รเกษตร 

กองบรรณาธิการ
	 น�งส�วบุษย�		ปิ่นสุวรรณ	 น�งส�วชิดชนก		เล็กข�ว	 	 	 	 	

	 น�ยนพปฏล		สุทนต์	 น�ยสุช�ต	ิ	ผุแปง

	 น�ยศุภกรณ์		พุทธินันท์	 น�งส�วจตุพร		นนทศิริ

					 น�งส�วกฤติก�		น�คน�คม	 น�งส�วอัญญด�		เพ็ญพร	 	 	

	 น�งส�วก�ญจน�		ม�ลัยกฤษณะชลี	 น�ยอกนิษฐ์		กิ่งศักดิ์	 	 	

	 น�งส�วพนิด�		ไพบูลย์จิตต์อ�รี	 น�งส�วชุลีภรณ์		ฉิมเจริญ

	 น�งส�วปฐม�		ฤทธิเรืองเดช	 น�งส�วสุรีพร		ยองรัมย์

	 น�งส�วภวิต�	จันทันแก้ว	 น�งส�วกฤติย�	เอี่ยมสุทธ�

	 น�ยธ�นินทร์	ทองก�ล	 น�งศิริรัตน	์แก้วก่�

	 น�งส�วพรพรรณ	อัมวงษ์	 น�งส�วศุภักษร		วงศ์ใหญ่

	 น�งส�วเบญจ�	น้อยผล	 น�งส�วอัมพิก�		สุดซ�ง

	 น�งส�วอลิส�		ชัยบ้ง

ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ
	 น�ยกิจษ�รธ		อ้นเงินทย�กร	 น�งส�วน�ฏย�		นนทประดิษฐ์	 	 	 	

	 น�งส�วจันทร์ทิว�		ต้นกันย�	 	 	 	

รวบรวมและจัดทำาโดย
	 ศูนย์ส�รสนเทศก�รเกษตร	 สำ�นักวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร

				 กองนโยบ�ยและแผนพัฒน�ก�รเกษตร	 กองเศรษฐกิจก�รเกษตรระหว่�งประเทศ

สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนง�มวงศ์ว�น	แขวงล�ดย�ว	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900

โทรศัพท์			0	2561	2870			โทรส�ร				0	2561	2870			อีเมล์	prcai@oae.go.th
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