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	 เอกสาร	“สารสนเทศเศรษฐกจิการเกษตรรายสนิค้า	ป	ี2565”	

เลม่น้ีจดัทำาขึน้เพือ่เผยแพรส่ารสนเทศภาคการเกษตรของไทย	โดยได้

จดัเกบ็	รวบรวม	และวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานซึง่มรีายละเอยีดครอบคลมุ

ดา้นการผลติ	การตลาด	และมาตรการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิค้าการเกษตร 

ใน	6	หมวดสนิค้า	ได้แก	่พชืไร	่ไม้ผล	ไม้ยืนตน้	พชืผัก	ไม้ดอก	ปศสุัตว	์และประมง	รวมจำานวน	36	สนิคา้	 

รวมถงึการรวบรวมขอ้มลูเนือ้ทีใ่ชป้ระโยชนท์างการเกษตร	ปรมิาณนำา้ฝน	อณุหภมู	ิภาวะเศรษฐกจิสงัคม

ครัวเรือนเกษตร	และปฏิทินรายเดือนสินค้าเกษตรที่สำาคัญ	เพื่อให้สามารถตอบสนองการใช้ประโยชน์

ที่หลากหลาย

	 เนื้อหาภายในเอกสารฉบับนี้	 นอกจากข้อมูลที่จัดทำาโดยศูนย์สารสนเทศการเกษตร	 

สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรแล้ว	ยังได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภายในและภายนอก 

สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	อาทิ	กรมชลประทาน	กรมป่าไม้	กรมอุตุนิยมวิทยา	กรมศุลกากร	

สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 และสำานักงานคณะกรรมการอ้อยและ 

นำา้ตาลทราย	นอกจากนี	้ยงัไดร้วบรวมขอ้มลูหนว่ยงานตา่งประเทศ	ไดแ้ก	่กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา	

(United	States	Department	of	Agriculture)	องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 

(Food	and	Agriculture	Organization	of	the	United	Nations)	สภาไตรภาคียางพาราระหว่าง

ประเทศ	 (International	 Tripartite	 Rubber	 Council)	 และสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ	

(Association	of	Natural	Rubber	Producing	Countries)

	 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ขอขอบคุณหน่วยงานท่ีให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ

ดังกล่าวไว้	 ณ	 โอกาสนี้	 พร้อมทั้งยินดีน้อมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	 เพื่อใช้เป็นแนวทาง 

ในการปรับปรงุแกไ้ขใหดี้ยิง่ขึน้	หรอืหากตอ้งการรบับริการข้อมลูเพิม่เติม	สามารถตดิตอ่ไดท่ี้สว่นปฏบิตักิาร 

ข้อมูลการเกษตร	 ศูนย์สารสนเทศการเกษตร	 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 หมายเลขโทรศัพท์	 

0	2561	2870	E-mail	:	prcai@oae.go.th

(นายฉันทานนท์		วรรณเขจร)

เลขาธิการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

มีนาคม	2566

ถ้อยแถลง จากเลขาธิการ



วิสัยทัศน์
	 “องค์กรนำาในการพัฒนาภาคเกษตรและศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพสูง	
ภายในปี	2570”

พันธกิจ
	 1.	จัดทำาและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
	 2.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร	 จัดทำารายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร	 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
	 3.	เสนอแนะนโยบาย	จัดทำาแผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร	รวมทั้งจัดทำาท่าที	และร่วมเจรจา
การค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
	 4.	ติดตามและประเมินผลแผนงาน	/	โครงการที่สำาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป้าประสงค์
			 “สารสนเทศการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรที่เป็นเลิศ	สนับสนุนการขับเคลื่อนภาคเกษตรไปสู่
การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน”

เป้าหมาย 
	 1.	 สารสนเทศการเกษตร	 (ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร	 การวิจัยด้านการเกษตร	 ผลการประเมิน	 
แผนงาน/โครงการด้านการเกษตร)	มีความถูกต้อง	ทันสมัย	และเข้าถึงได้
	 2.	 แผนและมาตรการทางการเกษตรนำาไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
	 3.	 พัฒนาศักยภาพองค์กรและการบริหารจัดการ

ประเด็นการพัฒนา 
	 1.	 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำาข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและนโยบาย	มาตรการและแผนพัฒนา
	 2.	 สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคของเกษตรกร
	 3.	 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

ค่านิยม (SMART OAE)
 S 	 Specialized	 =	 ความเชี่ยวชาญ
 M	 Moral	 =	 มีคุณธรรม
 A		 Accountable	 =	 มีความรับผิดชอบ
 R		 Rational	 =	 มีเหตุผล
 T	 Targetable	 =	 มีเป้าหมาย
 OAE	 Office	of	Agricultural	Economics	=	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ข้อมูลองค์กร



โครงสร้างสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

	 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	มีฐานะเทียบเท่ากรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ตั้งขึ้น

ตามพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร	พ.ศ.	2522	มีการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์	พ.ศ.	2557	ให้แบ่งส่วนราชการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ดังต่อไปนี้

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

	 	 8.1	 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	 1	พื้นที่รับผิดชอบ	จังหวัดเชียงใหม่	 เชียงราย	ลำาพูน	 
ลำาปาง	แม่ฮ่องสอน	และพะเยา
	 	 8.2	 สำานกังานเศรษฐกจิการเกษตรที	่2	พืน้ทีร่บัผดิชอบ	จงัหวดัพษิณโุลก	แพร	่นา่น	อตุรดติถ ์
สุโขทัย	และตาก
	 	 8.3	 สำานกังานเศรษฐกิจการเกษตรที	่3	พืน้ทีร่บัผิดชอบ	จงัหวัดอุดรธาน	ีหนองคาย	หนองบัวลำาภู	 
เลย	บึงกาฬ	นครพนม	และสกลนคร
	 	 8.4	 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	4	พื้นที่รับผิดชอบ	จังหวัดขอนแก่น	กาฬสินธุ์	ร้อยเอ็ด	 
และมหาสารคาม															
	 	 8.5	 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	5	พื้นที่รับผิดชอบ	จังหวัดนครราชสีมา	บุรีรัมย์	ชัยภูมิ	 
และสุรินทร์
	 	 8.6	 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	 6	 พื้นที่รับผิดชอบ	 จังหวัดชลบุรี	 สมุทรปราการ	 
นครนายก	ปราจีนบุรี	สระแก้ว	ฉะเชิงเทรา	ตราด	ระยอง	และจันทบุรี	
	 	 8.7	 สำานกังานเศรษฐกจิการเกษตรที	่7	พืน้ท่ีรับผิดชอบ	จงัหวดัชัยนาท	สิงหบ์รีุ	ลพบรีุ	อา่งทอง	 
สระบุรี	สุพรรณบุรี	พระนครศรีอยุธยา	ปทุมธานี	นนทบุรี	และกรุงเทพมหานคร
	 	 8.8	 สำานกังานเศรษฐกจิการเกษตรที	่8	พืน้ทีรั่บผดิชอบ	จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี	นครศรีธรรมราช	 
กระบี่	ภูเก็ต	พังงา	ระนอง	และชุมพร
	 	 8.9	 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	 9	 พื้นที่รับผิดชอบ	 จังหวัดสงขลา	 พัทลุง	 ตรัง	 สตูล 
ปัตตานี	ยะลา	และนราธิวาส
	 	 8.10	สำานกังานเศรษฐกจิการเกษตรท่ี	10*	พืน้ทีร่บัผดิชอบ	จงัหวดัราชบุร	ีนครปฐม		กาญจนบรุ ี
สมุทรสาคร	สมุทรสงคราม	เพชรบุรี	และประจวบคีรีขันธ์
	 	 8.11	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	 11*	พื้นที่รับผิดชอบ	จังหวัดอุบลราชธานี	ศรีสะเกษ	 
มุกดาหาร	ยโสธร	และอำานาจเจริญ	
	 	 8.12	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	12*	พื้นที่รับผิดชอบ	จังหวัดนครสวรรค์	กำาแพงเพชร 
พิจิตร	เพชรบูรณ์	และอุทัยธานี			

หมายเหตุ:	*	เป็นการแบ่งส่วนราชการภายในสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 



สารบัญ
  หน้า
ถ้อยแถลงจากเลขาธิการ 
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	 	 หน่วย:	ล้านบาท	  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)

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

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565

  ภาคการเกษตร  1,342,912   1,372,848   1,362,953   1,407,848   1,532,170   677,010   670,375   648,007   662,592   679,215 

  ภาคนอกการเกษตร  15,030,431   15,516,326   14,298,193   14,758,749   15,835,140   10,097,962   10,339,413   9,676,566   9,824,687   10,080,418 

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  16,373,343   16,889,174   15,661,146   16,166,597   17,367,310   10,693,205   10,919,319   10,256,852   10,409,894   10,680,003 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี 2561-2565
หน่วย	:	ล้านบาท

ที่มา:	 สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
	 *	ขาดคุณสมบัติการรวม	(non-additive)	  

1

หน่วย: ลา้นบาท

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565

  ภาคการเกษตร 1,342,912   1,372,848   1,362,953   1,407,848   1,532,170   677,010      670,375      648,007      662,592      679,215      

  ภาคนอกการเกษตร 15,030,431 15,516,326 14,298,193 14,758,749 15,835,140 10,097,962 10,339,413 9,676,566   9,824,687   10,080,418 

  ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 16,373,343 16,889,174 15,661,146 16,166,597 17,367,310 10,693,205 10,919,319 10,256,852 10,409,894 10,680,003 

ทีม่า: ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
         * ขาดคุณสมบตักิารรวม (non-additive)

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ปี 2561-2565

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

การเกษตร
8.82

อุตสาหกรรม
32.47

การขายส่ง
ขายปลีก
15.47

โรงแรมและ
ภัตตาคาร 

4.48

คมนาคมขนส่ง
4.64

บริหารราชการ
ป้องกันประเทศ  

6.19

การศึกษา
4.22

อื่นๆ 
15.43

การเงินและประกันภัย 8.28

1,342,912
1,372,848 1,362,953

1,407,848

1,532,170

1,200,000

1,300,000

1,400,000

1,500,000

1,600,000

2561 2562 2563 2564 2565

ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร ณ ราคาประจ าปี

8.20 8.13
8.70 8.71 8.82

7.00
7.50
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8.50
9.00
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10.00
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ร้อยละ

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ณ ราคาประจ าปี

677,010 670,375

648,007
662,592

679,215

620,000

640,000

660,000

680,000

700,000
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ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร แบบปริมาณลูกโซ่

สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี 2565 ณ ราคาประจ าปี   
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การใช้ที่ดิน      

      

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปี 2564

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/  102.48  102.35  102.21  56.19  15.70  19.10  11.22 

 2) เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร  149.25  149.25  149.75  31.86  64.97  28.98  23.94 

 3) เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร  68.97  69.09  68.74  17.97  24.86  16.85  9.06 

1.2  เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร  149.75  149.75  149.75  31.87  64.97  28.98  23.93 

 1)  เนื้อที่ในเขตชลประทาน 2/  34.59  34.94  34.88  10.16  8.43  13.03  3.26 

 -  ขนาดใหญ่  19.45  19.50  19.27  4.40  2.77  10.58  1.52 

 -  ขนาดกลาง  6.22  6.25  6.28  2.62  1.41  1.34  0.91 

              -  ขนาดเล็ก และอื่น ๆ  8.92  9.18  9.33  3.14  4.25  1.11  0.83 

         2)  เนื้อที่นอกเขตชลประทาน  115.16  114.82  114.87  21.71  56.54  15.95  20.67 

1. การใช้ที่ดิน หน่วย:	ล้านไร่

ที่มา : 1/	กรมป่าไม้			2/	กรมชลประทาน		 	 	 	 	 	
หมายเหตุ: เนื้อที่ชลประทาน	หมายถึง	เนื้อที่ชลประทานโครงการขนาดใหญ่	ขนาดกลาง	ขนาดเล็ก	โครงการสูบนำ้าด้วยไฟฟ้า	และโครงการแก้มลิงที่ถูกพัฒนา		 	 	
  

      

      

รายการ ทั้งประเทศ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคกลาง ภาคใต้

2. การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร ปี 2564 หน่วย:	ล้านไร่

 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร   149.75   31.87   64.97   28.98   23.93 

     	1)	นาข้าว	 	65.41		 	15.10		 	39.60		 	9.74		 	0.97	

						2)	พืชไร่	 	30.89		 	10.38		 	12.71		 	7.78		 	0.02	

						3)	สวนไม้ผล	ไม้ยืนต้น	 	39.38		 	3.92		 	7.33		 	6.67		 	21.46	

						4)	สวนผัก	ไม้ดอก/ไม้ประดับ	 	1.11		 	0.42		 	0.15		 	0.49		 	0.05	

						5)	เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	ๆ	 	12.96		 	2.05		 	5.18		 	4.30		 	1.43	



 

ล้านไร่

ล้านไร่

ล้านไร่

 

ล้านไร่

ล้านไร่

ล้านไร่

 

ล้านไร่

ล้านไร่

ล้านไร่

 

ล้านไร่

ล้านไร่

ล้านไร่

 

ล้านไร่

ล้านไร่

ล้านไร่

 

ล้านไร่

ล้านไร่

ล้านไร่
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ปริมาณนำ้าฝน และอุณหภูมิ ปี 2563-2565

ที่มา: สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	โดยความร่วมมือจากกรมอุตุนิยมวิทยา	  

หมายเหตุ: ข้อมูล	ณ	วันที่	11	มกราคม	2566	  

ประเทศ/ภาค

ปริมาณนำ้าฝนเฉลี่ย

(มิลลิเมตร)

จำานวนวันฝนตกเฉลี่ย

(วัน)

อุณหภูมิเฉลี่ย

(องศาเซลเซียส)

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

   เฉลี่ยทั้งประเทศ  1,636  1,826  2,086  125  135  150  27.74  27.36  27.15 

	ภาคเหนือ 	991	 	1,356	 	1,567	 	97	 	121	 	130	 	27.58	 	26.93	 	26.89	

	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	1,424	 	1,561	 	1,756	 	110	 	111	 	127	 	27.41	 	27.02	 	26.64	

	ภาคกลาง 	1,602	 	1,778	 	1,845	 	116	 	129	 	138	 	28.27	 	28.01	 	27.65	

	ภาคใต้ 	2,526	 	2,609	 	3,177	 	178	 	178	 	202	 	27.73	 	27.50	 	27.42	

ประเทศ/ภาค

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

   เฉล่ียทัง้ประเทศ 1,636      1,826       2,086       125          135          150          27.74       27.36       27.15       

 ภาคเหนือ 991        1,356      1,567      97          121        130        27.58      26.93      26.89      

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,424     1,561      1,756      110        111        127        27.41      27.02      26.64      

 ภาคกลาง 1,602     1,778      1,845      116        129        138        28.27      28.01      27.65      

 ภาคใต้ 2,526     2,609      3,177      178        178        202        27.73      27.50      27.42      

ท่ีมา: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
หมายเหตุ: ขอ้มลู ณ วนัท่ี 11 มกราคม 2566

(วนั)
อุณหภูมิเฉลี่ย

(องศาเซลเซียส)

ปริมาณน า้ฝน และอุณหภูมิ ปี 2563-2565
ปริมาณน า้ฝนเฉลี่ย

(มิลลเิมตร)
จ านวนวนัฝนตกเฉลี่ย

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

มิลลิเมตร ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ย

เฉลี่ยทั งประเทศ ภาคเหนือ       ภาคตะวันออก         ภาคกลาง ภาคใต้
เฉียงเหนือ  

 50

 100

 150

 200

 250

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

เฉลี่ยทั งประเทศ ภาคเหนือ       ภาคตะวันออก         ภาคกลาง ภาคใต้
เฉียงเหนือ  

วัน จ้านวนวันฝนตกเฉลี่ย

 25.50

 26.00

 26.50

 27.00

 27.50

 28.00

 28.50

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

เฉลี่ยทั งประเทศ ภาคเหนือ       ภาคตะวันออก     ภาคกลาง ภาคใต้
เฉียงเหนือ  

องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย

ประเทศ/ภาค

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

   เฉล่ียทัง้ประเทศ 1,636      1,826       2,086       125          135          150          27.74       27.36       27.15       

 ภาคเหนือ 991        1,356      1,567      97          121        130        27.58      26.93      26.89      

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,424     1,561      1,756      110        111        127        27.41      27.02      26.64      

 ภาคกลาง 1,602     1,778      1,845      116        129        138        28.27      28.01      27.65      

 ภาคใต้ 2,526     2,609      3,177      178        178        202        27.73      27.50      27.42      

ท่ีมา: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
หมายเหตุ: ขอ้มลู ณ วนัท่ี 11 มกราคม 2566

(วนั)
อุณหภูมิเฉลี่ย

(องศาเซลเซียส)

ปริมาณน า้ฝน และอุณหภูมิ ปี 2563-2565
ปริมาณน า้ฝนเฉลี่ย

(มิลลเิมตร)
จ านวนวนัฝนตกเฉลี่ย

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

มิลลิเมตร ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ย

เฉลี่ยทั งประเทศ ภาคเหนือ       ภาคตะวันออก         ภาคกลาง ภาคใต้
เฉียงเหนือ  

 50

 100

 150

 200

 250

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

เฉลี่ยทั งประเทศ ภาคเหนือ       ภาคตะวันออก         ภาคกลาง ภาคใต้
เฉียงเหนือ  

วัน จ้านวนวันฝนตกเฉลี่ย

 25.50

 26.00

 26.50

 27.00

 27.50

 28.00

 28.50

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

เฉลี่ยทั งประเทศ ภาคเหนือ       ภาคตะวันออก     ภาคกลาง ภาคใต้
เฉียงเหนือ  

องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย



เศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร
หน่วย: บาท/ครัวเรือน

รายการ

 1. รายได้  390,376   397,218   420,198   326,278   283,159   581,366   449,629 

			1.1	รายได้เงินสดทางการเกษตร	 	184,409		 	187,081		 	206,310		 	150,799		 	92,751		 	329,579		 	210,397	

			1.2	รายได้เงินสดนอกการเกษตร	 	205,967		 	210,137		 	213,888		 	175,479		 	190,408		 	251,788		 	239,232	

			1.3	สัดส่วนรายได้เงินสดทางการเกษตร	(ร้อยละ)	 	47.24		 	47.10		 	49.10		 	46.22		 	32.76		 	56.69		 	46.79	

 2. รายจ่าย  275,935   280,693   306,608   266,520   197,293   417,833   301,999 

			2.1	รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร	 	104,924		 	108,759		 	126,039		 	97,676		 	52,439		 	202,940		 	120,315	

			2.2	รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร		 	171,011		 	171,933		 	180,569		 	168,844		 	144,854		 	214,893		 	181,684	

			2.3	สัดส่วนรายจ่ายเงินสดทางการเกษตร	(ร้อยละ)	 	38.02		 	38.75		 	41.11		 	36.65		 	26.58		 	48.57		 	39.84	

 3. รายได้สุทธิ       

			3.1	รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร		 	79,486		 	78,322		 	80,271		 	53,123		 	40,312		 	126,639		 	90,082	

			3.2	รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน	1/	 	285,453		 	288,459		 	294,159		 	228,602		 	230,720		 	378,427		 	329,314	

			3.3	เงินสดคงเหลือก่อนการชำาระหนี้	2/	 	114,442		 	116,525		 	113,590		 	59,758		 	85,866		 	163,534		 	147,630	

			3.4	สัดส่วนรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร	(ร้อยละ)	 	27.85		 	27.15		 	27.29		 	23.24		 	17.47		 	33.46		 	27.35	

 4. ทรัพย์สิน - หนี้สิน       

			4.1	ทรัพย์สินดำาเนินงานและหมุนเวียนปลายปี		 	200,957		 	197,901		 	216,377		 	146,676		 	228,999		 	272,182		 	188,221	

			4.2	ขนาดหนี้สินปลายปี	 	225,090		 	227,130		 	235,050		 	261,705		 	208,403		 	173,224		 	402,818	

 5. ข้อมูลพื้นฐาน       

			5.1	อายุเฉลี่ยหัวหน้าครัวเรือน	(ปี)	 	58.23		 	58.53		 	59.44		 	57.86		 	59.29		 	59.83		 	62.11	

			5.2	ขนาดครัวเรือน	(คนต่อครัวเรือน)	 	3.89		 	3.88		 	3.68		 	3.44		 	3.73		 	3.87		 	3.58	

			5.3	ขนาดแรงงาน	อายุ	15-64	ปี	(คนต่อครัวเรือน)	 	2.62		 	2.57		 	2.48		 	2.48		 	2.44		 	2.78		 	2.42	

			5.4	ขนาดเนื้อที่ถือครอง	(ไร่ต่อครัวเรือน)	 	24.16		 	22.49		 	24.92		 	24.24		 	20.53		 	29.62		 	22.04	

ปีเพาะปลูก
2562/63 2563/64 2564/65P ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ

ปีเพาะปลูก 2564/65P

หมายเหตุ 1/	รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน	=	รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร	+	รายได้เงินสดนอกการเกษตร	 	 	

 2/	เงินสดคงเหลือก่อนการชำาระหนี้	=	รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน	-	รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร   

หน่วย: บาท/ครัวเรือน

ภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ

 1. รายได้ 390,376    397,218    420,198    326,278   283,159        581,366    449,629    
   1.1 รายไดเ้งินสดทางการเกษตร 184,409    187,081    206,310    150,799   92,751          329,579    210,397    
   1.2 รายไดเ้งินสดนอกการเกษตร 205,967    210,137    213,888    175,479   190,408        251,788    239,232    
   1.3 สัดส่วนรายไดเ้งินสดทางการเกษตร (ร้อยละ) 47.24        47.10        49.10        46.22       32.76            56.69        46.79        
 2. รายจ่าย 275,935    280,693    306,608    266,520   197,293        417,833    301,999    
   2.1 รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร 104,924    108,759    126,039    97,676     52,439          202,940    120,315    
   2.2 รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร 171,011    171,933    180,569    168,844   144,854        214,893    181,684    
   2.3 สัดส่วนรายจ่ายเงินสดทางการเกษตร (ร้อยละ) 38.02        38.75        41.11        36.65       26.58            48.57        39.84        
 3. รายได้สุทธิ
   3.1 รายไดเ้งินสดสุทธิทางการเกษตร 79,486      78,322      80,271      53,123     40,312          126,639    90,082      
   3.2 รายไดเ้งินสดสุทธิครัวเรือน  1/ 285,453    288,459    294,159    228,602   230,720        378,427    329,314    285,453        
   3.3 เงินสดคงเหลือก่อนการช าระหน้ี  2/ 114,442    116,525    113,590    59,758     85,866          163,534    147,630    114,442        
   3.4 สัดส่วนรายไดเ้งินสดสุทธิทางการเกษตร (ร้อยละ) 27.85        27.15        27.29        23.24       17.47            33.46        27.35        
 4. ทรัพย์สิน - หนีสิ้น
   4.1 ทรัพยสิ์นด าเนินงานและหมุนเวียนปลายปี 200,957    197,901    216,377    146,676   228,999        272,182    188,221    
   4.2 ขนาดหน้ีสินปลายปี 225,090    227,130    235,050    261,705   208,403        173,224    402,818    
 5. ข้อมูลพืน้ฐาน
   5.1 อายเุฉล่ียหวัหน้าครัวเรือน (ปี) 58.23        58.53        59.44        57.86       59.29            59.83        62.11        
   5.2 ขนาดครัวเรือน (คนต่อครัวเรือน) 3.89          3.88          3.68          3.44          3.73              3.87          3.58          
   5.3 ขนาดแรงงาน อาย ุ15-64 ปี (คนต่อครัวเรือน) 2.62          2.57          2.48          2.48          2.44              2.78          2.42          
   5.4 ขนาดเน้ือท่ีถือครอง (ไร่ต่อครัวเรือน) 24.16        22.49        24.92        24.24       20.53            29.62        22.04        

หมายเหตุ   1/ รายไดเ้งินสดสุทธิครัวเรือน = รายไดเ้งินสดสุทธิทางการเกษตร + รายไดเ้งินสดนอกการเกษตร

                     2/ เงินสดคงเหลือก่อนการช าระหน้ี = รายไดเ้งินสดสุทธิครัวเรือน - รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร

ปีเพาะปลูก 2564/65p

2563/64p
ปีเพาะปลูก

2564/65p

เศรษฐกจิสังคมครัวเรือนเกษตร

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้รายการ 2562/63
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ทรัพย์สินด ำเนินงำนและหมุนเวียนปลำยปี ขนำดหนี้สินปลำยปี

ท้ังประเทศ ภำคเหนือ       ภำคตะวันออก         ภำคกลำง           ภำคใต้
เฉียงเหนือ

ทรัพย์สินด ำเนินงำนและหมุนเวียนปลำยปี-ขนำดหนี้สินปลำยป ีปีเพำะปลูก 2564/65
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รำยได้ รำยจ่ำย รำยได้เงินสดสุทธิทำงกำรเกษตร รำยได้เงินสดสุทธิครัวเรือน 

ท้ังประเทศ ภำคเหนือ   ภำคตะวันออก       ภำคกลำง           ภำคใต้
เฉียงเหนือ

บำท/ครัวเรือน

รำยได้ - รำยจ่ำย - รำยได้สุทธิ ปีเพำะปลูก 2564/65
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ปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำาคัญรายเดือน ปีเพาะปลูก 2564/65
หน่วย: ร้อยละ

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
0.11   6.02   7.51   8.87   65.48 9.14   1.81   0.57   0.20   0.21   0.08

7.33   32.30 32.79 15.74 7.74   3.54   0.37   0.17   0.02   

0.01   0.56   4.84   11.14 13.88 38.36 18.40 1.54   0.19   6.18   4.29   0.61   

4.61   6.12   9.76   18.29 21.15 19.44 7.53   4.18   2.42   1.69   2.06   2.75   

18.62 34.24 27.73 17.94 1.45   0.02   

 6.03   7.50   7.81   9.77   15.18 13.21 7.35   4.02   4.84   7.86   10.23 6.20   

0.59   0.73   1.67   16.70 8.09   0.96   1.57   31.58 37.48 0.63   

2.82   2.91   1.89   5.59   17.71 9.86   0.84   5.12   37.05 14.23 1.94   0.04   

2.26   19.76 17.29 9.97   8.06   7.21   0.37   2.23   12.12 18.42 1.72   0.59   

พืชสวน
11.42 8.08   3.54   2.30   5.32   7.72   8.95   9.61   10.17 10.01 9.83   13.05 

4.95   6.24   9.01   8.90   8.70   8.11   7.80   8.61   9.87   10.09 8.93   8.79   

1.94 5.74 13.85 34.39 22.86 20.49 0.72 0.01 0.0001 0.003

1.53   3.13   3.83   4.68   5.88   7.40   8.83   9.72   10.65 11.47 14.91 17.97 

24.53 58.22 15.90 1.35   

6.91   7.36   7.82   9.02   10.67 10.86 9.28   9.28   7.32   6.69   7.47   7.32   

8.94   5.57   2.73   1.36   0.59   3.20   14.85 24.96 9.67   6.98   11.22 9.93   

0.99   0.22   1.45   11.36 30.53 27.68 14.97 3.41   1.04   1.14   2.47   4.74   

0.23   0.01   11.88 47.69 27.00 9.79   0.66   0.12   0.01   1.19   1.42   

0.01   0.01   3.81   43.38 33.67 14.77 3.18   0.81   0.22   0.14   

0.53   11.03 57.22 31.22 

0.04   0.002 0.29   3.90   15.45 21.12 14.27 23.80 19.42 1.65   0.06

19.83 15.78 8.39   3.57   1.68   0.96   1.20   2.50   3.06   7.32   15.36 20.35 

1.62   2.95   3.93   5.57   7.12   8.25   9.35   10.25 11.17 12.52 13.49 13.79 

พืชผกั
0.02   3.35   14.80 67.27 14.57 

1.17   3.55   4.80   0.87   1.18   1.25   20.18 46.50 17.89 2.41   0.20   

12.81 1.35   31.71 39.90 14.23 

0.36   0.73   3.28   0.36   1.10   1.46   1.10   11.03 34.45 44.47 1.66   

ไม้ดอก
7.51   7.69   7.35   6.37   7.62   8.07   8.53   9.35   9.20   11.08 9.68   7.55   

ปศสุตัว์
8.41   8.36   8.26   8.30   8.24   8.26   8.42   8.38   8.38   8.32   8.38   8.29   

7.68   8.93   7.61   8.09   8.95   7.45   9.36   7.81   7.65   9.16   8.39   8.92   

8.38   8.92   8.50   8.22   8.55   8.31   8.46   8.47   8.18   8.07   7.73   8.21   

9.12   8.27   8.79   8.46   8.48   8.03   7.82   7.27   6.79   8.17   8.99   9.81   

ท่ีมา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร     ช่วงเดือนเกบ็เก่ียวผลผลิต
หมายเหต:ุ 1. * ข้อมูลร้อยละผลผลิตเกบ็เก่ียวรายเดือนจากกรมส่งเสริมการเกษตร     ช่วงเดือนเกบ็เก่ียวผลผลิตสงูสดุ
                   2.   ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2566

  น ้านมดิบ

  กล้วยหอม *

  กระเทียม

  หอมแดง

  หอมหวัใหญ่

  กล้วยไม้ตดัดอก

  สกุร (ตวั)

  ไก่เน้ือ (ล้านตวั)

  ไข่ไก่ (ล้านฟอง)

  มะพร้าวผลแก่ (พนัผล)

  ล าไย

  ทเุรียน

  มงัคดุ

  มนัฝรัง่

  เงาะ

  ล้ินจ่ี

  ลองกอง

  ส้มเขียวหวาน

  ถัว่ลิสง

  ยางพารา

  ปาลม์น ้ามนั

  กาแฟ

  ชา *

  พริกไทย

  ข้าวโพดเล้ียงสตัว์

  มนัส าปะหลงัโรงงาน

  อ้อยโรงงาน

  สบัปะรดปัตตาเวีย

  ถัว่เหลือง

  ถัว่เขียว

ปฏิทินสินค้าเกษตรท่ีส าคญัรายเดือน ปีเพาะปลกู 2564/65

6,171,197    

26,806,578  

4,847,846    

34,068,005  

92,049,459  

ชนิดสินค้า ปี 2564

  ข้าวนาปี

  ข้าวนาปรงั

1,222,069    

1,555,360    

1,252,086    

252,006       

265,084       

ปี 2565

25,074         

4,825,907    

19,061,392  

18,689         

1,735,028    

21,234         

108,474       

43,817         

42,268         

285,785       

106,457       

742              

679,232       

35,513         

15,814,577  

1,927.79      

15,317.85    

147,494       

62,565         

137,736       

33,507         

110,860       
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	 การผลิตพืชไร่ในปี	2565 ภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปริมาณนํ้าเหมาะสมต่อการเพาะปลูก 

โดยเฉพาะออ้ยโรงงาน และขา้วนาปรงั ทีม่ปีรมิาณผลผลติเพ่ิมข้ึนมาก ยกเว้น มันสาํปะหลังโรงงาน ถ่ัวเขียว 

ถัว่เหลอืง สบัปะรดปัตตาเวยี และข้าวนาปี มีผลผลิตลดลง เนือ่งจากไดร้บัผลกระทบจากอทุกภยั ประกอบกบั 

ต้นทุนการผลิตท่ีปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งขาดแคลนเทคโนโลยีและแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ส่งผลให้ 

การผลิตลดลง

	 ข้าวรวม	ปี	2565 ผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยข้าวนาปรังมีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณนํ้าในอ่างเก็บนํ้า 

และแหล่งนํ้าธรรมชาติมีเพียงพอ เกษตรกรจึงกลับมาเพาะปลูกข้าวนาปรังในพื้นท่ีเดิมที่เคยปล่อยว่าง  

ประกอบกับเกษตรกรบางสว่นปลกูทดแทนข้าวนาปทีีไ่ดรั้บผลกระทบจากอทุกภัย สว่นขา้วนาปมีีผลผลติลดลง

เลก็นอ้ย เนือ่งจากแหลง่ผลติในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืประสบอุทกภยัในช่วงเดอืนสงิหาคม-ตลุาคม 2565  

ซึ่งเป็นช่วงใกล้เก็บเก่ียวผลผลิต ทําให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ ประกอบกับบางพื้นท่ีเกษตรกรปรับเปลี่ยน 

ไปปลูกพืชอื่น เช่น อ้อยโรงงาน และมันสําปะหลังโรงงาน ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า มีต้นทุนตํ่ากว่า  

และทําการเกษตรแบบผสมผสาน

 พืชตระกูลถั่ว	 ปี	 2565 ผลผลิตลดลง โดยถั่วเขียวและถั่วเหลืองมีผลผลิตลดลง เน่ืองจากต้นทุน 

การผลิตสูง ประกอบกับขาดแคลนเทคโนโลยีและแรงงานในการเก็บเก่ียวผลผลิต เกษตรกรจึงลด 

เนื้อที่เพาะปลูกลง และปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชผัก สําหรับถั่วลิสง

มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาอยู่ในเกณฑ์ดี อีกทั้งนโยบายส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งจูงใจให้เกษตรกร

ขยายเนือ้ที่เพาะปลูก สว่นผลผลิตภาพรวมทัง้ประเทศลดลงตามเนือ้ทีเ่พาะปลกูของถั่วเขยีว และถั่วเหลอืง

	 พืชไร่อื่น	 ๆ	 ปี	 2565 ผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอ้อยโรงงาน มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาดี  

ประกอบกบันโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มสง่เสรมิชาวไรอ่อ้ยทีต่ดัออ้ยสดจงูใจใหเ้กษตรกรขยายเนือ้ทีเ่พาะปลกู  

อีกทัง้การเลอืกใชท้อ่นพนัธุ ์การดแูลรกัษาทีด่ขีึน้ สภาพอากาศเอือ้อาํนวย ปรมิาณนํา้เหมาะสมตอ่การเพาะปลกู  

ไม่มีโรคและแมลงรบกวน ส่งผลให้ต้นอ้อยแตกกอและการเจริญเติบโตดี สําหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

มผีลผลติเพิม่ขึน้ เนือ่งจากปรมิาณนํา้ฝนเหมาะสม ประกอบกับมรสุมในฤดูกาลทีผ่่านมาส่งผลใหมี้ปรมิาณน้ํา 

ในแหลง่กกัเกบ็เพยีงพอตอ่การเพาะปลกู และเกษตรกรมคีวามชาํนาญในการกําจดัโรคและแมลงศตัรูพชืมากข้ึน  

ส่วนมันสำาปะหลังโรงงาน	 และสับปะรดปัตตาเวีย มีผลผลิตลดลงตามเนื้อที่เก็บเก่ียวที่ลดลง เนื่องจาก 

เนื้อที่เพาะปลูกมันสําปะหลังโรงงานประสบอุทกภัยในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2564 จากอิทธิพล 

ของพายุเตี้ยนหมู่ ทําให้หัวมันสําปะหลังโรงงานบางพื้นที่เสียหายสิ้นเชิง ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ สําหรับ 

สับปะรดปัตตาเวีย มีผลผลิตลดลงจากต้นทุนการผลิตที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นจากราคาปุ๋ยเคมีปรับเพ่ิมขึ้น  

เกษตรกรจึงเน้นดูแลพื้นท่ีเดิมแทนการขยายเนื้อที่เพาะปลูก แม้ว่าราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ในเกณฑ์ด ี

ก็ตาม ประกอบกับเกษตรกรบางรายปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น เช่น มันสําปะหลังโรงงาน ขา้วโพดเลี้ยงสัตว์  

ทุเรียน เงาะ และยางพารา



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.

อุบลราชธานี		นครราชสีมา		สุรินทร์

ร้อยเอ็ด		ศรีสะเกษ

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพาะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมากช่วงเดือนที่เพาะปลูกมาก

ปี 2564 แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2565

หน่วย: ร้อยละ

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวนาปีของประเทศไทย

ปีเพาะปลูก 2564/65              

9

> 2,000,000

800,001 - 2,000,000

200,001 - 800,000

≤  200,000

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

0.02 34.61 35.17 17.98 8.24 2.38 1.03 0.22 0.10 0.21 0.04      

 0.11 6.02 7.51     8.87 65.48 9.14 1.81 0.57 0.20 0.21 0.08



หมายเหตุ: 1.	การผลิต	ข้อ	1-4			ปีเพาะปลูก	2565/66	ข้อมูลพยากรณ์	ณ	เดือนมีนาคม	2566			

	 2.	ราคาข้าวนาปี	หมายถึง	ราคาเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักข้าวเปลือกเจ้านาปีความชื้น	15%	ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ	100%	และข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดยาว	

 

ที่มา:   1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา		2/	สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย		3/	กรมศุลกากร		4/	สมาคมพ่อค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และพืชพันธุ์ไทย		 	

หมายเหตุ: 1.	การผลิต	ข้อ	1-4	ปีเพาะปลูก	2564/65	ข้อมูลพยากรณ์	ณ	เดือนกุมภาพันธ์	2565		 	 	 	

	 2.	ปีเพาะปลูก	2562/63	2563/64	2564/65	หมายถึง	ปี	2562	2563	2564	 	 	 	 	

10

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

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)  4,548,731   4,581,603   4,576,412 
 2. เนื้อที่เพาะปลูก (ล้านไร่) 62.44 63.01 62.92
		 2.1	 ข้าวเจ้าหอมมะลิ	 24.65	 24.73	 24.68
		 2.2	 ข้าวเจ้าหอมอื่น	ๆ	 3.73	 3.99	 3.99
	 2.3	 ข้าวเจ้าปทุมธานี	1	 1.84	 1.87	 1.88
		 2.4	 ข้าวเจ้าอื่น	ๆ	 15.53	 15.76	 15.75
		 2.5	 ข้าวเหนียว	 16.68	 16.66	 16.62
 3. ผลผลิตข้าวเปลือก (ล้านตัน) 26.42 26.81 26.70
	 3.1	 ข้าวเจ้าหอมมะลิ	 8.47	 8.57	 8.41
	 3.2	 ข้าวเจ้าหอมอื่น	ๆ		 1.51	 1.61	 1.65
	 3.3	 ข้าวเจ้าปทุมธานี	1	 1.22	 1.24	 1.25
	 3.4	 ข้าวเจ้าอื่น	ๆ	 8.97	 9.10	 9.24
	 3.5	 ข้าวเหนียว	 6.26	 6.28	 6.16
 4. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่) ความชื้น 15% 423 425 424
		 4.1	 ข้าวเจ้าหอมมะลิ	 343	 347	 341
		 4.2	 ข้าวเจ้าหอมอื่น	ๆ	 406	 404	 414
		 4.3	 ข้าวเจ้าปทุมธานี	1	 660	 662	 666
		 4.4	 ข้าวเจ้าอื่น	ๆ	 578	 577	 586
	 4.5	 ข้าวเหนียว	 375	 377	 371
 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 9,277 9,440 10,583
	 5.1	 ข้าวเจ้าหอมมะลิ	 10,823	 10,983	 12,335
		 5.2	 ข้าวเจ้าปทุมธานี	1	 6,937	 7,190	 8,304
		 5.3	 ข้าวเจ้าอื่น	ๆ	 7,836	 8,034	 9,159
	 5.4	 ข้าวเหนียว	 	9,499		 	9,599		 	10,614	
 6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน) 8,986 8,362 10,208
		 6.1	 ข้าวเจ้าหอมมะลิ	 10,623	 10,040	 13,263
	 6.2	 ข้าวเจ้าปทุมธานี	1	 9,660	 9,132	 10,072
		 6.3	 ข้าวเจ้าอื่น	ๆ	 8,253	 7,986	 9,182
		 6.4	 ข้าวเหนียว	 10,071	 7,925	 9,839
 7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) -290  -1,078  -376 
	 7.1	 ข้าวเจ้าหอมมะลิ	 -200		 -943		 928	
	 7.2	 ข้าวเจ้าปทุมธานี	1	 2,723		 1,942		 1,768	
	 7.3	 ข้าวเจ้าอื่น	ๆ	 417		 -49		 23.51	
		 7.4	 ข้าวเหนียว	 572		 -1,673		 -775	
 8. มาตรฐาน   
  8.1 มาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
	 	 8.1.1	 มาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย	(2546)	มาตรฐานข้าวหอมไทย	(2551)	มาตรฐานข้าวกล้องงอก	(2555)		มาตรฐานข้าว	(2555)	 	
	 	 8.1.2	 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำาหรับข้าว	(2551)	การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำาหรับข้าวหอมมะลิไทย	(2552)		การปฏิบัติที่ดีสำาหรับ 
	 	 	 โรงสีข้าว	(2553)	เกษตรอินทรีย์เล่ม	4	:	ข้าวอินทรีย์	(2553)	การปฏิบัติที่ดีสำาหรับการผลิต	ข้าวกล้องงอก	(2555)   
 8.2 มาตรฐานกระทรวงพาณิชย์   
							 มาตรฐานสินค้าข้าว	(2540)	มาตรฐานข้าวหอมมะลิ	(2544)	มาตรฐานข้าวปทุมธานี	(2547)	มาตรฐานสินค้า	ข้าวขาว		 	
 

การผลิต
 รายการ 2563/64 2564/65 2565/66

การผลิต
	 ข้าวนาปี	 ปีเพาะปลูก	 2565/66	 เนื้อที่เพาะปลูกลดลงจากปี	 2564/65	 เนื่องจากแหล่งผลิตทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และภาคใต้ลดเนื้อที่เพาะปลูกลง	บางส่วน 
ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่ได้รับผลตอบแทนดีกว่า	เช่น	อ้อยโรงงาน	ทำาการเกษตรแบบผสมผสาน	บางแหล่งปลูกพืชอื่นที่มีต้นทุนตำ่ากว่า	และดูแลง่ายกว่า	เช่น	มันสำาปะหลัง
โรงงาน	แมแ้หลง่ผลติทางภาคเหนอื	และภาคกลางเนือ้ทีเ่พาะปลกูจะเพิม่ขึน้	ในพืน้ทีน่าทีป่ลอ่ยว่างเมือ่ปทีีผ่า่นมา	แตเ่พิม่ขึน้ไมม่ากเนือ่งจากตน้ทนุการผลติสงูขึน้	จากราคาปุย๋	 
สารเคมี	และนำ้ามันเชื้อเพลิง	จึงทำาให้ภาพรวมทั้งประเทศเนื้อที่เพาะปลูกลดลง
	 สำาหรบัผลผลติตอ่ไรล่ดลง	เนือ่งจากแหลง่ผลิตภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืประสบอทุกภยัในชว่งเดอืนปลายเดอืนสงิหาคม	และประสบอุทกภยัในเดอืนกนัยายน-ตลุาคม	2565	 
มากกว่าปีท่ีแล้ว	 ซึ่งข้าวอยู่ในช่วงใกล้เก็บเกี่ยว	 มีนำ้าท่วมขังนาน	 ทำาให้ต้นข้าวล้มและเน่า	 ไม่สามารถเก็บเก่ียวได้	 ประกอบกับเกษตรกรบางส่วนลดการดูแลรักษา 
เพราะราคาปัจจัยการผลิตสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 ส่งผลให้ภาพรวมผลผลิตทั้งประเทศลดลงจากปีที่แล้ว	 แต่ลดลงไม่มากเนื่องจากแหล่งผลิตทางภาคเหนือ	 และภาคกลาง	 
ปีนี้ปลูกข้าวไม่ไวต่อแสงมีการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยการเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เร็วขึ้น	ทำาให้ความเสียหายน้อยกว่าปีที่แล้ว	



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.

สุพรรณบุรี	พระนครศรีอยุธยา		

พิษณุโลก	พิจิตร	นครสวรรค์

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพาะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมากช่วงเดือนที่เพาะปลูกมาก

ปี 2564 แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2565

หน่วย: ร้อยละ

ปีเพาะปลูก 2564/65              

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 500,000

100,001  500,000

10,001 - 100,000

≤ 10,000

ไม่มีเนื้อที่เพาะปลูก

15.92 36.85 30.44 9.53 5.36 1.50 0.31 0.09

 7.33 32.30 32.79 15.74 7.74 3.54 0.37 0.17 0.02

11



12

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

หมายเหตุ: 1.	การผลิต	ข้อ	1-4	ปีเพาะปลูก	2564/65	ข้อมูลเบื้องต้น	ปีเพาะปลูก	2565/66	ข้อมูลพยากรณ์	ณ	เดือนมีนาคม	2566	 	

		 2.	ปีเพาะปลูก	2563/64	2564/65	2565/66	หมายถึง	ปี	2564	2565	2566	 	

การผลิต
 รายการ 2563/64 2564/65 2565/66 

การผลิต

	 ข้าวนาปรัง	ปีเพาะปลูก	2565/66	เนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นจากปีเพาะปลูก	2564/65	เนื่องจากปริมาณนำ้าในอ่างเก็บนำ้าส่วนใหญ่

และปริมาณนำ้าตามแหล่งนำ้าตามธรรมชาติมีมากกว่าปีที่แล้ว	ซึ่งเป็นผลมาจากในช่วงเดือนกันยายน	มีพายุโนรู	เข้าประเทศไทย	ทำาให้

มีฝนตกหนัก	และปริมาณนำ้าฝนสูงกว่าปกติ	ประกอบกับเกษตรกรบางส่วนปลูกชดเชยข้าวนาปีที่เสียหายจากนำ้าท่วม	โดยขยายเนื้อที่

เพาะปลูกเพิ่มขึ้นในพื้นที่นาที่เคยปล่อยว่าง	

	 สำาหรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	เนื่องจากมีปริมาณนำ้าเพียงพอต่อการเพาะปลูก	และการเจริญเติบโตของต้นข้าวดีขึ้น	

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)  487,923  527,016  598,479 

 2. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)  8,342,709  9,547,390  11,341,450 

										2.1		ข้าวเจ้าปทุมธานี	1 	591,390	 	706,509	 	839,219	

										2.2		ข้าวเจ้าอื่น	ๆ 	6,756,624	 	7,876,124	 	9,440,622	

										2.3		ข้าวเหนียว 	994,695	 	964,757	 	1,061,609	

 3. ผลผลิตข้าวเปลือก (ตัน)  5,310,446  6,171,197  7,354,381 

										3.1		ข้าวเจ้าปทุมธานี	1 	393,258	 	477,437	 	569,557	

										3.2		ข้าวเจ้าอื่น	ๆ 	4,337,101	 	5,136,165	 	6,165,218	

										3.3		ข้าวเหนียว 	580,087	 	557,595	 	619,606	

 4. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่) ความชื้น 15%  637  646  648 

										4.1		ข้าวเจ้าปทุมธานี	1 	665	 	676	 	679	

										4.2		ข้าวเจ้าอื่น	ๆ 	642	 	652	 	653	

										4.3		ข้าวเหนียว 	583	 	578	 	584	

 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)  7,639  8,407  8,880 

										5.1		ข้าวเจ้าปทุมธานี	1 	7,632	 	8,356	 	8,835	

										5.2		ข้าวเจ้าอื่น	ๆ 	7,710	 8,486 8,984

										5.3		ข้าวเหนียว 	7,184	 7,764 8,078

 6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)  8,640  8,754 	9,016	

										6.1		ข้าวเจ้าปทุมธานี	1 	9,980	 	9,797	 	9,939	

										6.2		ข้าวเจ้าอื่น	ๆ 	8,640	 	8,754	 	9,016	

										6.3		ข้าวเหนียว 	10,390	 	8,967	 	9,110	

 7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)  1,001  347  136 

										7.1		ข้าวเจ้าปทุมธานี	1 	2,348	 	1,441	 	1,104	

										7.2		ข้าวเจ้าอื่น	ๆ 	930	 	268	 	32	

										7.3		ข้าวเหนียว 	3,206	 	1,203	 	1,032	
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ที่มา: 1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา			2/	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร			3/	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 	

1. การค้าของโลก (ล้านตันข้าวสาร) 1/  45.37  52.06  56.43 

2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)  12.60  14.00  15.63 

3. ใช้ในประเทศ (ล้านตันข้าวสาร) 12.30 12.70 12.80

4. ส่งออก 2/

	 ปริมาณ	(ล้านตันข้าวสาร) 5.74 6.29 7.70

	 มูลค่า	(ล้านบาท) 116,045 109,771 138,452

		 4.1	 ข้าวคุณภาพดี	(ล้านตันข้าวสาร) 3.30 3.78 5.10

		 	 ข้าวหอมมะลิ 1.45 1.43 1.57

		 	 ข้าว	100%-5% 1.85 2.35 3.53

		 4.2	 ข้าวคุณภาพปานกลาง	-	ตำ่า	(ล้านตันข้าวสาร) 0.71 0.68 0.74

		 4.3	 ข้าวนึ่ง	(ล้านตันข้าวสาร) 1.45 1.52 1.51

		 4.4	 ข้าวเหนียว	(ล้านตันข้าวสาร) 0.28 0.31 0.35

 5. ราคาส่งออก 3/

		 5.1	 ข้าวหอมมะลิ	100%	(ใหม่)		(บาท/ตัน) 31,342 23,868 29,484

		 	 (ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน) 1,009 756 846

		 5.2	 ข้าวขาว	5%	(บาท/ตัน) 15,525 14,442 15,184

		 	 (ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน) 500 458 436

		 5.3	 ข้าวขาว	25%	(บาท/ตัน) 15,039 14,127 14,936

		 	 (ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน) 488 451 431

		 5.4	 ข้าวนึ่ง	5%	(บาท/ตัน) 15,442 14,247 15,144

		 	 (ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน) 	497	 	452	 	435	

		 5.5	 ข้าวเหนียวเมล็ดยาว	10%	(บาท/ตัน) 	32,753	 	21,588	 	23,303	

		 	 (ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน) 	1,054	 	684	 	671	

 6. คู่ค้าที่สำาคัญ

		 6.1	 ข้าวคุณภาพดี	

		 	 ข้าวหอมมะลิ สหรัฐอเมริกา	ฮ่องกง	จีน	แคนาดา	เซเนกัล

		 	 ข้าว	100%,	5% อิรัก	ญี่ปุ่น	จีน	สหรัฐอเมริกา	แองโกลา

		 6.2	 ข้าวคุณภาพปานกลาง	-	ตำ่า โมซัมบิก	จีน	แคเมอรูน	เซเนกัล	ปาปัวนิวกินี

		 6.3	 ข้าวนึ่ง แอฟริกาใต้	เบนิน	เยเมน	บังกลาเทศ	แคเมอรูน

 7. คู่แข่งที่สำาคัญ

		 7.1	 ข้าวคุณภาพดี สหรัฐอเมริกา	เวียดนาม	อินเดีย	ปากีสถาน

		 7.2	 ข้าวคุณภาพปานกลาง	-	ตำ่า เวียดนาม	ปากีสถาน	อินเดีย

		 7.3	 ข้าวนึ่ง สหรัฐอเมริกา	ปากีสถาน	อินเดีย	

 การค้า
 รายการ     2563/64      2564/65      2565/66

การค้าข้าว
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การตลาด

มาตรการ

	 1.	การใช้ในประเทศ	 ปี	 2565/66	 มีการใช้ในประเทศ	 16.88	 ล้านตันข้าวเปลือก	 ลดลงจากปี	 2564/65	 ร้อยละ	 4.59	

เนือ่งจากความตอ้งการใชเ้พ่ือการบรโิภค	และอตุสาหกรรมลดลงจากสถานการณโ์รคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	หรอืโรคโควดิ-19	 

ทีม่กีารระบาดอยา่งต่อเนือ่งจนถงึป	ี2565	สง่ผลใหน้กัทอ่งเทีย่วลดการเดนิทางทอ่งเทีย่ว	ทำาให้ร้านอาหาร/โรงแรม	ลดการสำารอง 

ข้าวรวมท้ังวตัถดุบิเพ่ือการประกอบอาหาร	อยา่งไรกต็าม	สถานการณ์การบรโิภคในประเทศมแีนวโนม้ปรบัตวัดขีึน้จากการทอ่งเทีย่ว 

ช่วงวันหยุดเทศกาลปลายปี	2565	ต่อเนื่องปี	2566						

	 2.	การส่งออกในปี	2566	สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย	คาดว่าไทยจะส่งออกได้ประมาณ	8	ล้านตันข้าวสาร	เนื่องจากปริมาณ

ผลผลติมแีนวโน้มเพิม่ขึน้	ขณะท่ีเนือ้ท่ีเพาะปลกูขา้วในประเทศผูผ้ลติท่ีสำาคญัของโลกเผชิญกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ	 

ประกอบกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฟื้นตัว	จึงส่งผลให้ข้าวไทยเป็นที่ต้องการมากขึ้น	อย่างไรก็ตาม	ต้องติดตามสถานการณ์

คา่เงนิบาทท่ีขณะนีม้คีวามผนัผวนและมีแนวโนม้แขง็ค่าขึน้	ซึง่อาจจะสง่ผลใหค้วามสามารถในการแขง่ขนัดา้นราคาของขา้วไทย 

ลดลงได้ในปี	2566

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	ปีการผลิต	2565/66		

	 1.	 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว	 ปีการผลิต	 2565/66	 รอบท่ี	 1	 ดำาเนินการในเนื้อที่เพาะปลูก

ข้าวทั่วประเทศ	 เกษตรกรที่มีสิทธิได้รับการชดเชย	 ต้องเป็นเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี	 ปีการผลิต	 

2565/66	(รอบที่	1)	กับกรมส่งเสริมการเกษตร	โดยกำาหนดชนิดข้าว	ราคา	และปริมาณประกันรายได้	(ณ	ราคาความชื้นไม่เกิน	 

15%)	ดังนี้	 (1)	ข้าวเปลือกหอมมะลิ	ราคาประกันตันละ	15,000	บาท	ครัวเรือนละไม่เกิน	14	ตัน	(2)	ข้าวเปลือกหอมมะลิ 

นอกพื้นที่	ราคาประกันตันละ	14,000	บาท	ครัวเรือนละไม่เกิน	16	ตัน	(3)	ข้าวเปลือกเจ้า	ราคาประกันตันละ	10,000	บาท	 

ครัวเรือนละไม่เกิน	30	ตัน	(4)	ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี	ราคาประกันตันละ	11,000	บาท	ครัวเรือนละไม่เกิน	25	ตัน	และ	 

(5)	ข้าวเปลือกเหนียว	ราคาประกันตันละ	12,000	บาท	ครัวเรือนละไมเกิน	16	ตัน		

	 2.	มาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว	ปีการผลิต	2565/66	ประกอบด้วย	(1)	โครงการสินเชื่อ

ชะลอการขายข้าวเปลือก	ปีการผลิต	2565/66	(2)	โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร	

ปีการผลิต	2565/66	และ	(3)	โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก	ปีการผลิต	2565/66	

	 3.	โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	ปีการผลิต	2565/66	

สถานการณ์การตลาดและมาตรการข้าว



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพาะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมากช่วงเดือนที่เพาะปลูกมาก

มี.ค.

ปี 2564 แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

เพชรบูรณ์	
นครราชสีมา	

ตาก	น่าน	ลพบุรี

ปี 2565

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 2564/65              

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 300,000

100,001-300,000

50,001-100,000

≤ 50,000

ไม่มีเนื้อที่เพาะปลูก

0.13 3.28 12.59 41.83 27.81 3.40 0.56 0.09 5.01 4.11 1.00 0.19  

 0.01 0.56 4.84 11.14 13.88 38.36 18.40 1.54 0.19 6.18 4.29 0.61 



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

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ที่มา:   1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา		2/	สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย		3/	กรมศุลกากร		4/	สมาคมพ่อค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และพืชพันธุ์ไทย   

หมายเหตุ: 1.	การผลิต	ข้อ	1-4	ปีเพาะปลูก	2564/65	ข้อมูลเบื้องต้น	ปีเพาะปลูก	2565/66	ข้อมูลพยากรณ์	ณ	เดือนมีนาคม	2566    

 2.	ปีเพาะปลูก	2563/64	2564/65	2565/66	หมายถึง	ปี	2563	2564	2565

	 3.	ปี	2563/64	มีการปรับข้อมูล       

การค้า
 รายการ 2563 2564 2565

การผลิต
 รายการ 2563/64 2564/65 2565/66

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 462,863 448,232 444,253

2. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 7,082,788 6,824,580 6,764,210

										รุ่น	1 6,366,961 6,120,908 6,076,591

										รุ่น	2 715,827 703,672 687,619

3. ผลผลิต (ตัน) 4,990,207 4,847,846 4,895,904

										รุ่น	1 4,435,655 4,302,921 4,350,803

										รุ่น	2 554,552 544,925 545,101

4. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่)  705 710 724

										รุ่น	1 697 703 716

										รุ่น	2 775 774 793

5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 6,320 6,810 7,470

										รุ่น	1 6,260 6,570 7,360

										รุ่น	2 6,890 8,650 8,360

6. ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์	ความช้ืน	14.5% 7,694 8,693 10,189

7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 1,374 1,883 2,719

8. มาตรฐาน

ตามประกาศกรมการค้าภายใน	เรื่องการกำาหนดมาตรฐานการหักลดนำ้าหนัก

เมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีความชื้น	ลงวันที่	4	กันยายน	2540

1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/  184.07  193.84  181.02 

2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)  0.0004  0.0137  0.0006 

3. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน) 2/  8.34  8.57  8.11 

4. นำาเข้า 3/

ปริมาณ		(ตัน) 	1,587,753	 1,834,021	 1,476,016	

มูลค่า	(ล้านบาท) 	8,687.96	 12,722.79	 15,022.42	

5. ส่งออก 3/  

ปริมาณ		(ตัน) 	631	 	26,479	 	977	

มูลค่า	(ล้านบาท) 	6.41	 	256.79	 	11.17	

6. ราคาส่งออก 4/ 

(ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน) 	286.41	 	309.75	 	356.29	

(บาท/ตัน) 	8,943	 	10,063	 	12,351	

7. คู่ค้าที่สำาคัญ สปป.ลาว	ไต้หวัน	อินโดนีเซีย	ญี่ปุ่น		

8. คู่แข่งที่สำาคัญ สหรัฐอเมริกา	บราซิล	อาร์เจนตินา	ยูเครน			
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 การผลิต การตลาด มาตรการ

	 ขา้วโพดเลีย้งสตัว	์ปเีพาะปลูก	2565/66	เนือ้ทีเ่พาะปลูก 

ลดลงจากปี	 2564/65	 โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น	 1	 ลดลง	

เนื่องจากราคาปุ๋ยเคมีและเมล็ดพันธุ์ปรับตัวสูงข้ึนอย่าง 

ต่อเนื่อง	 ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นมาก	 เกษตรกร 

จึงปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนทดแทน	 เช่น	 มันสำาปะหลัง 

โรงงานที่ใช้ปุ๋ยน้อยกว่าและราคาอยู่ในเกณฑ์ดี	 และ 

ปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงานในบางพื้นที่	 เนื่องจากราคา 

อ้อยปรับตัวสูงขึ้นและมีการส่งเสริมโดยเอกชน	 ส่วนเนื้อที่ 

เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น	 2	 ลดลง	 เน่ืองจากปีน้ี 

นำา้ในแหลง่กักเกบ็มปีรมิาณมากกว่าปทีีผ่า่นมา	ทำาใหเ้กษตรกร

ปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าวนาปรังที่ใช้ต้นทุนตำ่ากว่า	 ในขณะที่

ขา้วโพดเลีย้งสตัวม์แีนวโนม้ตน้ทุนเพ่ิมมากขึน้ทำาให้เกษตรกร

ได้รับผตอบแทนลดลง

	 สำาหรบัผลผลติตอ่ไรท่ัง้รุน่	1	และรุน่	2	เพิม่ขึน้เนือ่งจาก

ในปีนี้มีปริมาณนำ้าฝนเหมาะสม	 รวมทั้งมีมรสุมในฤดูกาล 

ท่ีผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณนำ้าในแหล่งกักเก็บเพียงพอ 

ต่อการเพาะปลูก	และเกษตรกรมีความชำานาญในการกำาจัด

โรคและแมลงศัตรูพืชมากขึ้น	 เมื่อมองในภาพรวมผลผลิต 

เพิ่มขึ้น	เนื่องจากผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้นทั้งสองรุ่น

	 ปี	 2565	 ความต้องการใช้ภายใน

ประเทศลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ	 

5.37	 เนื่องจากในช่วงต้นปีเกิดปัญหา

โรคระบาดในสกุร	และขา้วโพดเลีย้งสตัว์ 

มีราคาสูง	ตามราคาตลาดโลกที่ปรับตัว 

สูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้ง 

ระหว่างรัสเซีย	-	ยูเครน	ผู้ประกอบการ 

จึงปรับเปล่ียนไปใช้วัตถุดิบทดแทนที่มี 

ในประเทศเพิม่ขึน้	เชน่	รำาขา้ว	ปลายขา้ว	

และมันเส้น	 ที่มีราคาถูก	 เพื่อเป็นการ 

ลดต้นทุนการผลิต

	 1.	มาตรการการส่งออก	ผู้ส่งออกต้องจด

ทะเบียนเป็นผู้ส่งออกซึ่งสินค้ามาตรฐานและ

มีหนังสือรับรองมาตรฐาน	 ประกอบพิธีการ

ตรวจปลอ่ยหากสง่ออกทางดว่นทา่เรอืกรงุเทพ	 

แหลมฉบัง	และมาบตาพุด

	 2.	การดูแลความเป็นธรรมในการซื้อขาย

ขา้วโพดเลีย้งสตัว์	กำาหนดใหผู้ร้บัซือ้แสดงราคา										

ณ	 จุดรับซื้อ	 ที่ความชื้น	 14.5%	 และ	 30%	

พร้อมแสดงตารางการเพิ่ม	 -	 ลด	 ราคาตาม

เปอรเ์ซน็ตค์วามชืน้	และกำาหนดใหใ้ชเ้ครือ่งชัง่ 

นำ้าหนัก/เครื่องวัดความชื้นที่ได้มาตรฐาน

	 3.	การดแูลความสมดลุ	โดยใหผู้ป้ระกอบการ 

แจง้ปริมาณการครอบครอง	การนำาเข้า	สถานท่ี 

เก็บและการตรวจสอบสต็อก	 ให้เป็นไปตาม

ประกาศคณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสินคา้ 

และบริการ	(กกร.)	ของกระทรวงพาณิชย์ 

  



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำาปะหลังโรงงานของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมาก

4.61 6.12 9.76 18.29 21.15 19.44 7.53 4.18 2.42 1.69 2.06 2.75 นครราชสีมา	

กำาแพงเพชร	ชัยภูมิ	

กาญจนบุรี

อุบลราชธานี

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 2564 ปี 2565

ปีเพาะปลูก 2564/65              
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 300,000

100,001-300,000

50,001-100,000

≤ 50,000

ไม่มีเนื้อที่เพาะปลูก



  การผลิต การตลาด มาตรการ
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ปลูก: ตลอดปี   
เก็บเกี่ยว: ต.ค.-ก.ย. (ม.ค.-มี.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)  มันสำาปะหลังโรงงาน

ที่มา:    1/	องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ			2/	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 

หมายเหตุ: 1.	ปีเพาะปลูก	2562/63		2563/64		2564/65	หมายถึง	ปี	2563		2564		2565	 	 	

	 2.	n.a.	หมายถึง	ยังไม่มีข้อมูล																					 	 	

								มันสำาปะหลังโรงงาน	ปี	2565	เนื้อที่เก็บเกี่ยว 

ลดลง	 จากปี	 2564	 เนื่องจากเนื้อที่เพาะปลูก 

มันสำาปะหลังโรงงานประสบอุทกภัยในช่วงเดือน 

กนัยายน-ตลุาคม	2564	จากอทิธพิลของพายเุตีย้นหมู	่

ทำาใหหั้วมนัสำาปะหลงัโรงงานบางพืน้ทีเ่สยีหายสิน้เชงิ	 

ไมส่ามารถเก็บเกีย่วได	้เกษตรกรสว่นใหญป่ลอ่ยพืน้ที่

ว่างเปล่าเพื่อรอปลูกใหม่ในฤดูกาลหน้า	 นอกจากน้ี	 

ราคาอ้อยโรงงาน	 และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปรับตัว 

สงูขึน้จากปีทีแ่ลว้จงูใจใหเ้กษตรกรบางสว่นทีเ่คยปลกู 

อ้อยโรงงาน	 และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กลับไปปลูกพืช 

ดังกล่าว		

									สำาหรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	เนื่องจากสภาพ

อากาศเอ้ืออำานวย	 ปริมาณนำ้าฝนเหมาะสมต่อการ

เจริญเติบโต	 ประกอบกับเกษตรกรส่วนใหญ่สามารถ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำาปะหลัง	

(Cassava	Mosaic	Disease:	CMD)	ไดด้	ีโดยใชท้อ่นพนัธุ ์

สะอาดปลอดโรคจากภาครฐั	อกีทัง้เกษตรกรบางส่วน 

ที่เคยประสบปัญหาโรคใบด่างมันสำาปะหลังเปลี่ยน 

ไปปลูกพันธุ์ที่ทนทานต่อโรค	 เช่น	 เกษตรศาสตร์	 50	 

หว้ยบง	60	ระยอง	72	สว่นผลผลติรวมลดลงตามเนือ้ที ่

เก็บเกี่ยวที่ลดลง	

	 ผลผลิตมันสำาปะหลังเข้าสู่กระบวนการ

แปรรูปทัง้หมด	เพือ่ใชเ้ปน็วตัถดุบิในอตุสาหกรรม 

ต่อเนื่อง	 โดยผลผลิตประมาณ	 ร้อยละ	 58	

แปรรูปเป็นแป้งมันสำาปะหลังและแป้งดัดแปร	

ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ	42	แปรรูปเป็นมันเส้น	

มันอัดเม็ด	และเอทานอล	

					ในปี	2565	ความต้องการใช้มันสำาปะหลัง

ภายในประเทศประมาณร้อยละ	 26	 ที่เหลือ	

ร้อยละ	 74	 เป็นการส่งออก	 ตลาดส่งออก 

ที่สำาคัญของไทยได้แก่	จีน

	 ราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลัง	 

ปี	2565	ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี	2564	ทั้งราคา 

สง่ออกมนัเสน้	มนัอดัเมด็	และแปง้มนัสำาปะหลงั	

เนือ่งจากความตอ้งการผลติภณัฑ์มนัสำาปะหลงั

ของตลาดตา่งประเทศยงัมตีอ่เนือ่ง	และผลจาก

สถานการณค์วามขัดแยง้ระหวา่งรสัเซีย-ยเูครน

ทียื่ดเย้ือทำาใหธ้ญัพชืโลกขาดแคลน	ส่งผลใหเ้กดิ

ความตอ้งการเพิม่ปรมิาณสำารองธญัพชืเพ่ือการ

บริโภคและทดแทนธัญพืชที่ราคาสูง	 มีการใช้ 

มนัสำาปะหลังเป็นวตัถดุบิเพ่ือใช้ในอตุสาหกรรม

อาหารและอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น

มาตรการจัดการโรคใบด่างมันสำาปะหลัง	ปี	2565	และระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	2566	-	2570)							
	 1.	มาตรการสร้างการรับรู้	
									สรา้งสือ่ทีท่นัสมยัและดงึดดูความสนใจ	เพิม่ศกัยภาพใหก้บัเจ้าหนา้ทีแ่ละเกษตรกร
โดยการถ่ายทอดความรู้	สร้างภาคีเครือข่าย	และประชาสัมพันธ์
	 2.	มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาด
	 	 สำารวจติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชอย่างสมำ่าเสมอ	 จัดทำาแปลง
ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช	เฝ้าระวังการระบาดของไวรัสใบด่างจากพื้นที่ปลูกใกล้เคียง
และพืชอาศัยชนิดอื่น	 ๆ	 ส่งเสริมและรณรงค์ให้เกษตรกรใช้พันธุ์ทนทานต่อโรคใบด่าง 
มันสำาปะหลัง	 เช่น	 เกษตรศาสตร์	 50	ห้วยบง	60	ระยอง	72	และพันธุ์อื่น	ๆ	ที่ได้รับ 
การรับรองจากหน่วยงานราชการ
	 3.	 มาตรการควบคุมการระบาด
	 	 ทำาลายเม่ือพบร่องรอยการเข้าทำาลาย	 หรือพบระบาด	 บังคับใช้มาตรการ 
ทางกฎหมาย	เพื่อควบคุมและจำาากัดพื้นที่ระบาดของศัตรูพืช
	 4.	 มาตรการให้ความช่วยเหลือ
			 	 กรณีเกิดความเสียหายสิ้นเชิงจากการระบาดของโรคใบด่างมันสำาปะหลัง	 
ดำาเนินการตามขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง
	 5.	มาตรการวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการในระยะยาว
									มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 เพ่ือการพัฒนาพันธ์ุ 
มันสำาปะหลังต้านทานโรคใบด่างมันสำาปะหลัง	ให้ผลผลิตสูง	เปอร์เซ็นต์แป้งสูง
	 6.	 มาตรการการติดตามและประเมินผล
	 	 มุ่งเน้นการติดตามการขับเคลื่อนและประเมินผลการดำาเนินงาน	 เพื่อปรับแก้ 
ในส่วนที่ยังเป็นปัญหาและอุปสรรคได้ทันท่วงที

การค้า
 รายการ 2563 2564 2565

การผลิต
 รายการ 2562/63 2563/64 2564/65

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 587,754 760,228 738,153

2. เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)  8,918,250 10,406,314  9,921,058 

3. ผลผลิต (ตัน) 28,999,122 35,094,485 34,068,005 

4. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่) 3,252 3,372 3,434

5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 1,830 1,836 1,877

6. ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)

หัวมันสำาปะหลังสดคละ 1,880 2,034 2,309

หัวมันสำาปะหลังสด	(แป้ง	25%) 2,034 	2,265	 2,655

7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 50 198 432

8. มาตรฐาน

	 8.1.	ผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลัง	(มันเส้น/มันอัดเม็ด)

	 	 8.1.1	 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่	มอก.	330/2523

	 	 8.1.2	 ประกาศกระทรวงพาณิชย์	 เร่ือง	 กำาหนดให้ผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลัง 

	 	 	 เป็นสินค้ามาตรฐาน	 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลัง	 (ฉบับท่ี	 4)	 

	 	 	 พ.ศ.	2545	

	 8.2	 แป้งมันสำาปะหลัง

	 	 ประกาศกระทรวงพาณชิย์	เร่ือง	กำาหนดใหแ้ป้งมนัสำาปะหลงัเป็นสนิคา้มาตรฐาน	 

	 	 และมาตรฐานสินค้าแป้งมันสำาปะหลัง	พ.ศ.	2549

1. การคา้ของโลก (ลา้นตันหัวมนัสด) 1/ 34.92 n.a. n.a.

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

3. ใช้ในประเทศ (ล้านตันหัวมันสด) 11.97 12.05 12.66

4. ส่งออก 2/

	 4.1	มันเส้น

	 	 ปริมาณ	(ตัน) 3,068,617 5,304,986 5,853,024

		 	 มูลค่า	(ล้านบาท) 21,425 41,338 51,254

	 4.2	มันสำาปะหลังอัดเม็ด

		 	 ปริมาณ	(ตัน) 12,241 22,108 77,597

		 	 มูลค่า	(ล้านบาท) 110 206 754

		 4.3	แป้งมันสำาปะหลัง

		 	 ปริมาณ	(ตัน) 2,781,870 3,683,341 3,758,915

		 	 มูลค่า	(ล้านบาท) 36,106 53,364 63,652

5. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 2/

		 5.1	มันเส้น	 7,382 8,196 9,370

		 5.2	มันสำาปะหลังอัดเม็ด	 9,626 9,888 12,095

		 5.3	แป้งมันสำาปะหลัง 13,843 15,360 17,403

6. คู่ค้าที่สำาคัญ 

		 6.1	มันเส้น 	จีน

		 6.2	มันสำาปะหลังอัดเม็ด 	เนเธอร์แลนด์	จีน	ญี่ปุ่น	

		 6.3	แป้งมันสำาปะหลัง 	จีน	อินโดนีเซีย	ไต้หวัน	มาเลเซีย

7. คู่แข่งที่สำาคัญ 	เวียดนาม	



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทย

18.62      

18.62						 34.24 27.73 17.94 1.45 0.02

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมาก

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 2564 แหล่งเพาะปลูก 
5 อันดับแรก

ปี 2565

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

กำาแพงเพชร	นครสวรรค์	

อุดรธานี	นครราชสีมา	

กาญจนบุรี		

19

ปีเพาะปลูก 2564/65              

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 300,000

100,001-300,000

50,001-100,000

≤ 50,000

ไม่มีเนื้อที่เพาะปลูก



 การผลิต การตลาด มาตรการ

20

ปลูก:  ต.ค.-ก.ค.   

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

ที่มา:  		1/	สำานักงานคณะกรรมการอ้อยและนำ้าตาลทราย			2/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา			3/	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

หมายเหตุ: 		1.	ปีเพาะปลูก	2562/63	2563/64	2564/65	หมายถึง	ปี	2563	2564	2565	 	 	 	 	 	

	 2.	อัตราแปลง	:		อ้อยสด	1,000	กก.	=	นำ้าตาล	107	กก.			 	 	 	 	 	 	

การค้า
 รายการ 2563 2564 2565 

การผลิต
 รายการ 2562/63 2563/64 2564/65

1. จำานวนเกษตรกร (ราย) 1/ 474,744 465,661 420,087

2. เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)1/ 10,713,345 9,283,258 9,531,690

3. ผลผลิต (ตัน)1/ 75,970,209 66,946,219 92,049,459

		 ผลผลิตนำ้าตาล	(ตัน) 8,128,812	 	7,152,247	 	9,849,292	

4. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่)  7,091  7,212  9,657 

5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 1/ 1,262 999 993

6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน) 673 873 1,034

		 6.1	ราคาอ้อยขั้นต้น	ณ	หน้าโรงงาน	1/ 	750	 	920	 	1,070	

		 6.2	ราคาอ้อยขั้นสุดท้าย	ณ	หน้าโรงงาน	1/ 833 1,002 1,106

7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) -589 -126 41

8. มาตรฐานการผลิตนำ้าตาล 1/

		 8.1	ประกาศคณะกรรมการอ้อยและนำ้าตาลทราย	ฉบับที่	2/2537

		 8.2	ประกาศคณะกรรมการอ้อยและนำ้าตาลทราย	ฉบับที่	8/2539

		 8.3	ประกาศคณะกรรมการอ้อยและนำ้าตาลทราย	ฉบับที่	1/2543

	 อ้อยโรงงาน	 ปีเพาะปลูก	 2564/65	

เนื้อที่เก็บเกี่ยวเพ่ิมข้ึนจากปีเพาะปลูก	

2563/64	 เนื่องจากราคาอ้อยโรงงาน 

เพิ่มสูงขึ้น	และทางภาครัฐให้ความสำาคัญ

ทางด้านสิ่งแวดล้อม	 โดยมีนโยบาย 

ช่วยเหลือชาวไร่อ้อยให้ตัดอ้อยสดให้มี

รายได้มากกว่าตัดอ้อยไฟไหม้	 จึงจูงใจ 

ให้เกษตรกรขยายเนื้อที่ เพาะปลูก 

เพิ่มขึ้น	

	 สำาหรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	เนื่องจาก

สภาพอากาศเอ้ืออำานวย	 ปริมาณนำ้า 

เพียงพอต่อการเพาะปลูก	เกษตรกรดูแล

รักษาดี	 จัดหาแหล่งนำ้าและบำารุงใส่ปุ๋ย 

ดีขึ้น	 มีการเลือกใช้ท่อนพันธุ์ท่ีดีเพ่ิมขึ้น	

ประกอบกับไม่มีโรคแมลงรบกวน	ทำาให้

การแตกกอและการเจริญเติบโตของ 

ต้นอ้อยดีขึ้น	

	 1.	ปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อราคาอ้อยขั้นต้น

และราคาอ้อยขั้นสุดท้ายของอุตสาหกรรมอ้อย

และนำ้าตาลทรายของไทย	คือ	ราคานำ้าตาลทราย 

ในตลาดโลก	ราคานำา้มนัดิบในตลาดโลก		และอตัรา

แลกเปลีย่นเงนิบาทตอ่ดอลลารส์หรฐัฯ	เนือ่งจาก

ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกนำ้าตาลทรายรายใหญ่ 

อันดับ	 2	 ของโลกรองจากบราซิล	 นอกจากนี้	 

ราคานำา้ตาลทรายในตลาดโลกยงัสง่ผลตอ่เสถยีรภาพ

ของอตุสาหกรรมอ้อยและนำา้ตาลทราย	เน่ืองจาก

ผลผลิตนำ้าตาลทรายของไทยกว่าร้อยละ	 75	 

ส่งออกไปตลาดต่างประเทศ							

	 2.	สถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ของประเทศคู่ค้า

และประเทศคู่แข่งที่สำาคัญของไทย	 ก็มีผลต่อ

อุตสาหกรรมอ้อยและนำ้าตาลทรายของไทย	เช่น	 

ป	ี2566	ปรมิาณการผลติและการสง่ออกนำา้ตาลทราย 

ของอินเดียมีแนวโน้มน้อยกว่าที่คาดการณ์

ไว้เบื้องต้น	 หรือความต้องการนำ้าตาลของจีน 

ในปีเพาะปลูก	 2565/66	 จะเพิ่มขึ้นจาก 

การเปิดประเทศจีนเมื่อต้นปี	 2566	 ซึ่งอาจจะ 

ทำาให้มีการนำาเข้านำ ้าตาลและนำ ้าเชื ่อมเพิ ่มขึ ้น	

	 1.	 การยกเว้นอากรสำาหรับรถตัดอ้อยที่มีขนาด	 300	 แรงม้า 

ขึน้ไป	เครือ่งอดัใบออ้ย	และเครือ่งกวาดใบออ้ย	ไมว่่าจะอยูพ่กัิดใด 

ก็ตาม	 โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำาหนด	 

ตามประกาศกระทรวงการคลัง	 เรื่อง	 การยกเว้นอากรศุลกากร

สำาหรับเครื่องจักรกลการเกษตร

	 2.	 โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย	 

สำาหรับบริหารจัดการแหล่งนำ้าและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร

ในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและแก้ไขปัญหา 

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก	(PM2.5)	ปี	2565	-	2567	เพื่อให้เกษตรกร/

กลุ่มเกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้	 โดยภาครัฐ 

รบัภาระชดเชยดอกเบีย้ให	้ธ.ก.ส.	รอ้ยละ	3	ตอ่ป	ี(แทนเกษตรกร)	

และร้อยละ	2	ต่อปี	(แทนกลุ่มเกษตรกร)	

	 3.	 การกำาหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปีเพาะปลูก	

2565/66	ในอัตรา	1,080	บาทต่อตันอ้อย	ณ	ระดับความหวานที่	 

10	ซี.ซี.เอส

1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 2/ 53.42 63.51 67.84

2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%) 12.53 5.89 14.74

3. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน) 2.31 2.29 2.50

4. ส่งออก 3/   

 4.1 นำ้าตาลทรายดิบ	 	 	

   ปริมาณ	(ตัน)	 3,105,802	 1,676,580	 3,538,703

   มูลค่า	(ล้านบาท)	 28,252	 20,343	 52,966

  4.2 นำ้าตาลทรายขาว	 	 	

   ปริมาณ	(ตัน)	 2,406,190	 1,888,848	 2,929,031

   มูลค่า	(ล้านบาท)	 27,628	 28,156	 54,861

 5. ราคาส่งออก 3/   

  5.1 นำ้าตาลทรายดิบ	(บาท/ตัน)	 9,096	 12,133	 14,968

   (ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน)	 291.83	 381.53	 430.41

  5.2 นำ้าตาลทรายขาว	(บาท/ตัน)	 11,482	 14,906	 18,730

  (ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน)	 	368.36		 	468.70		 	538.60	

 6. คู่ค้าที่สำาคัญ  อินโดนีเซีย	เกาหลีใต้	กัมพูชา	ลาว	มาเลเซีย	 	

 7. คู่แข่งที่สำาคัญ บราซิล	อินเดีย	ออสเตรเลีย		 	



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดปัตตาเวียของประเทศไทย

6.03 7.50 7.81 9.77 15.18 13.21 7.35 4.02 4.84 7.86 10.23 6.20 ประจวบคีรีขันธ์		ราชบุรี	

เพชรบุรี	พิษณุโลก	

ระยอง

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมาก

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 2565
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 30,000

10,001-30,000

2,001-10,000

≤ 2,000

ไม่มีเนื้อที่เพาะปลูก



 

 การผลิต การตลาด มาตรการ

บรรจุภาชนะอัดลม

22

ปลูก:  ตลอดปี   

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

ที่มา: 1/		The	International	Trade	Centre	(https://www.trademap.org	,	ก.พ.	63)							2/	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร		   

หมายเหตุ:	 1.	การผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2565	ข้อมูลเบื้องต้น	 2.	การค้าของโลก:	เฉพาะสับปะรดบรรจุภาชนะอัดลม	(ข้อมูลประมาณการ)	 	 	 	

	 3.	n.a.	หมายถึง	ยังไม่มีข้อมูล	 4.	อัตราแปลง:	4.1	สับปะรดสด	5	กก.	 =	 สับปะรดแห้ง/กวน	1	กก.					 	 	 	

	 	 	 	 4.2	สับปะรดสด	3.33	กก.	 =	 สับปะรดบรรจุภาชนะอัดลม	1	กก.		 	 	 	

	 	 		 	 4.3	สับปะรดสด	4	กก.	 =	 นำ้าสับปะรด	1	กก.	 	 	 	

	 	 		 	 4.4	สับปะรดสด	2.5	กก.	 =	 สับปะรดแช่แข็ง	1	กก.	 	 	 	

การค้า
 รายการ 2563 2564 2565

การผลิต
 รายการ 2563 2564 2565

1. การค้าของโลก (ล้านตัน)1/ n.a. n.a. n.a.
2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%) n.a. n.a. n.a.
3. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน) 0.45 n.a. n.a.
4. ส่งออก 2/

	 4.1	 สับปะรดบรรจุภาชนะอัดลม
		 	 ปริมาณ	(ตัน) 290,578 367,624 393,594
		 	 มูลค่า	(ล้านบาท) 10,799 14,293 16,221
		 4.2	นำ้าสับปะรด
		 	 ปริมาณ	(ตัน) 41,934 55,879 64,758
		 	 มูลค่า	(ล้านบาท) 2,017 3,048 4,471
		 4.3	 สับปะรดทำาไว้ไม่ให้เสียโดยใช้ 

	 	 นำ้าตาล
		 	 ปริมาณ	(ตัน) 18,806 20,376 18,889
		 	 มูลค่า	(ล้านบาท) 2,089 2,204 2,152
		 4.4	 ผลิตภัณฑ์อื่น	ๆ
		 	 ปริมาณ	(ตัน) 10,040 13,178 35,334
		 	 มูลค่า	(ล้านบาท) 270 443 1,025
5. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 2/

		 5.1	 สับปะรดบรรจุภาชนะอัดลม 37,163 38,879 41,212
		 5.2	นำ้าสับปะรด 48,095 54,553 69,046
		 5.3	 สับปะรดทำาไว้ไม่ให้เสียโดยใช้ 

	 	 นำ้าตาล

111,099 108,182 113,933

6. คู่ค้าที่สำาคัญ
		 6.1	 สับปะรดบรรจุภาชนะอัดลม	 	สหรัฐอเมริกา	รัสเซีย	เยอรมนี	

		 6.2	นำ้าสับปะรด	 	เนเธอร์แลนด์	สหรัฐอเมริกา	สเปน

		 6.3	 สับปะรดทำาไว้ไม่ให้เสีย	 สหรัฐอเมริกา	รัสเซีย	จีน

	 	 โดยใช้นำ้าตาล

7. คู่แข่งที่สำาคัญ	 ฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย	

	 1.	 สับปะรดเป็นสินค้าที่พึ่งพิงตลาดต่างประเทศ	 เนื่องจากผลผลิต 
ร้อยละ	 70	 เข้าสู่กระบวนการแปรรูปเพื่อส่งออก	 ผลิตภัณฑ์สำาคัญ	 ได้แก่	 
สับปะรดกระปอ๋ง	และนำา้สบัปะรด	ความผนัผวนของราคาจำาหนา่ยในตลาดโลก	
ส่งผลต่อราคาผลผลิตภายในประเทศ
	 2.	 ผลกระทบจากโรคโควิด-19	ตั้งแต่ปี	2563	ทำาให้ผู้ประกอบการโรงงาน
แปรรูปบางส่วนหยุดดำาเนินกิจการ	 ส่งผลต่อความสามารถนำาเข้าวัตถุดิบ 
ของอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรด
	 3.	 โรงงานแปรรูปสับปะรดส่วนใหญ่ผลิตแบบมีสัญญาล่วงหน้าและส่งออก
ผ่านนายหน้า	(Broker)	ส่งผลต่อราคารับซื้อวัตถุดิบในประเทศ																																														
	 4.	 ปี	 2564	 จากโรคโควิด-19	 ทำาให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว	 เกิดปัญหา 
ด้าน	Logistic	ด้านแรงงาน	รวมทั้งรสนิยมการบริโภคสับปะรดสดและนำ้าผลไม้
แบบคั้นสดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น		
	 5.	 ราคาจำาหน่ายสูงกว่าประเทศคู่แข่ง	 (ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย)	 
เนื่องจาก	 รูปแบบการผลิต	 รูปแบบการจำาหน่าย	 สิทธิพิเศษทางภาษี	 (GSP)	
รวมทั้งผลจากค่าเงินบาท
	 6.	 ในปี	 2565	 การส่งออกของสับปะรดสดของไทยเพิ่มขึ้น	 โดยเฉพาะ
สับปะรดภูแล	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการส่งออกไปประเทศมาเลเซีย	และจีน	

	 1.	 (ร่าง)	 แผนพัฒนาด้านสับปะรด	 

พ.ศ.	2566	–	2570	ครอบคลมุด้านการผลิต	 

การแปรรูป	และการตลาด	

	 2.	 บริหารจัดการ	Supply	ให้สมดุล

กับ	 Demand	 สอดคล้องกับนโยบาย	 

“การตลาดนำาการผลิต”	และบูรณาการ

เช่ือมโยงกบัแผนปฏิบติัการด้านสบัปะรด	

พ.ศ.	2564	-	2565	โดยคณะกรรมการ

เพือ่แกไ้ขปญัหาเกษตรกรอนัเนือ่งมาจาก

ผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด	 (คพจ.)	

บรหิารจดัการแบบเบด็เสรจ็ภายในจงัหวดั

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)  32,701  34,480  33,671 

2. เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)  449,777  459,394  451,301 

3. ผลผลิต (ตัน) 1,680,884 1,750,630  1,735,028 

4. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่)  3,737  3,811  3,845 

5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)  3,980  3,997  4,357 

6. ราคาทีเ่กษตรกรขายได ้(บาท/ตัน)

	 6.1	 สับปะรดโรงงาน	 	10,680	 	6,159	 	6,553	

	 6.2	 สับปะรดบริโภคสดคละ	 	13,921	 	9,510	 	10,073	

7. ผลตอบแทนสทุธสิับปะรดโรงงาน

 (บาท/ตัน)

6,700 2,162 2,195 

8. มาตรฐาน

	 8.1	มาตรฐานสินค้าเกษตรสับปะรด	มกอช.	4-2546

	 8.2	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสับปะรดในภาชนะบรรจุ	มอก.	51-2562

	 8.3	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสับปะรดเยือกแข็ง	มอก.	425-2525

	 8.4	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนำ้าผลไม้	:	นำ้าสับปะรด	มอก.	112-2562

	 8.5	มาตรฐานสินค้าเกษตร	การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำาหรับสับปะรด	

	 	 มกษ.	2508-2557

	 8.6	 แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร	หลักปฏิบัติสำาหรับการผลิต

	 	 สินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง	มกษ.9041(G)-2560

	 สับปะรดปัตตาเวีย	 ปี	 2565	 เนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลง 

จากปี	 2564	 เนื่องจากต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นจาก 

ราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับเพิ่มขึ้น	เกษตรกรจึงเน้นดูแลพื้นที่เดิม 

แทนการขยายเพิ่มพื้นท่ีปลูก	 แม้ว่าราคาที่เกษตรกร 

ขายได้อยู่ในเกณฑ์ดีก็ตาม	ประกอบกับเกษตรกรบางราย 

ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืน	 เช่น	 มันสำาปะหลังโรงงาน 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ทุเรียน	เงาะ	และยางพารา	

	 สำาหรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่แล้ว 

เนือ่งจากสภาพอากาศเอือ้อำานวย	มปีรมิาณนำา้ฝนเพยีงพอ 

ต่อการเจริญเติบโต	 แต่ผลผลิตรวมลดลงตามการลดลง 

ของเนื้อที่	 เนื่องจากในปี	 2565	 ปุ๋ยเคมีและสารบำารุง

ผลผลิตมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเกษตรกรจึงลดการใช้

สารดังกล่าวลง	และปรับเปลี่ยนไปใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทน



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพาะปลูก

ช่วงเดือนที่เพาะปลูกมาก

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 2565ปี 2564

แม่ฮ่องสอน		
ขอนแก่น	ชัยภูมิ	
สุโขทัย		น่าน

ปีเพาะปลูก 2564/65              

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมาก

0.99 9.42 7.83 6.59 1.08 0.01 4.71 53.85 15.27 0.25  

0.59 0.73 1.67 16.70 8.09 0.96 1.57 31.58 37.48 0.63
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 10,000

5,001-10,000

≤ 5,000

ไม่มีเนื้อที่เพาะปลูก



ถั่วเหลือง

ที่มา: 1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา			2/	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร  

หมายเหตุ: 1.	การผลิต	ข้อ	1-4	ปีเพาะปลูก	2564/65	ข้อมูลเบื้องต้น	ปีเพาะปลูก	2565/66	ข้อมูลพยากรณ์	ณ	เดือนมีนาคม	2566	

	 2.	ปีเพาะปลูก	2563/64	2564/65	2565/66	หมายถึง	ปี	2563	2564	2565	 	 	

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

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

การค้า
 รายการ 2563 2564 2565 

การผลิต
 รายการ 2563/64 2564/65 2565/66
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 การผลิต การตลาด มาตรการ

1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/ 165.55 157.13 164.32

2. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน) 4.07 4.02 3.04

3. นำาเข้า 2/

	 ปริมาณ		(ตัน) 4,044,716 3,996,772 3,022,180

	 มูลค่า		(ล้านบาท) 50,493 72,611 70,586

4. ส่งออก 2/

	 ปริมาณ		(ตัน) 1,718 942 935

	 มูลค่า		(ล้านบาท) 34 19 20

5. ราคา

	 5.1	 ราคานำาเข้า		(บาท/กก.)	2/ 12.51 18.15 23.22

	 5.2	 ราคาตลาดชิคาโก	 351.36 504.59 570.50

	 	 (ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน)	1/

 5.3	 ราคาตลาดชคิาโก	(บาท/กก.)	1/ 11.02 16.19 20.04

6. คู่ค้าที่สำาคัญ บราซิล		สหรัฐอเมริกา		แคนาดา

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 15,588 15,045 14,442

2. เน้ือท่ีเพาะปลูก (ไร่) 86,011 81,094 78,080

	 รุ่น	1 28,192 21,020 19,780

	 รุ่น	2 57,819 60,074 58,300

3. ผลผลิต (ตัน) 22,800 21,234 20,802

			 รุ่น	1 8,215 6,104 5,870

	 รุ่น	2 14,585 15,130 14,932

4. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่) 265 262 266

	 รุ่น	1 291 290 297

	 รุ่น	2 252 252 256

5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 15,960 16,370 16,960

	 รุ่น	1 14,680 14,590 15,490

	 รุ่น	2 16,710 17,270 17,720

 6. ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)

	 ถ่ัวเหลืองคละ 17,300 18,403 18,815

7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 1,340 2,033 1,855

	 ถัว่หลอืง	ปเีพาะปลกู	2565/66	เนือ้ทีเ่พาะปลกู

ลดลงจากปเีพาะปลกู	2564/65	เน่ืองจากถัว่เหลอืง

เปน็พชืทีด่แูลรักษายาก				ขาดแคลนเทคโนโลยแีละ

แรงงานทีช่ว่ยในการเกบ็เกีย่ว	ขาดแคลนเมลด็พนัธุ	์

ประกอบกับปัจจัยการผลิตมีราคาสูง	 เช่น	 ค่าปุ๋ย	 

ค่าเมลด็พนัธุ	์คา่แรงงานในการเก็บเก่ียว	และคา่ยา 

ปราบศัตรูพืช	 เป็นต้น	 ผลตอบแทนที่ได้รับไม่คุ้ม

กับการลงทุน	 เกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนไปปลูก 

พืชอื่น	เช่น	ข้าว	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ถั่วเขียว	พืชผัก	

บางส่วนปล่อยพื้นที่ว่างเปล่า	 และปลูกถ่ัวเหลือง

ไว้เพื่อทำาพันธุ์	

	 สำาหรบัผลผลติตอ่ไร	่ทัง้	2	รุน่	เพิม่ข้ึน	เนือ่งจาก

สภาพภมิูอากาศเอ้ืออำานวย	มกีารบรหิารจดัการนำา้ 

ที่เพียงพอต่อการเพาะปลูก	 และเกษตรกรดูแล 

รักษาดี	 แต่ภาพรวมผลผลิตทั้งประเทศลดลง 

ตามการลดลงของเนื้อที่เพาะปลูก

	 ปี	2565	มีความต้องการใช้ในประเทศ	3.04	

ล้านตัน	 ลดลงจาก	 4.02	 ล้านตัน	 ในปี	 2564	 

ร้อยละ	 24.38	 เนื่องจากผู้บริโภคยังจับจ่าย

ใช้สอยไม่มากนักจากการที่ราคาสินค้าอุปโภค

บริโภคหลายรายการปรบัราคาสงูข้ึน	ประกอบกบั 

ราคาถั่วเหลืองในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นมาก	

ทำาใหอ้ตุสาหกรรมทีใ่ชเ้มลด็ถัว่เหลอืงเปน็วัตถดิุบ

ชะลอการผลิตลง

	 ปี	 2565	 ผู้มีสิทธินำาเข้าจำานวน	 8	 สมาคม	 ได้แก่	 (1)	

สมาคมผู้ผลิตนำ้ามันถั่วเหลืองและรำาข้าว	(2)	สมาคมผู้ผลิต

อาหารสัตว์ไทย	(3)	สมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์	 

(4)	สมาคมปศสุตัวไ์ทย	(5)	สมาคมผูค้า้สนิคา้เกษตรกับประเทศ

เพือ่นบา้น	(6)	สมาคมการคา้สนิคา้เกษตรและอตุสาหกรรม

แปรรูป	(7)	สมาคมผู้ผลิตอาหารสำาเร็จรูป	และ	(8)	สมาคม

การค้าผู้ผลิตอาหารจากถั่วเหลืองไทย

	 ทั้งนี้	 ขอให้ผู้มีสิทธินำาเข้ารับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองท่ีผลิตได้

ในประเทศในราคาตามกลไกตลาด	แตไ่มต่ำา่กวา่ราคาขัน้ตำา่ 

ตามชั้นคุณภาพ	ดังนี้	

 ชั้นคุณภาพ ณ ไร่นา  ณ หน้าโรงงาน กทม.

  (บาท/กก.) (บาท/กก.)

สกัดนำ้ามัน	 18.75	 19.50

ผลิตอาหารสัตว์	 19.00	 19.75

แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร	 21.00	 21.75



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเขียวของประเทศไทย

เพชรบูรณ์	สุโขทัย

ชัยนาท	นครสวรรค์	

สระบุรี

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.

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพาะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมากช่วงเดือนที่เพาะปลูกมาก

หน่วย: ร้อยละ

ปีเพาะปลูก 2564/65          

ปี 2565ปี 2564

5.95 0.82 2.84 22.35 9.99 1.20 3.70 19.33 29.00 4.19 0.61 0.02 

 2.82 2.91 1.89 5.59 17.71 9.86 0.84 5.12 37.05 14.23 1.94      0.04

25

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 10,000

5,001-10,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพาะปลูก

แหล่งเพาะปลูก 

5 อันดับแรก



ถั่วเขียว

ที่มา : 1/	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    

หมายเหตุ : 1.	การผลิต	ข้อ	1-3	ปีเพาะปลูก		2565/66	ข้อมูลพยากรณ์	ณ	เดือนมีนาคม	2566	 	 	

	 2.	ปีเพาะปลูก	2563/64	2564/65	2565/66	หมายถึง	ปี	2563	2564	2565    

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.   

การค้า
 รายการ 2563 2564 2565 

การผลิต
 รายการ 2563/64 2564/65 2565/66
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 การผลิต การตลาด มาตรการ

1. ใช้ในประเทศ (ตัน)  128,608  127,598  111,124 

2. นำาเข้า 1/

	 ปริมาณ	(ตัน) 37,105 50,935 33,472

	 มูลค่า	(ล้านบาท) 1,069 1,314 1,061

3. ส่งออก 1/

	 ปริมาณ	(ตัน) 18,558 31,811 28,037

	 มูลค่า	(ล้านบาท) 	636	 	1,151	 	1,038

4. ราคา (บาท/กก.) 1/

	 4.1	 ราคานำาเข้า						 28.81 25.80 31.70

	 4.2	 ราคาส่งออก			 34.26 36.18 37.03

 5. คู่ค้าที่สำาคัญ เมียนมา	สหรัฐอเมริกา	อินโดนีเซีย

 6. คู่แข่งที่สำาคัญ เมียนมา	อินเดีย	จีน

1. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 773,772 743,180 701,931

2. ผลผลิต (ตัน) 110,060 108,474 105,689

3. ผลผลิตต่อไร่ (กก, ต่อไร่.) 142 146 151

4. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)  17,302  17,160  17,050 

5. ราคาทีเ่กษตรกรขายได ้(บาท/ตนั)

 	 ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ 23,554 24,114 27,819

6. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 6,252 6,954 10,769

	 ถัว่เขยีว	ปเีพาะปลกู	2565/66	เน้ือทีเ่พาะปลกู 

ลดลงจากปเีพาะปลกู	2564/65	เนือ่งจาก

ต้นทุนการผลิตสูง	 และประสบปัญหา 

การขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกีย่วผลผลติ

	 สำาหรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มข้ึน	 เนื่องจาก

สภาพอากาศเอื้ออำานวยต่อการเพาะปลูก	

ไม่ประสบภาวะภัยแล้ง	 และมีปริมาณนำ้า 

เพียงพอตอ่การเพาะปลกู	สำาหรบัภาพรวม 

ผลผลิตทั้งประเทศลดลงตามการลดลง 

ของเนื้อที่เพาะปลูก				

	 ปี	2565	มีความต้องการใช้ถั่วเขียว 

ภายในประเทศ	111,124	ตนั	เพือ่ผลติ 

วุ้นเส้นและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป	

โดยมีปริมาณการส่งออก	28,037	ตัน	

ไปยงัประเทศคูค้่าสำาคญั	ไดแ้ก่	เมยีนมา	

สหรัฐอเมริกา	และอินโดนีเซีย

	 1.	โครงการสง่เสรมิการเพิม่ประสทิธภิาพ 

การผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคง 

ด้านอาหาร	เพื่อพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์

พืชตระกูลถั่วชุมชน	 และสามารถกระจาย

เมล็ดพันธุ์ดีเข้าสู่ระบบการผลิตในชุมชน

และตลาดเมล็ดพันธุ์ของไทย	

	 2.	 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ

แปลงใหญ	่เพ่ือใหเ้กษตรกรรวมกลุม่กันและ

บริหารจัดการร่วมกัน	 ลดต้นทุนการผลิต	 

และมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วลิสงของประเทศไทย
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แหล่งเพาะปลูก 5 อันดับแรก

ลำาปาง	แม่ฮ่องสอน	เชียงใหม่	

ขอนแก่น	สกลนคร

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพาะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมากช่วงเดือนที่เพาะปลูกมาก

ปี 2564 ปี 2565

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 2564/65          

> 1,000

201-1,000

≤  200

ไม่มีเนื้อที่เพาะปลูก

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

	18.76	 20.35	 8.50	 10.23	 5.78	 2.18	 2.21	 11.81	 15.30	 3.41	 1.24	 0.23							

				2.26	 19.76	 17.29	 9.97	 8.06	 7.21	 0.37	 2.23	 12.12	 18.42	 1.72	 0.59



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.    

ที่มา: 1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา			2/	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร	     

หมายเหตุ: 1.	การผลิต	ข้อ	1-3	ปีเพาปลูก	2565/66	ข้อมูลพยากรณ์	ณ	เดือนมีนาคม	2566

	 2.	ปีเพาะปลูก	2563/64	2564/65	2565/66	หมายถึง	ปี	2563	2564	2565			 	 	 	 	 	

การค้า
 รายการ 2563 2564 2565

การผลิต
 รายการ 2563/64 2564/65 2565/66

28

 

 

 การผลิต การตลาด มาตรการ

 1. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 87,026 70,265 73,863

 2. ผลผลิต (ตัน) 29,299 25,074 26,597

 3. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่) 337 357 360

 4. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 17,320 16,860 17,230

 5. ราคาทีเ่กษตรกรขายได ้(บาท/ตนั)

						ถ่ัวลิสงเปลือกแห้งคละ 46,980 42,331 46,326

 6. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 29,660 25,471 29,096

1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/ 4.92 4.28 4.54

2. ใช้ในประเทศ (ตัน)  127,812  113,498  112,974 

3. นำาเข้า 2/

		 ปริมาณ	(ตัน) 	99,295	 	89,387	 	90,125	

		 มูลค่า	(ล้านบาท) 	2,282 	2,003 	2,029	

4. ส่งออก 2/

		 ปริมาณ	(ตัน) 	782	 	963	 	1,681	

		 มูลค่า	(ล้านบาท) 40 42 46

5. ราคา (บาท/กก.) 2/

		 5.1	ราคานำาเข้า	 22.98 32.53 32.85

		 5.2	ราคาส่งออก	 51.59 48.39 34.46

6. คู่ค้าที่สำาคัญ จีน	อินเดีย	เมียนมา

7. คู่แข่งที่สำาคัญ อาร์เจนตินา	อินเดีย	สหรัฐอเมริกา

	 ถ่ัวลิสง	 ปี	 2565/66	 เนื้อที่เพาะปลูก 

เพิ่มขึ้นจากปีเพาะปลูก	2564/65	 เนื่องจาก

ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี	 และมีนโยบายส่งเสริม 

การปลูกพืชฤดูแล้ง

	 สำาหรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	 เนื่องจาก 

ปริมาณนำ้าฝนเพียงพอต่อการเจริญเติบโต	 

ส่วนผลผลิตทั้งประเทศเพิ่มข้ึนตามการ 

เพิ่มขึ้นของเนื้อที่เพาะปลูก

	 ปี	2565	มีความต้องการใช้ถั่วลิสง 

ในประเทศ	112,974	ตนั	เพือ่การแปรรูป 

เป็นอาหารชนิดต่าง	 ๆ	 เช่น	 เนยถั่ว	 

ขนมขบเคี้ยว	 เป็นต้น	 และมีการนำาเข้า		 

90,125	 ตัน	 จากประเทศต่าง	 ๆ	 เช่น	 

จีน	อินเดีย		และเมียนมา						

	 1.	 โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลติพชืตระกลูถัว่เพือ่ความมัน่คงดา้นอาหาร	 

เพือ่พัฒนาศนูยผ์ลติเมลด็พนัธุพ์ชืตระกลูถัว่ชมุชน	 

และสามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ดีเข้าสู่ระบบ 

การผลิตในชุมชนและตลาดเมล็ดพันธุ์ของไทย					

	 2.	โครงการระบบสง่เสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ	่ 

เพื่อให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันและบริหารจัดการ 

ร่วมกัน	 ลดต้นทุนการผลิต	 และมีผลผลิต 

ต่อหน่วยเพิ่มขึ้น



ไม้ผลไม้ยืนต้น



 

สรุปสถานการณ์การผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น ปี 2565
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	 ยางพารา	ปี	2565 ผลผลิตลดลงตามการลดลงของเนื้อที่กรีดและผลผลิตต่อเนื้อที่กรีด เนื่องจาก 

แหล่งผลิตทางภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณฝนตกชุกตั้งแต่ต้นปี 2565  

ทาํใหจํ้านวนวนักรดีลดลง ประกอบกบัมกีารระบาดของโรคใบร่วงทําใหต้น้ยางไมส่มบูรณ์ ส่งผลให้ปริมาณนํา้ยาง 

ที่กรีดได้ลดลง

	 ปาล์มนำ้ามัน ปี	2565 ผลผลิตเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของเนื้อที่ให้ผลและผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล  

เนือ่งจากในชว่งปลายป ี2563 ถงึปลายปี 2564 มปีรมิาณนํา้ฝนมากข้ึน ประกอบกับราคาปาล์มน้ํามันทีเ่พิม่ข้ึน  

จูงใจให้เกษตรกรดูแลใส่ปุ๋ยดี ทําให้ต้นปาล์มมีความสมบูรณ์ ถึงแม้ว่าแหล่งผลิตสําคัญในภาคใต้มีจํานวน 

ทะลายป ี2565 ลดลงจากป ี2564 เลก็นอ้ย แต่ปริมาณฝนทีต่กอยา่งตอ่เนือ่งตัง้แตป่ลายป ี2564 ถงึป ี2565  

ทําให้ผลผลิตปาล์มนํ้ามันมีการกระจายตัวอย่างสมํ่าเสมอ ส่งผลให้นํ้าหนักทะลายเพิ่มขึ้น

 ไม้ผล	 ปี	 2565 ผลผลิตทุเรียนในภาพรวมเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มของเนื้อที่ให้ผล แต่ผลผลิตต่อไร่

ลดลง เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ส่งผลกระทบต่อต้นทุเรียนในช่วงออกดอก ทําให้แตกยอดอ่อน 

แทนการออกดอก ส่วนเงาะ	มังคุด	และลองกอง ผลผลิตลดลง ตามการลดลงของเนื้อที่ให้ผลและผลผลิต 

ต่อเนื้อที่ให้ผล เนื่องจากเกษตรกรโค่นไม้ผล 3 ชนิดนี้ เพื่อเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น เช่น ทุเรียน ประกอบกับ 

แหลง่ผลติในภาคใตมี้ฝนตกอยา่งตอ่เนือ่ง ทาํใหก้ารออกดอกและติดผลนอ้ยลง สาํหรบัลำาไย แมว้า่เนือ้ทีใ่หผ้ล 

จะเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยต่อการออกดอกและติดผลอ่อน ประกอบกับเกษตรกร 

ไม่มีแรงจูงใจในการดูแลรักษา ทําให้ต้นลําไยไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร ส่งผลให้ผลผลิตและผลผลิตต่อเนื้อที่ 

ใหผ้ลลดลง และในสว่นของลิน้จี ่ถงึแมว้า่เนือ้ท่ีให้ผลจะลดลง แตเ่นือ่งจากมอีากาศหนาวเยน็อยา่งตอ่เนือ่ง 

ในช่วงปลายปี 2564 ทําให้การออกดอกติดผลดี ส่งผลให้ผลผลิตและผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น

 มะพร้าว	 ปี	 2565 ผลผลิตเพิ่มขึ้นตามการเพ่ิมข้ึนของเนื้อท่ีให้ผลและผลผลิตต่อเน้ือท่ีให้ผล  

เน่ืองจากในช่วงปลายปี 2564 แหล่งผลิตสําคัญในภาคกลางและภาคใต้ มีสภาพอากาศเอื้ออํานวย  

และในปี 2565 ปริมาณนํ้าฝนดีกว่าปีที่ผ่านมา ทําให้ต้นมะพร้าวได้รับปริมาณนํ้าฝนเพียงพอ ประกอบกับ

การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชลดลง ส่งผลให้ต้นมะพร้าวสมบูรณ์ มีการติดจั่นและออกผลเพิ่มขึ้น 

	 กาแฟ ปี	2565 ผลผลิตลดลงตามการลดลงของเนื้อที่ให้ผลและผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล เนื่องจาก 

แหล่งผลิตใหญ่ทางภาคใต้ ต้นปาล์มนํ้ามันและทุเรียนที่ปลูกแซมไว้ในสวนกาแฟโตเต็มที่ เกษตรกร 

จึงทยอยโค่นต้นกาแฟออก ประกอบกับได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาในช่วงกาแฟออกดอก  

ทําให้ดอกร่วงและติดผลน้อย 



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทย

สุราษฎร์ธานี	สงขลา			

นครศรีธรรมราช	ตรัง	

ยะลา		

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมาก

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 2565

31

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 500,000

200,001-500,000

50,001-200,000

≤ 50,000

ไม่มีเนื้อที่เพาะปลูก

	11.42	 8.08	 3.54	 2.30	 5.32	 7.72	 8.95	 9.61	 10.17	 10.01	 9.83	 13.05



 

ยางพารา
ปลูก: ตลอดปี   

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

ที่มา: 1/องค์การยางระหว่างประเทศ		2/	กองการยาง	กรมวิชาการเกษตร	

 3/สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร			

 4/การยางแห่งประเทศไทย	 	 	

หมายเหตุ:	 1.	 การผลิต	ข้อ	1-5		ปี	2565	ข้อมูลพยากรณ์	ณ	เดือนมีนาคม	2566	 	

	 2.	 *	การค้าของโลกในปี	2565	เป็นค่าประมาณการ	 	 	

	 3.	 **		การส่งออกนำ้ายางข้นได้ปรับเป็นยางธรรมชาติแล้ว		

	 	 โดยนำาปริมาณส่งออก	คูณด้วย	0.6   

การค้า
 รายการ 2563 2564 2565

การผลิต
 รายการ 2563 2564 2565

32

 

 

 

การผลิต

การตลาด มาตรการ

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 1,700,602 1,682,638 1,667,652

2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) 24,753,253 24,466,804 24,089,607 

3. เนื้อที่กรีดได้ (ไร่) 21,984,446 21,975,567 21,928,410

4. ผลผลิตยางแผ่นดิบ (ตัน) 4,859,666 4,892,451 4,825,907

5. ผลผลิตยางแผ่นดิบต่อไร่ (กก. ต่อไร่) 221 223 220

6. ต้นทนุการผลติยางแผน่ดบิ (บาท/ตนั) 59,050 58,730 62,410

7. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)

		 7.1	ยางแผ่นดิบชั้น	3	 44,850 51,965 51,678

		 7.2	นำ้ายางสดคละ	 40,702 46,764 47,002

8. ผลตอบแทนสทุธยิางแผน่ดบิ (บาท/ตนั) -14,200 -6,765 -10,732

9. มาตรฐาน

		 9.1	ยางแผ่นดิบ:	 สำานักตลาดกลางยางพาราได้กำาหนดคุณภาพ	 ยางแผ่นดิบ	 

	 	 เป็น	 4	ชั้น	 ได้แก่	 ยางแผ่นดิบคุณภาพ	1	ยางแผ่นดิบคุณภาพ	2	ยางแผ่นดิบ 

	 	 คุณภาพ	3	ยางแผ่นดิบคุณภาพ	4	

		 9.2	 ยางแท่ง:	เอกสารวิชาการยางแท่งเอสทีอาร์	2/2538	สถาบันวิจัยยาง	

	 	 กรมวิชาการเกษตร

  
 1. การค้าของโลก * (ล้านตัน) 1/  9.89   10.48   10.44 
 2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)  38.28   39.47   41.09 
 3. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน) 2/  0.58   0.62   1.04 
 4. ส่งออก 3/   
		 ปริมาณ	(ตัน)	 	 3,735,499	 4,096,468	 4,411,808
		 มูลค่า	(ล้านบาท)	 181,934	 246,898	 281,201
	 4.1	 ยางแผ่นรมควัน	 	 	
		 	 ปริมาณ	(ตัน)	 379,330	 509,072	 456,133
		 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 20,184	 34,294	 30,071
		 4.2	 ยางแท่ง	 	 	
		 	 ปริมาณ	(ตัน)	 1,092,650	 1,658,651	 1,662,155
		 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 47,856	 90,102	 97,742
		 4.3	นำ้ายางข้น	**	 	 	
		 	 ปริมาณ	(ตัน)	 682,668	 705,016	 654,686
		 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 39,480	 49,045	 47,642
		 4.4	 ยางคอมพาวด์	 	 	
		 	 ปริมาณ	(ตัน)	 48,414	 54,927	 48,516
		 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 7,487	 10,761	 10,560
		 4.5	 ยาง	Mixture	 	 	
		 	 ปริมาณ	(ตัน)	 1,489,237	 1,106,541	 1,531,905
	 	 	มูลค่า	(ล้านบาท)	 65,538	 60,172	 92,583
		 4.6	 ยางอื่น	ๆ		 	
		 	 ปริมาณ	(ตัน)	 43,200	 62,261	 58,143
		 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 1,389	 2,524	 2,603
 5. ราคาส่งออก (บาท/กก.) 3/   
		 5.1	 ยางแผ่นรมควันชั้น	3		 54.71	 65.23	 66.23
		 5.2	 ยางแท่ง	 	 43.00	 53.77	 54.87
	 5.3	นำ้ายางข้น		 36.99	 43.71	 44.44
 6. ราคาตลาดล่วงหน้า (บาท/กก.) 4/   
		 6.1	 ยางแผ่นรมควันชั้น	3	(TOCOM)	 52.79	 65.31	 61.07
		 6.2	 ยางแผ่นรมควันชั้น	3	(SGX)	 54.37	 65.13	 62.39
 7. คู่ค้าที่สำาคัญ   
		 7.1	 ยางแผ่นรมควัน	 มาเลเซีย	จีน	ญี่ปุ่น	สหภาพยุโรป	
	 	 	 	 สหรัฐอเมริกา		 	
		 7.2	 ยางแท่ง	 	 จีน	สหภาพยุโรป	สหรัฐอเมริกา	ญี่ปุ่น		 	
		 7.3	นำ้ายางข้น		 มาเลเซีย	จีน		 	
		 7.4	 ยางคอมพาวด์	 จีน	สหรัฐอเมริกา	สหภาพยุโรป		 	
 8. คู่แข่งที่สำาคัญ 		 อินโดนีเซีย	เวียดนาม	มาเลเซีย		 		 ยางพารา	ปี	2565	 เนื้อที่กรีดได้ลดลง

จากปี	2564	เนื่องจากเกษตรกรโค่นต้นยาง

อายมุากทีใ่หผ้ลผลติไดน้อ้ย	แลว้ปรบัเปลีย่น

ไปปลูกพืชอื่นซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า	เช่น	

ไมผ้ล	ปาล์มนำา้มนั	และมนัสำาปะหลงั	เปน็ตน้		

	 สำาหรับผลผลิตต่อเนื้อที่กรีดได้ลดลง	

เนื่องจากแหล่งผลิตทางภาคใต้	 ภาคกลาง	

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีปริมาณฝน

ตกชกุตัง้แตต่น้ป	ี2565	ทำาใหจ้ำานวนวนักรดี 

ลดลง	 ประกอบกับยังมีการระบาดของ 

โรคใบร่วงทำาให้ตน้ยางไมส่มบูรณ	์ปรมิาณนำา้ยาง 

ท่ีกรีดได้ลดลง	 ส่งผลให้ภาพรวมผลผลิต 

ทั้งประเทศลดลงจากปีที่แล้ว

	 ความต้องการใช้ยางพาราของไทยเพิ่มข้ึน 

โดยผลิตภัณฑ์ยางในกลุ่มอุตสาหกรรมยางล้อ	 

ยางยืด	 ถุงมือยาง	 ที่มีปริมาณการใช้ยางพารา 

เพิม่ข้ึน	ในสว่นของการสง่ออกยางพารา	ในป	ี2565 

มีการส่งออกเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ	

7.70	 โดยมีการส่งออกเพ่ิมขึ้นในยางแท่งและ 

ยางผสมหรอืยางมกิซเ์จอร์	ในขณะทีย่างแผน่รมควนั	 

นำา้ยางข้น	และยางคอมปาวดม์ปีรมิาณการสง่ออก

ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	

	 คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ	 มีแนวทางมาตรการ 

เพือ่แกไ้ขปัญหายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร	ตัง้แตต่น้นำา้	คือ	

เกษตรกร	จนถงึปลายนำา้	คือ	ภาคอตุสาหกรรม	โดยมีโครงการประกัน

รายได้เกษตรกรชาวสวนยาง	ระยะที่	4	โดย	กยท.	เพื่อช่วยเหลือ 

เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะราคายางตกตำ่า	 และ

มาตรการด้านการตลาดและการแปรรปู	ได้แก	่โครงการสนบัสนนุ

สินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง	

โครงการสนบัสนนุสนิเชือ่สถาบันเกษตรกรแปรรปูยางพารา	โครงการ

สนบัสนนุสินเชือ่ผูป้ระกอบการผลติผลติภัณฑย์าง	โครงการสง่เสรมิ 

การใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ	 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็น 

เงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์	



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนำ้ามันของประเทศไทย

สุราษฎร์ธานี	

กระบี่		ชุมพร	

นครศรีธรรมราช	ตรัง

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมาก

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 2565

33

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 50,000

20,001-50,000

5,001-20,000

≤ 5,000

ไม่มีเนื้อที่เพาะปลูก

4.95	 6.24	 9.01	 8.90	 8.70	 8.11	 7.80	 8.61	 9.87	 10.09	 8.93	 8.79



ปาล์มนำ้ามัน

ที่มา: 1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา			2/	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร     

หมายเหตุ: 1.	 การผลิต	ข้อ	1-5	ปี	2565	ข้อมูลพยากรณ์	ณ	เดือนมีนาคม	2566	 	 	 	 	 	

	 2.	 *	รวมปริมาณการนำานำ้ามันปาล์มดิบไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า	ตามมาตรการปรับสมดุลนำ้ามันปาล์มในประเทศ	   

ปลูก: ตลอดปี   

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

การค้า
 รายการ 2563 2564 2565

การผลิต
 รายการ 2563 2564 2565

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 394,214 400,575 407,225

 2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)  6,221,870   6,296,151   6,408,140 

 3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่) 5,870,772 6,033,736 6,150,373

 4. ผลผลิต (ตัน) 16,221,974 16,903,728 19,061,392

 5. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่) 2,763 2,802 3,099

 6. ต้นทุนการผลิต  (บาท/ตัน) 3,040 3,070 3,520

 7. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

	 ปาล์มนำ้ามันทั้งทะลาย		 4,272	 6,499	 7,893

	 นน.>15	กก.ขึ้นไป							

 8. ผลตอบแทนสุทธิ  (บาท/ตัน) 1,232 3,429 4,373

 9. มาตรฐาน   

	 9.1	 นำ้ามันเพื่อการบริโภคประกาศสาธารณสุข	ฉบับที่	56	(2542)	184		(2542)	 	

	 	 234	(2544)	 	 	

	 9.2	 เชื้อเพลิง	B100	มาตรฐาน	EURO	BN	14214		 	

 

 1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/ 48.49 48.19 43.79

 2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%) 0.45 1.26 2.22

 3. ใช้ในประเทศ  (ล้านตัน)   

	 3.1	เพื่อการบริโภค	 1.16	 1.24	 1.25

	 3.2	ผลิตไบโอดีเซล	 1.50*	 1.15	 0.92

 4. นำาเข้า 2/   

	 ปริมาณ		(ตัน)	 91,272	 59,216	 60,765

	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 2,926	 2,461	 4,360

 5. ส่งออก 2/   

	 ปริมาณ		(ตัน)	 297,917	 789,495	 1,100,479

	 มูลค่า			(ล้านบาท)	 6,619	 30,190	 51,358

 6. ราคา 2/   

	 6.1	ราคานำาเข้า		(บาท/กก.)	 32.06	 41.55	 71.75

	 6.2	ราคาส่งออก	(บาท/กก.)	 22.22	 38.24	 46.67

 7. คู่ค้าที่สำาคัญ	 อินเดีย	มาเลเซีย	เมียนมา	เคนยา	

	 	 	 	 เนเธอร์แลนด์	 	

 8. คู่แข่งที่สำาคัญ	 อินโดนีเซีย		มาเลเซีย	กัวเตมาลา	โคลอมเบีย		

	 	 	 	 ปาปัวนิวกินี			 	
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   การผลิต การตลาด มาตรการ

	 ปาล์มนำ้ามัน	 ปี	 2565	 เนื้อที่ให้ผลเพิ่มข้ึน 

จากปี	 2564	 เนื่องจากปาล์มนำ้ามันที่ปลูกใหม่ 

ในปี	 2562	 ซ่ึงเกษตรกรขยายเน้ือที่โดยปลูก 

ในพื้นที่ว่างเปล่า	 และทดแทนพืชอื่นเริ่มให้ผล 

ผลิตได้ในปีนี้	

	 	 	 	 	 สำาหรับผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้น	 เนื่องจาก 

ปริมาณนำ้าฝนมากขึ้นในช่วงปลายปี	 2563	 

ถึงชว่งปลายป	ี2564	ประกอบกบัราคาปาลม์นำา้มนั 

ที่เพิ่มขึ้นเกษตรกรดูแลใส่ปุ๋ยดี	ทำาให้ปาล์มนำ้ามัน 

มีความสมบูรณ์	 ส่งผลให้ภาพรวมผลผลิต 

เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของเนื้อที่ให้ผล	

	 ปี	 	 2565	 มีความต้องการใช้นำ้ามันปาล์มดิบ 

เพือ่การบรโิภค	1.25	ลา้นตนั	สงูขึน้จาก	1.24	ลา้นตนั 

ในปี	2564	ร้อยละ	0.81	ในขณะที่มีความต้องการ

ใช้นำ้ามันปาล์มดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซล	0.92	ล้านตัน	

ลดลงจาก	1.15	ล้านตัน	ในปี	2564	ร้อยละ	20.00	

เนื่องจากภาครัฐประกาศปรับลดระดับสถานการณ์

แพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19	จากโรคตดิตอ่อนัตราย

เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง	ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2565	 

การดำาเนินชีวิตของประชาชนเข้าสู่ภาวะปกติ	 

ทำาให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น	 เช่น	 

การท่องเที่ยว	 การเดินทาง	 ส่งผลดีต่อธุรกิจ 

ร้านอาหาร	โรงแรม	ทำาใหค้วามตอ้งการใชน้ำา้มนัปาลม์

เพือ่การบรโิภคเพิม่ข้ึน	อยา่งไรกต็าม	จากสถานการณ์

ความขดัแยง้ระหวา่งยเูครนและรสัเซยี	กระทบตอ่ภาค

พลังงาน	ทำาให้ราคานำ้ามันดิบและราคานำ้ามันปาล์ม

ดิบที่นำามาผลิตไบโอดีเซล	 (บี100)	และนำ้ามันดีเซล

หมุนเร็วปรับตัวสูงขึ้น	ภาครัฐจึงมีมาตรการปรับลด

สัดส่วนการผสมนำ้ามันปาล์มในนำ้ามันดีเซลให้ลดลง	

จากเดมิเปน็นำา้มนัดเีซลหมนุเรว็	บ7ี	เปน็	นำา้มนัดเีซล

หมนุเรว็	บ5ี	เพือ่ลดตน้ทนุการผลติและราคาขายปลกี 

นำ้ามันดีเซลหมุนเร็วลง	 จึงส่งผลให้ความต้องการใช้

นำ้ามันปาล์มเพื่อผลิตไบโอดีเซลลดลง

	 คณะกรรมการนโยบายปาล์มนำ้ามันแห่งชาติ	 (กนป.) 

	มีมาตรการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มนำ้ามันและนำ้ามันปาล์ม		ดังนี้

	 1.	โครงการประกันรายได้ชาวสวนปาล์มนำ้ามัน	ปี	2564	-	

2565

	 2.	โครงการผลักดันการส่งออกนำ้ามันปาล์มเพื่อลดผลผลิต

ส่วนเกิน	ปี	2565	เป้าหมาย	150,000	ตันนำ้ามันปาล์มดิบ	เดิม	

ภายในเดือนกันยายน	 2565	 เป็น	 สิ้นสุดเดือนธันวาคม	 2565	 

ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำาหรับ 

การส่งออกเฉพาะนำ้ามันปาล์มดิบ	 ในอัตราไม่เกิน	 2.00	 บาท

ต่อกิโลกรัม	 เมื่อระดับสต็อกนำ้ามันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่า	

300,000	ตัน		

	 3.	มาตรการและแนวทางขบัเคลือ่นการเพ่ิมมลูคา่ปาลม์นำา้มนั 

และนำ้ามันปาล์ม	เดิมมีผลิตภัณฑ์เป้าหมาย	6	ผลิตภัณฑ์	ได้แก่	

ผลิตภัณฑ์สารหล่อล่ืนพ้ืนฐาน	 นำ้ามันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ	 

สารซักล้างท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 นำ้ามันหล่อลื่นและจาระบี

ชีวภาพ	 พาราฟิน	 และสารกำาจัดศัตรูพืช/แมลง	 เปลี่ยนเป็น

ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย	 8	 ผลิตภัณฑ์	 โดยผลิตภัณฑ์เป้าหมายใหม่	

2	 ผลิตภัณฑ์	 ได้แก่	 นำ้ามันเชื้อเพลิงชีวภาพ	 กรีนดีเซล	 และ	 

นำ้ามันอากาศยานชีวภาพ	(ไบโอเจ็ต) 	(ตามมติ	กนป.	เมื่อวันที่	4	 

กุมภาพันธ์	2565)								



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทย

ชุมพร		เชียงราย	

เชียงใหม่	ระนอง	น่าน

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

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

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
 5 อันดับแรก

ปี 2564 ปี 2565

ปีเพาะปลูก 2564/65              

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมาก

35

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 5,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพาะปลูก

1.94	 5.74	 13.85	 34.39	 22.86	 20.49	 0.72	 0.01	 	 0.0001	 0.003



กาแฟ

ที่มา: 1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา	

 2/		สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร	

 3/	ICO		4/		www.theice.com	 	 	 	 	

หมายเหตุ: 1.	ปี	2563		2564		2565	หมายถึง	ปีเพาะปลูก	2562/63		2563/64		2564/65

     	2.	อัตราแปลง			 	 	 	 	 	 	

	 	 	 2.1	เมล็ดกาแฟดิบ		(สารกาแฟ	)	2.6	กก.	 =	 กาแฟสำาเร็จรูป	1	กก.																				

	 	 	 2.2	 เมล็ดกาแฟดิบ		(สารกาแฟ)	1.4	กก.	 =	 กาแฟคั่ว		1	กก.		 	 	

	 	 	 2.3	 เมล็ดกาแฟสด	5	กก.	 =		เมล็ดกาแฟแห้ง	2	กก.	=		สารกาแฟ	1	กก.	 	

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะต้นฤดูฝน   

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

การค้า
 รายการ 2563 2564 2565

การผลิต
 รายการ 2563 2564 2565
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  การผลิต การตลาด มาตรการ

	 กาแฟ	ปี	2565	เนื้อที่ยืนต้นและเนื้อที่ให้ผล 

ลดลงจากปี	 2564	 เนื่องจากแหล่งผลิตใหญ่ 

ในภาคใตโ้ดยเฉพาะจังหวดัชมุพรและระนอง	เกษตรกร 

มีการปลูกต้นปาล์มนำ้ามัน	และทุเรียนแซมในสวน

กาแฟโตเต็มที่	ประกอบกับราคาปาล์มนำ้ามัน	และ

ทุเรียนมีราคาสูง	 ทำาให้เกษตรกรบางส่วนทยอย 

โค่นต้นกาแฟลง	 ส่งผลให้เนื้อที่ให้ผลทั้งประเทศ

ลดลง	ตามการโค่นกาแฟในแหล่งผลิตใหญใ่นภาคใต	้

					สำาหรับผลผลิตต่อไร่ลดลง	เนื่องจากแหล่งผลิต

ใหญ่ที่จังหวัดชุมพร	 ในช่วงกาแฟออกดอกได้รับ 

ผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาทำาให้ดอกร่วง	 และ 

ติดผลน้อย	ส่งผลให้ภาพรวมผลผลิตลดลง

	 1.	 ผลผลิตกาแฟส่วนใหญ่แปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์กาแฟเพ่ือบริโภคภายในประเทศ

และการส่งออก

	 2.	 ความตอ้งการใชภ้ายในประเทศมแีนวโนม้ 

เพิม่สงูขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง	จากกระแสความนยิม 

ในการดืม่กาแฟทีเ่พิม่ขึน้	โดยปจัจบุนัมกีารบรโิภค 

กาแฟในรูปของกาแฟสำาเร็จรูป	กาแฟ	3	in	1	

และกาแฟพร้อมดื่ม

	 3.	 ราคาเมล็ดกาแฟตลาดโลกเพิ่มขึ้น	

เนื่องจากปริมาณผลผลิตของโลกน้อยกว่า

ปริมาณความต้องการใช้ของโลก

	 1.	 เปิดตลาดตามข้อตกลง	WTO	 จัดสรรปริมาณนำาเข้า 

เมล็ดกาแฟในโควตา	 5.25	 ตัน	 อัตราภาษีในโควตาร้อยละ	 30	 

นอกโควตา	 ร้อยละ	 90	 และกาแฟสำาเร็จรูปในโควตาปริมาณ	

134	ตัน	อัตราภาษีในโควตาร้อยละ	40	นอกโควตา	ร้อยละ	49

	 2.	 การนำาเข้ากาแฟภายในกรอบ	 AFTA	 อยู่ในความดูแล 

ของคณะอนุกรรมการพืชสวน	 ภายใต้คณะกรรมการนโยบาย 

และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

นำาเข้า	โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการ

	 3.	 ปจัจบุนัไดม้กีารจดัทำาแผนพัฒนากาแฟแห่งชาติ	ป	ี2565	–	 

2574	เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์กาแฟให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ชาติ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบการผลิตกาแฟและ 

ยกระดับคุณภาพมาตรฐานและอัตลักษณ์กาแฟไทย

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 29,761 30,969 28,535

 2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) 258,182 268,492 242,465

						พันธุ์อาราบิก้า		 106,415	 121,558	 123,096

						พันธุ์โรบัสต้า		 151,767	 146,934	 119,369

 3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่) 224,624 228,705 202,812

						พันธุ์อาราบิก้า		 94,277	 99,418	 99,877

						พันธุ์โรบัสต้า		 130,347	 129,287	 102,935

 4. ผลผลิต (ตัน) 22,481 21,775 18,689

						พันธุ์อาราบิก้า		 11,204	 9,087	 9,135

						พันธุ์โรบัสต้า		 11,277	 12,688	 9,554

 5. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่) 100 95 92

						พันธุ์อาราบิก้า		 119	 91	 91

						พันธุ์โรบัสต้า		 87	 98	 93

 6. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)   

						พันธุ์อาราบิก้า		 66,050	 79,570	 82,820

						พันธุ์โรบัสต้า		 72,210	 69,390	 75,840

 7. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

								สารกาแฟคละ	พันธุ์อาราบิก้า			 114,410	 142,300	 147,840

								สารกาแฟคละ	พันธุ์โรบัสต้า			 66,980	 66,630	 74,300

 8. ผลตอบแทนสุทธิ  (บาท/ตัน)   

						พันธุ์อาราบิก้า		 48,360	 62,730	 65,020

						พันธุ์โรบัสต้า		 -5,230	 -2,760	 -1,540

 9. มาตรฐาน   

	 9.1	มาตรฐานเมล็ดกาแฟโรบัสต้า	เลขที่	มกษ.5700	-	2561	 	 	

	 9.2	มาตรฐานเมล็ดกาแฟอาราบิก้า	เลขที่	มกษ.5701	-	2561		 	

 1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/ 8.31 8.66 8.64

 2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%) 0.65 0.61 0.69

 3. ใช้ในประเทศ (ตัน) 95,471 94,403 96,027

 4. นำาเข้า 2/   

	 4.1	 เมล็ดกาแฟ	 	 	

	 	 ปริมาณ		(ตัน)	 64,468	 60,650	 64,322

	 	 มูลค่า		(ล้านบาท)	 4,031	 4,170	 6,308

	 4.2	 กาแฟสำาเร็จรูป   

	 	 ปริมาณ		(ตัน)	 23,647	 24,674	 24,467

	 	 มูลค่า		(ล้านบาท)	 2,583	 2,744	 3,230

 5. ส่งออก2/   

								5.1	เมล็ดกาแฟ	 	 	

														ปริมาณ		(ตัน)	 467	 606	 656

														มูลค่า		(ล้านบาท)	 93	 116	 126

								5.2		กาแฟสำาเร็จรูป   

														ปริมาณ		(ตัน)	 9,301	 7,450	 6,015

														มูลค่า		(ล้านบาท)	 782	 733	 641

6. ราคา    

					6.1	 ราคานำาเข้า	(บาท/กก.)   

												1)	เมล็ดกาแฟดิบ			 52.66	 61.54	 87.50

												2)	เมล็ดกาแฟคั่ว			 258.43	 386.85	 528.82

												3)	กาแฟสำาเร็จรูป		 283.98	 289.12	 343.24

					6.2	 ราคา	ณ	ตลาดนิวยอร์ค

	 	 (โรบัสต้า)	(บาท/กก.)3/	 47.61	 56.51	 81.16

					6.3	 ราคา	ณ	ตลาดนิวยอร์ค	

	 	 (อาราบิก้า)	(บาท/กก.)3/	 102.44	 125.69	 200.53

					6.4		ราคา	ณ	ตลาดลอนดอน	

	 	 (โรบัสต้า)	(บาท/กก.)4/	 40.68	 49.38	 74.54

7. คู่ค้าที่สำาคัญ	 กัมพูชา	ญี่ปุ่น	สิงคโปร์	สหรัฐอเมริกา	

8. คู่แข่งที่สำาคัญ	 เวียดนาม	อินโดนีเซีย		 	



เชียงราย	เชียงใหม่		น่าน	

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 2565

หมายเหตุ: ข้อมูลร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือนจากกรมส่งเสริมการเกษตร

หน่วย: ร้อยละ

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมาก
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 5,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพาะปลูก

                    

1.53	 3.13	 3.83	 4.68	 5.88	 7.40	 8.83	 9.72	 10.65	 11.47					14.91					17.97



ชา

ที่มา:   1/	องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ				

 2/สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร	  

หมายเหตุ:	 1.	การผลิต	ข้อ	1-3	ปี	2565	ข้อมูลพยากรณ์	ณ	เดือนมีนาคม	2565	 	

	 	 2.	n.a.	หมายถึง	ยังไม่มีข้อมูล	 	 	 	 	 	

	 	 3.	 อัตราแปลง:			ชาสด	5	กก.		=			ชาแห้ง	1	กก.		 	 	

   

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะต้นฤดูฝน     

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

การค้า
 รายการ 2563 2564 2565

การผลิต
 รายการ 2563 2564 2565

 1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/ 2.53 2.44 n.a.
 2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%) 0.11 0.14 n.a.
 3. นำาเข้า 2/   
		 3.1	ชาแห้ง	 	 	
		 	 ชาดำา	ปริมาณ	(ตัน)	 	6,397		 	7,835		 	9,463	
		 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 	273		 	275		 	443	
		 	 ชาเขียว	ปริมาณ	(ตัน)	 	4,370		 	3,977		 	4,716	
		 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 	544		 	455		 	360	
		 3.2	ผลิตภัณฑ์ชา	 	 	
		 	 ปริมาณ	(ตัน)	 205	 511	 398
		 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 90	 197	 161
 4. ส่งออก2/   
		 4.1	ชาแห้ง	 	 	
		 	 ชาดำา	ปริมาณ	(ตัน)	 	1,385		 	1,999		 	2,282	
		 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 	209		 	310		 	399	
		 	 ชาเขียว	ปริมาณ	(ตัน)	 	1,287		 	1,482		 	1,005	
		 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 	525		 	466		 	317	
		 4.2	ผลิตภัณฑ์ชา	 	 	
		 	 ปริมาณ	(ตัน)	 1,504	 2,234	 2,174
		 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 280	 439	 456
 5. ราคา (บาท/กก.) 2/   
		 5.1	ราคานำาเข้าชาแห้ง		 76	 62	 57
		 5.2	ราคานำาเข้าผลิตภัณฑ์ชา		 440	 386	 404
		 5.3	ราคาส่งออกชาแห้ง		 275	 223	 218
		 5.4	ราคาส่งออกผลิตภัณฑ์ชา		 187	 197	 210
 6. คู่ค้าที่สำาคัญ	 สหรัฐอเมริกา	จีน	อินโดนีเซีย	กัมพูชา
	 	 	 เวียดนาม	 	
 7. คู่แข่งที่สำาคัญ	 เคนยา	จีน	อินเดีย	ศรีลังกา		
 

 1. เนื้อที่ให้ผล (ไร่) 126,987 128,463 132,020

		 ชาอัสสัมสด	 116,541	 118,204	 121,169

		 ชาจีนสด	 10,446	 10,259	 10,851

 2. ผลผลิตชาสด (ตัน) 101,812 103,420 106,457

		 ชาอัสสัมสด	 94,631	 96,218	 98,753

	 ชาจีนสด	 7,181	 7,202	 7,704

 3. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่)   

		 ชาอัสสัมสด	 812	 814	 815

		 ชาจีนสด	 687	 702	 710

 4. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)    

		 ชาอัสสัมสด	 9,995	 10,166	 10,286

	 	ชาจีนสด	 37,027	 36,669	 39,645

 5. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)    

		 ชาอัสสัมสดคละ	 15,063	 15,334	 15,288

	 ชาจีน	เบอร์	17	สดคละ	 47,846	 55,500	 69,167

 6. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)   

		 ชาอัสสัมสด	 5,068	 5,168	 5,002

		 ชาจีนสด	 10,818	 18,831	 29,522

 7. มาตรฐาน   

		 มาตรฐานใบชาสด	เลขที่	มกษ.5905	-	2561	 	 	
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  การผลิต การตลาด มาตรการ

	 ชาอัสสัม	 ปี	 2565	 เนื้อที่ให้ผลเพ่ิมขึ้นจาก	 ปี	 2564	 

เนื่องจากต้นชาที่ปลูกในปี	 2562	 เร่ิมให้ผลผลิตได้ในปีนี้	 

สำาหรับผลผลิตรวมและผลผลิตต่อไร่เพ่ิมข้ึน	 เนื่องจากสภาพ

อากาศเอือ้อำานวย	เกษตรกรใหก้ารดแูลด	ีตน้ชาไดร้บันำา้เพยีงพอ	 

ประกอบกบัความตอ้งการของตลาดทัง้ในและตา่งประเทศเพิม่ขึน้	 

ราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ในเกณฑ์ดี	 ส่งผลให้การบำารุงดูแล

ดีขึ้นด้วย

	 	 ชาจีน	 ปี	 2565	 เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นจากปี	 2564	 

เนื่องจากต้นชาที่ปลูก	 ปี	 2560	 -	 2562	 เริ่มให้ผลผลิตได้ 

ในปีนี้	 จากการส่งเสริมของภาครัฐ	 สำาหรับผลผลิตรวม 

และผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นเน่ืองจากสภาพอากาศ 

เอือ้อำานวย	มปีรมิาณนำา้ฝนเพยีงพอ	ประกอบกับความตอ้งการ 

ของตลาดทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น	 ราคาท่ีเกษตรกร 

ขายได้อยู่ในเกณฑ์ดี	ส่งผลให้การบำารุงดูแลดีขึ้นด้วย

		 1.	 การส่งออกชาแห้งและผลิตภัณฑ์ 

มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา	 โดยมีตลาด 

สง่ออกหลกั	ไดแ้ก	่สหรัฐอเมริกา	จนี	อินโดนเีซีย	

กัมพูชา	และเวียดนาม

		 2.	 การนำาเข้าชาแห้งมีปริมาณที่เพ่ิมขึ้น 

จากปีที่ผ่านมา	 โดยนำาเข้าจากประเทศจีน	

เวียดนาม	เมียนมา	และอินโดนีเซีย	

		 เปิดตลาดตามข้อตกลง	WTO	 โดยมีอัตราภาษี 

นำาเข้าในโควตาร้อยละ	30	และนอกโควตาร้อยละ	90	

ปริมาณเปิดตลาดในโควตาปีละ	625	ตัน	และภายใต้

กรอบความตกลง	 AFTA	 อัตราภาษีนำาเข้าร้อยละ	 0	

ไม่จำากัดปริมาณ



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทย

จันทบุรี		ตราด	ระยอง

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมาก

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 2565

24.53 58.22 15.90 1.35                                        

39

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

>  500

≤  500

ไม่มีเนื้อที่เพาะปลูก



พริกไทย

ที่มา: 1/	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร  

หมายเหตุ:	ผลผลิตพริกไทย	หมายถึง	พริกไทยดำาแห้ง  

ปลูก: ช่วงต้นฤดูฝน   

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

การค้า
 รายการ 2563 2564 2565

การผลิต
 รายการ 2563 2564 2565
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 การผลิต การตลาด มาตรการ

	 พรกิไทย	ป	ี2565	เนือ้ทีใ่หผ้ลลดลงจากป	ี2564	

เนื่องจากต้นพริกไทยเป็นโรคเชื้อราแอนแทรคโนส	 

(Anthracnose)	 จึงต้องรื้อออกเพื่อตัดปัญหา 

การแพร่ระบาด	 ประกอบกับต้นพริกไทยบางส่วน 

มีอายุมากและให้ผลผลิตน้อย	 ทำาให้ไม่คุ้มค่า 

แกก่ารลงทนุดแูลตอ่	เกษตรกรจงึปรบัเปลีย่นไปปลกู 

ไม้ผลไม้ยืนต้นอื่น	เช่น	ทุเรียน

	 สำาหรบัผลผลติตอ่ไรล่ดลง	เนือ่งจากสภาพอากาศ 

ไม่เอื้ออำานวยต่อการออกดอกและติดผล	 โดยมี 

ฝนตกมากในช่วงปลายปี	 2564	 ถึงต้นปี	 2565	 

ทำาให้ดอกพริกไทยร่วง	 ประกอบกับต้นพริกไทย 

ในหลายพื้นที่เป็นโรคเชื้อราแอนแทรคโนส	 

(Anthracnose)	 ซึ่งการรักษาทำาได้ยากเกิดความ

เสยีหายตอ่ตน้พรกิไทย	ทำาใหต้น้พรกิไทยไมส่มบรูณ	์ 

ส่งผลให้ผลผลิตภาพรวมลดลง

	 การเปดิการคา้เสรภีายใตข้อ้ตกลง	

AFTA	กำาหนดใหม้กีารเกบ็ภาษีนำาเขา้

พริกไทยในอัตราร้อยละ	 0	 ส่งผลให้ 

การนำาเขา้พรกิไทยเม็ดและพรกิไทยปน่

เพิ่มขึ้นทุกปี		โดยนำาเข้าพริกไทยเม็ด

จากประเทศแอฟรกิาใต	้สหรัฐอเมรกิา	

อิตาลี	 และนำาเข้าพริกไทยป่นจาก

ประเทศสหรัฐอเมริกา	 จีน	 ไต้หวัน	

ฮ่องกง	 เป็นหลัก	สำาหรับการกำาหนด

ราคาพริกไทยแห้งที่เกษตรกรขายได้	

พอ่คา้จะองิราคาพรกิไทยของเวยีดนาม

เปน็หลักเนือ่งจากเวยีดนามเปน็คูแ่ขง่

หลักของประเทศไทย

	 1.	 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม

เกษตรกรเพือ่เพิม่ศักยภาพ	และยกระดบั 

คุณภาพสินค้า

	 2.	 ส่งเสริมการผลิตท่ีมีคุณภาพ

ด้วยวิธีการผลิตตามมาตรฐาน	 GAP	

รวมถึง	 การส่งเสริมการตลาดให้กับ

สนิคา้ทีไ่ด้การรบัรองมาตรฐานดงักลา่ว	

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 1,049 1,042 1,031

 2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) 2,064 1,964 1,644

 3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่) 2,031 1,947 1,643

 4. ผลผลิต (ตัน) 1,031 1,034 742

 5. ผลผลิตต่อไร่ (กก.ต่อไร่) 508 531 452

 6. ต้นทุนการผลิต   

	 พริกไทยดำา	(บาท/ตัน)	 75,700	 74,720	 89,610

 7. ราคาที่เกษตรกรขายได้  (บาท/ตัน)   

	 พริกไทยดำาคละ		 91,337	 133,512	 150,012

 8. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 15,637 58,792 60,402

 9. มาตรฐาน   

					มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพริกไทย	มอก.	297-2556	 	

1. ใช้ในประเทศ (ตัน) 6,280 7,818 7,417

2. นำาเข้า 1/   

		 ปริมาณ	(ตัน)	 	5,990		 	7,888		 	7,824	

		 มูลค่า	(ล้านบาท)	 	701		 	1,039	 	1,220	

3. ส่งออก 1/   

		 ปริมาณ	(ตัน)	 	865		 	1,103		 	1,149	

	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 	145		 	187		 	307	

4. ราคาส่งออก (บาท/กก.) 1/  195.95   201.84   243.68 

5. คู่ค้าที่สำาคัญ    

		 5.1	 พริกไทยเม็ด	 	แอฟริกาใต้	สหรัฐอเมริกา	อิตาลี	 	

	 5.2	 พริกไทยป่น	 	สหรัฐอเมริกา	จีน	ไต้หวัน	ฮ่องกง		

6. คู่แข่งที่สำาคัญ	 	เวียดนาม		 	



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะพร้าวผลแก่ของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร		
สุราษฏร์ธานี

นครศรีธรรมราช		
สมุทรสงคราม

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 2565

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมาก
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 10,000

5,001-10,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพาะปลูก

 6.91 7.36 7.82 9.02 10.67 10.86 9.28 9.28 7.32 6.69 7.47 7.32



 มะพร้าวผลแก่

ที่มา: 1/	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร		 

หมายเหตุ: การผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2565	ข้อมูลพยากรณ์	ณ	เดือนมีนาคม	2566	

 

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน

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

การค้า
 รายการ 2563 2564 2565

การผลิต
 รายการ 2563 2564 2565
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การผลิต การตลาด มาตรการ

1. จำานวนครัวเรือน  (ครัวเรือน) 168,405 166,531 167,252

2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) 861,219 860,903 862,355

3. เนื้อที่ให้ผล  (ไร่) 777,389 802,238 821,388

4. ผลผลิตผลแก่  (พันผล) 618,246 651,856 679,232

5. ผลผลิตต่อไร่ (ผล)  795   813   827 

6. ต้นทุนการผลิต  (บาท/ผล)  6.80   6.79   7.30 

7. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ผล)   

	 มะพร้าวผลแห้งท้ังเปลือกขนาดใหญ่			 	14.36		 	12.37		 	10.59	

8. ผลตอบแทนสุทธิ  (บาท/ผล)  7.56   5.58   3.29 

9. มาตรฐาน   

	 มาตรฐานสินค้าเกษตรมะพร้าว	มกษ.	18-2554	 	 	

1. ใช้ในประเทศ (ตัน)  1,441,122   1,206,116   1,166,042 
2. นำาเข้า 1/    
		 2.1	 มะพร้าวผลแห้ง	 	 	
	 	 ปริมาณ	(ตัน)	 	356,923		 	196,306		 	142,274	
		 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 	4,091		 	2,254		 	1,434	
		 2.2	 มะพร้าวฝอย	 	 	
		 	 ปริมาณ	(ตัน)	 	15,147		 	13,431		 	8,828	
		 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 	934		 	946		 	607	
		 2.3	 กะทิสำาเร็จรูป   
		 	 ปริมาณ	(ตัน)	 	64,489		 	41,792		 	41,918	
		 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 	2,923		 	1,933		 	2,142	
3. ส่งออก 1/    
		 3.1	 มะพร้าวผลแห้ง	 	 	
		 	 ปริมาณ	(ตัน)	 	11,758		 	10,124		 	9,400	
		 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 	353		 	343		 	352	
		 3.2	 มะพร้าวฝอย	 	 	
		 	 ปริมาณ	(ตัน)	 	1,057		 	601		 	549	
	 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 	56		 	30		 	29	
		 3.3	 กะทิสำาเร็จรูป   
		 	 ปริมาณ	(ตัน)	 	271,273		 	236,323		 	143,966	
		 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 	13,262		 	12,801		 	7,944	
4. ราคานำาเข้า (บาท/ตัน) 1/   
		 4.1	 มะพร้าวผลแห้ง	 	11,463		 	11,484		 	10,080	
		 4.2	มะพร้าวฝอย	 	61,670		 	70,461		 	68,731	
		 4.3	กะทิสำาเร็จรูป	 	45,330		 	46,255		 	51,112	
5. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/   
		 5.1	มะพร้าวผลแห้ง	 	30,036		 	33,915		 	37,433	
		 5.2	มะพร้าวฝอย	 	52,757		 	50,037		 	52,662	
		 5.3	กะทิสำาเร็จรูป	 	48,890		 	54,167		 	55,181	
6. คู่ค้าที่สำาคัญ   
		 6.1	 มะพร้าวผลแห้ง	 อินโดนีเซีย	เวียดนาม		 	
	 6.2	 มะพร้าวฝอย	 ปากีสถาน	สหรัฐอเมริกา		 	
	 6.3	 กะทิสำาเร็จรูป	 สหรัฐอเมริกา	ออสเตรเลีย	แคนาดา		 	
7. คู่แข่งที่สำาคัญ	 อินโดนีเซีย	เวียดนาม		 	

	 ปี	 2565	 มีความต้องการใช้มะพร้าว 

ประมาณ	 1.166	 ล้านตัน	 ลดลงจาก	 1.206	 

ล้านตัน	 ในปี	 2564	 ร้อยละ	 3.32	 แบ่งเป็น 

ความต้องการใช้ในประเทศร้อยละ	39	ได้แก่	

กะทิสด	(ตลาดหวัขูด)	รอ้ยละ	29	กะทิสำาเร็จรูป

รอ้ยละ	7	และอืน่	ๆ 	รอ้ยละ	3	และการส่งออก 

ร้อยละ	 61	 ซึ่งการส่งออกส่วนใหญ่อยู่ในรูป

ของกะทิสำาเร็จรูป	 โดยปี	 2565	 มีปริมาณ 

การส่งออกกะทิสำาเร็จรูปรวม	0.144	ล้านตัน	 

ลดลงจาก	0.236	ลา้นตนั	ในป	ี2564	รอ้ยละ	39	 

เนื่องจากมีความต้องการจากต่างประเทศ 

ลดลง	 และทำาให้มีการนำาเข้ามะพร้าวผล	 

0.142	 ล้านตัน	 ลดลงจาก	 0.196	 ล้านตัน 

ในปี	2564	ร้อยละ	28				

						มะพร้าวผลแก่	ปี	2565	เนื ้อที ่ให้ผล 

เพิ ่มขึ ้นจากปี	2564	เนื ่องจากต้นมะพร้าว 

ที่ปลูกเมื ่อปี	2560	เริ ่มให้ผลผลิตได้ 

ในปีนี ้	โดยเป็นการปลูกเพิ ่มในเนื ้อที ่

ว่างเปล่าเดิมที ่เคยปลูกมะพร้าว	

	 สำาหรับผลผลิตต่อไร่ เพิ ่มขึ ้น	

เนื ่องจากในช่วงปลาย		ปี	2564	แหล่งผลิต 

สำาคัญในภาคกลาง	 และภาคใต้	 

สภาพอากาศเอื ้ออำานวย	 และในปี	 

2565	 ปริมาณนำ้าฝนดีกว่าปีที ่แล้ว	

ทำาให้ต้นมะพร้าวได้รับปริมาณนำ้าฝน

เพียงพอ	ประกอบกับโรคและแมลง

ระบาดลดลง	 ส่งผลให้ต้นมะพร้าว

สมบูรณ์ดี	ทำาให้การติดจั ่น	ออกผล 

เพิ ่มขึ ้น

	 1.	 มาตรการป้องกันการลักลอบและนำาเข้ามะพร้าวผิดกฎหมาย

	 	 1.1	นำาเข้ามะพร้าวผลได้เพียง	2	ท่าเรือ	คือ	ท่าเรือกรุงเทพ	และท่าเรือแหลมฉบัง

	 	 1.2	ควบคุมการขนย้ายมะพร้าวผลแก่	ครั้งละตั้งแต่	7,000	กิโลกรัมขึ้นไป	

เนื้อมะพร้าวขาว	ครั้งละตั้งแต่	2,500	กิโลกรัมขึ้นไป	และเนื้อมะพร้าวแห้ง	ครั้งละ 

ตั้งแต่	 1,500	 กิโลกรัมข้ึนไป	 ต้องขออนุญาตขนย้ายเข้ามาหรือออกจากท้องท่ี

ที่กำาหนด	 ตามประกาศของคณะกรรมการกลาง	 ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ	

(กกร.)	ฉบับที่	53	พ.ศ.	2561

	 2.	 การบริหารการนำาเข้ามะพร้าวผลพิกัดฯ	0801.12.00	พิกัดฯ	0801.19.10	

และพิกัดฯ	0801.19.90	ภายใต้กรอบ	AFTA	ปี	2565	เป็นไปตามมติการประชุม

คณะกรรมการพืชนำ้ามันฯ	

	 3.	 มาตรการปกปอ้งพิเศษ	(Special	Safeguard	Measure:	SSG)	ภายใตค้วาม

ตกลงเกษตรขององค์การการค้าโลก	 (WTO)	 สำาหรับสินค้ามะพร้าวผล	 ปี	 2565	

หากมีการนำาเข้ามะพร้าวผลพิกัดฯ	0801.12.00	พิกัดฯ	0801.19.10	และพิกัดฯ	

0801.19.90	ภายใต้กรอบ	WTO	หรือกรอบตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน	(AFTA)	

รวมกันเกินกว่าปริมาณ	Trigger	 Volume	ที่กำาหนด	 ให้จัดเก็บภาษีเพ่ิมขึ้นเป็น 

ร้อยละ	72



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกลำาไยของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมาก

เชียงใหม่	ลำาพูน	จันทบุรี

เชียงราย	พะเยา

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 2565
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 60,000

20,001-60,000

2,001-20,000

≤ 2,000

ไม่มีเนื้อที่เพาะปลูก

 8.94 5.57 2.73 1.36 0.59 3.20 14.85 24.96 9.67 6.98 11.22 9.93



ลำาไย

ที่มา: 1/	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร		 

หมายเหตุ:	 1.	การผลิต	ข้อ	1-5	ปี	2565	ข้อมูลเบื้องต้น					 	

	 2.	อัตราแปลง:			ลำาไยสด	3.3	กก.	=	ลำาไยอบแห้งทั้งเปลือก	1	กก. 

 

ปลูก:  ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน    

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

การค้า
 รายการ 2563   2564   2565

การผลิต
 รายการ 2563 2564 2565

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 252,689 253,209 253,147

2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) 1,731,256 1,749,042 1,738,506

3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่) 1,583,920 1,650,124 1,693,261

4. ผลผลิต (ตัน) 1,182,488 1,567,087 1,555,360

5. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่) 747 950 919

6. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 13,700 13,360 14,010

7. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

 (บาท/ตัน)   

		 7.1	 ลำาไยเกรด	A		 22,281	 21,646	 20,003

		 7.2	 ลำาไยเกรด	AA		 27,397	 26,774	 27,238

8. ผลตอบแทนสุทธิลำาไยเกรด A 

 (บาท/ตัน) 8,581 8,286 5,993

9. มาตรฐาน   

		 9.1	 มาตรฐานสินค้าเกษตรลำาไย	มกษ.	1-2546   

	 9.2	 มาตรฐานสินค้าเกษตรเนื้อลำาไยอบแห้ง	มกษ.	8-2549   

	 9.3	 มาตรฐานสินค้าเกษตรเนื้อลำาไยอบแห้งสำาหรับแปรรูป	มกษ.	9-2549 

	 9.4	 มาตรฐานสินค้าเกษตรเนื้อลำาไยอบแห้งทั้งเปลือก	มกษ.	10-2549 

	 9.5	 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลำาไยในภาชนะบรรจุ	มอก.	68	-	2531 

  

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน)  118,246   235,063   233,304 

 2. ส่งออก 1/   

		 2.1	 ลำาไยสด   

		 	 ปริมาณ	(ตัน)	 	464,824		 	633,217		 	470,547	

		 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 	16,844		 	23,104		 	17,434	

		 2.2	 ลำาไยอบแห้ง   

		 	 ปริมาณ	(ตัน)	 	155,736		 	156,300		 	159,229	

		 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 	7,079		 	7,394		 	7,409	

		 2.3	ลำาไยบรรจุภาชนะอัดลม   

		 	 ปริมาณ	(ตัน)	 	11,128		 	11,201		 	12,261	

	 	 	มูลค่า	(ล้านบาท)	 	785		 	814		 	955	

		 2.4	ลำาไยแช่แข็ง   

		 	 ปริมาณ	(ตัน)	 	77		 	159		 	126

		 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 9	 9		 	10	

 3. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/   

	 3.1	ลำาไยสด		 	36,238		 	36,487		 	37,050	

	 3.2	ลำาไยอบแห้ง		 	45,457		 	47,308		 	46,529	

	 3.3	ลำาไยบรรจุภาชนะอัดลม	 	70,504		 	72,686		 	77,880	

	 3.4	ลำาไยแช่แข็ง		 	112,820		 	57,615		 	75,838	

 4. คู่ค้าที่สำาคัญ   

	 4.1	ลำาไยสด	 จีน	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	 	

	 4.2	ลำาไยอบแห้ง		 จีน	เวียดนาม	อินโดนีเซีย	 	

	 4.3	ลำาไยบรรจุภาชนะอัดลม	 มาเลเซีย	จีน	อินโดนีเซีย		 	

	 4.4	ลำาไยแช่แข็ง		 ไต้หวัน		ญี่ปุ่น	ฮ่องกง	 	

 5. คู่แข่งที่สำาคัญ	 เวียดนาม	จีน		

44

  

 
การผลิต การตลาด มาตรการ

	 1.	 ผลผลติลำาไยมากกวา่รอ้ยละ85	สง่ออกไปตลาดตา่งประเทศ

	 2.	 การสง่ออกลำาไยรอ้ยละ	85	อยู่ในรปูลำาไยสด	และลำาไยอบแหง้	 

โดยมีตลาดส่งออกสำาคัญ	ได้แก่	จีน	เวียดนาม	และอินโดนีเซีย	

	 3.	 ตลาดใหมท่ีม่ศีกัยภาพในการนำาเข้าลำาไยสด	ไดแ้ก	่อนิเดีย	

และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	รวมถึงกลุ่มประเทศตะวันออกกลางอ่ืน	ๆ 						

	 4.	 เวียดนามนำาเข้าลำาไยสดและลำาไยอบแห้ง	เพื่อส่งต่อไปยัง

จีน	เนื่องจากได้สิทธิพิเศษทางภาษีจากการมีพรมแดนติดกับจีน

	 5.	 ในป	ี2565	เศรษฐกจิจนียงัคงชะลอตวั	สง่ผลตอ่การนำาเข้า

สินค้าผลไม้	โดยเฉพาะลำาไย	อีกทั้งลำาไยในฤดูของไทยตรงกับช่วง

ผลผลติลำาไยจนีออกทำาใหผ้ลผลติออกสูต่ลาดในชว่งเดยีวกนั	ทัง้นี้

สามารถสง่ออกในช่วงลำาไยนอกฤดูซึง่ตรงกบัทางฤดูหนาวของจีน

ช่วงเดือน	พฤศจิกายน	2564	-	มกราคม	2565		แม้ว่าการระบาด

ของโรคโควิด-19	เริม่บรรเทาลง	แตจ่นีกยั็งคงนโยบาย	Zero	Covid	

ซึ่งยังส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการขนส่งสินค้าไปยังจีน

	 ลำาไย	 ปี	 2565	 เนื้อที่ยืนต้นลดลงจาก 
ปี	2564	เนื่องจากในช่วง	2	–	3	ปีที่ผ่านมาราคา
ลำาไยสดที่เกษตรกรขายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง	
ส่งผลให้เกษตรกรโค่นต้นลำาไยเปลี่ยนไปปลูก	
พืชชนิดอื่น	เช่น	ทุเรียน	ยางพารา	แก้วมังกร	
เงาะ	พืชไร่	สำาหรับเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น	เนื่องจาก
ลำาไยที่ปลูก	ในปี	2562	เริ่มให้ผลในปีนี้	
	 สำาหรับผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ลดลง	
เนื่องจากสภาพอากาศไม่ เอื้ออำานวย 
ต่อการออกดอก	และติดผลอ่อน	มีฝนทิ้งช่วง 
ในเดือนมีนาคมและเมษายน	 2565	 ทำาให้ 
ต้นลำาไยขาดนำ้าและสลัดลูกทิ้ง	 รวมทั้ง 
ฝนที่ตกในเดือนพฤษภาคม	และมิถุนายน	2565	
ทำาให้ผลลำาไยเสียหาย	ประกอบกับเกษตรกร
ไม่มีแรงจูงใจในการดูแลรักษาต้นลำาไย	ทำาให้
ต้นลำาไยไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร	 จึงส่งผลให้ 
ผลผลิตต่อไร่และผลผลิตรวมลดลง

	 แนวทางการบริหารจัดการผลไม้	 โดยให้จังหวัดบริหาร 
จัดการแบบเบ็ดเสร็จด้วยตัวเอง	มีดังนี้
	 1.	 การบรหิารจดัการเชงิคณุภาพ	มคีณะกรรมการเพือ่แกไ้ข
ปญัหาเกษตรกรอนัเนือ่งมาจากผลผลติการเกษตรระดบัจงัหวดั	
(คพจ.)	เปน็หนว่ยงานหลกัในการเช่ือมโยงบรูณาการหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง	 ในการดำาเนินงานแผนงาน/โครงการ	 การจัดการ 
และพัฒนาด้านคณุภาพผลผลติ	เชน่	สง่เสรมิการผลติตามมาตรฐาน	
GAP	 และ	 GI	 การส่งเสริมการบริโภค	 ประชาสัมพันธ์	 และ 
การป้องปรามผลผลิตด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด	 การเชื่อมโยง
การตลาดและเพิ่มมูลค่าผลผลิต	 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง
การพัฒนาผลไม้ไทย	พ.ศ.	2565	-2570
	 2.	 การบริหารจัดการเชิงปริมาณ	 มุ่งเน้นการบริหาร 
จัดการผลผลิตในฤดูกาล	 โดยจัดสมดุลอุปสงค์และอุปทาน	 
ในการประมาณการผลผลิตล่วงหน้า	 สำารวจและจัดเก็บข้อมูล 
เชิงพื้นที่	 และเชื่อมโยงตลาดเพื่อรองรับผลผลิตของผลไม้ 
แต่ละชนิด	 โดยจัดทำาข้อมูลความต้องการทางการตลาด 
จากผู้ประกอบการ	เช่น	ผู้รวบรวม	ผู้ส่งออก	สหกรณ์	โรงงาน 
แปรรูปฯ	และห้างสรรพสินค้า	เป็นต้น



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมาก

จันทบุรี		ชุมพร	ระยอง														

สุราษฎร์ธานี		ยะลา	

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 2565

45

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 50,000

10,001-50,000

2,001-10,000

≤ 2,000

ไม่มีเนื้อที่เพาะปลูก

0.99 0.22 1.45 11.36 30.53 27.68 14.97 3.41 1.04 1.14 2.47 4.74 



ทุเรียน

ที่มา:  1/	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร		  
หมายเหตุ: 1.	การผลิต	ข้อ	1-5	ปี	2565	ข้อมูลเบื้องต้น		 	 	
	 2.	อัตราแปลง:	 1.	ทุเรียนสด	10	กก.	 =	 ทุเรียนอบแห้ง	1	กก.			 	
	 	 	 2.	ทุเรียนสด	6	กก.	 =	 ทุเรียนกวน	1	กก.	 	
	 	 	 3.	ทุเรียนสด	1	กก.	 =	 ทุเรียนแช่แข็งเฉพาะเนื้อ	0.33	กก.

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะต้นฤดูฝน    

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

การค้า
 รายการ 2563 2564 2565

การผลิต
 รายการ 2563 2564 2565
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การผลิต การตลาด มาตรการ

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 155,607 174,833 192,144

 2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) 1,106,736 1,222,913 1,344,369

 3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่) 808,928 867,601 941,204

 4. ผลผลิต (ตัน) 1,135,514 1,217,701 1,252,086

 5. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่) 1,404 1,404 1,330

 6. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 13,510 21,360 28,110

 7. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)    

		 ทุเรียนพันธุ์หมอนทองคละ	 102,152	 113,976	 103,349

 8. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 88,642 92,616 75,239

 9. มาตรฐาน   

		 มาตรฐานสินค้าเกษตรทุเรียน	มกษ.	3-2556	 	 	

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน) 473,021 287,233 322,633 
 2. ส่งออกรวม (ตันสด) 1/ 661,770 930,962 923,465 
		 2.1	 ทุเรียนสด	 	 	 	
		 	 ปริมาณ	(ตัน)	 620,893	 875,150	 827,090	
		 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 65,631	 109,186	 110,144	
		 2.2	 ทุเรียนแช่แข็ง	 	 	 	
		 	 ปริมาณ	(ตัน)	 31,134	 50,114	 88,762	
		 	 มูลค่า	(ล้านบาท)		 6,549	 9,579	 15,233	
		 2.3	 ทุเรียนกวน	 	 	 	
		 	 ปริมาณ	(ตัน)	 	1,187		 	351		 	141		
		 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 	157		 	47		 	28		
		 2.4	 ทุเรียนอบแห้ง	 	 	 	
		 	 ปริมาณ	(ตัน)	 262	 359	 677	
		 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 	230		 	336		 	383		
3. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/    
	 3.1	 ทุเรียนสด	 105,704	 124,763	 133,171	
	 3.2	 ทุเรียนแช่แข็ง	 210,340	 191,153	 171,612	
	 3.3	 ทุเรียนกวน	 131,887	 133,717	 195,426	
	 3.4	 ทุเรียนอบแห้ง	 876,874	 935,269	 565,722	
 4. คู่ค้าที่สำาคัญ    
		 4.1	ทุเรียนสด		 จีน	ฮ่องกง	 	 	
		 4.2	ทุเรียนแช่แข็ง	 จีน	สหรัฐอเมริกา	แคนนาดา	 	
	 4.3	ทุเรียนกวน	 ออสเตรเลีย	สหรัฐอเมริกา	ชิลี	 	
	 4.4	ทุเรียนอบแห้ง	 จีน	ออสเตรเลีย	ฮ่องกง	 	 	
 5. คู่แข่งที่สำาคัญ 	 เวียดนาม	มาเลเซีย	 	
 

						1.	ผลผลิตทุเรียนส่วนใหญ่ส่งออกไปยัง
ตลาดต่างประเทศ	 โดยในปี	 2565	 ปริมาณ
การส่งออกรวมลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย	
และมลูคา่เพิ่มขึ้น	ตลาดสำาคญั	ได้แก่	จนี	และ
ฮอ่งกง	เนือ่งจากมาตรการของคูค่า้	โดยเฉพาะ
มาตรการ	Zero-Covid	ของจนี	ทำาใหเ้กดิปญัหา
ดา้นโลจสิตกิส	์และการตรวจปลอ่ยสนิค้าตาม
ดา่นนำาเขา้	ทำาใหผ้ลทเุรยีนไดร้บัความเสียหาย
และคุณภาพลดลงก่อนถึงตลาดปลายทาง
	 	 	 	 	 2.	 การบริโภคภายในประเทศมีการ
จำาหน่ายผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ	 ทั้งออนไลน์
และออฟไลน์มากขึ้น	
	 	 	 	 	 3.	 ราคายังคงอยู่ในเกณฑ์ดี	 เนื่องจาก
ความตอ้งการของตลาดทัง้ในและตา่งประเทศ 
ยังมีอย่างต่อเนื่อง

	 แนวทางการบริหารจัดการผลไม้	สอดคล้องกบัแนวทาง

การพัฒนาผลไม้ไทย	พ.ศ.	2565	-	2570		โดยให้จังหวัด

บรหิารจดัการแบบเบด็เสรจ็ด้วย	โดยการเชือ่มโยงบรูณาการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งมีแนวทาง	ดังนี้

	 1.	 การบริหารจดัการเชงิคณุภาพ	มแีผนงานการจดัการ

และพัฒนาด้านคุณภาพผลผลิต	 เช่น	 ส่งเสริมการผลิต 

ตามมาตรฐาน	 GAP	 และ	 GI	 การเฝ้าระวังการเก็บเก่ียว

ทุเรียนอ่อน	 เพื่อป้องกันทุเรียนไม่ได้คุณภาพออกสู่ตลาด	 

ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ในคณุภาพของทเุรยีนไทย	 

รวมถึงการเพิ่มมูลค่าผลผลิต	

	 2.	 การบรหิารจดัการเชงิปรมิาณ	เนน้การบริหารจดัการ

ผลผลิตโดยจัดสมดุลอุปสงค์และอุปทาน	 และเชื่อมโยง 

ตลาดเพื่อรองรับผลผลิต	 โดยจัดทำาข้อมูลความต้องการ

ทางการตลาดจากผู้ประกอบการ	เช่น	ผู้รวบรวม	ผู้ส่งออก	 

สหกรณ์	โรงงานแปรรูป	และห้างสรรพสินค้า	เป็นต้น

        

	 ทุเรียน	 ปี	 2565	 เน้ือที่ยืนต้นเพิ่มขึ้นจากปี	 2564	 
เนือ่งจากราคาอยูใ่นเกณฑด์	ีและเปน็ทีพ่อใจของเกษตรกร	
จงึมกีารขยายเนือ้ทีป่ลกูเพิม่ขึน้ทกุป	ีโดยเฉพาะแหลง่ผลติ 
ที่สำาคัญในภาคกลาง	 เช่น	 จังหวัดจันทบุรี	 ระยอง	 และ
ตราด	เกษตรกรปลกูทดแทนยางพารา	ไมผ้ลอืน่	และเนือ้ที ่
วา่งเปลา่	สำาหรบัในภาคใต	้เชน่	จงัหวดัชมุพร	นครศรธีรรมราช	
สุราษฎร์ธานี	 และยะลา	 เกษตรกรปลูกทดแทน	 กาแฟ	
ยางพารา	 และไม้ผลอื่น	 ส่วนเน้ือที่ให้ผลในภาพรวม 
เพิ่มข้ึน	 เน่ืองจากต้นทุเรียนที่ปลูกในปี	 2560	 เริ่มให้
ผลผลิตได้ในปีนี้
	 สำาหรับผลผลิตต่อไร่ลดลง	 เนื่องจากสภาพอากาศ 
แปรปรวน	รอ้นและบางชว่งมฝีนตกตอ่เนือ่ง	ส่งผลกระทบ 
ต่อต้นทุเรียนในช่วงออกดอก	 ฝนชะดอกร่วง	 และแตก 
ยอดอ่อนแทนการออกดอก	 ยกเว้นแหล่งผลิตที่สำาคัญ 
ในภาคกลาง	 เช่น	 จังหวัดจันทบุรี	 ระยอง	 และตราด	 
ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น	 เนื่องจากสภาพอากาศ 
ชว่งปลายป	ี2564	ตอ่เน่ืองถงึตน้ป	ี2565	มีความหนาวเย็น	 
มีแสงแดด	มปีริมาณนำา้ฝนเหมาะสม	สง่ผลดตีอ่การออกดอก
ของทุเรยีนไดเ้รว็ขึน้	ชว่งออกดอกไมก่ระทบฝน	การออกดอก 
สมำ่าเสมอ	 เกษตรกรดูแลรักษาต้นทุเรียนเป็นอย่างดี	 
ส่วนผลผลิตในภาพรวมเพิม่ข้ึนตามการเพิม่ของเนือ้ท่ีใหผ้ล



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมาก

จันทบุรี	นครศรีธรรมราช	

ชุมพร	ตราด	นราธิวาส

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 2565

47

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 20,000

10,001-20,000

2,001-10,000

≤ 2,000

ไม่มีเนื้อที่เพาะปลูก

0.23  0.01 11.88 47.69 27.00 9.79 0.66 0.12 0.01 1.19 1.42



มังคุด

ที่มา: 1/	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร		  

หมายเหตุ: การผลิต	ข้อ	1-5	ปี	2565	ข้อมูลเบื้องต้น	 	

ปลูก:  ตลอดปีโดยเฉพาะต้นฤดูฝน     

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

การค้า
 รายการ 2563 2564 2565

การผลิต
 รายการ 2563 2564 2565
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การผลิต การตลาด มาตรการ

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 84,732 83,240 80,402

2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) 449,010 443,831 435,480

3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่) 430,096 424,777 418,406

4. ผลผลิต (ตัน) 336,873 270,774 252,006

5. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่) 783 637 602

6. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 16,310 18,640 20,220

7. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

	 มังคุดคละ		 39,630	 48,769	 55,704

8. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 23,320 30,129 35,484

9. มาตรฐาน

	 มาตรฐานสินค้าเกษตรมังคุด	มกษ	2-2556

   

1. ใช้ในประเทศ (ตัน) 44,726 14,345 46,006

2. ส่งออกรวม (ตันสด) 1/   

	 2.1	 มังคุดสด	 	 	

	 	 ปริมาณ	(ตัน)	 291,951	 256,379	 205,786

	 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 15,021	 17,099	 13,535

	 2.2	 มังคุดแช่แข็ง	 	 	

	 	 ปริมาณ	(ตัน)	 196	 51	 214

	 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 19	 4	 23

3. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/   

	 4.1	 มังคุดสด	 	 51,450	 66,693	 65,772

	 4.2	 มังคุดแช่แข็ง	 97,964	 86,779	 108,792

4. คู่ค้าที่สำาคัญ   

	 4.1	 มังคุดสด	 จีน	ฮ่องกง	เวียดนาม	 	

	 4.2	 มังคุดแช่แข็ง	 สหรัฐอเมริกา	เกาหลีใต้		ไต้หวัน	 	

5. คู่แข่งที่สำาคัญ	 อินโดนีเซีย	เวียดนาม	 	

	 1.	 ปริมาณและมูลค่าส่งออกมังคุดลดลงจากปี 

ที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุม 

โรคโควิด-19	 ที่เข้มงวดของจีน	 ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลัก 

ของไทย	 ทำาให้เกิดปัญหาด้านระบบโลจิสติกส์	 ต้นทุน 

โลจิสติกส์สูงขึ้น	 และการขนส่งล่าช้า	 ประกอบกับผลผลิต

มังคุดของภาคใต้ลดลงอย่างมาก	 เนื่องจากสภาพอากาศ 

ไม่เอื้ออำานวย	ส่งผลให้การส่งออกในภาพรวมลดลง

	 2.	 ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก	 และการส่งออก

ชะลอตัว	 มีการส่งเสริมการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น	 

มีการขายผ่านแฟลตฟอร์มต่าง	ๆ	ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

เพิ่มขึ้น	และเร่งกระจายผลผลิตไปยังผู้บริโภค	

	 แนวทางการบริหารจัดการผลไม้	 สอดคล้อง 
กบัแนวทางการพฒันาผลไม้ไทย	พ.ศ.	2565	-	2570		
โดยให้จังหวัดบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จด้วย	 
ผ่านการเชื่อมโยงบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
ซึ่งมีแนวทาง	ดังนี้
	 1.	การบริหารจัดการเชิงคุณภาพ	มีแผนงาน/
โครงการ	การจดัการและพัฒนาดา้นคณุภาพผลผลติ	
เช่น	ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน	GAP	และ	GI		
รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าผลผลิต	
	 2.	 การบริหารจัดการเชิงปริมาณ	 มุ่งเน้น 
การบริหารจัดการผลผลิตในฤดูกาล	 โดยจัด 
สมดุลอุปสงค์และอุปทาน	 ในการประมาณ
การผลผลิตล่วงหน้า	 สำารวจและจัดเก็บข้อมูล 
เชิงพื้นที่	 และเชื่อมโยงตลาดเพื่อรองรับผลผลิต	 
โดยจัดทำาข้อมูลความต้องการทางการตลาด 
จากผู้ประกอบการ	 เช่น	 ผู้รวบรวม	 ผู้ส่งออก	 
สหกรณ์	ตลาดกลาง	และห้างสรรพสินค้า	เป็นต้น

	 มังคุด	 ปี	 2565	 เนื้อที่ยืนต้นลดลง

จากปี	 2564	 เนื่องจากแหล่งผลิตที่สำาคัญ 

ในภาคกลางโค่นต้นมังคุดที่ปลูกแซม 

กับยางพารา	และทุเรียนออก	เพื่อเพิ่มเนื้อที่

ให้พืชหลัก	 และบางส่วนยืนต้นตายจาก 

ผลกระทบพายุและภัยธรรมชาติ	เมื่อปี	2564	 

และในภาคใต้	มีการโค่นต้นมังคุดที่ปลูกแซม 

กับพืชอื่น	 เช่น	 ทุเรียน	 ส่วนเนื้อที่ให้ผล 

ลดลงตามการลดลงของเนื้อที่ยืนต้น

					สำาหรับผลผลิตต่อไร่	ลดลงจากปีที่ผ่านมา 

โดยเฉพาะทางภาคใต้	 เนื่องจากมีฝนตก 

ติดต่อกันในช่วงปลายปี	 2564	 ถึงกลางปี	

2565	 ประกอบกับอากาศหนาวเย็นนาน 

ในช่วงต้นปี	2564	ทำาให้มังคุดออกดอกน้อย	

และบางพื้นที่แตกใบอ่อนแทนการออกดอก	

ส่งผลให้ผลผลิตรวมทั้งประเทศลดลง



ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมาก

ตราด		จันทบุรี		

สุราษฎร์ธานี		นราธิวาส		

นครศรีธรรมราช

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 2565

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทย

49

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 5,000

2,001-5,000

501-2,000

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพาะปลูก

   0.01  0.01 3.81 43.38     33.67 14.77 3.18 0.81  0.22 0.14



เงาะ
ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน   

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

ที่มา : 1/	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร		 

หมายเหตุ: 1.	 การผลิต	ข้อ	1-5	ปี	2565	ข้อมูลเบื้องต้น	 	

	 2.	 อัตราแปลง:	 1.	เงาะสด	1.34	กก.	 =	 เงาะบรรจุภาชนะอัดลม	1	กก.		

	 	 	 	 2.	เงาะสด	0.734	กก.	 =	 เงาะสอดไส้สับปะรดในนำ้าเชื่อม	

	 	 	 	 	 	 	 1	กก.				 	

การค้า
 รายการ 2563 2564 2565

การผลิต
 รายการ 2563 2564 2565
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 การผลิต การตลาด มาตรการ

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 43,013 42,012 41,123

2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) 230,789 226,143 220,583

3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่) 211,381 208,388 206,558

4. ผลผลิต (ตัน) 270,055 283,621 265,084

5. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่) 1,278 1,361 1,283

6. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 10,020 10,640 11,910

7. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

 (บาท/ตัน)   

	 เงาะโรงเรียน	 	23,476		 	19,456		 	23,791	

8. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)  13,456   8,816   11,881 

9. มาตรฐาน   

	 มาตรฐานสินค้าเกษตรเงาะ	มกษ.	12-2549	 	 	

1. ใช้ในประเทศ (ตัน) 253,287 265,689 236,864
2. ส่งออกรวม (ตันสด) 1/ 16,766 17,932 28,220
	 2.1	 เงาะสด	 	 	
	 	 ปริมาณ	(ตัน)	 11,796	 11,828	 21,599
		 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 172	 240	 435
		 2.2	 เงาะบรรจุภาชนะอัดลม	 	 	
		 	 ปริมาณ	(ตัน)	 	2,247		 	3,056		 	2,891	
		 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 	143		 	211		 	228
		 2.3	 เงาะสอดไส้สับปะรดในนำ้าเชื่อม	   
		 	 ปริมาณ	(ตัน)	 	2,665		 	2,732		 	3,737	
		 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 	120	 	123		 	190
3. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/   
		 3.1	 เงาะสด		 14,611	 20,269	 20,119
		 3.2	 เงาะบรรจุภาชนะอัดลม		 63,453	 69,093	 78,747
		 3.3	 เงาะสอดไส้สับปะรดในนำ้าเชื่อม		 45,004	 44,874	 50,807
4. คู่ค้าที่สำาคัญ   
		 4.1	 เงาะสด	 มาเลเซีย	เวียดนาม	เมียนมา	 	
		 4.2	 เงาะบรรจุภาชนะอัดลม	 จีน	กัมพูชา	เมียนมา		 	
	 4.3	 เงาะสอดไส้สับปะรดในนำ้าเชื่อม	 	สหรัฐอเมริกา	สิงคโปร์	แคนาดา	 	
 5. คู่แข่งที่สำาคัญ	 อินโดนีเซีย	เวียดนาม	 	

	 1.	ผลผลิตร้อยละ	 90	 ใช้บริโภคภายใน 

ประเทศ

					2.	การสง่ออกสว่นใหญเ่ปน็เงาะสด	โดยตลาด

สำาคัญได้แก่	 มาเลเซีย	 	 เวียดนาม	 และเมียนมา	

ทัง้น้ี	การสง่ออกมสีดัสว่นนอ้ยเมือ่เทยีบกบัปรมิาณ 

ผลผลิตเนื่องจากอายุการเก็บรักษาสั้น	 และขาด

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

	 แนวทางการบรหิารจดัการผลไม	้สอดคลอ้ง

กับแนวทางการพฒันาผลไมไ้ทย	พ.ศ.	2565	-	 

2570	 โดยให้จังหวัดบริหารจัดการแบบ 

เบ็ดเสร็จด้วยตัวเอง	ซึ่งมีแนวทาง	ดังนี้

	 1.	การบริหารจัดการเชงิคุณภาพ	มแีผนงาน 

/โครงการ	การจัดการและพฒันาดา้นคณุภาพ

ผลผลิต	 เช่น	ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน	

GAP	 และ	 GI	 การเชื่อมโยงการตลาดและ

เพิ่มมูลค่าผลผลิต	

	 2.	การบริหารจัดการเชิงปริมาณ	 มุ่งเน้น 

การบริหารจดัการผลผลติ	โดยจดัสมดลุอปุสงค์

และอุปทาน	 และเช่ือมโยงตลาดเพื่อรองรับ

ผลผลิต	 เช่นผู้รวบรวม	 ผู้ส่งออก	 สหกรณ์	 

ตลาดกลาง	และห้างสรรพสินค้า	เป็นต้น

	 เงาะ	 ปี	 2565	 เนื้อที่ยืนต้น 

และเนื้อที่ให้ผลลดลงจากปี	 2564	 

โดยเฉพาะภาคกลางในจังหวัด 

จันทบุรี	ระยอง	และภาคใต้ในจังหวัด

สุราษฎร์ธานี	 เนื่องจากเกษตรกร 

โค่นต้นเงาะท่ีโทรมและอายุมาก	 

แล้วปรับเปลี่ยนไปปลูกทุเรียน	 

ซึ ่งให ้ผลตอบแทนที ่ส ูงกว ่า

	 สำาหรับผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ 

ลดลง	 เนื่องจากปีนี้ฝนตกต่อเนื่อง 

ยาวนานในแหล่งผลิตที่สำาคัญทาง

ภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดชุมพร 

และพัทลุงทำาให้เงาะแตกยอดอ่อน 

แทนการออกดอก	 ส่งผลให้ภาพรวม

ผลผลิตทั้งประเทศลดลง



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกลิ้นจี่ของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมาก

0.53 11.03 57.22 31.22 เชียงใหม่	น่าน	เชียงราย	

พะเยา	สมุทรสงคราม

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 2565
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 5,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพาะปลูก



ลิ้นจี่
ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน   

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

ที่มา:  	1/	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร		 

หมายเหตุ: 	การผลิต	ข้อ	1-5	ปี	2565	ข้อมูลเบื้องต้น		

การค้า
 รายการ 2563 2564 2565

การผลิต
 รายการ 2563 2564 2565
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การผลิต การตลาด มาตรการ

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 18,911 17,686 17,458

2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) 106,349 101,646 96,486

3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่) 99,985 98,506 94,165

4. ผลผลิต (ตัน) 33,998 36,233 43,817

5. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่)  340   368   465 

6. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 19,010 18,490 15,640

7. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

 (บาท/ตัน)   

 ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยเกรด	A	 22,780	 23,552	 17,408

8. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 3,770 5,062 1,768

9. มาตรฐาน   

 มาตรฐานสินค้าเกษตรลิ้นจี่	มกษ.	7-2549	 	  

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน)  29,195   31,070   38,309 

 2. ส่งออก (ตันสด)1/  4,803   5,163   5,508 

		 2.1	ลิ้นจี่สด	 	 	

		 	 ปริมาณ	(ตัน)	 1,178	 850	 627

		 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 22	 28	 17

		 2.2	ลิ้นจี่บรรจุภาชนะอัดลม	 	 	

		 	 ปริมาณ	(ตัน)	 	3,574		 	4,029		 	4,267	

		 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 	242		 	268		 	321	

		 2.3	ลิ้นจี่อบแห้ง	 	 	

		 	 ปริมาณ	(ตัน)	 	4.47		 	25.75		 	61.39	

		 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 	1		 	8		 	20	

		 2.4	ลิ้นจี่แช่แข็ง	 	 	

		 	 ปริมาณ	(ตัน)	 	6.15		 	26.56		 	0.30	

		 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 	0.60		 	2		 	0.03	

 3. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/   

		 3.1	ลิ้นจี่สด	 		 18,486		 	32,617		 	27,030	

		 3.2	ลิ้นจี่บรรจุภาชนะอัดลม	 	67,793		 	66,639		 	75,253	

		 3.3	ลิ้นจี่อบแห้ง	 	297,461		 	296,690		 	323,918	

		 3.4	ลิ้นจี่แช่แข็ง	 	98,042		 	85,565		 	88,424	

 4. คู่ค้าที่สำาคัญ   

		 4.1	ลิ้นจี่สด	 	 มาเลเซีย	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	กาตาร์	 	

		 4.2	ลิ้นจี่บรรจุภาชนะอัดลม	 สหรัฐอเมริกา	เวียดนาม	มาเลเซีย		

	 4.3	ลิ้นจี่อบแห้ง	 สหรัฐอเมริกา	รัสเซีย	ซาอุดิอาระเบีย	 	

	 4.4	ลิ้นจี่แช่แข็ง	 โปแลนด์	รัสเซีย	ฮ่องกง	 	

5. คู่แข่งที่สำาคัญ 	 จีน	เวียดนาม	  

	 1.	 ผลผลิตมากกว่าร้อยละ	 85	 ใช้บริโภคในประเทศ	
โดยซื้อขายผ่านพ่อค้ารวบรวมและจำาหน่ายที่ตลาดไท	 
และปัจจุบัน	 มีการซื้อขายผ่านช่องทางการตลาดออนไลน ์
มากขึ้น	ผลผลิตที่เหลือส่งออกไปตลาดต่างประเทศ	
	 2.	 ป	ี2565	การสง่ออกลดลงจากปทีีผ่า่นมา	สว่นใหญ่
อยู่ในรูปลิ้นจี่สด	และลิ้นจี่บรรจุภาชนะอัดลม	ตลาดส่งออก
สำาคญัสำาหรบัลิน้จีส่ด	ไดแ้ก	่มาเลเซยี	สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส	์
กาตาร์	 และลิ้นจ่ีบรรจุภาชนะอัดลม	 ได้แก่	 สหรัฐอเมริกา	
เวียดนาม	และมาเลเซีย	

	 แนวทางการบรหิารจัดการผลไม้	สอดคล้องกับ

แนวทางการพัฒนาผลไม้ไทย	พ.ศ.	 2565	 -2570	 

โดยให้จังหวัดบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ 

ด้วยตัวเอง	ซึ่งมีแนวทาง	ดังนี้

	 1.	 การบริหารจัดการเชิงคุณภาพ	มีแผนงาน/ 

โครงการ	 การจัดการและพัฒนาด้านคุณภาพ 

ผลผลิต	เช่น	ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน	GAP	

และ	 GI	 การเชื่อมโยงการตลาด	 และเพิ่มมูลค่า 

ผลผลิต	

	 2.	 การบริหารจัดการเชิงปริมาณ	 มุ่งเน้น 

การบริหารจัดการผลผลิตในฤดูกาล	 โดยจัดสมดุล

อุปสงค์และอุปทาน	 มีการประมาณการผลผลิต 

ล่วงหน้า	 และเชื่อมโยงตลาดเพื่อรองรับผลผลิต	

เช่น	ผู้รวบรวม	ผู้ส่งออก	สหกรณ์	ตลาดกลาง	และ 

ห้างสรรพสินค้า	เป็นต้น

	 ลิ้นจี่	 ปี	 2565	 เนื้อที่ยืนต้นและเนื้อที ่

ให้ผลลดลงจากปี	2564	เนื่องจากเกษตรกร

โค่นต้นลิ้นจี่เพื่อปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น	

เช่น	ลำาไย	มะม่วง	ส้มเขียวหวาน	ยางพารา	

กาแฟ	ขา้วโพดเลีย้งสตัว	์ทเุรยีน	ปาลม์นำา้มนั	

มะยงชดิ	สม้โอ	และมะพรา้วนำา้หอม	เป็นตน้	

	 สำาหรับผลผลิตและผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	 

โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	 โดยลิ้นจ่ีที่ปลูกเม่ือปี	 2561	 

เริ่มให้ผลปีนี้เป็นปีแรก	 อีกทั้งสภาพอากาศ 

เอ้ืออำานวยตอ่การออกดอก	มอีากาศหนาวเยน็ 

ติดต่อกันนานต้ังแต่ปลายปี	 2564	 ถึงต้นปี	 

2565	 ทำาให้ต้นลิ้นจี่ออกดอกมากและ 

ติดผลดีประกอบกับลิ้นจี่ได้รับปริมาณนำ้า 

และปุ๋ยอย่างเพียงพอ



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกลองกองของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมาก

นราธิวาส	อุตรดิตถ์		

จันทบุรี	ยะลา	

นครศรีธรรมราช

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 2565

53

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 20,000

10,001-20,000

2,001-10,000

≤ 2,000

ไม่มีเนื้อที่เพาะปลูก

0.04 0.002   0.29 3.90 15.45 21.12 14.27 23.80 19.42 1.65 0.06



การค้า
 รายการ 2563 2564 2565

การผลิต
 รายการ 2563 2564 2565
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ลองกอง

ที่มา : 1/		สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร		 

หมายเหตุ:	การผลิต	ข้อ	1-5	ปี	2565	ข้อมูลเบื้องต้น	

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน   

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

 

  

 

 
การผลิต การตลาด มาตรการ

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 74,461 70,061 65,805

 2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) 229,128 212,727 197,979

 3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่) 222,950 207,205 193,350

 4. ผลผลิต (ตัน) 74,358 76,313 42,268

 5. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่) 334 368 219

 6. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 29,157 26,899 44,931

 7. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

 (บาท/ตัน)   

 ลองกอง	เบอร์	1	 38,693	 32,090	 46,832

 8. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 9,536 5,192 1,901

 9. มาตรฐาน   

 มาตรฐานสินค้าเกษตรลองกอง	มกษ.	11-2549	  

1. ใช้ในประเทศ (ตัน) 72,646 74,860 38,280

2. ส่งออก1/    

	 ลองกองสด	 	 	

	 ปริมาณ		(ตัน)	 	1,712		 	1,452		 	3,987	

	 มูลค่า		(ล้านบาท)	 47	 36	 86

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

4. คู่ค้าที่สำาคัญ	 เวียดนาม	มาเลเซีย		สปป.ลาว	 	

5. คู่แข่งสำาคัญ	 มาเลเซีย	 	

	 1.	 ผลผลิตเกือบทั้งหมดใช้บริโภคภายในประเทศ
	 2.	 ตลาดส่งออกสำาคัญ	 ได้แก่	 เวียดนาม	 มาเลเซีย	 
และสปป.ลาว
	 3.	 การส่งออกขยายตัวไม่มาก	 เน่ืองจากปัญหา 
เรื่องแมลงที่ติดไปกับช่อผล	และอายุการเก็บรักษาสั้น

	 ลองกอง	ปี	2565	เน้ือทีย่นืตน้และเนือ้ที่

ให้ผลลดลงจากปี	 2564	 เนื่องจากลองกอง

ส่วนใหญ่ปลูกเป็นพืชแซม	 เกษตรกรดูแล

น้อยกว่าพืชอื่น	 ประกอบกับราคาลองกอง

ปีที่แล้วไม่จูงใจและขาดแคลนแรงงาน 

ในการแตง่ช่อลองกอง	เกษตรกรจงึทยอยโคน่

ต้นลองกองเพื่อเปลี่ยนไปปลูกทุเรียนแทน	

และบางส่วนที่ปลูกลองกองแซมไม้ผลอื่น	

เชน่	ทเุรยีน	เกษตรกรตดัสางตน้ลองกองออก 

เพื่อให้ไม้ผลอื่นได้รับแสงแดดเพิ่มขึ้น	

	 สำาหรับผลผลิตต่อไร่ลดลง	 เนื่องจาก

แหล่งผลิตสำาคัญซ่ึงอยู่ทางภาคใต้	 มีฝนตก

อย่างต่อเนื่อง	 สภาพอากาศไม่เอื้ออำานวย

ต่อการออกช่อดอก	ทำาให้ลองกองแตกยอด

อ่อนแทนการออกช่อดอก	ส่งผลให้ภาพรวม

ผลผลิตลดลง

	 แนวทางการบริหารจัดการผลไม้	 สอดคล้อง 
กบัแนวทางการพฒันาผลไมไ้ทย	พ.ศ.	2565-2570	 
โดยให้จังหวัดบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ 
ด้วยตัวเอง	ซึ่งมีแนวทาง	ดังนี้
		 1.	 การบริหารจัดการเชิงคุณภาพ	มีแผนงาน/
โครงการ	การจดัการและพัฒนาดา้นคณุภาพผลผลติ	
เช่น	ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน	GAP	และ	GI	
การเชื่อมโยงการตลาดและเพิ่มมูลค่าผลผลิต	
		 2.	 การบริหารจัดการเชิงปริมาณ	 มุ่งเน้น 
การบริหารจัดการผลผลิตในฤดูกาล	 โดยจัดสมดุล
อุปสงค์และอุปทาน	 มีการประมาณการผลผลิต 
ล่วงหน้า	 และเชื่อมโยงตลาดเพื่อรองรับผลผลิต	 
เช่น	 ผู้รวบรวม	 ผู้ส่งออก	 สหกรณ์	 ตลาดกลาง 
และห้างสรรพสินค้า	เป็นต้น



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกส้มเขียวหวานของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมาก

สุโขทัย	เชียงใหม่	แพร่	

เชียงราย	กำาแพงเพชร

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 2565

55

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 10,000

1,001-10,000

201-1,000

≤ 200

ไม่มีเนื้อที่เพาะปลูก

19.83     15.78 8.39 3.57 1.68 0.96 1.20 2.50 3.06 7.32 15.36 20.35
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ส้มเขียวหวาน

ที่มา:   1/	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร	 

หมายเหตุ: การผลิตข้อ	1-5	ปี	2565	ข้อมูลพยากรณ์	ณ	เดือนมีนาคม	2566

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน    

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

การค้า
 รายการ 2563 2564 2565

การผลิต
 รายการ 2563 2564 2565

 

 

 

 
การผลิต การตลาด มาตรการ

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 7,214 7,662 7,819

2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) 120,405 128,046 130,740

3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่) 106,016 111,679 118,978

4. ผลผลิต (ตัน) 220,949 259,354 285,785

5. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่) 2,084 2,322 2,402

6. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 11,259 10,846 11,927

7. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

 (บาท/ตัน)   

 ส้มเขียวหวานคละ		 25,304	 23,371	 22,828

8. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 14,046 12,525 10,901

9. มาตรฐาน   

	 มาตรฐานสินค้าเกษตรส้มเปลือกล่อน	มกษ.	14-2550  

 

1. ใช้ในประเทศ (ตัน)  204,737   259,354   285,785 

2. ส่งออก (ตันสด)1/  1,547   3,329   6,394 

	 2.1	 ส้มเขียวหวานสด	 	 	

	 	 ปริมาณ	(ตัน)	 522	 75	 3,033

	 	 มูลค่า		(ล้านบาท)	 10	 2	 63

	 2.2	 ส้มแมนดารินสด	 	 	

	 	 ปริมาณ	(ตัน)	 464	 1,681	 2,332

	 	 มูลค่า		(ล้านบาท)	 19	 41	 49

	 2.3	 ส้มเปลือกบางสด	 	 	

	 	 ปริมาณ	(ตัน)	 561	 1,573	 1,028

	 	 มูลค่า		(ล้านบาท)	 17	 98	 36

3. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/   

	 3.1	ส้มเขียวหวานสด	 	18,616		 	26,045		 	20,632	

	 3.2	ส้มแมนดารินสด	 	41,317		 	24,282		 	21,127	

	 3.3	ส้มเปลือกบางสด	 	31,069		 	62,448		 	34,783	

4. คู่ค้าที่สำาคัญ   

	 4.1	ส้มเขียวหวานสด	 เมียนมา	เวียดนาม	กัมพูชา		 	

	 4.2	ส้มแมนดารินสด	 เมียนมา	กัมพูชา	ลาว	 	

	 4.3	ส้มเปลือกบางสด	 เมียนมา	เวียดนาม	มาเลเซีย			 	

5. คู่แข่งที่สำาคัญ  	 	จีน	เวียดนาม	ฟิลิปปินส์	 	

					1.	ผลผลิตร้อยละ	 99	 ใช้บริโภค 

ภายในประเทศ	 ผลผลิตบางส่วนมี 

การแปรรูปเป็นนำ้าส้มและแยมเพ่ือ 

การส่งออก																																																																																												

					2.	สัดส่วนการนำาเข้าส้มเปลือก 

บางสดจากสหรัฐอเมริกา	 และจีน	 

มีแนวโน้มเพิ ่มขึ ้น

	 1.	 นโยบายด้านการผลิต	ส่งเสริมการปลูกในเขต 

พื้นที่ตามแผนที่เกษตร	 (Agri	 -	 Map)	 และระบบ

การเกษตรแบบแปลงใหญ่	 รวมทั้งระบบเกษตรแบบ

อินทรีย์ในแหล่งผลิตสำาคัญ					

	 2.	 สนับสนุนเพิ่มช่องทางการตลาดแบบ	Online	 

และ	 Offline	 รวมท้ังเช่ือมโยงผู้ผลิตกับตลาด 

ปลายทาง	 ผ่านเครือข่ายสหกรณ์	 ผู้ประกอบการ 

และห้างค้าปลีกขนาดใหญ่	(Modern	Trade)					

	 3.	 ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ 

ให้กับชุมชนท้องถิ่น	 โดยสนับสนุนการจัดทำาสินค้า 

สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร	์	(Geographical	Indications:	GI)	 

เชน่	สม้บางมด	(กรงุเทพมหานคร	ปทมุธาน)ี	สม้สทีอง	

(แพร่	น่าน	สุโขทัย)						

 	 สม้เขยีวหวาน	ป	ี2565	เนือ้ทีย่นืต้น

เพิ่มขึ้นจากปี	 2564	 เนื่องจากราคา 

สม้หนา้สวนปท่ีีผา่นมาจงูใจใหเ้กษตรกร

ขยายพื้นที่แทนเนื้อที่ว่าง	เนื้อที่ให้ผล

เพิ่มข้ึนเล็กน้อยจากเนื้อที่ปลูกใหม่ 

เมื่อปี	2562	เริ่มให้ผลผลิตได้ในปีนี้	

	 สำาหรับผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้น	 

เน่ืองจากเกษตรกรหันมาดูแลและ 

บำารุงรักษา	 นอกจากนี้	 เกษตรกร 

มีความพร้อมเพื่อรับมือกับสภาพ

อากาศแล้งได้ดี	 โดยขุดบ่อกักเก็บนำ้า	 

และจัดหาแหล่งนำ้าให้เพียงพอต่อ 

การเจรญิเตบิโต	ทำาใหไ้มป่ระสบภยัแลง้ 

เหมือนปีที่ผ่านมา									



      

หมายเหตุ :	 ร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือนจากกรมส่งเสริมการเกษตร	 	 	 	 	 	

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกล้วยหอมของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมาก

เพชรบุรี		ปทุมธานี	

ชุมพร		สระบุรี			

สุราษฎร์ธานี	

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 2565

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 2,000

501-2,000

201-500

≤ 200

ไม่มีเนื้อที่เพาะปลูก
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 1.62 2.95 3.93 5.57 7.12 8.25 9.35 10.25 11.17 12.52 13.49 13.79



ที่มา:  1/	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร		   

หมายเหตุ: 	การผลิต	ข้อ	1-3	ปี	2565	ข้อมูลพยากรณ์	ณ	เดือนมีนาคม	2566	 	 	

   

การค้า
 รายการ 2563 2564 2565

การผลิต
 รายการ 2563 2564 2565

58

กล้วยหอม
ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน 

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

  

 
การผลิต การตลาด มาตรการ

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน) 132,603 140,032 144,844

 2. ส่งออก 1/   

	 กล้วยหอมสด	 	 	

	 ปริมาณ	(ตัน)	 	3,464		 	6,446		 	2,650	

	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 	104	 186	 90

 3. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/  29,934   28,869   34,092 

 4. คู่ค้าที่สำาคัญ ญี่ปุ่น	จีน	สปป.ลาว  

 5. คู่แข่งที่สำาคัญ ฟิลิปปินส์		เอกวาดอร์		เบลเยียม	

	 	 	 คอสตาริกา	  

 1. เนื้อที่ให้ผล (ไร่) 39,156 42,007 42,117

 2. ผลผลิต (ตัน) 136,067 146,478 147,494

 3. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่) 3,475 3,487 3,502

 4. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 4,891 4,957 5,418

 5. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

 (บาท/ตัน)   

	 กล้วยหอมทองขนาดใหญ่	 13,425	 12,986	 13,205

 6. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 8,534 8,029 7,787

 7. มาตรฐาน   

	 มาตรฐานสินค้าเกษตรกล้วย	มกอช.	0006-2548  

 

	 1.	ผลผลิตร้อยละ	 97	 ใช้บริโภคภายใน

ประเทศ	 ผ่านตลาดกลางและห้างสรรพสินค้า	 

โดยผลผลิตบางส่วนที่มีคุณภาพเกรดรองเข้าสู่ 

กระบวนการแปรรูป					

	 2.	ร้อยละ	 80	 ของการส่งออกทั้งหมด 

เป็นแบบทำาสัญญาข้อตกลงล่วงหน้า	 โดยตลาด 

สำาคัญ	 ได้แก่	 ญี่ปุ่นและจีนคิดเป็นร้อยละ	 45	 

และ	34					

	 3.	ผลกระทบจากโรคโควิด-19	 ทำาให้ต้อง 

ส่งเสริมการแปรรูปในประเทศเพื่อสร้างมูลค่า

เพิ่มมากขึ้น

	 1.	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	มีนโยบาย 

ส่งเสริมการปลูกในเขตพื้นที่ตามแผนที่เกษตร	

(Agri	-	Map)	และระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ ่

ให้ได้ตามมาตรฐาน	 GAP	 และมาตรฐาน 

โรงคัดบรรจุ	GMP	

	 2.	ดำาเนินนโยบายการตลาดนำาการผลิต	 

โดยสนับสนุนเพิ่มช่องทางการตลาดแบบ	 

Online	 และ	Offline	 รวมทั้งเชื่อมโยงผู้ผลิต 

กับตลาดปลายทาง	 ผ่านเครือข่ายสหกรณ์	 

ผู้ประกอบการและห้างค้าปลีกขนาดใหญ่	

(Modern	Trade)						

	 3.	ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้

ให้กับชุมชนท้องถิ่น	 โดยสนับสนุนการจัดทำา

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	 (Geographical	 

Indications:	GI)	เช่น	กล้วยหอมปทุม	กล้วยหอม 

ทองละแม

	 กลว้ยหอม	ปี	2565	เน้ือท่ีใหผ้ลเพิม่ขึน้

จากป	ี2564	เนือ่งจากยงัเปน็ทีต่อ้งการของ

ตลาดทั้งในและต่างประเทศที่สำาคัญ	ได้แก่	

ญี่ปุ่น	และจีน	ทั้งนี้	เกษตรกรได้ขยายพื้นที่

ปลกูในพ้ืนทีว่า่ง	อกีทัง้ยงัไดร้บัการสนับสนุน

และส่งเสริมจากภาครัฐ	 และเอกชน	 ให้มี 

การสง่เสรมิปลกูกล้วยหอมทองแซมยางพารา

ท่ีปลูกใหม่	 โดยให้เกษตรกรเน้นการปลูก 

กลว้ยหอมทองใหมี้คุณภาพด	ีและปลอดสารพิษ	

					สำาหรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	เนื่องจาก 

สภาพอากาศเอือ้อำานวย	ปรมิาณนำา้เพยีงพอ 

ต่อการเพาะปลูก	 เกษตรกรดูแลรักษาดี	 

จงึสง่ผลใหผ้ลผลิตรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้น



พืชผัก



สรุปสถานการณ์การผลิตพืชผัก ปีเพาะปลูก 2564/65

 กระเทียม	 ปีเพาะปลูก	 2564/65 เนื้อที่เพาะปลูกลดลง เนื่องจากแหล่งผลิตที่สําคัญ 

ทางภาคเหนือได้ลดเนื้อท่ีเพาะปลูกลง เป็นผลจากราคากระเทียมสดที่เกษตรกรขายได้ 

ในปีที่ผ่านมาปรับตัวลดลง ไม่จูงใจให้เกษตรกรเพาะปลูก เกษตรกรส่วนใหญ่ปรับเปล่ียนไป

ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีมีการช่วยเหลือจากภาครัฐในโครงการประกันรายได้ และบางส่วน

ปรับเปล่ียนไปปลูกพืชอื่น เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ผักคะน้า ผักกาดขาวปลี สําหรับผลผลิต 

ต่อเนื้อที่เพาะปลูกลดลง เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวย กล่าวคือ มีฝนตกต่อเนื่อง 

ในช่วงที่กระเทียมเริ่มลงหัว ประกอบกับมีโรคเชื้อราระบาด ส่งผลให้ผลผลิตโดยรวมลดลง 

ตามการลดลงของเนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก 

 หอมแดง	ปเีพาะปลกู	2564/65 เนือ้ท่ีเพาะปลกูลดลง เนือ่งจากราคาหอมแดงทีเ่กษตรกร 

ขายได้ในปีที่ผ่านมาไม่ดี เกษตรกรบางรายประสบภาวะขาดทุน ประกอบกับเกษตรกรขาดแคลน

หัวพันธุ์ และหัวพันธุ์มีราคาแพง ทําให้เกษตรกรลดเนื้อที่เพาะปลูก โดยเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น  

เช่น พริก หอมแบ่ง และพืชผักอื่น สําหรับผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูกลดลง เนื่องจากสภาพอากาศ 

ไม่เอื้ออํานวย มีฝนตกในช่วงที่หอมแดงเริ่มลงหัวทําให้หอมแดงเน่าเสียหาย ส่งผลให้ภาพรวม

ผลผลิตลดลงตามการลดลงของเนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตต่อไร่

 หอมหัวใหญ่	 ปีเพาะปลูก	 2564/65 เนื้อท่ีเพาะปลูกเพิ่มขึ้นเนื่องจากเกษตรกร 

บางรายที่พักแปลงปลูกเมื่อปีที่แล้ว ปีนี้กลับมาเพาะปลูก เช่น จังหวัดเชียงราย ส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ที่เป็นแหล่งผลิต ในช่วงเพาะต้นกล้าได้รับความเสียหายจากฝนตก ทําให้มีกล้าพันธุ์

ไปเพาะปลูกน้อยลง สําหรับผลผลิตต่อเนื้อท่ีเพาะปลูกลดลง เนื่องจากผลผลิตในแหล่งผลิต 

ที่สําคัญโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย ประสบปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน 

กล่าวคือ กลางคืนอากาศหนาว แต่กลางวันอากาศร้อนจัด ทําให้ผลผลิตที่ได้ไม่สมบูรณ์  

ส่งผลให้ผลผลิตในภาพรวมลดลงตามการลดลงของผลผลิตต่อไร่

 มันฝรั่ง	 ปีเพาะปลูก	 2564/65 เนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทผู้รับซื้อ 

มีความต้องการวัตถุดิบเพื่อแปรรูปเพิ่มขึ้น จึงสนับสนุนให้เกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูก

พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยดูแล รวมทั้งบริษัทประกันราคาให้กับเกษตรกร จึงส่งผลให ้

เกษตรกรขยายเน้ือที่เพาะปลูกมันฝร่ังพันธ์ุโรงงานเพ่ิมขึ้น โดยปลูกแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

พืชผัก และพื้นที่ปล่อยว่าง ส่วนมันฝรั่งบริโภคลดลง เน่ืองจากราคาปีท่ีผ่านมาไม่ดี และพ่อค้า 

ทีร่บัซือ้มนีอ้ย เกษตรกรจงึเปล่ียนมาปลกูมันฝรัง่พนัธุโ์รงงานแทน สาํหรบัผลผลติตอ่เนือ้ท่ีเพาะปลกู 

ลดลง เนื่องจากในแหล่งผลิตที่สําคัญของมันฝรั่งพันธุ์โรงงาน และมันฝรั่งบริโภค สภาพอากาศ 

ไม่เอื้ออํานวย เกิดโรครากเน่าโคนเน่าจากเชื้อราระบาด จึงส่งผลให้ผลผลิตต่อเน้ือท่ีเพาะปลูก 

ลดลง ผลผลิตในภาพรวมจึงลดลงตามการลดลงของผลผลิตต่อไร่
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ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทย

0.06 	7.69 25.21 60.18 6.86 เชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน

ลำาปาง	พะเยา	ตาก

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 2564 ปี 2565

ปีเพาะปลูก 2564/65              

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพาะปลูก

ช่วงเดือนที่เพาะปลูกมาก ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมาก

0.02	 3.35	 14.80	 67.27	 14.57
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 5,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพาะปลูก
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กระเทียม

ที่มา: 1/	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร  

หมายเหตุ:	 1.	ปีเพาะปลูก	2562/63		2563/64		2564/65	หมายถึง	ปี	2563	2564	2565		

  

ปลูก:  ก.ย.-ม.ค.    

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

การผลิต การตลาด มาตรการ

การค้า
 รายการ 2563 2564 2565

การผลิต
 รายการ 2562/63 2563/64 2564/65

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน) 173,405 139,489 109,100

 2. นำาเข้า 1/   

	 ปริมาณ	(ตัน)		 99,008	 67,144	 48,705

	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 1,563	 1,563	 862

 3. ส่งออก 1/   

		 3.1	กระเทียมสด	หรือแช่เย็น	 	 	

		 	 ปริมาณ	(ตัน)	 1,069	 1,942	 1,171

		 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 67	 70	 42

		 3.2	กระเทียมแห้งไม่เป็นผง	 	 	

		 	 ปริมาณ	(ตัน)	 	129		 	265		 	175	

		 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 	18	 24	 18	

		 3.3	กระเทียมแห้งเป็นผง	 	 	

		 	 ปริมาณ	(ตัน)	 123	 139	 174

	 	 	มูลค่า	(ล้านบาท)	 21	 22	 28

 4. ราคาส่งออก (บาท/กก.) 1/   

	 4.1	กระเทียมสด	หรือแช่เย็น	 62.61	 36.01	 35.64

	 4.2	กระเทียมแห้งไม่เป็นผง	 136.27	 91.06	 103.10

	 4.3	กระเทียมแห้งเป็นผง	 	171.95		 	154.55		 	162.68	

5. คู่ค้าที่สำาคัญ 	 ฟิลิปปินส์	ไต้หวัน	แคนาดา	

6. คู่แข่งที่สำาคัญ จีน	สเปน	 	

	 กระเทยีม	ปเีพาะปลกู	2564/65	เนือ้ทีเ่พาะปลกู 

ลดลงจากปีเพาะปลูก	2563/64	เนื่องจากแหล่ง

ผลิตใหญ่ที่สำาคัญทางภาคเหนือ	 ได้ลดพื้นที่

เพาะปลูกลง	 เป็นผลจากราคากระเทียมสด 

ที่เกษตรกรขายได้ในปีที่ผ่านมาปรับตัวลดลง	 

ไม่จูงใจให้เกษตรกรเพาะปลกู	เกษตรกรสว่นใหญ่ 

ปรับเปลีย่นไปปลกูขา้วโพดเลีย้งสตัวท์ีมี่การช่วยเหลอื 

จากภาครฐัในโครงการประกนัรายได	้และบางสว่น 

ปรบัเปลีย่นไปปลกูพชือืน่	เชน่	ถ่ัวเหลอืง	ถัว่เขยีว	

ผักคะน้า	ผักกาดขาวปลี	เป็นต้น		

	 สำาหรับผลผลิตต่อไร่ลดลง	เนื่องจากสภาพ 

อากาศไม่เอื้ออำานวย	 มีฝนตกต่อเนื่องในช่วงที่ 

กระเทียมเริ่มลงหัว	 ประกอบกับมีโรคเช้ือรา

ระบาด		สำาหรับผลผลิตรวมลดลงตามการลดลง

ของเนื้อที่เพาะปลูก

	 ปี	 2565	 มีการนำาเข้ากระเทียมและ 

ผลิตภัณฑ์	 จำานวน	 48,705	 ตัน	 มูลค่า	

862	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	27.46	และ

ร้อยละ	44.85	ตามลำาดับ	เมื่อเทียบกับปี	

2564	 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซา	

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด-19	 และมาตรการล็อกดาวน์ 

ที่เข้มงวดส่งผลต่อความต้องการบริโภค 

ที่ลดลง

	 สำาหรบัราคากระเทยีมแห้งคละทีเ่กษตรกร

ขายได้ในช่วงปี	 2565	 เฉล่ียกิโลกรัมละ 

	36.91	บาท	ลดลงรอ้ยละ	11.99	เมือ่เทียบ

กับปี	 2564	 เนื่องจากพ่อค้าเข้าไปรับซื้อ

ผลผลิตจากเกษตรกรลดลง	จากมาตรการ

ล็อกดาวน์ที่เข้มงวด	

	 1.	 ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก	

	 	 1.1	เรง่กระจายผลผลติออกนอกแหลง่ผลิต	

						 1.2	ชะลอการจำาหน่ายผลผลิต	 ในกรณี 

ทีเ่กษตรกรและสถาบนัเกษตรกรมีโรงเรอืนสำาหรบั

แขวนผลผลิตเพื่อรอจำาหน่าย	

	 	 1.3	บริหารการนำาเข้าไม่ให้ส่งผลกระทบ

ต่อผลผลิตภายในประเทศ

	 	 1.4	ป้องกันและปราบปรามการลักลอบ

นำาเข้า	

	 2.	 ในชว่งทีผ่ลผลติภายในประเทศมีน้อยหรือ

ไม่มีภาครัฐมีมาตรการควบคุมไม่ให้มีการกักตุน	

เพื่อเก็งกำาไร	และป้องกันการลักลอบนำาเข้า

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 19,684 19,627 18,368

2. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 70,161 69,140 61,799

3. ผลผลิต (ตัน) 76,839 75,444 62,565

4. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่) 1,095 1,091 1,012

5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 29,010 28,980 31,470

6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

 (บาท/ตัน)   

	 กระเทียมแห้งใหญ่คละ	 34,471	 41,939	 36,912

7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 5,461 12,959 5,442

8. มาตรฐาน   

	 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	

	 มกษ.	1508-2551	 	 	



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมแดงของประเทศไทย

  ศรีสะเกษ	เชียงใหม่

พะเยา	อุตรดิตถ์		

เพชรบูรณ์

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน
หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2564 ปี 2565

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.

ปีเพาะปลูก 2564/65              

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 1,000

501-1,000

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพาะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพาะปลูก

ช่วงเดือนที่เพาะปลูกมาก ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมาก
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2.17 5.05 5.51 0.71 1.40 2.27 42.83 24.64 13.37 2.05         

1.17 3.55 4.80 0.87 1.18 1.25 20.18 46.50 17.89 2.41 0.20 



หอมแดง

ที่มา : 1/		สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร	  

หมายเหตุ: 	ปีเพาะปลูก	2562/63	2563/64	2564/65	หมายถึง		ปี	2563	2564	2565	 	

ปลูก:  พ.ค.-ก.พ.   

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

 รายการ 2563 2564 2565
การผลิต

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

1. ใช้ในประเทศ (ตัน) 131,929 159,477 140,837

2. นำาเข้า 1/   

	 2.1	 หอมแดงสดหรือแช่เย็น	 	 	

	 	 ปริมาณ	(ตัน)	 	13,941		 	18,379		 	15,983	

	 	 มูลค่า		(ล้านบาท)	 414	 292	 241

	 2.2	 หอมแดงแห้ง	 	 	

	 	 ปริมาณ		(ตัน)	 1.00	 2.00	 1.00

	 	 มูลค่า		(ล้านบาท)	 0.21	 0.46	 0.12

3. ส่งออก 1/   

						3.1	หอมแดงสดหรือแช่เย็น	 	 	

												ปริมาณ		(ตัน)	 16,171	 18,727	 12,864

												มูลค่า		(ล้านบาท)	 420	 424	 311

						3.2	หอมแดงแห้ง	 	 	

												ปริมาณ	(ตัน)	 	497		 	45		 	19	

												มูลค่า	(ล้านบาท)	 9	 3	 4

4. ราคาส่งออก (บาท/กก.) 1/   

						4.1	หอมแดงสดหรือแช่เย็น	 25.96	 22.62	 24.21

						4.2	หอมแดงแห้ง	 17.91	 62.45	 216.57

5. คู่ค้าที่สำาคัญ  มาเลเซีย 	อินโดนีเซีย		สิงคโปร์	 	

6. คู่แข่งที่สำาคัญ   															 ฟิลิปปินส์		เวียดนาม	อินเดีย	 	

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 19,062 22,499 22,442

2. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 51,924 59,754 57,961

3. ผลผลิต (ตัน) 134,655 159,869 137,736

4. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่) 2,593 2,675 2,376

5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 10,860 10,670 12,250

6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

 (บาท/ตัน)   

	 หอมแดงแห้งหัวกลางมัดจุก	

	 7-15	วัน	 28,519	 26,920	 27,164

7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 17,659 16,250 14,914

8. มาตรฐาน   

	 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	

	 มกษ.	1509-2551	 	 	

	 หอมแดง	ปีเพาะปลูก	2564/65	เนื้อที่

เพาะปลูกลดลงจากปีเพาะปลูก	 2563/64	

เนื่องจากราคาหอมแดงที่เกษตรกรขายได้ 

ในปีท่ีผ่านมาไม่ดี	 เกษตรกรบางรายประสบ

ภาวะขาดทุน	ประกอบกับเกษตรกรขาดแคลน

หวัพนัธ์ุ	และหัวพนัธ์ุมรีาคาแพง	ทำาใหเ้กษตรกร

ลดเนื้อที่เพาะปลูก	โดยเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น	

เช่น	พริก	หอมแบ่ง	และพืชผักอื่น

					สำาหรบัผลผลติตอ่ไรล่ดลง	เนือ่งจากสภาพ

อากาศไม่เอือ้อำานวย	มฝีนตกในชว่งทีห่อมแดง

เริ่มลงหัวทำาให้หอมแดงเน่าและเสียหาย	 

ส่งผลให้ภาพรวมผลผลิตลดลง

	 ปี	 2565	 มีการส่งออกหอมแดงสดหรือ 

แช่เย็นและหอมแดงแห้ง	จำานวน	12,883	ตัน	 

มูลค่า	 315	 ล้านบาท	 ปริมาณและมูลค่า 

การส่งออกลดลงร้อยละ	 31.37	 และ	 26.00		 

ตามลำาดับ	 เมื่อเทียบกับปี	 2564	 เน่ืองจาก 

สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงซบเซา	และตลาด 

คูค่า้ทีส่ำาคญัมกีารนำาเขา้หอมแดงจากประเทศ 

คู่แข่งอื่นมาทดแทนการนำาเข้าหอมแดงจาก

ประเทศไทย							

	 สำาหรับราคาหอมแดงหัวกลางมัดจุก	 

7-15	 วัน	 ที่เกษตรกรขายได้ในปี	 2565	 

เฉลี่ยกิโลกรัมละ	27.16	บาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	

0.91	เมื่อเทียบกับปี	2564								

	 1.	 ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก	

					 	 1.1	 เร่งกระจายผลผลิตออกนอก 

แหล่งผลิต	

	 	 1.2	 ชะลอการจำาหน่ายผลผลิต	 

ในกรณีที่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

มโีรงเรอืนสำาหรบัแขวนผลผลติเพ่ือรอจำาหนา่ย	

	 	 1.3	 บริหารการนำาเข้าไม่ให้ส่งผล 

กระทบต่อผลผลิตภายในประเทศ

				 	 1.4	 ปอ้งกันและปราบปรามการลกัลอบ 

นำาเข้า	

	 2.	 ในชว่งทีผ่ลผลิตภายในประเทศมีนอ้ย 

หรือไม่มี	 ภาครัฐมีมาตรการควบคุมไม่ให้มี 

การกกัตนุ	เพือ่เกง็กำาไร	และปอ้งกนัการลกัลอบ 

นำาเข้า



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทย

  เชียงใหม่	เชียงราย		

นครสวรรค์	กาญจนบุรี		

แม่ฮ่องสอน

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน
หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2564 ปี 2565

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 2564/65              

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพาะปลูก

ช่วงเดือนที่เพาะปลูกมาก ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมาก

14.08  1.38 10.65 43.07 30.82

12.81 1.35 31.71 39.90 14.23
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

>500

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพาะปลูก



ที่มา : 1/		สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร	  

หมายเหตุ: 	ปีเพาะปลูก	2562/63	2563/64	2564/65	หมายถึง		ปี	2563	2564	2565	

 

การค้า
 รายการ 2563 2564 2565

การผลิต
 รายการ 2562/63 2563/64 2564/65
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หอมหัวใหญ่
ปลูก: ก.ค. และ ก.ย. - ธ.ค.

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

การผลิต การตลาด มาตรการ

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 4,479 3,901 3,827

2. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 10,549 8,800 9,118

3. ผลผลิต (ตัน) 42,626 34,797 33,507

4. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่) 4,041 3,954 3,675

5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 6,980 7,150 7,670

6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

 (บาท/ตัน)   

 หอมหัวใหญ่	เบอร์	1	 9,056	 8,665	 12,305

7. ผลตอบแทนสุทธิ ((บาท/ตัน) 2,076 1,515 4,635

8. มาตรฐาน   

	 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	

	 มกษ.	1510-2551     

1. ใช้ในประเทศ (ตัน) 133,816 76,614 75,701

2. นำาเข้า 1/   

	 ปริมาณ		(ตัน)	 93,975	 45,802	 49,818

	 มูลค่า		(ล้านบาท)	 739	 650	 795

3. ส่งออก 1/   

	 ปริมาณ		(ตัน)	 2,785	 3,869	 7,624

	 มูลค่า		(ล้านบาท)	 	61		 	54	 	126	

4. ราคาส่งออก (บาท/กก.) 1/   

	 หอมหัวใหญ่สดหรือแช่เย็น		 21.62	 13.25	 16.18

5. คู่ค้าที่สำาคัญ ญี่ปุ่น		มาเลเซีย		สปป.ลาว		

6. คู่แข่งที่สำาคัญ จีน		เนเธอร์แลนด์		 	

								หอมหัวใหญ่	ปีเพาะปลูก	2564/65	เนื้อที่

เพาะปลูกเพิ่มขึ้น	เนื่องจากเกษตรกรบางรายใน

จังหวัดเชียงรายที่พักแปลงปลูกเมื่อปีที่แล้ว	ปีนี้

กลับมาเพาะปลูก	ถึงแม้ว่าแหล่งผลิตในจังหวัด

เชียงใหม่	 ได้รับความเสียหายจากฝนตกในช่วง

เพาะต้นกล้า	ทำาให้มีกล้าพันธุ์ไปเพาะปลูกน้อยลง	

				สำาหรับผลผลิตต่อไร่ลดลง	เนื่องจากผลผลิต

ในแหล่งผลิตที่สำาคัญโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม	่

และเชียงราย	มีสภาพอากาศแปรปรวน	กลางคืน 

อากาศหนาว	แตก่ลางวนัอากาศรอ้นจดั	ทำาใหผ้ลผลติ

ที่ได้ไม่สมบูรณ์	ส่งผลให้ภาพรวมผลผลิตลดลง

	 ปี	 2565	 มีการนำาเข้าหอมหัวใหญ่และ 

ผลิตภัณฑ์	 จำานวน	 49,818	 ตัน	 มูลค่า	 795	 

ลา้นบาท	เพิม่ขึน้รอ้ยละ	8.77	และรอ้ยละ	22.32	

ตามลำาดับ	เมื่อเทียบกับปี	2564	

					สำาหรบัราคาหอมหวัใหญเ่บอร	์1	ทีเ่กษตรกร

ขายได้ในช่วงปี	2565	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	12.31	

บาท	เพิม่ข้ึนรอ้ยละ		42.15	เมือ่เทียบกับป	ี2564		

1.	ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก	
	 1.1	 เร่งกระจายผลผลติออกนอกแหลง่ผลติ	
	 1.2	ชะลอการจำาหน่ายผลผลิต	 ในกรณี
ที่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีโรงเรือน
สำาหรับแขวนผลผลิตเพื่อรอจำาหน่าย	
	 1.3	บรหิารการนำาเขา้ไมใ่หส้ง่ผลกระทบตอ่
ผลผลิตภายในประเทศ	สำาหรับการนำาเข้าภาย
ใต้กรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน	(AFTA)	ให้นำา
เข้าได้เฉพาะที่มีด่านตรวจพืชและอาหาร									
	 1.4	ป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
นำาเข้า	
2.	ในช่วงที่ผลผลิตภายในประเทศมีน้อย 
หรือไม่มีภาครัฐมีมาตรการควบคุมไม่ให้ 
มีการกักตุน	 เพื่อเก็งกำาไร	 และป้องกัน 
การลักลอบนำาเข้า



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทย

ตาก	เชียงใหม่	

เชียงราย	พะเยา		

ลำาพูน	

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน
หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2564 ปี 2565

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 2564/65              

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

>3,000

501-3,000

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพาะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพาะปลูก

ช่วงเดือนที่เพาะปลูกมาก ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมาก
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0.76 1.15 4.22 0.38 0.76 1.53 13.06 32.72 44.24 1.18          

0.36 0.73 3.28 0.36 1.10 1.46 1.10 11.03 34.45 44.47 1.66



มันฝรั่ง
ปลูก:   พ.ค.-ก.พ.    

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

การค้า
 รายการ 2563 2564 2565

การผลิต
 รายการ 2562/63 2563/64 2564/65

68

ที่มา : 1/		สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร	  

หมายเหตุ: 	ปีเพาะปลูก	2562/63	2563/64	2564/65	หมายถึง		ปี	2563	2564	2565	 	

 การผลิต การตลาด มาตรการ

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 8,064 6,830 7,190

 2. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 43,206 39,965 40,365

	 พันธุ์บริโภค	 1,683	 1,041	 914

	 พันธุ์โรงงาน	 41,523	 38,924	 39,451

 3. ผลผลิต (ตัน) 126,864 119,897 110,860

	 พันธุ์บริโภค	 5,230	 3,292	 2,580

	 พันธุ์โรงงาน	 121,634	 116,605	 108,280

 4. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่) 2,936 3,000 2,746

	 พันธุ์บริโภค	 3,108	 3,162	 2,823

	 พันธุ์โรงงาน	 2,929	 2,996	 2,745

 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)   

	 พันธุ์บริโภค	 	7,907		 	7,837		 	9,307	

	 พันธุ์โรงงาน	 8,632		 8,338		 9,257	

 6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

 (บาท/ตัน)   

	 พันธุ์บริโภค	เกรด	A	 17,026	 20,462	 20,000

	 พันธุ์โรงงาน	 12,866	 11,423	 11,983

7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)   

	 พันธุ์บริโภค	 9,119	 12,625	 10,693

	 พันธุ์โรงงาน	 4,234	 3,085	 2,725

1. ใช้ในประเทศ (ตัน) 287,915 276,494 400,081

2. นำาเข้า 1/   

	 ปริมาณ		(ตัน)	 166,365	 164,234	 189,793

	 มูลค่า		(ล้านบาท)	 	4,246		 	4,238		 	6,223	

3. ส่งออก 1/   

	 ปริมาณ		(ตัน)	 5,314	 7,637	 6,127

	 มูลค่า		(ล้านบาท)	 593	 786	 820

4. ราคาส่งออก (บาท/กก.) 1/ 111.53 102.96 133.79

5. คู่ค้าที่สำาคัญ	 กัมพูชา	สิงคโปร์	สปป.ลาว	 	

	 (ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันฝรั่ง)	 เนเธอร์แลนด์	ฝรั่งเศส	เยอรมนี	จีน	

 

   

	 มันฝรั่ง	 ปีเพาะปลูก	 2564/65	 เน้ือที่ 

เพาะปลูกเพิ่มข้ึนจากปี	 2563/64	 เนื่องจาก 

บริษัทผู้รับซื้อมีความต้องการวัตถุดิบเพื่อแปรรูป

เพิ่มขึ้น	 จึงสนับสนุนให้เกษตรกรขยายเนื้อที่ 

เพาะปลูก	 พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยดูแล	 

รวมทั้งบริษัทประกันราคาให้กับเกษตรกร	 

จงึสง่ผลให้เกษตรกรขยายเนือ้ท่ีเพาะปลูกมนัฝรัง่ 

พนัธุโ์รงงานเพิม่ขึน้	โดยปลกูแทนขา้วโพดเล้ียงสตัว	์ 

พืชผัก	 และเนื้อที่ปล่อยว่าง	 ส่วนมันฝรั่งบริโภค

ลดลง	 เนื่องจากราคาปีที่ผ่านมาไม่ด	ี และพ่อค้า

ที่รับซื้อมีน้อย	 เกษตรกรจึงเปลี่ยนมาปลูก 

มันฝรั่งพันธุ์โรงงานแทน	

	 สำาหรับผลผลิตต่อไร่ลดลง	เนื่องจากสภาพ

อากาศในแหล่งผลิตที่สำาคัญของมันฝรั่งพันธุ์ 

โรงงาน	และมนัฝรัง่บรโิภค	ไมเ่อ้ืออำานวย	เกดิโรค 

รากเน่าโคนเน่าจากเชื้อราระบาด	 จึงส่งผลให้ 

ภาพรวมผลผลิตลดลง

	 ผลผลติมนัฝรัง่พนัธ์ุโรงงานทีผ่ลติไดใ้นประเทศ	 

มปีรมิาณไมเ่พยีงพอกบัความตอ้งการใชข้องโรงงาน	 

จึงจำาเป็นต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ	 เพื่อใช้

เป็นวัตถุดิบแปรรูปในอุตสาหกรรมขนมขบเค้ียว	 

โดยปี	2565	มีการนำาเข้ามันฝรั่งสดและผลิตภัณฑ์	

จำานวน	 189,793	 ตัน	 มูลค่า	 6,223	 ล้านบาท	 

เมื่อเทียบกับปี	2564	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	15.56	และ	

46.84	 ตามลำาดับ	 ตลาดนำาเข้าที่สำาคัญ	 ได้แก่	 

เยอรมนี	 สหราชอาณาจักร	 แคนาดา	 และจีน	 

โดยมันฝรั่งสดหรือแช่เย็นนั้น	 มีการกำาหนดให้ 

นำาเข้าในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของทุกปี	 

เพือ่ลดผลกระทบในชว่งทีผ่ลผลติในประเทศออกสู่

ตลาด	สำาหรับราคามันฝรั่งพันธุ์โรงงานที่เกษตรกร

ขายไดใ้นชว่งป	ี2565	เฉล่ียกโิลกรมัละ	11.98	บาท	

เพิ่มขึ้นร้อยละ	4.90	เมื่อเทียบกับปี	2564	

		 1.	 ส่งเสริมการปลูกมันฝร่ังในประเทศ	 

ผ่านการทำา	Contract	Farming		ปี	2564-2566	

	 2.	 เปิดตลาดภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก	

(WTO)	โดยปี	2564-2566	เปิดตลาดหัวมันฝรั่งสด 

เพื่อแปรรูป	 ปี	 2564	 ปีละ	 63,000	 ตัน	 ปี	 2565	 

ปีละ	71,000	ตัน	และ	ปี	2566	ปีละ	80,000	ตัน			 

อัตราภาษีในโควตา	 ร้อยละ	 27	 อัตราภาษี 

นอกโควตา	ร้อยละ	125	



ไม้ดอก



สรุปสถานการณ์การผลิตกล้วยไม้ ปี 2565

 กล้วยไม้ ปี 2565	ผลผลิตเพิ่มขึ้น	เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19	 

มีแนวโน้มคล่ีคลายลง	 เกษตรกรจึงกลับมาดูแลรักษากล้วยไม้	 ประกอบกับสภาพอากาศ 

เหมาะสม	ปรมิาณนำา้เพยีงพอ	การระบาดของโรคและแมลงน้อยกว่าปท่ีีแล้ว	อีกท้ังต้นกล้วยไม้

ส่วนใหญ่มีอายุ	2-3	ปี	ซึ่งเป็นช่วงที่ให้ผลผลิตสูง	จึงส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
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นครปฐม	สมุทรสาคร	

กรุงเทพฯ	

ราชบุรี	กาญจนบุรี

ภาพแสดงแหล่งเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมาก

เนื้อที่เพาะเลี้ยง (ไร่)

>1,000

201-1,000

≤ 200

ไม่มีเนื้อที่เพาะเลี้ยง

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 2565

           

7.51	 7.69	 7.35	 6.37	 7.62	 8.07	 8.53	 9.35	 9.20	 11.08	 9.68	 7.55
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กล้วยไม้ตัดดอก

ที่มา:   	1/	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร	 
หมายเหตุ: อัตราแปลง:		33	ช่อ	=	1	กิโลกรัม								 	

ปลูก:  ตลอดปี   

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

การค้า
 รายการ 2563 2564 2565

การผลิต
 รายการ 2563 2564 2565
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การผลิต

การตลาด มาตรการ

 1. เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)  20,674   18,996   17,981 

 2. ผลผลิต (ตัน)  38,805   33,729   35,513 

 3. ผลผลิตต่อไร่ (กก. ต่อไร่)  1,877   1,776   1,975 

 4. ต้นทุนการผลิต (บาท/กก.)  61.62   61.93   71.11 

 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ช่อ)  1.87   1.88   2.15 

 6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ช่อ)   

 6.1	 ก้านช่อดอกยาว	 35	-	 44	ซม.	 0.76	 0.61	 1.96

	 6.2	 ก้านช่อดอกยาว	 45	-	 54	ซม.	 1.20	 1.13	 3.10

	 6.3	 ก้านช่อดอกยาว	 55	-	 64	ซม.	 1.71	 1.87	 4.03

 7. มาตรฐาน    

 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ		 		

	 มกษ.	5001-2552   

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน)  16,934 16,230 14,909

 2. นำาเข้า 1/   

		 2.1	 ดอกกล้วยไม้	 	 	

		 	 ปริมาณ	(ตัน)	 5	 55	 39

		 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 4	 10	 12

		 2.2	 กิ่งและต้นกล้วยไม้	 	 	

		 	 ปริมาณ	(พันต้น)	 2,724	 3,365	 1,259

		 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 11	 21	 27

 3. ส่งออก 1/   

		 3.1	 ดอกกล้วยไม้	 	 	

		 	 ปริมาณ	(ตัน)	 21,871	 17,553	 17,096

		 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 1,368	 1,670	 2,070

		 3.2	 กิ่งและต้นกล้วยไม้	 	 	

		 	 ปริมาณ	(พันต้น)	 19,527	 27,314	 25,591

		 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 371	 540	 766

 4. ราคาส่งออก 1/   

		 4.1	 ดอกกล้วยไม้	(บาท/กก.)	 62.53	 92.64	 121.07

		 4.2	 กิ่งและต้นกล้วยไม้	 19.00	 19.48	 37.62

	 	 (บาท/ต้น)

 5. คู่ค้าที่สำาคัญ   

		 ดอกกล้วยไม้	 ญี่ปุ่น	เวียดนาม	สหรัฐอเมริกา	จีน	

	 	 	 อิตาลี		 	

		 กิ่งและต้นกล้วยไม้	 เนเธอร์แลนด์	บราชิล	ญี่ปุ่น	อินเดีย	

	 	 	 สหรัฐอเมริกา			

 6. คู่แข่งที่สำาคัญ   

	 ดอกกล้วยไม้	 เนเธอร์แลนด์	ไต้หวัน	 	

	 กิ่งและต้นกล้วยไม้	 เวียดนาม	ไต้หวัน	  

	 กล้วยไม้	 ปี	 2565	 เนื้อท่ีเก็บเกี่ยวลดลง

จากปี	2564		เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก 

ผันผวนจากวิกฤตโรคโควิด-19	 ทำาให้ทิศทาง 

การส่งออกดอกกล้วยไม้ของไทยยังไม่แน่นอน	

เกษตรกรไม่มั่นใจตลาดรับซ้ือของต่างประเทศ	

รวมทั้งราคาปัจจัยการผลิตสูงขึ้น	ทำาให้เกษตรกร

ลดเนื้อที่ปลูกลงโดยปล่อยเป็นพื้นที่ว่างเพื่อรอด ู

สถานการณ์	 บางส่วนเปลี่ยนไปปลูกมะพร้าว 

นำา้หอม	ฝรัง่	และพชือืน่ๆ	แทน	เนือ่งจากมตีน้ทนุ

ตำ่ากว่า	 และดูแลรักษาง่ายกว่ากล้วยไม้	 รวมท้ัง 

บางพ้ืนท่ีหมดสัญญาเช่าเกษตรกรจึงคืนที่ให้แก่

เจา้ของ	ทำาใหม้กีารปลอ่ยวา่งและเปลีย่นมอืผูเ้ชา่	

และบางรายรือ้ต้นกล้วยไม้ท่ีครบอายุท้ิงแล้วปลกูใหม่ 

โดยคาดว่าจะให้ผลผลิตในปี	2566	เป็นต้นไป	

	 สำาหรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	 เนื่องจาก 

ในปี	 2564	 สถานการณ์โรคโควิด-19	 เริ่มดีขึ้น

เกษตรกรจงึกลบัมาดแูลรกัษาตน้กลว้ยไมม้ากขึน้	 

อีกทั้งในปี	2565	ต้นกล้วยไม้ส่วนใหญ่มีอายุช่วง	

2-3	ป	ี	ซึง่เปน็ช่วงใหผ้ลผลิตสงู	ประกอบกบัสภาพ

อากาศเหมาะสม	 มีปริมาณนำ้าเพียงพอ	 รวมทั้ง 

มกีารระบาดของโรคและแมลงนอ้ยกวา่ปทีีผ่า่นมา	 

ส่งผลให้ภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้น

	 1.	การส่งออกส่วนใหญ่เป็นกล้วยไม้ 

เขตร้อน	 ได้แก่	 สกุลหวาย	 สกุลม็อคคาร่า	

และสกุลออนซิเดียม	

	 2.	ประเทศคู่ค้าท่ีสำาคัญของไทย 

ได้แก่	 ญี่ปุ่น	 เวียดนาม	 สหรัฐอเมริกา		 

จีน	อิตาลี	และสหภาพยุโรป

	 3.	ในปี	 2565	 ปริมาณการส่งออก 

ดอกกลว้ยไม	้ลดลงจากป	ี2564	รอ้ยละ	2.60 

ในขณะที่มูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ	

23.92	 โดยสาเหตุที่ปริมาณส่งออกลดลง 

ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ประเทศ

สหรัฐอเมริกายกเลิกสิทธิพิเศษทางภาษี 

ศุลกากร	 (GSP)	 ทำาให้ปริมาณการส่งออก 

ดอกกล้วยไมข้องไทยไปประเทศสหรฐัอเมรกิา

ลดลง	

	 1.	ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

	 2.	ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตระหว่างกลุ่มเกษตรกร	

และนักวิชาการจากภาครัฐและสถาบันการศึกษา

	 3.	ภาครัฐร่วมกับเกษตรกรและผู้ประกอบการ	วางแผนการผลิต

ให้สอดคล้องกับความต้องการ	ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

	 4.	ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตกล้วยไม้ให้ได้มาตรฐาน	 GAP	 

รวมถึงโรงรวบรวมและการคัดบรรจุที่มีมาตรฐาน	GMP

	 5.	มาตรการเกี่ยวกับโรคโควิด-19	

	 	 5.1	 การจัดกล้วยไม้สัญจร	 เพ่ือเชื่อมโยงตลาดและจับคู่ 

ทางธุรกิจ	(Business	Matching)	

	 	 5.2	 เจรจาลดค่าขนส่งและเชื่อมโยงตลาดออนไลน์ 

ภายในประเทศ			

	 	 5.3	 พัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยและ 

คงทน	เหมาะแก่การขนส่ง		

	 	 5.4	 ขยายตลาดตา่งประเทศ	อาเซยีนและตลาดอืน่ท่ีมศีกัยภาพ



ปศุสัตว์



สรุปสถานการณ์การผลิตปศุสัตว์  ปี 2565
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 สุกร	 ปี	 2565 ผลผลิตลดลง เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกา 

ในสกุร (African Swine Fever: ASF) ในประเทศ ทาํใหม้กีารประกาศมาตรการเฝา้ระวังโรค ASF  

ในสุกรตั้งแต่ระดับฟาร์ม โรงฆ่า และสถานท่ีจําหน่าย ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรต้องปรับ

ระบบการเลีย้งใหม้คีวามปลอดภัยทางชวีภาพ รวมถึงปรับเปลีย่นการเลีย้งสกุรให้หนาแนน่ลดลง 

เพือ่ใหง้า่ยตอ่การบรหิารจดัการ ทําใหต้น้ทนุในการเลีย้งสกุรสงูขึน้ อีกทัง้เกษตรกรรายยอ่ยต้องยตุิ

การเลีย้งสกุรเพราะตอ้งเผชญิกบัตน้ทนุจากการปรบัระบบการเลีย้งและราคาอาหารสตัวท์ีส่งูขึน้

 ไข่ไก่	ปี	2565 ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร ทําให้ 

แนวโนม้ความตอ้งการบรโิภคมสีงูขึน้ สง่ผลใหร้าคาไข่ไก่ปรบัตวัสงูข้ึน อกีท้ังเกษตรกรมกีารจดัการฟารม์ 

ทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ อย่างไรก็ตาม ปรมิาณการผลติยงัคงเพิม่ข้ึนไมม่ากนกั เนือ่งจากมาตรการ

ของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562  

เพื่อแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกตํ่า โดยการปรับสมดุลการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการตลาด 

และเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา 

	 ไก่เนื้อ ปี	2565 ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการบริโภคทั้งในและต่างประเทศ

เพิ่มขึ้น จากการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การส่งออกเนื้อไก่

ของไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับปริมาณความต้องการบริโภคของตลาด โดยเฉพาะญี่ปุ่น 

สหราชอาณาจักร จีน และสหภาพยุโรป ที่มีแนวโน้มนําเข้าเนื้อไก่จากไทยเพิ่มขึ้น จากการฟื้นตัว 

ของภาวะเศรษฐกิจ

 โคเนื้อ ปี	 2565 ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน 

(Lumpy Skin Disease) และโรคโควิด-19 มีแนวโน้มคล่ีคลายลง จึงทําให้ปริมาณการผลิต 

โคเนื้อในประเทศเพิ่มขึ้น อีกทั้งมีโครงการส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อจากภาครัฐเข้ามาสนับสนุน  

และราคาเน้ือโคยังอยู่ในเกณฑ์ดี เพราะยังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ  

ผลผลิตโคเนื้อจึงเพิ่มขึ้น

 โคนม ปี	2565 ปริมาณนํ้านมดิบลดลง เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาโรคลัมปี สกิน  

(Lumpy Skin Disease) ทําให้แม่โคนมที่ป่วยเกิดการผสมพันธุ์ติดยาก และโรคปากและ

เท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease: FMD) ทําให้รีดนํ้านมได้ลดลง ถึงแม้ว่าสถานการณ ์

การระบาดปี 2565 จะลดลงจากปีที่แล้ว แต่แม่โคนมที่เป็นโรคยังมีผลกระทบต่อเนื่องต้องใช ้

เวลาในการบาํรงุดแูลใหก้ลบัมาสมบรูณแ์ขง็แรงเหมอืนเดิม อกีทัง้ราคาอาหารขน้ยงัปรบัตวัสงูขึน้  

เกษตรกรจงึตอ้งปรบัลดปรมิาณการให้อาหารขน้ คัดทิง้แม่โคทีใ่ห้ผลผลติต่ําออก จงึทาํให้จาํนวน 

แม่โครีดนมและปริมาณนํ้านมดิบลดลงจากปีที่ผ่านมา



ภาพแสดงแหล่งผลิตสุกรของประเทศไทย

ราชบุรี		กาญจนบุรี		

สุพรรณบุรี	ลพบุรี		

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 2565

ช่วงเดือนที่มีปริมาณการผลิต

จำานวนตัวที่เลี้ยง (ตัว)

>200,000

50,001-200,000

20,001-50,000

≤ 20,000

8.41	 8.36	 8.26	 8.30	 8.24	 8.26	 8.42	 8.38	 8.38	 8.32	 8.38	 8.29
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สุกร

ที่มา:    1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา			2/	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร     

หมายเหตุ:  1.	การผลิต	ข้อ	1-3	จากกรมปศุสัตว์																							 	 	 	 	 	

ระยะเวลาขุน 4-5 เดือน

การค้า
 รายการ 2563 2564 2565

การผลิต
 รายการ 2563 2564 2565

 1. จำานวนเกษตรกร (ราย) 168,529 189,152 149,575

 2. จำานวนสุกร ณ ต้นปี (ตัว) 12,228,255 13,103,887 10,759,194

 3. ปริมาณการผลิต (ตัว) 22,050,733 19,276,338 15,814,577

 4. ต้นทุนการผลิตสุกรขุน (บาท/กก.)  68.86 80.18 94.82

 5. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/กก.)   

	 สุกร	นน.	100	กก.ขึ้นไป	 71.87	 73.14	 99.46

 6. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/กก.) 3.01 -7.04 4.64

 7. มาตรฐาน   

 7.1	 ฟาร์มสุกร:	มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำาหรับฟาร์มสุกร	

	 	 มกษ.6403-2565	 	 	

	 7.2	 เนื้อสุกร:		มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	สุกรสดแช่เย็นและเยือกแข็ง	

	 	 มกษ.6000-2547	 	 	

	 7.3	 โรงฆ่าสุกร:		มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำาหรับโรงฆ่าสุกร	

	 	 มกษ.9009-2549   

 1. การค้าของโลก (ล้านตัน)1/ 12.56 12.21 10.67
 2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%) 0.28 0.16 0.06
 3. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน) 1.40 1.31 1.15
 4. ส่งออก2/   
	 4.1	 เนื้อสุกร	 	 	
	 	 ปริมาณ	(ตัน)	 26,338	 14,180	 1,178
	 	 มูลค่า		(ล้านบาท)	 3,275	 1,722	 189
	 4.2	ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร	 	 	
	 	 ปริมาณ	(ตัน)	 	8,299		 	5,532		 	4,716	
	 	 มูลค่า		(ล้านบาท)	 	1,688		 	1,175	 	1,162
 5. ราคาส่งออก (บาท/กก.) 2/   
	 5.1	 เนื้อสุกร	 	 124.35	 121.44	 160.44
	 5.2	ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร							 203.40	 212.46	 246.40
 6. คู่ค้าที่สำาคัญ   
	 เนื้อสุกร	 	 ฮ่องกง	สปป.ลาว	เมียนมา	กัมพูชา	 	
	 ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร	 ญี่ปุ่น	ฮ่องกง	สปป.ลาว	กัมพูชา	 	
 7. คู่แข่งที่สำาคัญ        									 สหภาพยุโรป	สหรัฐอเมริกา	แคนาดา	
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  การผลิต การตลาด มาตรการ

	 จำานวนสกุร	ณ	วันที	่1	มกราคม	2565	ลดลงจาก 
ป	ี2564	เนือ่งจากเกษตรกรยงัคงมีความกงัวลในปัญหา
ความเสี่ยงจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร	 (African	
Swine	 Fever:	 ASF)	 โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย 
ที่ขาดความพร้อมในการปรับระบบการเล้ียงให้มี 
ความปลอดภยัทางชวีภาพ	(Biosecurity)	จงึตดัสนิใจ 
ยุติการเลี้ยง	 ในขณะที่เกษตรกรบางรายที่มีความ
สามารถและมศีกัยภาพในการผลติสกุรในระดบัฟาร์ม
ภายใตค้วามปลอดภยัทางชีวภาพ	การลงทนุปรบัระบบ
การเลี้ยงเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาโรคอุบัติใหม่	 
ได้ขยายการเลี้ยงเพิ่มขึ้น	จากแรงจูงใจด้านราคาสุกร
มีชีวิตที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
	 สำาหรับปริมาณการผลิตสุกรลดลง	 เนื่องจาก
ปญัหาการแพร่ระบาดของโรค	ASF	ในประเทศ	ทำาใหม้ ี
การประกาศมาตรการเฝา้ระวงัโรค	ASF	ในสกุรตัง้แต่
ระดับฟาร์ม	 โรงฆ่า	 และสถานที่จำาหน่าย	 ส่งผลให้
เกษตรกรผูเ้ลีย้งสกุรตอ้งปรบัระบบการเลีย้งใหม้คีวาม
ปลอดภยัทางชวีภาพ	รวมถงึปรบัเปลีย่นการเลีย้งสกุร
ใหห้นาแนน่ลดลงเพือ่ให้งา่ยตอ่การบรหิารจดัการ	ทำาให้
ตน้ทุนในการเลี้ยงสุกรสงูขึ้น	อกีทั้งเกษตรกรรายย่อย
ต้องยุติการเลี้ยงสุกรเพราะต้องเผชิญกับต้นทุนจาก
การปรับระบบการเลี้ยงและราคาอาหารสัตว์ที่สูงขึ้น

	 1.	 ปี	 2565	 มีการบริโภคเนื้อสุกรใน

ประเทศ	1.15	ล้านตนั	ลดลงจาก	1.31	ล้านตนั	 

ของปี	2564	เนื่องจากเนื้อสุกรมีราคาปรับตัว

สูงขึ้น	 ผู้บริโภคจึงเปล่ียนไปบริโภคเนื้อสัตว์ 

ชนิดอื่นที่มีราคาถูกกว่าทดแทน

	 2.	 ปี	 2565	มีปริมาณการส่งออกเนื้อสุกร	

1,178	ตัน	ลดลงจาก	14,180	ตัน	ของปี	2564	

และส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร	 4,716	 ตัน	 

ลดลงจาก	5,532	ตัน	ของปี	2564	เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาด 

ในสุกร	

	 3.	ป	ี2565	ราคาสุกรท่ีเกษตรกรขายไดเ้ฉล่ีย	

99.46	บาท/กก.	เพิ่มขึ้นจาก	73.14	บาท/กก.	

เมื่อเทียบกับปี	 2564	 เนื่องจากผลผลิตสุกร 

ที่เสียหายจากปัญหาโรคระบาดในสุกร	 

ประกอบกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากภาวะ

ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้น	

	 1.	มาตรการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	และควบคุม

โรคระบาดสำาคัญในสุกรอย่างเข้มงวด	 เช่น	 

ยกระดบัความปลอดภยัทางชวีภาพในฟารม์สกุร	

ควบคุมการเคลื่อนย้าย	 ชะลอการนำาเข้าหรือ 

นำาผ่านสกุรจากแหลง่โรคระบาด	และพฒันาวัคซนี

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร	เป็นต้น

	 2.	 จัดทำาโครงการฟื้นฟูและส่งเสริม 

การผลิตสุกรรายย่อยและรายเล็กภายใต้ 

แนวทาง	3S	(Scan	Screen	Support)	

	 3.	 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า

และบริการ	 ห้ามการส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอก

ราชอาณาจักร	3	เดือน	(6	ม.ค.	-	5	เม.ย.	65)	

เพือ่เพิม่ปริมาณสกุรในระบบ	รวมทัง้กำาหนดให้

ผู้ครอบครองสุกรมีชีวิต	500	ตัวขึ้นไป	และสุกร

ชำาแหละ	 5,000	 กิโลกรัม	 ขึ้นไป	 แจ้งปริมาณ 

การเลี้ยง	ซื้อ	จำาหน่าย	ส่งออก	คงเหลือ	ราคา	

สถานที่เก็บหรือเลี้ยง	 เป็นประจำาทุกสัปดาห์	 

รวมท้ังจัดทำาบัญชีเป็นรายวันไว้	 ณ	 สถาน

ประกอบการ



ช่วงเดือนที่มีปริมาณการผลิต

จำานวนตัวท่ี่เลี้ยง (ตัว)

>5,000,000

1,000,001-5,000,000

500,001-1,000,000

≤ 500,000
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ภาพแสดงแหล่งผลิตไก่เนื้อของประเทศไทย

ลพบุรี		กาญจนบุรี		

ชลบุรี	ปราจีนบุรี	

นครราชสีมา		

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 2565

7.68	 8.93	 7.61	 8.09	 8.95	 7.45	 9.36	 7.81	 7.65	 9.16	 8.39	 8.92



ไก่เนื้อระยะเวลาการเลี้ยง 40-50 วัน

ที่มา  : 1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา		2/	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร     

หมายเหตุ : 1.	การผลิต	ข้อ	1-5	จากกรมปศุสัตว์																	 	 	 	 	

	 2.	อัตราแปลง	ไก่เนื้อมีชีวิต	1	ตัว	นำ้าหนัก	2	กก.	เป็นซากไก่เนื้อชำาแหละบริโภคได้เท่ากับ	1.26	กก.     

 3.	ต้นทุนการผลิตไก่เนื้อ	ปี	2565	จากคณะทำางานแผนการผลิตและการตลาดสินค้าไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์    

 

การค้า
 รายการ 2563 2564 2565

การผลิต
 รายการ 2563 2564 2565
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 การผลิต การตลาด มาตรการ

 1. จำานวนเกษตรกร (ราย) 31,344 31,723 31,117

 2. จำานวนไก่เนื้อ ณ ต้นปี (ล้านตัว) 298.59 313.10 311.89

 3. ปริมาณการผลิต (ล้านตัว) 1,757.87 1,754.04 1,927.79

 4. ปริมาณเนื้อไก่ (ล้านตัน) 2.99 3.11 3.01

 5. นำ้าหนักเฉลี่ย (กก./ตัว) 2.58 2.69 2.57

 6. ต้นทุนการผลิตระบบโรงเรือนปิด 33.87 34.00 42.80

 (บาท/กก.) 

 7. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/กก.) 35.44 34.87 44.00

 8. ผลตอบแทนสุทธิระบบโรงเรือนปิด  1.57 0.87 1.20

 (บาท/กก.) 

 9. มาตรฐาน             

    		9.1	 ฟาร์มไก่เนื้อ:		มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำาหรับฟาร์มไก่เนื้อ	

	 	 มกษ.6901-2552	 	 	

	 	 มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำาหรับฟาร์มไก่พันธุ์	

	 	 มกษ.6903-2552	 	 	

						9.2	 เนื้อไก่:		มาตรฐานเนื้อไก่	มกษ.6700-2548	

	 9.3	 โรงฆ่าสัตว์ปีก:		มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำาหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก	

	 	 มกษ.9008-2549	 	 	

 1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/ 13.12 13.29 13.65

 2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%) 6.83 7.05 7.41

 3. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน)  2.10 2.18 1.99

 4. ส่งออก 2/   

	 ปริมาณ	(ตัน)	 	 895,539	 937,220	 1,011,666

	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 103,891	 102,529	 141,962

	 4.1	 ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง	 	 	

	 	 ปริมาณ	(ตัน)	 	349,333		 	387,074		 	359,854	

	 	 มูลค่า	(ล้านบาท)		 	28,331		 	28,821		 	40,077	

	 4.2	 ไก่แปรรูป	 	 	 	

	 	 ปริมาณ	(ตัน)	 546,206	 550,146	 651,812

	 	 มูลค่า	(ล้านบาท)				 75,560	 73,709	 101,885

 5. ราคาส่งออก (บาท/กก.) 2/   

	 5.1	 ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง	 81.10	 74.46	 111.37

	 5.2	 ไก่แปรรูป	 	 138.34	 133.98	 156.31

 6. คู่ค้าที่สำาคัญ   		 ญี่ปุ่น	สหราชอาณาจักร	จีน	อาเซียน	

	 	 	 	 	 สหภาพยุโรป			

 7. คู่แข่งที่สำาคัญ   											 บราซิล	สหรัฐอเมริกา		 	

	 ไก่เนื้อ	ปี	2565	ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น

จากปี	 2564	 เนื่องจากความต้องการบริโภค 

ทัง้ในและต่างประเทศเพ่ิมข้ึน	จากการผอ่นคลาย 

มาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19	 

การส่งออกเนื้อไก่ของไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น	 

สอดคล้องกับปริมาณความต้องการบริโภค 

ของตลาด	โดยเฉพาะญีปุ่่น	สหราชอาณาจักร	จีน	

และสหภาพยโุรป	ทีม่กีารนำาเขา้เนือ้ไกจ่ากไทย 

เพิ่มขึ้น	จากการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจ	

	 1.	ปี	 2565	 มีการบริโภคไก่เนื้อในประเทศ	 

1.99	ล้านตัน	ลดลงจาก	2.18	ล้านตัน	ของปี	2564	

เนื่องจากราคาไก่เนื้อที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้กำาลังซ้ือ

ของผู้บริโภคลดลง

	 2.	ปี	 2565	 มีปริมาณการส่งออกเนื้อไก่ 

และผลิตภัณฑ์	 1.01	 ล้านตัน	 เพิ่มขึ้นจาก	 0.94	 

ล้านตัน	 เมือเทียบกับปี	 2564	 ตามความต้องการ 

ของประเทศคู่ค้าที่ขยายตัวเพิ่มข้ึน	 ได้แก่	 สหราช

อาณาจักร	อาเซียน	และสหภาพยุโรป	

	 3.	ปี	 2565	 ราคาไก่เน้ือท่ีเกษตรกรขายได้

เฉลี่ย	 44	 บาท/กก.	 เพิ่มขึ้นจาก	 34.87	 บาท/กก.	 

เมื่อเทียบกับปี	 2564	 เนื่องจากต้นทุนค่าวัตถุดิบ

อาหารสัตว์ท่ีเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับความต้องการ

ของประเทศคู่ค้าที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น

	 1.	 การดำาเนินมาตรการควบคุมและป้องกัน
โรคในสัตว์ปีก	 ในปี	 2565	 ไม่พบการระบาดของ 
โรคไขห้วดันกภายในประเทศ	และกรมปศสุตัวไ์ดม้ี
การประกาศชะลอการนำาเข้า	นำาออก	หรือนำาผ่าน
จากประเทศที่เกิดไข้หวัดนกในสัตว์ปีกชนิด	HPAI	
	 2.	 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า 
และบรกิาร	ไดอ้อกประกาศฯ	ฉบบัที	่5	พ.ศ.	2565	
เมื่อวันที่	 25	 มกราคม	 2565	 กำาหนดให้สินค้าไก่	 
เนื้อไก่เป็นสินค้าควบคุม	 และออกประกาศฯ	 
ฉบับที่	12	พ.ศ.	2565	เมื่อวันที่	25	มกราคม	2565	
กำาหนดให้ผู้เลี้ยงไก่เนื้อ	 ซึ่งครอบครองไก่มีชีวิต 
ตั้งแต่หน่ึงแสนตัวข้ึนไป	 และโรงฆ่าชำาแหละไก่ 
ที่มีกำาลังการผลิตวันละตั้งแต่สี่พันตัวขึ้นไป	 
แจ้งปริมาณการเลี้ยง	 ปริมาณการซื้อ	 ปริมาณ 
การชำาแหละ	 ปริมาณการจำาหน่าย	 ปริมาณ 
คงเหลือ	 ต้นทุน	 ราคาจำาหน่าย	 สถานที่เลี้ยง	 
สถานที่เก็บ	 และจัดทำาบัญชีคุมสินค้า	 เพื่อให้ 
การกำากับดูแลไก่	 เนื้อไก่มีปริมาณที่เพียงพอและ
ราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม



ช่วงเดือนที่มีปริมาณการผลิต

จำานวนตัวที่เลี้ยง (ตัว)

>1,000,000

500,001-1,000,000

100,001-500,000

≤ 100,000
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ภาพแสดงแหล่งผลิตไก่ไข่ของประเทศไทย

ฉะเชิงเทรา		

ชลบุรี		นครนายก	เชียงใหม่

สุพรรณบุรี

ปริมาณการผลิตไข่ไก่รายเดือน

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

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งผลิต 
5 อันดับแรก

ปี 2565

	8.38	 8.92	 8.50	 8.22	 8.55	 8.31	 8.46	 8.47	 8.18	 8.07	 7.73	 8.21



ไก่ไข่-ไข่ไก่ช่วงอายุการให้ไข่  18-78  สัปดาห์  

ที่มา:    1/	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร	  

หมายเหตุ:		การผลิต	ข้อ	1-3	ข้อมูลพยากรณ์	ณ	เดือนมีนาคม	2566	 	

การค้า
 รายการ 2563 2564 2565

การผลิต
 รายการ 2563 2564 2565
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  การผลิต การตลาด มาตรการ

 1. ใช้ในประเทศ (ล้านฟอง)   14,620.21   14,886.73 15,025.79 

 2. ส่งออก 1/   

	 ปริมาณ	(ล้านฟอง)	 	221	 	260	 	292

	 มูลค่า	(ล้านบาท)		 	656		 	801	 	1,162

 3. ราคาส่งออก (บาท/ฟอง) 1/  2.96   3.08   3.98 

 4. คู่ค้าที่สำาคัญ สิงคโปร์		ฮ่องกง  

 5. คู่แข่งที่สำาคัญ จีน		สหรัฐอเมริกา  

 1. จำานวนครัวเรือนเป็นการค้า 135,588 145,237 151,325 

 (ครัวเรือน) 

 2. จำานวนไก่ไข่ ณ ต้นปี (ล้านตัว) 55.60 54.12 55.09

 3. ปริมาณการผลิตไข่ไก่ (ล้านฟอง) 14,841.64 15,146.62 15,317.85

 4. ต้นทุนการผลิตระบบโรงเรือนปิด  2.58 2.76 3.26

 (บาท/ฟอง) 

 5. ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ 

 (บาท/ฟอง)   

					ราคาไข่ไก่สดคละ	 2.82	 2.83	 3.28

 6. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ฟอง) 0.24 0.07 0.02

 7. มาตรฐาน   

	 7.1	 ฟาร์มไก่ไข่:		มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

	 	 สำาหรับฟาร์มไก่ไข่	มกษ.6909-2562   

	 7.2	 ไข่ไก่:		มาตรฐานไข่ไก่	มกษ.	6702-2553	  

	 ไก่ไข่	ปี	2565	ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น 

จากปี	 2564	 เนื่องจากการขยายตัวเพิ่มขึ้น 

ของจำานวนประชากร	ทำาใหแ้นวโนม้ความตอ้งการ

บรโิภคมสีงูขึน้	สง่ผลใหร้าคาไขไ่กป่รบัตวัสงูขึน้	 

อีกท้ังเกษตรกรมีการจัดการฟาร์มท่ีมีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น	อย่างไรก็ตาม	ปริมาณการผลิตยังคง 

เพิ่มขึ้นไม่มากนัก	 เนื่องจากมาตรการของ 

คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และ 

ผลติภณัฑ	์(Egg	Board)	ต่อเน่ืองตัง้แตป่	ี2562	

เพือ่แกไ้ขปญัหาราคาไขไ่ก่ตกตำา่	โดยการปรบั

สมดุลการผลติใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการตลาด	 

และเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา	

	 1.	 ราคาไข่ไก่ท่ีเกษตรกรขายได้	 

ปี	 2565	 เพิ่มข้ึนร้อยละ	 15.90	

เมื่อเทียบกับ	ปี	 2564	 เป็นผลจาก

มาตรการรักษาเสถียรภาพราคา 

ไข่ไก่ภายในประเทศ						

	 2.	การส่งออก	ปี	2565	เพิ่มขึ้น 

จากปี	 2564	 เนื่องจากประเทศ 

คู่ค้าที่สำาคัญ	 คือ	 สิงคโปร์	 มีความ

ต้องการนำาเข้าไข่ไก่จากไทยเพิ่มขึ้น	 

รวมท้ังการรักษาตลาดส่งออก	 

โดยตลาดส่งออกที่สำาคัญของไทย	

คือ	สิงคโปร์	และฮ่องกง

มาตรการปรับสมดุล	Demand	และ	Supply		ดังนี้

	 1.	มาตรการจัดทำาแผนการนำาเข้าปู่ย่าพันธุ์	(GP)	และพ่อแม่

พันธุ์	 (PS)	 เพื่อใช้กำากับดูแลการนำาเข้าและการเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์	 

และรักษาระดับปริมาณแม่ไก่ยืนกรงในระบบให้มีปริมาณ

ที่เหมาะสม	 ในปี	 2565	 Egg	 Board	 มีมติเห็นชอบแผนการ 

นำาเข้า	GP	จำานวน	3,800	ตัว	และ	PS	จำานวน	440,000	ตัว	

	 2.	มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่	ได้แก่	

	 	 2.1	 การขอความร่วมมือผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนกรง	 ปลดไก่ไข่ 

ตามอายทุีเ่หมาะสม	ประกอบดว้ย	ผูเ้ลีย้งไกไ่ขท่กุราย	ปลดไกไ่ข ่

ยืนกรงไม่ให้อายุเกิน	 80	 สัปดาห์	 ยกเว้นรายย่อยที่เลี้ยง 

ตำ่ากว่า	 30,000	 ตัว	 ที่ไม่ใช่ฟาร์มในระบบเกษตรพันธสัญญา 

ของผู้ประกอบการรายใหญ่	 	 และผู้เลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่ขนาด 

การเลี้ยงตั้งแต่	 100,000	 ตัว	 ข้ึนไป	 ปลดไก่ไข่ยืนกรงไม่ให้ 

อายุเกิน	78	สัปดาห์	จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม	2565

	 	 2.2	 การขอความร่วมมือผู้ผลิตไก่ไข่พันธุ์	(PS)	และผู้ผลิต

ไขไ่กร่ายใหญ	่จำานวน	17	ราย	เกบ็รวบรวมไขไ่กเ่พือ่การสง่ออก

และปลดไก่ไขย่นืกรงกอ่นกำาหนด	เพือ่ชดเชยปรมิาณการส่งออก	

ในเดือนธันวาคม	2565	เป้าหมาย	59.30	ล้านฟอง

	 	 2.3	 การขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากกองทนุพัฒนา 

อุตสาหกรรมไก่ไข่	 เพื่อสนับสนุนค่าบริหารจัดการเพื่อเร่ง 

การปลดระวางไก่ยืนกรง	



จำานวนตัวที่เลี้ยง (ตัว)

>100,000

50,001-100,000

10,001-50,000

≤ 10,000
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ภาพแสดงแหล่งผลิตโคเนื้อของประเทศไทย

แหล่งผลิต 5 อันดับแรก 

สุรินทร์	นครราชสีมา	อุบลราชธานี	

บุรีรัมย์	ศรีสะเกษ		

  



โคเนื้อ

ที่มา: 1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา	(ล้านตันนำ้าหนักซาก)		
 2/	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร  
หมายเหตุ:	 1.	 การผลิต	ข้อ	1-3	จากกรมปศุสัตว์							 	
	 	 2.	 อัตราแปลง	โคเนื้อ	1	ตัว	นำ้าหนัก	350	กก.	
	 	 	 เป็นเนื้อโคชำาแหละเท่ากับ	168	กก.	หรือประมาณร้อยละ	48  
    

ระยะเวลาเลี้ยง: 3 ปีขึ้นไป    
การค้า

 รายการ 2563 2564 2565
การผลิต

 รายการ 2563 2564 2565
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การผลิต

การตลาด มาตรการ

 1. จำานวนเกษตรกร  (ราย) 909,324 1,142,614 1,413,395

 2. จำานวนโคเนื้อ ณ ต้นปี (ตัว) 6,230,140 7,582,406 9,394,111

 3. ปริมาณผลผลิต (ตัว)   1,231,016 780,356 1,373,368

 4. ต้นทุนการผลิตโคขุน 91.51 95.89 97.41

 ลูกผสมพันธุ์บราห์มัน  

					เฉลี่ยขนาดนำ้าหนัก	350-450	กก. 

	 (บาท/กก.)	 	 	

 5. ราคาที่เกษตรกรขายได้  

 (บาท/กก.)   

	 5.1	โคขุนลูกผสมพันธุ์บราห์มัน	 96.52	 101.98	 106.23

	 5.2	โคเนื้อขนาดกลางเฉลี่ยขนาด	 93.37	 96.54	 99.78

	 	 350	กก.	 	 	

 6. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/กก.)   

	 โคขุนลูกผสมพันธุ์บราห์มัน	 5.01	 6.09	 8.82

 7. มาตรฐาน   

					7.1	ฟาร์มโคเนื้อ:	มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

	 	 สำาหรับฟาร์มโคเนื้อ	มกษ.6400-2555   

					7.2	เนื้อโค:	มาตรฐานเนื้อโค	มกษ.6001-2547	 	 	

	 7.3	โรงฆ่าสัตว์:	มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

	 	 สำาหรับโรงฆ่าสัตว์	มกษ.9004-2547   

   

1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/ 11.24 11.44 12.28
2. ใช้ในประเทศ (ล้านตัว) 0.99 0.59 1.30
3. นำาเข้า 2/   
	 3.1	 โคมีชีวิต				 	 	
	 	 ปริมาณ		(ตัว)	 62,605	 4,080	 170,500
	 	 มูลค่า		(ล้านบาท)	 1,144	 370	 2,771
	 3.2	 เนื้อและผลิตภัณฑ์		 	 	
	 	 ปริมาณ		(ตัน)	 19,506	 22,850	 27,022
	 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 3,374	 4,697	 7,569
4. ส่งออก 2/   
	 4.1	 โคมีชีวิต																	 	 	
	 	 ปริมาณ		(ตัว)	 304,367	 197,722	 158,506
	 	 มูลค่า		(ล้านบาท)	 	5,409	 	3,521		 	3,400
	 4.2		เนื้อและผลิตภัณฑ์		 	 	
	 	 ปริมาณ		(ตัน)	 	322		 	91		 	67	
	 	 มูลค่า			(ล้านบาท)	 	33		 	20		 	28	
5. ราคานำาเข้า 2/   
	 5.1	 โคมีชีวิต		(บาท/ตัว)			 18,278.57	 90,835.00	 16,255.00
	 5.2	 เนื้อและผลิตภัณฑ์	(บาท/กก.)	 172.95	 205.55	 280.11
6. ราคาส่งออก 2/   
	 6.1	 โคมีชีวิต		(บาท/ตัว)	 17,772.00	 17,802.00	 21,452.00
	 6.2	 เนื้อและผลิตภัณฑ์	(บาท/กก.)	 102.20	 212.76	 422.23
7. คู่ค้าที่สำาคัญ     
	 7.1	 โคมีชีวิต		 เวียดนาม		มาเลเซีย		สปป.ลาว	 	
	 7.2	 เนื้อและผลิตภัณฑ์	 ญี่ปุ่น		กัมพูชา		ฮ่องกง			
8. คู่แข่งที่สำาคัญ         
	 8.1	โคมีชีวิต	 	 เมียนมา		ออสเตรเลีย		อาร์เจนตินา	 	
	 8.2	 เนื้อและผลิตภัณฑ์	 ออสเตรเลีย		นิวซีแลนด์		สหรัฐอเมริกา	
 

					จำานวนโคเนื้อ	ณ	1	มกราคม	2565	เพิ่มขึ้น

จากป	ี2564	เน่ืองจากราคาโคเนือ้อยู่ในเกณฑ์

ดอีย่างต่อเนือ่ง	ประกอบกบัมจีำานวนเกษตรกร

เพิ่มขึ้น	จากแรงงานคืนถิ่นในช่วงสถานการณ์

ระบาดของโรคโควิด-19

	 	 	 	 	 สำาหรับปริมาณการผลิตโคเนื้อเพิ่มขึ้น	

เนือ่งจากสถานการณ์การระบาดของโรคลมัป	ีสกนิ	 

(Lumpy	 Skin	 Disease)	 และโรคโควิด-19	 

มีแนวโน้มคล่ีคลายลง	 จึงทำาให้ปริมาณ

การผลิตโคเนื้อในประเทศเพิ่มขึ้น	 อีกทั้ง 

มีโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อจากภาครัฐ 

เข้ามาสนับสนุน	 และราคาเน้ือโคยังอยู่ 

ในเกณฑ์ดี	 เพราะยังเป็นที่ต้องการของตลาด 

ทัง้ในและตา่งประเทศ	ปรมิาณการผลิตโคเนือ้	

2565	จึงเพิ่มขึ้น

	 1.	 การบริโภคเนือ้โคในประเทศป	ี2565	เพิม่ขึน้ 

จากปี	 2564	 ซึ่งเป็นผลมาจากการผ่อนคลาย

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 

ทำาให้ธุรกิจท่องเที่ยว	 โรงแรมและร้านอาหาร 

ดำาเนนิการไดเ้พิม่ขึน้	สง่ผลใหร้าคาโคมชีวีติท่ีเกษตรกร

ขายได้ปรับตัวสูงขึ้นจากปี	2564	ร้อยละ	3.35									

	 2.	 การส่งออกโคมีชีวิตของไทยส่วนใหญ่ 

ส่งไปประเทศจีน	 โดยผ่านเวียดนาม	 และสปป.ลาว	 

ซึง่ปจัจบุนั	สปป.	ลาว	มมีาตรการสง่เสรมิการเลีย้งโค 

และกระบือเพื่อส่งออกไปตลาดจีนภายใต้ข้อตกลง

สองประเทศ	โควตาปีละ	500,000	ตัว								

	 3.	จนีมนีโยบายสง่เสรมิอตุสาหกรรมโคเนือ้เพิม่ขึน้	 

โดยกำาหนดให้มณฑลยูนนานเป็นเมืองแห่งโคเนื้อ	 

และกำาหนดเปา้หมายการผลติในประเทศรอ้ยละ	85	

ของความต้องการทั้งหมด

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ดำาเนินการจัดทำายุทธศาสตร์ 

การพัฒนาโคเนื้อ	ปี	2561-2565	ดังนี้	 	 		

	 	 	 	 	 1.	 การรักษาตลาดเนื้อโคไทย	 โดยสกัดกั้นการนำาเข้าเนื้อโค 

ผิดกฎหมาย	การใช้สารเร่งเนื้อแดง	การสร้างคุณภาพชีวิต	 	

	 	 	 	 	 2.	 กระตุ้นการเพิ่มประชากรโคเนื้อ	 โดยเพิ่มปริมาณโคเนื้อ 

ทั้งระบบ	 เพิ่มประสิทธิภาพ	 และลดต้นทุนการผลิตโคขุน 

สร้างความมั่นคงในอาชีพ	สร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การผลิต	 	 					

	 3.	 การบริหารจัดการพืชอาหารและอาหารสัตว์สำาหรับโคเนื้อ 

	โดยปฏริปูระบบการผลติ	การเกบ็เกีย่วการแปรรูป	และถนอมรกัษาพชื	 

อาหารสัตว์และเศษเหลือจากอุตสาหกรรม	 เกษตรเชิงพาณิชย์	 

ใชป้ระโยชน์นวตักรรมอาหารสัตวแ์ละระบบการจดัการใหอ้าหารโคเน้ือ						

	 ท้ังนี	้ไดจ้ดัทำา	(รา่ง)	แผนปฏบัิตกิารโคเนือ้	5	ปี	(พ.ศ.	2566-2570)	 

ครอบคลุม	 3	 ประเด็น	 ได้แก่	 อนุรักษ์และขยายตลาดโคเนื้อไทย	 

ผลักดันการเพิ่มปริมาณและคุณภาพโคเนื้อ	 เพิ่มความมั่นคง 

ทางด้านอาหารโคเนื้อ 	



จำานวนตัวที่เลี้ยง (ตัว)

>20,000

5,001-20,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีการเลี้ยง
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สระบุรี		นครราชสีมา	

ลพบุรี		เชียงใหม่		ราชบุรี

ภาพแสดงแหล่งผลิตโคนมของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่มีปริมาณการผลิต

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 2565 แหล่งผลิต 
5 อันดับแรก

9.12	 8.27	 8.79	 8.46	 8.48	 8.03	 7.82	 7.27	 6.79	 8.17	 8.99	 9.81



 

โคนม-นำ้านมดิบระยะเวลาเลี้ยงและเริ่มให้นำ้านมอายุ 2.5 ปี  

ที่มา : 1/	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร	  
หมายเหตุ: 1.	การผลิต	ข้อ	1-4	ข้อมูลพยากรณ์	ณ	เดือนมีนาคม	2566	 	 	
	 2.	*	ประมาณการ		 	
	 	 **	ส่งออกปี	2563	รวมผลิตภัณฑ์นม	UHT	ที่บริจาคให้กัมพูชา	  

การค้า
 รายการ 2563 2564 2565

การผลิต
 รายการ 2563 2564 2565
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การผลิต การตลาด มาตรการ

1. ใช้ในประเทศ (ตัน) 1,294,470 1,265,595 1,216,000*

2. นำาเข้านมและผลิตภัณฑ์ 1/   

	 ปริมาณ	(ตัน)	 252,093	 260,872	 258,159

	 มูลค่า		(ล้านบาท)	 21,054	 25,093	 33,214

3. ส่งออกนมและผลิตภัณฑ์ 1/   

	 ปริมาณ	(ตัน)	 1,544,975**	 305,704	 335,986

	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 13,009	 13,255	 14,759

4. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/   

	 4.1	บัตเตอร์มิลค์	 33,366	 34,794	 34,816

	 	 นมเปรี้ยว	โยเกิร์ต

	 	 รวมทั้งนมและครีม

	 	 ที่หมักให้เปรี้ยว	 	 	

				4.2	 นมยูเอชทีปรุงกลิ่น	รส	 3,097	 44,347	 48,530

				4.3	 นมและครีมที่ไม่เติมนำ้าตาล	 43,212	 44,275	 44,143

											หรือสารทำาให้หวานอื่น   

	 4.4	ผลิตภัณฑ์นมอื่น	ๆ	 66,495	 72,932	 74,594

 5. คู่ค้าที่สำาคัญ	 นำาเข้า	 นิวซีแลนด์		สหรัฐอเมริกา		ออสเตรเลีย		 	

	 	 	 ส่งออก	 กัมพูชา		ฟิลิปปินส์		สิงคโปร์				

 

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 20,682 20,998 20,413

 2. จำานวนโคนม ณ ต้นปี (ตัว) 725,349 736,131 752,439

 3. จำานวนแม่โครีดนมเฉลี่ย 310,224 308,456 293,696

 ในรอบปี (ตัว)    

4. ปริมาณนำ้านมดิบ (ตัน) 1,316,860 1,295,774 1,222,069

 อัตราการให้นำ้านม  

	 (กก./ตัว/วัน)	 	 	 11.60	 11.51	 11.40

 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/กก.) 14.69 14.85 16.86

 6. ราคานำ้านมดิบที่เกษตรกรขายได้  18.38 18.45 18.75 

 (บาท/กก.)   

 7. ผลตอบแทนสุทธิ  (บาท/กก.) -3.69 -3.60 -1.89

 8. มาตรฐาน   

	 8.1	 ฟาร์มโคนม:		มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

	 	 สำาหรับฟาร์มโคนม	มกษ.6402-2552   

	 8.2	 นำ้านมโคดิบ:		มาตรฐานนำ้านมโคดิบ	มกษ.6003-2553	 	

	 8.3	 นมสด:		มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนมสด	มกษ.738-2547	 	

 

	 จำานวนโคนม	ณ	1	มกราคม	2565	เพิ่มขึ้น

จากปี	2564	เนื่องจากเกษตรกรยังได้รับการส่งเสริม 

และสนับสนุนจากภาครัฐและศูนย์รวบรวมนำ้านมดิบ 

อย่างต่อเนื่อง	 เกษตรกรที่มีเงินลงทุนสามารถ

ขยายการเลี้ยงโคนมเพิ่มขึ้นได้																																																																																																

	 สำาหรับปริมาณนำ้านมดิบลดลง	 เนื่องจาก

เกษตรกรประสบปัญหาโรคลัมปี	 สกิน	 (Lumpy	

Skin	 Disease)	 ทำาให้แม่โคนมที่ป่วยเกิดการ 

ผสมพันธุ์ติดยาก	 และโรคปากและเท้าเปื่อย	 

(Foot	 and	Mouth	 Disease:	 FMD)	 ทำาให้ 

รีดนำ้านมได้ลดลง	ถึงแม้ว่าสถานการณ์การระบาด 

ปี	 2565	 จะลดลง	 จากปีที่แล้วแต่แม่โคนม 

ที่เป็นโรคยังมีผลกระทบต่อเนื่องต้องใช้เวลา 

ในการบำารุงดูแลให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรง

เหมือนเดิม	อีกทั้งราคาอาหารข้นยังปรับตัวสูงขึ้น	 

เกษตรกรจึงต้องปรับลดปริมาณการให้อาหารข้น	 

คัดทิ้งแม่โคที่ให้ผลผลิตตำ่าออก	 จึงทำาให้จำานวน 

แม่โครีดนมและปริมาณนำ้านมดิบลดลงจากปี 

ที่ผ่านมา

	 1.	 ไทยนำาเข้าผลิตภัณฑ์นมเพื่อใช้ผลิต 
เป็นผลิตภัณฑ์นมประเภทต่างๆ	แล้วส่งออกไป 
ต่างประเทศ	สินค้านำาเข้าสำาคัญ	คือ	นมผงขาด
มันเนย		หางนม	(Whey)	สินค้าส่งออกสำาคัญ	
ได้แก่	นมพร้อมดื่ม	นมเปรี้ยว	โยเกิร์ต	เนยที่ได้
จากนม	และนมข้นหวาน	เป็นต้น					
	 2.	 ไทยเป็นผู้ส่งออกนมและผลิตภัณฑ์
นมเป็นอันดับ	7	ของโลก	และเป็นอันดับที่	 1	 
ในอาเซยีน	โดยมลูคา่การสง่ออกไปตลาดอาเซยีน
ปี	2565	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	83				
	 3.	 ปัจจุบันความตกลงการค้าเสรี	 (FTA)	
ไทยกับคู่ค้า	 14	 ประเทศ	 ได้แก่	 อาเซียน	
จีน	 ออสเตรเลีย	 นิวซีแลนด์	 ชิลี	 และฮ่องกง	 
ได้ยกเลิกภาษีนำาเข้าสินค้านมและผลิตภัณฑ์
นมจากไทยทุกรายการ	เหลือ	4	ประเทศ	ได้แก่	
ญ่ีปุ่น	เกาหลีใต้	อนิเดยี	และเปร	ูทีล่ดภาษนีำาเขา้
สินค้านมและผลิตภัณฑ์นมบางส่วน					
	 4.	 ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนม 
พร้อมดื่มมีการแข่งขันเพิ่มขึ้น	 เนื่องจากมี
เครื่องดื่มชนิดอื่น	 ที่มีคุณประโยชน์เฉพาะเข้า
สู่ตลาดมากขึ้น

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำาเนินการจัดทำา	

(ร่าง)	 แผนปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม	

ระยะที่	1	พ.ศ.	2564	-	2570	ประกอบด้วย	

	 1.	 การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง

โคนมและองค์กรโคนม	

	 2.	 การพัฒนาการผลิตนำ้านมโคและอุตสาหกรรม

โคนม		ให้ได้มาตรฐานสากล	

	 3.	 การสง่เสริมการบรโิภคนมและพัฒนาผลติภณัฑ์

นม	เพื่อการแข่งขันระดับนานาชาติ

	 4.	 การพฒันาระบบฐานขอ้มลูและการใช้ประโยชน์

	 5.	 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การเลี้ยงโคนม

ให้กับเกษตรกร	



ประมง



สรุปสถานการณ์การผลิตประมง ปี 2565

 กุ้งขาวแวนนาไม ปี 2565 ผลผลิตเพิ่มขึ้น	 เนื่องจากภาครัฐมีโครงการ 

รักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม	 และราคาอยู่ในเกณฑ์ดี	 ประกอบกับ 

ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19	 ได้คลี่คลายลง	 ทำาให้การท่องเที่ยว 

เริ่มฟื้นตัว	 ความต้องการบริโภคท้ังตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น	 

ส่งผลให้ทั้งห้องเย็นและโรงงานแปรรูปเพื่อส่งออกมีความต้องการเพิ่มขึ้น	ทำาให้เกษตรกร 

ยังคงเล้ียงกุง้ตอ่เนือ่ง	และเกษตรกรมกีารบรหิารจดัการทีด่ขีึน้		ปรบัเปลีย่นรปูแบบการเลีย้ง 

มาใช้แนวทางชีวภาพมากขึ้น	ทำาให้กุ้งมีอัตราการรอดดีขึ้น	

 กุ้งกุลาดำา ปี 2565 ผลผลิตเพิ่มขึ้น	เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำาส่วนใหญ่ 

เป็นเกษตรกรรายเดิมที่เลี้ยงตามคำาสั่งซื้อของลูกค้าประจำา	 ประกอบกับการส่งออก 

กุง้กลุาดำาเพิม่ขึน้โดยเฉพาะจากจนี	เกษตรกรสามารถปรบัตวัและบรหิารจดัการการขนสง่ 

ไดดี้ขึน้	มคีวามชำานาญในการเลีย้งกุง้และมกีารบรหิารจดัการทีด่ปีลอ่ยกุง้ในอตัราทีเ่หมาะสม	 

ทำาให้กุ้งเติบโตและมีอัตราการรอดดีขึ้น	

 ผลผลิตทูน่า (ปลาโอดำา และปลาโอลาย) ปี 2565	 จากการทำาประมงทะเล 

ที่จับได้ในประเทศ	มีปริมาณ	42,570	ตัน	ลดลงจากปี	2564	ร้อยละ	27.73	ซึ่งวัตถุดิบ 

ที่ผลิตได้ในประเทศ	 มีเพียงร้อยละ	 9.55	 ของอุตสาหกรรมแปรรูปทูน่าเพื่อส่งออก	 

จึงต้องนำาเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ	ร้อยละ	90.45

 ผลผลิตปลาป่น ปี 2565 มีปริมาณใกล้เคียงกับปี	 2564	 เนื่องจากปริมาณ 

ปลาเป็ดของไทยลดลงจากการออกเรือจับปลาลดลง	 ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหา 

นำา้มันเช้ือเพลงิทีป่รบัตวัสงูขึน้ตัง้แตต่น้ป	ีรวมทัง้คา่แรงงานทีแ่พงขึน้	อยา่งไรกต็ามผลผลติ

ในภาพรวมยังคงทรงตัว	เนื่องจากยังมีผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการแปรรูปอาหารทะเล	

(By	Product)	เป็นหลัก
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ภาพแสดงแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงของประเทศไทย
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เนื้อที่เพาะเลี้ยง (ไร่)

>12,000

8,001-12,000

4,001-8,000

≤ 4,000

ไม่มีเนื้อที่เพาะเลี้ยง

แหล่งเพาะเลี้ยง 5 อันดับแรก

ฉะเชิงเทรา	นครศรีธรรมราช	จันทบุรี		

สุราษฎร์ธานี	ปราจีนบุรี



 
การผลิต การค้า

ที่มา:  1/	องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ		2/	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    
หมายเหตุ:	1.		การผลิต	ข้อมูล	1-3	ปี	2565	ข้อมูลพยากรณ์	ณ	เดือนมีนาคม	2566	 	 	
	 2.	 *	ตัวเลขประมาณการ	โดยสำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร																					
	 3.	 **	ข้อมูล	ทบ.1	กรมประมง	ใช้จำานวนฟาร์มเนื่องจาก	1	ครัวเรือนสามารถจดทะเบียนได้มากกว่า	1	ฟาร์ม     
	 4.	 ***	กุ้งสดทั้งเปลือก	 	 	 	 	 	

 
 
 

กุ้งทะเลเพาะเลี้ยงระยะเวลาการเพาะเลี้ยง 3-4 เดือน   

การผลิต
 รายการ 2563 2564 2565 

การค้า
 รายการ 2563 2564 2565 

 การผลิต การตลาด มาตรการ
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 1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/ 3.21 3.28 3.34*

 2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%) 4.64 4.73 4.50*

 3. ใช้ในประเทศ (ตัน) *** 60,000 60,000 60,000

 4. ส่งออก 2/   

	 4.1	กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง	 	 	

	 	 ปริมาณ		(ตัน)	 	85,565		 	87,562		 	72,445	

	 	 มูลค่า		(ล้านบาท)	 	22,630		 	26,214		 	23,813	

	 4.2	กุ้งแปรรูป	 	 	

	 	 ปริมาณ		(ตัน)	 	63,926		 	65,610		 	63,285	

	 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 	21,836		 	23,051		 	25,071	

 5. ราคาส่งออก (บาท/กก.)2/   

	 5.1	กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง		 264	 299	 329

	 5.2	กุ้งแปรรูป										 342	 351	 396

 6. คู่ค้าที่สำาคัญ   

	 6.1	กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง							 จีน	สหรัฐอเมริกา	ญี่ปุ่น	ไต้หวัน	เกาหลีใต้			

	 6.2	กุ้งแปรรูป	 สหรัฐอเมริกา	ญี่ปุ่น	เกาหลีใต้	ออสเตรเลีย	 

	 	 	 แคนาดา		 	

 7. คู่แข่งที่สำาคัญ	 จีน	อินโดนีเซีย	เวียดนาม	เอกวาดอร์	 

	 	 	 อินเดีย		 	

	 1.	 ความต้องการบริโภคกุ้งภายในประเทศ	ปี	2565	

ทรงตัวจากปี	 2564	 เนื่องจากรัฐบาลเปิดประเทศ	ทำาให้

ความต้องการบริโภคกุ้งภายในประเทศทรงตัวอย่าง 

ตอ่เนือ่ง	ซึง่ผลผลติกุง้ทีใ่ชใ้นประเทศคิดเปน็รอ้ยละ	16.54	

ของผลผลิตกุ้งทั้งหมด	 สำาหรับผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ	

83.46	ใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเพื่อส่งออก

	 2.	 ปรมิาณการส่งออกกุง้ป	ี2565	ลดลงร้อยละ	11.39	

เมื่อเทียบกับปี	2564	เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้ง

ระหวา่งรัสเซยีและยเูครน	สง่ผลกระทบดา้นพลงังาน	ทำาให้

ราคานำา้มนัดบิและกา๊ซธรรมชาติปิรบัตวัเพิม่ข้ึน	นอกจากนี	้ 

สภาวะเศรษฐกจิถดถอยและปญัหาเงินเฟอ้ท่ัวโลก	ยังส่งผล 

กระทบตอ่ความสามารถหรอืกำาลงัซือ้ในการบรโิภคสนิคา้กุง้

	 3.	 ราคากุ้งขาวแวนนาไมที่เกษตรกรขายได้	 (ขนาด	

70	 ตัว/กก.)	 ปี	 2565	 เฉลี่ยกิโลกรัมละ	 152.25	 บาท	 

เพิ่มขึ้นร้อยละ	8.66	เมื่อเทียบกับปี	2564	เนื่องจากภาค

รัฐได้จัดทำานโยบายรักษาเสถียรภาพราคากุ้งในประเทศ 

โดยคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเล 

และผลติภณัฑ	์ทำาหนา้ทีก่ำากบัดแูลประสานกับผูป้ระกอบการ

และห้องเยน็ใหซ้ือ้ขายกุ้งในราคาทีไ่มต่ำา่กวา่ตน้ทนุการผลติ

	 1.	 กรมประมงไดต้รวจเฝา้ระวงัโรคและสารตกคา้งในการเพาะเล้ียง 

กุ้งทะเลและตรวจรับรองสถานะปลอดโรคในลูกกุ้งทะเลระยะ 

โพสต์ลาวาแบบ	 lot	 by	 lot	 ให้กับโรงเพาะฟักและโรงอนุบาล	 

เพือ่ใหเ้กษตรกรเป็นขอ้มลูในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ลกูพนัธุก์ุง้ปลอดเชือ้

		 2.	 จัดตัง้คณะทำางานเฉพาะกจิพจิารณาแนวทางฟืน้ฟอูตุสาหกรรม

กุง้ไทยหลงัวกิฤตโรคโควิด-19	โดยมีคณะทำางานร่วมจากทุกภาคสว่น 

เพื่อแก้ไขปัญหากุ้งทั้งระบบ	 โดยได้เร่งดำาเนินโครงการสนับสนุน 

การติดตั้ง	Solar	cell	ในบ่อกุ้งเพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า

	 3.	 โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี	2565	

ระยะที่	 1	 โดยจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้ 

กรมประมงยืมสำาหรับใช้ดำาเนินการโครงการ	วงเงิน	500	ล้านบาท	 

มกีำาหนดเวลาในการชำาระคนืภายใน	3	ป	ีระยะเวลาดำาเนนิโครงการ

ตั้งแต่	พ.ศ.	2565	–	2567		เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบความสำาเร็จ 

ในการเลี้ยงกุ้งทะเลแต่ขาดสภาพคล่อง	ได้มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียน

ในการประกอบอาชีพ

	 4.	 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิต

กุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์  (Shrimp	 Board)  โดยมีนโยบายเร่งฟื้นฟู 

อุตสาหกรรมการเพาะเลีย้งกุ้งให้มผีลผลติ	400,000	ตนั	ภายในปี	2566	

	 กุ้งขาวแวนนาไม	 ปี	 2565	 เนื้อที่เลี้ยงเพิ่มขึ้น 

จากปี	 2564	 	 เนื่องจากภาครัฐได้มีโครงการรักษา 

เสถยีรภาพราคากุง้ขาวแวนนาไม	และราคาอยูใ่นเกณฑด์	ี

ประกอบกบัปจัจบุนัสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19	

ไดค้ลีค่ลายลง	ทำาใหก้ารทอ่งเทีย่วเริม่ฟืน้ตวั	ความตอ้งการ

บรโิภคท้ังในและตา่งประเทศเพิม่ขึน้	สง่ผลให้ทัง้ห้องเยน็

และโรงงานแปรรปูเพือ่สง่ออกมคีวามต้องการซือ้เพิม่ขึน้	 

ทำาให้เกษตรกรยังคงเลี้ยงกุ้งต่อเนื่อง	 และเกษตรกร 

มีการบริหารจัดการท่ีดีข้ึน	 โดยปรับเปล่ียนรูปแบบ 

การเลีย้งมาใชแ้นวทางชีวภาพมากขึน้	ทำาใหกุ้ง้มอีตัราการ

รอดดี	ส่งผลให้ผลผลิตรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้น

									กุ้งกุลาดำาปี	2565		เนื้อที่เลี้ยงเพิ่มขึ้นจากปี	2564	

เนือ่งจากเกษตรกรผูเ้ลีย้งกุง้กลุาดำา	สว่นใหญเ่ป็นเกษตรกร

รายเดมิทีเ่ลีย้งตามคำาสัง่ซือ้ของลกูคา้ประจำา		ประกอบกับ

การสง่ออกกุง้กลุาดำาเพิม่ขึน้	โดยเฉพาะจากจนี	เกษตรกร

สามารถปรับตัวและบริหารจัดการการขนส่งได้ดีขึ้น	 

มคีวามชำานาญในการเลีย้งกุง้และมีการบริหารจดัการท่ีดี	 

ปล่อยกุง้ในอัตราทีเ่หมาะสม	ทำาให้กุง้เติบโตและมอีตัราการ 

รอดดีขึ้น	ส่งผลให้ภาพรวมปริมาณการผลิตทั้งประเทศ 

เพิ่มขึ้น

1. จำานวนครัวเรือน (ฟาร์ม)** 26,700 23,967 25,231

2. เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) 276,825 278,008 280,698 

	 กุ้งขาวแวนนาไม		 267,916	 268,196	 269,071	

	 กุ้งกุลาดำา		 		8,909		 	9,812		 	11,627

3. ผลผลิต (ตัน) 385,677 385,058 389,388 

	 กุ้งขาวแวนนาไม		 372,655	 370,152	 371,405	

	 กุ้งกุลาดำา		 		13,022		 	14,906		 	17,983

4. ต้นทุนการผลิต กุ้งขาวแวนนาไม   115.51   117.53   126.50 

 (บาท/กก.) 

5. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/กก.)   

	 กุ้งขาวแวนนาไม	ขนาด		70	ตัว/กก.	 	140.08		 	140.08		 	152.25	

6. ผลตอบแทนสุทธิกุ้งขาวแวนนาไม    24.57   22.55   25.75  

 ขนาด  70 ตัว/กก. (บาท/กก.)   

7. มาตรฐาน   

	 7.1	ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งตามมาตรฐาน	 

	 	 Code	of	Conduct		ปี	2545	 	 	

	 7.2	ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการผลิตกุ้งทะเลตามมาตรฐาน

	 	 GAP	พ.ศ.	2546	 	 	

	 7.3	มาตรฐานสินค้าเกษตร	มกษ.	7422-2561		มกษ.	7401-2562		

	 	 มกษ.	7432-2558	มกษ.	9000-2552		เล่ม	1	สำานักงานมาตรฐานสินค้า 

	 	 เกษตรและอาหารแห่งชาติ		(มกอช.)	ว่าด้วยเร่ืองการปฏิบัติทางการเพาะเล้ียง 

	 	 สัตว์นำ้าที่ดีสำาหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล  

	 7.4	มาตรฐานสากล	Best	Aquaculture	Practice	(BAP)	 	



89

ภาพแสดงการนำาเข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทย

ปริมาณการนำาเข้าปลาทูน่า

ปริมาณการส่งออกปลาทูน่า

ภาพแสดงการน าเข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทย

ปริมาณการส่งออกปลาทูน่า

ปริมาณการน าเข้าปลาทูน่า



ที่มา:  1/International	Trade	Centre		2/สถิติการประมงแห่งประเทศไทย	3/	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

หมายเหต: *	ประมาณการโดยสำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร    
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ปลาทูน่า
การค้า

 รายการ 2563 2564 2565 

1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/ 3.85 3.88 3.85
2. ส่วนแบ่งตลาดโลก (%) 14.50 13.37 13.46
3. ใช้ในประเทศ     
	 3.1	 ปลาทูน่าสด	แช่เย็น	แช่เย็นจนแข็ง	(ตัน)	 1,000	 1,000	 1,000*
	 3.2	 ปลาทูน่าบรรจุภาชนะอัดลม	(ตัน)	 36,320	 38,065	 34,000*
4. ผลผลิตในประเทศ 2/    
	 4.1	 ปริมาณปลา	(โอดำา,	โอลาย)	จากประมง	ทะเล		(ตัน)	 55,114	 54,376	 42,570
	 4.2	 มูลค่า		(ล้านบาท)	 2,263	 2,053	 1,607
 5. นำาเข้า3/ 

	 ปริมาณ	(ตัน)	 845,703	 688,851	 707,902
	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 41,458	 34,252	 44,578
			 5.1	 ปลาทูน่าสด	แช่เย็น	แช่เย็นจนแข็ง	 	 	 	
	 	 ปริมาณ		(ตัน)	 840,807	 684,825	 705,026
			 	 มูลค่า		(ล้านบาท)	 40,900	 33,832	 44,193
	 5.2	 ปลาทูน่าบรรจุภาชนะอัดลม	 	 	 	
	 	 ปริมาณ		(ตัน)	 4,896	 4,026	 2,876
	 	 มูลค่า		(ล้านบาท)	 558	 420	 385
 6. ส่งออก 3/ 
	 ปริมาณ	(ตัน)	 579,156	 591,384	 518,308
	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 71,497	 72,506	 77,036
	 6.1	 ปลาทูน่าสด	แช่เย็น	แช่เย็นจนแข็ง	 	 	 	
	 	 ปริมาณ		(ตัน)	 18,169	 23,950	 34,068
	 	 มูลค่า		(ล้านบาท)	 1,513	 1,975	 3,410
	 6.2	 ปลาทูน่าบรรจุภาชนะอัดลม	 	 	 	
	 	 ปริมาณ		(ตัน)	 652,017	 567,434	 484,240
	 	 มูลค่า		(ล้านบาท)	 80,530	 70,531	 73,626
 7. ราคาส่งออก (บาท/ตัน)3/              
							7.1	ปลาทูน่าสด	แช่เย็น	แช่เย็นจนแข็ง	 83,274	 82,463	 100,106
							7.2	ปลาทูน่าบรรจุภาชนะอัดลม	 123,509	 124,298	 152,045
 8. แหล่งนำาเข้าวัตถุดิบที่สำาคัญ	 	ไต้หวัน	ไมโครนีเซีย		เกาหลีใต้	อาเซียน	และคิริบาส	
 9. คู่ค้าที่สำาคัญ (ปลาทูน่าบรรจุภาชนะอัดลม)	 	สหรัฐอเมริกา	ตะวันออกกลาง	อียิปต์	ญี่ปุ่น	และออสเตรเลีย	 	
 10. คู่แข่งที่สำาคัญ (ปลาทูน่าบรรจุภาชนะอัดลม)	 	ไต้หวัน		เอกวาดอร์	จีน	สเปน		และฟิลิปปินส์	

  

	 ผลผลิตทูน่า	 (ปลาโอดำา	และปลา

โอลาย)	 จากการประมงทะเลที่จับได้ 

ในประเทศ	ป	ี2565	มปีรมิาณ	42,570	ตนั	 

ลดลงร้อยละ	 27.73	 เมื่อเทียบกับ 

ปี	2564	ซึ่งวัตถุดิบที่ผลิตได้ในประเทศ	

มีเพียงร้อยละ	 9.55	 ของอุตสาหกรรม

แปรรูปทูน่าเพ่ือส่งออก	 จึงต้องนำาเข้า

วัตถุดิบจากต่างประเทศ	ร้อยละ	90.45

	 1.	ปี	2565	ในตลาดโลกมีการค้าทูน่าและผลิตภัณฑ์

ประมาณ	 3.85	 ล้านตัน	 ซึ่งไทยส่งออกทูน่าและ

ผลติภัณฑ์เปน็อันดับ	1	ของโลก	ในสดัสว่นรอ้ยละ	13.46 

ของการส่งออกทั้งหมดของโลก	 โดยไทยส่งออกทูน่า

ปริมาณ	518,308	ตัน	มูลค่า	77,036	ล้านบาท	ลดลง 

ร้อยละ	 12.36	 เมื่อเทียบกับปี	 2564	 เนื่องจาก 

ความต้องการในตลาดลดลงโดยเฉพาะทูน่ากระป๋อง

	 2.	 การนำาเข้า	 ปี	 2565	 มีปริมาณ	 707,902	 ตัน	 

มูลค่า	44,578	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.95	และ	6.25	

ตามลำาดับ	เมื่อเทียบกับปี	2564	ปริมาณนำาเข้าเพิ่มขึ้น

เนื่องจากผลผลิตทูน่าในประเทศที่จับได้มีปริมาณลดลง	

และต้นทุนการผลิตทูน่ากระป๋องในประเทศสูงขึ้น	

	 1.	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	โดยกรมประมง	ได้ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ	
ทั้งภาครัฐและเอกชน	 ดำาเนินการเพื่อลดการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของ
ประเทศคู่ค้า	ดังนี้	 					
	 	 1)	 ผลผลิตต้องมีเอกสารรับรองการจับสัตว์นำ้า	 เพื่อยืนยันว่าไม่ได้มา
จากการทำาประมงที่ผิดกฎหมาย	 ขาดการรายงานและไร้การควบคุม	 (Illegal 
Unreported	 and	Unregulated	 Fishing:	 IUU	 Fishing)	 และต้องเป็นเรือ 
ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น	 				
	 	 2)	มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบ	One	Stop	Service	 				
	 	 3)	จัดทำามาตรฐานการผลิตต่าง	ๆ	เช่น	GAP/HACCP	เป็นต้น
	 	 4)	 พัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ	 (Traceability)	 ของแหล่งที่มา 
ของวัตถุดิบปลาทูน่า	
	 2.	 ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันกำาหนดมาตรการดำาเนินการเพ่ือป้องกัน 
การระบาดของโรคโควดิ-19	โดยมกีารตรวจคดักรองแรงงาน	โดยเฉพาะแรงงาน
ต่างด้าว	 การพ่นฆ่าเชื้อสถานประกอบการ	 และประชาสัมพันธ์	 เพื่อสร้าง 
ความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศในเรื่องความปลอดภัย 
ของอาหารจากโรคโควิด-19

การผลิต การตลาด มาตรการ
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ภาพแสดงพื้นที่แหล่งผลิตปลาป่นของประเทศไทย

พื้นที่แหล่งผลิตปลาป่น



ที่มา: 1/	 สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย		

 2/	 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา	 	 	

 3/	 ราคาปลาเป็ดคละจากสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ราคาปลาเป็ดดี	

	 	 และราคาขายส่งปลาป่น	(แนะนำา)		จากกรมการค้าภายใน   

 4/	 กรมศุลกากร	ปี	2563	-2565	(HS.	2017)	พิกัด	2301.2010.000	

	 	 พิกัด	2301.2020.000		พิกัด	2301.2090.001	พิกัด	2301.2090.090	

	 	 และพิกัด	2309.9013.000	 	 	 	 	

หมายเหตุ:  *	เป็นการนำาเข้าปลาป่นที่ไทยส่งออกไปและไม่ได้มาตรฐานแล้วส่งกลับมาไทย 
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ปลาป่นและสัตว์นำ้าไม่มีกระดูกสันหลังป่น

 การผลิต การตลาด มาตรการ

การผลิต
 รายการ 2563 2564 2565 

การค้า
 รายการ 2563 2564 2565 

1. จำานวนโรงงาน (โรง)1/	 68	 68	 68

2. ผลผลิตปลาป่นโลก (ล้านตัน)2/	 4.89	 4.95	 4.83

3. ผลผลิตปลาป่นไทย (ล้านตัน)1/	 0.34	 0.34	 0.34

4. อัตราแปลง ปลาเป็ดหรือปลาสด (กก.) 

 :  ปลาป่น (กก.) =  4 : 1   

5. ราคาเกษตรกรขายได้    8.15   7.25   8.91  

	 (ปลาเป็ดคละ)/สด	3/	(บาท/กก.)	

				5.1	 ราคาขายส่งปลาป่น	 26.11	 28.85	 33.32

	 	 โปรตีนตำ่ากว่า	60	%	(บาท/กก.)	3/ 

	 	 กลิ่นเบอร์	2	ตลาด	กทม.	 	 	

				5.2	 ราคาขายส่งปลาป่น	 			32.00		 	33.85		 	38.32	

	 	 โปรตีนสูงกว่า	60	%	(บาท/กก.)	3/ 

										กลิ่นเบอร์	1	ตลาด	กทม.	 	 	

1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 2/    

	 นำาเข้า	 3.41	 3.47	 3.34	

	 ส่งออก	 2.95	 2.86	 2.82	

2. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน)  0.29   0.27  0.27  

3. นำาเข้า4/     

	 3.1	 ปลาป่นโปรตีนสูงกว่า	60		%	 	 	 	

	 	 ปริมาณ	(ตัน)	 	41,653		 	58,852		 	40,345		

	 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 	1,463	 	2,253		 	1,748	

	 3.2	 ปลาป่นโปรตีนตำ่ากว่า	60		%	*    

	 	 ปริมาณ	(ตัน)	 115	 26.07	 1902	

	 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 2	 70	 57

	 3.3	 สัตว์นำ้าจำาพวกครัสตาเชีย	หรือสัตว์นำ้าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น	ๆ	ป่น	 

	 	 และอาหารสัตว์ที่เหมาะสำาหรับเลี้ยงกุ้ง    

	 	 ปริมาณ	(ตัน)	 11,952	 13,233	 9,527	

	 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 442	 535	 488

4. ส่งออก 4/    

	 4.1	 ปลาป่นโปรตีนสูงกว่า	60		%	 	 	 	

	 	 ปริมาณ	(ตัน)	 	79,145		 	72,993		 	73,192		

	 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 	3,041		 	2,846		 	2,344	

	 4.2	 ปลาป่นโปรตีนตำ่ากว่า	60		%    

	 	 ปริมาณ	(ตัน)	 	69,337		 	48,326		 	56,272		

	 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 	2,064		 	1,603.18		 	2,344

	 4.3	 สัตว์นำ้าจำาพวกครัสตาเชีย	หรือสัตว์นำ้าทีไม่มีกระดูกสันหลังอื่น	ๆ	ป่น	 

	 	 และอาหารสัตว์ที่เหมาะสำาหรับเลี้ยงกุ้ง    

	 	 ปริมาณ	(ตัน)	 	18,361		 	19,927		 	28,546	

	 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 	1,159		 	1,428		 	1,962

5. คู่ค้าที่สำาคัญ จีน		ญี่ปุ่น	เมียนมา	เวียดนาม		 		

6. คู่แข่งที่สำาคัญ เมียนมา	เวียดนาม	นอร์เวย์	 	

	 ผลผลิตปลาป่นปี	 2565	 มีปริมาณใกล้เคียง

กับปี	 2564	 เนื่องจากปริมาณปลาเป็ดของไทย

ลดลงจากการออกเรือจับปลาลดลง	 ซึ่งเป็นผล

มาจากปญัหานำา้มนัเชือ้เพลงิท่ีปรบัตัวสงูขึน้ตัง้แต่

ต้นปี	 รวมทั้งค่าแรงงานท่ีแพงข้ึน	 อย่างไรก็ตาม

ผลผลิตในภาพรวมยังคงทรงตัว	 เนื่องจากยังมี

ผลิตภณัฑผ์ลพลอยไดจ้ากการแปรรปูอาหารทะเล	 

(By	Product)	เป็นหลัก

	 โรงงานปลาปน่ประสบปญัหาการขาดแคลนวตัถดุบิ

หลักที่ใช้	ได้แก่	ปลาเป็ด	โดยชาวประมงออกจับปลา

น้อยลง	ประกอบกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งประสบ

กับต้นทุนการผลิตที่สูง	 ปัญหาเรื่องโรค	 และราคา 

ทีไ่มจ่งูใจใหข้ยายการเพาะเลีย้ง	สง่ผลใหก้ารสง่ออก 

ลดลงร้อยละ	7.12	เมื่อเทียบกับปี	2564	ในขณะที่ 

ความต้องการใช้ปลาป่นในปี	 2565	 ใกล้เคียงกับปี	

2564	ที่	0.27	ล้านตัน					

	 สำาหรับการนำาเข้าปลาป่นลดลงร้อยละ	 2.93	 

เมือ่เทยีบป	ี2564	โดยตลาดนำาเขา้ปลาปน่หลกั	ไดแ้ก่	

จนี	ญีป่นุ	เมยีนมา	และเวยีดนาม	เนือ่งจากมกีารแย่ง

ซื้อปลาป่นจากผู้นำาเข้ารายใหญ่ของโลก	 ได้แก่	 จีน	 

ซึ่งได้เข้าไปตั้งโรงงานผลิตปลาป่นในเมียนมา	

	 การดำาเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการทำาประมง
ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม	 (IUU	 fishing)	
มีการลดจำานวนเรือประมงจำากัดจำานวนวันการทำาประมงต่อปี	 
การเข้มงวดการต่อใบอนุญาตทำาประมง	 การกำาหนดขนาด 
ตาอวนใหใ้หญข่ึน้เพือ่ใหท้รพัยากรประมงทางทะเลมคีวามยัง่ยนื	
อีกทั้งมีศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก	 (PIPO)	 เพื่อตรวจสอบ
เรือประมงครอบคลุมทั้ง	3	ด้าน	คือ	เรือประมง	แรงงานประมง	
และการทำาการประมง	 เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานในการควบคมุ	ดแูล	
บริหารจัดการการทำาประมงปลอด	IUU	และการค้ามนุษย์							 
	 นอกจากนี้	ครม.	อนุมัติสินเชื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการประมง 
เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยตำ่า	 ดำาเนินการโดยธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 ซึ่งมีการดำาเนินการ 
มาเป็นระยะที่สอง	 และโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ในการใช้หนอนแมลงวันลายเพ่ือทดแทนการใช้ปลาเป็ด 
ที่จับได้ลดลง



หมายเหตุ: *เป็นการแบ่งส่วนราชการภายในสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หมายเหตุ: *	เป็นการแบ่งส่วนราชการภายในสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วยงาน ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์

	สำานักงานเลขานุการกรม 			กรุงเทพมหานคร 			0	2940	7224 	correspond@oae.go.th

	กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 			กรุงเทพมหานคร 			0	2940	6985 	bapp@oae.go.th

	กองเศรษฐกจิการเกษตรระหวา่งประเทศ 			กรุงเทพมหานคร 			0	2579	5830 	biae@oae.go.th

	ศูนย์ประเมินผล 			กรุงเทพมหานคร 			0	2579	4166 	deppe@oae.go.th

	ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 			กรุงเทพมหานคร 			0	2561	2870 	prcai@oae.go.th

	สำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 			กรุงเทพมหานคร 			0	2940	5598 	bare@oae.go.th

	ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ* 			กรุงเทพมหานคร 			0	2579	8161 	nabc@nabc.go.th

	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	1-12

						สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	1 			จังหวัดเชียงใหม่ 			053	121318-9 	zone1@oae.go.th

						สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	2 			จังหวัดพิษณุโลก 			055	322650	ต่อ	11 	zone2@oae.go.th

						สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	3 			จังหวัดอุดรธานี 			042	292557-8 	zone3@oae.go.th

						สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	4 			จังหวัดขอนแก่น 			043	261513		ต่อ	17 	zone4@oae.go.th

						สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	5 			จังหวัดนครราชสีมา 			044	465079 	zone5@oae.go.th

						สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	6 			จังหวัดชลบุรี 			038	351398 	zone6@oae.go.th

						สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	7 			จังหวัดชัยนาท 			056	405005-8 	zone7@oae.go.th

						สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	8 			จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077	311641 	zone8@oae.go.th

						สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	9 			จังหวัดสงขลา 			074	312996 	zone9@oae.go.th

						สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	10* 			จังหวัดราชบุรี 			032	337951 	zone10@oae.go.th

						สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	11* 			จังหวัดอุบลราชธานี 			045	344654-5 	zone11@oae.go.th

						สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	12* 			จังหวัดนครสวรรค์ 			056	803525 	zone12@oae.go.th

ที่ตั้งหน่วยงานภายในสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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บรรณาธิการ
ที่ปรึกษา
 นายฉันทานนท์		วรรณเขจร	 เลขาธิการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

	 นางสาวทัศนีย์		เมืองแก้ว	 รองเลขาธิการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

	 นายวินิต	อธิสุข	 รองเลขาธิการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

	 นางกาญจนา		แดงรุ่งโรจน์	 รองเลขาธิการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
	 นางพัชรารัตน์		ลิ้มศิริกุล	 ผู้อำานวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร 

กองบรรณาธิการ
	 นางสาวบุษยา		ปิ่นสุวรรณ	 	 นางสาวชิดชนก		เล็กขาว	 	 	 	 	

	 นายนพปฏล		สุทนต์	 	 นายสุชาติ		ผุแปง

	 นายกิจษารธ		อ้นเงินทยากร	 	 นางสาวจตุพร		นนทศิริ

					 นางสาวกฤติกา		นาคนาคม	 	 นางสาวอัญญดา		เพ็ญพร		 	

	 นางสาวกาญจนา		มาลัยกฤษณะชลี	 	 นายอกนิษฐ์		กิ่งศักดิ์	 	 	

	 นางสาวพนิดา		ไพบูลย์จิตต์อารี	 	 นายศตพล		สุคนธชาติ

	 นางสาวปฐมา		ฤทธิเรืองเดช	 	 นางสาวสุรีพร		ยองรัมย์

	 นางอารีย์		ธีระดำารงตระกูล	 	 นางสาวพศิกา		ไหมชู

	 นางสาวทรัสตรี		จันต๊ะ	 	 นางสาวกฤษณา		ภู่เทพ	 	

	 นางสาวกฤติยา		เอี่ยมสุทธา	 	 นางสาวธตรฐ		โชคอมฤต			 	

	 นางสาวเบญจา		น้อยผล

ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ
	 นายศุภกรณ์		พุทธินันท์	 	 นางสาวจันทร์ทิวา		ต้นกันยา	 	 	 	

	 นางสาวนาฏยา		นนทประดิษฐ์	

รวบรวมและจัดทำาโดย
	 ศูนย์สารสนเทศการเกษตร	 	 สำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

				 กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร	 	 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

	 ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ	 	 ศูนย์ประเมินผล

สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนงามวงศ์วาน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900

โทรศัพท์			0	2561	2870			โทรสาร				0	2561	2870			อีเมล์	prcai@oae.go.th
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