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การศึกษา เรือ่ง ศักยภาพการผลิตและการตลาดสนิคาผลไมไทย 
 

บทคัดยอ 
 

    การศึกษาเร่ืองศักยภาพการผลิตและการตลาดสินคาผลไมไทยคร้ังนี้เปนการศึกษาวจิัยเชิง

คุณภาพ   มีวตัถุประสงคเพือ่วิเคราะหศักยภาพในการผลิตและการตลาดสินคาผลไมไทยวามีมากนอยเพียงใด  

โดยมีขอบเขตของการศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพการผลิตการตลาดของสินคาผลไมเศรษฐกิจสําคัญ 13 ชนิด คือ 

มะมวง ลําไย ทุเรียน สับปะรด ลองกอง มงัคุด เงาะ สมเขียวหวาน สมโอ ล้ินจี ่มะละกอ กลวยหอม และกลวย

ไข   ทาํการศึกษาโดยคนควา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลจากเอกสารหลักฐานตางๆ  ใหเห็นศักยภาพในการ

ผลิต และการตลาดผลไมไทย  เพื่อนําเสนอทุกฝายทีเ่กี่ยวของพิจารณาในการวางแผนพัฒนาการผลิตและ

การตลาดผลไมไทยในอนาคตใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนตอไป 

ผลการศึกษาปรากฏวา ผลไมไทยเปนสินคาเกษตรกลุมหนึง่ทีม่ีศักยภาพในการผลิตและการ

สงออก   ปจจุบัน ประเทศไทยเปนแหลงผลิตผลไมเมืองรอนที่สําคัญแหงหนึง่ของโลก   มีชนิด ไมผลที่ปลูกได

ไมนอยกวา  30 ชนิด  กระจายอยูในทกุภาคของประเทศ  โดยในสวนของผลไมเศรษฐกิจสําคัญ 13 ชนิด ในป 

2550  มีผลผลิตรวม 8,490,874  ตัน  มูลคาของผลผลิตตามราคาทีเ่กษตรกรขายไดไมนอยกวา 83,648 ลาน

บาท  สงออกทั้งในรูปผลสด และแปรรูปทํารายไดเขาสูประเทศเปนมลูคา  48,432 ลานบาท   ผลการวิเคราะห

ศักยภาพ   ปรากฏวา   ผลไมที่มีศักยภาพสูงทัง้ดานการผลิตและดานการตลาด  คือ มะมวง และสับปะรด   

ผลไมที่มีศักยภาพดานการผลิตสูงแตมีศักยภาพดานการตลาดปานกลาง คือ ลําไย ทเุรียน และมังคุด   ผลไมที่

มีศักยภาพดานการผลิต ปานกลางแตศักยภาพดานการตลาดสูง ไดแก สมเขียวหวานและกลวยไข   ผลไมที่มี

ศักยภาพดานการผลิตและดานการตลาดปานกลาง คือ ลองกอง  สมโอ ล้ินจี ่มะละกอ และกลวยหอม  และ

ผลไมที่มีศักยภาพดานการผลิตปานกลางแตมีศักยภาพดานการตลาดตํ่า คือ  เงาะ  

ปญหาของผลไมไทยในภาพรวมดานการผลิต พบวา ปญหาสําคัญทีสุ่ดของเกษตรกร คือ  

ภาระหนี้สินและขาดเงินลงทุนในการทําสวนและการพัฒนาคุณภาพ (รอยละ 46.78)  รองลงมา ไดแก  ปญหา

ตนทนุการผลิตสูงข้ึน  ปจจัยการผลิตราคาแพง (รอยละ 40.36)  ปญหาแรงงานหายากและมีราคาแพง (รอยละ 

32.11)   ปญหาสภาพภูมิอากาศแปรปรวน เชน ฝนแลง น้าํทวม ฝนไมตกตามฤดูกาล ทําใหไมผลออกดอกติด

ผลไมสม่ําเสมอ คุณภาพผลผลิตตํ่าลง (รอยละ 31.19) และปญหาศัตรูพืชระบาดมากข้ึน (รอยละ 31.19)  

ตามลําดับ  สวนดานการตลาด พบวาปญหาสําคัญทีสุ่ดของเกษตรกร คือ ปญหาราคาผลผลิตตกตํ่า (รอยละ 

63.30)  รองลงมา ไดแก ปญหาผูผลิตไมสามารถกําหนดราคาผลผลิตของตนเองได (รอยละ 50.45)  ขาด

อํานาจตอรองราคา (รอยละ 49.54)   และขาดขอมูลการตลาดและขาวสารที่ทนัเหตุการณ (รอยละ 25.68) 

ตามลําดับ   ปญหาที่สําคัญที่สุดของผูประกอบการคาและสงออกผลไม คือ  ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต

ไมสม่ําเสมอ (รอยละ 72.72)  รองลงมา ไดแก   ปญหากฎระเบียบและการตรวจสอบคุณภาพสินคาของ



 

ประเทศผูนาํเขาที่เขมงวดหรือเปล่ียนแปลงบอย (รอยละ 54.54)  ปญหาตนทนุคาขนสงแพงข้ึนและระวาง

ขนสงไมเพียงพอในชวงฤดูกาลผลไม (รอยละ 54.54)    และปญหาผลผลิตมีไมสม่ําเสมอตลอดป (รอยละ 

54.54) ตามลําดับ 

  แนวทางการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดสินคาผลไมไทยในภาพรวม คือ ทกุภาคสวน

ควรมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาของผลไมไทย โดยเกษตรกรควรทําการผลิตบนพื้นฐานความรู 

ทางวิชาการทีถู่กตอง   มีการเรียนรูอยางตอเนื่องและติดตามขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของอยางใกลชดิเพื่อปรับตัว

ใหทนัตอการเปล่ียนแปลง    และมีความรวมมือกนัในลักษณะของกลุมหรือสรางเครือขายที่เขมแข็งทั้งใน

ระหวางเกษตรกรดวยกันเอง    ตลอดจนพัฒนาเครือขายระหวางเกษตรกร ผูรับซ้ือและผูเกี่ยวของตลอดหวงโซ

อุปทานหรือคลัสเตอรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน   โดยเนนการผลิต

สินคาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และไดมาตรฐานตรงกับความตองการของตลาด   ขณะเดียวกนั ผูประกอบการ

ควรมีความรวมมือกันในลักษณะของกลุมเครือขายดวยเชนกนั  และสรางความรวมมือกับเกษตรกรผูผลิต

อยางใกลชิด  สวนภาครัฐควรเสริมหนนุใหเกษตรกรและผูประกอบการสามารถดําเนนิกิจการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  โดยการเรงรัดงานวิจยัพัฒนาท่ีจาํเปน   การแกไขปญหาเกี่ยวกับกฎระเบียบและมาตรการที่เปน

อุปสรรคทางการคา การพัฒนาระบบโลจิสติกส   และการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศที่ครบถวน ทันสมยั

และนาเชื่อถือ  ทัง้นี้ ควรมกีารจัดทําแผนพฒันาการบริหารจัดการผลไมทั้งระบบเพือ่ใหผูเกี่ยวของรวมมือกัน

ดําเนนิงานอยางเปนเอกภาพในทิศทางเดียวกนั และกําหนดกลยุทธในการพัฒนาใหสอดคลองกบัศักยภาพ

ของผลไมแตละชนิด 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คํานํา 
 

  ประเทศไทยเปนประเทศที่มผีลไมหลากหลายชนิด หลากหลายรสชาติ เปนที่นยิมบริโภคทั้งชาว

ไทยและชาวตางประเทศ แตผลไมไทยมักประสบปญหาราคาตกตํ่าแทบทุกป กอใหเกิดความเดือดรอนแก

เกษตรกรชาวสวนผลไมเปนอยางมากทุกฝายที่เกี่ยวของตางพยายามชวยกันแกไขปญหาแตก็ยงัไมสามารถแกไข

ปญหาไดอยางสมบูรณ 

  การศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดสินคาผลไมไทย เปนสวนหนึ่งของการแกไขปญหา

ดังกลาว โดยพยายามท่ีจะศึกษา คนควา รวบรวม และวิเคราะหขอมลู ที่เกี่ยวกับการผลิตและการคาผลไม ทัง้

ผลไมไทยและผลไมประเทศตางๆ ทั่วโลก เพื่อวิเคราะหใหไดวา ผลไมชนดิใดมีศักยภาพในดานการผลิตและ

การตลาดอยางไร สามารถแขงขันกับผลไมจากประเทศตางๆ ไดหรือไม อยางไร จะไดนาํเสนอทุกฝายที่เกี่ยวของ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อพิจารณาดําเนินการสงเสริมและพัฒนาตลอดจนแกไข

ปญหาผลไมแตละชนิดไดอยางตรงจุดตอไป 

  การศึกษาคร้ังนี้ ไดรับความรวมมืออยางดีจากเจาหนาที่สํานกัเลขานุการคณะกรรมการพัฒนา

และบริหารจัดการผลไม และเจาหนาทีก่ลุมสงเสริมการผลิตไมผล สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร กรม

สงเสริมการเกษตร ในการคนหาเอกสารตางๆ สนับสนนุการศึกษา วิเคราะห และจัดพิมพ จนผลการศึกษาสําเร็จ

เปนรูปเลมอยางสมบูรณ จึงขอขอบคุณทุกฝายที่เกีย่วของเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี ้

 

 

ชวลิต หุนแกว 

กันยายน 2551 
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  ป พ.ศ. 2543 และป พ.ศ. 2548        16 

ตารางที่ 13 มูลคาการนําเขาผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมของโลก ป พ.ศ. 2543  

  และป พ.ศ. 2548         17 

ตารางที่ 14 มูลคาการนําเขาผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมของกลุมประเทศในภูมภิาคตางๆ 

  ป พ.ศ. 2543 และป พ.ศ. 2548        17 

ตารางที่ 15 ปริมาณการผลิตของไมผลเขตรอนสําคัญ ระหวางป พ.ศ. 2542-ป พ.ศ. 2546  19 

ตารางที่ 16 ปริมาณการผลิตของไมผลเศรษฐกิจรอง ระหวางป พ.ศ. 2542-ป พ.ศ. 2546  20 

ตารางที่ 17 ปริมาณการสงออกของผลไมสดเขตรอนที่สําคัญ ระหวางป พ.ศ. 2542-ป พ.ศ. 2546  21 

ตารางที่ 18 ประเทศผูสงออกผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมเขตรอนในระบบการคาโลก  

  และสวนแบงทางการตลาด (ไมรวมกลวย)      22 
 



 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

หนา 

ตารางที่ 19 พื้นที่ปลูกของไมผลเศรษฐกิจสําคัญของประเทศไทย  

  ป. พ.ศ. 2546 และป พ.ศ. 2550        26 

ตารางที่ 20 พื้นที่ใหผลของไมผลเศรษฐกิจสําคัญของไทย ป. พ.ศ. 2546 

   และป พ.ศ. 2550         27 

ตารางที่ 21 ปริมาณผลผลิตของไมผลเศรษฐกิจสําคัญของประเทศไทย  

  ป พ.ศ.2546 และป พ.ศ. 2550        28 

ตารางที่ 22 ปริมาณผลผลิตเฉล่ียของไมผลเศรษฐกิจสําคัญของประเทศไทย 

  ป พ.ศ.2546 และป พ.ศ. 2550        29 

ตารางที่ 23 มูลคาผลผลิตตามราคาที่เกษตรกรขายได (Farm Value) ของผลไมเศรษฐกิจ 13 ชนิด 

  ป พ.ศ. 2546 และ ป พ.ศ. 2550        30 

ตารางที่ 24 ตนทนุและผลตอบแทนการผลิตไมผล ป พ.ศ. 2550     31 

ตารางที่ 25 ปริมาณผลผลิตของไมผล 5 ชนิด ที่ออกสูตลาดในชวงเวลาใกลเคียงกัน      

   ป พ.ศ. 2550          33 

ตารางที่ 26  ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉล่ียตลอดปของไมผลเศรษฐกิจ 13 ชนิด  

  ป พ.ศ. 2546 และ ป พ.ศ. 2550        34 

ตารางที่ 27 ราคาผลไมที่เกษตรกรขายได ป พ.ศ. 2550 เฉล่ียตลอดป เปรียบเทียบกับ 

  ราคาในเดือนที่ออกมาก         35 

ตารางที่ 28 ราคาผลไมที่เกษตรกรขายได ป พ.ศ. 2550 เปรียบเทยีบตามช้ันคุณภาพ   35 

ตารางที่ 29 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ ของผลไมเศรษฐกิจ สําคัญ 13 ชนิด 

  ป พ.ศ. 2546 และ ป พ.ศ. 2550        36 

ตารางที่ 30 ราคาผลไมขายสงตลาดกรุงเทพฯ เทียบกบัราคาที่เกษตรกรขายได ป พ.ศ. 2550  37 

ตารางที่ 31 ปริมาณและมูลคาการสงออกผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมจําแนกตาม 

  ประเภทสินคา ป .พ..ศ. 2549 และ ป พ.ศ. 2550      38 

ตารางที่ 32 ปริมาณการสงออกผลไมสําคัญและผลิตภัณฑของประเทศไทย  

  ป พ.ศ. 2546 และ ป พ.ศ. 2550        39 

ตารางที่ 33 ปริมาณและมูลคาสงออกไมผลเศรษฐกิจสําคัญจําแนกตามผลิตภัณฑ  

  ป พ.ศ. 2546 และ ป พ.ศ. 2550        40 

 

 



 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

หนา 

ตารางที่ 34 ปริมาณและมูลคาสงออกผลไมสด ป พ.ศ. 2546 และ ป พ.ศ. 2550   42 

ตารางที่ 35 ปริมาณมูลคาและสัดสวนนาํเขาผลไมและผลิตภัณฑจากประเทศไทย ป พ.ศ. 2550 44 

ตารางที่ 36 ปริมาณและมูลคาผลผลิตสงออกผลไมสด จําแนกตาม ป พ.ศ. 2550  45 

ตารางที่ 37 การคาระหวางไทยกับประเทศคูเจรจา FTA ป พ.ศ. 2550 (ม.ค.-พ.ย.2550)  52 

ตารางที่ 38        พฤติกรรมการบริโภคผลไมของกลุมประเทศในเอเชียตะวันออกและ 

  เอเชียตะวนัออกเฉียงใต               87   

ตารางที่ 39 การวิเคราะหศักยภาพการผลิตผลไม ป พ.ศ. 2550  95 

ตารางที่ 40 การวิเคราะหศักยภาพการตลาดผลไม ป พ.ศ. 2550  97 

ตารางที่ 41 ปญหาของผลไมไทยดานการผลิตในภาพรวม ตามความคิดเห็นของเกษตรกร           99 

ตารางที่ 42 ปญหาของผลไมไทย ดานการตลาดในภาพรวม  ตามความคิดเห็นของเกษตรกร       100 

ตารางที่ 43 ปญหาของผลไมไทยในภาพรวม ตามความคิดเห็นของผูประกอบการคา 

 และการสงออกผลไม  101 

ตารางที่ 44 ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาดานการผลิตผลไมในภาพรวม ตามความคิดเหน็ 

  ของเกษตรกร  102 

ตารางที่ 45 ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาดานการตลาดผลไมในภาพรวม ตามความคิดเหน็ 

  ของเกษตรกร  103 

ตารางที่ 46 ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาดานการผลิตการตลาดผลไมในภาพรวม  

  ตามความคิดเห็นผลไมของผูประกอบการคาและการสงออกผลไม  104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญภาพ 
หนา 

ภาพที ่1  ปฏิทินการเก็บเกี่ยวผลไมไทย        32 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม  ประชากรสวนใหญเปนเกษตรกร  ในชวงที่ผานมาต้ังแตอดีต

จนถงึปจจุบนั เกษตรกรไทยเปนผูผลิตสินคาเกษตรซึง่สวนใหญเปนสินคาอาหารเล้ียงประชากรไทยและ

ประชากรโลกมาโดยตลอด   จากขอมูลของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (2551) ประเทศไทยเปนผูผลิต

สินคาเกษตรทีเ่ปนอาหารเล้ียงประชากรโลกถึง 250 ลานคน  โดยอยูในลําดับที่ 13 ของประเทศผูสงออกสินคา

เกษตรที่เปนอาหารเล้ียงประชากรมากที่สุด 

 ประเทศไทยมพีื้นที่ทัง้ส้ิน 320.70 ลานไร  เปนพืน้ทีท่าํการเกษตร 130.28 ลานไร   โดยเปนพื้นที่ปลูก

ไมผล 11.17 ลานไร (กรมสงเสริมการเกษตร 2550) ชนิดไมผลที่มีพืน้ที่ปลูกมากที่สุด คือ มะมวง  รองลงมา 

คือ ลําไย ทุเรียน สับปะรด ฯลฯ ตามลําดับ   ผลผลิตเกอืบทั้งหมดหรือรอยละ 89 ใชบริโภคภายในประเทศ มี

การสงออกเพยีงเล็กนอย ประมาณรอยละ 11 ของผลผลิตทั้งหมดเทานั้น  ปญหาทีผ่านมาของไมผลที่สําคัญมี

อยู 2 ประการ คือ 

  1. ปญหาดานการผลิต  โดยเฉพาะอยางยิง่ ผลิตผลไมไมไดคุณภาพ  และมีผลผลิตประดังออกสูตลาด

ในชวงเวลาเดียวกนัในระยะสั้นๆ เกนิกาํลังของตลาดในพื้นที่ทีจ่ะรองรับได 

  2. ปญหาดานการตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ราคาสินคาตกตํ่าในชวงที่สินคาออกสูตลาดมาก การ

กระจายสินคาออกสูผูบริโภคไมมีประสิทธิภาพ และมาตรการกีดกันทางการคาของตางประเทศ  

รัฐบาลทุกยุคทุกสมยัตางใหความสําคัญ และพยายามหาแนวทางในการแกไขปญหาที่กลาวแลว

ขางตนมาโดยตลอด ทั้งการสนับสนนุงบประมาณในการกระจายสินคาออกนอกแหลงผลิต การสงเสริมการ

บริโภคทั้งตลาดภายในและตลาดตางประเทศ  สงเสริมการแปรรูปผลไม ผลักดันการสงออก รวมทั้งการ

แทรกแซงรับซ้ือผลผลิตในราคาประกันเพื่อแกไขปญหาเฉพาะกรณีเรงดวน ฯลฯ แตปญหาดังกลาวก็ยงัไมหมด

ไป ในทางตรงกันขาม แนวโนมในอนาคตกลับทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน ดังจะเหน็ไดจากสถานการณทาง

เศรษฐกิจและสังคมของโลก ซึ่งเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว สงผลกระทบเปนวงกวางสูประเทศตางๆของโลก 

โดยเฉพาะอยางยิง่วกิฤตดานการเงนิ วกิฤตพลังงาน และวิกฤตภาวะโลกรอน ฯลฯ ลวนเปนปจจัยสําคัญในการ

ทําใหปญหาการผลิตและการตลาดไมผลไทยยงัคงอยูและทวีความรุนแรงมากยิง่ข้ึน นัน่ยอมหมายถึงศักยภาพ

และความพรอมในการแขงขันของสินคาผลไมไทยกับประเทศคูแขงนั้นยอมลดลงไปดวย  

การศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดสินคาผลไมไทย จึงเปนชองทางหนึง่ที่จะไดขอมูลและ

ขอเท็จจริงเกีย่วกับสถานการณการผลิตและการตลาดผลไมของโลกและของไทย การทําขอตกลงการคาเสรีกับ

ประเทศตางๆ และพฤติกรรมการบริโภคผลไมไทยของชาวตางชาติ มาวิเคราะหเพื่อหาศักยภาพการผลิตและ



 

การตลาดที่แทจริงของสินคาผลไมไทย วาผลไมชนิดไหนมีศักยภาพสูง          ปานกลาง หรือตํ่าอยางไร 

เพื่อที่จะไดกําหนดยทุธศาสตรในการพัฒนาผลไมแตละชนิดไดถูกตองสมบูรณข้ึน 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาสถานการณการผลิตและการตลาดผลไมทั้งของโลกของไทย 

2. เพื่อศึกษาสถานการณที่เกีย่วของกับสินคาผลไมจากการทําขอตกลงการคาเสรี 

3. เพื่อศึกษาขอมูลพฤติกรรมการบริโภคผลไมของชาวตางประเทศ 

4. เพื่อวิเคราะหศักยภาพของสินคาผลไมไทยแตละชนิดวามีมากนอยเพียงใด 

5. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการแกไขปญหาการผลิตและการตลาดผลไมไทยของ
เกษตรกรและผูประกอบการ 

 

ขอบเขตการศึกษา 

1. ศึกษาเฉพาะสินคาผลไมเศรษฐกิจ 13 ชนดิ คือ มะมวง ลําไย ทุเรียน สับปะรด ลองกอง มังคุด 

เงาะ สมเขียวหวาน สมโอ ล้ินจี่ มะละกอ กลวยหอม และกลวยไข 

2. ศึกษาเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคผลไมของชาวเอเชียเปนหลัก 

3. ศึกษาและรวบรวมขอมูลในชวงเวลา ต้ังแตเดือน มีนาคม – มิถนุายน 2551 
 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชรูปแบบการศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่เกีย่วของ

จากขอมูลทุติยภูมิเปนหลัก เพื่อนาํมาวิเคราะหศักยภาพการผลิตและการตลาดของสินคาผลไมไทย ซึ่งมี

ข้ันตอนในการศึกษา ดังนี ้

 1. ศึกษาสถานการณการผลิตและการตลาดผลไมของโลกและของไทย สถานการณทีเ่กี่ยวของกับ

สินคาผลไมไทยจากการทําขอตกลงการคาเสรี และผลงานวิจยัที่เกี่ยวของดวยการคนควาขอมูลทุติยภูมิจาก

แหลงตางๆ 

 2. ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลไมของชาวตางประเทศ จากการสอบถามเจาหนาทีห่นวยงาน

ราชการไทยทีป่ระจําปฏิบัติงานในตางประเทศ โดยผานกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงพาณิชย และ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ แลวนาํขอมูลที่ตอบกลับเทานัน้มาวิเคราะหและประมวลผล 



 

 3. วิเคราะหศักยภาพของสินคาผลไมไทย โดยใชขอมูลที่ไดจากการศึกษาตามขอ 1 และ ขอ2 

ประกอบกับขอมูลทางวิชาการที่เกีย่วของกับเร่ืองของศักยภาพการผลิตและการตลาดผลไมไทยมากําหนดเปน

คะแนน เพื่อหาศักยภาพของผลไมแตละชนิดตอไป 

 4.  ศึกษาปญหาผลไมในภาพรวมและขอเสนอแนะแนวทางแกปญหา จากการสอบถามเกษตรกรและ

ผูประกอบการคาและสงออกผลไม ในการประชุมสัมมนาแนวทางในการบริหารจัดการผลไมภาคตะวันออก ป 

2551 ณ.ศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี อําเภอขลุง จังหวัดจนัทบุรี เมื่อวนัที่ 12 มนีาคม พ.ศ.2551 

 

ระยะเวลาการศึกษา ตุลาคม 2550 – กนัยายน 2551 

ขอจํากัดการศึกษา  

 การศึกษาคร้ังนี้มุงเนนศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดของสินคาผลไมไทย ในลักษณะของ

การศึกษาเบ้ืองตน (Basic Research) ที่อาศัยฐานขอมูลจากขอมูลมอืสอง ซึ่งอาจสงผลใหขอมลู,บางสวนขาด

ความทันสมัย ประกอบกับในระดับสากล การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลไมเขตรอนมีอยูคอนขางจํากัดและ

กระจัดกระจาย รวมทั้งการจัดหมวดหมูทางสถิติที่แตกตาง จึงอาจทาํใหขาดขอมูลเชิงลึกในบางประเด็นไป

โดยเฉพาะอยางยิง่ขอมูลการคาผลไมเขตรอนแตละชนดิ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

 ผลการศึกษาคร้ังนี้ จะชวยใหทกุฝายที่เกีย่วของไดรับทราบ และมองเห็นศักยภาพในการผลิตและ

การตลาดของสินคาผลไมไทยไดชัดเจนข้ึน สามารถนาํไปใชในการกาํหนดทิศทางหรือเปนแนวทางกําหนด

นโยบายและยทุธศาสตรสงเสริมและพัฒนาการผลิตและการตลาดผลไมแตละชนิดไดอยางถกูตอง เหมาะสม 

ยั่งยนื นอกจากนี้ยงัสามารถกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรในการสงเสริมและพฒันาการผลิตผลไมทั้งระบบ

ของประเทศไทย ใหเจริญกาวหนาไดอยางมีประสิทธิภาพข้ึนดวย 

 

 

 

 

คําจํากัดความ 

 ไมผล หมายถึง ตนหรือสวนผลไมที่ประกอบดวย ราก ลําตน กิง่กาน ใบ ดอก ผล และเมล็ด ใน

ภาพรวม ซึ่งผลผลิตเปนผลไมที่ใชบริโภคสดไดทันท ีโดยไมตองผานกระบวนการแปรรูปกอน 

 ผลไม หมายถึง ผลผลิตของไมผล 



 

 ไมผลเศรษฐกิจสําคัญของไทย หมายถงึ ไมผลเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการผลิต เพือ่รองรับการบริโภค

ทั้งภายในประเทศและเพื่อการสงออก จํานวน 13 ชนิด คือ มะมวง ลําไย ทุเรียน สับปะรด ลองกอง มงัคุด เงาะ 

สมเขียวหวาน สมโอ ล้ินจี่ มะละกอ กลวยหอม และกลวยไข 

 ไมผลเขตรอนในระบบการคาโลก หมายถงึ ผลไมเขตรอนที่มกีารทําการคาระหวางประเทศ 

ประกอบดวย 

  ผลไมเศรษฐกิจหลัก คือ ผลไมเขตรอนที่มปีริมาณการคาสูง และมีการทําการคาขามภูมิภาคอยาง

แพรหลาย ไดแก มะมวง มะละกอ สับปะรด และอโวคาโด เปนตน 

  ผลไมเศรษฐกิจรอง คือ ผลไมเขตรอนที่มีการคาอยูในเฉพาะภูมิภาคทีม่ีการผลิตผลไมนั้นๆเปน

หลัก ไดแก  มะมวง ลําไย ทเุรียน สับปะรด ลองกอง มงัคุด เงาะ สมเขียวหวาน สมโอ ล้ินจี ่มะละกอ กลวย

หอม กลวยไข ฝร่ัง มะพราวออน สละ ฯลฯ เปนตน 

   ศักยภาพการผลิตไมผล หมายถึง คุณสมบัติที่แฝงอยูในผลไม  พรอมที่จะพัฒนาหรือทําใหปรากฏ

ชัดไดวาสามารถผลิตใหไดปริมาณและคุณภาพตามตองการภายใตระยะเวลาและทรัพยากรที่จาํกัด 

   ศักยภาพการตลาด หมายถึง ความสามารถหรือความพรอมของผลไมไทยในการแขงขันกับผลไม

จากประเทศตางๆทัว่โลก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 2 

การตรวจเอกสาร 
 

การตรวจเอกสารของการศึกษาคร้ังนี้ จะรวบรวมขอมูลในประเด็นตางๆ ตามลําดับ ดังนี ้

1. สถานการณทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย 

2. สถานการณการผลิตและการตลาดของผลไมโลก 

3. สถานการณการผลิตและการตลาดผลไมของประเทศไทย 

4. สถานการณทีเ่กี่ยวของกับสินคาผลไมไทยจากการทาํขอตกลงเขตการคาเสรี 
5. ความพึงพอใจในการบริโภคผลไมของชาวตางประเทศ 

6. ผลงานวิจยัที่เกี่ยวของ 

โดยมีรายละเอียด  ดังนี ้

1. สถานการณเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย 

   ศูนยสารสนเทศการเกษตร (2550) รายงานวา เศรษฐกจิโดยรวมของประเทศจะพบวาในชวง 5 ปที่

ผานมา เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยที่รอยละ 4.90 ตอป โดยในป พ.ศ.2546  มูลคา

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ อยูที่ 3,468,170 ลานบาท เพิ่มข้ึนเปน 4,216,510 ลานบาท ในป พ.ศ.2550 

โดยผลิตภัณฑภาคการเกษตร ปพ.ศ. 2550 มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 8.89 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ป 

พ.ศ.2550 (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 สดัสวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ป พ.ศ. 2546 – 2550      หนวย : พันลานบาท 

รายการ 2546 2547 2548 2549 2550 * อัตราการ
ขยายตัว % 

ผลิตภัณฑภาคการเกษตร 
สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคา 

ป พ.ศ. 2531(รอยละ) 

363.03 
 
10.47 

354.19 
 
9.61 

342.89 
 
8.90 

359.35 
 
8.88 

374.56 
 
8.89 

0.77 

ผลิตภัณฑนอกภาคการเกษตร 
สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคา 

ป พ.ศ. 2531(รอยละ) 

3,105.13 
 
89.53 

3,331.76 
 
90.39 

3,508.41 
 
91.10 

3,685.27 
 

91.12 

3,841.95 
 
91.11 

5.41 

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
(ณ ราคา ป พ.ศ. 2531) 

3,468.17 3,685.94 3,851.30 4,044.62 4,216.51 4.90 

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
(ณ ราคา ปจจุบัน) 

5,917.37 6,489.85 7,087.66 7,816.47 8,399.00 9.27 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

หมายเหตุ : *ประมาณการโดย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 



 

 เมื่อมองลึกลงไปถึงภาคการสงออกและนาํเขา จะพบวาในชวงเวลา 5 ป ที่ผานมา มลูคาการสงออก

สินคาทุกชนิดของประเทศ มีอัตราการขยายตัวเฉลีย่ที ่รอยละ 12.32 โดยในป พ.ศ. 2546 มูลคาการสงออก

สินคาทุกชนิดอยูที่ 3,325,630 ลานบาท เพิ่มข้ึนเปน 5,265,290 ลานบาท ในป พ.ศ.2550 ขณะทีมู่ลคาการ

สงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียที ่รอยละ 9.07 โดยในป พ.ศ. 2546 มูลคาการ

สงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑอยูที่ 804,340 ลานบาท เพิม่ข้ึนเปน 1,129,210 ลานบาท ในป พ.ศ. 2550 

สําหรับสัดสวนสินคาเกษตรสงออกในป พ.ศ. 2550 ทีม่มีูลคา 1,129,210 ลานบาท นัน้ แบงเปนสินคา

เกษตรกรรม มูลคา 730,520 ลานบาท (64.69%) สินคาเกษตรอุตสาหกรรม 397,660 ลานบาท (35.22%)  

และสินคาผลิตภัณฑจากปา 1,030 ลานบาท (0.09%)  สินคาเกษตรสงออกที่สําคัญและมีมูลคาสูง 3 อันดับ

แรก คือ ยางและผลิตภัณฑ 198,720 ลานบาท สัตวน้ําและผลิตภัณฑ 109,660 ลานบาท และขาวทุกชนิด 

107,340 ลานบาท (ตารางที ่2) 

ตารางที่ 2 มลูคาสงออกสนิคาเกษตรและผลิตภณัฑ ป พ.ศ. 2546 – 2550  หนวย : พันลานบาท 

รายการ 2546 2547 2548 2549 2550 อัตราการ
ขยายตัว % 

มูลคาสงออกสินคาทั้งหมด 3,325.63 3,873.69 4,438.69 4,937.37 5,265.29 12.32 

สินคาเกษตรและผลิตภัณฑ 804.34 886.15 936.52 1,071.54 1,129.21 9.07 

สินคาเกษตรกรรม 493.65 563.22 587.83 694.78 730.52 10.45 

สินคาเกษตรอุตสาหกรรม 309.61 321.58 347.52 375.23 397.66 6.77 

สินคาผลิตภัณฑจากปาไม 1.08 1.35 1.17 1.53 1.03 0.30 

ที่มา : กรมศุลกากร รวบรวมโดยสํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

 สวนมูลคาการนําเขาสินคาทกุชนิดของประเทศมีอัตราการขยายตัว เฉล่ียที่ รอยละ 12.10 โดยในป 

พ.ศ.2546 มูลคาการนาํเขาสินคาทุกชนิดอยูที่ 3,138,780 ลานบาท เพิ่มข้ึนเปน 4,872,240 ลานบาท ในป 

พ.ศ. 2550 ขณะที่มูลคานําเขาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยที่ รอยละ 5.55 โดยในป 

พ.ศ. 2546 มลูคาการนาํเขาสินคาเกษตรอยูที่ 363,230 ลานบาท เพิม่ข้ึนเปน 456,740 ในป พ.ศ. 2550 

สําหรับสัดสวนสินคาเกษตรนําเขา ป พ.ศ. 2550 ที่มีมูลคา 456,740 ลานบาทนัน้ แบงเปนสินคาเกษตรกรรม 

มูลคา 226,390 ลานบาท (49.57%) สินคาเกษตรอุตสาหกรรม มูลคา 227,450 ลานบาท (49% ) และสินคา

ผลิตภัณฑจากปา 2,900 ลานบาท (0.63%) สินคาเกษตรนําเขาที่สําคัญและมีมูลคาสูง 3 อันดับแรก คือ สัตว

น้ําและผลิตภัณฑ 61,430 ลานบาท ถัว่เหลืองและผลิตภัณฑ 41,090 ลานบาท และยางและผลิตภัณฑ 

35,070 ลานบาท (ตารางที่ 3) 

 

 



 

ตารางที่ 3  มูลคานําเขาสินคาเกษตรและผลิตภณัฑ ป พ.ศ. 2546-2550    หนวย : พันลานบาท 

รายการ 2546 2547 2548 2549 2550 อัตราการ
ขยายตัว (%) 

มูลคานําเขาสินคาทั้งหมด 3,138.78 3,801.07 4,754.02 4,942.92 4,872.24 12.10 

สินคาเกษตรและผลิตภัณฑ 363.23 400.28 437.58 434.54 456.74 5.55 

สินคาเกษตรกรรม 206.39 210.62 230.98 220.49 226.39 2.33 

สินคาเกษตรอุตสาหกรรม 154.21 187.10 203.86 211.11 227.45 9.40 

สินคาผลิตภัณฑจากปาไม 2.63 2.56 2.73 2.94 2.90 3.37 

ที่มา : กรมศุลกากร รวบรวมโดยสํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

 จะเหน็ไดวาการสงออกและการนาํเขาสินคาทุกชนิดของประเทศ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 5 ป

ใกลเคียงกนั (อัตราการขยายตัวเฉลี่ยของมูลคาสงออก = 12.32 และอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของมูลคานาํเขา 

= 12.10) แตมูลคาการสงออกสินคาทุกชนิดป พ.ศ.2550 สูงกวา มูลคาการนําเขาสินคาทุกชนิดในปเดียวกัน 

ประมาณ 393,050 ลานบาท ขณะที่อัตราการขยายตัวเฉล่ีย 5 ป ของการสงออกและนําเขาสินคาเกษตรและ

ผลิตภัณฑแตกตางกันโดยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของมลูคาสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑสูงกวาอัตรา

การขยายตัวเฉล่ียของมูลคานาํเขาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ (อัตราการขยายตัวเฉล่ียของมูลคาสงออก

สินคาเกษตรและผลิตภัณฑ =  9.07 และอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของมลูคานําเขาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ 

= 5.55) นอกจากนี้มูลคาการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ ป พ.ศ. 2550 ยังสูงกวามูลคาการนําเขา

สินคาเกษตรและผลิตภัณฑในปเดียวกันถึง 672,470 ลานบาทดวย นัน่ยอมแสดงใหเหน็วา โอกาสการขยายตัว

ทางการคาของสินคาเกษตรไทยในตลาดโลกในอนาคต นาจะสดใด 

 
2. สถานการณการผลิตและการตลาดผลไมของโลก 

2.1 สถานการณการผลิตผลไมของโลก 

  ไมผลในโลกนีแ้บงออกไดเปน 3 กลุมใหญๆ  ตามความตองการอุณหภูมิในการเจริญเติบโตของไม

ผล ไดแก ไมผลเขตรอน (Tropical fruit trees) เชน ทเุรียน มังคุด เงาะ มะมวงฯลฯ เปนตน ไมผลกึ่งเขตรอน 

(Sub-Tropical fruit trees) เชน ล้ินจี่ สมตาง ๆ องุน ฯลฯ เปนตน และไมผลเขตหนาว (Temperate fruit trees) 

เชน แอปเปล สาล่ี แพร พลับ ฯลฯ เปนตน  อยางไรก็ตามในระบบการคาผลไมมักจะรวมกลุมไมผลเขตรอน

และก่ึงเขตรอนเขาดวยกนัโดยใชชื่อเรียกรวมวาไมผลเขตรอน 

 จากขอมูลรายงานขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ(2008)พบวา นบัต้ังแตป พ.ศ.

2540  เปนตนมา ทั่วโลกมีพืน้ที่ไมผลที่ใหผลแลวเพิ่มข้ึน ไมเกนิรอยละ1.5 ตอป โดยในป พ.ศ. 2549   ทัว่โลกมี



 

พื้นที่ไมผลที่ใหผลแลว รวมทั้งส้ิน 51.42 ลานเฮกแตร หรือ 321.38 ลานไร  โดยมอัีตราสวนลดลงจากป 2548 

รอยละ 0.37 ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงผลผลิตไมผล พบวาใน ป พ.ศ. 2549 มีปริมาณผลผลิตไมผลรวมทัง้โลกเทากับ 

526.49 ลานตัน  อัตราการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2548  รอยละ 0.98 ( ตารางที่ 4) 

  ตารางที ่4  แสดงพื้นที่ใหผลและปริมาณผลผลิตไมผลของโลก ระหวางป พ.ศ. 2540 -2549 

พ้ืนที่ใหผล ปริมาณผลผลิต 

ป เฮกแตร 

 

% การเปลี่ยนแปลง 
(+/-) 

ตัน 

 

% การเปลี่ยนแปลง 
(+/-) 

2540    47,441,350.00       447,304,627.65   

2541    47,637,676.00  0.41     443,129,931.44  -   0.93 

2542    48,127,970.00  1.03     463,262,196.29  4.54 

2543    48,628,971.00  1.04     472,986,493.07  2.10 

2544    49,065,789.00  0.90     473,547,475.43  0.12 

2545    49,636,198.00  1.16     484,404,415.16  2.29 

2546    50,260,043.00  1.26     490,681,380.69  1.30 

2547    50,859,975.50  1.19     502,390,463.62  2.39 

2548    51,612,924.20  1.48     521,375,253.50  3.78 

2549    51,421,383.70  - 0.37     526,496,050.50  0.98 

ที่มา  :  FAOSTAT. April 2008                                                                          1 เฮกแตร เทากับ 6.25 ไร 

 เมื่อพิจารณาเปนรายประเทศ พบวา ป พ.ศ. 2549 สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศที่มพีืน้ที่ใหผล

ของไมผลมากที่สุดในโลก โดยมีพืน้ที่ใหผล  ประมาณ 10.54 ลานเฮกแตร หรือประมาณ 65.87 ลานไร  คิด

เปนรอยละ 20.50  ของพืน้ที่ใหผลของไมผลทั้งหมดของโลก รองลงมาคือ อินเดีย และบราซิล ซึง่มีพื้นที่ใหผล

ของไมผลรอยละ 7.69 และ 4.66 ของพืน้ที่ใหผลของไมผลทั้งหมดของโลกตามลําดับ โดยที่ป พ.ศ.2549 

ประเทศอิหรานเปนประเทศที่มีอัตราการเปล่ียนแปลงของพืน้ที่ใหผลของไมผลเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ.2546 มาก

ที่สุด ถงึรอยละ 17.79 รองลงมาคือปากีสถาน และจีน ซึ่งมีอัตราการเปล่ียนแปลงของพืน้ที่ใหผลของไมผล

เพิ่มข้ึนรอยละ 11.70  และ 9.20 ตามลําดับ  สําหรับประเทศที่มีอัตราการเปล่ียนแปลงของพ้ืนที่ใหผลของไม

ผลลดลงในชวงเดียวกันมากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา เปล่ียนแปลงลดลงรอยละ 7.76 รองลงมาคือ ประเทศ

อิตาลี และรัสเซีย ซึง่มีอัตราการเปล่ียนแปลงของพ้ืนที่ใหผลของไมผลลดลงรอยละ 6.50 และ 5.89 ตามลําดับ 

สําหรับประเทศไทยเปนประเทศที่มพีืน้ที่ใหผลของไมผลในปริมาณที่มากเปนลําดับที่ 15 ของโลก โดยมีพืน้ที่



 

ใหผลประมาณ 836,720 เฮกแตร หรือประมาณ 5,229,500 ไร และมีอัตราการเปล่ียนแปลงของพ้ืนที่ใหผล

ในชวงป พ.ศ.2549 เมื่อเทียบกับป พ.ศ.2546 เพิ่มข้ึนรอยละ 4.17  (ตารางที่ 5)       

ตารางที่ 5  แสดงพืน้ที่ใหผลของไมผล 20 ประเทศลําดับแรกของโลกป พ.ศ. 2546 และ ป พ.ศ.2549     

ป 2546 ป 2549 การเปลี่ยนแปลง(+/-) ลําดับ 

ที่ 

 

ประเทศ เฮกแตร รอยละ เฮกแตร รอยละ เฮกแตร รอยละ 

1. จีน 9,652,335 19.20 10,540,480 20.50 888,145 9.20 

2. อินเดีย 3,905,875 7.77 3,952,619 7.69 46,744 1.20 

3. บราซิล 2,428,603 4.83 2,397,387 4.66 - 31,216 - 1.29 

4. สเปน 1,836,316 3.65 1,855,800 3.61 19,484 1.06 

5. ยูกานดา 1,803,594 3.59 1,822,838 3.54 19,244 1.07 

6. ไนจีเรีย 1,715,000 3.41 1,742,000 3.39 27,000 1.57 

7. อิหราน 1,149,513 2.29 1,354,010 2.63 204,497 17.79 

8. อิตาลี 1,305,363 2.60 1,220,540 2.37 - 84,823 - 6.50 

9. อินโดนีเซีย 1,015,582 2.02 1,166,596 2.27 151,014 14.87 

10. อเมริกา 1,258,791 2.50 1,161,142 2.26 - 97,649 - 7.76 

11. แม็กซิโก 1,161,098 2.31 1,151,675 2.24 - 9,423 - 0.81 

12. ตุรกี 1,055,316 2.10 1,106,107 2.15 50,791 4.81 

13. ฟลิปปนส 1,045,456 2.08 1,092,935 2.13 47,479 4.54 

14. ฝร่ังเศส 1,001,544 1.99 971,541 1.89 - 30,003 - 3.00 

15. ไทย 803,220 1.60 836,720 1.63 33,500 4.17 

16. รัสเซีย 813,600 1.62 765,700 1.49 -   47,900 -  5.89 

17. ปากีสถาน 676,341 1.35 751,892 1.46 75,551 11.17 

18. โคลัมเบีย 630,912 1.26 681,612 1.33 50,700 8.04 

 

 

 



 

ตารางที่ 5  แสดงพืน้ที่ใหผลของไมผล 20 ประเทศลําดับแรกของโลกป พ.ศ. 2546 และ ป พ.ศ.2549 

                  (ตอ)    

ป 2546 ป 2549 การเปลี่ยนแปลง(+/-) ลําดับ 

ที่ 

 

ประเทศ เฮกแตร รอยละ เฮกแตร รอยละ เฮกแตร รอยละ 

19. อารเจนตินา 474,706 0.94 481,662 0.94 6,956 1.47 

20. เวียดนาม 450,900 0.90 481,304 0.94 30,404 6.74 

21. อื่น ๆ  16,075,978 31.99 15,886,824 30.90 -   189,154 -  1.18 

รวม 203 ประเทศ 50,260,043 100.00 51,421,384 100.00 1,161,341 2.31 

ที่มา  :  FAOSTAT.  April 2008.            1 เฮกแตร เทากับ 6.25 ไร 

 เมื่อพิจารณาถึงปริมาณผลผลิตไมผล พบวา ในป พ.ศ.2549 ทัว่โลกมปีริมาณผลผลิต  

ไมผลรวมทัง้ส้ิน 562.49 ลานตัน เพิ่มข้ึนจากป พ.ศ.2546 รอยละ 7.30   ประเทศทีม่ีปริมาณผลผลิต 

ไมผลมากที่สุด คือสาธารณรัฐประชาชนจนี ซึง่มีปริมาณผลผลิตถึง 93.40 ลานตัน คิดเปนรอยละ 17.74 ของ

ปริมาณผลผลิตไมผลทั้งโลก   รองลงมาคือ อินเดีย และบราซิล ซึ่งมีปริมาณผลผลิตไมผลรอยละ 8.27 และ 

7.17 ของปริมาณผลผลิตไมผลทั้งโลก ตามลําดับ   โดยที่ประเทศจีนเปนประเทศทีม่ีอัตราการเปล่ียนแปลงของ

ปริมาณผลผลิตไมผลในป พ.ศ.2549  เมื่อเทียบกับป พ.ศ.2546 เพิ่มข้ึนมากที่สุด ถงึรอยละ 19.45   รองลงมา

คือ ประเทศอิตาลีและอินโดนีเซีย ซึ่งมีอัตราการเปล่ียนแปลงของปริมาณผลผลิตไมผลเพิ่มข้ึนรอยละ 17.26 

และ 16.40 ตามลําดับ   สําหรับประเทศทีม่ีอัตราการเปล่ียนแปลงของปริมาณผลผลิตไมผลลดลงในชวง

เดียวกนัมากทีสุ่ดคือ ประเทศสเปน เปล่ียนแปลงลดลงรอยละ 8.04   รองลงมาคือ ประเทศยูกานดา และ

สหรัฐอเมริกา มีอัตราการเปล่ียนแปลงของปริมาณผลผลิตไมผลลดลงรอยละ 6.14 และ 6.13 ตามลําดับ  

สําหรับประเทศไทยเปนประเทศที่มปีริมาณผลผลิตไมผลมากเปนอันดับที่ 17 ของโลก ในป2546 และเล่ือนเปน

อันดับที่ 15 ของโลก ในป 2549   โดยในป พ.ศ.2549 มีปริมาณผลผลิตไมผลรวม  8.64 ลานตัน เปล่ียนแปลง

เพิ่มข้ึนจากป พ.ศ.2546 รอยละ 11.50  (ตารางที่ 6)  

 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่ 6  แสดงปริมาณผลผลิตไมผล 20 ประเทศลําดับแรกของโลก ป พ.ศ. 2546 และป พ.ศ. 2549 

ป 2546 ป 2549 การเปลี่ยนแปลง(+/-) 
ลําดับที่ ประเทศ 

ตัน รอยละ ตัน รอยละ ตัน รอยละ 

1. จีน 78,202,665 15.94 93,409,500 17.74 15,206,835 19.45 

2. อินเดีย 42,095,600 8.58 43,524,551 8.27 1,428,951 3.39 

3. บราซิล 35,776,774 7.29 37,735,723 7.17 1,958,949 5.48 

4. อเมริกา 29,111,246 5.93 27,327,534 5.19 -   1,783,712 -  6.13 

5. สเปน 17,958,622 3.66 16,513,900 3.14 -  1,444,722 -  8.04 

6. อิตาลี 15,189,601 3.10 17,812,032 3.38 2,622,431 17.26 

7. แมกซิโก 14,470,904 2.95 15,384,729 2.92 913,825 6.31 

8. อิหราน 13,251,411 2.70 13,847,646 2.63 596,235 4.50 

9. อินโดนีเซีย 13,234,969 2.70 15,405,828 2.93 2,170,859 16.40 

10. ฟลิปปนส 11,959,914 2.44 13,582,296 2.58 1,622,382 13.57 

11. ตุรกี 11,833,270 2.41 12,563,040 2.39 729,770 6.17 

12. ยูกานดา 10,367,650 2.11 9,730,729 1.85 -   636,921 -  6.14 

13. ฝร่ังเศส 9,584,813 1.95 9,681,700 1.84 96,887 1.01 

14. ไนจีเรีย 9,287,000 1.89 9,873,500 1.88 586,500 6.32 

15. เอควาดอร 7,820,519 1.59 7,536,405 1.43 -   284,114 -  3.63 

16. อิยิปต 7,757,139 1.58 8,195,966 1.56 438,827 5.66 

17. ไทย 7,756,512 1.58 8,648,256 1.64 891,743 11.50 

18. อารเจนตินา 7,596,750 1.55 8,350,839 1.59 754,089 9.93 

19. โคลัมเบีย 6,901,476 1.41 7,909,609 1.50 1,008,133 14.61 

20. อาฟริกาใต 5,869,659 1.20 5,690,054 1.08 -   179,605 -  3.06 

21. อื่นๆ 134,654,747 27.44 143,772,214 27.31 9,117,467 6.77 

 รวม 208 ประเทศ 490,681,241 100.00 526,496,051 100.00 35,814,810 7.30 

ที่มา  :  FAOSTAT.  April 2008.        

 



 

2.2  สถานการณการตลาดผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมของโลก 

       จากขอมูลรายงานขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (2008) พบวาปริมาณการ

สงออกผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมมีแนวโนมเพิ่มข้ึนโดยในป พ.ศ. 2548   ทัว่โลกมีการสงออกผลไมและ

ผลิตภัณฑจากผลไม 62.08 ลานตัน โดยมีอัตราการเปล่ียนแปลงเพิม่ข้ึนจาก ป พ.ศ. 2543 รอยละ 19.92   

ผลไมสดมีปริมาณการสงออกสูงสุด 47.04 ลานตัน คิดเปนรอยละ 75.77 ของปริมาณการสงออกผลไมและ

ผลิตภัณฑจากผลไมทั้งหมด   รองลงมาคือน้ําผลไม ผลไมที่เก็บรักษาไมใหเสียดวยน้ําตาล และผลไมแหง รอย

ละ 19.84 , 2.35 และ 2.05 ตามลําดับ เมือ่พิจารณาถึงอัตราการเปล่ียนแปลงของปริมาณการสงออก ระหวางป 

พ.ศ. 2543 และป พ.ศ. 2548 พบวา  น้าํผลไมมีอัตราการเปล่ียนแปลงของปริมาณการสงออกมากที่สุด  โดยมี

อัตราการเปล่ียนแปลงของปริมาณการสงออกเพิม่ข้ึนถงึ รอยละ 38.62 รองลงมาคือ ผลไมสด ผลไมเก็บรักษา

ไมใหเสียดวยน้ําตาล และผลไมแหง ซึง่มอัีตราการเปล่ียนแปลงของปริมาณการสงออกเพิม่ข้ึนรอยละ 16.20 , 

16.00 และ 10.43 ตามลําดับ  (ตารางท่ี 7)  

ตารางที ่ 7  ปริมาณการสงออกผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมของโลกป พ.ศ.2543 และ ป พ.ศ. 2548 

ป 2543 ป 2548 การเปลี่ยนแปลง(+/-) 
ที่ รายการ 

ลานตัน รอยละ ลานตัน รอยละ 1,000 ตัน รอยละ 

1. ผลไมสด 40.48  78.19 47.04 75.77    6.56  16.20  

2. น้ําผลไม 8.88  17.16 12.31 19.84  3.43  38.62  

3. ผลไมแหง 1.15  2.22 1.27 2.05    0.12  10.43  

4. ผลไมเก็บรักษาไมใหเสีย

ดวยนํ้าตาล 

1.25 2.43 1.45  2.35    0.20  16.00  

 รวม 51.77  100.00 62.08 100.00  10.31 19.92 

ที่มา : FAOSTAT.  April 2008.          

  หากพิจารณาเปนรายภูมิภาค โดยแบงเปน 5 ภูมิภาค คือ เอเชีย แอฟริกา อเมริกา บุโรป และโอเชีย

เนีย พบวา ภูมิภาคอเมริกาเปนผูสงออกผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมมากที่สุด  โดยในป พ.ศ.2548 สงออก 

24.90  ลานตัน  คิดเปนรอยละ 40.12 ของปริมาณผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมที่สงออกทัง้หมดของโลก   

รองลงมาไดแก ภูมิภาคยุโรป และเอเซีย มีปริมาณการสงออกรอยละ 30.61 และ 19.97 ของปริมาณการ

สงออกทัง้หมดของโลกตามลําดับ เมื่อพิจารณาถงึอัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการสงออกผลไมและ

ผลิตภัณฑจากผลไมในชวง ป พ.ศ. 2543 และป พ.ศ.  2548 พบวา ภูมิภาคเอเชีย และแอฟริกา มอัีตราการ

เปล่ียนแปลงปริมาณการสงออกผลไมและผลิตภัณฑจากผลไม เพิ่มข้ึนมากที่สุดรอยละ 42.40  และ 42.28 



 

ตามลําดับ   รองลงมาคือ ภูมิภาคอเมริกา ยุโรป และภูมภิาคโอเซียเนยี มีอัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการ

สงออกผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมเพิ่มข้ึนเพียงรอยละ 16.56 , 9.50 และ 1.48 ตามลําดับ (ตารางท่ี 8) 

ตารางที่ 8  ปริมาณการสงออกผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมของกลุมประเทศในภูมิภาคตางๆ  

ทั่วโลก ป พ.ศ. 2543 และ ป พ.ศ. 2548 

ป 2543 ป 2548 การเปลี่ยนแปลง(+/-) 
ที่ ภูมิภาค 

ลานตัน รอยละ ลานตัน รอยละ ลานตัน รอยละ 

1. เอเซีย 8.70  16.82 12.40 19.97  3.69  42.40 

2. แอฟริกา 3.35   6.48 4.77 7.69   1.41  42.28 

3. อเมริกา 21.36   41.28 24.90 40.12  3.53  16.56 

4. ยุโรป 17.35 33.53 19.00 30.61  1.64  9.50 

5. โอเซียเนีย 0.97 1.89 0.99 1.60       1  1.48 

 รวมทั้งโลก 51.77 100.00 62.08 100.00 10.31 19.92   

ที่มา : FAOSTAT.  April 2008.    

   เมื่อพิจารณาถึงมูลคาการสงออกผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมของทั้งโลก พบวาใน ป พ.ศ. 2548 

ผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมของทั้งโลกมีมูลคาการสงออก 38,487.39  ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ หรือคิด

เปนเงินไทย 1,328.18 พนัลานบาท  มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2543 รอยละ 42.82  ผลไมสด

มีมูลคาการสงออกสูงสุด 26,336.47 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ คิดเปนรอยละ 68.43 ของมูลคาการสงออก

ผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมทั้งหมดของโลก   รองลงมาคือน้ําผลไม  ผลไมแหง และผลไมที่เกบ็รักษาไมให

เสียดวยน้ําตาล  มีมูลคาการสงออก รอยละ 23.92 , 4.66 และ 2.99 ตามลําดับ   อยางไรก็ตาม  เมื่อพิจารณา

ถึงอัตราการเปล่ียนแปลงของมูลคาการสงออกระหวางป พ.ศ. 2543  และ ป พ.ศ. 2548  พบวา ผลไมเก็บ

รักษาไมใหเสียดวยน้ําตาลมีอัตราการเปล่ียนแปลงของมูลคาการสงออกเพิ่มข้ึนมากที่สุดรอยละ 58.44  

รองลงมาคือ ผลไมแหง  น้าํผลไม และผลไมสด ซึ่งมีอัตราการเปล่ียนแปลงมูลคาการสงออกเพิ่มข้ึนรอยละ 

54.71,51.30 และ39.42 ตามลําดับ (ตารางที ่9)    

 

 

 

 

   



 

ตารางที ่ 9  มูลคาการสงออกผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมของโลก ป พ.ศ.2543 และ ป พ.ศ. 2548 

ป 2543 ป 2548 การเปลี่ยนแปลง(+/-) 
ที่ รายการ 

ลาน US $ รอยละ ลาน US $ รอยละ ลาน US $ รอยละ 

1. ผลไมสด  18,974.48  70.41 26,336.47 68.43 7,361.99 39.42 

2. น้ําผลไม 6,083.41  22.58 9,204.58 23.92 3,121.17 51.30 

3. ผลไมแหง 1,159.39  4.30 1,793.70 4.66 634.31 54.71 

4. ผลไมเก็บไมใหเสีย

ดวยนํ้าตาล 

730.62  2.71 1,152.63 2.99 427.01 58.44 

รวมทั้งส้ิน 25,7885.52  100.00 38,487.39 100.00 11,539.48 42.82 

ที่มา : FAOSTAT.  April 2008                                                           1 เหรียญดอลลารสหรัฐ: 34.5182บาท 

 หากพิจารณาเปนรายภูมิภาค พบวา ภูมิภาคยุโรปมีมูลคาการสงออกผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมมาก

ที่สุด โดยมีมลูคาการสงออกสูงถงึ 18,165.57 ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนรอยละ 47.20  ของมูลคาการสงออกผลไม

และผลิตภัณฑจากผลไมของทั้งโลก รองลงมาคือภูมิภาคอเมริกา และเอเซีย ซึ่งมีมูลคาการสงออกรอยละ 31.08 และ 

14.14 ของมูลคาการสงออกท้ังหมดของโลก ตามลําดับ เมื่อพจิารณาถงึอัตราการเปลีย่นแปลงของมูลคาการสงออก

ผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมในชวงป พ.ศ. 2543 และป พ.ศ. 2548 พบวา ภูมิภาคโอเซยีเนียเปนภูมิภาคที่มีอัตรา

การเปล่ียนแปลงของมูลคาการสงออกผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมเพิม่ข้ึนมากที่สุด รอยละ 63.62  รองลงมาคือ

ภูมิภาคแอฟริกา และเอเชีย ซึ่งมีอัตราการเปล่ียนแปลงมลูคาการสงออกผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมรอยละ 61.26 

และ 59.86 ตามลําดับ (ตารางท่ี 10)   

ตารางที่10 มูลคาการสงออกผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมของกลุมประเทศในภูมิภาคตางๆ   ป พ.ศ.2543 และป พ.ศ. 2548 

 ป 2543   ป 2548   การเปลี่ยนแปลง(+/-)  
ที่ ภูมิภาค 

ลาน US $  รอยละ   ลาน US $  รอยละ   ลาน US $  รอยละ  

1. แอฟริกา 1,052.82 3.91 1,697.78 4.41     644.96  61.26 

2. อเมริกา 9,974.53 37.01 11,963.30 31.08   1,988.77  19.94 

3. เอเซีย 3,404.67 12.63 5,442.66 14.14  2,037.99  59.86 

4. ยุโรป 11,771.42 43.68 18,165.57 47.20  6,394.15  54.32 

5. โอเซียเนีย 744.47 2.76 1,218.08 3.16     473.61  63.62 

รวมทั้งโลก 26,974.91 100.00 38,487.39 100.00 11,539.48  42.82   

ที่มา : FAOSTAT.  April 2008                                                           1 เหรียญดอลลารสหรัฐ: 34.5182 บาท 



 

   สวนปริมาณการนําเขาผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมของโลกรวมความชวยเหลือ พบวา ป พ.ศ.2548 ทั่วโลกมีการ

นําเขาผลไม และผลิตภัณฑจากผลไม 59.06 ลานตัน โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนจาก ป พ.ศ. 2543 รอยละ 32.49  ผลไม

สดมีการนําเขาสูงสุด 44.88 ลานตัน คิดเปนรอยละ 75.99 ของปริมาณการนําเขาผลไมทั้งหมดของโลก   รองลงมาคือ น้ําผลไม  

ผลไมแหง และผลไมเก็บรักษาไมใหเสียดวยน้ําตาล มีมูลคาการนําเขารอยละ 19.59,2.20 และ 2.22  ตามลําดับ   เมื่อพิจารณา

ถึงอัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการนําเขาระหวาง ป พ.ศ. 2543  และป พ.ศ. 2548  พบวา ผลไมแหงมีอัตราการเปลี่ยนแปลง

ปริมาณการนําเขามากที่สุด   โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการนําเขา รอยละ 214.63   รองลงมาคือ ผลไมสด ผลไมเก็บ

ไมใหเสียดวยน้ําตาล และน้ําผลไม  ซึ่งมีอัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการนาํเขาเพิ่มข้ึน รอยละ 34.10 , 23.58 และ 20.04 

ตามลําดับ (ตารางที่  11)    

ตารางที่ 11  ปริมาณการนาํเขาผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมของโลกป พ.ศ.2543 และป พ.ศ. 2548 

ป 2543 ป 2548 การเปลี่ยนแปลง(+/-) 
ที่ รายการ 

ลานตัน รอยละ ลานตัน รอยละ ลานตัน รอยละ 

1. ผลไมสด 33.46 75.06 44.88 75.99 11.41 34.10 

2. น้ําผลไม 9.63 21.62 11.57 19.59 1.93 20.04 

3. ผลไมแหง 0.41 0.93 1.30 2.20 0.88 214.63 

4. ผลไมเก็บรักษาไมให

เสียดวยน้ําตาล 

1.06 2.39 1.31 2.22 0.25 23.58 

รวมทั้งส้ิน 44.58 100.00 59.06 100.00 14.48 32.49 

ที่มา : FAOSTAT.  April 2008.       

  หากพจิารณาเปนรายภูมิภาค พบวา ภูมิภาคที่มกีารนาํเขาผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมมากที่สุด 

คือภูมิภาคยุโรป โดยมีปริมาณนําเขาผลไมและผลิตภัณฑจากผลไม คิดเปนรอยละ 57.54 ของปริมาณการ

นําเขาผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมทัง้หมดของโลก  รองลงมาคือ ภูมิภาคอเมริกา และเอเชีย มปีริมาณการ

นําเขาผลไมและผลิตภัณฑจากผลไม รอยละ 22.21 และ 18.25 ตามลําดับ  เมื่อพิจารณาถึงอัตราการ

เปล่ียนแปลงปริมาณการนาํเขา พบวา ผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมในชวง  ป พ.ศ. 2543 และป พ.ศ.2548 

ภูมิภาคเอเชียมีอัตราการเปล่ียนแปลงการนําเขาเพิ่มข้ึนมากที่สุด  

รอยละ 40.31 รองลงมาคือภูมิภาคยุโรป และแอฟริกา ซึ่งมีอัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการนําเขาผลไมและ

ผลิตภัณฑจากผลไมเพิ่มข้ึนรอยละ 35.85 และ 24.45 ตามลําดับ (ตารางท่ี 12)   

 

 



 

ตารางที1่2 ปริมาณนําเขาผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมของกลุมประเทศในภูมิภาคตางๆ   ป พ.ศ.2543 และ 

                        ป พ.ศ. 2548 

ป 2543 ป 2548 การเปลี่ยนแปลง(+/-) 
ที่ ภูมิภาค 

ลานตัน รอยละ ลานตัน รอยละ ลาน ตัน รอยละ 

1. แอฟริกา 0.59 1.34 0.74 1.26     0.14 24.45 

2. อเมริกา 10.87 24.39 13.11 22.21   2.24 20.63 

3. เอเซีย 7.68 17.23 10.77 18.25   3.09  40.31 

4. ยุโรป 25.01 56.12 33.98 57.54   8.96  35.85 

5. โอเซียเนีย 0.40 0.92 0.43 0.74      0.02 7.23 

รวมทั้งโลก 44.58 100 59.06 100 14.48 32.49 

ที่มา : FAOSTAT.  April 2008.           

  เมื่อพิจารณาถึงมูลคาการนาํเขาผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมของโลกพบวา ป พ.ศ.2548 ทั้งโลก

มีมูลคาการนาํเขาผลไมและผลิตภัณฑจากผลไม 46,173.34  ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ หรือคิดเปนเงินไทย 

1,593.82  พันลานบาท   อัตราการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2543  รอยละ 50.11   ผลไมสดมีมูลคา

การนาํเขาสูงที่สุด 33,672.26 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ คิดเปนรอยละ 72.93 ของมูลคาการนาํเขาผลไมและ

ผลิตภัณฑจากผลไมทั้งหมดของโลก  รองลงมาคือ น้ําผลไม ผลไมแหง และผลไมเก็บรักษาไมใหเสียดวย

น้ําตาล มีมูลคาการนําเขา รอยละ 20.70 , 4.06 และ 2.31 ตามลําดับ   เมื่อพิจารณาถึงอัตราการเปล่ียนแปลง

มูลคาการนําเขาผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมระหวางป พ.ศ. 2543 และป พ.ศ. 2548 พบวา ผลไมแหงมี

อัตราการเปล่ียนแปลงของมูลคาการนําเขาเพิ่มข้ึนมากที่สุดรอยละ 62.79  รองลงมาคือผลไมสด น้ําผลไมและ

ผลไมเก็บรักษาไมใหเสียดวยน้ําตาล  โดยมีอัตราการเปล่ียนแปลงมูลคาการนาํเขา รอยละ 50.10  , 49.14 

และ 39.56 ตามลําดับ (ตารางท่ี 13)    

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่ 13 มูลคาการนําเขาผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมของโลกป พ.ศ. 2543 และป พ.ศ. 2548 

ป 2543 ป 2548 การเปลี่ยนแปลง(+/-) 
ที่ รายการ 

ลาน US $ รอยละ US $ รอยละ ลานUS $ รอยละ 

1. ผลไมสด 22,433.24  72.93 33,672.26 72.93 11,239.02 50.10 

2. น้ําผลไม 6,408.25 20.83 9,557.50 20.70 3,149.25 49.14 

3. ผลไมแหง  1,152.84 3.75 1,876.77 4.06 723.93 62.79 

4. ผลไมเก็บรักษาไมให

เสียดวยน้ําตาล 

764.36 2.49 1,066.79 2.31 302.43 39.56 

รวมทั้งส้ิน 30,758.71 100.00 46,173.34 100.00 15,414.63 50.11 

ที่มา : FAOSTAT.  April 2008                                                     1 เหรียญดอลลารสหรัฐ: 34.5182 บาท 

 หากพิจารณาเปนรายภูมิภาค พบวา ในป พ.ศ. 2548   ภูมิภาคยุโรปมีมูลคาการนําเขาผลไมและผลิตภัณฑจากผลไม

มากที่สุด โดยมีมูลคาการนําเขาสูงถึง 29,847.96 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ คิดเปนรอยละ 64. 64 ของมูลคาการนําเขาผลไม

และผลิตภัณฑจากผลไมทั้งหมดของโลก   รองลงมาคือ ภูมิภาคอเมริกาและเอเชีย ซึ่งมีมูลคาการนําเขารอยละ 18.32 และ 14.87 

ตามลําดับ   เมื่อพจิารณาถึงอัตราการเปล่ียนแปลงมูลคาการนําเขาผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมของทั้งโลก พบวาภูมิภาคโอ

เซียเนียมีอัตราการเปล่ียนแปลงมูลคาการนําเขาผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมเพิ่มข้ึนมากที่สุดรอยละ 118.15 รองลงมาคือ

ภูมิภาคยุโรป และแอฟริกา ซึ่งมีอัตราการเปล่ียนแปลงมูลคาการนําเขาผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมเพิ่มข้ึนรอยละ 68.69 และ 

54.78 ตามลําดับ (ตารางที่  14)   

ตารางที1่4 มลูคานําเขาผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมของกลุมประเทศในภูมิภาคตางๆ   ป พ.ศ.2543 และ 

                         ป พ.ศ. 2548 

ป 2543 ป 2548 การเปลี่ยนแปลง(+/-) 
ที่ ภูมิภาค 

ลานUS $ รอยละ ลาน US $ รอยละ ลาน US $ รอยละ 

1. แอฟริกา 245.97 0.80 380.70 0.82 135 54.78 

2. อเมริกา 7,050.26 22.92 8,460.92 18.32 1,411 20.01 

3. เอเซีย 5,485.70 17.83 6,867.57 14.87 1,382 25.19 

4. ยุโรป 17,694.33 57.53 29,847.96 64.64 12,154 68.69 

5. โอเซียเนีย 282.46 0.92 616.18 1.33 334 118.15 

รวมทั้งโลก 30,758.71 100.00 46,173.34 100 15,415 50.11 

ที่มา : FAOSTAT.  April 2008                                                                1 เหรียญดอลลารสหรัฐ: 34.5182 



 

2.3  สถานการณการผลิตและการตลาดผลไมเขตรอนของโลก 

 จากที่กลาวมาแลวขางตนวา ในระบบการตลาดผลไมของโลก จะรวมกลุมไมผลเขตรอนและไมผลกึ่ง

เขตรอนเขาดวยกัน   ซึ่งในโลกนี้มีไมผลเขตรอนและกึ่งเขตรอนรวมกนัประมาณ 3,000 ชนิด ประมาณวา เกือบ 

500 ชนิด พบในภูมิภาคเอเชีย  (Fabro, Rita 2006) แตเนื่องจากขอมูลที่เกีย่วของกับไมผลเขตรอนของโลกมี

คอนขางจํากัด  เพราะผลไมเขตรอน ประมาณ รอยละ 90 เปนผลไมทีผ่ลิตและบริโภคภายในประเทศเปนหลัก   

ปริมาณการคาในระดับโลกจึงมนีอยมากเมื่อเทียบกับสินคาเกษตรชนดิอ่ืน   อยางไรก็ตาม องคการอาหารและ

เกษตรแหงสหประชาชาติ ไดทําการศึกษาและรวบรวมตัวเลขสถานการณการผลิตไมผลเขตรอนจากประเทศ

ตางๆ โดยแบงกลุมของไมผลเขตรอนตามลักษณะการคาของโลกเปน   2  กลุมคือ  กลุมไมผลเศรษฐกิจหลัก 

คือ ไมผลเขตรอนที่มีปริมาณการคาสูงและมีการทาํการคาขามภูมิภาคอยางแพรหลาย ไดแก  มะมวง มะละกอ 

สับปะรด และอะโวคาโด  และไมผลเศรษฐกิจรอง คือ ไมผลเขตรอนทีท่ําการคาอยูในภูมิภาคที่มกีารผลิตเปน

หลัก  ไดแก  ลําไย  ล้ินจี ่ทุเรียน  มงัคุด  เงาะ ฝร่ัง   เปนตน      

 สําหรับกลวยเนื่องจากเปนไมผลเขตรอน ที่มีปริมาณผลผลิตเกือบคร่ึงหนึง่ของผลผลิตไมผลเขตรอน

ทั้งหมดของโลก และมีปริมาณการสงออก ถึง 7 เทาของปริมาณการสงออกไมผลเขตรอนอ่ืนทัง้หมด (ในป 

2548 ทั่วโลกมีปริมาณการสงออกกลวย 15.94 ลานตัน) ซึ่งองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ ได

ดําเนนิการวิเคราะหขอมูลแยกตางหากจากไมผลเขตรอนทั่วไป เนื่องจากเหตุผลของลักษณะทางการคาที่

แตกตางไปจากไมผลเขตอ่ืนๆ   ดังนัน้ ในการนําเสนอสถานการณไมผลเขตรอนคร้ังนี้ จงึไมไดนําขอมูลของ

กลวยมารวมไวดวย    

2.3.1   สถานการณการผลิตไมผลเขตรอน 

   ในป พ.ศ. 2546  ทั่วโลกผลิตไมผลเขตรอนไดทั้งส้ิน 67.70 ลานตัน แบงเปนไมผลเศรษฐกิจหลัก 

51.60 ลานตัน และไมผลเศรษฐกิจรอง 16.10 ลานตัน ไมผลเขตรอนทัง้หมดนี้มีอัตราการเพิม่ข้ึนของปริมาณ

การผลิต นับจากป พ.ศ. 2542 ถึงป พ.ศ. 2546 รอยละ 13.17 โดยที ่   ไมผลเศรษฐกิจหลักมีอัตราการ

เปล่ียนแปลงการผลิตเพิ่มข้ึน รอยละ 11.08 สวนไมผลเศรษฐกิจรองมอัีตราการเปล่ียนแปลงการผลิตเพิ่มข้ึน

รอยละ 20.41  

 ในกลุมไมผลเศรษฐกิจหลัก ไดแก มะมวง มะละกอ สับปะรด และอะโวคาโด  พบวา มะมวงเปนไมผล

เศรษฐกิจหลักที่มีปริมาณการผลิตมากที่สุด คือ 24.33 ลานตัน รองลงมาคือ สับปะรด มะละกอ และอะโวคาโด 

ซึ่งมีปริมาณการผลิต 15.48 , 8.51 และ 3.28 ลานตัน ตามลําดับ เมื่อพิจารณาถึงอัตราการเปล่ียนแปลงการ

ผลิต พบวา อะโวคาโด มีอัตราการเปล่ียนแปลงการผลิตเพิ่มข้ึนมากทีสุ่ด คือรอยละ 24.71 รองลงมาคือ 

มะละกอ มะมวง และสับปะรด มีอัตราการเปล่ียนแปลงการผลิตเพิ่มข้ึนรอยละ 21.05 , 9.35 และ 6.46 

ตามลําดับ (ตารางที่ 15)  

 



 

ตารางที่ 15 ปริมาณการผลิตของไมผลเขตรอนสําคัญ ระหวางป พ.ศ. 2542- ป พ.ศ. 2546  

ชนิด 
ป 2542-43 

ลานตัน 

ป 2544 

ลานตัน 

ป 2545 

ลานตัน 

ป 2546 

ลานตัน 

%การเปลี่ยนแปลง 

(+/-) 

ไมผลเศรษฐกิจหลัก 46.45 50.90 50.42 51.60 11.08 

 มะมวง 22.25 24.55 23.86 24.33 9.35 

 สับปะรด 14.54 15.11 15.05 15.48 6.46 

อะโวคาโด 2.63 3.01 3.11 3.28 24.71 

มะละกอ 7.03 8.23 8.40 8.51 21.05 

ไมผลเศรษฐกิจรอง 13.37 14.91 15.61 16.10 20.41 

รวม 59.82 65.81 66.03 67.70 13.17 

 ที่มา :  Commodities and Trade Division, FAO.  2008. 

 สําหรับไมผลเศรษฐกิจรองทีม่ีปริมาณการคาไมสูงมากนกัในระบบการคาผลไมเขตรอนของโลก ไดแก 

ทุเรียน  เงาะ  ฝร่ัง  เสาวรส  ล้ินจี่ และลําไย พบวา ในป พ.ศ. 2548 มปีริมาณการผลิตทั้งส้ิน 11,630.50 ตัน 

โดยที่ฝร่ังเปนผลไมที่มีปริมาณการผลิตมากที่สุด 4,035.5 ตัน รองลงมาคือ ล้ินจี่ , ทุเรียน และลําไย มีปริมาณ

การผลิต 2,014.0  ,  1,794.3 และ1,756.0 ตัน ตามลําดับ โดยมีอัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการผลิตนับ

จากป พ.ศ. 2542 ถึงป พ.ศ. 2546 เพิ่มข้ึนรอยละ 22.57 เมื่อพิจารณาในรายละเอยีดเปนรายพืช พบวา 

เสาวรสเปนไมผลที่มีอัตราการเปล่ียนแปลงการผลิตเพิ่มข้ึนมากที่สุด โดยเพิ่มถึงรอยละ 115.79  รองลงมาคือ

ทุเรียน และล้ินจี่ โดยมีอัตราการเปล่ียนแปลงเพิม่ข้ึนรอยละ 40.29 และ 30.32 ตามลําดับ สวนเงาะกลับพบวา

มีอัตราการเปล่ียนแปลงการผลิตลดลงรอยละ 4.37 (ตารางที ่16)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่ 16  ปริมาณการผลิตของไมผลเศรษฐกิจรอง ระหวางป พ.ศ. 2542 – ป พ.ศ.2546 

ชนิด 
ป 2542  
(ตัน) 

ป2543 

(ตัน) 

ป 2544  
(ตัน) 

ป 2545  
(ตัน) 

ป 2546  
(ตัน) 

%เปล่ียนแปลง 
(+/-) 

ทุเรียน 1,279.0 1,526.0 1,666.9 1,714.1 1,794.3 40.29 

เงาะ 1,168.8 1,217.1 1,150.6 1,150.2 1,152.0 -4.37 

ฝร่ัง 3,646.2 3,792.2 3,952.9 3,984.8 4,035.5 10.67 

เสาวรส 407.2 924.3 870.7 794.7 878.7 115.79 

ล้ินจี่ 1,522.4 1,580.9 1,984.5 2,005.5 2,014.0 30.32 

ลําไย 1,464.6 1,485.4 1,620.5 1,690.0 1,756.0 19.89 

รวม 9,488.2 10,525.9 11,246.1 11,339.3 11,630.5 22.57 

ที่มา :  Commodities and Trade Division, FAO.  2008. 
         

2.3.2 สถานการณการตลาดผลไมเขตรอน 

 ผลไมเขตรอนของทั้งโลกมีการสงออกเพียงรอยละ 10 ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด ซึง่ในจํานวนนี้ 

คร่ึงหนึง่สงออกในลักษณะของผลไมสด สวนที่เหลือสงออกในลักษณะของผลไมแปรรูป ผลไมเขตรอนที่มกีาร

สงออกในลกัษณะการแปรรูปมากที่สุด คือสับปะรด (Commodities and Trade Division, FAO. 2008.)  

 ขอมูลสถิติปริมาณการสงออกผลไมเขตรอนจะเห็นไดวา ทั้งโลกมีปริมาณการสงออกไมผล ในป 2546  

3,173,000 ตัน เกือบทัง้หมดคือ 2,773,000 ตัน หรือรอยละ 87.39 เปนผลไมที่ไดจากไมผลเศรษฐกิจหลักที่

เหลือ 400,000 ตัน หรือรอยละ 12.61 เปนผลไมที่ไดจากไมผลเศรษฐกิจรอง ซึง่ระหวาง ป พ.ศ. 2542  ถึงป 

พ.ศ. 2546  ผลไมเขตรอนมีอัตราการเปล่ียนแปลง หรือการขยายตัวเพื่อการสงออกสูงถึงรอยละ 73.34 โดย

ผลไมที่ไดจากไมผลเศรษฐกิจหลักมีอัตราการเปล่ียนแปลง หรือการขยายตัวเพื่อการสงออกเพิ่มข้ึนรอยละ 

64.96 ขณะทีไ่มผลที่ไดจากไมผลเศรษฐกิจรองมีอัตราการเปล่ียนแปลง หรือขยายตัวเพื่อการสงออกเพิ่มข้ึน

รอยละ 189.85 เมื่อพิจารณาลึกลงไปเปนรายชนิดพืช พบวา ผลไมทุกตัวมีอัตราการเปล่ียนแปลง หรือการ

ขยายตัวเพื่อการสงออกเพิ่มข้ึนมากกวารอยละ40 โดยทีม่ะละกอเปนผลไม เขตรอนทีม่ีอัตราการเปล่ียนแปลง

หรือการขยายตัวเพื่อการสงออกเพิ่มข้ึนมากที่สุด รอยละ 109.82 รองลงมาคือ สับปะรด อะโวคาโดและมะมวง 

ซึ่งมีอัตราการเปล่ียนแปลง หรือการขยายตัวเพื่อการสงออกรอยละ 64.38 ,59.76 และ42.68ตามลําดับ 

(ตารางที ่17)   

 

 



 

ตารางที่ 17 ปริมาณการสงออกของผลไมสดเขตรอนสําคัญ ระหวางป พ.ศ. 2542 – ป พ.ศ.2546 

ชนิด 
ป 2542-43 

(1,000ตัน) 

ป 2544 

(1,000ตัน) 

ป 2545 

(1,000ตัน) 

ป 2546 

(1,000ตัน) 

%เปล่ียนแปลง 
(+/-) 

ไมผลเศรษฐกิจหลัก 1,681 2,131 2,187 2,773  64.96   

 มะมวง 484 568 801 840 42.68 

 สัปปะรด 834 1,071 1,194 1,371 64.38 

อะโวคาโด 251 355 331 401 59.76 

มะละกอ 112 137 160 235 109.82 

ไมผลเศรษฐกิจรอง 138 286 312 400 189.85 

รวมทั้งหมด 1,820 2,417 2,798 3,173 73.34 

ที่มา :  Commodities and Trade Division, FAO.  2008. 

 ในเร่ืองของมูลคาการสงออก พบวา ระหวางป พ.ศ. 2542-2546 ผลไมเขตรอนทั้งโลกมีมูลคารวมกัน 

ประมาณ 3.9 พันลานดอลลารสหรัฐ ในจํานวนนีเ้ปนผลไมสด 2.3 พันลานดอลลาสหรัฐและเปนผลไมแปรรูป 

1.6 พนัลานดอลลาสหรัฐ โดยรอยละ 68.7 เปนสับปะรดแปรรูป (Commodities and Trade Division, FAO 

2008)    

2.3.3  ประเทศผูสงออกผลไมเขตรอน 

  องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ  (2551) รายงานวาประเทศผูสงออกผลไมและ

ผลิตภัณฑจากผลไมเขตรอนในระบบการคาโลกรายใหญที่สุดคือ คอสตาริกา โดยมีสวนแบงการตลาดรอยละ 

14.90 ผลผลิตที่สงออกมากคือสับปะรดสด รองลงมาคือประเทศไทย มีสวนแบงการตลาด 12.81 ผลผลิตที่

สงออกคือผลไมในกลุมไมผลเศรษฐกิจรองเชนทุเรียน ลําไย ผลิตภัณฑจากสับปะรด และผลไมแหง ตามดวย

ฟลิปปนส แมก็ซิโก เนเธอแลนด เบลเยี่ยม และอินโดนเีซีย ฯลฯ (ตารางที่ 18)   

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่ 18  ประเทศผูสงออกผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมเขตรอนในระบบการคาโลก และสวนแบง ทาง

การตลาด ( ไมรวมกลวย) 

ประเทศ รอยละของปริมาณการคาโลก 

คอสตาริกา (สัปปะรดผลสด  ผลิตภัณฑจากสับปะรด) 14.90 

ไทย (ผลไมเศรษฐกิจรอง ผลิตภัณฑจากสับปะรด ผลไมแหง) 12.81 

ฟลิปปนส (มะมวง สัปปะรดผลสด ผลิตภัณฑจากสับปะรด ผลไมแหง) 10.02 

แม็กซิโก  (อะโวคาโด  มะมวง  มะละกอ) 8.30 

เนเธอรแลนด ( อะโวคาโด มะมวง มะละกอ ผลิตภัณฑจากสับปะรดผลไมแหง) 5.53 

เบลเยียม (สัปปะรดผลสด ผลไมแหง) 4.48 

อินโดนีเซีย (ผลไมเศรษฐกิจรอง ผลิตภัณฑจากสับปะรด) 3.77 

จีน (ผลไมเศรษฐกิจรอง ผลิตภัณฑจากสับปะรด) 3.74 

อินเดีย (มะมวง) 3.65 

บราซิล (มะมวง) 2.85 

มาเลเซีย (มะละกอ ผลไมเศรษฐกิจรอง ผลิตภัณฑจากสับปะรด 2.23 

ชิลี (อะโวคาโด) 2.19 

เอควาดอร (มะมวง สัปปะรดผลสด ผลไมแหง) 2.12 

ไอโวร่ีโคด (มะมวง สัปปะรดผลสด ผลิตภัณฑจากสับปะรด) 1.96 

แอฟริกาใต (ผลไมเศรษฐกิจรอง ผลิตภัณฑจากสับปะรด 1.92 

สหรัฐอเมริกา (อะโวคาโด มะละกอ สัปปะรดผลสด 1.86 

อื่น ๆ 17.65 

รวม 100.00 

ที่มา : FAOSTAT .  April 2008.        

   2.3.4 แนวโนมการผลิตและการตลาดผลไมเขตรอน 

     องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (2551) ไดคาดคะเนแนวโนมการผลิตและการคา

ผลไมเขตรอน โดยใชฐานขอมูล ป พ.ศ.2546 วา ในทศวรรษหนา (ป พ.ศ. 2558)  การผลิตและการคาผลไม

เขตรอนจะยังคงมีการเติบโต ถึงแมจะไมมากเทากับทศวรรษที่ผานมา   โดยผลไมเขตรอนจะมผีลผลิตเพิ่มข้ึน

ถึง 82.1 ลานตันหรือเพิม่ข้ึน รอยละ 1.7  ตอปโดยประมาณ ทั้งนี้ รอยละ 78 จะเปนการเพิ่มข้ึนของผลไมเขต

รอนที่ไดจากไมผลเศรษฐกิจหลัก ในขณะที่ผลไมเขตรอนที่ไดจากไมผลเศรษฐกิจรอง จะเพิ่มข้ึนประมาณ รอย



 

ละ 22 โดยที่ความตองการการนําเขาจะขยายตัวประมาณ รอยละ 24  ซึ่งในจํานวนนี้รอยละ 81 เปนผลไมที่ได

จากไมผลเศรษฐกิจหลัก และนําเขาโดยกลุมประเทศพฒันาแลว ทั้งนี้คาดการณวาสหรัฐอเมริกาจะเปนตลาด

ใหญที่สุด รองลงมาคือ ตลาดในกลุมสหภาพ ยุโรป ทั้งสองกลุมนี้จะมปีริมาณการนาํเขารวมกันถงึรอยละ 70 

ของความตองการการนําเขาทั้งหมด 

 ผลไมที่ไดจากไมผลเศรษฐกิจหลักที่จะมกีารนําเขามาก คือมะละกอ ซึง่ประมาณวา จะมีสัดสวน

เพิ่มข้ึนประมาณ รอยละ 5.6 โดยประเทศผูสงออกสําคัญ คือ อินเดีย และ บราซิล ตามดวยกลุมลาตินอเมริกา

และคาริบเบียน สําหรับสับปะรดจะมีอัตราการเติบโตประมาณ รอยละ 1.7  สหรัฐอเมริกาไดรับการคาดหมาย

วาจะเปนตลาดที่ใหญที่สุดสําหรับการนาํเขาสับปะรดสด  และประเทศที่เปนผูสงออกสับปะรดสดคือประเทศ

ในกลุมลาตินอเมริกา โดยม ีคอสตาริกา เปนแหลงผลิตและสงออกที่ใหญที่สุด สําหรับ มะมวง และอะโวคาโด

จะมีอัตราการเติบโต ประมาณรอยละ 1.4 และ 2.04  ตามลําดับ ทั้งนี้องคการอาหารและเกษตรสหประชาชาติ 

ชี้ใหเหน็วาความเขมแข็งของระบบการคาของชิลี จะทําใหชิลีเปนผูนาํทางการตลาดอะโวคาโด  

  สําหรับผลไมที่ไดจากไมผลเศรษฐกิจรอง  พบวาจะมีอัตราการขยายตัว ประมาณรอยละ 3.9 อยางไร

ก็ตามการเติบโตของตลาดสงออก จะจํากดัอยูในกลุมประเทศกําลังพฒันา มากกวาประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจะ

มีอัตราการเติบโตประมาณเพียงรอยละ 0.8 อยางไรก็ตาม องคการอาหารและเกษตรสหประชาชาติใหขอมูล

เพิ่มเติมวา การคาดคะเนแนวโนมของการผลิตและการคาผลไมเขตรอนที่ไดจากไมผลเศรษฐกิจรองนี ้ต้ังอยูบน

พื้นฐานขอมูลที่จํากัด  

  รายงานดังกลาวยงัไดใหขอสังเกตตอการประมาณการแนวโนมเกีย่วกับเร่ืองราคาของผลไม เขตรอน

วา ประมาณการและวิเคราะหคอนขางยากเนื่องจากการคาผลไมเขตรอนเปนการคาขนาดเล็ก ทีย่ังไมมีการ

จัดทํามาตรฐานกลางระหวางประเทศในเร่ืองของฐานขอมูลและพิกัดศุลกากร  นอกจากนีก้ารจัดพกิัดศุลกากร

แยกยอยที่ตางกนั สงผลใหเกิด ความยากลําบากในการรวบรวมและประมวลผล  รวมทั้งไดใหขอสังเกตที่

นาสนใจวา แนวคิดเร่ือง การกําหนดราคาของผลไมเขตรอนจะมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม กลาวคือ เดิมการ

กําหนดราคาผลไมเขตรอนจะข้ึนอยูกับความเปนผลไมตางถิน่ และหารับประทานยาก (Novelty market) แต

ในอนาคตการกําหนดราคาจะข้ึนอยูกับคุณภาพของตัวสินคา(quality based quality)  มากกวาความแปลก

ใหม  

  จะเหน็วา ในป พ.ศ.2549 ประเทศไทยเปนประเทศทีม่ีพืน้ที่ใหผลของผลไมมากเปนอันดับที่ 15 

ของโลก (ป พ.ศ. 2549 มีพืน้ที่ใหผลของไมผล 836,720 เฮกแตร) โดยมอัีตราการเปล่ียนแปลงของพื้นที่ใหผล

ของผลไมเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ.2546 รอยละ 4.17 และมีผลผลิตไมผลมากเปนอันดับที่ 15 ของโลกเชนกนั 

(8,648,256 ตัน) อัตราการเปล่ียนแปลงผลผลิตผลไมเพิ่มข้ึน จากป พ.ศ.2546 รอยละ 11.50 นอกจากน้ียังเปน

ประเทศผูสงออกผลไมเขตรอนมากเปนอันดับสองของโลกดวย โดยมสีวนแบงทางการตลาด รอยละ 12.81 จึง

นาที่จะเปนประเทศหนึง่ทีม่ศัีกยภาพในการผลิตผลไมเล้ียงพลเมืองไทยและสงออกจําหนายตางประเทศเพื่อ

เล้ียงพลเมืองโลกไดอยางตอเนื่อง 



 

3. สถานการณการผลิตและการตลาดผลไมของประเทศไทย 

           กรมสงเสริมการเกษตร (2550) รายงานวา ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกไมผลทั่วประเทศประมาณ 

11.78 ลานไร คิดเปนรอยละ 9.04 ของพืน้ที่ถือครองทางการเกษตรทั้งประเทศมีครัวเรือนเกษตรกรผูปลูกไมผล

ประมาณ 2.40 ลานครัวเรือน พื้นที่ปลูกไมผลตอครัวเรือนเฉล่ีย 4.90 ไร ประมาณรอยละ 50ของครัวเรือน

เกษตรกรมีการปลูกไมผลทั้งเพื่อการบริโภคและเพื่อการคา 

  ประเทศไทยต้ังอยูในภูมิภาคเขตรอนที่มีสภาพภูมิอากาศ และภูมิประเทศที่เหมาะสมสําหรับการ

ปลูกไมผลไดหลากหลายชนิด ทัง้ไมผลเขตรอน (Tropical fruit)  และไมผลกึ่งเขตรอน (Subtropical fruit) ซึ่ง

กรมสงเสริมการเกษตร (2550) รายงานวาประเทศไทยสามารถผลิตไมผลเมืองรอนไดมากกวา 40 ชนิด 

เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ทาํใหมีผลผลิตผลไมออกมาเพื่อการบริโภคไดอยางตอเนือ่งตลอดทั้งป 

ตามภูมิภาคตาง ๆของประเทศไทย เชน 

    ภาคกลาง ไดแก  กลวย  มะมวง 

    ภาคเหนือ ไดแก ลําไย  ล้ินจี ่

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไดแก มะขาม มะมวง 

    ภาคตะวันออก ไดแก ทเุรียน มงัคุด เงาะ ลองกอง 

ซึ่งปจจุบนั ผลไมที่เปนผลผลติหลักของแตละภาคนัน้ ไดมีการกระจายการผลิตออกไปยังภูมิภาคอ่ืนเกือบทุก

ภูมิภาค ไดแก สับปะรด มะมวง กลวย ทุเรียน สม เงาะ ขนุน และลําไย เปนตน 

  ทรงพล สมศรี (2550) แบงกลุมไมผลตามสภาพการผลิตและการคาไมผลของประเทศไทย

ออกเปน 2 กลุม คือ กลุมไมผลเศรษฐกิจสําคัญ ซึ่งหมายถึงกลุมไมผลที่มีศักยภาพในการผลิตเพือ่รองรับการ

บริโภคภายในประเทศและเพ่ือการสงออก และกลุมของไมผลทั่วไปซึ่งหมายถึงไมผลที่มีการผลิตเพือ่รองรับการ

บริโภคเฉพาะกลุม อาจทัง้เพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพ่ือการสงออกบาง  

   สถาบันวิจัยพชืสวน (2551)  กรมวิชาการเกษตรจําแนกไมผลเศรษฐกิจเพื่อการวิจัยและพัฒนา 

ออกเปน 4 กลุม ดังนี้ คือ  

1. ไมผลที่มีศักยภาพสงออกสูงมาก ไดแก ลําไย ทุเรียน มงัคุด สัปปะรด 

2. ไมผลที่สามารถพัฒนาเพื่อการสงออก ไดแก เงาะ ฝร่ัง มะละกอ มะมวง สมโอ  

มะขามเปร้ียว  

3. ไมผลที่ตองพฒันาสําหรับการบริโภคในประเทศ  ไดแก ลองกอง สมเขียวหวาน   

ขนุน  มะขามหวาน  

4. ไมผลอ่ืนๆ ที่เปนพืชเรงรัดตามนโยบาย พชืเฉพาะกิจ และพืชเพื่อแกไขปญหา 

เฉพาะดาน 



 

  สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2551) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กําหนดไมผลเศรษฐกิจ

สําคัญที่เปนไมผลเขตรอนไว จาํนวน 13 ชนิด  คือ มะมวง ลําไย ทุเรียน สับปะรด ลองกอง มงัคุด เงาะ  

สมเขียวหวาน สมโอ ล้ินจี่ มะละกอ  กลวยหอม และกลวยไข  

   การศึกษาคร้ังนี้ จงึเนนไปทีก่ารศึกษาสถานการณของไมผลเศรษฐกิจสําคัญทั้ง 13 ชนิด เปนหลัก 

เพื่อดําเนินการเปรียบเทียบ และวิเคราะหถึงศักยภาพในการผลิตและการตลาดของสินคาผลไมไทยแตละชนิด 

 
3.1.สถานการณการผลิตไมผลเศรษฐกจิสําคัญของไทย 
   ศูนยสารสนเทศการเกษตร (2550) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานวาครัวเรือนเกษตรกรผู

ปลูกไมผลเศรษฐกิจสําคัญของประเทศ ในป พ.ศ. 2550 มี ประมาณ 1.35 ลานครัวเรือน (ไมรวมมะละกอ)  
 

3.1.1 พื้นทีก่ารผลิต 

  ในป พ.ศ.2550 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกไมผลเศรษฐกิจสําคัญ 13 ชนิด รวม 7,140,591 ไร คิดเปน

รอยละ 60.62 ของพืน้ทีป่ลูกไมผลทั้งประเทศ โดยไมผลที่มีการปลูก มากที่สุด ไดแก มะมวง รองลงมา คือ 

ลําไย ทุเรียน สับปะรด ลองกอง มังคุด เงาะ สมเขียวหวาน สมโอ ล้ินจี ่กลวยหอม มะละกอ และกลวยไข 

ตามลําดับ  

  เมื่อพิจารณาถึงเร่ืองการขยายตัวของพืน้ที่ปลูกไมผลเศรษฐกิจสําคัญ พบวา ในภาพรวม ป พ.ศ. 

2550  มีอัตราการเปล่ียนแปลงของพ้ืนที่ปลูกเพิ่มข้ึนรอยละ 5.34  เมื่อเทียบกับพืน้ทีป่ลูกใน ป พ.ศ. 2546 โดย

ที่ลองกองมีอัตราการเปล่ียนแปลงของพืน้ที่ปลูกเพิม่ข้ึนมากที่สุด  รอยละ 33.48 รองลงมาไดแก สมโอ รอยละ 

28.67 และลําไย   รอยละ 18.13 ตามลําดับขณะเดียวกนัพืน้ที่ปลูกลดลงไดแก มะละกอ สมเขียวหวาน เงาะ 

ทุเรียน และกลวยไข โดยมะละกอมีอัตราสวนของพื้นทีป่ลูกลดลงมากที่สุด รอยละ 25.39 รองลงมาคือ

สมเขียวหวาน รอยละ 23.04 และเงาะ รอยละ 20.20 เมือ่เทียบกบัป พ.ศ. 2546 (ตารางท่ี 19)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางที ่19  พื้นที่ปลูกของไมผลเศรษฐกิจสําคัญของประเทศไทย ป พ.ศ. 2546 และป พ.ศ. 2550 

พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร) 
การเปลี่ยนแปลง  
(+/-) ชนิดผลไม 

2546 2547 2548 2549 2550 ไร รอยละ 

มะมวง 2,077,294    1,742,335   1,942,533   2,067,314  2,245,619  168,325   8.10  

ลําไย 854,825    912,934    957,433   1,008,070  1,009,830  155,005  18.13  

ทุเรียน  839,679    860,014   830,438  813,987   771,266  - 68,413  - 8.15  

สับปะรด 531,638    598,105    651,568  652,693   613,639  82,001  15.42  

ลองกอง 387,647     397,567    411,250  421,514   517,440  129,793  33.48  

มังคุด 400,873    418,347  429,090   442,794   454,412   53,539  13.36  

เงาะ 547,343    537,972  515,733    484,021   436,774  - 110,569  - 20.20  

สมเขียวหวาน 439,333    459,741  540,035   584,381  338,114  - 101,219  - 23.04  

สมโอ 229,920    173,413  227,915  291,515   295,846  65,926  28.67  

ล้ินจี่ 164,778    173,034  173,558  176,239   179,284  14,506  8.80  

มะละกอ   140,696    127,343  55,122    83,612   104,968  - 35,728  - 25.39  

กลวยหอม   89,840    90,309  92,426    95,731   102,613  12,773  14.22  

กลวยไข 74,898    62,856   63,179  63,228   70,786  - 4,112  - 5.49  

รวม 13 ชนิด 6,778,764  6,553,970  6,890,280  7,185,099   7,140,591  361,827  5.34  

ที่มา : สํานักวจิัยเศรษฐกิจการเกษตร  2551. 

 ในสวนของพ้ืนที่ใหผล (Harvesting area) พบวา ในป พ.ศ. 2550 ไมผลเศรษฐกิจสําคัญทั้ง 13 ชนดิ  

มีปริมาณพืน้ที่ใหผลรวม 5,995,161 ไร อัตราการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับพื้นที่ใหผล ป พ.ศ. 2546 

รอยละ10.53  โดยที ่ลําไยมอัีตราการเปล่ียนแปลงของพื้นที่ใหผลเพิม่ข้ึนมากที่สุดรอยละ 51.60  รองลงมา

ไดแก มังคุด  รอยละ 41.52  และลองกอง รอยละ 40.75 ขณะเดียวกนัมะละกอ เงาะ  สมเขียวหวาน  ทุเรียน  

พบวา มีอัตราการเปล่ียนแปลงของพ้ืนที่ใหผลลดลง โดยมะละกอมีอัตราการเปล่ียนแปลงของพ้ืนที่ใหผลลดลง

มากที่สุด รอยละ 33.42 รองลงมาคือ เงาะ รอยละ14.46 และสมเขียวหวาน รอยละ 7.45 ตามลําดับ ซึ่ง

สัมพันธกับการลดลงของพ้ืนที่ปลูก(ตารางที่ 20)   

 

 



 

ตารางที่ 20 พื้นที่ใหผลของไมผลเศรษฐกิจสําคัญของประเทศไทย ป พ.ศ. 2546 และป พ.ศ. 2550                      

พ้ืนที่ใหผล ( ไร ) 
การเปลี่ยนแปลง  
(+/-) ชนิดผลไม 

2546 2547 2548 2549 2550 ไร รอยละ 

มะมวง 1,719,650  1,422,073  1,938,235  1,762,423  1,791,856  72,206  4.20  

ลําไย 619,430  680,294  740,851  870,125  939,029  319,599  51.60  

ทุเรียน 733,379  748,448  716,904  700,502  679,711  -  53,668  -  7.32  

สับปะรด 508,877  556,275  613,800  629,199  597,467  88,590  17.41  

ลองกอง 212,606  230,991  259,149  309,106  299,235  86,629  40.75  

มังคุด 254,525  272,921  301,916  333,020  360,194  105,669  41.52  

เงาะ 500,305  494,864  479,611  462,532  427,940  -  72,365  -  14.46  

สมเขียวหวาน 336,951  320,844  367,228  381,489  311,851  - 25,100  -  7.45  

สมโอ 165,490  135,389  192,103  197,862  200,965  35,475  21.44  

ล้ินจี่ 141,738  152,055  155,330  163,803  170,783  29,045  20.49  

มะละกอ 108,974  100,480  34,588  51,067  72,554  -  36,420  -33.42  

กลวยหอม 73,113  82,130  83,824  84,869  85,267  12,154  16.62  

กลวยไข 48,890  49,758  52,642  56,306  58,309   9,419  19.27  

รวม 13 ชนิด 5,423,928  5,246,522  5,936,181  6,002,303  5,995,161  571,233  10.53  

ที่มา : สํานักวจิัยเศรษฐกิจการเกษตร  2551. 

3.1.2  ผลผลติ  

  ในป พ.ศ.2550 ผลผลิตของไมผลเศรษฐกิจสําคัญของไทยมีปริมาณ 8,490,874 ตัน เพิ่มข้ึนจากป 

พ.ศ.2546  จํานวน  1,077,841 ตัน  หรือเทากบัรอยละ 14.54  สับปะรดเปนไมผลทีม่ีปริมาณผลผลิตมากที่สุด 

รองลงมาคือ มะมวง สมเขียวหวาน ทุเรียน ลําไย และเงาะ ตามลําดับ ถาพิจารณาถึงอัตราการเปล่ียนแปลง

ปริมาณการผลิตของไมผลป พ.ศ.2550 เม่ือเทยีบกับป พ.ศ.2546 พบวาไมผลทีม่ีอัตราการเปล่ียนแปลงของ

ผลผลิตเพิ่มข้ึนมากที่สุด คือ มังคุด เพิ่มข้ึนรอยละ 41.42 รองลงมาคือ ลําไย สมเขียวหวาน มะมวง กลวยไข 

และสับปะรด ซึ่งอัตราการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน รอยละ34.15,29.37,23.90,22.67, และ 21.37 ตามลําดับ  

ในขณะที่ไมผลที่มีอัตราการเปล่ียนแปลงของผลผลิตลดลงมากที่สุดคือ มะละกอ ลดลงรอยละ 36.77 

รองลงมาคือ เงาะ  และทุเรียน อัตราการเปล่ียนแปลงลดลงรอยละ20.29และ2.13 ตามลําดับ (ตารางที่ 21)  



 

ตารางที่ 21 ปริมาณผลผลิตของไมผลเศรษฐกิจสําคัญของประเทศไทย ป พ.ศ. 2546 และป พ.ศ. 2550  

ผลผลิต (ตัน) 
การเปลี่ยนแปลง  
(+/-) ชนิดผลไม 

2546 2547 2548 2549 2550 ตัน รอยละ 

มะมวง  1,790,410   1,520,319   1,802,665   2,093,223   2,218,262      427,852       23.90  

ลําไย     369,323      597,272      705,534      471,892      495,457      126,134       34.15  

ทุเรียน     738,585      830,696      651,028      622,938      722,825  -     15,760  -      2.13  

สับปะรด  1,899,424   2,100,528   2,183,280   2,597,770   2,305,280      405,856       21.37  

ลองกอง     210,002      242,202      212,603      128,502      227,407        17,405         8.29  

มังคุด     210,989      239,275      209,003      143,065      298,391        87,402       41.42  

เงาะ     610,899      574,370      518,377      438,588      486,928  -   123,971  -    20.29  

สมเขียวหวาน     585,395      646,046      765,195      873,660      757,328      171,933       29.37  

สมโอ     265,750      197,716      276,628      295,210      308,079        42,329       15.93  

ล้ินจี่       69,049        86,943        79,274        73,668        73,858         4,809         6.96  

มะละกอ     309,003      277,923        30,961      134,443      195,377  -   113,626  -    36.77  

กลวยหอม     217,072      217,644      225,403      229,656      233,461        16,389         7.55  

กลวยไข     137,132      140,318      150,714      161,880      168,221        31,089       22.67  

รวม 13 ชนิด  7,413,033   7,671,252   7,810,665   8,264,495   8,490,874   1,077,841       14.54  

ที่มา : สํานักวจิัยเศรษฐกิจการเกษตร  2551. 

  สําหรับผลผลิตเฉล่ียตอไรของไมผลในป พ.ศ. 2550 พบวา  ผลผลิตเฉล่ียรวมของไมผลทั้ง 13 

ชนิด เทากับ 1,701.69  กิโลกรัมตอไร ไมผลที่มีผลผลิตเฉล่ียมากกวา 3,000 กิโลกรัมตอไร คือ สับปะรด 

ในขณะที่ไมผลที่ใหผลผลิตเฉล่ีย ตํ่ากวา 1,000 กิโลกรัมตอไร ไดแก ลําไย ลองกอง มังคุด และล้ินจี่ 

  เม่ือพิจารณาถงึปริมาณผลผลิตเฉล่ียตอไรของไมผลตางๆ นบัจากป พ.ศ.2546 ถึง ป พ.ศ.2550 

พบวา ไมผลทีม่ีผลผลิตเฉล่ียตอไรเพิ่มข้ึนโดยตลอดไดแก สมเขียวหวาน และกลวยไข (ตารางท่ี 22) 

 

 

 

 



 

ตารางที่ 22 ปริมาณผลผลิตเฉล่ียของไมผลเศรษฐกิจสําคัญของประเทศไทย ป พ.ศ.2546 และ 

   ป พ.ศ.2550    

ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร/ป) 
ชนิดผลไม 

2546 2547 2548 2549 2550 

มะมวง        1,041         1,069            930         1,188         1,238  

ลําไย           596            878            952            542            528  

ทุเรียน        1,007         1,110            908            889         1,063  

สับปะรด        3,733         3,776         3,557         4,129         3,858  

ลองกอง           988         1,049            820            416            760  

มังคุด           829            877            692            430            828  

เงาะ        1,148         1,048            914         1,053         1,138  

สมเขียวหวาน        1,737         2,014         2,084         2,290         2,428  

สมโอ        1,606         1,460         1,440         1,492         1,533  

ล้ินจี่           487            572            510            450            432  

มะละกอ        2,836         2,766            895         2,633         2,693  

กลวยหอม        2,969         2,650         2,689         2,706         2,738  

กลวยไข        2,805         2,820         2,863         2,875         2,885  

เฉล่ีย 1,675.53 1,699.15 1,481.07 1,622.53 1,701.69 

ที่มา : สํานักวจิัยเศรษฐกิจการเกษตร  2551. 

3.1.3   มลูคาผลผลิต  

  ในป พ.ศ. 2550  มูลคาผลผลิตรวมตามราคาทีเ่กษตรกรขายได (Farm value) ของผลไมเศรษฐกิจ 13 

ชนิด   เทากบั 83,648 ลานบาท   มะมวงเปนผลไมที่มูลคาผลผลิตสูงสุดเทากับ 30,900 ลานบาท หรือคิดเปน

รอยละ 36.94 ของมูลคาผลผลิตจากไมผลทั้งหมด รองมาคือ ทุเรียน สับปะรด และสมเขียวหวาน มีมูลคา

ผลผลิตคิดเปนรอยละ 14.47, 12.13 และ10.65 ตามลําดับ 

 เมื่อพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงมูลคาผลผลิตไมผลระหวางป พ.ศ. 2546  ถึง ป พ.ศ. 2550 พบวา  

มูลคาผลผลิตของกลวยไขมอัีตราการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนมากที่สุด ถงึรอยละ 68.68 รองลงมาคือ สับปะรด 

และมะมวง ซึง่มีอัตราการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน รอยละ 30.25 และ 28.80ตามลําดับ สวนผลไมทีม่ีอัตราการ

เปล่ียนแปลงของมูลคาผลผลิตลดลงมากที่สุด คือ ล้ินจี่   เปล่ียนแปลงลดลงรอยละ 58.80 รองลงมาคือ สมโอ 



 

เงาะ ลองกอง และมังคุด ซึง่มีอัตราการเปล่ียนแปลงลดลงรอยละ 42.69,30.74,27.53และ26.61 ตามลําดับ  

(ตารางที ่23) 

ตารางที่ 23  มูลคาผลผลิตตามราคาที่เกษตรกรขายได (Farm value) ของผลไมเศรษฐกิจ 13 ชนิด   

                    ป พ.ศ. 2546 และ ป พ.ศ. 2550 

ป 2546 ป 2550 การเปลี่ยนแปลง(+/-) 
ลําดับที่ ชนิดผลไม 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

1. มะมวง 23,991 28.87 30,900 36.94 6,909 28.80 

2. ทุเรียน 13,443 16.18 12,107 14.47 -1,336 -9.94 

3. สับปะรด 7,788 9.37 10,143 12.13 2,356 30.25 

4. สมเขียวหวาน 9,899 11.91 8,906 10.65 -993 -10.03 

5. ลําไย 5,182 6.24 4,880 5.83 - 302 -5.82 

6. ลองกอง 6,768 8.15 4,905 5.86 -1,863 -27.53 

7. เงาะ 6,215 7.48 4,304 5.15 - 1,911 -30.74 

8. มังคุด 3,795 4.57 2,785 3.33 - 1,010 -26.61 

9. มะละกอ 980 1.18 1,075 1.28 95 9.70 

10. สมโอ 2,575 3.10 1,476 1.76 - 1,099 -42.69 

11. กลวยไข 587 0.71 989 1.18 402 68.61 

12. กลวยหอม 801 0.96 736 0.88 -65 - 8.11 

13. ล้ินจี่ 1,070 1.29 441 0.53 - 629 -58.80 

 รวม  13 ชนิด 83,094 100.00 83,648 100.00 554 0.67 

ที่มา : สํานักวจิัยเศรษฐกิจการเกษตร  2551. 

3.1.4  ตนทุนการผลิตและผลตอบแทน    

  ในชวง 5 ป ทีผ่านมาตนทุนการผลิตของสินคาเกษตรทุกชนิดเพิม่ข้ึนจากการที่ปจจัยการผลิต ไดแก 

คาปุยเคมี คาสารเคมีปองกนักําจัดศัตรูพืช คาแรงงาน และคาใชจายดานพลังงาน มีราคาสูงข้ึนอยางตอเนื่อง  

จึงสงผลตอผลตอบแทนสุทธิที่เกษตรกรไดรับ ไมผลเปนกลุมสินคาทีไ่ดรับผลกระทบมากที่สุด  จะเหน็ไดวาไม

ผลหลายชนิดมีผลตอบแทนสุทธิติดลบเม่ือหักคาใชจายตนทนุการผลิตแลว  ซึง่ล้ินจีเ่ปนไมผลมีตนทนุรวมใน

การดําเนินการสูงที่สุดถงึ14,948 บาท และไดผลตอบแทนสุทธิติดลบมากที่สุดถึง 3,879 บาทตอไร หรือ8,978 

บาทตอตัน นอกจากนี้ สมโอ กลวยหอม ลําไย มงัคุด กเ็ปนไมผลทีม่ผีลตอบแทนสุทธิตอไรติดลบดวยเชนกนั 



 

โดยมีผลตอบแทนตอไรสุทธติิดลบ 1,956 บาท,1,146 บาท,1,045 บาท และ 684 บาท ตามลําดับ อยางไรก็

ตาม ไมผลหลายชนิดยังใหผลตอบแทนสุทธิในระดับที่ดี ไดแก  มะมวง สมเขียวหวาน กลวยไข  ลองกอง 

สับปะรดโรงงาน โดยใหผลตอบแทนสุทธติอไร 14,622 บาท,11,309 บาท,7,808 บาท,7,507 บาท และ7,365 

บาท ตามลําดับ (ตารางที่ 24) 

ตารางที่ 24  ตนทนุและผลตอบแทนการผลิตไมผล ป พ.ศ. 2550  

ตนทุนการผลิต (บาท/ตัน) ผลตอบแทนสุทธิ 
ผลไม 

ตนทุนรวม ตนทุนผนัแปร (บาท/ไร) (บาท/ตัน) 

มะมวง 

สมเขียวหวาน 

กลวยไข 

ลองกอง 

สับปะรด โรงงาน 

ทุเรียน 

เงาะ 

มังคุด 

ลําไย 

กลวยหอม 

สมโอ 

ล้ินจี่ 

3,729 

6,859 

3,171 

11,693 

2,501 

12,014 

8,296 

10,666 

12,059 

4,055 

6,036 

14,948 

2,826 

4,528 

2,950 

8,165 

2,369 

10,027 

7,185 

8,869 

9,056 

3,732 

4,740 

11,383 

14,622 

11,309 

7,808 

7,507 

7,365 

5,035 

619 

-684 

-1,045 

-1,146 

-1,956 

- 3,879 

11,811 

4,901 

2,706 

9,877 

1,909 

4,736 

544 

-826 

-1,979 

-419 

-1,276 

-8,978 

ที่มา : สํานักวจิัยเศรษฐกิจการเกษตร  2551. 

3.1.5   ระยะเวลาที่ผลไมออกสูตลาด 

  ผลไมไทยสวนใหญเปนผลไมที่ใหผลตามฤดูกาล ไดแก  มะมวง ทุเรียน มงัคุด เงาะ ลองกอง ลําไย 

และล้ินจี่  เปนตน  สําหรับไมผลที่ใหผลผลิตไดตลอดป ไดแก กลวย  มะละกอ  ฝร่ัง  และมะพราวออน เปนตน  

จากภาพที ่1   จะเห็นวาผลไมในฤดูกาลหลายชนิดจะออกสูตลาดพรอมกันในระหวางเดือนเมษายน – 

กันยายน ของทุกป     



 

 
มะขาม

สมเปลือกลอน

พุทรา

สตรอเบอร่ี

ชมพู

มะปราง

มะมวง

ขนุน

ล้ินจ่ี

สับปะรด

ทุเรียน

มังคุด

เงาะ

สะละ ระกํา

แกวมังกร

กระทอน

ลองกอง ลางสาด

มะนาว

นอยหนา

มะยม

ลําไย

สมโอ

เสาวรส

สมตรา

ละมุด

กลวย

ฝรั่ง

มะละกอ

มะพราวออน

แคนตาลูป

องุน
แตงโม

ในฤดู นอกฤดู ชวงpeak

 

 

 

  

 

กย. ตค. พย. ธค.พค. มิย. กค. สค.มค. กพ. มีค. เมย.

ตอ. ใต

ตอ. ใต

ตอ. ใต

ตะวันตก เหนือ

ตอ. เหนือ

แผนภาพที่ 
1   แสดงปฏิทนิการเก็บเก่ียวผลไมไทย           

ที่มา : สํานักวจิัยเศรษฐกิจการเกษตร  2551. 

  จากการเก็บตัวเลขขอมูลผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือนของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในป พ.ศ. 

2550  พบวามีผลไมสําคัญ 5 ชนิด ไดแก ทุเรียน มงัคุด เงาะ ลองกอง และลําไย  มีชวงเวลาที่เก็บเกี่ยวพรอมๆ 

กันต้ังแตเดือนเมษายนถึงเดือนกนัยายน  และออกสูตลาดในปริมาณที่มากในชวงเดียวกนั 2 ชวง คือ  

 ชวงที่ 1  เดือนเมษายน – พฤษภาคม มีผลผลิตทุเรียน มังคุด เงาะ จากภาคตะวนัออก ออกสูตลาด

พรอมกันในปริมาณมากถึง  691,402 ตัน หรือเฉล่ียประมาณ 11,523  ตัน ตอวัน   

 ชวงที่ 2  เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม มีผลไมทั้ง 5 ชนิดออกสูตลาดพรอมกันในปริมาณมากถึง 1, 

051,940 ตัน หรือเฉล่ียประมาณ 17,532 ตันตอวัน  

(ตารางที ่25)  

 



 

ตารางที่ 25 ปริมาณผลผลิตของไมผล 5 ชนิด ที่ออกสูตลาดในชวงเวลาใกลเคียงกัน ป พ.ศ.2550 

ที่มา : สํานักวจิัยเศรษฐกิจการเกษตร  2551. 

 ปริมาณผลิตทีอ่อกสูตลาดพรอมกันนี้หากสามารถกระจายสูผูบริโภคทัง้ประเทศ จะเทากบัวาคนไทย

จะบริโภคผลไมในชวงนัน้ประมาณ 400 กรัม ตอคนตอวนั (คํานวณจาก ประชากรวยัผูใหญ ประมาณ 45 ลาน

คน) ซึ่งเปนปริมาณที่เกินความตองการในการบริโภคผลไมสดจริงของคนไทย ที่โดยเฉล่ียแลวจะรับประทาน

ผลไมประมาณ 198.20 กรัมตอคนตอวัน (เดชรัต สุขกําเนิด, นนัทนา ทราบรัมย 2551) ซึ่งนัน่กห็มายความวา

ในชวงเวลาดังกลาว แมจะสามารถกระจายผลผลิตไดอยางทัว่ถึง แตก็จะยงัคงมีปญหาปริมาณผลผลิต

สวนเกินอยูเชนเดิม  

3.2.  สถานการณดานการตลาดผลไมเศรษฐกิจสําคัญของประเทศไทย 

 ผลไมเศรษฐกิจของประเทศไทย ประมาณ รอยละ 89 ใชบริโภคภายในประเทศ สวนที่เหลือรอยละ 11 

สงออกในรูปของผลไมสดและผลิตภัณฑ    

3.2.1  ตลาดในประเทศ 

3.2.1.1  ราคาผลไมที่เกษตรกรขายได   

 ราคาผลไม ทีเ่กษตรกรขายไดสวนใหญมีแนวโนมลดลง โดยพบวา ใน ป พ.ศ. 2550 ราคาเฉล่ียของ

ผลไมสําคัญ 13 ชนิดทีเ่กษตรกรขายไดอยูที่  9.07 บาทตอกิโลกรัม ในขณะที่ป พ.ศ. 2546 ราคาเฉล่ียที่

เกษตรกรขายไดอยูที่ 12.72 บาท  ตอกิโลกรัม  โดยราคาลดลงถึง 3.65 บาท ตอกิโลกรัม หรือเปล่ียนแปลง

ลดลงรอยละ 28.68  มีผลไมที่ราคาที่เกษตรกรขายไดลดลงถึง 9 ชนิด  ผลไมทีม่ีราคาเฉล่ียลดลงมากที่สุดเมื่อ

เปรียบเทยีบระหวางป พ.ศ. 2546 และ ป พ.ศ. 2550 ไดแก  สมโอซึง่มรีาคาเปล่ียนแปลงลดลงรอยละ 64.74 

ผลไม หนวย ม.ค ก.พ. มี.ค. เมเม..ยย..  พพ..คค..  มิมิ..ยย..  กก..คค..  สส..คค..  กก..ยย..  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ทุเรียน รอยละ 0.16 0.31 1.07 19.73 27.47 9.5 15.94 17.99 5.69 0.64 0.77 0.73 

 ตัน 1,157 2,241 7,734 142,613 198,560 68,668 115,218 130,036 41,129 4,626 5,566 5,277 

มังคุด รอยละ 0.85 1.06 1.68 20.08 14.01 8.21 22.51 26.73 4.87    

 ตัน 2,536 3,163 5,013 59,917 41,805 24,498 67,168 79,760 14,532 - - - 

เงาะ รอยละ 0.47 0.38 0.58 14.93 31.7 15.23 15.51 18.55 2.65    

 ตัน 2,289 1,850 2,824 72,698 154,356 74,159 75,523 90,325 12,904    

ลองกอง รอยละ    0.16 4.11 16.01 13.34 26.33 32.77 6.99 0.29  

 ตัน    364 9,346 36,408 30,336 59,876 74,521 15,896 659  

ลําไย รอยละ 1.46 1.48 1.14 1.44 0.93 3.46 21.58 59.9 4.75 0.92 1.49 1.45 

 ตัน 7,234 7,333 5,648 7,135 4,608 17,143 106,920 296,779 23,534 4,558 7,382 7,184 

รอยละ 0.59 0.65 0.95 12.67 18.32 9.90 17.71 29.44 7.47 1.12 0.61 0.56 
รวม 

ตัน 13,215 14,587 21,220 282,727 408,675 220,876 395,164 656,776 166,619 25,080 13,608 12,461 



 

รองลงมาคือ ล้ินจี่และมังคุด ซึ่งมีราคาเปล่ียนแปลงลดลงรอยละ 61.48 และ46.90 ตามลําดับ  สวนผลไมที่มีราคา

เฉล่ียในป พ.ศ. 2550 เพิ่มมากข้ึนเมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2546 มี 4 ชนิด โดยที่มะละกอมีราคาเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนมากที่สุด รอยละ 

73.50 รองลงมา คือ กลวยไข มะมวง และสับปะรด ซึ่งมีราคาเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนรอยละ 16.90 , 16.53 และ 7.32 ตามลําดับ 

(ตารางที่ 26)  

ตารางที่ 26   ราคาทีเ่กษตรกรขายไดเฉล่ียตลอดปของไมผลเศรษฐกิจ 13 ชนิด ป พ.ศ. 2546 และ 

                      ป พ.ศ. 2550  

ป 2546 ป 2550 การเปลี่ยนแปลง(+/-) 
ลําดับที่ ชนิดผลไม 

บาท/กก. บาท/กก. บาท/กก. รอยละ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

ลองกอง 

มะมวง 

ทุเรียน 

สมเขียวหวาน 

ลําไย 

มังคุด 

เงาะ 

ล้ินจี่ 

กลวยไข 

มะละกอ 

สมโอ 

สับปะรด 

กลวยหอม 

32.23 

11.13 

14.20 

16.91 

14.03 

18.53 

10.17 

15.50 

5.03 

3.17 

14.55 

4.10 

5.77 

21.57 

12.97 

12.32 

11.76 

10.08 

9.84 

8.84 

5.97 

5.88 

5.50 

5.13 

4.40 

3.64 

- 10.66 

1.84 

- 1.88 

- 5.15 

- 3.95 

-8.69 

- 1.33 

-9.53 

0.85 

2.33 

- 9.42 

0.30 

-  2.13 

- 33.07 

16.53 

- 13.24 

- 30.46 

-28.15 

- 46.90 

- 13.08 

-  61.48 

16.90 

73.50 

- 64.74 

7.32 

- 36.92 

เฉลี่ย  13 ชนิด 12.72 9.07 -3.65 - 28.68 

  ที่มา : สํานักวิจัยเศรษฐกจิการเกษตร  2551 

 นอกจากราคาผลไมที่เกษตรกรขายไดเฉล่ียตลอดปลดลงแลว  ยังพบวาราคาผลไมตกตํ่าในชวงกลางฤดูกาล เนื่องจาก

มีผลไมหลายชนิดออกสูตลาดพรอมกัน  จะเห็นไดวาราคาผลไมในเดือนที่มีผลผลิตออกมากตํ่ากวาราคาผลไมเฉล่ียตลอดป

คอนขางมาก โดยราคาเฉล่ียที่เกษตรกรขายไดในเดือนที่มีผลผลิตออกมากอยูที่ 7.38 บาทตอกิโลกรัม  แตราคาผลไมเฉล่ียทั้งป

อยูที่ 10.95 บาท ตอกิโลกรัม ราคาเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 32.64 โดย ผลไมที่มีความผันผวนของราคามากที่สุด คือ เงาะ

โรงเรียน ราคาเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 53.28  รองลงมาคือ มังคุด และทุเรียนหมอนทอง  ราคาเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 49.59 

และ 43.52 ตามลําดับ (ตารางที่ 27) 



 

ตารางที่ 27  ราคาผลไมที่เกษตรกรขายได ป พ.ศ. 2550 เฉล่ียตลอดปเปรียบเทียบกับราคาในเดือนที่ออกมาก 

ราคาเฉล่ียที่เกษตรกรขายได ป 
2550 (บาท/กก.) 

ความแตกตางระหวางราคา
ตลอดป และเดือนที่ออกมาก ที่ ชนิดผลไม 

ตลอดป เดือนที่ออกมาก บาท รอยละ 

1. เงาะโรงเรียน 8.84 4.13 4.71 53.28 

2. มังคุด 9.84 4.96 4.88 49.59 

3. ทุเรียนหมอนทอง 16.75 9.46 7.29 43.52 

4. สมโอทองดี 4.79 2.88 1.91 39.85 

5. มะมวงน้ําดอกไม 15.54 10.00 5.54 35.64 

6. สับปะรดโรงงาน 4.40 3.10 1.30 29.55 

7. ลองกอง 21.57 16.30 5.27 24.43 

8. ลําไย 10.08 7.78 2.30 22.82 

9. สมเขียวหวาน 11.76 9.80 1.96 16.67 

10. ล้ินจี่ 5.97 5.37 0.60 10.05 

 เฉล่ีย 10.95 7.38 3.58 32.64 

ที่มา : สํานักวจิัยเศรษฐกิจการเกษตร  2551 

  นอกจากนี ้การซ้ือขายผลไมตามทองตลาด ยังมกีารซื้อขายตามช้ันคุณภาพดวย โดยสินคาที่มี

คุณภาพดีจะมีราคาสูงกวาสินคาที่มีคุณภาพไมดี หรือสินคาเกรดรองลงไปมากพอสมควร  (ตารางที่ 28)   

ตารางที่ 28  ราคาผลไมที่เกษตรกรขายได ป พ.ศ. 2550 เปรียบเทยีบตามช้ันคุณภาพ 

ลําไย เกรดดี  20.18  บาท/กก.   เกรดรอง 16.06  บาท/กก.   เกรดคละ 10.08 บาท/กก.    

ล้ินจี่  เกรดดี 10.10  บาท/กก.   เกรดรอง 7.71  บาท/กก.   เกรดคละ 5.97 บาท/กก.    

กลวยไข ใหญ 15.03 บาท/หวี  คละ  9.10  บาท/หวี 

สมเขียวหวาน ใหญ  16.90 บาท/กก.  กลาง 14.54 บาท/กก.  เล็ก 11.28 บาท/กก. 

สมโอทองดี ใหญ  11.03 บาท/กก.  กลาง  6.03  บาท/กก.  เล็ก 4.79 บาท/กก. 

สมโอขาวน้ําผ้ึง ใหญ  18.01 บาท/กก.  กลาง  14.37  บาท/กก.  เล็ก 5.79 บาท/กก. 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  2551. 

3.2.1.2   ราคาขายสงตลาดกรุงเทพมหานคร 

 จากการศึกษาพบวา ราคาขายสงผลไมเศรษฐกิจสําคัญ 13 ชนิด ที่ตลาดกลางกรุงเทพฯ  เปรียบเทียบ
ระหวางป พ.ศ. 2546 กับป พ.ศ. 2550 ลดลงจากกิโลกรัมละ 21.11 บาท ในป พ.ศ. 2546 เปนกิโลกรัมละ 
20.88 บาท  ราคาเปล่ียนแปลงลดลง รอยละ 1.11 ซึง่นอยกวา อัตราการเปล่ียนแปลงของราคาทีเ่กษตรกรขาย



 

ไดคอนขางมาก  ผลไมที่ราคาขายสงตลาดกรุงเทพลดลงมากที่สุด คือ เงาะโรงเรียน ราคาเปล่ียนแปลงลดลง
รอยละ 26.75 รองลงมา คือ ลองกอง  มังคุด  และล้ินจี ่ ราคาเปล่ียนแปลงลดลงรอยละ 25.52, 21.78 และ
21.35 ตามลําดับ 

 สําหรับผลไมที่มีราคาขายสงตลาดกรุงเทพเปล่ียนแปลงสูงข้ึนไดแก มะละกอ มีราคาขายสงเฉล่ีย
เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 80.89 รองลงมาคือ กลวยไข กลวยหอม และสมเขียวหวานราคาเปล่ียนแปลง
เพิ่มข้ึนรอยละ 59.38,20.20 และ 17.33 ตามลําดับ (ตารางท่ี  29)   

ตารางที่ 29 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯของผลไมเศรษฐกิจสําคัญ 13 ชนิดป พ.ศ. 2546  

                   และป พ.ศ. 2550 

ป 2546 ป 2550 การเปลี่ยนแปลง(+/-) 
ลําดับที่ ชนิดผลไม 

บาท/กก. บาท/กก. บาท/กก. รอยละ 

1. ลองกอง 42.90 31.95 -10.95 -25.52 

2. ทุเรียนหมอนทอง 28.13 30.20 2.07 7.36 

 ทุเรียนชะนี 14.85 16.80 1.95 13.13 

3. มะมวงน้ําดอกไม ไมมีรายงาน 26.34 na na 

 มะมวงเขียวเสวย ไมมีรายงาน 22.63 na na 

4. มะละกอ 12.77 23.10 10.33 80.89 

5. ลําไยคละ 22.43 21.62 -0.81 -3.61 

6. สมโอทองดีคละ(บาท/ผล) 19.93 20.78 0.85 4.26 

7. มังคุด 25.30 19.79 - 5.51 - 21.78 

8. ล้ินจี่ 24.17 19.01 -5.16 - 21.35 

9. สมเขียวหวานคละ 14.66 17.20 2.54 17.33 

10. เงาะโรงเรียน 21.31 15.61 -5.70 - 26.75 

11. สับปะรดบริโภคสด 5.77 6.37 0.60 10.40 

12. กลวยไขกลาง (บาท/หวี) 9.06 14.44 5.38 59.38 

13. กลวยหอม(บาท/100ผล) 189.33 227.58 38.25 20.20 

 ราคาเฉล่ีย   21.11 20.88 -0.23 -1.11 

ที่มา : สํานักวจิัยเศรษฐกิจการเกษตร  2551 

 เมื่อเปรียบเทยีบราคาที่เกษตรกรขายไดกับราคาขายสงที่ตลาดกรุงเทพ พบวา ราคาขายสงที่ตลาด
กรุงเทพฯ สูงกวาราคาผลไมที่เกษตรกรขายไดมาก โดยราคาขายสงเฉล่ียของผลไมทีต่ลาดกรุงเทพ ฯ สูงกวา
ราคาเฉล่ียที่เกษตรกรขายไดถึงกิโลกรัมละ 9.67 บาท คิดเปนอัตราการเปล่ียนแปลงของราคารอยละ 86.30 
ผลไมที่มีราคาขายสงที่ตลาดกรุงเทพตางกับราคาที่เกษตรกรขายไดมากที่สุด คือ กลวยหอม ซึง่มอัีตราการ



 

เปล่ียนแปลงของราคาถึงรอยละ 334.31 รองลงมา คือ สมโอ และมะละกอ ซึง่มีอัตราการเปล่ียนแปลงของ
ราคารอยละ 333.82 และ320.00 ตามลําดับ (ตารางที่ 30) 

ตารางที่ 30 ราคาผลไมขายสงตลาดกรุงเทพฯเทยีบกับราคาที่เกษตรกรขายได ป พ.ศ. 2550 

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง แตกตาง 
ลําดับที่ ชนิดผลไม 

บาท/กก. บาท/กก. บาท/กก. รอยละ 

1. ลองกอง 21.57 31.95 10.38 48.12 

2. ทุเรียนหมอนทอง 16.75 30.20 13.45 80.30 

 ทุเรียนชะนี 7.89 16.80 8.91 112.93 

3. มะมวงน้ําดอกไม 15.54 26.34 10.80 69.50 

 มะมวงเขียวเสวย 19.69 22.63 2.94 14.93 

4. มะละกอ 5.50 23.10 17.60 320.00 

5. ลําไยคละ 10.08 21.62 11.54 114.48 

6. สมโอทองดีคละ(บาท/ผล) 4.79 20.78 15.99 333.82 

7. มังคุด 9.84 19.79 9.95 101.12 

8. ล้ินจี่ 7.71 19.01 11.30 146.56 

9. สมเขียวหวานคละ 11.76 17.20 5.44 46.26 

10. เงาะโรงเรียน 8.84 15.61 6.77 76.58 

11. สับปะรดบริโภคสด 5.72 6.37 0.65 11.36 

12. กลวยไขกลาง (บาท/หวี) 9.10 14.44 5.34 58.68 

13. กลวยหอม(บาท/100ผล) 52.40 227.58 175.18 334.31 

 ราคาเฉล่ีย  (1-11) 11.21 20.88 9.67 86.30 

ที่มา : สํานักวจิัยเศรษฐกิจการเกษตร  2551 

 

 

 

 

 



 

3.2.2    ตลาดตางประเทศ 

3.2.2.1   ปรมิาณและมูลคาการสงออกผลไมและผลิตภัณฑ 

           ในป พ.ศ. 2550 ประเทศไทยสงออกผลไมและผลิตภัณฑรวมทั้งส้ิน 1,724,060 ตัน มูลคารวมทั้งส้ิน 

48,432.57 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.29  ของมูลคาสินคาเกษตรทุกชนิดของประเทศที่มกีารสงออก 

  ผลไมและผลิตภัณฑที่สงออก แบงไดเปนประเภทใหญ ๆ 4 ประเภท คือ ผลไมไมแปรรูป ผลไมแหงและ

ทาํไมใหเสียดวยน้าํตาล ผลไมบรรจุภาชนะอัดลมและน้าํผลไม  โดยทีผ่ลไมบรรจุภาชนะอัดลมมีปริมาณและ

มูลคาสงออกมากที่สุด โดยมีปริมาณและมูลคาสงออกในป พ.ศ. 2550 ถึง 941,890 ตัน 29,621.70 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 54.63 และ 61.16 ของมูลคาการสงออกผลไมและผลิตภัณฑทั้งหมด  รองลงมา คือ ผลไมไม

แปรรูป ผลไมบรรจุภาชนะอัดลมและน้ําผลไม  ซึ่งมีปริมาณการสงออกคิดเปนรอยละ 30.24, 11.10 และ 4.13 

ตามลําดับ สวนมูลคาการสงออกคิดเปน รอยละ 20.31, 14.31 และ 4.22 ตามลําดับ (ตารางที่ 31)   

ตารางที่ 31  ปริมาณและมูลคาการสงออกผลไมและผลิตภัณฑจําแนกตามประเภทสินคา   

                    ป พ.ศ. 2549 และปพ.ศ. 2550  

 หนวย : ลานบาท / 1000 ตัน 

ป 2549 ป 2550 
รายการสินคา 

ปริมาณ รอยละ มูลคา รอยละ ปริมาณ รอยละ มูลคา รอยละ 

ผลไมไมแปรรูป     445.05      26.47  9,195.30    9.76      521.28      30.24    9,836.44     20.31  

ผลไมแหงและทํา 

ไมใหเสียดวยนํ้าตาล 
    112.43        6.69     3,486.68      7.49      189.62      11.00    6,928.66     14.31  

ผลไมบรรจุภาชนะ 

อัดลม 
    923.15      54.90   28,347.36     0.90      941.89      54.63  29,621.70     61.16  

น้ําผลไม     200.74      11.94     5,514.65     1.85  71.25        4.13    2,045.76      4.22  

รวม  1,681.39    100.00  46,544.00  100.00  1,724.06   100.00  48,432.57  100.00  

ที่มา : สํานักวจิัยเศรษฐกิจการเกษตร  2551 

  เมื่อจําแนกตามชนิดของผลไมเศรษฐกิจที่สําคัญ พบวาใน ป พ.ศ. 2550 ประเทศไทย สงออกผลไม 

และผลิตภัณฑจากผลไม 12 ชนิด รวม 1,374,392 ตัน เพิ่มข้ึนจาก ป พ.ศ. 2546 จํานวน 386,720 ตัน อัตรา

การเปล่ียนแปลงเพิม่ข้ึนรอยละ 39.15  สับปะรดเปนผลไมที่มีปริมาณการสงออกสงูทีสุ่ด 736,261ตัน คิดเปน

รอยละ 53.57 ของผลไมที่สงออกทัง้หมด รองลงมาคือ ลําไย ทุเรียน มังคุด และสมเขียวหวาน ซึ่งมีปริมาณการ

สงออก รอยละ 20.71,13.12,3.44 และ2.24 ของผลไมที่สงออกทัง้หมดตามลําดับ  อยางไรก็ตาม พบวา ผลไม

บางชนิดไดแก เงาะ และมะละกอ มีปริมาณการสงออกลดลงเม่ือเทยีบกับป พ.ศ. 2546  (ตารางที ่32)  



 

ตารางที่ 32 ปริมาณการสงออกผลไมสําคัญและผลิตภัณฑของประเทศไทย ป พ.ศ. 2546 และ 

                   ป พ.ศ. 2550 

ลําดับ ชนิดผลไม ป 2546 ป 2550 การเปลี่ยนแปลง (+/-) 

ที่  ตัน รอยละ ตัน รอยละ ตัน รอยละ 

1. สับปะรด   637,599  64.56  736,261  53.57 98,702 15.48 

2. ลําไย   155,430  15.74  284,583  20.71 129,153 83.09 

3. ทุเรียน  107,028  10.84  180,377  13.12 73,349 68.53 

4. มังคุด  13,264   1.34  47,232  3.44 33,968 256.09 

5. มะมวง   17,158  1.74  29,663  2.16 12,505 72.88 

6. ล้ินจี่  18,377  1.86  24,061  1.75 5,684 30.92 

7. กลวย     8,142  0.82  23,248  1.69 15,106 185.53 

8. สมเขียวหวาน  797  0.08  30,836  2.24 30,039 3,769.30 

9. สมโอ  7,607  0.77  10,051  0.73 2,444 32.12 

10. เงาะ   17,192  1.74  4,272  0.31 -12,920 -75.15 

11. มะละกอ  5,078  0.51  2,327  0.17 -2,751 -54.17 

12. ลองกอง  na   na  1,480  0.11 1,480  na  

รวม  12 ชนิด  987,672 100.00  1,374,392  100.00  386,759  100.00  

ที่มา : สํานักวจิัยเศรษฐกิจการเกษตร  2551 

 เมื่อพิจารณาถึงแนวโนมการสงออกผลผลิตและผลิตภัณฑของผลไมเศรษฐกิจสําคัญบางชนิด  พบวา  

ผลไมหลายชนิด มีการสงออกในลักษณะผลสดเพิ่มข้ึน ไดแก ลําไย ทเุรียน มังคุด เงาะ ลองกองและ

สมเขียวหวาน โดยเฉพาะอยางยิง่ ลองกอง เงาะ  และมังคุด  มีปริมาณการสงออกในลักษณะผลสดเพื่อข้ึน

จากปริมาณการสงอออกในป พ.ศ. 2549 ถึงรอยละ4,011.11, 251.17 และ 212.60  ตามลําดับ ขณะที่

มะละกอ สับปะรด และล้ินจี่ มีการสงออกในลักษณะผลสดลดลง เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2549 โดยลดลง รอยละ 

24.07, 11.89, และ 7.38 ตามลําดับ (ตารางที่ 33)   

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 33  ปริมาณและมูลคาสงออกผลไมเศรษฐกจิสาํคัญจําแนกตามผลิตภัณฑปพ.ศ.2549และป พ.ศ. 2550 

ป 2549             
(ตัน / ลานบาท) 

ป 2550              
(ตัน / ลานบาท) 

%ของการเปล่ียนแปลง
(+,-) ชนิดพืช ประเภทผลิตภัณฑ 

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

ลําไย  สด  119,430 2,116 160,137 2,431 34.08 14.89 

   อบแหง  78,390 1,606 112,784 2,018 43.87 25.65 

   กระปอง  11,206 400 11,285 408 0.70 2.00 

   แชแขง็  354 21 377 22 6.50 4.76 

   รวม  209,380 4,143 284,583 4,879 35.92 17.76 

ทุเรียน  สด  137,390 2,727 157,474 2,568 14.62 -5.83 

   แชแขง็  16,540 464 12,998 426 -21.41 -8.19 

   กวน  1,154 73 9,223 415 699.22 468.49 

   อบแหง  33 29 682 77 1,966.67 165.52 

   รวม  155,117 3,293 180,377 3,486 16.24 5.86 

มะละกอ  สด  1,662 22 1,262 12 -24.07 -45.46 

    กระปอง  2,348 76 1,064 38 -54.68 -50.02 

  รวม  4,010 98 2,326 50 -42.00 -48.99 

มังคุด  สด  15,009 263 46,919 728 212.60 176.81 

   แชแขง็  167 15 313 27 87.43 80.00 

   รวม  15,176 278 47,232 755 211.76 211.23 

เงาะ  สด  639 17 2,244 41 251.17 141.18 

   บรรจุภาชนะอัดลม  5,309 171 na na na  na  

  

 สอดไสสัปปะรดใน

น้ําเช่ือม  3,212 128 2,028 89 -36.89 -29.92 

   รวม  9,160 315 4,272 130 -53.36 -58.73 

 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 33  ปริมาณมูลคาสงออกผลไมเศรษฐกิจสําคัญจําแนกตามผลิตภัณฑปพ.ศ.2549และป พ.ศ. 2550(ตอ) 

ป 2549               
(ตัน / ลานบาท) 

ป 2550              
(ตัน / ลานบาท) 

รอยละของการ
เปล่ียนแปลง ชนิดพืช การแปรรูป 

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

ลิ้นจี ่ สด 11,198 282 10,372 173 -7.38 -38.62 

 บรรจุภาชนะอัดลม 11,452 415 12,515 451 9.27 8.70 

 แหง na na 980 34 na na 

 แชแข็ง 13 1.5 194 6.7 1,392.30 346.67 

   รวม  22,663 697.5 24,061 624 6.17 -10.44 

ลองกอง  สด  36 1 1,480 23 4,011.11 1,740.00 

มะมวง  สด  11,169 259 11,283 294 1.01 13.51 

   กระปอง  12,446 432 12,489 438 0.34 1.39 

   อบแหง  217 59 637 101 193.55 71.19 

   แชแขง็  679 66 5,254 314 673.64 375.76 

    รวม  24,511 816 29,663 1147 21.02 40.56 

สมเขียวหวาน  สด  12,273 307 20,300 335 64.40 9.12 

 น้ําสมทุกประเภท 6,137 116 10,536 241 71.68 107.76 

  รวม  18,410 423 30,836 576 67.49 36.17 

สมโอ  สด  9,386 133 10,052 119 7.09 -10.53 

กลวย  กลวยไขสด  13,837 114 15,338 99 10.85 -13.16 

  กลวยหอมสด  2,428 62 2,961 46 21.95 -25.81 

  กลวยอื่นๆ  สด/แปรรูป 6,053 212 4,949 220 -18.24 3.77 

 รวม 22,318 388 23,248 365 4.17 -5.93 

สัปปะรด  กระปอง  593,029 13,369 522,513 13,273 -11.89 -0.72 

  น้ําสัปปะรด  187,632 5,252 135,753 4,251 -27.65 -19.06 

   กวน  27,618 1,363 25,108 1,437 -9.09 5.43 

   ผลิตภัณฑอื่น ๆ  35,985 1,241 52,888 1,575 46.97 26.91 

 รวม 844,264 21,225 736,261 20,536 -12.79 -3.25 

ที่มา : สํานักวจิัยเศรษฐกิจการเกษตร  2551. 



 

3.2.2.2   การสงออกผลไมสด   

  ป พ.ศ.2550 ประเทศไทยสงออกผลไมสดไดมากข้ึนเม่ือเทียบกับป พ.ศ.2546 โดยปริมาณ เพิ่มข้ึน

จาก 238,846 ตันในป พ.ศ. 2546 เปน  480,332 ตัน ในป พ.ศ. 2550 คิดเปนอัตราการเปล่ียนแปลงเพิม่ข้ึน 

รอยละ101.10 สวนมูลคานัน้  ถาคิดเปนเงินไทยจะเพิ่มข้ึนจาก 4,741.28 ลานบาท ในป พ.ศ.2546 เปน 

8,233.63 ลานบาท ในป พ.ศ. 2550  ราคาผลผลิต ถาคิดเปนเงนิไทยจะลดลงจาก 19.85 บาทตอกิโลกรัมในป 

พ.ศ. 2546  เหลือเพยีง 17.14 บาทตอกโิลกรัม ในป พ.ศ. 2550 หรือลดลงรอยละ 13.65  ผลไมสดที่มีมูลคา

การสงออกมากที่สุดคือ ทุเรียน  ซึง่มีมูลคาสงออกในป พ.ศ.2550 รวม 2,568.26 ลานบาท คิดเปนอัตราการ

เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2546 รอยละ 93.95 ในขณะที่สมเขียวหวาน กลวยไข และมังคุด มีอัตราการ

เปล่ียนแปลงมูลคาการสงออกเพิ่มข้ึนมากที่สุด รอยละ 1,912.00 184.89 และ 146.82 ตามลําดับ ยกเวน

ลองกอง ซึ่งอัตราการเปล่ียนแปลงมีมูลคาสูงผิดปกติ(ตารางที่ 34)  

ตารางที่ 34 ปริมาณและมูลคาผลผลิตสงออกผลไมสด ป พ.ศ. 2546 และป พ.ศ. 2550 

 

ป 2546 ป 2550 

ที่ ชนิดผลไม ปริมาณ

(ตัน) 

มูลคา

ผลผลิต 

(ลานบาท) 

ราคา

(บาท/

กก.) 

ปริมาณ

(ตัน) 

มูลคา

ผลผลิต 

ลานบาท) 

ราคา

(บาท/ 

กก.) 

% ปริมาณที่

เปล่ียน แปลง  

(+/-) 

% มูลคา    

ที่เปล่ียน 

แปลง  (+/-) 

% ราคาที่

เปล่ียนแปลง 

 (+/-) 

 รวมทุกชนดิ 238,846 4,741.28 19.85 480,332 8,233.63 17.14 101.10 73.66 -13.65 

1. ทุเรียน 73,342 1,324.21 18.05 157,474 2,568.26 16.31 114.73 93.95 -9.64 

2. ลําไย 81,924 1,697.51 20.72 160,137 2,430.76 15.18 95.46 43.20 -26.73 

3. มังคุด 13,038 295.15 22.64 46,918 728.50 15.53 260.33 146.82 -31.40 

4. มะมวง 8,097 188.55 23.29 11,282 293.92 26.05 39.33 55.88 11.85 

5. สมเขียวหวาน 797 16.65 20.89 20,300 335 16.50 2,447.05 1912.00 -0.90 

6. ลิ้นจ่ี 5,237 146.73 28.02 10,371 173.01 16.68 98.03 17.91 -40.47 

7. สมโอ 7,606 114.12 15.00 10,050 119.20 11.86 32.13 4.45 -20.93 

8. กลวยไข 3,683 34.44 9.35 15,337 99.15 6.46 316.42 187.89 -30.91 

9. สับปะรด 4,874 52.65 10.80 2,826 50.59 17.90 -42.01 -3.91 65.74 

 

 



 

ตารางที่ 34 ปริมาณและมูลคาผลผลิตสงออกผลไมสด ป พ.ศ. 2546 และป พ.ศ. 2550 (ตอ) 

ป 2546 ป 2550 

ที่ ชนิดผลไม ปริมาณ

(ตัน) 

มูลคา

ผลผลิต

(ลานบาท) 

ราคา

(บาท/

กก.) 

ปริมาณ

(ตัน) 

มูลคา

ผลผลิต 

ลานบาท) 

ราคา

(บาท/

กก.) 

% ปริมาณที่

เปล่ียน แปลง  

(+/-) 

% มูลคา    

 ที่เปล่ียน 

แปลง  (+/-) 

% ราคาที่

เปล่ียนแปลง 

 (+/-) 

10. กลวยหอม 1,331 31.04 23.32 2,961 45.98 15.53 123.80 -43.28 -33.43 

11. เงาะ 6,552 73.35 11.19 2,244 41.63 18.55 -65.75 -43.24 65.77 

12. มะละกอ 2,123 34.22 16.00 1,262 12.08 12.08 -40.55 -64.70 -24.50 

13. ลองกอง 0.5 0.01 20.00 1,480 23.08 16.00 296,000.00 230,800.00 -20.00 

12. อื่นๆ 30,636 690.58 22.54 37,690 1,429 37.91 23.02 106.93 68.19 

ที่มา : กรมศุลกากร  2550. 

 

3.2.3  ประเทศคูคาสาํคัญ 

3.2.3.1   ภาพรวมประเทศคูคาผลไมและผลิตภณัฑ 

 Global Trade Atlas (2008) รายงานวา พ.ศ. 2550 ประเทศไทยมีการคาผลไมและผลิตภัณฑกับ

ประเทศตางๆ รวม 102 ประเทศ โดยมี คูคาสําคัญสวนใหญอยูในภูมภิาคเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

  สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศทีม่ีการนําเขาผลไมและผลิตภัณฑจากไทยมากที่สุด โดยในป 

พ.ศ. 2550 มกีารนาํเขาผลไมและผลิตภัณฑ ประมาณ 264,563 ตัน คิดเปนรอยละ 39.43 ของปริมาณผลไม

และผลิตภัณฑที่สงออกทั้งหมด รองลงมาคือ ฮองกง และอินโดนเีซีย นาํเขาผลไมและผลิตภัณฑจากไทย คิด

เปนสัดสวน รอยละ 20.82 และ 12.32 ตามลําดับ    

   สวนมูลคาผลผลิต สาธารณรัฐประชาชนจนี เปนประเทศที่มีการนําเขาผลไมและผลิตภัณฑจาก

ไทยคิดเปนมลูคาสูงที่สุด 136,226,007 เหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 33.93 ของมูลคาการสงออกผลไมและ

ผลิตภัณฑจากไทยทั้งหมด รองลงมา คือ ฮองกงและอินโดนีเซีย นาํเขาสินคาผลไมและผลิตภัณฑจากไทย รอย

ละ16.36 และ9.82 ของมูลคาการสงออกผลไมและผลิตภัณฑจากไทยทั้งหมดตามลําดับ (ตารางท่ี 35) 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่ 35 ปริมาณ มูลคาและสัดสวนนําเขาผลไมและผลิตภัณฑจากประเทศไทย ป พ.ศ. 2550 

ป 2550 ป 2550 

ลําดับที่ ประเทศคูคา ปริมาณ
(ตัน) 

%  สัดสวน 
ประเทศคูคา 

มูลคา(US) %  สัดสวน 

 ทั้งโลก 671,043 100.00 ทั้งโลก 401,497,901 100.00 

1. จีน 264,563 39.43 จีน 136,226,007 33.93 

2. ฮองกง 139,680 20.82 ฮองกง 65,700,417 16.36 

3. อินโดนีเซีย 82,651 12.32 อินโดนีเซีย 39,423,313 9.82 

4. ไตหวัน 20,962 3.12 สหรัฐอเมริกา 26,001,693 6.48 

5. พมา 17,603 2.62 สหภาพยุโรป 22,392,582 5.58 

6. ลาว 16,298 2.43 ญี่ปุน 20,820,614 5.19 

7. กัมพูชา 15,972 2.38 ไตหวัน 9,796,831 2.44 

8. มาเลเซีย 13,136 1.96 ลาว 8,507,528 2.12 

9. สหรัฐ 12,618 1.88 พมา 8,455,804 2.11 

10. สหภาพยุโรป 12,512 1.86 สหรัฐอาหรับ 8,147,099 2.03 

11. สิงคโปร 10,280 1.53 แคนาดา 6,924,321 1.72 

12. ปากีสถาน 9,687 1.44 ออสเตรเลีย 6,562,311 1.63 

13. สหรัฐอาหรับ 9,540 1.42 สิงคโปร 6,232,421 1.55 

14. ญี่ปุน 8,959 1.34 กัมพูชา 4,904,039 1.22 

15. เวียดนาม 7,465 1.11 มาเลเซีย 4,518,404 1.13 

16. แคนาดา 6,293 0.94 เกาหลีใต 4,363,265 1.09 

17. ฟลิปปนส 4,524 0.67 เวียดนาม 3,761,837 0.94 

18. ออสเตรเลีย 3,329 0.50 ปากีสถาน 2,601,856 0.65 

19. เกาหลีใต 2,715 0.40 ฟลิปปนส 2,230,911 0.56 

20. คูเวต 1,522 0.23 ซาอุดิอารเบีย 1,285,883 0.32 

ที่มา :  Global  Trade Atlas 2008.                             1 เหรียญดอลลารสหรัฐ เทากับ 34.5182  บาท 

 



 

3.2.3.2  ประเทศคูคาผลไมสด 

  สําหรับการคาผลไมสดพบวา ประเทศไทยมีคูคารวมทัง้ส้ิน 74 ประเทศ โดยคูคาสําคัญที่นําเขาผลไม
สดจากประเทศไทยเปนปริมาณมากที่สุด คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน รองลงมาไดแก  อินโดนีเซยี ไตหวนัและ 
มาเลเซยี ทั้งนี ้พบวาสาธารณรัฐประชาชนจีนมีปริมาณการนาํเขาผลไมสดจากไทยในป พ.ศ. 2550 ถึงจํานวน 
174,284.36 ตัน คิดเปนรอยละ 36.05 ของปริมาณการสงออกผลไมสดของไทยทัง้หมด  อยางไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณาถึงมลูคาผลผลิตตอหนวย พบวา การทําการคากับกลุมประเทศพัฒนาแลว ไดแก สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย ญ่ีปุน เนเธอรแลนด สหรัฐอาหรับอิมิเรตส เกาหลี  จะไดมูลคาทางการคาตอหนวยสูงกวา โดยมี
มูลคาผลผลิตตอหนวยสูงต้ังแต 63.76 บาทตอกิโลกรัม ถึง 119.99 บาทตอกิโลกรัม  (ตารางท่ี 36)  

ตารางที ่ 36  ปริมาณและมูลคาผลผลิตสงออกผลไมสด จําแนกตามประเทศ ป พ.ศ. 2550 

ปริมาณ มูลคาผลผลิต ราคา ลําดับ 

ที่ 
ประเทศ 

ตัน รอยละ ลานบาท รอยละ บาท/กก. 

  รวมทุกชนิด 483,430.71 100.00 8,287.38 100.00 17.14 

1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 174,284.36 36.05 2,872.75 34.66 16.48 

2. อินโดนีเซีย 81,505.51 16.86 1,242.08 14.99 15.24 

3. สหรัฐอเมริกา 2,924.98 0.61 350.97 4.23 119.99 

4. ญี่ปุน 4,863.13 1.01 317.99 3.84 65.39 

5. ไตหวัน 18,962.44 3.92 251.01 3.03 13.24 

6. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส 2,538.22 0.53 166.61 2.01 65.64 

7. สิงคโปร 9,354.29 1.93 142.91 1.72 15.28 

8. เนเธอรแลนด 2,012.92 0.42 132.55 1.60 65.85 

9. มาเลเซีย 12,283.08 2.54 125.18 1.51 10.19 

10. แคนาดา 3,837.65 0.79 109.26 1.32 28.47 

11. ออสเตรเลีย 981.30 0.20 78.51 0.95 80.01 

12. เวียดนาม 4,667.06 0.97 69.31 0.84 14.85 

13. สาธารณรัฐเกาหลี 806.07 0.17 51.39 0.62 63.76 

  อื่นๆ 164,409.70 34.01 2,376.87 28.68 14.46 

ที่มา : กรมศุลกากร 2550. 

 



 

4. สถานการณที่เกีย่วของกับสินคาผลไมไทยจากการทําขอตกลงเขตการคาเสรี 

 การคาขายสินคาของโลกในปจจุบัน มีการแขงขันสูงมาก จนตองมีการทําความตกลงทางการคา

ระหวางประเทศ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับประเทศคูคาทุกประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการต้ังกําแพงภาษทีี่

แตละประเทศนํามาใชในการกีดกันการคากันอยางแพรหลาย จนองคการสหประชาชาติ ตองมกีารจัดต้ัง

หนวยงานกลางข้ึนมาหนวยงานหนึง่ ชื่อวา องคการคาโลก (World Trade Organigation : WTO) เพื่อทํา

หนาที่ในการจดัระเบียบการคาของโลกใหเปนธรรมกับประเทศสมาชิกมากที่สุด ซึง่แนนอนยอมมีกฎระเบียบที่

แตละประเทศตองถือปฏิบัติมากมาย ซึ่งการศึกษาคร้ังนี ้มุงเนนการศึกษาเฉพาะกรณีที่เกี่ยวของกับสินคา

เกษตร โดยเฉพาะอยางยิง่สินคาเกษตรทีป่ระเทศไทยและประเทศคูคาตางๆจะตองปฏิบัติภายใตขอตกลง ของ

องคการคาโลก ดังนี ้

4.1 พันธกรณีเรื่องสนิคาเกษตรของไทย ภายใตองคการคาโลก 

 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ(2551) รายงานวา พนัธกรณีเร่ืองสินคาเกษตรของไทยภายใต

องคการการคาโลก ประเทศไทยมีพนัธกรณีที่จะตองปฏิบัติอยู 3 ประเด็นสําคัญ คือ ประเด็นเร่ืองการเปดตลาด  

เร่ืองการอุดหนุนการผลิตภายใน  และเร่ืองการลดการอุดหนนุการสงออก ซึง่แตละประเด็นมีรายละเอียด ดังนี ้

4.1.1. การเปดตลาด 

4.1.1.1 การลดภาษีศลุกากร 

 - ประเทศพฒันาแลว ตองลดภาษีลงรอยละ 36 ภายมใน 6 ป (เร่ิมต้ังแตป พ.ศ. 2528- พ.ศ. 2543) แต

ละรายการสินคาจะตองลดลงอยางรอยละ 15  

 - ประเทศกาํลังพัฒนา ตองลดภาษีลงรอยละ 24 ภายใน 10 ป (เร่ิมต้ังแตป พ.ศ. 2538- พ.ศ. 2547) 

แตละรายการสินคาจะตองลดลงรอยละ 10 

4.1.1.2 การปรับเปลีย่นมาตรการท่ีมใิชภาษศีุลกากรท่ีใชกับสนิคาเกษตร  เชน การหามนําเขา การ

กําหนดโควตานําเขา และการกําหนดสัดสวนการรับซ้ือผลผลิตภายในประเทศ (local content requirement) 

ใหเปนมาตรการภาษีศุลกากรทั้งหมดโดยกําหนดเปนปริมาณโควตา และเก็บภาษีศุลกากรสินคาในโควตาใน

ระดับตํ่า และหากมีการนําเขาเกินกวาปริมาณทีก่ําหนด ก็จะเก็บอัตราภาษีนอกโควตาในอัตราทีสู่งมาก 

4.1.1.3 พันธกรณขีองสมาชิกทีส่ําคัญ 

 สหภาพยุโรป (15 ประเทศ) สหภาพยุโรปตองลดภาษีสินคาเกษตรลงจํานวน  2,132 รายการ  โดยมี

อัตราลดลงเฉล่ียรอยละ 36 ทั้งนี้ อัตราภาษีเฉล่ียไดลดลงจากระดับรอยละ 12 เหลือ รอยละ 8 นอกจากนี้

สหภาพยุโรปยังตองเปดตลาดสินคาเกษตรจากเดิมที่ใชมาตรการหามนําเขาและ/หรือจํากัดการนําเขาอีก

จํานวน 87 รายการ ที่สําคัญ ไดแก ไกสดแชแข็ง มันสาํปะหลัง ขาวโพด น้ําตาล เนื้อวัว เนย เนยแข็ง และขาว

สาลี เปนตน 



 

 สหรัฐฯ ตองลดภาษีสินคาเกษตรลง จาํนวน 1,280 รายการ โดยลดลงเฉล่ียรอยละ 36 ทั้งนี้ อัตราภาษี

เฉล่ียลดลงจากระดับเฉล่ียรอยละ 7 เหลือรอยละ 5 นอกจากนี้ ยงัตองเปดตลาดสินคาภายใตโควตาภาษีอีก

จํานวน 54 รายการ ที่สําคัญ ไดแก เนื้อวัว น้ําตาล นม เนย และฝาย เปนตน 

 ญ่ีปุน  ไดผูกพนัลดภาษีสินคาเกษตรจํานวน  1,453 รายการ โดยลดลงเฉล่ียรอยละ 36 อัตราภาษี

เฉล่ียไดลดลงจากระดับรอยละ 17 เหลือ รอยละ 11 นอกจากนี้ ยังตองเปดตลาดใหกับสินคาอ่ืน ๆ ภายใต

ระบบโควตาภาษีอีก 20 รายการ ไดแก ขาว ขาวสาลี นมผง เนย และไหมดิบ เปนตน 

 ไทย  ตองลดภาษีสินคาเกษตรทุกรายการรวม 740 รายการ (พิกัด HS 6-7 หลัก) โดยเฉล่ียรอยละ 24 

ภายใน 10 ป (ภายในป 2547) ทั้งนี้ อัตราภาษีโดยเฉล่ียของไทยกอนทีจ่ะลด อยูในระดับรอยละ 49 แตจะลด

เหลืออยูที่ระดับรอยละ 27-40 เปนตน นอกจากนี้ยงัตองมีการปรับเปล่ียนมาตรการทีม่ิใชภาษีศุลกากรเปน

มาตรการโควตาภาษีกับสินคา 23 รายการ ไดแก  (1)น้าํนมและนมปรุงแตง (2) นมผงขาดมันเนย (3) มันฝร่ัง 

(4) หอมหวัใหญ (5) เมล็ดพนัธุหอมหวัใหญ (6) มะพราว (7) เนื้อมะพราวแหง (8) น้าํมันมะพราว (9) เมล็ด

กาแฟ (10) กาแฟสําเร็จรูป (11) ชา (12) พริกไทย (13) กระเทยีม (14) ขาวโพดเล้ียงสัตว (15) ขาว (16) ถั่ว

เหลือง (17) กากถัว่เหลือง (18) น้ํามันถัว่เหลือง (19) น้าํมันปาลมและน้ํามันเมล็ดในปาลม (20) น้ําตาล (21) 

ใบยาสูบ (22) เสนไหมดิบ และ (23) ลําไยแหง 

4.1.2. การลดการอุดหนนุการผลิตภายใน แบงไดเปน 4 ลกัษณะ กลาวคือ  
4.1.2.1 การอุดหนุนภายในที่บิดเบือนตลาด เชน การประกันราคาข้ันตํ่า การแทรกแซงราคา เปนตนโดย

สมาชิกตองลดการอุดหนนุการผลิตภายใน ดังนี ้

 -  ประเทศพฒันาแลว    ลดการอุดหนุนภายในลงในอัตรารอยละ 20 ภายใน 6 ป หากการอุดหนุนใน

แตละสินคามมีูลคาตํ่ากวารอยละ 5 ของมลูคาการผลิต ไมตองเอามูลคาการอุดหนนุมาคํานวณในยอดการ

อุดหนนุรวม 

 -  ประเทศกาํลังพัฒนา   ลดการอุดหนนุนี้ลงในอัตรารอยละ 13 ภายใน 10 ป ซึง่ใชเวลาที่ยาวนาน

กวา หากการอุดหนนุในแตละสินคามมีูลคาตํ่ากวารอยละ 10 ของมูลคาการผลิต ไมตองเอามูลคามาคํานวณ

ในยอดการอุดหนนุรวม 

 การอุดหนุนภายในนี้ กําหนดเปนยอดปริมาณรวม เพื่อใหรัฐบาลบริหารเงนิอุดหนุนนี้ไดตามความ

จําเปน มีความยืดหยุนในการใช โดยไมเจาะจงสินคา 

 

 

 

 



 

4.1.2.2 การอุดหนุนภายในที่ไมบิดเบือนตลาด 

 เนื่องจากไมมผีลตอการผลิตและราคาสินคา หรือหากมกี็จะนอยมาก เชน การอุดหนุนการผลิตเพือ่

คุมครองส่ิงแวดลอม การศึกษาวิจยัและการพัฒนา การสรางโครงสรางพื้นฐาน  การปรับโครงสรางการผลิต 

และการพัฒนาชนบท เปนตน สมาชิกสามารถใชการอุดหนนุการผลิตเหลานี้ไดโดยไมมีขีดจํากัด 

4.1.2.3 การอุดหนุนโดยตรงภายใตโครงการจาํกัดการผลิต (Blue Box)  

 การอุดหนุนการผลิตภายในที่ใหกบัเกษตรกรโดยตรง แตตองอยูภายใตโครงการจํากดัการผลิต ซึ่งมี

เงื่อนไขสําคัญ 3 ขอ คือ (1) การจายเงนินัน้ข้ึนอยูกับเนือ้ที่เพาะปลูกและผลผลิตตอหนวยที่กาํหนดไวแลว หรือ 

(2) การจายเงนินัน้ จายในอัตรารอยละ 85 หรือตํ่ากวาของระดับการผลิตที่ใชเปนมาตรฐาน หรือ (3) การ

จายเงินสําหรับปศุสัตวที่จายตามจํานวนหัว ซึ่งกําหนดไวแลว 

 การอุดหนุนนี้ ถือวาเปนขอยกเวนที่อนุญาตใหสมาชิก WTO ทําไดไมมีขีดจํากัดและตองไมตองนาํมา

คํานวณภายใตการอุดหนนุการผลิตภายในที่บิดเบือนตลาดที่มีเพดานการใชที่ตองลด แตตองเปนไปตาม

เงื่อนไขขางตน 

4.1.2.4 การอุดหนุนที่ยกเวนใหกับประเทศกาํลังพฒันา 

 การอุดหนุนใหประเทศที่กาํลังพัฒนาไดรับการยกเวนใหใชได คือ การอุดหนุนดานปจจัยการผลิตและ

ดานการลงทุน ซึ่งไดแก การอุดหนนุเพื่อซือ้เมล็ดพันธุพชืและปุยในราคาถูก การอุดหนนุเพื่อซ้ือเครื่องมือ และ

เคร่ืองจักร เปนตน 

4.1.2.5 พันธกรณขีองสมาชิกทีส่ําคัญ 

  สหภาพยุโรป (15 ประเทศ)  จะตองลดการอุดหนุนนี้ลงจาก 80,975 ลาน ECU (3.28 ลานลานบาท)  

ในป พ.ศ.2538 เหลือ 67,159 ลาน ECU (2.69 ลานลานบาท) ในปพ.ศ.2543 (2000)  

 สหรัฐฯ ตองลดการอุดหนนุนี้ลงจากระดับ 23,083.14 ลานเหรียญสหรัฐฯ (877,159 ลานบาท) ในป

พ.ศ.2538 เหลือ 19,103 ลานเหรียญสหรัฐฯ (725,914 ลานบาท) ในปพ.ศ.2543  

 ญ่ีปุนมีขอผูกพันที่ตองลดการอุดหนนุนี้ลงจากระดับ 4,801 พันลานเยน (1.68 ลานลานบาท) ในป

พ.ศ.2538 เหลือ 3,973 พนัลานเยน (1.39 ลานลานบาท) ในปพ.ศ.2543 

 ไทยตองลดการอุดหนุนการผลิตการเกษตรที่เปนการบิดเบือนตลาด เชน การประกนัราคาข้ันตํ่า และ

การแทรกแซงราคา ลงจาก 21,816.41 ลานบาท ในปพ.ศ.2538 ใหเหลือ 19,028.48 ลานบาทในปพ.ศ.2547 

ดังนัน้ ไทยยังสามารถใหการอุดหนุนโดยใชมาตรการดังกลาวตอไปได แตจะเกนิกวาเพดานที่กาํหนดนี้ไมได 

 

 

 



 

4.1.2.6 การลดการอุดหนนุการสงออก 

 สมาชิกตองลดการอุดหนนุการสงออกลง ดังนี ้

 - ประเทศพฒันาแลว    ตองลดปริมาณสินคาเกษตรที่ไดใหการอุดหนนุสงออกลงรอยละ 21 และลด

จํานวนเงนิอุดหนนุลงรอยละ 36 ภายใน 6 ป 

 - ประเทศกาํลังพัฒนา    ตองลดปริมาณทีใ่หการอุดหนนุการสงออกลงรอยละ 147 และลดจํานวนเงนิ

อุดหนนุลงรอยละ 24 ภายใน 10 ป 

 สมาชิกตองไมใหอุดหนนุเกินกวาที่ผูกพนัไว โดยใชยอดการอุดหนนุในปฐาน (พ.ศ. 2529-31) เปน

จุดเร่ิมตน และผูกพนัการอุดหนนุการสงออกเปนรายสินคา กลาวคือ สมาขิกไมสามารถใหการอดุหนนุการ

สงออกกับสินคาในปฐานได แตก็มีขอยกเวนใหประเทศกําลังพัฒนากรณีที่ 

ไมเคยไดรับการอุดหนนุการสงออกเพื่อลด (1) ตนทนุตลาดที่รวมถึงตนทุนในการปรับปรุงคุณภาพสินคาและ

การขนสงระหวางประเทศ ฯลฯ และ(2) ตนทนุดานการขนสงภายใน 

พันธกรณขีองสมาชิก WTO ที่สาํคัญ 

 สหภาพยุโรป( 15 ประเทศ) ตองลดการอุดหนนุการสงออกลงจาก 11,638.20 ลาน  

ECU (465,528 ลานบาท) ในป 2538 เหลือ 7,448.40 ลาน ECU (297,936 ลานบาท) ในป 2543 โดย

ครอบคลุมสินคาจํานวน 20 รายการ ที่สําคัญ ไดแก ขาว ขาวสาลี น้าํมันมะกอก น้าํตาล เนย เนื้อไก ผัก และ

ผลไม เปนตน 

 สหรัฐฯ ตองลดการอุดหนนุการสงออกลงจาก 929 ลานเหรียญสหรัฐฯ (35,302 ลานบาท) ในป 2538 

เหลือ 594 ลานเหรียญสหรัฐฯ (22,572 ลานบาท) ในป 2543 โดยครอบคลุมสินคาจํานวน 13 รายการ ที่

สําคัญ ไดแก ขาว เนื้อไก ไข เนื้อวัว ขาวสาลี และผลไม เปนตน 

 ญ่ีปุนไมมีการอุดหนนุสงออกในปฐาน จึงไมสามารถใหการอุดหนุนการสงออกได 

 ไทยเนื่องจากในปฐานไทยไมไดใหการอุดหนุนการสงออกสินคาเกษตร ไทยจึงไมสามารถใหการ

อุดหนนุการสงออกนี้ได 

4.2 พันธกรณีเรื่องสนิคาเกษตรของไทย ภายใตขอตกลงเขตการคาเสร ี

 เขตการคาเสรี (Free Trade Agreement : FTA) เปนขอตกลงระหวางประเทศต้ังแต 2 ประเทศข้ึนไป 

โดยมีเปาหมายที่จะลดอุปสรรคการคาระหวางกันใหเหลือนอยที่สุด เพื่อใหเกิดการคาและการแขงขันโดยเสรี  

 วัตถุประสงคหลักของการทํา FTA ก็เพื่อสะทอนแนวคิดสําคัญทางเศรษฐศาสตรที่วา “ประโยชนจาก

การคาระหวางประเทศจะเกิดสูงสุดเมื่อประเทศตางๆ ผลิตสินคาที่ตนมีตนทนุในการผลิตตํ่าที่สุดเมื่อ

เปรียบเทยีบกบัประเทศอ่ืนๆ แลวนาํสินคาเหลานั้นมาคาขายแลกเปล่ียนกนั” ซึ่งในปจจุบันประโยชนสูงสุด

ดังกลาวจะเกดิข้ึนไมได หากมีการเก็บภาษีขาเขาและมกีารใชมาตรการกีดกันทางการคาตางๆ ซึ่งสงผล

บิดเบือนราคาที่แทจริงของสนิคาและทําใหการคาขายไมเปนไปอยางเสรีและมีประสิทธิภาพ พรอมกนันี ้FTA 



 

ยังถือเปนเคร่ืองมือทางการคาสําคัญที่ประเทศตางๆ สามารถใชเพื่อขยายโอกาสในการคา สรางพนัธมิตรทาง

เศรษฐกิจ พรอมๆกับเพิ่มความสามารถในการแขงขันดานราคาใหแกสินคาของตน เนื่องจากสินคาที่ผลิตใน 

FTA จะถกูเกบ็ภาษีขาเขาในอัตราที่ตํ่ากวาสินคาที่ผลิตในประเทศอ่ืนๆ ที่ไมใชสมาชิก FTA จึงทําใหสินคาที่

ผลิตภายในกลุมไดเปรียบในดานราคากวาสินคาจากประเทศนอกกลุม 

  ปจจุบันประเทศตางๆพยายามขยายขอบเขตของFTA ใหครอบคลุมดานบริการ อาท ิบริการทองเทีย่ว 

การรักษาพยาบาล การส่ือสาร การขนสง ฯลฯ พรอมกับความรวมมือในดานตางๆ เชน การลงทนุ การคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา และการอํานวยความสะดวกทางการคาดวย 

 ประเทศไทยไดลงนามในขอตกลงเขตการคาเสรี หรือ FTA ฉบับแรกกบักลุมประเทศอาเซียน หรือที่

เรียกวา AFTA (ASEAN Free Trade Area) มีผลบังคับใชต้ังแตป 2535 

 ปจจุบันการเจรจา FTA ของไทยไดดําเนนิการแลวกับ 8 ประเทศ ไดแก จีน นวิซีแลนด บาหเรน ญ่ีปุน 

เปรู สหรัฐฯ อินเดีย และออสเตรเลีย และกับ 1 กลุมเศรษฐกิจ BIMST-EC โดยเหตุผลสําคัญเพื่อรักษา

สถานภาพและศักยภาพในการสงออกของไทยโดยการขยายโอกาสในการสงออกและเพิ่มความสามารถในการ

แขงขันดานราคาของสินคาไทยทั้งในตลาดสําคัญในปจจุบัน (เชน สหรัฐฯ ญ่ีปุน อาเซียน) และตลาดใหมๆ ที่มี

ศักยภาพ (เชน จนี อินเดีย ออสเตรเลีย BIMST-EC) นอกจากนี้ไทยยังจัดทํา FTA กับประเทศที่จะเปนประตู

การคาสูภูมิภาค (Gateway) อ่ืนๆ ของโลก(เชน บาหเรน เปรู) และอยูระหวางการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอม

ในการเจรจา FTA กับสมาคมการคาเสรีแหงยุโรป(European Free Trade Association: EFTA) เม็กซิโก 

เกาหลี และกลุมประเทศ Mercosur ดวย 

 ณ ส้ินป 2550 ประเทศไทยไดมีการเจรจาจัดต้ังเขตการคาเสรีแลว กับ 13 ประเทศ /กลุมประเทศคู

เจรจาประกอบดวย 7 ประเทศ และ 6 กลุมประเทศ สามารถสรุปสถานการณการเจรจาไดเปน 4 กลุม ดังนี ้

 กลุมที ่1 เจรจาเสร็จสมบูรณและลงนามกรอบความตกลงแลว ม ี2 คูเจรจา คือ 

- ไทย-ออสเตรเลีย 

- ไทย-นวิซีแลนด 

  กลุมที ่2 เจรจาเสร็จบางสวนและลงนามกรอบความตกลงเสร็จบางสวนแลว ม ี4 คูเจรจา คือ  

- อาเซียน-จีน (ไทย-จีน) 

- ไทย-อินเดีย 

- ไทย-เปรู 

- ไทย-บาหเรน 

  กลุมที ่3 เจรจาเสร็จสมบูรณและลงนามกรอบความตกลงแลวแตยังไมมีผลบังคับใช 

 มี 1 คูเจรจา คือ 

- ไทย-ญ่ีปุน (โดยมีผลบังคับใชแลวต้ังแต 1 พ.ย. 2550) 



 

  กลุมที ่4 อยูระหวางการเจรจา ม ี6 คูเจรจา คือ 

- ไทย-สหรัฐอเมริกา 

- ไทย-EFTA (สวิสเซอรแลนด นอรเวย ไอซแลนด และลิกเทนสไตน) 

- อาเซียน-เกาหลี 

- อาเซียน-ออสเตรเลีย-และนวิซีแลนด 

- BIMST – EC 

( ไทย บงักลาเทศ อินเดีย-ศรีลังกา-เมียนมาร-เนปาล-และภูฎาน) 

- อาเซียน-ญ่ีปุน 

  สถานการณการคาระหวางไทยกับประเทศคูเจรจา FTA ในชวง มกราคม-พฤศจิกายน 2551 ประเทศ

ไทยมีมูลคาการสงออกไปสหรัฐอเมริกามากที่สุด 606,520 ลานบาทคิดเปนรอยละ 28.94 ของมูลคาการ

สงออกทัง้หมด รองลงมาคือ ญ่ีปุน จนีและออสเตรเลีย โดยมีมูลคาการสงออกที่ 574,070  462,367 และ 

182,079 ลานบาทตามลําดับ คิดเปนรอยละ 28.49, 26.96, 21.72 และ8.55 ของมูลคาการสงออก ตามลําดับ   

สวนการนาํเขาประเทศไทยไดนําเขาส้ินคาจากประเทศญ่ีปุนมากที่สุด 907,902 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

42.55 ของมูลคาการนาํเขาทั้งหมด รองลงมาคือ จีน สหรัฐอเมริกา บมิสเทค และออสเตรเลีย โดยมีมูลคาการ

นําเขาที ่518,154.14 ,296,789 ,148,606 และ120,448 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 24.28,13.91,6.96 และ 

5.65 ตามลําดับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่ 37 การคาระหวางไทยกับประเทศคูเจรจา FTA ป พ.ศ. 2550 (ม.ค.-พ.ย.) 

สงออก นําเขา 
ประเทศ 

มูลคา(ลานบาท) รอยละ มูลคา(ลานบาท) รอยละ 

ออสเตรเลีย 182,079.49 8.55 120,488.29 5.65 

นิวซีแลนด 19,640.36 0.92 12,034.27 0.56 

อินเดีย 84,757.54 3.98 66,571.36 3.12 

จีน 462,367.03 21.72 518,154.14 24.28 

ญี่ปุน 574,070.20 26.96 907,902.70 42.55 

สหรัฐฯ 606,520.75 28.49 296,789.45 13.91 

เปรู 3,386.92 0.16 2,985.47 0.14 

บาหเรน 3,038.12 0.14 3,394.02 0.16 

บิมสเทค 141,264.59 6.63 148,606.78 6.96 

เอฟตา 51,742.72 2.43 56,986.50 2.67 

รวม 2,128,867.72 100.00 2,133,912.98 100.00 

ที่มา : กรมศุลกากร 2550 

 สําหรับความเปนมาและความคืบหนาในการทาํขอตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศคูคาสําคัญในเร่ือง

สินคาเกษตรบางประเทศ เปนดังนี ้

 
4.2.1 ความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thailand – Australia Free Trade Agreement : TAFTA) 
  ความเปนมา 
 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2002 นายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียประกาศใหมกีาร

เจรจาเพื่อจัดทําความตกลงการคาเสรีระหวางสองประเทศ โดยเร่ิมเจรจาเม่ือเดือนสิงหาคม 2002 กรอบการ

เจรจาครอบคลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจทุกดานทัง้การเปดเสรีดานการคาสินคา บริการ การลงทนุ รวมทัง้

ความรวมมือทางเศรษฐกิจสาขาตาง ๆ และไดจัดทําความตกลงเสร็จในเดือนมนีาคม 2004 
 
 
 
 
 



 

การลงนามความตกลง 
 - รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไทยและรัฐมนตรีการคาออสเตรเลียไดลงนามความตกลงการคาเสรี

ไทย-ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2004 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2005 โดยมีสาระสําคัญ 

ดังนี ้

1. การเปดตลาดสินคา 

  - ออสเตรเลียลดภาษีเหลือ 0% ในวันที่ความตกลงมีผลบังคับใชประมาณ 83% ของรายการสนิคา 

สวนที่เหลือจะทยอยลดภาษเีหลือ 0% ภายใน 10 ป (2015) มีการใชมาตรการปกปองพิเศษ (Special 

Safeguards: SSG) 4 สินคา 

  - ไทยลดภาษีเหลือ 0% ในวนัที่ความตกลงมีผลบังคับใชประมาณ 49% ของรายการสินคา สวนที่

เหลือจะทยอยลดภาษีเหลือ 0% ภายใน 20 ป (2025) มีการใชมาตรการปกปองพิเศษ 23 สินคา และใหโควตา

เฉพาะสําหรับออสเตรเลีย 8 สินคา  

 2. การคา บริการ และการลงทนุ 

  - ออสเตรเลียเปดตลาดบริการใหไทยเพิ่มจากที่เปดใน WTO และใหเขาไปลงทนุในธุรกิจทุก

ประเภทได 100% ยกเวนกิจการที่มีผลกระทบตอความมัน่คง รวมทัง้ผอนคลายเงื่อนไขการเขาไปทาํงานใน

ออสเตรเลีย 

  - ไทยใหออสเตรเลียถือหุนไดมากข้ึน (ไมเกิน 60%) ในบางธุรกจิซ่ึงสวนใหญเปนธุรกิจขนาดใหญ 

ใชเงินลงทนุสูง และเปนประโยชนตอการพฒันาประเทศ รวมทัง้ผอนคลายเงื่อนไขการเขามาทํางานในไทย 

 3. กฎวาดวยแหลงกําเนดิสินคา 

  ใชหลัก Wholly-Obtained หรือ Specific Rules ( กฎการเปล่ียนพิกัด การเกิดปฏิกิริยาเคม ีกฎ

สัดสวนมูลคาวัตถุดิบภายในประเทศ)  

 4. ความรวมมอืดานการคา 

  เพื่อใหการคาระหวางกันมีความคลองตัวมากข้ึน เชน ดานมาตรการสขุอนามัย ซึ่งมกีารจัดต้ัง

คณะกรรมการเพื่อแกไขปญหา โดยกาํหนดแผนงานและกรอบระยะเวลาที่แนนอน รวมทัง้ความรวมมือดานพธิี

การศุลกากร พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทรัพยสินทางปญญา และนโยบายการแขงขัน เปนตน 

 5. การทบทวนและการติดตามผลการดําเนินการ 

  มีการจัดต้ังคณะกรรมาธิการรวม FTA ไทย-ออสเตรเลีย เพื่อทบทวนและติดตามผลการ

ดําเนนิงานภายใตความตกลงฯ 

สถานะลาสุด จากการประชุมคณะกรรมาธิการรวมฯ คร้ังที่ 1 มีข้ึนเมือ่วันที่ 1 ธันวาคม 2005 ณ 

กรุงเทพฯ สรุปไดดังนี้ 

 1. ทั้งสองฝายเห็นวา FTA มสีวนทําใหการคาระหวางกันขยายตัวเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 50 ทั้งยัง

สนับสนนุความรวมมือและแกไขปญหาดานตาง ๆ โดยเฉพาะดานสุขอนามัย ซึง่เปนอุปสรรคสําคัญในการ



 

สงออกผักและผลไมไทยไปยังออสเตรเลียไดแลว และออสเตรเลีย โดยขณะนี้ไทยสามารถสงออกลําไย ล้ินจี่ 

และมังคุดไปออสเตรเลียไดแลว และออสเตรเลียจะดําเนินการในสินคาอ่ืน ๆ เชน ทุเรียน และมะมวงตอไป 

 2. ไทยไดชวนออสเตรเลียเขามารวมลงทุนดานปศุสัตวและผลิตภัณฑนม เพื่อเสริมสรางศักยภาพดาน

ปศุสัตวของไทยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 

 3. ตกลงจัดต้ังคณะทํางานดานการเปดตลาดสินคา เพื่อพิจารณาเรงลดภาษีในรายการอ่ืน ๆ และ

พิจารณาการเจรจาการคาบริการและการลงทนุเพิม่เติม 

   - ปจจุบันออสเตรเลียอนุญาตใหนําเขาสินคาจากไทยไดแลว 6 รายการ ไดแก มังคุด ลําไย ล้ินจี ่

สับประรด ทุเรียน แกะเปลือก  และปลาสวยงาม และอยูระหวางดําเนินการ ไดแก สมโอ ทเุรียนทั้งผล มะมวง 

เนื้อไก กุง และเปด ทัง้นี้ ออสเตรเลีย ไดยอมรับขอเสนอของไทยทีเ่สนอใหกุงสุกตองตมที่อุณหภูมิ 70 องศา

เซลเซียส ในเวลาอยางนอย 11 วินาท ีสวนกุงดิบยงัอยูระหวางการเจรจา 

   - จะจัดใหมกีารประชุมระดับรัฐมนตรีและนาํนักธุรกิจของทั้งสองฝายมาพบกนั เพื่อโอกาสในการ

ขยายการคาและการลงทนุระหวางกัน แตขณะนี้ยังไมมกีําหนดเวลาทีแ่นนอน 

   - การสงออกสนิคาที่มีมาตรการปกปองพิเศษ (SSG) ของไทยไปยงัออสเตรเลีย 

    1) ปลาทนูากระปอง โควตาป 2550 จํานวน 23,556,230 กิโลกรัม อัตราภาษี 0% ไทยสงออก

ไปออสเตรเลียครบปริมาณโควตาต้ังแต 18 กันยายน 2007  

    2) สับปะรดกระปอง โควตาป 2550 จํานวน 6,706,725 ลิตร อัตราภาษี 0% ไทยสงออกไป

ออสเตรเลียครบปริมาณโควตาต้ังแต 8 ตุลาคม 2007 

 ทั้งนี้ ออสเตรเลียจะเก็บภาษีนําเขาปลาทนูากระปองและสับประรดกระปอง ในอัตราปกติ คือรอยละ 5 

ต้ังแต 18 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2007 และในป 2008 ปริมาณในโควตา อัตราภาษีจะเปน 0% และต้ังแตป 

2009 ไทยจะสามารถสงออกไดไมจํากัดในอัตราภาษี 0%  ออสเตรเลียจะเปนเจาภาพจัดการประชุม

คณะกรรมาธิการรวมฯ คร้ังที่ 2 ในเดือนกนัยายน  2007 แตการประชุมไดเล่ือนออกไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2.2 ความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดระหวางไทย-นิวซีแลนด 
(Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership Agreement: TNZCEP) 

ความเปนมา 
 ในระหวางการประชุมผูนําเอเปค คร้ังที ่11 ณ กรุงเทพฯ เมื่อวนัที ่17-21 ตุลาคม 2003 ผูนําไทยและ

นิวซีแลนดไดเห็นชอบใหจัดทําการศึกษารวมความเปนไปไดในการทาํความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนทาง

เศรษฐกิจที่ใกลชิดยิ่งข้ึน (CEP) ระหวางไทย-นิวซีแลนด และเหน็ชอบใหเร่ิมการเจรจาในเดือนเมษายน 2004 

โดยเร่ิมเจรจาจัดทําความตกลงฯในเดือนพฤษภาคม 2004 กรอบการเจรจาครอบคลุมความรวมมือทาง

เศรษฐกิจทกุดาน ทัง้การเปดเสรีดานการคาสินคา บริการ การลงทนุ รวมทัง้ความรวมมือที่เกี่ยวของกับการคา 

(ใชความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียเปนพืน้ฐานสําหรับการเจรจา) และสามารถสรุปผลการเจรจาไดใน

เดือนพฤศจกิายน 2004 
การลงนามความตกลง 

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไทยและนิวซีแลนดไดลงนามความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนทาง

เศรษฐกิจที่ใกลชิดระหวางไทย-นิวซีแลนด โดยมผูีนําของทัง้สองประเทศเขารวมเปนสักขีพยาน เมื่อวันที่ 19 

เมษายน 2005 ความตกลงมีสาระสําคัญ ดังนี ้

 1. การเปดตลาดสินคา 

  - นิวซีแลนดลดภาษีเหลือ 0% ในวนัที่ความตกลงมีผลบังคับใชประมาณ 79% ของรายการสินคา 

สวนที่เหลือจะทยอยลดภาษเีหลือ 0% ภายใน 10 ป (2015) 

  - ไทยลดภาษีเหลือ 0% ในวนัที่ความตกลงมีผลบังคับใชประมาณ 54% ของรายการสินคา สวนที่

เหลือจะทยอยลดภาษีเหลือ 0% ภายใน 20 ป (2020) มีการใชมาตรการปกปองพิเศษ 23 สินคา และใหโควตา

เฉพาะสําหรับนิวซีแลนด 4 สินคา  

 2. การคา บริการ และการลงทนุ 

  - กําหนดใหมกีารเจรจาเปดตลาดการคาบริการภายใน 3 ป หลังจากความตกลงมีผลใชบังคับ 

  - เปดเสรีการลงทนุนอกภาคบริการโดยใหเขาไปลงทนุในธุรกิจบางประเภทได 100%  

 3. กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา 

  ใชหลัก Wholly-Obtained หรือ Specific Rules ( กฎการเปล่ียนพิกัด การเกิดปฏิกิริยาเคม ีกฎ

สัดสวนมูลคาวัตถุดิบภายในประเทศ)  

 4. ความรวมมอืดานการคา เชน มกีารจัดต้ังคณะกรรมาการเพื่อแกไขปญหาดานมาตรการสุขอนามัย

เปนการเฉพาะ รวมทั้งความรวมมือดานพิธีการศุลกากร พาณิชยอิเล็กทรอนกิส ทรัพยสินคาทางปญญา และ

นโยบายการแขงขัน เปนตน 

  

 



 

5. การทบทวนและการติดตามผลการดําเนินการ 

 มีการจัดต้ังคณะกรรมาธิการรวม FTA ไทย-นิวซีแลนด เพื่อทบทวนและติดตามผลการดําเนินงาน

ภายใตความตกลงฯ 
สถานะลาสุด 

 จากการประชุมคณะกรรมาธิการรวมฯ คร้ังที ่1 มีข้ึนเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2006 ณ กรุงเทพฯ โดยมี

ผูแทนภาคเอกชนของทั้งสองฝายเขารวมแลกเปล่ียนความเห็นดวย ผลการประชุมสรุปได ดังนี ้

 1. ทัง้สองฝายเห็นวาผลของความตกลงฯ เปนทีน่าพอใจ มูลคาการคาสองฝายขยายตัวเพิ่มข้ึนจาก

ระยะเดียวกันของปกอนรอยละ 29 และมีโอกาสในการขยายการคาและการลงทนุระหวางกันได โดยเหน็ถึง

แนวทางในการที่จะรวมลงทนุโดยไทยเปนฐานการผลิต (Production base) ผลิตสินคาเพื่อสงออกไปประเทศที่

สามในภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย เชน จีน อินเดีย 

 2. ขณะนี ้ลําไย ล้ินจี่ มงัคุด ทุเรียนแกะเปลือก และขิงสดของไทยสามารถสงออกไปนิวซีแลนดไดแลว 

และนิวซีแลนดกําลังเรงดําเนินการตรวจสอบดานแมลงศัตรูพืช สําหรับทุเรียนสดทัง้ลูก หนอไมฝร่ัง มะพราว

ออน และถ่ัวลันเตา 

 3. นวิซีแลนดเปนประเทศทีม่ีศักยภาพและประสบการณในการผลิตสินคาปศุสัตว และผลิตภัณฑนม 

ฝายไทยจึงเสนอโครงการความรวมมือดานการปศุสัตว นม และผลิตภัณฑนม 6 โครงการ ไดแก โครงการ

ถายทอดเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรม โครงการความรวมมือทางธุรกจิระหวางสหกรณไทยกับนิวซีแลนด 

โครงการฟารมโคนม โครงการสรางความเขมแข็งใหแกสหกรณโคนม และโครงการความรวมมือดานโคเนื้อ 

โดยนวิซีแลนดรับที่จะพิจารณาโครงการดังกลาว 

 - นิวซีแลนดเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการรวมฯ คร้ังที่ 2 ในเดือนตุลาคม 2007 แตการ

ประชุมไดเล่ือนออกไป 

 
4.2.3 เขตการคาเสรีอาเซียน-จีน (Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-
operation between ASEAN and China) 

ความเปนมา 
 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2001 ผูนําอาเซียน-จีน ไดเห็นชอบใหมีการจัดต้ังคณะเจรจา อาเซียน-จีน 

(Trade Negotiation :TNC) เพื่อจัดทาํกรอบความตกลงความรวมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ทีจ่ะใชเปน

พื้นฐานในการจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน ที่สมบูรณภายใน 10 ป ซึ่งตอมา TNC ไดสรุปผลการ

เจรจาและจัดทําความตกลง ซึง่ไดรับความเหน็ชอบจากผูนําอาเซียน-จีน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน 

(ASEAN-China Summit) คร้ังที่ 8 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2002 
 
 



 

กรอบการเจรจา (Framework Agreement : FA) 
  - ครอบคลุมความสัมพนัธทางเศรษฐกิจในทกุดาน การเจรจาแบงเปน 

  - การเปดเสรีดานการคาสินคา 

  - การเปดเสรีดานการคาบริการ และการลงทุน 

  - ความรวมมอืดานเศรษฐกจิตาง ๆ 
 กลไกการเจรจา 
   จัดต้ัง TNC เปนเวทหีารือระหวางอาเซียนกับจีน โดยไทยเปนประธานฝายอาเซียน และจัดต้ัง 

ASEAN Trade Negotiation Group (TNG) เปนเวทปีระชุมหารือระหวางสมาชิกอาเซียน 
การดําเนนิการ 

   - การเปดเสรีทางการคาสินคา (ที่มีผลบังคับใชแลว) 

   - ผูนําไทยและจีนไดเหน็ชอบใหไทยกบัจีนเร่ิมลดภาษีระหวางกันในสินคาเกษตรพกิดั 07-08 (ผัก

และผลไม) ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2003 ภายใตกรอบ Early Harvest อาเซียน-จีน หรือ 3 เดือนกอนประเทศ

สมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆ 

   การเปดเสรีการคาสวนแรก (Early Harvest)  

  ในสินคาพิกัด 01-08 และสินคาเฉพาะ (Specific products) อีก 2 รายการ คือถานหิน 

แอนทราไซดและถานหนิโคก/เซมโิคก ต้ังแตวันที ่1 มกราคม 2004 โดยประเทศอาเซียนเดิม 6 ประเทศและจีน 

ลดภาษีลงเหลือ 0% ในป 2006 สวนอาเซียนใหมยืดหยุนไดถึงป 2010 

   การเปดเสรีการคาสินคาทั่วไป 

   ไดจัดทําความตกลงวาดวยการคาสินคา (Agreement on Trade in Goods) โดย  

  1. สินคาปกติ    เร่ิมลดภาษต้ัีงแตวันที่ 20 มกราคม 2005 และลดลงเหลือ 0% ภายในป 2010  

  2. สินคาออนไหว   จะเร่ิมลดภาษีในป 2012 และจะลดภาษีเปน 0-5% ในป 2018 

  3. สินคาออนไหวสูง    จะคงอัตราภาษีไวไดถึงป 2015 จงึจะลดภาษีมาอยูที่ไมเกิน 50%  
  กฎวาดวยแหลงกาํเนิดสนิคา 
  1. สินคาเกษตรพื้นฐาน   ใชหลัก Wholly-Obtained หรือ Specific Rules 

  2. สินคาอ่ืน ๆ มูลคาของวัตถุดิบที่ใชภายในประเทศ ไมตํ่ากวา 40% โดยนํามูลคาของวัตถุดิบจาก

ประเทศสมาชกิมารวมกนัไว 

  3. กฎแหลงกาํเนิดสินคาเฉพาะ (Product Specific Rules : RPS) สําหรับบางสินคา 
สถานะลาสุด 

   การประชุมคณะเจรจาการคาอาเซียน-จีน ควบคูไปกับคณะทํางานดานการคาบริการ (WGS) 

คณะทํางานดานการลงทุน (WGI) และคณะทํางานดานกฎวาดวยแหลงกําเนนิสินคา (WGROO) ระหวางวนัที ่

27 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2007  ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน สรุปสาระสําคัญไดดังนี ้



 

 1. การเปดเสรีดานการคาสินคา 

  - การ Notify ความตกลงฯระหวางอาเซียนและจีนตอ WTO สํานกังานเลขาธิการอาเซียนยงัไมได

ตอบคําถาม เนื่องจากมีขอมูลไมเพียงพอ 

  - การเจรจาลด/เลิกมาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี ใหสํานกัเลขาธิการอาเซยีนสงขอมูล 

NTMs ที่อาเซยีนและจีนไดแลกเปล่ียนกนัใหกับทุกประเทศสมาชิกเพือ่ตรวจสอบ 

  - การมีผลใชบงัคับ HS 2007 ประเทศที่ใชบังคับ HS 2007 แลว ไดแก ไทย จนี พมา สิงคโปร 

อินโดนีเซยี สวนสมาชิกอาเซียนที่เหลืออยูระหวางดําเนินการ 

  - ความรวมมอืดานศุลกากร ใหมีการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางกันอยางสม่ําเสมอและใหมีการเพิ่ม

รายช่ือเจาหนาที่ใน Focal Point เพื่อใหการติดตอประสานงานสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

  - การจัดต้ังคณะทํางานความรวมมือทางเศรษฐกิจที่ประชุมเหน็ชอบใหจัดต้ังคณะทาํงานความ

รวมมือทางเศรษฐกิจ และจะมีการประชุมคร้ังแรกในการประชุม TNC คร้ังหนา 

 2. การเจรจาการคาบริการ 

  - การใหสัตยาบันความตกลงการคาบริการอาเซียน-จีน และอาเซียนทกุประเทศ  

(ยกเวนอินโดนีเซีย กัมพูชา และฟลิปปนส) แจงวาไดใหสัตยาบันแลว สวนอีก 3 ประเทศแจงวา จะแลวเสร็จใน

เดือนธันวาคม 2007 

  - การ Notify ความตกลงฯแก WTO เวียดนามรับที่จะประสานในเร้ืองนี ้

  - การเจรจาเปดตลาดรอบสอง (Second Package) คาดวาจะสามารถสรุปขอตกลงไดภายใน

เดือนกรกฎาคม 2008 

 3. การเจรจาดานการลงทุน 

  จะมีการประชุมคณะทํางานดานการลงทุนภายในอาเซียนและระหวางอาเซียน-จีน ในชวง

กลางเดือนมกราคม 2008 

4.2.4 รางกรอบความตกลงวาดวยการจัดต้ังเขตการคาเสรีระหวางไทยกับอินเดีย 
(Framework Agreement for Establishing Free Trade Area between the Republic of India and 
Kingdom of Thailand) 

ความเปนมา 
 - พฤศจิกายน 2001 : จัดต้ังคณะเจรจารวมไทย-อินเดีย (Joint Negotiating Group: JNG) เพื่อจัดทํา

กรอบความตกลงเขตการคาเสรีไทย-อินเดีย (Framework Agreement) ซึ่งสามารถสรุปผลในเดือนกนัยายน 

2003 

 - 9 ตุลาคม 2003 : การลงนามความตกลงฯเพื่อจัดต้ัง FTA 
กรอบการเจรจา 

 ครอบคลุมความสัมพันธทางเศรษฐกิจในทุกดาน การเจรจาแบงเปน 3 สวน ไดแก 



 

 1. การเปดเสรีดานการคาสินคา 

  - การลดและยกเลิกภาษีสินคาบางดวย (Early Harvest Scheme: EHS) 82 รายการ ต้ังแต 1 

กันยายน 2004 และลดภาษีเปน 0% ในวนัที ่1 กนัยายน 2006 ครอบคลุมสินคา เชน เงาะ มงัคุด ทุเรียนลําไย 

อาหารทะเลกระปอง อัญมณี สวนประกอบเคร่ืองยนตพัดลม ตูเยน็ เปนตน 

  - ลด/ยกเลิกภาษีสินคานอกเหนือจาก EHS ภายในป 2010 โดยแบงการลด/ยกเลิกภาษีสินคาเปน 

2 ระยะ คือ สินคาทั่วไป (Normal Track) และสินคาออนไหว (Sensitive Track)  

 2. การคาบริการและการลงทุน 

 กําหนดใหเจรจาจัดทาํความตกลงเปดตลาดเสรีการคาบริการต้ังแต มกราคม 2004-มกราคม 2006 

กอนที่จะเจรจาเปดเสรีในสาขาที่ความพรอมตอไป 

 3. ความรวมมอืทางเศรษฐกจิ 

 ขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา และการลงทนุ ในสาขาที่เปนประโยชนรวมกัน เชน การ

ทองเที่ยว การสาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การเงินและการธนาคาร เปนตน 
 กลไกการเจรจา 
 ต้ังคณะกรรมการเจรจาเขตการคาเสรีไทย-อินเดีย (India-Thailand Trade Negotiating Committee: 

TNC) และคณะทํางาน (Working Group) กลุมตาง ๆ เพื่อเจรจารายละเอียดทางเทคนิคเฉพาะดาน 
แผนการเจรจา 

 - เรงเจรจาการเปดเสรีสินคาใหแลวเสร็จเพื่อใหความตกลงฯ มีผลบังคับใชภายในป 2006 

 - เจรจาความตกลงการคาบริการและการลงทนุใหแลวเสร็จภายในป 2006 
 สถานะลาสุด 
 1. มีการประชุมคณะกรรมการเจรจาการคาเสรี (TNC) ไทย-อินเดีย คร้ังที ่15 ระหวางวนัที ่20-21 

กันยายน 2007 ที่ประเทศอินเดีย ซึง่การเจรจาคอนขางประสบผลสําเร็จ รายการสินคาที่จะไดรับการลดภาษี

จาก 82 รายการในปจจุบนัเปนกวา 3,000 รายการ และคาดวาจะมีการลงนามความตกลงการคาสินคาไดใน

เร็ว ๆ นี ้

  - ขณะนี้ไทยและอินเดียหาขอสรุปการเจรจาเปดเสรีการคาสินคาในเบ้ืองตนไดแลว อยูระหวาง

ตรวจสอบถอยคําของความตกลงฯ และจดัทําตารางลดภาษี กอนเสนอคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติ

แหงชาติใหความเห็นชอบตอไป คาดวาขอตกลงการเร่ิมลดภาษีระหวางกนัจะมีผลบังคับใชไดในชวงตนป 

2008 ทั้งนี ้จะมีรายการสินคาที่มีความออนไหวสูงที่ทัง้สองฝายจะยงัไมนํามาลดภาษีเกือบ 500 รายการจาก

สินคาทั้งหมด 5,000 รายการ โดยสินคาออนไหวของอินเดีย เชน ส่ิงทอ       ยานยนต สินคาเกษตรบางชนิด 

สวนสินคาออนไหวของไทย เชน ส่ิงทอบางชนิด สวนประกอบรถยนต และเหล็ก 

 2. มีการประชมุคณะกรรมการเจรจาเขตการคาเสรี (TNC) ไทย-อินเดีย คร้ังลาสุดทีไ่ทยเปนเจาภาพ 

ระหวางวันที่ 31 มกราคม-1 กุมภาพันธ 2008 ในสวนของการตรวจทานรางความตกลงการคาสินคามีความ



 

คืบหนาไปพอสมควร และไดเห็นชอบรางขอบทของกฎวาดวยแหลงกาํเนิดสินคาแลว แตในสวนของการลด

ภาษีศุลกากรของสินคา ซึ่งเปนแกนสําคัญของ FTA ยังไมเสร็จสมบูรณ เนื่องจากอินเดียขอร้ือบัญชีรายการ

สินคาลดภาษีที่ไดเคยตกลงรวมกันไปแลวต้ังแตเดือนกันยายนปที่ผานมา โดยอางผลการวิเคราะหของตนที่ชี้

วา มูลการการเปดตลาดของอินเดียและไทยไมสมดุลกัน เพราะภาษีนาํเขาสินคาของไทยสวนใหญตํ่ากวารอย

ละ 5 ทําใหอินเดียไมไดรับประโยชนเพิ่มมากข้ึนเทาที่ควร จึงขอใหไทยเพิ่มมูลคาการเปดตลาดใหอินเดีย สวน

อินเดียจะยายสินคาบางสวนใหเปนสินคาออนไหวเพราะผูประกอบการไมพรอมลดเปน 0% 

 - การขอเปล่ียนแปลงรายการสินคาลดภาษีที่ไดตกลงกนัไปแลวคอนขางสรางความลําบากใจใหฝาย

ไทยที่จะตองถอยหลังกลับไปหารือภายในประเทศอีก และทําใหการเจรจาไทย-อินเดียยึดเยื้อออกไปอีก 

4.2.5 ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุน (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: 
JTEPA) 
 ความเปนมา 
 ในระหวางการประชุม Boao Forum for Asia ณ มณฑลไหหลํา สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 12 

เมษายน 2002 ผูนําของไทยและญ่ีปุนไดเห็นชอบใหมกีารจัดต้ังคณะทํางานพนัธมติรทางเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุน 

(Working Group on Japan-Thailand Economic partnership : JTEP) เพื่อผลักดันความรวมมือดานการคา 

การลงทุน รวมทั้งการจัดทําความตกลงการคาเสรีระหวางไทย-ญ่ีปุน ซึง่หลักจากทีท่ัง้สองฝายสามารถยกราง

รายงานเสนอแนวทางความรวมมือใน 21 สาขา ในเดือนพฤศจิกายน 2003 ผูนําของทั้งสองประเทศจึงได

เห็นชอบใหเร่ิมเจรจาหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุน (Japan-Thailand Closer Economic Partnership : JTEP) 

อยางเปนทางการในระหวางการประชุม ASEAN-Japan Commemorative Summit ณ กรุงโตเกยีว ประเทศ

ญ่ีปุน เมื่อวันที่ 11 ธนัวาคม 2003 
 กรอบการเจรจา 
 - ครอบคลุมความสัมพนัธทางเศรษฐกิจทกุดาน โดยมกีารเปดเสรีทั้งดานสินคา บริการ และการลงทุน 

รวมทัง้ความรวมมือในสาขาตาง ๆ  

 - การเจรจาแบงออกเปนการคาสินคา (การคาสินคา กฎวาดวยถิน่กําเนิดสินคา พธิกีารศุลกากร 

การคาไรกระดาษ การยอมรับมาตรฐานรวมกนั) การลงทุน/บริการ (การคาบริการ การลงทนุ การเคล่ือนยาย

บุคคลธรรมดา) ทรัพยสินทางปญญา การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ นโยบายการแขงขัน ความรวมมือ (เกษตรและ

ปาไม การศึกษาและทรัพยากรมนษุย บรรยากาศการลงทุน การบริการการเงิน ICT วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี SMES การทองเที่ยว การสงเสริมการคาและการลงทุน) การระงับขอพิพาท และบทบัญญัติทั่วไป 
 กลไกการเจรจา 
 - จัดต้ัง Working Group เพือ่เตรียมการสาํหรับการเจรจาจัดทาํความตกลง JTEPA ซึ่งรวมถงึ FTA 

ดวย โดยกระทรวงพาณิชยไดรับมอบหมายใหดําเนนิการในเร่ืองการเปดเสรีการคาสินคา บริการ และการลงทุน 

การยุติขอพพิาท ความรมมอืดานนโยบายการแขง ทรัพยสินทางปญญา และการคาผานส่ืออิเล็กทรอนกิส 



 

 - จัดต้ังคณะทาํงานเฉพาะกจิวาดวยความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุน เพื่อเรงรัดการดําเนนิการ

ใหมีความกาวหนา 
 แนวทางการเจรจา 
 - ใช Japan-Singapore Economic Partnership Agreement (JSEPA) เปนพื้นฐาน 

 - สอดคลองกบักฎเกณฑของ WTO และยอมรับหลักการที่มุงใหเกิดผลประโยชนรวมกัน รวมทั้งให

ความยืดหยุนแกไทยเนื่องจากความแตกตางของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และคํานงึถงึสาขาที่มีความ

ออนไหวของแตละประเทศ 
 สถานะลาสุด 
 - ไดมีการลงนามความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2007 โดย

นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศ และความตกลงมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 พฤศจกิายน 2007 เปนตนไป 

 - สาระสําคัญของความตกลง JTEPA คือ 

  การคาบริการ   โดยจะลด/ยกเลิกภาษีมากกวา 90% ของรายการสินคาและมูลคาการนาํเขาและมี

มาตรปกปองสองฝายในกรณีที่การลด/เลิกภาษีกอใหเกดิความเสียหายตออุตสาหกรรมภายในประเทศ 

  การคาบริการ  ไทยสามารถไปลงทนุเปดกจิการและทาํงานในญ่ีปุนไดมากข้ึนและงายข้ึนในหลาย

สาขา เชน บริการดานดูแลคนสูงอายุ/คนปวย บริการสปา บริการโรงแรม บริการ รานอาหาร บริการอูซอมรถ 

เปนตน และมีมาตรการปกปองฉุกเฉินซึ่งจะเร่ิมเจรจาใน 6 เดือน หลัง JTEPA มีผลบังคับใช 

  การลงทุน  ใหบริษัทไทย/คนไทยเขาไปลงทุนในทกุสาขา ยกเวน  อุตสาหกรรมผลิตยา 

อุตสาหกรรมอวกาศและยานอวกาศ อุตสาหกรรมผลิตน้าํมัน อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมการกระจาย

เสียง การทําเหมืองแร การประมง การเกษตร ปาไม และอุตสาหกรรมพื้นฐานที่เกี่ยวของ ทัง้นี ้สามารถแกไขขอ

ผูกพนัแบบถอยหลังได แตอาจตองมีการชดเชยหรือปรับขอผูกพันอ่ืน เพื่อใหประโยชนโดยรวมไมลดลง 
 กลไกการติดตามผล 
 มีการจัดต้ังคณะกรรมการรวม (ดูแลการปฏิบัติตามความตกลงฯ ในภาพรวม และพิจารณาขอเสนอ

แกไข) คณะอนุกรรมการรวม (ติดตามผลเฉพาะบท) และคณะอนุกรรมการพเิศษ (วาดวยความปลอดภัย

อาหาร และวาดวยความรวมมือระหวางสหกรณ) โดยกําหนดใหมีการทบทวนทัว่ไป (10 ป หรือกอนหนานัน้

ตามที่จะตกลง, การคาบริการ 3 ป หรือ 5 ป, การลงทนุ 5 ป) 

 โครงการความรวมมือในกรอบ JTEPA ทัง้ 7 โครงการ ไดแก โครงการความรวมมือเพื่อสนับสนุน

โครงการครัวไทยสูโลก โครงการอนุรักษพลังงาน โครงการเศรษฐกิจสรางมูลคา โครงการหุนสวนภาครัฐและ

เอกชน โครงการอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม โครงการอุตสาหกรรมเหล็ก และโครงการสถาบันพฒันา

ทรัพยากรมนษุยในอุตสาหกรรมยานยนต 
 
 
 



 

4.3 พันธกรณีที่ตองดําเนินการภายใตอุปสรรคทางการคา ที่มไิดอยูในรูปพกิัดศุลกากร 
(Non Tariff Barriers : NTB) 
 UNCTAD ไดแบงมาตรการกีดกันทางการคา ทีม่าในรูปแบบอ่ืนที่มิใชภาษีอากร ซึ่งหลากหลาย

ประเทศตางกาํหนดข้ึนมาเพื่อปกปองผลประโยชนของตน โดยมีกฎเกณฑขององคการคาโลกไมสามารถ

ครอบคลุมมาตรการตางๆเหลานั้นได ออกเปน 3 กลุม คือ 

4.3.1 กลุมมาตรการทางการคา เปนมาตรการที่มเีปาหมายในการคุมครองผูผลิตสินคาเพื่อการทดแทนการ

นําเขาจากตางประเทศ โดยมุงขจัดการแขงขันจากตางประเทศและชวยเหลือผูสงออกซึ่งอาจแบงออกไดเปน  2 

กลุมคือ 

 4.3.1.1 มาตรการที่ใชควบคุมปริมาณการคา ซึ่งไดแก 

   - การหามนําเขา (import prohibition) 

   - การกาํหนดโควตา (quota) สินคาโดยการจํากัดปริมาณสินคานาํเขาภายในประเทศซ่ึงอาจ

กระทาํไดหลายวิธ ีเชนกําหนดโควตาทั่วไปหรือเลือกเปนรายปะเทศโดยจัดสรรใหแตละประเทศในปริมาณที่

แตกตางกนัไป 

   -การออกใบอนุญาตการนาํเขา (import licensing) ในกรณีการใหโควตานาํเขาซ่ึงการออก

ใบอนุญาตนี้จะอยูในดุลพนิจิของหนวยงานที่มีอํานาจ 

   - การจํากัดการสงออกโดยความสมัครใจ (voluntary export restraint) ซึ่งเปนกรณีที่ประเทศ

ผูสงออกสินคาจํากัดปริมาณการสงออกเอง แตมักเปนผลจากการกดดันจากอีกฝายหนึ่ง มิใชดวยความเต็มใจ 

   - การคาของรัฐ (state trading) ซึ่งครอบคลุมมาตรการตางๆที่รัฐเขามาแทรกแซงกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ โดยเฉพาะโดยอาศัยรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานที่ไดรับเอกสิทธิของรัฐ เพื่อหารายไดใหรัฐ หรือเพื่อ

รักษาเสถยีรภาพทางราคา รวมถงึหนวยงานของรัฐทีม่ีหนาที่จัดซื้อสินคา (Government procurement) ซึ่งเนน

สินคาในประเทศแมวาสินคานาํเขาจะมีราคาและคุณภาพที่ดีกวาก็ตาม 

 4.3.1.2 มาตรการที่เกี่ยวกับตนทนุและราคาสินคา ซึ่งรวมถึงมาตรการตางๆ ดังนี ้

   - การใหผลประโยชนทางภาษี (tax benefit) แกอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยการยกเวน

การเก็บภาษีหรือจัดเก็บในอัตราที่ตํ่ากวา เพื่อลดตนทนุในการผลิตซึง่ถอืเปนการบิดเบือนทางการคา 

   - การใหเงนิทนุ (subsidization) แกอุตสาหกรรมภายในประเทศทัง้โดยตรงและโดยออม ซึ่ง

อาจเปนการอุดหนนุภายในประเทศหรือการอุดหนนุการสงออกอันมีผลทําใหตนทุนลดลง 

4.3.2  มาตรการท่ีอาจไมเกี่ยวของโดยตรงกับนโยบายทางการคาแตเพื่อจํากัดการนําเขาและการ
กระตุนการสงออก ซึ่งอาจแบงออกเปน 2 พวก คือ 

 4.3.2.1 มาตรการที่ใชในการควบคุมดานปริมาณการคาในตลาด (Quantitative  Marketing 

Restraint) ซึ่งไดแกการจํากดัปริมาณการขายในตลาดเพ่ือมิใหสินคาเขาสูตลาดไดอยางเสรี และ 

 4.3.2.2 มาตรการที่มีผลกระทบดานตนทุนและราคา ซึง่ประกอบดวยมาตรการตางๆอันไดแก 



 

   - กฎระเบียบเกี่ยวกับการบรรจุหีบหอและการติดฉลาก (packaging and libeling) ซึ่งโดย

หลักการแลวมีผลดีตอผูบริโภค แตทําใหตนทนุในการผลิตสูงข้ึนโดยเฉพาะอยางยิง่ในกรณทีี่กฎระเบียบที่

เกี่ยวของของแตละประเทศมีความหลากหลาย 

   - มาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (sanitary and phytosanitary standards) ซึ่งโดย

หลักการถูกกําหนดข้ึนเพื่อคุมครองชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย พืชและสัตว จากโรคหรือพาหะของโรค สารพิษ

ในอาหาร แตอาจถูกนําไปใชเพื่อกีดกนัทางการคาโดยกําหนดมาตรฐานที่สูงกวามาตรฐานสากลและอางความ

จําเปนและลักษณะเฉพาะของประเทศผูกาํหนดมาตรฐานนั้น 

   - กระบวนการประเมินทางศุลกากร (customs valuation procedure) ซึ่งอาจถูกใชโดยมี

เปาหมายในการกีดกันการนาํเขาสินคาเมือ่ใชวิธีการคํานวณที่หลากหลายแตกตางจากทัว่ไป 

   - การจัดประเภททางศุลกากร (customs classification) อาจถูกนาํมาใชกีดกนัทางการคา

โดยการจัดประเภทยอยจากประเภทท่ีไดรับการลดหยอนเพื่อมิใหไดรับสิทธิประโยชนทางการคาได  

   - กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา (rules of origin) อาจถกูนํามาเปนอุปสรรคทางการคาไดโดย

รัฐผูนําเขาเพือ่ปฏิเสธสิทธปิระโยชนสําหรับสินคาจากตางประเทศโดยอางวามิไดมีแหลงกําเนิดจากประเทศผู

สงออก ทั้งนี้โดยอาศัยการกําหนดเกณฑเร่ืองแหลงกาํเนิดสินคาใหซบัซอนและยุงยากอันนาํไปสูการกีดกนั

ในทางปฏิบัติ 

   - มาตรฐานคุณภาพสินคา (Quality standards) และมาตรการเทคนคิตางๆ เปนมาตรการกีด

กันที่รุนแรงโดยการกาํหนดมาตรฐานสินคาเปนรายประเภทใหแตกตางจากมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานใน

ประเทศเอง 

4.3.3 มาตรการท่ีมิไดมวีัตถุประสงคหลกัในการคุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศแตมีผลกระทบ
อยางมาก มหีลายประการไดแก 

  - การผูกขาด (Monopoly) โดยใชมาตรการตางๆ เพื่อชวยเหลืออุตสาหกรรมในประเทศทาํให

สินคาจากตางประเทศไมอาจแขงขันไดจนตองออกจากตลาดไป 

  - ความแตกตางกนัในเร่ืองหนวยของการชั่งน้าํหนักและการวัด (weights and measures) ทําให

ยุงยากและลาชา เสียเวลาในการเปรียบเทียบ 

  - มาตรฐานแรงงาน (labor standard) เปนการใชประเด็นเร่ืองสังคมรวมถงึสิทธิมนษุยชนเพื่อกีด

กันการคาของประเทศกาํลังพัฒนา 

  - ความม่ันคงของรัฐ (national security) มักถูกนํามาใชเพื่อหามการคาขายสินคาบางประเภท 

  - มาตรฐานส่ิงแวดลอม (environmental standard) เปนมาตรการทีเ่กีย่วกับกฎระเบียบเพื่อ

คุมครองส่ิงแวดลอมและจัดการใหสินคาทีม่ีกระบวนการการผลิตที่กอมลพิษไมอาจแขงขันกับสินคาที่

กระบวนการผลิตรักษาส่ิงแวดลอมมากกวาโดยอาศัยการกําหนดคาธรรมเนียมพิเศษ และโควตา 



 

  - การควบคุมการปริวรรตเงนิตราตางประเทศ (exchange control) รัฐอาจกีดกนัการคาจาก

ตางประเทศไดเชน โดยการกําหนดใหอัตราแลกเปล่ียนสูงสําหรับสินคานําเขาฟุมเฟอยหรือกาํหนดใหอัตรา

แลกเปล่ียนตํ่าสําหรับสินคาจําเปนหรือที่เปนวัตถุดิบในการผลิต 

  ความหลากหลายของมาตรการเหลานีท้าํใหมีการหาทางแกไขกรอบของเกณฑและองคการการคา

โลกซ่ึงไดสรางกฎเกณฑเกี่ยวกับมาตรการกีดกันที่มิใชภาษีหลายเร่ืองซ่ึงแมยงัจะไมครอบคลุมทุกเร่ืองที่กลาว

มาและยงัไมสมบูรณครบถวน แตก็เปนแนวทางที่ทาํใหจาํกัดการดําเนนิการที่ไมชอบดวยกฎหมายไดบางใน

ขณะนี ้

5. ความพึงพอใจในการบริโภคผลไมไทยของชาวตางประเทศ 

 กรมสงเสริมการเกษตร ไดไปรวมจัดนทิรรศการเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผลไมไทย ในเทศกาลงาน

ตาง ๆในตางประเทศเปนประจํา ตามกําลังงบประมาณที่ไดรับในแตละป ซึ่งการไปแตละคร้ังจะมีการเปด

โอกาสใหผูชมงานไดทดลองชิมผลไมไทย และมีการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคโดยเนนไปที่ประเด็นความชอบ

หรือไมชอบบริโภคผลไมไทย  หลังจากที่ไดทดลองชิมแลว ดวยวิธกีารใหตอบแบบสอบถาม แลวเกบ็ขอมูลมา

วิเคราะห 

ผลการรวบรวมวิเคราะหไดขอมูลที่นาสนใจ ดังนี ้

 1.ความพึงพอใจของชาวญ่ีปุน ที่มีตอผลไมไทย ในคร้ังที่กรมสงเสริมการเกษตรไปรวมจัดงาน Thai 

Fruit and food festa ที่ Ropongi  Hill Arena กรุงโตเกยีว ประเทศญ่ีปุน ระหวางวนัที ่11-16 มิถนุายน พ.ศ.

2551 รวบรวมจากการใหผูรวมงานชิมผลไมแลวกรอกแบบสอบถามสงคืนผูรวบรวม โดยถาม 2 วนัๆละ 250 

คน รวม 500 คน ผลการสอบถาม ปรากฏดังนี ้

  1.1 รูปลักษณภายนอกของผลไมไทยที่ญ่ีปุน มีความพงึพอใจมากที่สุด ไดแก มะมวง

มหาชนก รอยละ 27.70 รองลงมาคือ มะมวงน้ําดอกไมสีทอง มังคุด สับปะรดตราดสีทอง ทุเรียนหมอนทอง 

และมะพราวออน คิดเปนรอยละ 24.88,  24.65,  11.50,  9.62 และ 1.64 ตามลําดับ 

  1.2 รสชาติผลไมไทยที่ญ่ีปุนชอบมากที่สุด ไดแก มะมวงน้ําดอกไมสีทอง รอยละ 30.15 

รองลงมาคือ มะมวงมหาชนก  มงัคุด ทุเรียนหมอนทอง สับปะรดตราดสีทอง และมะพราวออน คิดเปนรอยละ 

26.11, 21.87, 11.04, 9.55 และ 1.27  ตามลําดับ 

  1.3 ชนิดของผลไมไทยที่ชาวญ่ีปุนเคยบริโภคกอนมากทีสุ่ด ไดแก มะมวงน้ําดอกไมสีทอง รอย

ละ 37.37 รองลงมาคือ มะมวงมหาชนก มงัคุด ทุเรียนหมอนทอง สับปะรดตราดสีทอง และมะพราวออน คิด

เปนรอยละ 20.28,  17.79,  12.81,  9.61  และ 2.14  ตามลําดับ 



 

 2.ความพึงพอใจของชาวฝร่ังเศส ที่มีตอผลไมไทย ในคร้ังที่กรมสงเสริมการเกษตรไปรวมจัดงาน

ประชาสัมพันธลําไย ณ จัตุรัส Saint Sulpice กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส  ระหวางวันที่ 11-23 กันยายน พ.ศ.

2549 รวบรวมจากแบบสอบถามที่ใหผูชมิผลไมตอบ จํานวน 200 ราย ผลการสอบถามปรากฏ ดังนี ้

  2.1 ชาวฝร่ังเศสมีความพึงพอใจมากกับรูปลักษณภายนอกของลําไย รอยละ 66.70 สวน

ลักษณะภายใน (สีเนื้อ รสชาติ ความหวาน ฯลฯ) สวนใหญมีความพงึพอใจมากเชนกัน รอยละ 77.20 ทัง้ที่ชาว

ฝร่ังเศส รอยละ 80.50 ไมเคยรับประทานลําไยมากอน 

  2.2 ผลไมอ่ืน รูปลักษณภายนอกที่ชาวฝร่ังเศสมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ สับปะรด รอยละ 

90.60 รองลงมาคือมะมวง แกวมังกร ฝร่ัง เงาะ และทุเรียน คิดเปนรอยละ 89.40, 82.80, 58.30, 30.0 และ

10.0 ตามลําดับ สวนลักษณะภายใน (สีเนือ้ รสชาติ ความหวาน ฯลฯ) ชาวฝร่ังเศสมคีวามพึงพอใจ มะมวง

มากที่สุด รอยละ 93.30 รองลงมาคือสับปะรด เงาะ ฝร่ัง ทุเรียน และแกวมงักร คิดเปนรอยละ 9.28, 42.8, 

31.70, 16.70 และ 6.10 ตามลําดับ 

3.ความพึงพอใจของชาวอินโดนีเซีย ทีม่ีตอผลไมไทย ในคร้ังทีก่รมสงเสริมการเกษตร ไปรวมจัดงาน

ประชาสัมพันธลําไยและผลไมไทย ณ หางสรรพสินคา Tiarea Deurata เมืองเดนบาซาร เกาะบาหลี ประเทศ

อินโดนีเซยี ระหวางวันที่ 17-19 กันยายน พ.ศ. 2549 รวบรวมจากแบบสอบถามที่ผูชิมผลไมตอบจํานวน 180 

ราย ผลการสอบถามปรากฏ ดังนี ้

 3.1 รูปลักษณภายนอกของผลไมไทยที่ชาวอินโดนีเซีย มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มะมวง

น้ําดอกไมสุก รอยละ 83.00 รองลงมาคือ ลําไย ฝร่ัง กระทอน สมโอ คิดเปนรอยละ 80.00, 77.00, 72.00, และ

62.00  ตามลําดับ สวนลักษณะภายใน (สีเนื้อ รสชาติ ความหวาน ฯลฯ)           ชาวอินโดนีเซียมคีวามพึง

พอใจ กระทอนมากที่สุด รอยละ 90.00 รองลงมาคือ ลําไย ทุเรียนหมอนทอง มะมวงน้าํดอกไมสุก สมโอ คิด

เปนรอยละ 83.00, 72.00, 67.00, และ 67.00 ตามลําดับ 

 3.2 จากการสัมภาษณผูเขาชมงานบางสวน พบวา ชาวอินโดนีเซยีสวนใหญ ชื่นชอบผลไม

ไทย และผลไมไทยที่ชาวอินโดนีเซียบนเกาะบาหลีรูจกัแลว คือ ลําไยกับทุเรียน ซึง่มีวางขายที่เกาะบาหลีแลว

ดวย แตผลไมที่เพิง่เคยรับประทาน คือ กระทอน สมโอ และมะขามหวาน 

4. ความพงึพอใจของชาวอินเดีย ที่มีตอผลไมไทย ในคร้ังทีก่รมสงเสริมการเกษตร ไปรวมจัดงาน

ประชาสัมพันธผลไมไทย ในงาน Thailand Exhibition 2006 ณ เมืองบังกะลอร ประเทศอินเดีย ระหวางวนัที ่

14-16 กรกฎคม พ.ศ. 2549 รวบรวมจากแบบสอบถามทีใ่หผูชิมผลไมตอบ จํานวน 140 ราย ผลการสอบถาม

ปรากฏ ดังนี ้



 

 4.1 รูปลักษณภายนอกของผลไมไทยที่ชาวอินเดีย มีความพงึพอใจมากที่สุด คือ เงาะ รอยละ 

72.86 รองลงมา คือ ลําไย มะขามหวาน มังคุด และฝร่ัง คิดเปนรอยละ 68.33, 62.86, 62.38, และ 57.85 

ตามลําดับ 

 4.2 รูปลักษณภายในของผลไมไทย (สีเนื้อ รสชาติ ความหวาน ฯลฯ) ทีช่าวอินเดียพึงพอใจ

มากที่สุด คือ ลําไย รอยละ 81.44 รองลงมา คือ เงาะ ฝร่ัง มะขามหวาน และมังคุด คิดเปนรอยละ 80.00, 

63.48, 62.86 และ25.14 ตามลําดับ 

 4.3 ชนิดของผลไมที่ชาวอินเดียเคยบริโภคมากอนมากทีสุ่ด คือ ฝร่ัง รอยละ 19.24 รองลงมา

คือ มะขามหวาน ลําไย มังคุด และเงาะ คิดเปนรอยละ 17.14, 16.43,  16.43 และ 14.29 ตามลําดับ 

5. ความพงึพอใจของชาวจีนที่มีตอผลไมไทย ในคร้ังทีก่รมสงเสริมการเกษตรไปรวมจัดงาน

ประชาสัมพันธผลไมไทยในงานครบรอบ 30 ป สถาปนาความสัมพนัธทางการทูตไทย-จีน ณ เมอืง เซยีงไฮ 

ระหวางวันที่ 8-10 กรกฎาคม พ.ศ.2548 รวบรวมจากแบบสอบถามที่ใหผูชิมผลไมตอบ จํานวน 300 ราย ผล

การตอบแบบสอบถาม ปรากฏ ดังนี ้

  5.1 รูปลักษณภายนอกของผลไมไทย ที่ชาวจีน มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มงัคุด สมโอ 

และลําไย ซึง่มีความพึงพอใจตอรูปลักษณภายนอกทกุคนหรือรอยละ 100.00 ขณะที่ทเุรียน มคีวามพึงพอใจ

เพียงรอยละ 64.00 

  5.2 รูปลักษณภายในของผลไมไทย(สีเนื้อ รสชาติ ความหวาน ฯลฯ) ทีช่าวจนี มีความพึง

พอใจมากที่สุด คือมังคุด รอยละ 95.00 รองลงมา คือ สมโอ ลําไย และทุเรียน คิดเปนรอยละ 93.00, 89.00 

และ 56.00 ตามลําดับ 

 

6. ผลงานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 ไดทําการศึกษารวบรวมผลงานวิจัยที่เกีย่วของกับศักยภาพการผลิตและการตลาดสนิคาผลไมไทย 

ดังนี ้

 รังสรรค (2531) ทําการศึกษาการวิเคราะหเศรษฐกจิการสงออกมะมวงของประเทศไทย   จากผล

การศึกษาพบวาปญหาในการสงออกมะมวงคือ คาขนสงแพง มะมวงที่ผลิตไดเนนการผลิตที่ปริมาณแตไมได

เนนที่คุณภาพ ทาํใหไดมาซึง่แนวนโยบายเพื่อเพิ่มปริมาณการสงออกมะมวงของประเทศไทยไปยังประเทศ

มาเลเซยีและสิงคโปร คือ การใชนโยบายเกี่ยวกับราคา โดยลดอัตราคาขนสง และเพิ่มปริมาณการผลิตมะมวง

ที่มีคุณภาพ เพื่อทาํใหราคาสงออกของมะมวงไทยลดลงซึ่งจะทําใหรายไดรวมการสงออกเพิม่ข้ึน เนื่องจาก

ความยืดหยุนของอุปสงคเพือ่การสงออกมะมวงตอราคาสงออกไปยังสองประเทศนั้นยืดหยุนมาก นอกจากนี้

สวนแบงตลาดในประเทศสิงคโปร และฮองกง ตลอดจนโอกาสการขยายตลาดไปยงัประเทศลูกคาอ่ืนยังมีอีก



 

มาก ขอเสนอแนะคือควรทาํการปรับปรุงกลยุทธดานตลาดใหเขมแข็ง เนนการผลิตทีคุ่ณภาพ โดยเฉพาะการ

หีบหอใหทนัสมัยและการโฆษณาใหประเทศลูกคาหันมาสนใจมะมวงของไทยมากข้ึน 

 สุณี (2532) ทาํการวิเคราะหปจจัยที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการบริโภคมะมวงภายในประเทศและการ

สงออกของไทยไปยังประเทศมาเลเซีย สิงคโปร และฮองกง จากวิธีการศึกษาแบบจําลองทางเศรษฐมิติมาใชใน

การกะประมาณอุปสงค อุปทานของมะมวงโดยใชวิธกีําลังสองนอยทีสุ่ดสองชั้น และการศึกษาผลการ

เปล่ียนแปลงนโยบายอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราตออุปสงค อุปทานราคามะมวง รวมถึงการพยากรณอุปสงคและ

ราคามะมวงในอนาคตโดยวิธีซิมูเลช่ัน พบวา ผลผลิตมะมวงของไทยข้ึนอยูกับสภาพของดินฟาอากาศ ซึ่งได

จากคาความยืดหยุนของผลผลิตมะมวงเนือ่งมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาและการเปล่ียนแปลงของ

อุณหภูมิ เทากับ 0.297 และ 0.987 ตามลําดับ อุปสงคภายในประเทศจะข้ึนอยูกับ จํานวนประชากร ราคา และ

แนวโนมของเวลา สําหรับผลของอุปสงคของมะมวงภายนอกประเทศซ่ึงสะทอนใหเห็นวาการสงออกไปยัง

ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร และฮองกง จะตอบสนองตออัตราแลกเปล่ียนมากกวาราคาขายสงในประเทศ จาก

การเปล่ียนแปลงคาเงินบาทใหลดลงรอยละ 14.81 ทําใหการผลิตมะมวงของไทยเพิ่มข้ึนรอยละ 0.834  

 สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2549 ก.) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองศักยภาพการผลิตและการสงออกมงัคุดไป

ญ่ีปุน พบวา มังคุดที่จะสงออกไปญ่ีปุนจะตองเปนมังคุดผิวมันเพียงอยางเดียวโดยเก็บเกี่ยวในระยะที ่2 หรือ

ระยะสายเลือด ขนาดน้ําหนกัผลอยูที ่76-130 กรัม สําหรับคาใชจายในการสงออกมงัคุดสดไปญ่ีปุนทัง้หมด 

กิโลกรัมละ 182.01 บาท โดยมีคาขนสงทางอากาศมากที่สุดกิโลกรัมละ 60 บาท รองลงมาไดแก คามังคุดสด

กิโลกรัมละ 45 บาท คาอบไอน้ํากโิลกรัมละ 30 บาท ถึงแมคาใชจายในการสงออกมงัคุดสดไปญ่ีปุนจะอยูใน

ระดับสูงก็ตามแตจากการทีผู่บริโภคชาวญ่ีปุนที่มกีําลังซื้อสูงและพอใจในรสชาติของมังคุดมานานจากการ

สงออกมงัคุดแชแข็งทําใหไทยยงัมีโอกาสที่จะขยายตลาดสงออกไปยงัประเทศญี่ปุนไดอีกมาก ดังนัน้ หาก

สามารถแกไขปญหาและอุปสรรคในดานตางๆรวมทั้งเจรจาเพื่อลดขอกาํหนดในเร่ืองการอบไอน้ําของญ่ีปุนได 

จะสามารถขยายการสงออกมังคุดไปญ่ีปุนนํารายไดใหแกเกษตรกรและประเทศชาติไดเพิ่มมากข้ึน 

 ธีรภัทร (2542) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบตนทนุและผลตอบแทนระหวางการผลิตมังคุดเพื่อการ

สงออกและการผลิตมังคุดทัว่ไปในจังหวัดจันทบุรี ปการผลิต 2540/41 เพื่อการเปรียบเทียบวิธีการผลิตมังคุด

ทั่วไปกับการผลิตมังคุดเพื่อการสงออก สภาพทัว่ไปดานการเศรษฐกจิและสังคมของเกษตรกร และตนทนุ

ผลตอบแทนทางการเงนิของการลงทุนทําการผลิตมังคุดเพื่อการสงออก โดยการใชแบบสอบถามสัมภาษณ

เกษตรกรเปนรายบุคคล เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง มจีํานวนกลุมตัวอยางทั้งส้ิน     80 ราย เปนการ

ผลิตมังคุดเพือ่การสงออก 40 ราย และผลิตทั่วไป 40 ราย มีอายุสวนมังคุดต้ังแต 7 ปข้ึนไป และขนาดพืน้ที่

ต้ังแต 1 ไร จนถึงมากกวา 40 ไร ผลการศึกษาพบวาการผลิตมังคุดเพือ่การสงออกมรีายไดมากกวาการผลิต

มังคุดทัว่ไป เพราะราคาท่ีไดรับแตกตางกนั เนื่องจากคุณภาพของผลผลิตแตกตางกัน โดยการผลิตมังคุดเพื่อ

การสงออกมีรายไดเทากับ 37,633.79 บาทตอไร สวนการผลิตมังคุดทั่วไปเทากบั 24,016.05 บาทตอไร ผล



 

การศึกษาตนทุนในการผลิตมังคุดพบวา ตนทนุการผลิตเพื่อการสงออก จะสูงกวาผลิตมังคุดทั่วไป ตนทนุเฉลีย่

ไรละ 20,298.73 บาท และ 17,967.46 บาท ผลการวิเคราะหผลตอบแทนในการผลิตมังคุดเพื่อการสงออก

มากกวาผลตอบแทนสุทธิในการผลิตมงัคุดทั่วไป เฉล่ียไรละ 7,335.06 บาท และ 6,048.59 บาทตามลําดับ 

อัตราผลตอบแทนเงินลงทนุ การผลิตเพื่อสงออก มีคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนต่ํากวา คือเฉลี่ยเทากับรอย

ละ 38.53 และ 72.04 ตามลําดับ และในการวิเคราะหความออนไหว พบวา การผลิตมังคุดทั่วไปมีความ

ออนไหวตอการเปล่ียนแปลงตนทนุที่เปนเงนิสดมากกวาการผลิตมังคุดเพื่อการสงออก ในการผลิตมังคุดเพื่อ

การสงออกมีความเปนไปไดในการผลิตสูง แมวาตนทนุจะเพิ่ม 100% สวนการผลิตมังคุดทัว่ไป ตนทนุทีเ่ปนเงนิ

สด เพิ่มข้ึนไดไมเกินรอยละ 16 จึงจะทําใหผลตอบแทนสุทธิตอไรและผลตอบแทนเงนิลงทุนมากกวา 0 

 สถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย (2547) ไดศึกษาวิเคราะหระบบการบริหารจัดการตลาดผลไม

สดและแปรรูปในภาคตะวนัออกในเขตพืน้ที่จังหวัดระยอง จนัทบุรี และตราด ในกลุมของทุเรียน มงัคุด และ

เงาะ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวโนมและอนาคตของการบริโภค การสงออก แนวโนมของราคาและความ

ผันผวนของราคาผลไม ตนทนุในการจัดสง รวมถงึกลยุทธทางการตลาดดานผลไมของภาคเอกชนในประเทศ

และการสงออก จากการสัมภาษณกลุมเกษตรกร ผูคาสงในตะวันออกและกรุงเทพฯ กลุมผูคาปลีกในทองถิน่

ในภาคตะวนัออกและกรุงเทพฯ หางสรรพสินคา       ผูสงออก บริษทัขนสง ผลการศึกษาในการจดัการของกลุม

ทุเรียน มงุคุด เงาะ ในภาคตะวันออกพบวา 

1. ในระบบการผลิตผลไมมีผลผลิตเร็วกวาการสงออกและการบริโภค การสงออกจะชวยให

ราคาสูงข้ึน ทีผ่านมาการสงออกผลไมที่มคุีณภาพอาจสงผลตอคุณภาพเฉล่ียของผลผลิตที่ขายในประเทศ

ลดลง ราคาผลผลิตที่ฟารมจึงมีแนวโนมทีจ่ะลดลงอยางตอเนื่อง 

2. ตลาดขายสงผลไมในภาคตะวันออกและกรุงเทพฯมีการแขงขันสูง มีตลาดหลายแหงใน

ภาคตะวันออกที่ชวยลดคาขนสงของชาวสวน แตพบวาตลาดสวนใหญเปนตลาดชัว่คราวที่ใชเปนจุด

แลกเปล่ียนสินคาแบบตลาดซื้อขายทนัท ี(Spot Market) ตลาดสวนใหญไมมีเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการ

ซื้อขาย ไมมกีารคัดเกรดผลไมเพื่อการซื้อขายแบบตลาดกลางที่แทจริง 

3. ตนทนุดานโลจิสติกสคอนขางสูงสําหรับผูสงออกรายเลก็-กลางเนื่องจากมีปริมาณการคา

นอย และผลไมเนาเสียงาย นอกจากนีย้ังมีปญหาเกี่ยวกับการไมมีศูนยหองเย็นผลไมที่สนามบิน 

4. การตลาดผลไมภายในประเทศ ราคาผลไมในตลาดคาปลีกสมัยใหมยังไมสูงพอทีจ่ะเปน

แรงจูงใจตอการพัฒนาของชาวสวนสวนใหญ 

5. ขาดระบบขอมูลขาวสารและคูคาที่มีความไววางใจกนั ทําใหบางคร้ังผูสงออกประสบ

ปญหาราคาตํ่าเนื่องจากมีสินคาจํานวนมาก นอกจากนีรั้ฐมีนโยบายสนับสนนุการสงออกผลไมทีป่ลอดภัย แต

ในทางปฏิบัติมีตนทนุที่สูงเกินไป 

6. ทางรัฐบาลมีจดุออนในเร่ืองการปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความปลอดภยัของอาหารและ

การเกษตรที่มกีารจัดการที่ดี 



 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2 (2546) ไดศึกษาเกีย่วกับการตลาดของมะมวงเพื่อการสงออก

โดยการสัมภาษณกลุมเกษตรกร ผูรวบรวมในทองถิน่ ในการหาสวนเหล่ือมการตลาด พบวา เกษตรกรมีการ

รวบรวมผลผลิตใหตัวแทนการสงออกมากที่สุด รองลงมาเปน พอคาตางจงัหวัด แตเกษตรกรมีการรวบรวมสง

ใหกลุมเกษตรกรนอยที่สุด ผลผลิตที่มีการสงออกไปขายญี่ปุนเปนสินคาที่มเีกรดดีที่สุด และมีราคาขายสูงแต

ปริมาณที่สามารถสงออกไปญ่ีปุนไดยังมีปริมาณนอย ในขณะที่ความตองการมีสูง นอกจากนี้ยงัมกีารสงออก

ผลผลิตไปยังประเทศมาเลเซีย ฮองกง จนี และอินโดนีเซยี เปนตน โดยคุณภาพที่มกีารสงไปยังประเทศดังกลาว

จะมีคุณภาพในการสงออกทีตํ่่ากวาสงไปญ่ีปุน จากการสงออกมะมวงคุณภาพดีเพือ่การสงออก พบวา 

เกษตรกรไมสามารถผลิตมะมวงที่มีคุณภาพในการสงออกเนื่องจากการประสบปญหาของโรคแอนแทรคโนส 

ทําใหตางประเทศปฏิเสธการนําเขา 

บุญลาภ (2549) ไดศึกษาการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทานทเุรียนภาคตะวนัออก กรณีศึกษา

หวงโซอุปทานการผลิตชวงการรวบรวมและกระจายสินคาเพื่อวัตถุประสงคในการศึกษาเชิงบูรณาการของการ

รวบรวมและการกระจายทุเรียนในชองทางตางๆ วาชองทางไหนมีคาใชจายตํ่าที่สุด โดยขอมูลทีท่าํการศึกษา

จากการสอบถามผูประกอบการธุรกิจสงออกทุเรียน พอคารวบรวม พอคาทองที่ จากจังหวัดระยอง จนัทบุรี 

และตราด มาใชในการวิเคราะหขอมูลการจัดการคลังสินคาจากแบบจาํลองทางคณิตศาสตรในการหามูลคา

การประหยัดซือ้ (Economic Order Quantity: EOQ) และการวเิคราะหขอมูลการขนสง จากการใชเทคนิค

รูปแบบเชิงเสนตรง (Linear Programming) ในการหาตนทนุคาใชจายของการกระจายสินคาตํ่าสุด พบวา การ

จัดการสินคาคงคลัง ผูประกอบการและพอคามีตนทนุเกี่ยวกับคายาปองกนัโรคมากที่สุด ประมาณรอยละ 

89.83 ของคาใชจายในการเก็บรักษาสินคาคงคลังทั้งหมด รองลงมาเปนคาเชาสถานที่เก็บรักษา คาไฟฟา และ

คาประปา สวนผลของการวเิคราะหการบริหารและการจัดการขนสง พบวา การขนสงทุเรียนในภาคตะวนัออก

ทั้ง 3 จังหวัด คือ ระยอง จันทบุรี และตราด เมื่อกระจายสินคาไปตามจุดตางๆภายในจังหวัด เชน จากแหลง

ผลิตในจังหวัดไปจุดรวบรวมหรือจุดรับซ้ือ จุดที่เหมาะสมในการขนสงทเุรียนเพื่อตอบสนองความตองการซื้อ

และความตองการขายนั้น มคีาใชจายที่เปนตนทุนตํ่าที่สุด เทากับ 1,270,337 บาท และเม่ือมีการพัฒนา ระบบ

การกระจายสินคา พบวาจุดที่เหมาะสมในการขนสงทุเรียน คือ ผลผลิตของจังหวัดระยองบางสวนจะตองขนสง

ไปเพื่อจําหนายในจังหวัด สวนที่เหลือรวมทั้งในจุดผลิตอ่ืนๆในจังหวัดระยองควรสงไปยังจงัหวัดจนัทบุรี เพราะ

มีความตองการมากกวา สวนจังหวัดตราดใหขายทีจ่ังหวัด จะมีคาใชจายเทากับ 809,962.9 บาท จะเหน็ไดวา

คาใชจายในการขนสงลดลงเทากับ 460,374.10 บาท แสดงใหเห็นวาการจัดการกระจายหรือขนสงสินคาที่เปน

ระบบ สามารถตอบสนองความตองการของอุปสงคและอุปทานในแตละฝายอยางมปีระสิทธิภาพและชวยลด

คาใชจาย  ลงได 

สมพร, สมคิด และนภาภรณ (2545) ไดทําการศึกษาเร่ือง การตลาดผลไมที่มีแหลงผลิตในภาคเหนือ 

และความเชื่อมโยงของตลาด กรณีการศึกษาความเช่ือมโยงตลาดขายสงผลไมในภาคเหนือ และตลาดขายสง



 

ผลไมในกรุงเทพฯ เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับระบบตลาดผลไมที่มีแหลงผลิตในภาคเหนือ โดยศึกษาถึง

ประเภทคนกลาง วิถกีารตลาด สวนเหล่ือมการตลาดและการกําหนดราคาของคนกลางในแตละระดับของ

ผลไม ชนิด ประกอบดวยลําไย ล้ินจี ่สตรอเบอรร่ี และสม และศึกษาลักษณะโครงสรางตลาดขายสงผลไมและ

พฤติกรรมทางการตลาดของผูประกอบการในตลาดขายสงระหวางตลาดขายสงผลไมในกรุงเทพฯ และตลาด

ขายสงผลไมในจังหวัดเชียงใหม โดยการสมัภาษณบุคคลที่เกีย่วของกบัการตลาดแบบเจาะลึก นบัต้ังแต

ชาวสวนซึง่เปนผูผลิต คนกลางประเภทตางๆ ทั้งทีท่ําธุรกิจอยูในแหลงผลิตโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหมซึ่งมี

ทั้งผูรวบรวม ผูคาสง ผูแปรรูปและผูสงออกแลวแตชนิดของผลไม และสอบถามคนกลางในตลาดปลายทางใน

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งประกอบดวยผูคาสง ตัวแทนในตลาดคาสง เชน ตลาดส่ีมุมเมือง ตลาดไท 

ตัวแทนทางการคาและผูสงออกรวม 99 ตัวอยาง โดยจัดทําในรูปตารางอธิบายเชิงพรรณนา ผลการศึกษา

พบวา กรณีของลําไย เกษตรกรผูปลูกลําไยยังขาดความรูในการจัดการเร่ืองการตลาด ทําใหเกษตรกรจํานวน

ไมนอยไดขายผลผลิตในรูปของการขายเหมาใหกับผูรวบรวม ในขณะที่   ผูรวบรวมในทองที่และทองถิ่นมีขอมูล

และความรูในระบบการตลาดที่ดีกวาทาํใหผูรวบรวมสามารถสรางรายไดและกําไรจากกิจกรรมการตลาดในรูป

ของการขายสงหรือเปนตัวแทนใหกับผูขายสง โดยจัดต้ังเปนจุดรับซ้ือเพื่อการรวบรวมผลผลิต ซึง่ในบางรายจะ

เปนผูดําเนนิการในการคัดขนาดและการบรรจุผลผลิตกอนจัดสงใหกับตลาดปลายทาง โดยสวนเหล่ือมตลาด

ของชาวสวน จะมีคาใชจายในการเก็บเกีย่ว คัดขนาด และบรรจุลงภาชนะ เฉล่ียกโิลกรัมละ 2.45 บาท โดยไม

รวมคาขนไปสงมอบทีจุ่ดรับซ้ือ ในกรณีของล้ินจี่ระบบการตลาดจะมีลักษณะคลายคลึงกับตลาดลาํไย เพราะ

จะมีผูรวบรวมและตัวแทนในแหลงผลิตทาํการรวบรวมล้ินจี่เพื่อสงใหกับตลาดคาสงในกรุงเทพฯ สวนเหล่ือม

การตลาด จะดูตนทุนการตลาดของชาวสวน ในการเก็บเกี่ยวล้ินจี่ตองเนนที่การรักษาคุณภาพ ทําใหชาวสวน

โดนผูซื้อบังคับใหเขามามีบทบาทในการทาํหนาที่การตลาดบางอยางกอนสงมอบล้ินจี่ ในการขายล้ินจีน่ั้น 

ชาวสวนจะไปรับตะกราเปนภาชนะบรรจุ โดยตองมัดจําไวใบละ 40 บาท บรรจุตะกราละ 10 กิโลกรัม เสีย

คาแรงงานเฉล่ียตะกราละ 33.50 บาท คาจางแรงงานในการเก็บเกีย่ว 10 บาท คาคัดขนาด และคุณภาพ 

17.50 บาท และ        คาบรรจุลงตะกรา 6 บาท โดยราคารับซ้ือจะผันแปรไปตามคุณภาพและตามขนาดตางๆ 

ของล้ินจี่และ   ตามชนิดของพันธุ ในกรณีของสตรอเบอรร่ี พบวา การตลาดของสตรอเบอรร่ีนั้นผูรวบรวมใน

ทองถิน่สวนมากจะมีความสัมพันธกับชาวสวนในรูปของการใหความชวยเหลือในเร่ืองของปจจัยการผลิตและ

เงินทนุ สวนเหลื่อมการตลาดของชาวสวน เปนคาใชจายในการเก็บเกีย่ว และขนจากแปลงที่เกบ็มาบรรจุ

ตะกรา เฉล่ียตะกราละ 10.13 บาท (ตะกราหนึ่งมี 8 กิโลกรัม) การคัดคุณภาพและขนาด ผูรวบรวมจะหา

อุปกรณให โดยชาวสวนจะเสียคาใชจายตะกราละ 14.54 บาท ในการกําหนดราคาระดับฟารมผูรวบรวมจะ

เปนผูกาํหนดราคารับซื้อ ราคาสตรอเบอรร่ีจะถูกกาํหนดตามเกรดและชนิดของ 

สตรอเบอรร่ี ในกรณีของสมในจังหวัดเชียงใหมจะประกอบดวยสมสีทอง สมสายน้ําผ้ึง และสมฟรี       มองต 

พบวา ระบบการตลาดสมทีม่ีแหลงผลิตในจังหวัดเชียงใหม เร่ิมจากชาวสวนสมขนาดใหญสวนหนึ่งจะทาํหนาที่

การตลาดเอง โดยการเก็บรวบรวม คัดขนาด เคลือบผิว และบรรจุกลอง คาใชจายในการเตรียมสมสายน้าํผ้ึง



 

ของชาวสวนเพื่อขายเฉล่ียกลองละ 66.41 บาท (สมมติเปนสมเบอร 5 มี 84 ผลตอกลอง หนักประมาณ 10.5 

กิโลกรัม) กอนสงใหกับตัวแทนในกรุงเทพฯหรือใหกับพอคาในตลาดขายสง สวนเกษตรกรที่ทาํสวนขนาดเล็ก

จะขายใหกับผูรวบรวมหรือผูคาปลีกในตลาดทองถิ่นหรือขายใหกับสวนขนาดใหญ และจากการศึกษา

ผลตอบแทนของตลาดผลไมในภาคเหนือ พบวา ผลตอบแทนของผูรวบรวมในทองถิน่นัน้เม่ือเทียบกับคา

การตลาดของผูรวบรวมอยูในสัดสวนที่สูง ซึ่งเปนเคร่ืองชีถ้ึงความสําคัญของผูรวบรวมในตลาดทางตนที่มี

อํานาจการตอรองราคาเหนอืกวาผูผลิตหรือเกษตรกรในการกําหนดราคารับซ้ือ ลักษณะระบบตลาดเปนการ

กระจายสินคาโดยอาศัยผูรวบรวมในทองถิน่หรือตัวแทนในทองถ่ินเปนแหลงในการจัดกระจายใหกบัตลาดขาย

สงปลายทางหรือผูแปรรูปหรือผูสงออก ซึง่ไดมีขอเสนอแนะวาเพื่อใหเกษตรกรรายยอยมีอํานาจในการตอรอง

ราคาและรวมถึงมีความรูในดานการจัดการไรนาในเชงิธรุกิจการตลาด จึงควรเสริมสรางและเรงปรับปรุงให

เกษตรกรไดมีการรวมตัวกัน ซึ่งจะนาํไปสูการเพิม่รายไดใหกับเกษตรกรและเสริมสรางใหเกิดศักยภาพในการ

แขงขันในการประกอบอาชีพสวนผลไม ทัง้ในระหวางชมุชนและในระหวางภูมิภาค อันจะนําไปสูระบบการ

จัดการในการผลิตที่ดีและมีคุณภาพในระยะยาว 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2550) ไดศึกษาวจิัยเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคผลไมของคนไทย พบวา 

คนไทยสวนใหญรอยละ 93.07 บริโภคผลไมไทย เนื่องจากมีความหลากหลาย และมใีหบริโภคตลอดทั้งป 

ในขณะที่คนไทยรอยละ 6.93 บริโภคผลไมจีนเพิ่มข้ึน สําหรับอัตราการบริโภคผลไมไทยป 2547 ประมาณ 

27.21 กก./คน/ป โดยบริโภคสมมากที่สุด ประมาณ 6.75 กก./คน/ป ในขณะที่บริโภคล้ินจ่ีนอยที่สุด ประมาณ 

1.60 กก./คน/ป  

สําหรับกลุมอาชีพที่บริโภคผลไมมากที่สุด คือ ขาราชการ ประมาณ 31.50 กก./คน/ป ในขณะที่

นักศึกษาเปนกลุมที่บริโภคผลไมนอยที่สุด ประมาณ 23.54 กก./คน/ป ทัง้นี้คนไทยในภาคใตบริโภคผลไมมาก

ที่สุด ประมาณ 38.19 กก./คน/ป เนื่องจากมีรายไดคอนขางสูงประกอบกับเปนแหลงผลิตผลไมทีสํ่าคัญ 

ในขณะที่คนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริโภคผลไมนอยที่สุดประมาณ 23.13 กก./คน/ป ปจจัยทีม่ีผลตอ

การตัดสินใจซือ้ผลไมมากทีสุ่ด คือ ชนิดของผลไม รอยละ 40.83 รองลงมาคือคุณภาพของผลไม ราคา และ

รายได รอยละ 36.97, 19.94 และ 1.38 ตามลําดับ สําหรับแหลงซื้อผลไม พบวา ตลาดเปนแหลงซื้อผลไมที่

สําคัญรอยละ 84.24 รองลงมาคือ รานคาปลีก/รถเร หางสรรพสินคา และสวนผลไม รอยละ 11.08, 3.32 และ 

1.06 ตามลําดับ 

คนไทยสวนใหญรอยละ 85.97 เห็นวาราคาผลไมไทยไมแพงเนื่องจากสามารถผลิตไดเอง ในขณะที่

สวนนอยรอยละ 14.03 เห็นวาผลไมไทยคุณภาพดี ยงัมรีาคาแพง จึงนิยมเลือกซื้อผลไมที่มีคุณภาพตํ่า ซึ่งราคา

ไมแพง ในเร่ืองผลกระทบตอผลไมไทยจากการเปดเขตการคาเสรีกับประเทศจีน พบวา คนไทยสวนใหญรอยละ 

55.71 เห็นวามีผลกระทบตอผลไมไทย เนือ่งจากมีการนาํเขาผลไมเมืองหนาวเพิม่ข้ึน โดยเฉพาะแอปเปล สาล่ี 

สงผลใหผลไมดังกลาวมีราคาถูกลง ทําใหผูบริโภคสามารถเลือกซื้อผลไมดังกลาวเพิม่ข้ึน ในขณะที่คนไทยที่



 

เหลือรอยละ 44.29 เหน็วาไมมีผลกระทบตอผลไมไทย เนื่องจากผลไมไทยมีความหลากหลายในรสชาติและ

ราคาไมแพง จากการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอคาใชจายผลไม พบวา รายไดของครัวเรือนและจํานวนสมาชิก

ของครัวเรือนเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอคาใชจายผลไมในทุกกลุมอาชีพตางๆ 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2547) ไดทําการศึกษาการจัดต้ังเขตการคาเสรีไทย-จีน พบวา หลัง

การเปดเสรีการคา ต้ังแตเดือนตุลาคม 2546 – สิงหาคม 2547 ไทยนําเขาผลไมจากจีน 115,419 ตัน มูลคา 

2,865.72 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปริมาณ 32,259 ตัน มูลคา 1,078.89 ลานบาท ในชวงเดียวกนัของปกอน หรือ

เพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 257.79 และ 165.62 ตามลําดับ โดยคาดวาการนําเขาผลไมจากจีนเพิ่มข้ึน จะสงผล

กระทบทําใหมูลคาผลผลิตที่เกษตรกรขายไดลดลง  

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2549 ข.) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองศักยภาพผลไมไทยหลังเปด FTA ไทย – 

จีน  พบวาจนีเปนแหลงผลิตผลไมที่ใหญสุดในโลกและมีความไดเปรียบที่สามารถผลิตไดทั้งผลไมกึ่งรอน 

(Sub-Tropical Fruit) และผลไมเมืองหนาว ผลไมหลากหลายชนิดที่ผลิตสามารถตอบสนองผูบริโภคชาวจีนได

ตลอดทั้งปดวยคุณภาพที่ดี และราคาคอนขางตํ่า เนื่องจากคาจางแรงงานถูก แหลงผลิตผลไมกึ่งรอนที่สําคัญ

ของจีน ไดแก เกาะไหหลําหรือไหหนาน มณฑลกลาวตุง ฟูเจีย้น และเขตการปกครองอิสระกวางสี ซึ่งผลิตผล

ไมไทยไดเกือบทุกชนิดที่ประเทศไทยผลิตได ยกเวนทุเรียน เงาะ และมังคุด สําหรับลําไยและล้ินจีท่ี่ไทยผลิต

และสงไปขายจีนมากโดยเฉพาะลําไยกวารอยละ 70 ของการสงงออกเปนลําไยสดและอบแหง พบวาในป 

2548 จีนมีพืน้ที่ปลูกลําไยประมาณ 4.3 ลานไร ผลผลิตประมาณ 1 ลานตัน พื้นที่ปลูกล้ินจี่ประมาณ 3.5 ลาน

ไร ผลผลิต 1.6 ลานตัน ทั้งลําไยและล้ินจีส่ามารถผลิตไดดีในมณฑลกวางตุง กวางสี ฟูเจีย้นและเกาะไหหลํา 

โดยเฉพาะเมอืงเมาหมงิ (MAOMING) ซึ่งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของมณฑลกวางตุงหางจากเมืองกวาง

โจว 400 กโิลเมตร มีพืน้ที่ปลูกลําไยและล้ินจี่ถงึ 5.2 และ 7.2 แสนไร ผลผลิต 0.25 และ 0.4 ลานตัน ตนทนุการ

ผลิตเฉล่ียกิโลกรัมละ 10 และ 8 บาท ตามลําดับ 

เมื่อเปรียบเทยีบกับไทย พบวา จีนมีศักยภาพการผลิตลําไยและล้ินจีสู่งกวา กลาวคือ พื้นทีท่ี่เหมาะสม

ในการปลูกมากกวา ตนทนุการผลิตตํ่ากวา (ลําไย:ไทย 11-15 บาท/กก. จนี 6-12 บาท/กก. , ล้ินจี:่ไทย 13-15 

บาท/กก. จนี 6-14 บาท/กก.) ในขณะที่คุณภาพผลผลิตล้ินจี่จีนดีกวาของไทย รวมทั้งมกีารพัฒนาพนัธุลําไย

ใหม ๆ คุณภาพใกลเคียงพนัธุอีดอของไทย พนัธุล้ินจี่ไรเมล็ด พัฒนาเทคโนโลยีใหสามารถกระจายผลผลิตได

ยาวนานข้ึน ติดผลมากข้ึน รวมทัง้การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาในรูปลําไย/ล้ินจี่อบแหง เหลา/ไวน และน้ําผลไม

พรอมด่ืม 

ผลผลิตลําไยและล้ินจี่ของจีน ประมาณรอยละ 40 ใชบริโภคในแหลงผลิต รอยละ 60 สงไปจําหนายใน

พื้นที่อ่ืน ๆ ของจีนโดยเฉพาะในเมืองใหญที่มีเศรษฐกิจดี รวมทัง้การสงออกไปยังสหรัฐอเมริกา สิงคโปร และ

แคนนาดาทางเรือ ซึ่งราคาขายปลีกลําไยในสหรัฐอเมริกาสูงถึง กก.ละ 200 บาท ทัง้นี ้รอยละ 70-80 บริโภคใน

รูปผลสด ที่เหลือรอยละ 20-30 นําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ 



 

สําหรับการนาํเขาผลไมจากไทย ประมาณรอยละ 40 ใชบริโภคในลักษณะของการขายฝาก       ซึง่

ตองยอมรับราคาที่ถกูกําหนดจากตลาดปลายทาง การขนสงนิยมทางเรือเดินทะเล ซึ่งมี 2 เสนทางไดแก 

กรุงเทพฯ-ฮองกงหรือกรุงเทพฯ-กวางโจว เขาสูตลาดกลางคาสงหลงหวู (Longwu) ทั้งนี้ผลไมสดจากไทยกวา

รอยละ 90 จะสงผานเมืองกวางโจว สวนลําไยอบแหง ตลาดกลางคาสงที่สําคัญมี 2 แหงคือ ตลาดปงหวา 

เมืองยี่อู (YIWU) มณฑลเจอเจียงประมาณรอยละ 80-90 ที่เหลือเขาสูตลาดกลางเมืองฟูเถียน มณฑลฟูเจีย้น 

การนาํเขาจากไทยสวนใหญขนสงทางงเรือตามลําน้าํโขงเสนทางเชียงแสน-จิ่งหง(สิบสองปนนา) กอนกระจาย

ไปสูตลาดกลางเมืองตาง ๆ ของจีน 

หลังการเปดเสรีการคา (FTA) พบวาการสงออกผลไมของไทยไปจีนมแีนวโนมสูงข้ึน จากมูลคา 2,513 

ลานบาท ในชวงกอน FTA (ต.ค. 45-ก.ย. 46) เปน 3,378 และ 3,825 ลานบาท ชวงหลัง FTA ปที่ 1 (ต.ค. 46-

ก.ย. 47) และปที่ 2 (ต.ค. 47-ก.ย. 48) ตามลําดับ ขณะที่การนําเขาผลไมจากจีนมแีนวโนมเพิ่มข้ึนในอัตราสูง

กวา จากมูลคา 1,386 ลานบาท ชวงกอน FTA เปน 3,160 และ 2,867 ลานบาท ชวงหลัง FTA ปที่ 1 และ 2 

ตามลําดับ 

จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลไมของชาวจีนพบวา รอยละ 80 นิยมบริโภคผลไมสด รอยละ 

20 นิยมบริโภคผลไมแหงในลักษณะตาง ๆ ผูบริโภคในเขตเมืองจะบริโภคผลไมมากเปน 2 เทาของผูบริโภคเขต

ชนบทและจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคผลไมตามฤดูกาล ฤดูหนาวนยิมบริโภคผลไมที่ชวยเพิ่มความ

อบอุนใหแกรางกาย เชน ลําไย ทุเรียน ฤดูรอนนิยมบริโภคผลไมที่ชวยลดความรอนในรางกาย เชน แตงโม 

มังคุด อยางไรก็ตามหลังเปด FTA ไทย-จีน ชาวจนีหนัมาบริโภคผลไมไทยเพิ่มข้ึน เนือ่งจากราคาถูกลง ผลไม

ไทยทีม่ีศักยภาพในจีนเรียงลําดับความนยิมในการบริโภคไดแก มังคุด ทุเรียน ลําไย กลวยไข ชมพู เงาะ ล้ินจี่ 

นอกจากนัน้ มะพราวออน สับปะรดและสมโอ เปนผลไมซึ่งเปนที่สนใจของผูบริโภคชาวจีนเชนกนั 

ถึงแมจะมีการเจรจาเปดเสรีการคากับจีนแลว แตในการสงผลไมไปจีนก็ยงัพบอุปสรรคโดยเฉพาะใน

เร่ืองระบบการคาของจีนที่ไมเปนสากล รวมทั้งเร่ืองงมาตรฐานคุณภาพ ซึง่จีนใหความสําคัญในเร่ือง Food 

Safety อยางมากและมกีารควบคุมตรวจสอบและกํากบัดูแลสินคาทีผ่ลิตนําเขา-สงออกและจําหนายใน

ทองตลาดอยางเขมงวด สงผลกระทบตอผลไมไทยทีน่ําไปขายในจีน ทําใหเกิดความลาชา เสียหาย รวมทัง้จนี

ยังมกีารเก็บภาษีมูลคาเพิ่มผลไมสด 7% ผลไมแปรรูป 13% จากผูนาํเขา ทาํใหขีดความสามารถในการแขงขัน

ในเร่ืองราคากบัผลไมที่จีนผลิตไดลดตํ่าลง คาระวางเร่ือที่คอนขางสูงในชวงฤดูกาล เนื่องจากไทยไมมีพาหนะ

ขนสงสินคาระหวางประเทศเปนของตนเองอยางเพียงพอ ทาํใหตนทนุการขนสงสูง  รวมทัง้การที่ประเทศจนี

เปดเสรีการคากับอาเซียน  และไตหวัน  

จะสงผลใหไทยตองประสบภาวะการณแขงขันรุนแรงยิง่ข้ึน 

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร (2550) ไดศึกษาผลกระทบจากการจัดทํา 

FTA ของไทยที่มีตอสาขาเกษตร โดยศึกษาจากกลุมเกษตรกรผูผลิตกระเทียม หอมหวัใหญ ชา  ผักเมืองหนาว 



 

ไหม โคนมและโคเนื้อ พบวาเกษตรกรแตละกลุมลวนไดรับผลกระทบทางลบจากขอตกลงการคาเสรีแมวาความ

รุนแรงของผลกระทบจะไมเทากนั เนื่องจากสินคาบางรายการ เชน โคนม โคเนื้อ ไหม เกษตรกรยังไมไดรับ

ผลกระทบมากนักและยังมีเวลาปรับตัว เมื่อเปรียบเทยีบกับเกษตรกรที่ปลูก หอม กระเทียม และผักผลไมเมือง

หนาว 

นอกจากนีย้ังพบอีกดวยวาเกษตรกรสวนใหญ (ยกเวนเกษตรกรเล้ียงไหม) นอกจากจะไมไดรับรู

ขาวสารเกีย่วกับการเปดการคาเสรี ซึ่งสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของตนแลว ยงัไมไดถูกเตรียมรับมือกับการเปด

การคาเสรีดวย  

ผลกระทบที่เกดิข้ึนเปนผลกระทบ 2 ระดับ คือ ระดับแรกเปนผลกระทบที่เกิดจากการคาเสรีโดยตรง 

อันไดแกการทีเ่กษตรกรไมสามารถขายผลผลิตได เนื่องจากไมสามารถแขงขันดานราคากับผลผลิตที่นาํเขาจาก

ประเทศคูสัญญา ซึ่งมีราคาถูกกวามาก ระดับที่สองเปนผลกระทบตอปญหาทางการเกษตรทีย่ังไมไดรับการ

แกไข เชน ปญหาการใชสารเคมีในการเกษตร หนี้สินของเกษตรกร ความไมสมดุลระหวางอุปสงคอุปทานของ

สินคาเกษตร เปนตน เมื่อปญหาที่เร้ือรังในภาคเกษตรไมไดรับการแกไข ผลกระทบจากการคาเสรีจึงรุนแรงข้ึน 

โครงการศึกษาวิเคราะหความพรอมของไทยในการจัดทาํเขตการคาเสรี(โครงการพฒันา CAMGEM 

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ไดรายงานวาการต้ังเขตการคาเสรีอาจมีผลกระทบตอภาคการ

ผลิตไดทั้งในแงบวกและแงลบ ในแงบวกการจัดต้ังเขตการคาเสรีจะทาํใหการผลิตมีการขยายตัว ขณะเดียวกนั

ในแงลบการจดัต้ังเขตการคาเสรีจะทาํใหศักยภาพในการแขงขันในตลาดโลกลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 3 

วิธีการศึกษา 

 

ประชากรท่ีใชในการศกึษา 

 เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้ เปนการศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิเปนสําคัญ ประชากรทีใ่ชในการศึกษาจึงไม

มีเพราะสวนใหญเปนการคนควาจากเอกสารและงานวจิัยตางๆที่เกีย่วของ อยางไรก็ตามมีบางสวนที่ตองการ

ความสมบูรณของการศึกษาและไดมีการสงแบบสอบถามไปสอบถาม ฉะนัน้ ประชากรที่ใชในการศึกษาจึงเปน

ผูที่ตอบแบบสอบถามที่ทางผูศึกษาไดสงไปให ดังนี้ คือ 

 1.เจาหนาที่สถานทูต สถานกงสุล หรือสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ จํานวน 13 ประเทศ 

ไดแกประเทศสาธารณรับประชาชนจนี ญ่ีปุน ไตหวัน เกาหลี พมา เวียดนาม ลาว กมัพูชา มาเลเซีย สิงคโปร 

อินโดนีเซยี ฟลิปปนส และบรูไน เพื่อตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลไมไทยของประชาชน

ในประเทศ นัน้ ๆ 

 2.เกษตรกรและผูประกอบการที่เขาประชมุสัมมนาแนวทางการบริหารจัดการผลไมภาคตะวันออก ป 

2551 ที่ศูนยวจิัยพืชสวนจันทบุรี อําเภอขลุง จงัหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 12มีนาคม พ.ศ. 2551  

เครื่องมือที่ใชในการศกึษา 

 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา (นอกจากการคนควาจากเอกสารวิชาการและงานวจิัยตาง ๆ ที่เกีย่วของ)

ประกอบดวย 

 1.แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลไมไทยของชาวตางประเทศ สําหรับเจาหนาที ่

หนวยงานของประเทศไทยทีป่ฏิบัติงานประจําในตางประเทศเปนผูตอบ จึงเปนแบบสอบถามที่มทีัง้แบบปลาย

ปดและปลายเปด 

 2.แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาผลไมไทยและขอเสนอแนะในการแกไขปญหา สําหรับเกษตรกรและ

ผูประกอบการที่เขารวมสัมมนาเปนผูตอบ ซึ่งเปนแบบสอบถามปลายเปด                            

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ในสวนของแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลไมของชาวตางประเทศ ใชวิธีการสง

แบบสอบถามไปขอความรวมมือตามข้ันตอนของทางราชการผานกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

และกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยขอใหตอบกลับทาง E-mail หรือทางไปรษณีย สามารถรวบรวมคําตอบได 

8 ชุด 8 ประเทศ คิดเปนรอยละ 61.54 ของประชากรที่ศึกษาในเร่ืองนีท้ั้งหมด 

 2.ในสวนของแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปญหาของผลไมและขอเสนอแนะในการแกไขปญหาสําหรับ

เกษตรกรและผูประกอบการ ใชวิธีแจกแบบสอบถามใหเกษตรกรและผูประกอบการตอนลงทะเบียนเขารวม



 

สัมมนา พรอมขอความรวมมือใหตอบแบบสอบถาม แลวเก็บคืนทันทีภายในชวงเชาของวนัแรกที่มกีารสัมมนา 

ซึ่งสามารถรวบรวมแบบสอบถามจากเกษตรกรได 109 ราย และจากผูประกอบการได 11 ราย 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. ในสวนของแบบสอบถาม เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลไมไทยของชาวตางประเทศ วิเคราะหเชิง

พรรณนาแยกเปนรายประเทศตามขอมูลทีไ่ดกลับคืนมา 

 2. ในสวนของแบบสอบถาม เกี่ยวกับปญหาของผลไมและขอเสนอแนะในการแกไขปญหา วิเคราะห

โดยการแจงนบัสถิติที่ใช คือ คารอยละ 

 3.ในสวนของศักยภาพการผลิตและการตลาดของผลไมแตละชนิด วิเคราะหโดยการกําหนดประเด็น

ทางวิชาการทีใ่ชในการวิเคราะหข้ึนมา จากน้ันกําหนดคาคะแนนในแตละประเด็น เพื่อหาคาคะแนนรวม พรอม

กับกําหนดชวงคะแนนของคะแนนรวม เพือ่ช้ีใหเหน็ถงึศักยภาพในดานการผลิตและการตลาดไดอยางชัดเจน 

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  3.1. ศกัยภาพดานการผลิตของผลไมแตละชนิด คะแนนเต็ม 50 คะแนน  คิดจากประเด็นสําคัญที่

แสดงใหเหน็ถงึศักยภาพดานการผลิตผลไม รวม 6 ประเด็น คือ 

  3.1.1 พืน้ที่ปลูกไมผล ป 2550  

  3.1.2 ปริมาณผลผลิตไมผล ป 2550 

  3.1.3 จํานวนกลุมวิสาหกิจชุมชน และกลุมสงเสริมอาชีพดานไมผล ป 2550 

  3.1.4 การกระจายการผลิตไมผลใหสามารถออกดอกติดผลไดตลอดทั้งป 

  3.1.5 ความกาวหนาของวทิยาการหลังการเก็บเกี่ยวไมผล 

  3.1.6 ศักยภาพในการแปรรูปของผลไมแตละชนิด 

แตละประเด็นมีคะแนนและเกณฑการใหคะแนนดังนี ้

3.1.1 พืน้ที่ปลูกไมผล ป 2550  คะแนน 10 คะแนน แบงออกเปน 2 ประเด็นยอย คือ 

 3.1.1.1 พื้นทีป่ลูกไมผลป 2550 คะแนน 6 คะแนน ดังนี ้

  พื้นที่ปลูก 1-50,000 ไร   =   1 คะแนน 

  พื้นที่ปลูก 50,001-100,000 ไร  =    2 คะแนน 

  พื้นที่ปลูก 100,001- 200,000 ไร  =    3 คะแนน 

  พื้นที่ปลูก 200,001- 350,000 ไร  =   4 คะแนน 

  พื้นที่ปลูก 350,001- 500,000 ไร  =   5 คะแนน 

  พื้นที่ปลูก 500,001 ไรข้ึนไป   =   6 คะแนน 

 

 

 



 

 3.1.1.2 อัตราการขยายตัวของพืน้ที่ปลูกไมผลในป 2550 เทียบกับป 2546 คิดเปนเปอรเซ็นต  

คะแนน  4  คะแนน ดังนี ้

  อัตราการขยายตัว ลดลงหรือเทากับศูนยเปอรเซ็นต =   0  คะแนน 

  อัตราการขยายตัว 1-10 %  =  1  คะแนน 

  อัตราการขยายตัว 11-30 % =  2  คะแนน 

  อัตราการขยายตัว 31-50 % =  3  คะแนน 

  อัตราการขยายตัว 51 % ข้ึนไป =  4  คะแนน 

3.1.2 ปริมาณผลผลิต ป 2550  คะแนน 10 คะแนน แบงออกเปน 2 ประเด็นยอย คือ 

 3.1.2.1 ปริมาณผลผลิตไมผลป 2550  คะแนน  6  คะแนน  ดังนี ้

ปริมาณผลผลิต 1-100,000  ตัน  =   1  คะแนน 

ปริมาณผลผลิต 100,001-200,000  ตัน =   2  คะแนน 

ปริมาณผลผลิต 200,001-300,000  ตัน =   3  คะแนน 

ปริมาณผลผลิต 300,001-400,000  ตัน =   4  คะแนน 

ปริมาณผลผลิต 400,001-500,000  ตัน =   5  คะแนน 

ปริมาณผลผลิต  500,001  ตันข้ึนไป =   6  คะแนน 

 3.1.2.2 อัตราการขยายตัวขอปริมาณผลผลิตไมผลในป 2550 เทียบกบั ป 2546 คิดเปนเปอรเซน็ต 

คะแนน 4 คะแนน ดังนี ้

  อัตราการขยายตัวลดลงหรือเทากับศูนยเปอรเซ็นต =  0  คะแนน 

  อัตราการขยายตัว 1-10 %  =  1  คะแนน 

  อัตราการขยายตัว 11-30 % =  2  คะแนน 

  อัตราการขยายตัว 31-50 % =  3  คะแนน 

  อัตราการขยายตัว 51 % ข้ึนไป =  4  คะแนน 

3.1.3 จํานวนกลุมวิสาหกิจชุมชนและกลุมสงเสริมอาชีพดานไมผล  คะแนน  5  คะแนน  ดังนี ้

  จํานวนกลุม  1-20  กลุม  =  1  คะแนน 

  จํานวนกลุม  21-40  กลุม =  2  คะแนน 

  จํานวนกลุม  41-60  กลุม =  3  คะแนน 

  จํานวนกลุม  61-80  กลุม =  4  คะแนน 

  จํานวนกลุม  81 กลุมข้ึนไป =   5   คะแนน 

 

 

 



 

3.1.4 การกระจายการผลิตไมผล ใหสามารถออกดอกติดผลไดตลอดทั้งป โดยดูจากปริมาณผลผลิตที่มีการ

สงออกในรอบปของกรมศุลกากรเฉพาะเดือนที่มีผลผลิตสงออกเกนิ 100 ตันข้ึนไป 

  มีผลผลิตสงออก  1-2  เดือน =  1  คะแนน 

  มีผลผลิตสงออก  3-5  เดือน =  2  คะแนน 

  มีผลผลิตสงออก  6-8  เดือน =  3  คะแนน 

  มีผลผลิตสงออก  9-11  เดือน =  4  คะแนน 

  มีผลผลิตสงออก  12  เดือน =  5  คะแนน 

3.1.5 ความกาวหนาของวทิยาการหลังการเก็บเกี่ยวของผลไมแตละชนดิ  คะแนน 5 คะแนน โดยใชเกณฑ

ความกาวหนาของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลไมที่ควรไดรับการสงเสริม ที ่ศาสตราจารย ดอกเตอร สายชล  

เกตุษา ไดดําเนินการไวดังนี ้

  ความกาวหนาของเทคโนโลยีฯ เกรด  E   =  2  คะแนน 

  ความกาวหนาของเทคโนโลยีฯ เกรด  D   =  4  คะแนน 

  ความกาวหนาของเทคโนโลยีฯ เกรด  C   =  6  คะแนน 

  ความกาวหนาของเทคโนโลยีฯ เกรด  B   =  8  คะแนน 

  ความกาวหนาของเทคโนโลยฯี เกรด  A   =  10  คะแนน 

3.1.6 ศักยภาพในการแปรรูปของผลไมแตละชนิด คะแนน 10 คะแนน โดยใชจํานวนชนิดสินคาที่ผลไมแตละ

ชนิดสามารถแปรรูปไดดังนี้ 

  แปรรูปได 1  ชนิด  = 2  คะแนน 

แปรรูปได 2  ชนิด  = 4  คะแนน 

แปรรูปได 3  ชนิด  = 6  คะแนน 

แปรรูปได 4  ชนิด  = 8  คะแนน 

แปรรูปได 5 ชนิดหรือมากกวา = 10  คะแนน 

จากนั้นนําคะแนนที่ไดรับทั้ง 6  ขอ (ขอ 3.1.1-3.1.6) มารวมกัน เพื่อวิเคราะหศักยภาพดานการผลิตของผลไม

แตละชนิดดังนี ้

  คะแนนรวม     1-15  คะแนน    =  มีศักยภาพตํ่า 

  คะแนนรวม   16-30  คะแนน    =  มีศักยภาพปานกลาง 

  คะแนนรวม   31-50  คะแนน    =  มีศักยภาพสูง 

 

 

 

 



 

  3.2 ศักยภาพดานการตลาดของผลไมแตละชนิด คะแนนเต็ม 50 คะแนน คิดจากประเด็นสําคัญที่

แสดงใหเหน็ถงึศักยภาพดานการตลาดของผลไม รวม 6 ประเด็น คือ 

  3.2.1  ปริมาณการสงออกผลไม ป 2550 

  3.2.2  มูลคาการสงออกผลไม ป 2550 

  3.2.3  อายุการเก็บรักษาผลไมภายใตอุณหภูมิและความช้ืนที่เหมาะสม 

  3.2.4  จาํนวนประเทศที่สงผลไมแตละชนิดออกไปจําหนาย ป 2550 

  3.2.5  อัตราการเปล่ียนแปลงของราคาเฉล่ียของผลไมที่เกษตรกรขายไดในป 2550  

เทียบกับป 2546 

  3.2.6 ผลตอบแทนสุทธทิี่เกษตรกรไดรับ 

แตละประเด็นมีคะแนนและเกณฑการใหคะแนนดังนี ้

3.2.1 ปริมาณการสงออกผลไมป 2550 คะแนน 10 คะแนน แบงออกเปน 2 ประเด็นยอย คือ  

 3.2.1.1 ปริมาณการสงออกผลไมป 2550 คะแนน 6 คะแนน ดังนี ้

  ปริมาณการสงออก  1-1,000 ตัน   =  1 คะแนน 

  ปริมาณการสงออก  1,001-5,000ตัน =  2 คะแนน 

  ปริมาณการสงออก  5,001-10,000 ตัน  =  3 คะแนน 

  ปริมาณการสงออก  10,001- 50,000ตัน =  4 คะแนน 

  ปริมาณการสงออก  50,001-100,000 ตัน =  5 คะแนน 

  ปริมาณการสงออก  100,001  ตันข้ึนไป =  6 คะแนน 

 3.2.1.2 อัตราการขยายตัวของปริมาณการสงออกผลไม ป 2550 เทยีบกับป 2546 คิดเปนเปอรเซน็ต  

คะแนน 4 คะแนน 

  อัตราการขยายตัวลดลง หรือ เทากับศูนยเปอรเซ็นต  = 0 คะแนน 

  อัตราการขยายตัวลดลง 1-30 %   = 1 คะแนน 

  อัตราการขยายตัวลดลง 31-60 %  = 2 คะแนน 

  อัตราการขยายตัวลดลง 61-90 %  = 3 คะแนน 

  อัตราการขยายตัวลดลง 91 % ข้ึนไป = 4 คะแนน 

3.2.2 มูลคาการสงออกผลไม ป 2550 คะแนน 10 คะแนน แบงออกเปน 2 ประเด็นยอย คือ 

 3.2.2.1 มูลคาการสงออกผลไม ป 2550 คะแนน 6 คะแนน ดังนี ้

  มูลคาการสงออก       1-100  ลานบาท =  1 คะแนน 

  มูลคาการสงออก   101-300  ลานบาท =  2 คะแนน 

  มูลคาการสงออก   301-500  ลานบาท =  3 คะแนน 

  มูลคาการสงออก   501-1,000  ลานบาท =  4 คะแนน 



 

  มูลคาการสงออก  1,001-2,000 ลานบาท =  5 คะแนน 

  มูลคาการสงออก  2,001 ลานบาท ข้ึนไป =  6 คะแนน 

 3.2.2.2 อัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออกผลไม ป 2550 เทียบกบัป2546 คิดเปนเปอรเซ็นต 

คะแนน 4 คะแนน ดังนี ้

  อัตราการขยายตัวลดลงหรือเทากับ 0 %  = 0  คะแนน 

  อัตราการขยายตัวลดลง 1-30 %   = 1 คะแนน 

  อัตราการขยายตัวลดลง 31-60 %  = 2 คะแนน 

  อัตราการขยายตัวลดลง 61-90 %  = 3 คะแนน 

  อัตราการขยายตัวลดลง 91 % ข้ึนไป = 4 คะแนน 

3.2.3 อายุการเก็บรักษาผลไมภายใตอุณหภูมิและความช้ืนทีเ่หมาะสม คะแนน 5 คะแนน โดยใชหลักวชิาการ

ที่มีการศึกษาไวแลวมาเปนขอเปรียบเทียบภายใตหลักการที่วา ผลไมที่มีอายุการเกบ็รักษายาวนานกวายอมมี

ศักยภาพในการตลาดสูงกวา โดยใชอายุการเก็บรักษานานที่สุดเปนจดุสําคัญในการใหคะแนน ดังนี ้ 

  อายุการเก็บรักษาไมเกิน 1 สัปดาห  =  1  คะแนน 

  อายุการเก็บรักษาไมเกิน 2 สัปดาห  =  2  คะแนน 

  อายุการเก็บรักษาไมเกิน 3 สัปดาห  =  3  คะแนน 

  อายุการเก็บรักษาไมเกิน 4 สัปดาห  =  4  คะแนน 

  อายุการเก็บรักษา 5 สัปดาหข้ึนไป  =  5  คะแนน 

3.2.4 จํานวนประเทศทีม่ีการสงออกผลไมแตละชนิดไปจําหนาย คะแนน 5 คะแนน ดังนี ้

  จํานวนประเทศที่มีผลไมแตละชนิดเขาไปจําหนาย 1-10 ประเทศ    = 1 คะแนน 

  จํานวนประเทศที่มีผลไมแตละชนิดเขาไปจําหนาย 11-20 ประเทศ   = 2 คะแนน 

  จํานวนประเทศที่มีผลไมแตละชนิดเขาไปจําหนาย 21-30 ประเทศ   = 3 คะแนน 

  จํานวนประเทศที่มีผลไมแตละชนิดเขาไปจําหนาย 31-40 ประเทศ   = 4 คะแนน 

  จํานวนประเทศที่มีผลไมแตละชนิดเขาไปจําหนาย 41 ประเทศ ข้ึนไป = 5 คะแนน 

3.2.5 อัตราการเปล่ียนแปลงของราคาเฉล่ียของผลไมที่เกษตรกรขายไดในป 2550 เทียบกับป 2546 คะแนน 5 

คะแนน ดังนี ้

  อัตราการเปล่ียนแปลงของราคาเฉล่ีย 1-5 %    =  1 คะแนน 

  อัตราการเปล่ียนแปลงของราคาเฉล่ีย 6-10 %    =  2 คะแนน 

  อัตราการเปล่ียนแปลงของราคาเฉล่ีย 11-20 %    =  3 คะแนน 

  อัตราการเปล่ียนแปลงของราคาเฉล่ีย 21-50 %    =  4 คะแนน 

  อัตราการเปล่ียนแปลงของราคาเฉล่ีย 51 % ข้ึนไป =  5 คะแนน 

 



 

3.2.6 ผลตอบแทนสุทธิตอไรที่เกษตรกรไดรับ คะแนน 15 คะแนน ดังนี ้

  ผลตอบแทนสุทธิติดลบหรือเทากบัศูนย =  0  คะแนน 

  ผลตอบแทนสุทธิ   1-2,500 บาท =  3  คะแนน 

  ผลตอบแทนสุทธิ   2,501-5,000 บาท =  6  คะแนน 

  ผลตอบแทนสุทธิ   5,001-7,500 บาท =  9  คะแนน 

  ผลตอบแทนสุทธิ   7,501-10,000   บาท =  12  คะแนน 

  ผลตอบแทนสุทธิ   10,001 บาทข้ึนไป =  15  คะแนน 

จากนั้นนําคะแนนที่ไดจากทั้ง 5 ขอ (ขอ 2.1-2.6) มารวมกนั เพื่อวิเคราะหศักยภาพดานการตลาดของผลไมแต

ละชนิด ดังนี ้

  คะแนนรวม   1-15  คะแนน   =  มีศักยภาพตํ่า 

  คะแนนรวม   16-30 คะแนน    =  มีศักยภาพปานกลาง 

  คะแนนรวม   31-50 คะแนน    =  มีศักยภาพสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 4 

ผลการศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดสนิคาผลไมไทย 

 

  การศึกษาในบทน้ี จะเปนการวิเคราะห โดยใชผลการศึกษาที่รวบรวมไดจากเอกสาร มาสรุปใหเหน็

ศักยภาพการผลิตการตลาดของสินคาผลไมไทย โดยใชขอมูลจาการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลไมของ

ชาวตางชาติเขามาเสริมใหสมบูรณยิ่งข้ึน จากนัน้จะเปนการการวิเคราะหศักยภาพการผลิตการตลาดของผลไม

ไทยเปนรายชนิดสินคา ตามเกณฑที่กาํหนดไว ซึ่งผลการศึกษาเปนดังนี ้

ผลการศึกษาศักยภาพดานการผลิตของผลไมไทย 

 ผลการศึกษาคนควาจากเอกสาร พบวา ในป พ.ศ.2549 ทัง้โลกมพีืน้ทีไ่มผลที่ใหผลผลิตแลว54.42 

ลานเฮกแตร หรือ 321 ลานไร โดยมีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศที่มีพืน้ที่ใหผลของผลไมมาก

ที่สุด ประมาณ 10.54 ลานเฮกแตร  หรือประมาณ 65.87 ลานไร คิดเปนรอยละ 20.50 ของพืน้ที่ใหผลของไม

ผลทั้งหมดของโลก รองลงมา คืออินเดีย และบราซิล มพีืน้ที่ใหผลของไมผล  

รอยละ 7.69 และ4.66 ของพื้นที่ใหผลของไมผลทัง้หมดของโลกตามลําดับ ขณะทีป่ระเทศไทยเปนประเทศทีม่ี

พื้นที่ใหผลของไมผลลําดับที่ 15 ของโลก โดยมีพืน้ที่ใหผลของไมผลในป พ.ศ.2549 ประมาณ 836,720 เฮก

แตร หรือประมาณ 5,229,500 ไร คิดเปนรอยละ 1.60 ของพื้นที่ใหผลผลิตของไมผลทั้งหมดของโลก อัตราการ

เปล่ียนแปลงพื้นที่ใหผลของไมผลเม่ือเทยีบกับป พ.ศ.2546 เพิ่มข้ึน 

รอยละ 4.17 สําหรับผลผลิตไมผลทั้งโลกในป พ.ศ.2549 มีจํานวน 562.49 ลานตัน โดยที่สาธารณรัฐประชาชน

จีน เปนประเทศที่มีปริมาณผลผลิตไมผลมากที่สุด 93.40 ลานตัน คิดเปนรอยละ17.74 ของปริมาณผลผลิตไม

ผลทั้งโลก รองลงมาคือ อินเดีย และบราซิล มีปริมาณผลผลิตไมผลรอยละ 8.58 และ 7.29 ของปริมาณผลผลิต

ไมผลของโลก ตามลําดับ ขณะที่ประเทศไทยมีปริมาณผลผลิตไมผลมากเปนลําดับที่ 15 ของโลก โดยมี

ปริมาณผลผลิตไมผลในป 2549 เทากบั 8,350,839 ตัน คิดเปน 

รอยละ 1.59 ของปริมาณผลผลิตไมผลของทัง้โลก อัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณผลผลิตไมผลเม่ือเทียบกบัป 

2546 เพิ่มข้ึนรอยละ 11.50 

 เมื่อพิจารณาแคบลงไป เฉพาะศักยภาพการผลิตผลไมเขตรอน จะพบวาในป พ.ศ.2546  

ทั้งโลกผลิตผลไมเขตรอนไดทั้งส้ิน 67.70 ลานตัน แบงเปนผลไมเศรษฐกิจหลัก(ซึ่งหมายถึง มะมวง มะละกอ 

สับปะรด และอโวคาโด ซึ่งมปีริมาณการคาสูง และมีการทําการคาขามภูมิภาคอยางแพรหลาย) จาํนวน 51.60 

ตัน คิดเปนรอยละ 76.21 ของปริมาณผลผลิตผลไมเขตรอนของทัง้โลก และเปนผลไมเศรษฐกิจรอง (ซึ่ง

หมายถงึ ผลไมที่ทาํการคาอยูในภูมิภาคที่มีการผลิตเปนหลกั เชน ลําไย ทุเรียน ลองกอง มงัคุด เงาะ ล้ินจี ่ฯลฯ 

เปนตน) จํานวน 16.10 ลานตัน คิดเปนรอยละ 23.79 ของปริมาณผลผลิตผลไมเขตรอนของโลก โดยที่ประเทศ



 

ไทยเปนประเทศผูผลิตผลไมเขตรอนที่เปนผลไมเศรษฐกิจรองใหญทีสุ่ดในโลก มีปริมาณผลผลิตในป พ.ศ. 

2546 ถึง 7,756,512 ตัน คิดเปนรอยละ 48.13 ของปริมาณผลผลิตผลไมเศรษฐกิจรองของทัง้โลก 

 จะเหน็ไดวาประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตผลไมเศรษฐกิจรองสูงมาก โดยเปนผูนําในการผลิต

ผลไมเศรษฐกิจรองของโลกทีเดียว ประเทศไทยมีพืน้ที่ปลูกไมผลทั้งประเทศในป พ.ศ.2550ประมาณ 11.17 

ลานไร เปนพืน้ที่ปลูกไมผลเศรษฐกิจสําคัญ 13 ชนิด รวม 7.14 ลานไร คิดเปนรอยละ 63.92 ของพื้นที่ปลูกไม

ผลทั้งประเทศ มีเกษตรกรผูประกอบอาชีพการผลิตไมผล ประมาณ 2.4 ลานครัวเรือน แตละครัวเรือนมีพืน้ที่

ปลูกไมผลเฉล่ียครัวเรือนละ 4.9 ไร  ในป พ.ศ. 2550 สามารถผลิตไมผลไดถึง 8,648,256 ตัน มูลคา 83,648 

ลานบาท ผลผลิตรอยละ 89.0 ใชบริโภคภายในประเทศ  

ที่เหลือรอยละ 11.0 สงออกจําหนายยงัตางประเทศ ในรูปของผลไมสดและผลิตภัณฑ นําเงินเขาประเทศในป

เดียวกนันัน้ถงึ 48,432.57 ลานบาท ไมผลสําคัญที่ผลิตและสงออกจาํหนายตางประเทศมี 13 ชนิด คือ มะมวง 

ลําไย ทุเรียน สับปะรด ลองกอง มังคุด เงาะ สมเขียวหวาน สมโอ ล้ินจี ่มะละกอ กลวยหอม และกลวยไข 

ผลการศึกษาศักยภาพดานการตลาดของผลไมไทย 

 การคาผลไมของโลกจะคากนัใน 4 ประเภทหลัก คือ ผลไมสด น้ําผลไม ผลไมแหง และผลไมที่เก็บ

รักษาไมใหเสียดวยน้ําตาล ซึ่งเรียกรวมกนัวา ผลไมและผลิตภัณฑจากผลไม 

 ผลการคนควาจากเอกสาร พบวา ในป พ.ศ.2548 ทั่วโลกมีการสงออกผลไมและผลิตภัณฑจากผลไม

รวม 62.08 ลานตัน ปริมาณการสงออกผลไมเพิ่มข้ึน เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2543 รอยละ 19.92 โดยสงออกใน

รูปผลไมสดมากที่สุด 47.04 ลานตัน คิดเปนรอยละ 75.77 ของปริมาณการสงออกผลไม และผลิตภัณฑจาก

ผลไมทั้งหมด รองลงมาคือ น้ําผลไม ผลไมที่เก็บรักษาไมใหเสียดวยน้าํตาล และผลไมแหง ซึง่สงออกรอยละ 

19.84, 2.35 และ 2.05 ตามลําดับ ภูมิภาคที่มีการสงออกผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมมากที่สุด คือ ภูมิภาค

อเมริกา โดยในป พ.ศ.2548 สงออกรวม 24.90 ลานตัน คิดเปนรอยละ 40.12 ของปริมาณผลไมและผลิตภัณฑ

จากผลไมที่สงออกทั้งหมดของโลก รองลงมาไดแก ภูมิภาคยุโรป และเอเซีย มกีารสงออกรอยละ 30.16 และ

19.97 ของปริมาณผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมที่สงออกทั้งหมดของโลกตามลําดับ 

 เมื่อพิจารณาถึงมูลคาการสงออกผลไมและผลิตภัณฑจากผลไม พบวา ในป พ.ศ.2548 ทั่วโลกมีมลูคา

สงออกผลไมและผลิตภัณฑจากผลไม รวม 38,487.39 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนเงนิไทย 1,328.18 พันลาน

บาท โดยมีอัตราการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ.2543 รอยละ42.82 ภูมิภาคที่มมีูลคาการสงออกผลไมและ

ผลิตภัณฑจากผลไมมากทีสุ่ด คือ ภูมิภาคยุโรป มีมูลคาสงออกสูงถงึ 18,165.57 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอย

ละ 47.20 ของมูลคาการสงออกผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมของทัง้โลก รองลงมา คือ ภูมิภาคอเมริกา และ

เอเซยี  ซึ่งมีมลูคาการสงออกรอยละ 31.08 และ14.14 ของมูลคาการสงออกผลไมและผลิตภัณฑจากผลไม

ของทั้งโลก ตามลําดับ 



 

 ในทางกลับกนัถาดูดานปริมาณและมูลคาการนําเขาผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมของทัง้โลกพบวา 

ในป พ.ศ.2548 ทั่วโลกมีการนําเขาผลไมและผลิตภัณฑจากผลไม 59.06 ลานตัน โดยมีอัตราการเปล่ียนแปลง

เพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2543 รอยละ 32.49 ภูมิภาคที่มีการนําเขาผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมมากที่สุด คือ 

ภูมิภาคยุโรป นําเขาผลไมและผลิตภัณฑจากผลไม รอยละ57.54 ของปริมาณนําเขาผลไมและผลิตภัณฑจาก

ผลไมของทั้งโลก  รองลงมา คือ ภูมิภาคอเมริกา และเอเซีย นําเขา 

รอยละ 22.21 และ18.25 ตามลําดับ สําหรับมูลคาการนาํเขานั้น พบวา ทั้งโลกมีมูลคาการนาํเขาผลไมรวม 

46,173.34 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนเงนิไทย1,593.82 พันลานบาท โดยมีอัตราการเปล่ียนแปลงการนําเขา

เพิ่มข้ึนจากป พ.ศ.2543 รอยละ 50.11 ภูมิภาคที่มีมูลคาการนําเขาผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมมากที่สุด คือ

ภูมิภาคยุโรป มีมูลคาการนาํเขาสูงถึง 29,847.96 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 64.46 ของมูลคาการนาํเขา

ผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมของทั้งโลก รองลงมา คือ ภูมิภาคอเมริกาและเอเซีย มีมูลคาการนาํเขารอยละ 

18.32 และ 14.87 ของมูลคาการนําเขาผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมของทัง้โลกตามลําดับ 

 เมื่อพิจารณาแคบลงไปเฉพาะผลไมเขตรอน ซึง่มีปริมาณการผลิตของทัง้โลก 67.70 ลานตัน แบงเปน

ผลไมเศรษฐกิจหลัก 51.60 ลานตัน และผลไมเศรษฐกิจรอง 16.10 ลานตันนั้น  ทั้งโลกมีการสงออกผลไมเขต

รอน เพยีงรอยละ 10 ของปริมาณผลผลิตทั้งหมดของโลกเทานัน้ โดยคร่ึงหนึง่สงออกในรูปของผลผลิตสด อีก

คร่ึงหนึง่สงออกในรูปของผลิตภัณฑจากผลไม หรือผลไมแปรรูป ซึ่งมสัีบปะรดเปนสินคาที่มีการสงออกใน

ลักษณะแปรรูปมากที่สุด ประเทศผูสงออกผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมเขตรอนรายใหญที่สุดของโลก คือ 

คอสตาริกา มสีวนแบงการตลาดอยูที่รอยละ 14.90 ผลผลิต 

ที่สงออกมากคือ สับปะรด รองลงมา คือ ประเทศไทยมสีวนแบงการตลาด รอยละ12.81 ผลผลิต 

ที่สงออก คือ ผลไมในกลุมเศรษฐกิจรอง เชน ทุเรียน ลําไย ผลิตภัณฑจากสับปะรดและผลไมแหง 

 สําหรับราคาผลไมที่เกษตรกรขายไดนั้น พบวา ในป พ.ศ.2550 ราคาเฉล่ียของผลไมเศรษฐกิจสําคัญ

ของไทย 13 ชนิด ทีเ่กษตรกรขายไดอยูที่ 9.07 บาทตอกิโลกรัม ลดลงจากราคาเมือ่ป พ.ศ.2546 ถึง 3.65 บาท

ตอกิโลกรัม หรือเปล่ียนแปลงลดลง รอยละ 28.68 ขณะที่ราคาผลไมทีเ่กษตรกรขายได ในชวงกลางฤดูทีม่ี

ผลผลิตออกมากลดต่ําลงไปอยูที่กิโลกรัมละ 7.38 บาท ตํ่ากวาราคาเฉล่ียตลอดปที่เกษตรกรขายได  3.57 บาท

ตอกิโลกรัม หรือเปล่ียนแปลงลดลงรอยละ 32.64 นอกจากนี้ราคาผลไม 

ที่เกษตรกรขายไดยังตํ่ากวาราคาขายสงทีต่ลาดกรุงเทพมากถึงกโิลกรัมละ 9.67 บาท ดวยคิดเปนอัตราความ

แตกตางของราคาท่ีเกษตรกรขายไดกับราคาขายสงที่ตลาดกรุงเทพถงึรอยละ 86.30 

ในป พ.ศ.2550  ประเทศไทยสงออกผลไมและผลิตภัณฑจากผลไม ทัง้ส้ิน 1,724,060 ตัน มูลคา

48,432.57 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.29 ของมูลคาสินคาเกษตรทกุชนิดของประเทศที่มีการสงออก โดย

สงออกผลไมบรรจุภาชนะอัดลม มากที่สุด 941,890 ตันมูลคา 29,621.70 ลานบาท  

คิดเปนรอยละ 54.63 และ 61.16 ของปริมาณและมูลคาการสงออกผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมทั้งหมดที่



 

สงออกตามลําดับ รองลงมา คือ  ผลไมสด สงออก 521,280 ตัน มูลคา 9,836.44 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

30.24 และ20.31 ของปริมาณและมูลคา การสงออกผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมทั้งหมดที่สงออกตามลําดับ 

ประเทศคูคาทีสํ่าคัญของไทย คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน นาํเขาผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมจาก

ประเทศไทยในป 2550 ประมาณ 264,563 ตัน คิดเปนรอยละ 39.43 ของปริมาณผลไมและผลิตภัณฑจาก

ผลไมที่ไทยสงออก ทัง้หมด รองลงมา คือ ฮองกง และอินโดนีเซีย ซึง่นาํเขาผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมของ

ไทยคิดเปนสัดสวน รอยละ 20.82 และ 12.32 ตามลําดับ 

จะเหน็ไดวาผลไมของประเทศไทย มีศักยภาพในดานการตลาดสูงเชนกนั ถาไมติดปญหาเร่ืองราคา

ผลผลิตที่มีแนวโนมลดตํ่าลงโดยตลอด และราคาที่แตกตางกนัมากเกินไประหวางราคา 

ที่เกษตรกรขายไดกับราคาขายสงในตลาดกรุงเทพแลว ศักยภาพในดานการตลาดของผลไมไทยจะสูงข้ึนกวานี้

อีกมาก ซึ่งถาจะเพิ่มศักยภาพดานการตลาดใหกับสินคาผลไมไทยทกุฝายตองชวยกันแกไขปญหาสําคัญ 2 

ประการทีก่ลาวแลวใหได 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลไมของชาวตางประเทศ 

 จากการสอบถามพฤติกรรมการบริโภคผลไมของชาวตางประเทศที่อยูในประเทศตางๆ  โดยเนนเฉพาะ

ประเทศในเอเชียตะวนัออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ซึ่งนิยมบริโภคผลไมไทย จํานวน 8 ประเทศ ที่ตอบ

แบบสอบถามกลับมา ซึ่งไดแก ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี อินโดนีเซีย ญ่ีปุน สาธารณรัฐฟลิปปนส 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหภาพมาเลเซีย ไตหวัน และบรูไน จากจํานวนแบบสอบถามทีส่งไป  13 

ประเทศ คิดเปนรอยละ 61.54 ของประเทศที่สงแบบสอบถามไป สามารถวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคผลไม

เปนรายประเทศไดดังนี้ (ตารางที่ 38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ตารางที่ 38    ขอมูลพฤติกรรมการบริโภคผลไมของกลุมประเทศในเอเชียตะวันออก 

ประเทศ 
ขอความ 

จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุน ฟลิปปนส เวียดนาม มาเลเซีย ใตหวั่น บรูไน 
หมายเหต ุ

สวนที่ 1  ขอมูลพื้นฐาน                   

1.1 จํานวนประชากร  (ลานคน) 1,300 242 127 89 85 26 23 0.38   

 1.2 ลักษณะของสถาบัน

ครอบครัว   

                  

         ก. ครอบครัวใหญ มี สวนใหญ 

(ในชนบท) 

มี (10%) - สวนใหญ มี (ชนบท) มี -   

         ข. ครอบครัวขยาย มี - - สวนใหญ - - มี สวนใหญ   

         ค. ครอบครัวเดียว มี สวนใหญ  

(ในเมือง) 

สวนใหญ (84%) - - มี (ในเมือง) มี -   

         ง. อื่นๆ  - -  มี (6%) - - - - -   

1.3  พฤติกรรมในการซื้อสินคา

อุปโภค/บริโภค ของคนสวนใหญ 

                  

        ก. สัปดาหละครั้ง - มี (บางครั้งไปซื้อสินคา

วันหยุด) 

คนทํางาน - - คนทํางาน - สวนใหญ 

(อาหาร) 

  

        ข. 2 ครั้งตอสัปดาห - มี (บางครั้งไปซื้อสินคา

วันหยุด) 

- - - แมบาน - -   

        ค.วันตอวัน สวนใหญ - แมบาน สวนใหญ สวนใหญ - - -   

 



  

ตารางที่ 38    ขอมูลพฤติกรรมการบริโภคผลไมของกลุมประเทศในเอเชียตะวันออก (ตอ) 

ประเทศ 
หมาย
เหต ุขอความ 

จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุน ฟลิปปนส เวียดนาม มาเลเซีย ใตหวั่น บรูไน  

        ง. อื่นๆ  - - สงแบบ 

mail-order 

- - - - -   

1.4 พฤติกรรมการเลือกสถานที่

รับประทานอาหาร 

                  

        ก. ทํารับประทานเองที่บาน คนทํา  งาน/วัน

ทํางาน 

สวนใหญ (โดย

ปกติ) 

- สวนใหญ (วันหยุด) วันทํางาน(มื้อเย็น) คนมีครอบครัว

(มื้อเย็น) 

- สวนใหญ   

        ข. ซื้ออาหารสําเร็จรูปมาทาน

ที่บาน 

- - - - วันหยุด (มื้อกลางวัน-เย็น) คนโสด/อยูคน

เดียว 

- -   

        ค. รับประทานอาหารนอกบาน นิยมมาก วันสุดสัปดาห - สวนใหญ (ฟาสฟูดและ

ขาวแกง) 

มีบาง เวลาสังสรรค วันหยุดมื้อกลางวัน

ทํางานอาหารจาน

ดวน 

วันรับ

เงินเดือน 

  

        ง. อื่นๆ  - - - - - - - -   

สวนที่ 2 ขอมูลรายสินคา                   

2.1  ผลไมที่ชอบรับประทาน มะมวง  

ทุเรียน  มังคุด  

เงาะ 

ทุเรียน  มะมวง 

สม มังคุด  กลวย 

มะมวง   มะมวง   สม         แอป

เปล  สาลี(ผลไมตามฤดู) 

  มะมวง   สม         แอปเปล  

ละมุด  ทอ แตงโม (ผลไมตาม

ฤดู) 

 

ทุเรียน  มะเฟอง  

ลําไย 

มะพราว-น้ําหอม  

ทุเรียน  ลําไย 

ผลไมตาม

ฤดู 

  



  

ตารางที่ 38    ขอมูลพฤติกรรมการบริโภคผลไมของกลุมประเทศในเอเชียตะวันออก (ตอ) 

ประเทศ 
ขอความ 

จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุน ฟลิปปนส เวียดนาม มาเลเซีย ใตหวั่น บรูไน 

หมาย
เหต ุ

2.2 กรณีที่เปนมะมวง                   

            2.2.1  ชอบพันธุอะไร น้ําดอกไม 

เขียวเสวย 

ไมระบุพันธุ ไมระบุพันธุ คาราบาว ไมระบุพันธุ ไมระบุพันธุ ไมระบุพันธุ น้ําดอกไม   

          2.2.2  ชอบรสชาติอยางไร เปรี้ยวอมหวาน หวน หวานอม

เปรี้ยว 

ไมระบุ หวานอมเปรี้ยว ไมระบุ หวานอมเปรี้ยว ไมระบุ   

          2.2.3  ชอบมะมวงดิบหรือสุก ไมระบุ ไมระบุ ไมระบุ สุก ไมระบุ ไมระบุ ไมระบุ สุก   

         2.2.4  ชอบลักษณะภายนอก

อยางไร 

ไมระบุ สวย-สะอาด ไมระบุ ไมระบุ ไมระบุ ไมระบุ สด ไมมีตําหนิ ไมระบุ   

2.3  กรณีที่เปนทุเรียน                   

        2.3.1  ชอบพันธุอะไร ไมระบุพันธุ หมอนทอง - - ไมระบุพันธุ D-24 ไมระบุพันธุ กานยาว   

        2.3.2  ชอบรสชาติอยางไร ไมระบุ ไมระบุ - - ไมระบุ ไมระบุ ไมระบุ ไมระบุ   

        2.3.3  ชอบทุเรียนสุกมาก

หรือไม 

สุกแตไมสุกมาก ไมระบุ - - เนื้อแข็ง สุกงอม สุกงอม สุกงอม   

        2.3.4  ชอบลักษณะภายนอก

อยางไร 

ไมระบุ เปลือกหนา - - สีสด เปลือกหนา เปลือกบาง ไมระบุ ไมระบุ   

2.4  กรณีที่เปนผลไมอื่น (ระบุ).... มังคุด  เงาะ สม มังคุด กลวย - สม แอปเปล  

สาลี่ 

สม แอปเปล ละมุด ทอ 

แตงโม 

มะเฟอง  

ลําไย 

มะพราว-น้ําหอม  

ลิ้นจี่ 

ผลไมตาม

ฤดู 

  

        2.4.1  ชอบพันธุอะไร ไมระบุ. ไมระบุ. - ไมระบุ. ไมระบุ. ไมระบุ. ไมระบุ. ไมระบุ.   



  

ตารางที่ 38    ขอมูลพฤติกรรมการบริโภคผลไมของกลุมประเทศในเอเชียตะวันออก (ตอ) 

ประเทศ 
ขอความ 

จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุน ฟลิปปนส เวียดนาม มาเลเซีย ใตหวั่น บรูไน 

หมาย
เหต ุ

        2.4.2  ชอบรสชาติอยางไร ไมระบุ. ไมระบุ. - ไมระบุ. ไมระบุ. ไมระบุ. ไมระบุ. ไมระบุ.   

        2.4.3  ชอบรับปะทานดิบหรือ

สุก 

ไมระบุ. ไมระบุ. - ไมระบุ. ไมระบุ. ไมระบุ. ไมระบุ. ไมระบุ.   

        2.4.4  ชอบลักษณะภายนอก

อยางไร 

ไมระบุ. ไมระบุ. - ไมระบุ. ไมระบุ. ไมระบุ. ไมระบุ. ไมระบุ.   

2.5  ลักษณะการซื้อ-ขายผลไมสด

โดยทั่วไป 

                  

        2.5.1  ชั่งเปนกิโลกรัม   -        

        2.5.2  ขายเปนถุง/แพ็ค/ลูก - -  - - - - -   

2.6  นอกจากผลไมสด  ประชาชน

นิยมบริโภคผลไมในลักษณะอื่น 

อยางไร 

ไมระบุ ทอดกรอบ ดอง ไมระบุ แหง ดอง อบกรอบ กวน แหง ดอง ทอด  อบ

กรอบ 

ทอด  อบ

กรอบ 

  

2.7 กฎระเบียบ เงื่อนไข และ

มาตรฐานการนําเขาผลไมของ

ประเทศที่ผูสงออก/นําเขาตอง

ปฏิบัติตาม มีอะไร 

Health 

Certificate 

มาตรฐานคุณภาพ Food Sanitary 

Law 

ไมระบุ Positive List  หรือ 

Unitron list 

Plant Quantire และ 

Phytosanitary 

ระเบียบดานกักกัน

พืช 

มระบุ   

 

 



  

 1. พฤติกรรมการบริโภคผลไมในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

  ผลการศึกษาปรากฏวา สาธารณรัฐประชาชนจนีมีประชากรประมาณ 1,300 ลานคน ลักษณะของ

สถาบันครอบครัว มีทัง้ทีเ่ปนครอบครัวใหญ ครอบครัวขยาย และครอบครัวเด่ียว ประชาชนสวนใหญมี

พฤติกรรมในการซื้อสินคาอุปโภคและบริโภควันตอวัน สวนพฤติกรรมการในการบริโภคอาหารของชาวจีนสวน

ใหญถาเปนวนัทาํงาน คนทาํงานนิยมรับประทานอาหารที่บาน แตโดยปกตินยิมรับประทานนอกบาน ผลไมที่

นยิมรับประทานคือ มะมวง ทุเรียน มงัคุด เงาะ กรณีที่เปนมะมวง จะชอบมะมวงพนัธุน้ําดอกไมและเขียวเสวย 

และชอบรสเปร้ียวอมหวาน ขณะที่ทุเรียนไมระบุพนัธุทีช่อบ แตชอบรับประทานทเุรียนสุก (ไมสุกมาก) การซื้อ

ขายผลไมจะซือ้ขายกนัตามน้ําหนกั (กโิลกรัม) สําหรับการนาํเขาสินคาเกษตร สูสาธารณรัฐประชาชนจนี ผู

สงออก/นําเขาตองปฏิบัติตาม Health Certificate ของจีน 

 2. พฤติกรรมการบริโภคผลไมในประเทศอินโดนีเซยี 

  ผลการศึกษาปรากฏวาประเทศอินโดนีเซยีมีประชากร ประมาณ 242 ลานคน ลักษณะของสถาบัน

ครอบครัวในเมืองสวนใหญเปนครอบครัวเด่ียว แตในชนบทสวนใหญเปนครอบครัวใหญ ประชาชนสวนใหญมี

พฤติกรรมในการซื้อสินคาอุปโภคและบริโภค 2 คร้ังตอสัปดาห สวนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารของชาว

อินโดนีเซยีสวนใหญนิยมทําอาหารรับประทานที่บาน ยกเวนเฉพาะวนัสุดสัปดาหจึงจะรับประทานนอกบาน

บาง ผลไมทีน่ยิมรับประทานคือ ทเุรียน มะมวง สม มังคุด และกลวย โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่เปนทุเรียนจะ

ชอบทุเรียนพนัธุหมอนทองที่มีเปลือกหนา ขณะทีม่ะมวงไมระบุพันธุที่ชอบ แตชอบมะมวงที่มีรสหวาน รูปทรง

สวย ผิวสะอาด นอกจากผลไมสดแลวยังนยิมบริโภคผลไมแปรูปที่เปนผลไมทอดกรอบดวย สําหรับการซื้อขาย

ผลไมสดจะซ้ือขายตามน้ําหนกั (กิโลกรัม) การนําเขาสินคาเกษตรสูประเทศอินโดนีเซียผูสงออก/นาํเขาตอง

ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพของอินโดนีเซีย 

 3. พฤติกรรมการบริโภคผลไมในประเทศญ่ีปุน 

 ผลการศึกษาปรากฏวา ประเทศญ่ีปุนมีประชากรประมาณ 127 ลานคน ลักษณะของสถาบัน

ครอบครัวสวนใหญเปนครอบครัวเด่ียว ประชาชนสวนใหญมีพฤติกรรมในการซื้อสินคาอุปโภคและบริโภค

สัปดาหละคร้ัง (กรณีทีเ่ปนคนทาํงาน) และวันตอวัน (กรณีที่เปนแมบาน) ผลไมทีช่าวญ่ีปุนนยิมรับประทานคือ 

มะมวงโดยเฉพาะอยางยิง่มะมวงที่มีรสหวานอมเปร้ียว นอกจากการบริโภคผลไมสดแลว ชาวญ่ีปุนยงันยิม

บริโภคผลไมดองดวย สําหรับการซื้อขายผลไมสดของญ่ีปุน จะซื้อขายกันเปนถงุ เปนแพ็คหรือเปนลูก สวนการ

นําเขาสินคาเกษตรสูประเทศญ่ีปุน ผูสงออก/นาํเขาตองปฏิบัติตาม Food Sanitary Law ของประเทศญ่ีปุน 

 4. พฤติกรรมการบริโภคผลไมในประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส 

 ผลการศึกษาปรากฏวา ประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนสมปีระชากรประมาณ 89 ลานคน ลักษณะของ

สถาบันครอบครัวสวนใหญเปนครอบครัวขยาย ประชาชนสวนใหญมพีฤติกรรมในการซื้อสินคาอุปโภคและ

บริโภควันตอวนั สวนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารของชาวฟลิปปนสนัน้สวนใหญชอบรับประทานอาหารประเภท



  

ฟาสฟูดนอกบาน ยกเวนวนัหยุดจึงจะทําทานเองที่บาน ผลไมที่ชอบรับประทานคือ มะมวง สม แอปเปล สาล่ี และ

ผลไมตามฤดูกาล โดยเฉพาะอยางยิง่มะมวงจะชอบมะมวงพันธุคาราบาวมากโดยรับประทานผลสุก สําหรับ

การซื้อขายผลไมสด จะซื้อขายกนัตามน้ําหนกั (กิโลกรัม) 

 5. พฤติกรรมการบริโภคผลไมในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 ผลการศึกษาปรากฏวา ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีประชากรประมาณ 85 ลานคน 

ลักษณะของสถาบันครอบครัวสวนใหญเปนครอบครัวใหญ ประชาชนสวนใหญมีพฤติกรรมการในการซ้ือสินคา

อุปโภคและบริโภควันตอวนั สวนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารของชาวเวียดนามนัน้ สวนใหญจะทําทานเองท่ี

บาน โดยเฉพาะอยางยิง่มื้อเย็น แตถาเปนวันหยุดจะซ้ืออาหารสําเร็จรูป 

มาทานที่บาน มีการออกไปรับประทานอาหารนอกบานบางเปนคร้ังคราว ผลไมที่ชอบรับประทาน คือ มะมวง 

สม ทอ แตงโม และผลไมตามฤดูกาล กรณีที่เปนมะมวง ไมระบุพันธุที่ชอบแตชอบที่มีรสหวานอมเปร้ียว

เชนเดียวกับทเุรียนไมระบุพนัธุที่ชอบแตชอบทุเรียนเนื้อแข็ง ไมชอบทุเรียนสุกงอม นอกจากผลไมสดแลวชาว

เวียดนามยังนยิมบริโภคผลไมแปรรูปที่เปนผลไมแหงและผลไมดองดวย สําหรับการซือ้ขายผลไมสดจะซ้ือขาย

กันตามน้าํหนกั (กิโลกรัม) สวนการนาํเขาสินคาเกษตรสูประเทศเวยีดนาม  ผูสงออก/นาํเขา ตองปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของประเทศเวียดนาม โดยเฉพาะอยางยิง่ตองมี Positive list ที่ชัดเจนและปฏิบัติตามนัน้ 

 6. พฤติกรรมการบริโภคผลไมในประเทศสหภาพมาเลเซีย 

 ผลการศึกษาปรากฏวา ประเทศสหภาพมาเลเซีย มีประชากรประมาณ 26 ลานคน ลักษณะของ

สถาบันครอบครัวในเมืองสวนใหญเปนครอบครัวเด่ียว แตในชนบทสวนใหญเปนครอบครัวใหญเชนเดียวกับ

ประเทศอินโดนีเซีย ประชาชนสวนใหญจะมีพฤติกรรมการในการซ้ือสินคาอุปโภคและบริโภคสัปดาหละคร้ัง 

ขณะที่แมบานสวนใหญจะซือ้สินคาอุปโภคและบริโภคสัปดาหละ 2 คร้ัง สวนพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร

ของชาวมาเลเซียนัน้ คนที่มคีรอบครัวแลวสวนใหญจะทาํทานเองทีบ่าน โดยเฉพาะอยางยิ่งมื้อเยน็ แตถาเปน

คนโสดหรือคนท่ีอยูคนเดียวสวนใหญจะซื้ออาหารสําเร็จรูปไปทานทีบ่าน ยกเวนเวลาที่มงีานสังสรรคเทานัน้จึง

จะไปทานอาหารนอกบาน ผลไมที่นยิมรับประทาน คือ ทุเรียน มะเฟอง ลําไย โดยเฉพาะอยางยิง่ทเุรียนนยิม

รับประทานพนัธุ D-24 ที่มลัีกษณะสุกงอม และเปลือกบาง นอกจากผลไมสดแลวยังนิยมบริโภคผลไมแปรรูปที

เปนผลไมอบกรอบและกวนดวย สําหรับการซื้อขายผลไมสดจะซ้ือขายกันตามน้ําหนัก (กิโลกรัม) สวนการ

นําเขาสินคาเกษตรสูประเทศมาเลเซีย ผูสงออก/นําเขา ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Plant Quarantine และ 

Phyto Sanitary ของมาเลเซียอยางเครงครัด 

 7. พฤติกรรมการการบริโภคผลไมของประเทศไตหวนั 

 ผลการศึกษาปรากฏวา ประเทศไตหวนัมปีระชากรประมาณ 23 ลานคน ลักษณะของสถาบัน

ครอบครัว มีทัง้ที่เปนครอบครัวใหญ ครอบครัวขยาย และครอบครัวเด่ียว พฤติกรรมการบริโภคอาหารของชาว

ไตหวัน สวนใหญจะรับประทานอาหารนอกบาน โดยเฉพาะอยางยิง่ในวันทาํงาน (อาหารจานดวน) และม้ือ



  

กลางวันวนัหยุด ผลไมที่ชอบรับประทาน คือ มะพราวน้าํหอม ทุเรียน ล้ินจี่ กรณีที่เปนทุเรียนจะชอบทุเรียนที่สุก

งอม แตถาเปนมะมวงจะชอบรับประทานมะมวงทีม่ีรสหวานอมเปรี้ยว และเปนมะมวงที่มีความสด ลักษณะ

ภายนอกไมมตํีาหนิ นอกจากผลไมสดแลว ยงันยิมบริโภคผลไมแปรรูปที่เปนผลไมแหง ผลไมดอง และผลไม

ทอดกรอบ/อบกรอบดวย สําหรับการซื้อขายผลไมสดของประเทศไตหวนั จะซื้อขายกนัตามน้ําหนัก (กิโลกรัม) 

การนาํเขาสินคาเกษตรสูประเทศไตหวนัผูสงออก/นําเขา ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของดานกักกนัพืชของ

ไตหวัน 

 8. พฤติกรรมการบริโภคผลไมในประเทศบรูไน 

 ผลการศึกษาปรากฏวา ประเทศบรูไน มปีระชากรประมาณ 380,000 คน ลักษณะของสถาบัน

ครอบครัวสวนใหญเปนครอบครัวขยาย ประชาชนสวนใหญมีพฤติกรรมในการซื้อสินคาอุปโภคบริโภคสัปดาห

ละคร้ัง (สวนใหญซื้ออาหาร) พฤติกรรมการบริโภคอาหารของชาวบรูไน สวนใหญจะทําอาหารเองท่ีบาน 

ยกเวนวนัรับเงนิเดือน จึงจะไปทานอาหารนอกบาน ผลไมที่นยิมเปนผลไมตามฤดูกาล ในกรณีที่เปนมะมวง

ชอบทานมะมวงพันธุน้าํดอกไมสุก แตถาเปนทุเรียนจะชอบทานทุเรียนพันธุกานยาวที่สุกงอม นอกจากผลไม

สดแลวยังนิยมบริโภคผลไมแปรรูปที่เปนผลไมทอดหรืออบกรอบดวย สําหรับการซื้อขายผลไมสดจะซ้ือขาย

ตามน้าํหนัก (กิโลกรัม) 

 สรุปภาพรวมพฤติกรรมการบริโภคผลไมของประชากร 8 ประเทศในเอเชียตะวนัออกและเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ไดดังนี้ 

 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนประเทศที่มีประชากรมากที่สุด 1,300 ลานคนรองลงมาคือ 

ประเทศอินโดนีเซีย 242 ลานคน ขณะที่ประเทศบรูไนมปีระชากรนอยที่สุดเพยีง 380,000 คนลักษณะของ

สถาบันครอบครัวสวนใหญในชนบทจะเปนครอบครัวใหญ ซึ่งคลายกนัในทุกประเทศ ยกเวนสาธารณรัฐ

ฟลิปปนสและบรูไน ที่ลักษณะครอบครัวสวนใหญเปนครอบครัวขยาย ขณะที่ครอบครัวของคนในเมืองสวน

ใหญจะเปนครอบครัวเด่ียว พฤติกรรมการซ้ือสินคาอุปโภคและบริโภคของประชากรทั้ง 8 ประเทศ ถาเปน

คนทาํงานสวนใหญจะซื้อสัปดาหละคร้ัง แตถาเปนแมบานหรือคนทัว่ไป สวนใหญจะซื้อวนัตอวนั สวน

พฤติกรรมการบริโภคอาหารนั้น สวนใหญจะทาํอาหารทานเองที่บาน โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารม้ือเย็น แตถา

เปนวนัทํางาน วนัหยุดสุดสัปดาห วนัที่มงีานสังสรรคหรือวันเงินเดือนออกจึงจะไปทานอาหารนอกบาน 

โดยเฉพาะอยางยิง่คนจีนนยิมไปทานอาหารนอกบานมาก สําหรับผลไมที่นยิมรับประทานไดแก มะมวง ทุเรียน 

มังคุด กลวย สม แอปเปล สาล่ี เงาะ ลําไย มะเฟอง ละมุด ทอ แตงโม มะพราวน้ําหอม และผลไมตามฤดูกาล

ของแตละประเทศ สําหรับพนัธุมะมวงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและบรูไนจะชอบบริโภคพันธุน้ําดอกไม  

สวนประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนสชอบพนัธุคาราบาว  แทบทุกประเทศชอบมะมวงสุกรสหวานอมเปร้ียวที่มี

ลักษณะของผลสวย สด สะอาด ไมมีตําหนิ ขณะที่ทุเรียนสวนใหญชอบทุเรียนสุกงอม   ยกเวนประเทศ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามชอบบริโภคทุเรียนเนื้อแข็ง นอกจากผลไมสดแลวสวนใหญยังนยิมบริโภคผลไม



  

แปรรูปดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่งผลไมแปรรูปที่เปนผลไมทอดกรอบ/อบกรอบ และผลไมดอง  สําหรับการซื้อ

ขายผลไมทุกประเทศซื้อขายตามน้ําหนกั (กิโลกรัม) ยกเวนประเทศญ่ีปุนที่ซื้อขายเปนถงุเปนแพค็หรือเปนลูก  

สวนการนาํเขาสินคาเกษตรสูประเทศตางๆ ทั้ง 8 ประเทศ จะตองปฏิบติัตามกฎระเบียบและกฎหมายของแต

ละประเทศ เปนสําคัญ 

ผลการวิเคราะหศักยภาพการผลิตและการตลาดผลไมรายชนิดผลไม 

ผลการวิเคราะหศักยภาพการผลิตรายชนิดผลไม 

จากการกําหนดประเด็น สําหรับใหคะแนนผลไมแตละชนิดไว 6 ประเด็น เพื่อวิเคราะหหาศักยภาพใน

การผลิตของผลไมแตละชนิด โดยประเด็นและคะแนนทีก่ําหนดคือ 

 1.พื้นที่ปลูกไมผลแตละชนิด   คะแนนเต็ม 10  คะแนน 

 2.ปริมาณผลผลิตไมผลแตละชนิด คะแนนเต็ม 10  คะแนน 

 3.จําหนวนกลุมวิสากิจชุมชน/กลุมสงเสริมอาชีพไมผลที่มีอยูในปจจุบัน 

      คะแนนเต็ม   5  คะแนน 

 4.การกระจายการผลิตตลอดป  คะแนนเต็ม   5  คะแนน 

 5.ความกาวหนาของวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  

        คะแนนเต็ม 10  คะแนน 

 6.ศักยภาพในการแปรรูป   คะแนนเต็ม   10  คะแนน 

จากนั้นนําขอมูลของไมผลแตละชนิด ไปใหคะแนนในแตละประเด็น สรุปรวมออกมาเปนคะแนนรวม 

เพื่อนาํไปเทยีบกับเกณฑคะแนนรวมท่ีใหไววาอยูในระดับใด ผลการวิเคราะห เปนดังนี ้

- ผลไมที่มีศักยภาพดานการผลิตสูง คือ มะมวง ลําไย ทุเรียน สับปะรด และมังคุด (คะแนนรวม 

42,40,35,42 และ 39 ตามลําดับ)  

- ผลไมที่มีศักยภาพดานการผลิตปานกลาง คือ ลองกอง เงาะ สมเขียวหวาน สมโอ ล้ินจี่ มะละกอ 

กลวยหอม กลวยไข (คะแนนรวม 25,30,26,29,22,17,29 และ22ตามลําดับ) (ตารางที่ 39) 

 

 

 

 

 

 

 



  

ตารางที่ 39 การวิเคราะหศักยภาพการผลิตผลไม ป พ.ศ. 2550 

ลําดับ 
ที่ 

ชนิด 
ผลไม 

พื้นที่ปลูก 
(ไร) 

คะแนน 
(6) 

อัตรา
การ

ขยายตัว 
ของพื้น 
ที่ปลูก 

(%) 
คะแนน 

(4) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

คะแนน 
(6) 

อัตรา 
การ 

ขยายตัว 
ของ 

ผลผลิต 
(%) 

คะแนน 
(4) 

จํานวน 
กลุม 

วิสาหกิจ 
ชุมชน 
ไมผล 
(กลุม)  

คะแนน 
(5) 

จํานวน 
เดือน 
ที่มีผล 
ผลิต 
สงออก 
ป50 

(เดือน) 
คะแนน 

(5) 

ความ
กาว 

หนาของ 
วิทยาการ 
หลังการ 
เก็บเกี่ยว 
(ระดับ) 

คะแนน 
(10) 

ศักยภาพ 
ในการ 
แปรรูป
(ชนิด) 

คะแนน 
(10) 

คะแนน 
รวม 
(50) ศักยภาพ 

1 มะมวง 2,245,619 6 8.1 1 2,218,262 6 23.9 2 92 5 9 4 B 8 >5 10 42 สูง 

2 ลําไย 1,009,830 6 18.13 2 495,457 5 34.15 3 18 1 12 5 B 8 5 10 40 สูง 

3 ทุเรียน 771,266 6 -8.15 0 722,825 6 -2.13 0 39 2 12 5 B 8 4 8 35 สูง 

4 สับปะรด 613,639 6 15.42 2 2,305,200 6 21.37 2 159 5 12 5 C 6 5 10 42 สูง 

5 ลองกอง 517,440 6 33.48 3 227,407 4 8.29 1 17 1 5 2 C 6 1 2 25 ปานกลาง 

6 มังคุด 454,412 5 13.36 2 298,391 4 41.42 3 56 3 11 4 B 8 >5 10 39 สูง 

7 เงาะ 436,774 5 -20.2 0 486,928 5 -20.29 0 3 1 6 3 B 8 4 8 30 ปานกลาง 

8 สมเขียวหวาน 338,114 4 -23.04 0 757,328 6 29.37 2 16 1 12 5 D 4 2 4 26 ปานกลาง 

9 สมโอ 295,846 4 28.67 2 308,079 4 15.93 2 33 2 12 5 B 8 1 2 29 ปานกลาง 

10 ลิ้นจี่ 179,284 3 8.8 1 73,858 2 6.96 1 16 1 5 2 C 6 3 6 22 ปานกลาง 

11 มะละกอ 104,968 3 -25.39 0 195,377 3 -36.77 0 18 1 5 2 C 6 1 2 17 ปานกลาง 

12 กลวยหอม 102,613 3 14.22 2 233,461 4 7.55 1 31 2 11 5 B 8 2 4 29 ปานกลาง 

13 กลวยไข 70,786 2 -5.49 0 168,221 3 22.67 2 31 2 12 5 C 6 1 2 22 ปานกลาง 

คะแนน  1-15 = ศักยภาพต่ํา        16-30 = ศักยภาพปานกลาง            31-50 = ศักยภาพสูง 

 



  

ผลการวิเคราะหศักยภาพการตลาดรายชนิดผลไม 

จากการกําหนดประเด็น สําหรับใหคะแนนผลไมแตละชนิดไว 6 ประเด็น เพื่อวิเคราะหหาศักยภาพใน

การตลาดของผลไมแตละชนิด โดยประเด็นและคะแนนที่กําหนดคือ 

1.ปริมาณการสงออกผลไมแตละชนิด    คะแนนเต็ม 10  คะแนน 

2.มูลคาการสงออกผลไมแตละชนิด   คะแนนเต็ม 10  คะแนน 

3.จํานวนประเทศที่มกีารสงออกผลไมแตละชนิด  คะแนนเต็ม   5  คะแนน 

4.อัตราการเปล่ียนแปลงราคาเฉล่ียทีเ่กษตรกรขายได คะแนนเต็ม 10  คะแนน 

5.ผลตอบแทนสุทธ ิ     คะแนนเต็ม 10  คะแนน 

6.อายุการเก็บเกี่ยว     คะแนนเต็ม     5  คะแนน 

จากนั้นนําขอมูลของไมผลแตละชนิด ไปใหคะแนนในแตละประเด็น สรุปรวมออกมาเปนคะแนนรวม 

เพื่อนาํไปเทยีบกับเกณฑคะแนนรวมท่ีใหไววาอยูในระดับใด ผลการวิเคราะห เปนดังนี ้

 - ผลไมที่มีศักยภาพดานการตลาดสูง คือ มะมวง สับปะรด สมเขียวหวาน และกลวยไข (คะแนนรวม 

39, 31, 32 และ33 ตามลําดับ) 

- ผลไมที่มีศักยภาพดานการตลาดปานกลาง คือ ลําไย ทุเรียน ลองกอง มงัคุด สมโอ ล้ินจี ่มะละกอ 

กลวยหอม (คะแนนรวม 26, 30, 24, 24, 17, 19, 26 และ16 ตามลําดับ) 

- ผลไมที่มีศักยภาพดานการตลาดตํ่า คือ เงาะ  (คะแนนรวม12)  (ตารางที่ 40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ตารางที่ 40 การวิเคราะหศักยภาพการตลาดผลไม ป พ.ศ. 2550 

ลําดับ ชนิดผลไม 

ปริมาณ 
สงออก
(ตัน) 

คะแนน 
(6) 

อัตรา 
การ 
ขยาย 
ตัวของ 
ปริมาณ 
สงออก 

(%) 
คะแนน 

(4) 

มูลคา 
สงออก 

(ลานบาท) 
คะแนน 

(6) 

อัตรา 
การ 
ขยาย 
ตัวของ
มูลคา
สงออก 

(%) 
คะแนน 

(4) 

จํานวน 
ประเทศ 
ที่มีการ 
สงออก 
(ประเทศ) 

คะแนน 
(5) 

อัตรา 
เปลี่ยน 
แปลง
ราคาที่ 
เกษตรกร 
ขายได 
(%) 

คะแนน 
(10) 

ผล 
ตอบ
แทน 
สุทธ ิ
(บาท/
ไร) 

คะแนน 
(10) 

อายุ 
การเก็บ 
รักษา 

(สัปดาห) 
คะแนน 

(5) 

คะแนน 
รวม 
(50) ศักยภาพ 

1 มะมวง 29,693 4 70.05 3 1,148.14 5 104.97 4 34 4 16.53 6 14,622 10 2-3 3 39 สูง 

2 ลําไย 284,583 6 83.09 3 4,879.62 6 3.25 1 44 5 -28.15 0 -1,045 0 5-6 5 26 ปานกลาง 

3 ทุเรียน 180,377 6 68.57 3 3,486.43 6 72.87 3 27 3 -13.24 0 5,035 6 2-3 3 30 ปานกลาง 

4 สับปะรด 736,261 6 15.74 1 10,525.63 6 12.13 1 29 3 7.32 4 7,365 6 2-4 4 31 สูง 

5 ลองกอง 1,480 2 2,366.66 4 23.07 1 521.83 4 21 3 -33.07 0 7,507 8 1-2 2 24 ปานกลาง 

6 มังคุด 47,232 4 260.09 4 755.65 4 145.85 4 35 4 -46.9 0 -684 0 3-4 4 24 ปานกลาง 

7 เงาะ 4,272 2 -75.15 0 131.20 2 -53.29 0 28 3 -13.08 0 619 2 2-3 3 12 ต่ํา 

8 สมเขียวหวาน 30,836 4 224.79 4 575.72 4 281.17 4 13 2 -30.46 0 11,309 10 2-4 4 32 สูง 

9 สมโอ 10,051 4 32.12 2 119.00 2 4.29 1 27 3 -64.74 0 -1,956 0 12-20 5 17 ปานกลาง 

10 ลิ้นจี่ 24,061 4 30.92 2 665.81 4 9.5 1 26 3 -61.48 0 -3,879 0 3-5 5 19 ปานกลาง 

11 มะละกอ 2,327 2 -54.17 0 50.09 1 -61.68 0 17 2 73.5 10 7,516 8 1-3 3 26 ปานกลาง 

12 กลวยหอม 2,961 2 122.46 4 45.98 1 48.13 2 15 2 -36.92 0 -1,146 0 4-6 5 16 ปานกลาง 

13 กลวยไข 15,338 4 316.34 4 99.15 1 187.89 4 6 1 16.9 6 7,808 8 4-6 5 33 สูง 

คะแนน  1-15 = ศักยภาพต่ํา        16-30 = ศักยภาพปานกลาง            31-50 = ศักยภาพสูง 

 



  

จะเห็นไดวา  

  - ผลไมที่มีศักยภาพดานการผลิตและดานการตลาดสูง คือ มะมวงและสับปะรด 

  - ผลไมที่มีศักยภาพดานการผลิตสูง แตมีศักยภาพดานการตลาดปานกลาง คือ ลําไย ทุเรียน มังคุด 

- ผลไมที่มีศักยภาพดานการผลิตปานกลาง แตมีศักยภาพดานการตลาด สูง คือ สมเขียวหวาน และกลวยไข 

- ผลไมที่มีศักยภาพดานการผลิตปานกลางและมีศักยภาพดานการตลาดปานกลาง  คือ ลองกอง สมโอ 

ล้ินจี่ มะละกอ และกลวยหอม 

- ผลไมที่มีศักยภาพ ดานการผลิต ปานกลาง แตมีศักยภาพดานการตลาดต่ํา คือ เงาะ 

ซึ่งการวางแผนพัฒนาและสงเสริมผลไมแตละชนิด ในโอกาสตอ ๆไป จําเปนจะตองพิจารณากําหนดแนวทาง

และวางกลยทุธใหแตกตางกนัตามศักยภาพของผลไมแตละชนิดทีม่ีอยู 

 
ผลการศึกษาปญหาดานการผลิตและดานการตลาดผลไมในภาพรวมและขอเสนอแนะในการแกไข
ปญหา 

จากการศึกษาเกี่ยวกับปญหาดานการผลิตผลไมในภาพรวม โดยใหเกษตรกรตอบแบบสอบถามนั้น 

พบวา เกษตรกรมากที่สุดหรือรอยละ 46.78 มีปญหาภาระหนี้สิน และขาดเงินลงทุนในการทําสวนและพัฒนา

คุณภาพ รองลงไปรอยละ 40.36, 32.11 และ 31.19 มีปญหาตนทุนการผลิตสูงข้ึนเพราะปจจัยการผลิตราคา

แพง ปญหาแรงงานหายากและราคาแพง และปญหาสภาพภูมิอากาศแปรปรวน เชน ฝนแลง ฝนตกไมตรงตาม

ฤดูกาล ทําใหไมผลติดดอกออกผลไมสม่ําเสมอ ตามลําดับ (ตารางที่ 41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

ตารางที่ 41   ปญหาของผลไมไทยดานการผลิตในภาพรวม  ตามความคิดเห็นของเกษตรกร 

  n = 109 

ที่ ปญหา 
จํานวน
(ราย) 

รอยละ 

1. มีภาระหนี้สิน และขาดเงินลงทนุในการทาํสวนและการพฒันาคุณภาพ 51 46.78 

2. ตนทนุการผลิตสูงข้ึนเพราะปจจัยการผลิตราคาแพง 44 40.36 

3. แรงงานหายากและราคาแพง 35 32.11 

4. สภาพภูมิอากาศแปรปรวน เชน ฝนแลง น้าํทวม ฝนตกไมตรงตามฤดูกาล 

ทําใหไมผลติดดอกออกผลไมสม่ําเสมอ 34 31.19 

5. ขาดความรูความเขาใจ และทักษะในการผลิตผลไมคุณภาพ 19 17.43 

6. ขาดแหลงน้ําในการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตนอกฤดู 13 11.92 

7. ศัตรูพืชระบาด 12 11.00 

8. ผลผลิตเสียหายกอนเก็บเกีย่ว 7 6.42 

9. ขาดแหลงความรูในพืน้ที ่และไมมีเจาหนาที่ของรัฐเขาไปแนะนาํ 3 2.75 

10. ขาดแหลงพันธุดี 1 0.92 

11. สภาพพืน้ที่ไมเหมาะสม 1 0.92 

12. ขาดทุน ทําแลวไมไดกําไร 1 0.92 

13. ผลผลิตเนาเสียงาย เก็บไวไดไมนาน 1 0.92 

หมายเหตุ     ตอบไดมากกวา  1 คําตอบ    

 

สวนปญหาดานการตลาดในภาพรวมนั้น เกษตรกรมากที่สุด หรือรอยละ 63.30 ประสบปญหาราคา

ผลผลิตตกตํ่า รองลงมารอยละ 50.45, 49.54 และ25.68 มีปญหาผูผลิตไมสามารถกําหนดราคาผลผลิตของ

ตนเองได ปญหาขาดอํานาจตอรองราคา และปญหาขาดขอมูลการตลาด และขาวสารที่ทันเหตุการณ

ตามลําดับ   (ตารางที่ 42) 

 

 

 

 

 



  

ตารางที่ 42   ปญหาของผลไมไทยดานการตลาดในภาพรวม  ตามความคิดเห็นของเกษตรกร 

  n = 109 

ที่ ปญหา จํานวน(ราย) รอยละ 

1. ราคาผลผลิตตกตํ่า 69 63.30 

2. ผูผลิตไมสามารถกําหนดราคาผลผลิตของตนเองได 55 50.45 

3. ขาดอํานาจการตอรองราคา 54 49.54 

4. ขาดขอมูลการตลาด และขาวสารทีท่นัเหตุการณ 28 25.68 

5. พอคาเขาไปรับซ้ือผลผลิตนอย 20 16.34 

6. คาขนสงแพง 13 11.92 

7. ขาดการรวมตัวกันขายผลผลิต 10 9.17 

8. พอคาไมรับซ้ือผลผลิตตามข้ันคุณภาพ 4 3.66 

9. ขาดหองเย็นในการเก็บรักษาผลผลิต 3 2.75 

10. ขาดการบริหารการจัดการทีดี่ 1 0.92 

11. ผลผลิตสวนมากระบายออกไมทัน 1 0.92 

12. ตองขายผลผลิตใหกับพอคาที่เปนเจาหนีเ้งินกู 1 0.92 

13. ผลผลิตไปถึงตลาดแลว ราคาตํ่าอยางไรก็ตองขาย 1 0.92 

หมายเหตุ     ตอบไดมากกวา  1 คําตอบ    

 

สําหรับปญหาผลไมในภาพรวมทั้งดานการผลิตและการตลาด ตามความคิดเห็นของผูประกอบการคา

และการสงออกผลไม พบวา ผูประกอบการคาและการสงออกผลไมมากที่สุด หรือรอยละ 72.72 ประสบปญหา

ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตไมสม่ําเสมอ รองลงมารอยละ 54.45 เทากัน ประสบปญหา กฎระเบียบและ

การตรวจสอบคุณภาพสินคาของผูนําเขา ปญหาตนทุนคาขนสงแพง และปญหาสินคาคุณภาพไมมีจําหนาย

ตลอดป (ตารางที่ 43) 

 

 

 

 

 

 



  

ตารางที่ 43  ปญหาของผลไมไทยในภาพรวม ตามความคิดเห็นของผูประกอบการคาและการสงออกผลไม 

                             n = 11 

ที่ ปญหา จํานวน(ราย) รอยละ 

1. ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตไมสม่ําเสมอ 8 72.72 

2. กฎระเบียบและการตรวจสอบคุณภาพสินคาของผูนาํเขา 6 54.54 

3. ตนทนุคาขนสงแพง 6 54.54 

4. สินคาคุณภาพไมมีจําหนายตลอดป 6 54.54 

5. ระวางขนสงไมเพียงพอในชวงฤดูกาลผลไม 5 45.45 

6. ผูคาแขงขันและตัดราคากันเองที่ตลาดปลายทาง 5 45.45 

7. ขาดเทคโนโลยี การยืดอายุการเก็บรักษาผลไม 2 18.18 

8. ขาดขอมูลการผลิต แหลงผลิตและผูผลิตผลไมคุณภาพ 1 9.09 

9. ขาดการสนับสนุนการสงออกจากรัฐบาล 1 9.09 

หมายเหตุ     ตอบไดมากกวา  1 คําตอบ    

 

จากการศึกษาเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการแกไขปญหา ดานการผลิตผลไมในภาพรวมของเกษตรกร 

พบวา เกษตรกรมากที่สุด หรือรอยละ 24.77 เสนอแนะวา รัฐบาลควรจัดหางบประมาณ เพื่อสนับสนุนเงินกู

ปลอดดอกเบ้ียหรือดอกเบ้ียตํ่าใหภาคเกษตรอยางทั่วถึง รองลงมารอยละ 22.01, 21.10, และ21.10  

เสนอแนะวารัฐบาลควรแกไขปญหา ปจจัยการผลิตราคาแพงใหไดโดยเร็ว สงเสริมการลดตนทุนการผลิต ดวย

การรวมกลุม ซื้อหรือผลิตปจจัยการผลิตใชเอง และรัฐบาลควรเรงแกไขปญหาเร่ืองแรงงานหายากและคาแรง

สูงอยางจริงจังตามลําดับ   (ตารางที่ 44) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ตารางที่ 44  ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาดานการผลิตผลไมในภาพรวม ตามความคิดเห็นของเกษตรกร 

          n =109 

ที่ ขอเสนอแนะ จํานวน 
(ราย) 

รอย
ละ 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

รัฐบาลควรจัดหางบประมาณ เพื่อสนับสนุนเงินกูดอกเบ้ียหรือดอกเบี้ยตํ่าใหภาคเกษตร

อยางทั่วถงึ 

รัฐบาลควรแกไขปญหา ปจจัยการผลิตราคาแพงใหไดโดยเร็ว 

สงเสริมลดตนทุนการผลิต ดวยการรวมกลุมซื้อหรือผลิต ปจจัยการผลิตใชเอง 

รัฐบาลควรเรงแกไขปญหา เร่ืองแรงงานหายากและคาแรงสูงอยางจริงจัง 

รัฐบาลควรสงเสริมใหเกษตรกรพัฒนาการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตใหไดมาตรฐาน 

ตรงตามความตองการของตลาด 

รัฐบาลควรสรางระบบการประเมินผลผลิตลวงหนาที่แมนยํา    และทันเหตุการณ 

สงเสริมใหเกษตรกรปลูกไมผลระยะชิด ตนเต้ีย และผลิตนอกฤดู 

สงเสริมการจัดต้ังและพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนผลไมใหมีความแข็งแรง 

รัฐบาลควรพัฒนาความรูความสามารถในการบริหารจัดการ  

กลุมผูผลิตไมผลของคณะกรรมการกลุมฯ เพื่อใหสามารถบริหารจัดการกลุมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

รัฐบาลควรสงเสริมการแปรรูปผลไมอยางจริงจัง 

รัฐบาลควรพิจารณาจัดต้ังกองทุนสงเคราะหสวนผลไมเชนเดียว กับยางพารา 

รัฐบาลควรสรางโรงผลิตปุยเอง 

รัฐบาลควรมีนโยบายลดภาษีนําเขาปจจัยการผลิต 

รัฐบาลควรสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นอยางจริงจัง 

27 

 

24 

23 

23 

18 

 

10 

3 

2 

2 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

24.77 

 

22..01 

21.10 

21.10 

16.51 

 

9.17 

2.75 

1.83 

1.83 

0.92 

 

0.92 

0.92 

0.92 

0.92 

0.92 

 หมายเหตุ   ตอบไดมากกวา 1 ตําตอบ   

 

สวนขอเสนอแนะในการแกไขปญหาดานการตลาดผลไมในภาพรวมของเกษตรกร พบวา  

เกษตรกรมากที่สุดหรือรอยละ 37.61 เสนอแนะวารัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณ เพื่อพยุงราคาผลไมไมให

ตกตํ่า รองลงมารอยละ 30.27, 27.52 และ24.77 เสนอแนะวา รัฐบาลควรกําหนดมาตรการในการแกไขปญหา

ผลไมราคาตกตํ่าที่ชัดเจนไวลวงหนา รัฐบาลควรหามาตรการในการระบายสินคาออกนอกแหลงผลิตอยาง

รวดเร็ว มาใชในชวงผลผลิตออกมาก และรัฐบาลควรแกปญหาคาขนสงแพงดวยการปรับลดราคาน้ํามัน และ

จัดระบบการขนสงใหมีประสิทธิภาพข้ึนตามลําดับ (ตารางที่ 45) 

 



  

ตารางที่ 45   ขอเสนอแนะในการแกปญหาดานการตลาดผลไมในภาพรวมตามความคิดเห็นของเกษตรกร 

                                                                                                                     n=109 

ที่ ขอเสนอแนะ จํานวน 
(ราย) 

รอย
ละ 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณ เพื่อพยุงราคาผลไมไมใหตกตํ่า 

รัฐบาลควรกําหนดมาตรการในการแกไขปญหาผลไมราคาตกตํ่า ที่ชัดเจนไวลวงหนา 

รัฐบาลควรหามาตรการในการระบายสินคาออกนอกแหลงผลิตอยางรวดเร็ว เชน มาใชในชวง

ผลผลิตออกมาก 

รัฐบาลควรแกปญหาคาขนสงแพง ดวยการปรับลดราคาน้ํามัน  

และจัดระบบการขนสงใหมีประสิทธิภาพข้ึน 

รัฐบาลควรจัดต้ังตลาดกลางผลไมระดับอําเภอข้ึนในทุกอําเภอที่  

เปนแหลงผลิตผลไม 

รัฐบาลควรประชาสัมพันธและสงเสริมการบริโภคผลไมไทยมากข้ึน 

รัฐบาลควรพัฒนาสถาบันเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง 

รัฐบาลควรจัดเตรียมหองเย็นไวเก็บผลไมตอนชวงผลไมลนตลาด 

รัฐบาลตองควบคุมพอคาคนกลางไมใหกดราคารับซื้อผลไมจากเกษตรกร 

สงเสริมการคาแบบสัญญาขอตกลง (Contract farming) 

ควรเอาผลผลิตสวนเกินที่ดอยคุณภาพออกจากตลาดโดยเร็ว เชนเอาไปทําปุย 

ควรปรับเปล่ียนไปปลูกพืชอ่ืน เชน ยางพารา 

ควรใชมาตรการปกปองทางการคาไมใหผลไมตางประเทศเขามา 

41 

33 

30 

 

27 

 

18 

 

17 

10 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

37.61 

30.27 

27.52 

 

24.77 

 

16.51 

 

15.59 

9.17 

3.66 

3.66 

0.92 

0.92 

0.92 

0.92 

      หมายเหตุ    ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

สําหรับขอเสนอแนะในการแกไขปญหาดานการผลิตและการตลาด ผลไมในภาพรวม ตามความ

คิดเห็นของผูประกอบการคา และการสงออกผลไม พบวา ผูประกอบการคาและการสงออกผลไมมากที่สุด หรือ

รอยละ 54.54 เสนอแนะใหรัฐบาลควรสงเสริมและจัดการใหเกษตรกร ผลิตผลไมคุณภาพ ไดมาตรฐานและมี

ปริมาณมากตลอดทั้งป รวมทั้งใหรัฐบาลควรสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน แกผูคาและผูสงออกผลไม เพื่อใชใน

การระบายผลไมไปตางประเทศ รองลงมา รอยละ 45.45 เสนอแนะใหรัฐบาลไมควรแทรกแซงตลาดผลไม ควร

สนับสนุนใหกลไกตลาดปกติทําหนาที่อยางเต็มประสิทธิภาพจะดีกวา รับบาลควรหามาตรการลดคาใชจายใน

การขนสงสินคาใหแกผูคาและผูสงออกผลไม และรัฐบาลควรลดภาษีการสงออกและลดข้ันตอนการสงออก

สินคาลง เพื่อสามารถสงออก ไดอยางรวดเร็วข้ึน (ตารางที่ 46) 

 

 



  

ตารางที่ 46 ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาดานการผลิตการตลาดผลไมในภาพรวม ตามความคิดเห็น    

ของผูประกอบการคาและการสงออกผลไม                                                                    n =11 

ที่ ขอเสนอแนะ จํานวน(ราย) รอยละ 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

15. 

16. 

รัฐบาลควรสงเสริมและจัดการใหเกษตรกรผลิตผลไมคุณภาพ ไดมาตรฐาน 

และมีปริมาณมากตลอดทั้งป 

รัฐบาลควรสนับสนุนเงินทุนหมนุเวียน แกผูคาและผูสงออกผลไม เพื่อใชใน

การระบายผลไมไปตางประเทศ 

รัฐบาลไมควรแทรกแซงตลาดผลไม ควรสนับสนุนใหกลไกตลาดปกติทํา

หนาที่อยางเต็มประสิทธิภาพจะดีกวา 

รัฐบาลควรหามาตรการลดคาใชจายในการขนสงสินคาใหแกผูคาและผู

สงออกผลไม 

รัฐบาลควรลดภาษีการสงออกและลดขั้นตอนการสงออกสินคาลง เพื่อ

สามารถสงออกไดรวดเร็วข้ึน 

การเจรจาการคา ควรใหผูแทนภาคเอกชนเขารวมเจรจาดวย 

รัฐบาลควรสนับสนุนใหมีผูแทนการคาฝายไทยอยูในประเทศคูคาสําคัญ ๆ

รัฐบาลควรมีระบบการชวยเหลือและปองกันปญหาที่เกิดจากกฎระเบียบ

ทางการคาของประเทศคูคาอยางทันทวงท ี

ควรสนับสนุนใหมีการจัดต้ังกลุมผูผลิต และพัฒนากลุมผูผลิตใหมีความ

เขมแข็ง 

ควรพัฒนารูปแบบการซ้ือขายไปสูการซื้อขายแบบมีสัญญาขอตกลง 

(Contract farming) 

รัฐบาลควรใหความรูในเร่ือง การผลิตสินคาคุณภาพตามระบบ GAP แก

เกษตรกรอยางจริงจัง 

รัฐบาลควรพัฒนาใหมีศูนยขอมูลขาวสารการผลิตการตลาดผลไมที่มี

ประสิทธิภาพ 

รัฐบาลควรวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผลไม และพัฒนาการเก็บรักษาผลไม 

ใหคงคุณภาพไดนานข้ึน 

รัฐบาลควรตั้งจุดกระจายสินคาผลไมในตางประเทศ 

รัฐบาลควรหามาตรการปองกันไมให ผูคาและผูสงออกผลไมตัดราคากันเอง 

รัฐบาลควรมีการประชาสัมพนัธและขยายตลาดผลไมใหมๆใน

ตางประเทศเพิ่มมากข้ึน 

6 

 

6 

 

5 

 

5 

 

5 

 

4 

3 

3 

3 

3 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

54.54 

 

54.54 

 

45.45 

 

45.45 

 

45.45 

 

36.36 

27.27 

27.27 

27.27 

27.27 

 

27.27 

 

18.18 

 

9.09 

 

9.09 

 

9.09 

9.09 

9.09 

 



  

ตารางที่ 46 ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาดานการผลิตการตลาดผลไมในภาพรวม ตามความคิดเห็นของ

ผูประกอบการคาและการสงออกผลไม  (ตอ)                                                                  

ที่ ขอเสนอแนะ จํานวน
(ราย) 

รอยละ 

17. 

18. 

รัฐบาลควรข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูผลิตไมผลทั่วประเทศ 

ควรสงเสริมใหมีการสรางตลาดกลางสินคาผลไมใหมากข้ึน 

1 

1 

9.09 

9.09 

       หมายเหตุ    ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

บทที่ 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 

สรุป 

 การศึกษาเร่ือง ศักยภาพการผลิตลาดตลาดสินคาผลไมไทย เปนการศึกษาวจิัยเชิงคุณภาพ มี

วัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหศักยภาพในการผลิตและการตลาดสินคาผลไมไทยวามีมากนอยเพียงใด โดยมีขอบ

เจตของการศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพในการผลิตและการตลาดของสินคาผลไมเศรษฐกิจสําคัญของประเทศไทย 

จํานวน 13 ชนดิ ประกอบดวย มะมวง ลําไย ทเุรียน สับปะรด ลองกอง มังคุด เงาะ สมเขียวหวาน สมโอ ล้ินจี่ 

มะละกอ กลวยหอม และกลวยไข ทาํการศึกษาจากขอมลูทุติยภูมิเปนหลัก โดยการคนควารวบรวม และ

วิเคราะหขอมลูจากเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหเหน็ศักยภาพทัง้ในดานการผลิตและการตลาดของผลไมไทย 

ประกอบกับการสงแบบสอบถามใหเจาหนาที่ประเทศไทยที่ประจําปฏิบัติงานอยูในตางประเทศ ตอบกลับ

เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลไมของชาวตางประเทศ  รวมทั้งการสงแบบสอบถามความคิดเหน็ของ

เกษตรกรและผูประกอบการและการสงออกผลไม เกีย่วกบัเร่ืองปญหาของผลไมไทยในภาพรวม และ

ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา ตลอดจนการกําหนดประเด็นที่เกี่ยวของทางวิชาการข้ึนมาเพื่อวิเคราะหหา

ศักยภาพของผลไมแตละชนิดทัง้ทางดานการผลิตและดานการตลาด ผลการศึกษาสรุปได ดังนี ้

 โลกนี้แบงไมผลออกเปน 3 กลุมใหญ ๆ ตามความตองการอุณหภูมิในการเจริญเติบโตของไมผล ไดแก 

ไมผลเขตรอน ไมผลกึ่งเขตรอนและไมผลเขตหนาว แตในระบบการคาผลไมของโลก มักจะรวมกลุมผลไมเขต

รอนและกึ่งเขตรอนเขาดวยกัน โดยใชชื่อเรียกรวมกนัวา ผลไมเขตรอน 

 จากสถิติการผลิตและการคาไมผลทั้งโลกขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ พบวา ป

พ.ศ. 2549 ทั้งโลกมีพืน้ที่ไมผลที่ใหผลผลิตแลว 54.42 เฮกแตร หรือ 321 ลานไร  ประเทศสาธารณรัฐประชาชน

จีนเปนประเทศที่มีพืน้ที่ของไมผลที่ใหผลผลิตแลวมากที่สุด คิดเปนรอยละ 20.50 ของพื้นที่ใหผลของไมผล

ทั้งหมดของโลก  รองลงมาคืออินเดียและบราซิล ขณะที่ประเทศไทยเปนประเทศที่มพีื้นที่ใหผลของไมผลเปน

ลําดับที่ 15 ของโลก  สวนปริมาณผลผลิตไมผลของทั้งโลกมีประมาณ 526.49 ลานตัน  ประเทศทีม่ีปริมาณ

ผลผลิตผลไมมากที่สุดในโลกก็คือประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีปริมาณผลผลิตผลไมคิดเปนรอยละ 

17.74 ของปริมาณผลผลิตผลไมทั้งหมดของโลก  รองลงมาคืออินเดียและบราซิล ขณะที่ประเทศไทยเปน

ประเทศทีม่ีปริมาณผลผลิตผลไมเปนลําดับที่ 15 ของโลกเชนกนั 

 ถาพจิารณาเฉพาะผลไมเขตรอน พบวา ปพ.ศ. 2546 ทั้งโลกผลิตผลไมเขตรอนไดทั้งส้ิน 67.70 ลาน

ตัน รอยละ 76.21 ของปริมาณผลผลิตผลไมเขตรอนทั้งหมดของโลกเปนผลไมเศรษฐกิจหลัก  ที่เหลือรอยละ 

23.79 เปนผลไมเศรษฐกิจรอง โดยที่ประเทศไทยเปนประเทศผูผลิตผลไมเขตรอนทีเ่ปนผลไมเศรษฐกิจรอง

ใหญที่สุดในโลก มีปริมาณผลผลิตถึง 7,756,512 ตัน คิดเปนรอยละ 48.13 ของปริมาณผลผลิตผลไมเศรษฐกิจ

รองทั้งหมดของโลก 



  

 ในปพ.ศ. 2550  ประเทศไทยมีพืน้ที่ปลูกไมผลทั้งประเทศ ประมาณ 11.17 ลานไร เปนพืน้ทีป่ลูกไมผล

เศรษฐกิจสําคัญ 13 ชนิด รวม 7.14 ลานไร คิดเปนรอยละ 63.92 ของพื้นที่ปลูกไมผลทั้งประเทศ มีเกษตรผู

ประกอบอาชีพการผลิตไมผล ประมาณ 2.4 ลานครัวเรือน แตละครัวเรือนมีพืน้ที่ปลูกไมผลเฉล่ียครัวเรือนละ 

4.9 ไร ในปพ.ศ. 2550  สามารถผลิตไมผลไดถึง 8,648,236 ตัน มูลคา 83,648 ลานบาท ผลผลิตรอยละ 89.00 

ใชบริโภคภายในประเทศท่ีเหลือรอยละ 11.00 สงออกจาํหนายยังตางประเทศในรูปของผลไมสดและ

ผลิตภัณฑ นาํเงินเขาประเทศในปเดียวกันนั้นถึง 48,432.57 ลานบาท ไมผลสําคัญทีผ่ลิตและสงออกจําหนาย

ตางประเทศมี 13 ชนิดคือมะมวง ลําไย ทเุรียน สับปะรด ลองกอง มงัคุด เงาะ สมเขียวหวาน สมโอ ล้ินจี ่

มะละกอ กลวยหอม และกลวยไข 

 สําหรับการคาผลไมของโลก จะคากนัใน 4 ประเภทหลักคือ ผลไมสด ผลไมแหง ผลไมที่เก็บรักษาไมให

เสียดวยน้ําตาล และน้าํผลไม  โดยในปพ.ศ. 2548 ทั่วโลกมีการคาและสงออกผลไมและผลิตภัณฑจากผลไม

รวม 62.08 ลานตัน  โดยสงออกในรูปผลไมมากที่สุด คิดเปนรอยละ 75.77 ของปริมาณการสงออกผลไมและ

ผลิตภัณฑจากผลไมทั้งหมดของโลก  รองลงมาคือ น้ําผลไม ผลไมที่เก็บรักษาไวไมใหเสียดวยน้าํตาล และ

ผลไมแหงตามสําดับ ภูมิภาคที่มีการสงออกผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมมากที่สุด คือภูมิภาคอเมริกา 

สงออกคิดเปนรอยละ 40.12 ของปริมาณผลไม และผลิตภัณฑจากผลไมที่สงออกทัง้หมดของโลก สวนมูลคา

การสงออกนัน้ทั้งโลกสงออกผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมเปนมูลคารวมทัง้ส้ิน 38,487.39 ลานเหรียญสหรัฐ 

คิดเปนเงนิไทยประมาณ 1,328.18 พันลานบาท ภูมิภาคที่มีมูลคาการสงออกผลไมและผลิตภัณฑจากผลไม

มากที่สุดคือ ภูมิภาคยุโรป มีมูลคาสงออกคิดเปนรอยละ 47.20 ของมูลคาการสงออกผลไมและผลิตภัณฑจาก

ผลไมทั้งหมดของโลก ถาพจิารณาดานปริมาณและมูลคาการนาํเขาผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมของโลก

พบวา ทั้งโลกมีปริมาณการนําเขาผลไมและผลิตภัณฑจากผลไม 59.06 ลานตัน  โดยที่ภูมิภาคยโุรปเปน

ภูมิภาคที่มีปริมาณการนําเขาผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมมากที่สุดคิดเปนรอยละ 57.54 ของปริมาณการ

นําเขาผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมทัง้หมดของโลก ขณะที่มูลคานําเขาผลไมและผลิตภัณฑจากผลไม

ทั้งหมดของโลกสูงถงึ 46,173.34 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนเงนิไทยประมาณ 1,593.82 พันลานบาท ภูมิภาคที่

มีมูลคานาํเขาผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมมากที่สุด คือ ภูมิภาคยุโรป คิดเปนรอยละ 64.46 ของมูลคานําเขา

ผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมทั้งหมดของโลก 

 ถาพจิารณาเฉพาะผลไมเขตรอน ซึ่งมีปริมาณการผลิตของทัง้โลก 67.70 ลานตัน  แบงเปนผลไม

เศรษฐกิจหลัก 51.60 ลานตัน และผลไมเศรษฐกิจรอง 16.10 ลานตันนัน้ ทั้งโลกมีการสงออกผลไมเขตรอน 

เพียงรอยละ 10 ของปริมาณผลผลิตทั้งหมดของโลกเทานั้น  โดยคร่ึงหนึ่งสงออกในรูปของผลผลิตสด อีก

คร่ึงหนึง่สงออกในรูปของผลิตภัณฑจากผลไม หรือผลไมแปรรูป  ซึ่งมสัีบปะรดเปนสินคาที่มีการสงออกใน

ลักษณะแปรรูปมากที่สุด ประเทศผูสงออกผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมใหญที่สุดของโลก คือ  คอสตาริกา มี

สวนแบงการตลาดอยูรอยละ 14.90 ผลผลิตที่สงออกมากคือ สับปะรด  รองลงมาคือ ประเทศไทยมีสวนแบง

การตลาดรอยละ 12.81  ผลผลิตที่สงออกคือผลไมในกลุมเศรษฐกิจรองเชนทุเรียน ลําไย ผลิตภัณฑจาก

สับปะรดและผลไมแหง 



  

 สําหรับราคาผลไมที่เกษตรกรขายไดนั้น ในปพ.ศ. 2550 ราคาเฉล่ียของผลไมเศรษฐกิจสําคัญของไทย 

13 ชนิด ที่เกษตรกรขายไดอยูที่ 9.07 บาทตอกิโลกรัม ลดลงจากราคาเม่ือปพ.ศ. 2546 ถึง 3.63 บาทตอ

กิโลกรัม  ขณะที่ผลไมทีเ่กษตรกรขายไดในชวงกลางฤดูที่มีผลผลิตออกมากลดตํ่าลงไป อยูที่กิโลกรัมละ 7.38 

บาท ตํ่ากวาราคาเฉล่ียตลอดปที่เกษตรกรขายได 3.57 บาทตอกิโลกรัม  นอกจากนีร้าคาผลไมที่เกษตรกรขาย

ไดยังตํ่ากวาราคาขายสงที่ตลาดกรุงเทพฯมากถึงกโิลกรัมละ 9.67 บาท 

 ในปพ.ศ. 2550 ประเทศไทยสงออกผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมทัง้ส้ิน 1,724,060 ตัน  มูลคา 

48,432.57 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.29 ของมูลคาสินคาเกษตรทกุชนิดของประเทศที่มีการสงออก  โดย

สงออกผลไมบรรจุภาชนะอัดลม  มากที่สุด 941,890 ตัน มูลคา 29,621.70 ลานบาท คิดเปนรอยละ 54.63 

และ 61.10 ของปริมาณและมูลคาการสงออกผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมทั้งหมดที่สงออกตามลําดับ 

 ประเทศคูคาทีสํ่าคัญของไทยคือ สาธารณรัฐประชาชนจนี นําเขาผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมจาก

ประเทศไทยในป 2550 ประมาณ 254,562 ตัน คิดเปนรอย 39.43 ของปริมาณผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมที่

ไทยสงออกทัง้หมด  รองลงมาคือ ฮองกงและอินโดนเีซีย ซึ่งนําเขาผลไมและผลิตภัณฑจากผลไมของไทยคิด

เปนสัดสวนรอยละ 20.82 และ 12.32 ตามลําดับ 

 จะเหน็วาผลไมของประเทศไทยมีศักยภาพในดานการตลาดสูง เชนกนั ถาไมติดปญหาเร่ืองราคา

ผลผลิตที่มีแนวโนมลดตํ่าลงโดยตลอด และราคาที่แตกตางกนัมากเกินไประหวางราคาที่เกษตรขายไดกับราคา

ขายสงในตลาดกรุงเทพฯ  ซึง่ถาจะเพิ่มศักยภาพดานการตลาดใหกับสินคาผลไมไทยทุกฝายตองชวยกนัแกไข

ปญหาสําคัญ 2 ประการที่กลาวแลวใหได 

 ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลไมของชาวตางประเทศในเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออก

เฉียงใต พบวา ผลไมที่ชาวตางประเทศในเอเชียนยิมรับประทานคือ มะมวง มงัคุด กลวย สม แอปเปล สาล่ี 

เงาะ ลําไย มะเฟอง ละมุด ทอ แตงโม มะพราวน้าํหอม และผลไมตามฤดูกาลของแตละประเทศ  โดยประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีนและบรูไนจะชอบบริโภคมะมวงพันธุน้าํดอกไม  ขณะที่ฟลิปปนสชอบบริโภคมะมวง

พันธุคาราบาว  ซึง่ทกุประเทศชอบบริโภคมะมวงสุกที่มรีสหวานอมเปร้ียว มีลักษณะของผลสวย สด สะอาด  

ขณะที่ทุเรียนสวนใหญชอบบริโภคทเุรียนสุกงอม  ยกเวนประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ชอบบริโภค

ทุเรียนเนื้อแข็ง  นอกจากผลไมสดแลวสวนใหญยงันยิมบริโภคผลไมแปรรูปดวย  เกีย่วกับการซื้อขายผลไมทกุ

ประเทศจะซื้อขายกนัตามน้าํหนัก(กิโลกรัม) ยกเวนประเทศญ่ีปุน  ซึง่ซื้อขายเปนถุง เปนแพ็ค หรือเปนลูก  สวน

การนาํเขาสินคาเกษตรเขาสูประเทศตาง ๆ ทั้ง 8 ประเทศ จะตองปฏิบติัตาม กฎ ระเบียบ และกฎหมายของแต

ละประเทศเปนสําคัญ 

 ผลการวิเคราะหศักยภาพการผลิตและการตลาดรายชนดิผลไมพบวา 

  - ผลไมที่มีศักยภาพดานการผลิตและดานการตลาดสงูคือ มะมวง และสับปะรด 

  - ผลไมที่มีศักยภาพดานการผลิตสูง แตมีศักยภาพดานการตลาดปานกลางคือ ลําไย ทุเรียน 

และมังคุด 



  

  - ผลไมที่มีศักยภาพดานการผลิตปานกลาง แตมีศักยภาพดานการตลาดสูงคือ  สมเขียวหวาน 

และกลวยไข 

  - ผลไมที่มีศักยภาพดานการผลิตและดานการตลาดปานกลางคือ ลองกอง สมโอ ล้ินจี่ 

มะละกอ และกลวยหอม 

  ผลไมที่มีศักยภาพดานการผลิตปานกลางแตมีศักยภาพดานการตลาดตํ่า คือ เงาะ 

  นั่นคือ การวางแผนพัฒนาและสงเสริมผลไมแตละชนิดในโอกาสตอ ๆ ไป จําเปนตองพิจารณากําหนด

แนวทางและวางกลยุทธใหแตกตางกนัตามศักยภาพของผลไมแตละชนิดที่มีอยู 

 จากการศึกษาปญหาผลไมไทยทั้งดานการผลิตและการตลาดในภาพรวม พบวา ปญหาดานการผลิตที่

สําคัญของเกษตรกรคือ ภาระหนี้สินและขาดเงินลงทุนในการทําสวนและพัฒนาคุณภาพ  รองลงมาคือปญหา

ตนทนุการผลิตสูงข้ึนเพราะปจจัยการผลิตราคาแพง  ปญหาแรงงานหายากและมีราคาแพง  ปญหาสภาพ

ภูมิอากาศแปรปรวน เชน ฝนแลง น้ําทวม ฝนไมตกตามฤดูกาล ทาํใหไมผลออกดอกติดผลไมสม่ําเสมอ  

คุณภาพผลผลิตตํ่าลง  และปญหาศัตรูพืชระบาดมากข้ึนตามลําดับ  สวนปญหาดานการตลาดทีสํ่าคัญของ

เกษตรกรคือ ปญหาราคาผลผลิตตกตํ่า  รองลงมาคือปญหาผูผลิตไมสามารถกําหนดราคาผลผลิตของตนเอง

ได  ปญหาขาดอํานาจตอรองราคา  และปญหาขาดขอมลูการตลาดและขาวสารที่ทนัเหตุการณ  สวนปญหาท่ี

สําคัญที่สุดของผูประกอบการคาและการสงออกผลไม คือปญหาปริมาณและคุณภาพผลผลิตไมสม่ําเสมอ  

รองลงมาคือปญหากฎ ระเบียบ และการตรวจสอบคุณภาพสินคาของประเทศผูนาํเขาที่เขมงวดหรือ

เปล่ียนแปลงบอย  ปญหาตนทนุคาขนสงแพงข้ึนและระวางขนสงไมเพียงพอในชวงฤดูกาลผลไม  และปญหา

ผลผลิตมีไมสม่ําเสมอตลอดป 

 เกษตรกรมีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาดานการผลิตผลไมในภาพรวมที่สําคัญคือ รัฐบาลควร

จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนเงนิกูปลอดดอกเบ้ียหรือดอกเบ้ียตํ่าใหภาคการเกษตรอยางทัว่ถงึ  ควรแกไข

ปญหาปจจัยการผลิตราคาแพงใหไดโดยเร็ว  สงเสริมการลดตนทุนการผลิตดวยการรวมกลุมซื้อหรือผลิตปจจัย

การผลิตใชเองและควรเรงแกไขปญหาเร่ืองแรงงานหายากและคาแรงสูงอยางจริงจงั  สวนขอเสนอแนะในการ

แกไขปญหาดานการตลาดผลไมในภาพรวมที่สําคัญคือ รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณเพื่อพยงุราคาผลไม

ไมใหตกตํ่า  ควรกําหนดมาตรการในการแกไขปญหาผลไมราคาตกตํ่าที่ชัดเจนไวลวงหนา  หามาตรการในการ

ระบายสินคาออกนอกแหลงผลิตอยางรวดเร็วมาใชในชวงผลผลิตออกมาก และแกไขปญหาคาขนสงแพงดวย

การปรับลดราคานํ้ามันและจัดระบบการขนสงใหมีประสิทธิภาพข้ึน  สําหรับผูประกอบการคาและการสงออก

ผลไมใหขอเสนอแนะวา  รัฐบาลควรสงเสริมและจัดการใหเกษตรกรผลิตผลไมคุณภาพ  ไดมาตรฐานและมี

ปริมาณมากตลอดทั้งป  สนบัสนุนเงนิทนุหมุนเวียนแกผูคาและผูสงออกผลไม  เพื่อใชในการระบายผลไมไป

ตางประเทศ  ไมควรแทรกแซงตลาดผลไมแตควรสนับสนุนใหกลไกตลาดปกติทาํหนาที่อยางเต็มประสิทธิภาพ  

ควรหามาตรการลดคาใชจายในการขนสงสินคาใหแกผูคาและผูสงออกผลไม และควรลดภาษีการสงออกและ

ลดข้ันตอนการสงออกสินคาลง  เพื่อสามารถสงออกไดอยางรวดเร็วข้ึน 



  

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาจะเหน็ไดวา สินคาผลไมไทยในภาพรวมมีศักยภาพทั้งในดานการผลิตและดาน

การตลาดแตภายใตศักยภาพที่มีอยูนั้น ยังมีปญหาอุปสรรคบางประการทีท่ําใหไมสามารถใชศักยภาพที่มีอยู

ใหเกิดประโยชนอยางเต็มประสิทธิภาพได  ที่สําคัญเปนปญหาเร่ืองราคาผลผลิตที่มแีนวโนมลดตํ่าลงอยาง

ตอเนื่อง  เปนปจจัยสําคัญยิง่ตอการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดสินคาผลไมไทย  การศึกษาคร้ังนีจ้ึงมี

ขอเสนอแนะเพื่อเพิ่มศักยภาพของสินคาผลไมไทย ดังนี ้

 1. ปญหาผลไมไทยที่ผานมาเปนปญหาทีเ่กิดข้ึนอยางตอเนื่องและมีผลกระทบตอทกุฝายที่เกีย่วของ

ในวงกวาง  โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาผลไมราคาตกตํ่าในชวงทีม่ีผลผลิตออกมาก  ดังนัน้ส่ิงแรกทีค่วร

ดําเนนิการคือ ทาํอยางไรที่จะใหทกุภาคสวนเขามามีสวนรวมและบูรณาการการทาํงานเพื่อพัฒนาและแกไข

ปญหาผลไมของชาติอยางจริงจัง 

 2. ในดานภาคการผลิต  เกษตรกรควรทําการผลิตบนพืน้ฐานความรูทางวิชาการที่ถกูตอง  มกีารเรียนรู

อยางตอเนื่อง  และติดตามขอมูลขาวสารทีเ่กี่ยวของอยางใกลชิด  เพื่อปรับตัวใหทนัตอการเปล่ียนแปลง  การที่

เกษตรกรจะดําเนนิการตามที่กลาวแลวไดอยางมีประสิทธิภาพ  รัฐตองมีระบบการสงเสริมการเกษตร  หรือ

ระบบการถายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธภิาพดวย  เพื่อบริการความรูและขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่จาํเปนตอการ

ผลิตใหแกเกษตรกรและผูเกี่ยวของทุกฝายไดอยางถกูตอง  แมนยาํ  และรวดเร็วทนัเหตุการณ 

 3. ควรมีการพฒันาสถาบันเกษตรกรที่เกีย่วของกับไมผลใหเขมแข็ง  สงเสริมใหเกษตรกรรวมตัวกนั

เปนกลุมและเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย  ทัง้ในระหวางเกษตรกร  หรือสถาบันเกษตรกรดวยกันเอง  และระหวาง

สถาบันเกษตรกรกับผูรับซ้ือ  และผูเกี่ยวของตาง ๆ ตลอดหวงโซอุปทาน  เพื่อผนึกกาํลังกนัในรูปของคลัสเตอร  

และชวยกนัเพิม่ศักยภาพในการผลิต  และเพิ่มขีดความสามารถในการ 

แขงขันใหกับสินคาผลไมไทย 

 4. การผลิตสินคาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน  ตรงกับความตองการของตลาด  ลวนเปนการเพิม่ศักยภาพ

ในการแขงขันใหกับสินคาผลไมไทยทัง้ส้ิน  ฉะนั้นการมีระบบการผลิตและการสงเสริมการผลิตที่ชดัเจน  เนน 

การผลิตสินคาคุณภาพ  ปลอดภัย  และไดมาตรฐานสามารถตรวจสอบยอนกลับไดภายใตการตรวจสอบ

รับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  เปนส่ิงทีรั่ฐบาลควรเรงกระทาํใหเห็นผลโดยเร็วที่สุด 

 5. ในดานภาคการตลาด  ผูประกอบการคาและการสงออกผลไมควรใหความรวมมอืกับภาครัฐอยาง

ใกลชิดในการพัฒนาและแกไขปญหาผลไมในภาพรวมของประเทศ  ควรรวมมือกนัเองในลักษณะของเครือขาย

ผูประกอบการคาและการสงออกผลไม  ขณะเดียวกนัควรเช่ือมโยงเครือขายเขากับเครือขายของกลุมผูผลิต  

หรือสถาบันเกษตรกรดวย  เพื่อจะไดแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร  ประสานสัมพนัธ  และสรางความเขาใจให

เกิดข้ึนระหวางกนั  เพื่อจะไดผนึกกาํลังกนัฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ ที่เปนปญหาตอการพัฒนาศักยภาพของผลไม

รวมกัน  ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยความราบร่ืนและเกิดประโยชนสูงสุดกบัทุกฝายที่เกีย่วของ 

 6. รัฐบาลควรสงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการคาและสงออกผลไม  สามารถดําเนนิกิจการของ

ตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพดวยการเรงทําการวิจยัเพือ่แกไขปญหาและพัฒนาการดําเนินงานดานการผลิต



  

และการตลาดไมผลอยางจริงจัง  แกไขปญหาเกี่ยวกับกฎระเบียบและมาตรการที่เปนอุปสรรคทางการคา  

พัฒนาระบบโลจิสติกสใหสามารถตอบสนองความตองการของทุกฝายไดอยางแทจริง  โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

เร่ืองของตนทนุคาขนสง  และพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสารสนเทศเกี่ยวกับไมผล  ใหถกูตอง  ครบถวน  

ทันสมยั  และนาเชื่อถือ 

 7. รัฐบาลควรมีการจัดทาํแผนพัฒนาการบริหารจัดการผลไมระยะยาวทั้งระบบข้ึน  เพื่อเปนแผน

แมบทในการพัฒนาและบริหารจัดการเก่ียวกบัเร่ืองผลไมของชาติในอนาคต  ทุกฝายทีเ่กี่ยวของจะไดมองเหน็

ภาพและทิศทางที่ชัดเจน  เพื่อจะไดรวมมอืกันดําเนนิการทําใหภาพทีอ่ยากเหน็ในอนาคตเปนจริงตาม

วัตถุประสงคทีต้ั่งไว 

 8. ผลไมแตละชนิดมีขอดีขอเสียแตกตางกนัไป  ดังนัน้การกําหนดกลยทุธหรือแผนในการพัฒนา

ศักยภาพของผลไม  จึงควรกําหนดใหสอดคลองกับศักยภาพของผลไมแตละชนิด ไมควรกําหนดเปนแผนรวม

หรือหากกาํหนดเปนแผนรวม  ควรตองมีการจัดทําแผนรายชนิดของผลไมแตละชนิดไวใหชัดเจนดวย 

 9. ควรนาํผลการศึกษาคร้ังนีเ้สนอทกุฝายที่เกีย่วของ  โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการพฒันาและ

บริหารจัดการผลไม  เพื่อใชเปนขอมูลในการกําหนดแนวทางในการวางแผนพัฒนาการผลิตและการตลาด

ผลไมไทยในอนาคตใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนตอไป 
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   หวาน  หวานอมเปรี้ยว  เปร้ียวอมหวาน 
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2.2.3 ชอบมะมวงดิบหรือสุก 

   ชอบมะมวงดิบ  ชอบมะมวงสุก  ชอบทั้งมะมวงดิบและมะมวงสุก 

 2.2.4 ชอบมะมวงที่มีลักษณะภายนอกอยางไร……………………………………………………. 

 2.3 กรณีที่เปนทุเรียน 

  2.3.1 ชอบพนัธุอะไร.................................................. 

  2.3.2 ชอบรสชาติอยางไร 

    หวาน  หวานอมเปรี้ยว  เปร้ียวอมหวาน 

    เปร้ียว  อ่ืน ๆ (ระบุ).......................................... 

  2.3.3 ชอบทเุรียนสุกขนาดไหน 

    ชอบทุเรียนหาม  ชอบทุเรียนสุกพอดี ชอบทุเรียนสุกมาก กนแตก เนื้อเละ 

  2.3.4 ชอบทเุรียนที่มีลักษณะภายนอกอยางไร 

 2.4 กรณีที่เปนผลไมอ่ืน (ระบุ)............................................ 

  2.4.1 ชอบพนัธุอะไร.................................................... 

  2.4.2 ชอบรสชาติอยางไร 

    หวาน  หวานอมเปรี้ยว  เปร้ียวอมหวาน   

    เปร้ียว  อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................ 

  2.4.3 ชอบผลไมดิบหรือสุก............................................ 

    ชอบดิบ  ชอบหาม ชอบสุก 

  2.4.4 ชอบผลไมที่มีลักษณะภายนอกอยางไร........................................................................... 

 2.5 ลักษณะการซื้อขายผลไมสด ของประชากรสวนใหญ 

   ซื้อขายเปนกิโลกรัม  ขายเปนถุง เปนแพ็ค หรือเปนลูก 

   อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................ 

 2.6 นอกจากผลไมสด ประชากรนยิมบริโภคผลไมแปรรูปในลักษณะใด (ตอบมากกวา 1 คําตอบ) 

    ดอง  แหง  ทอดกรอบ/อบกรอบ  ตอน 
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แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาของผลไมในภาพรวม (สําหรบัเกษตรกร) 

 

เรียน  ทานผูเขารวมประชุมสัมมนา 

  เนื่องจากชวงเวลาในการประชุมสัมมนาคอนขางจํากัด ฝายจัดประชุมสัมมนาจึงขอสอบถาม

ความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับปญหาของผลไมไทยในภาพรวม เพื่อนําไปสรุป เสนอใหที่ประชุมทราบและ

รวมกันพิจารณาหาทางแกไขตอไป 

  โปรดแสดงความคิดเห็นของทานโดยอิสระ  ลงในชองวางตอไปนี้ 

1. ทานคิดวาปญหาของผลไมในภาพรวม ที่เกี่ยวกับดานการผลิตมีอะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

..........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

..........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

2. ทานคิดวาปญหาของผลไมในภาพรวม ที่เกี่ยวของกับดานการตลาดมีอะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

...................................................................................................... 

3. ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาดานการผลิต ตามความคิดเห็นของทาน (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

...................................................................................................... 

4. ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาดานการตลาด (ตอบไดมากวา 1 คําตอบ) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

........................................................................................ 

ขอบคุณครับ 
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แบบสอบถาม 
ความคิดเหน็เกี่ยวกับปญหาของผลไมในภาพรวม (สําหรับผูประกอบการ) 

 

เรียนทานผูเขารวมประชุมสัมมนา 

  เนื่องจากชวงเวลาในการประชุมสัมมนาคอนขางจํากัด  ฝายจัดประชุมสัมมนาจึงขอสอบถาม

ความเห็นของทาน เกี่ยวกับปญหาของผลไมไทยภาพรวมเพื่อนําไปสรุปเสนอใหที่ประชุมทราบและรวมกัน

พิจารณาหาทางแกไขตอไป 

  โปรดแสดงความคิดเห็นของทาน โดยอิสระลงในชองวางตอไปนี้ 

1. ทานคิดเห็นวาปญหาผลไมในภาพรวม มีอะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

..........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

..........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

..........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

2. ทานมีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาของผลไมในภาพรวมอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

..........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

..........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

ขอบคุณครับ 
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