
ผลผลติ 2561 2562 2563 2564    ± %∆   1. สถานการณ์โลก

โลก (ลา้นตนั) 29.40 28.60 n/a n/a        ป ี2558 - 2562 ผลผลิตมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.06 ต่อป ีเฉล่ียประมาณปลีะ
ไทย (ลา้นตนั) 2.350 1.825 1.680 1.835 9.23  ผลผลิตป ี2562 จ านวน 28.18 ล้านตัน ลดลงจากป ี2561 ร้อยละ 0.87
ชว่งผลผลติออกมาก รุ่นที ่1 พ.ค. - ม.ิย.  และ  รุ่นที ่2 ต.ค.- ธ.ค.   2. สถานการณ์การผลติและตลาดของไทย
แหลง่เพาะปลกู ประจวบคีรีขนัธ ์ระยอง ราชบรีุ ชลบรีุ และเพชรบรีุ        2.1 การผลติ ป ี2564  สศก. คาดวา่เนือ้ทีเ่กบ็ทัง้ประเทศจะเพิม่ขึน้จากปทีีแ่ล้ว
พ้ืนทีเ่ก็บเก่ียว (ไร)่ 568,394 485,399 449,777 475,990 5.83 เนือ่งจากราคารับซ้ือขยบัตัวสูงขึน้ต้ังแต่ชว่งกลางป ี2562 และตลอดป ี2563 ซ่ึงจงูใจ
ผลผลติเฉลีย่ (กก./ไร่) 4,136     3,760     3,737     3,855     3.16 ใหเ้กษตรกรกลับมาดูแลแปลงและขยายพืน้ทีก่ารปลูกสับปะรด ส าหรับผลผลิตต่อไร่
ตน้ทนุการผลติ(บาท/กก.) 3.49 3.42 3.37 3.49 คาดวา่เพิม่ขึน้จากปทีีผ่่านมา ปริมาณน้ าฝนเพยีงพอ ผลผลิตรวมทัง้ประเทศเพิม่ขึน้
การใช้        2.2 การตลาด  ป ี2564 คาดวา่ภาพรวมปริมาณผลผลิตจะเพยีงพอต่อความ
 -บริโภคสด (ล้านตัน) 0.442 0.190 0.164 0.089 ต้องการของโรงงานแปรรูป ราคาทีเ่กษตรกรขายได้เคล่ือนไหวอยูใ่นเกณฑ์ปกติ แต่
 -แปรรูปกระป๋อง+น้ า 1.908 1.635 1.230 1.746 ปจัจยัจากสถานการณ์ COVID-19 ในตลาดหลักส าคัญ อาจส่งผลใหต้ลาดชะลอตัว
สง่ออก ค าส่ังซ้ือลดลง รวมถงึกรณีโรงงานขาดแคลนแรงงานต่างด้าว จะส่งผลใหโ้รงงานลดก าลัง
 - ปริมาณ (ล้านตัน) 0.640 0.515 0.361 0.377 -29.90 การผลิตลง กระทบต่อเนือ่งต่อราคาทีเ่กษตรกรจ าหนา่ยได้

 - มลูค่า (ล้านบาท) 19,047   15,659   15,174   16,250   -3.10   3. มาตรการ
ประเทศคู่ค้า (ขอ้มลู ป ี2563)        - คกก.นโยบายสับปะรดแหง่ชาติ มอบหมายให ้คพจ. บริหารจดัการและแกไ้ข
      สับปะรดสด จนี 72% เมยีนมา 7.1% UAE 3% ปญัหาสับปะรดในพืน้ทีใ่นเบือ้งต้นกอ่น หากยงัไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาได้ ใหน้ าเสนอ

      สับปะรดแชแ่ขง็ จนี 85% ออสเตรเลีย 6% ญีปุ่น่ 5% ต่อคณะกรรมการนโยบายฯ
      สับปะรดกระปอ๋ง สหรัฐอเมริกา 34%  รัสเซีย 7% เยอรมน ี7%        - มุง่เนน้การท า contract farming ระหวา่งโรงงานกบัเกษตรกร ใหเ้ปน็รูปธรรม
     น้ าสับปะรดเขม้ขน้ สหรัฐอเมริกา 23% เนเธอร์แลนด์ 21% อหิร่าน 10%   4. คณะกรรมการดแูลสนิค้าสบัปะรด
      อืน่ๆ   - กวน  สหรัฐอเมริกา 36% รัสเซีย 11% เนเธอร์แลนด์ 6%      คกก.นโยบายและพฒันาสับปะรดแหง่ชาติ ได้มมีติเมือ่วนัที ่2 ก.ค.63 เหน็ชอบให้
              - อบแหง้ สหรัฐอเมริกา 34% รัสเซีย 10% ยเูครน 6% แต่งต้ังคณะอนกุรรมการ 2 คณะ ได้แก ่
ประเทศคู่แขง่ ฟลิิปปนิส์  อนิโดนเีซีย  คอสตาริกา  บราซิล      - คณะอนกุรรมการขบัเคล่ือนการพฒันาสับปะรด (ด้านผลิต แปรรูป ตลาด) โดยมี
อัตราแปรสภาพ  สับปะรดกระปอ๋ง : สับปะรดสด  = 1 : 3.3 ประธานและฝ่ายเลขาร่วมจาก 3 หนว่ยงาน คือ กษ. อก. และ พณ.

น้ าสับปะรด : สับปะรดสด  = 1 : 4     - คณะอนกุรรมการจดัท าแผนปฏบิติัการด้านสับปะรด พ.ศ. 2563-2565 โดยมี
สับปะรดแหง้/กวน  : สับปะรดสด  = 1 : 5 ปลัด กษ. เปน็ประธาน รองปลัด พณ. และ อก. เปน็รองประธาน และ สศก. กส. คน.
สับปะรดแชแ่ขง็  : สับปะรดสด  = 1 : 2.5 สค. สศอ. เปน็ฝ่ายเลขานกุารร่วม

   สถานการณ์ปจัจุบนั

      สศก.พยากรณ์ผลผลิตป ี2564 1.835 ล้านตัน เพิม่ขึน้จากป ี2563 ร้อยละ 9 

ซ่ึงปจัจบุนัอยูใ่นชว่งผลผลิตออกสู่ตลาดมากชว่งที ่2 ของป ี(ต.ค.-ธ.ค.64)  โดยในชว่ง

ต้นเดือนธนัวาคม 2564 ผลผลิตเร่ิมออกสู่ตลาดในปริมาณทีล่ดลง 

ราคาโรงงานรับซ้ือสัปดาหน์ีป้รับตัวสูงขึน้จากสัปดาหท์ีผ่่านมา โดยราคาสับปะรด

ผลใหญ่ขนาดมาตรฐาน กก.ละ 5.80-6.30 แผงรับซ้ือที ่กก.ละ 5.80-6.00 บ. 

ในส่วนผลเล็ก โรงงานและแผงรับซ้ืออยูท่ี ่กก.ละ 2.50-3.50 บ.

       ส าหรับการส่งออก ป ี2563 (ม.ค.-ธ.ค.63) ส่งออกได้รวม 0.361 ล้านตัน  

มลูค่า 15,174 ล้านบาท ปริมาณและมลูค่าลดลงจากป ี2562 ร้อยละ 29 และ

ร้อยละ 3 ตามล าดับ  โดยในป ี2564 (ม.ค.-ต.ค.64) ปริมาณการส่งออกอยูท่ี ่

0.377 ล้านตัน มลูค่า 16,250 ล้านบาท

    ราคาสบัปะรดโรงงานทีเ่กษตรกรขายได ้(บาท/กก.)

 ปี ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลีย่
2560 7.62 6.37 6.70 6.12 4.62 4.06 4.26 4.28 4.32 4.11 3.15 3.08 4.95
2561 3.32 4.25 3.76 2.93 2.29 1.75 2.09 2.32 3.12 3.35 2.83 2.86 2.97
2562 3.15 3.69 4.48 5.49 6.48 7.18 6.19 6.34 6.48 6.72 7.04 7.76 5.91
2563 9.11 11.16 11.39 10.67 11.76 12.87 13.07 12.80 13.44 12.56 8.05 6.24 10.68
2564 6.47 7.26 7.59 7.21 5.49 5.03 5.63 6.06 6.56 5.56 5.13 6.35 6.18

(สป.2)

 ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

สบัปะรด
ประจ าสัปดาหท์ี ่2 เดือนพฤศจิกายน 2564 (วันที ่7 - 9 ธ.ค.64)

พ.ค.

ธนัวาคม 2564

(เปรียบเทียบปี
63 ต่อปี 62) 

(ล้านตันสด) 

(พยากรณ)์ 

    ข้อมูลปริมาณผลผลิต/ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ (ปี 54-64) 

(ม.ค.-ต.ค.) 


