
ผลผลิต 2562 2563 2564 2565    ± %∆   1. สถานการณ์โลก

โลก (ล้านตัน) 27.93 28.05 28.50 n/a        ปี 2564 ผลผลิตเพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ประมาณร้อยละ 1.83 เน่ืองจาก สภาพ
ไทย (ล้านตัน) 1.825 1.681 1.718 1.756 2.21 อากาศเอ้ืออ านวย ท าให้สับปะรดภาพรวมปรับเพ่ิมข้ึน
ช่วงผลผลิตออกมาก รุ่นท่ี 1 พ.ค. - มิ.ย.  และ  รุ่นท่ี 2 พ.ย.   2. สถานการณ์การผลิตและตลาดของไทย
แหล่งผลิตส าคัญ ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง ราชบุรี ชลบุรี และเพชรบุรี        2.1 การผลิต ปี 2565  สศก. พยากรณ์เน้ือท่ีเก็บเก่ียวท้ังประเทศจะเพ่ิมข้ึนจาก
พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว (ไร่) 485,399 449,777 455,492 457,255 0.39 ปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากราคารับซ้ือขยับตัวสูงข้ึนต้ังแต่ช่วงกลางปี 2562 ต่อเน่ืองปี 2563
ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร่) 3,760     3,737     3,789     3,875     2.27 เกษตรกรจึงกลับมาดูแลแปลงและขยายพ้ืนท่ีการปลูกสับปะรด ปริมาณน้ าฝนเพียงพอ
ต้นทุนการผลิต (บาท/กก.) 3.42 3.98 4.03 4.02 ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา และผลผลิตภาพรวมท้ังประเทศเพ่ิมข้ึน
การใช้        2.2 การตลาด  ปี 2565 คาดว่าภาพรวมปริมาณผลผลิตจะเพียงพอต่อความ
 -บริโภคสด (ล้านตัน) 0.219 0.203 0.200 0.197 -1.50 ต้องการของโรงงานแปรรูป ราคาท่ีเกษตรกรขายได้เคล่ือนไหวอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่
 -แปรรูปกระป๋อง+น้ า 1.606 1.478 1.518 1.559 2.70 ปัจจัยจากสถานการณ์ COVID-19 ในตลาดหลักส าคัญ อาจส่งผลให้ตลาดชะลอตัว
ส่งออก (กรมศุลฯ) ค าส่ังซ้ือลดลง รวมถึงปัญหาด้านโลจิสติกส์ (ตู้ขาด ค่าระวางสูง) และขาดแคลนแรงงาน
 - ปริมาณ (ล้านตัน) 0.515 0.361 0.456 0.365 26.32 ต่างด้าว อาจท าให้โรงงานลดก าลังการผลิตลง กระบทบต่อเน่ืองต่ออุตสาหกรรมท้ังระบบ

 - มูลค่า (ล้านบาท) 15,659   15,174   19,959   16,427   31.53   4. คณะกรรมการดูแลสินค้าสับปะรด
ประเทศคู่ค้า ปี 2565 (ม.ค.-ส.ค.)      - คกก.นโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
     สับปะรดกระป๋อง สหรัฐอเมริกา 25%  เยอรมนี 5% รัสเซีย 4% และ สศก. เป็นฝ่ายเลขานุการ

     น้ าสับปะรดเข้มข้น เนเธอร์แลนด์ 37% สหรัฐอเมริกา 18% สเปน 9%      - คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาสับปะรด (ด้านผลิต แปรรูป ตลาด ) โดยมี
     สับปะรดกวน สหรัฐอเมริกา 37% รัสเซีย 7% จีน 6% ประธานและฝ่ายเลขาร่วมจาก 3 หน่วยงาน คือ กษ. อก. และ พณ.
     สับปะรดสด มาเลเซีย 66% จีน 30% สิงคโปร์ 1%   3. มาตรการ
      อ่ืนๆ   - อบแห้ง UAE 20% จีน 15% รัสเซีย 7%       - มติ คกก.นโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 26 
              - แช่แข็ง จีน 68% สหรัฐอเมริกา 12% ญ่ีปุ่น 8% พ.ค.65 เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการสับปะรด ปี 65 โดยใช้กลไก คพจ. และ
ประเทศคู่แข่ง ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  คอสตาริกา  บราซิล พาณิชย์จังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) บริหารจัดการ Demand Supply ภายในจังหวัด
อัตราแปรสภาพ  สับปะรดกระป๋อง : สับปะรดสด  = 1 : 3.3 รวม 5 แนวทาง ได้แก่ 1) เช่ือมโยงตลาดล่วงหน้า 2) กระจายผลผลิต 3) ส่งเสริม

น้ าสับปะรด : สับปะรดสด  = 1 : 4 การบริโภค 4) ส่งเสริมการแปรรูป และ 5) ส่งเสริมการผลิตสับปะรดเพ่ือบริโภคสด

สับปะรดแห้ง/กวน  : สับปะรดสด  = 1 : 5        - มาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 65 โดย คน.ส่งเสริมการเช่ือมโยงตลาด รถเร่
สับปะรดแช่แข็ง  : สับปะรดสด  = 1 : 2.5 เปิดพ้ืนท่ีจ าหน่าย สนับสนุนค่าบริหารจัดการกระจายออกนอกแหล่งผลิต เป็นต้น

   สถานการณ์ปัจจุบัน

      สับปะรดโรงงาน ราคาเฉล่ีย ม.ค.-ส.ค.65 กก.ละ 6.29 บ. ลดลงร้อยละ 2.78

เน่ืองจากผลผลิตเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา และในช่วงคร่ึงปีแรกยังมีการระบาดของ

โควิด-19 เศรษฐกิจต่างประเทศชะลอตัว โรงงานปรับก าลังการผลิตให้สอดคล้อง

กับภาวะตลาด

      สับปะรดบริโภคสด ราคาเฉล่ีย ม.ค.-ส.ค.65 กก.ละ 9.58 บ. เพ่ิมข้ึนร้อยละ

1.16 โดยมีแนวโน้มปรับตัวสูงข้ึนต้ังแต่ ก .ค.65

       ส าหรับการส่งออก ปี 2565 (ม.ค.-ส.ค.) ส่งออกได้รวม 0.365 ล้านตัน   

มูลค่า 16,427 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 16 และ 28 ตามล าดับ ท้ังน้ี ภาพรวมการส่งออกไปยัง

ตลาดส าคัญมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมข้ึน

    ราคาสับปะรดโรงงานท่ีเกษตรกรขายได้ (บาท/กก.)

 ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉล่ีย
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 5.61 6.16
2565 6.26 6.73 6.80 6.65 5.62 5.47 6.22 6.96 7.95 6.29

(สป.4)

 ท่ีมา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

สับปะรด
ประจ าสัปดาห์ท่ี 4 เดือนกันยายน 2565 (วันท่ี 26 - 30 ก.ย.65)
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ราคาสับปะรดโรงงาน เกษตรกรขายได้ ปี 2562 - 2565 (บ./กก.)

(ม.ค.-ส.ค.)


