
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด  
------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย: - 

 

2. โครงการวิจัย: การประเมินสถานการณ์การน าเข้าพืช ชนิดศัตรูพืช และสารพิษตกค้างในพืชน าเข้าส าคัญ

จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศในกลุ่มอาเซียน 

กิจกรรม:  กิจกรรมที่ 1 การประเมินสถานการณ์การน าเข้าพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย): การประเมินสถานการณ์การน าเข้า มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มะพร้าว 

พริก หอมแดง ส้ม มะนาว และกระเทียม 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ): To evaluate the situation import of cassava, maize, coconut, 
orange, lemon pepper, shallots and garlic. 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

  หัวหน้าการทดลอง: นางสาวรุ่งทิพย์  อุทุมพันธ์ สังกัด ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
  ผู้ร่วมงาน: 1. นางภูษณิศา  ธานี สังกัด ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
 2. นางสาวกรณัท  นาวีรัตน์  
 3. นางสาวกุลยา  สุวรรณรัตน์  
 4 นางสาวสุภัคชา  หอมจันทร์  
 5. นางสาววัชริน  แหลมคม  
 6. นางสาวสุวิชญา  รอดสุวรรณน้อย  
 7. นางสาวปุณยนุช  มั่นคง  

 

5. บทคัดย่อ:  
ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงประเทศในกลุ่มอาเซียนจะกลายเป็น “ตลาด

และฐานการผลิตเดียว” ด้วยเหตุนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพ่ือประโยชน์ต่อ
การวางแผนและปรับกลยุทธ์รองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีการผลิต
และการบริโภคในรูปแบบใกล้เคียงกัน ท าให้มีโอกาสในการเคลื่อนย้ายและกระจายผลผลิตไปในกลุ่มอาเซียนได้
ง่าย ดังนั้น การติดตามสถานการณ์การน าเข้าพืชเศรษฐกิจส าคัญ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเตรียมความพร้อม
รับมือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งในส่วนที่เป็นโอกาสและอุปสรรคต่อไป การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน



สถานการณ์การน าเข้าพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ จากจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ผลการศึกษา พบว่า การน าเข้าพืชเศรษฐกิจส าคัญ 8 ชนิด จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศในกลุ่ม
อาเซียน ผ่านด่านตรวจพืชในปี พ.ศ. 2556 ล าดับตามปริมาณการน าเข้า ได้แก่ 1) ส้ม จากสาธารณรัฐประชาชน
จีน ปริมาณ 36,527 ตัน มูลค่า 933.7 ล้านบาท 2) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น าเข้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมากกว่าราชอาณาจักรกัมพูชา ปริมาณรวม 133,596 ตัน มูลค่า 756.6 ล้านบาท 3) พริก ใน
รูปแบบพริกสด น าเข้าจากราชอาณาจักรกัมพูชามากกว่าสาธารณรัฐประชาชนจีน ปริมาณรวม 20,923 ตัน มูลค่า 
523.9 ล้านบาท และพริกแห้ง น าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมากกว่าจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
ประมาณรวม 5,785 ตัน มูลค่า 231.9 ล้านบาท 4) มันส าปะหลัง ทั้งในรูปแบบหัวมันสดและมันเส้น น าเข้าจาก
ราชอาณาจักรกัมพูชามากกว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปริมาณรวม 86,127 ตัน มูลค่า 369.5 
ล้านบาท 5) มะพร้าว ในรูปแบบมะพร้าวแก่ปอกเปลือก จากสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นหลัก และน าเข้าจาก
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเล็กน้อย ปริมาณรวม 30,633 ตัน มูลค่า 148.0 ล้านบาท 6) กระเทียมสด จาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นหลัก รองลงมาเป็นสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และมาเลเซีย ปริมาณรวม 
12,295 ตัน มูลค่า 131.1 ล้านบาท 7) มะนาว จากราชอาณาจักรกัมพูชา ปริมาณ 10,288 ตัน มูลค่า 102.6 ล้าน
บาท และ 8) หอมแดง จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมากที่สุด รองลงมาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ปริมาณรวม 5,680 ตัน มูลค่า 97.8 ล้านบาท จากการ
ตรวจสอบศัตรูพืชที่ติดมากับสินค้า ณ ด่านตรวจพืช พบมอดแป้ง (Red Flour Beetle: Tribolium castaneum) 
ในมันเส้นจากราชอาณาจักรกัมพูชา และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบด้วงงวง
ข้าวโพด (Greater Rice Weevil, Maize Weevil; Sitophilus zeamais Motschulsky) ในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบไรกระเทียม (ไม่สามารถระบุชนิดได้) หนอนผีเสื้อข้าวสาร 
(Corcyra cephalonica Stainton) หนอนเจาะกลีบกระเทียม (ไม่สามารถระบุชนิดได้) และเชื้อรา Alternaria 
sp., Aspergillus niger, Aspergillus flavus และ Fusarium sp. ในกระเทียมท่ีน าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชน
จีน และโรคกุ้งแห้งและผลมีอาการเน่าที่เกิดจากการท าลายของหนอนแมลงวันผลไม้ แต่ไม่พบตัวแมลง ในพริกสด
จากราชอาณาจักรกัมพูชา 

สถานการณ์การน าเข้า 1) ส้ม จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปี พ.ศ. 2552-2554 มีปริมาณเพ่ิมขึ้น
และลดลงในช่วงแคบๆ แต่ในปี พ.ศ. 2555 มีปริมาณเพ่ิมขึ้นมาก โดยเฉพาะส้มเขียวหวานผลเล็กไร้เมล็ด บางครั้ง
พบมกี้านที่ขั้วผล และมีใบติดมาด้วย ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงในพิธีสารไทย-จีน และจากการเข้มงวดในการ
ตรวจสอบของด่านตรวจพืช ท าให้ในปี พ.ศ. 2556 การน าเข้ามีปริมาณลดลงใกล้เคียงกับปีอื่นๆ 2) ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ ในปี พ.ศ. 2552-2553 มีการน าเข้าในปริมาณไม่มากนัก แต่ในปี พ.ศ. 2554-2556 มีการน าเข้าเพ่ิมสูงขึ้น
มาก จากภาวะราคาในประเทศตกต่ าท าให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนแทนหรือลดพ้ืนที่ปลูกลง 3) พริกสด 
และพริกแห้ง ในปี พ.ศ. 2552 มีประกาศกรมวิชาการเกษตรที่ระบุเงื่อนไขในการน าเข้าบางประการ ที่ประเทศ
เพ่ือนบ้านบางประเทศยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้ทันที มีผลให้การน าเข้าพริกแห้งใน ปี พ.ศ. 2553 ลดลง และ
จากเหตุการณ์อุทกภัยรุนแรงในประเทศไทยเมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 ท าให้พ้ืนที่ผลิตพริกเสียหายเป็นจ านวนมาก 
ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2555 มีการน าเข้าในปริมาณท่ีสูงขึ้นหลายเท่าตัว 4) มันส าปะหลัง มีการน าเข้าเพ่ิมสูงมากในปี 



พ.ศ. 2555 เนื่องจากในประเทศไทยมีการระบาดของเพลี้ยแป้งท าให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้
ภายในประเทศ แต่ในปี พ.ศ. 2556 เมื่อผลผลิตในประเทศเพ่ิมสูงขึ้นเนื่องจากส่วนใหญ่ควบคุมการระบาดของ
เพลี้ยแป้งได้ ปริมาณการน าเข้าจึงลดลง 5) มะพร้าว เริ่มน าเข้าในปี พ.ศ. 2553 และน าเข้าเพ่ิมมากข้ึนในปี พ.ศ. 
2554 เนื่องจากผลผลิตในประเทศลดลง จากปัญหาภัยธรรมชาติและศัตรูพืชระบาด ตามด้วยมะพร้าวล้นตลาดใน
ปี พ.ศ. 2555 เมื่อระบบการผลิตเข้าสู่ภาวะปกติ ส่งผลให้มีการน าเข้าลดลง และในปี พ.ศ. 2556 ปริมาณการ
น าเข้าลดลงอีกเนื่องจากการผลิตในประเทศอยู่ในสภาวการณ์ปกติท าให้ได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 6) กระเทียมสด ในช่วง
ปี พ.ศ. 2551-2554 ปริมาณการน าเข้าเพ่ิมข้ึนและลดลงในช่วงแคบๆ แต่ในปี พ.ศ. 2554 ผลผลิตในประเทศ
ลดลง จนต้องมีการน าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพ่ิมสูงขึ้นมากในปี พ.ศ. 2555 และในปี พ.ศ. 2556 การ
น าเข้ามีปริมาณลดลงใกล้เคียงกับปีอื่นๆ ที่ผ่านมา 7) มะนาว จากราชอาณาจักรกัมพูชาผ่านการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงศัตรูพืชและอนุญาตให้น าเข้าได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา และมปีริมาณเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้งมะนาวของไทยมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค
ภายในประเทศ 8) หอมแดง การน าเข้ามีปริมาณเพ่ิมขึ้นและลดลงในช่วงแคบๆ หลังจากเกิดสภาวะน้ าท่วมหนัก
เมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 ท าให้หอมแดงเสียหายเป็นจ านวนมาก จนต้องมีการน าเข้าเพ่ิมสูงขึ้นในปี พ.ศ. 2555 
แนวโน้มเมื่อประเทศไทยจะเข้าสู่ AEC ในปี พ.ศ. 2558 ที่คาดว่าสินค้าจากประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเข้ามามาก
ขึ้น อาจจะมีผลกระทบทางด้านลบต่อเกษตรกรไทยบ้าง เพราะต้นทุนการผลิตของประเทศเพ่ือนบ้านต่ ากว่าไทย 
แต่แนวทางการเพิ่มคุณภาพเพ่ือเน้นการผลิตเพ่ือส่งออกน่าจะเป็นแนวทางการเพ่ิมรายได้ และสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับพืชเศรษฐกิจทั้ง 8 ชนิดของไทยได้ โดยเฉพาะมันส าปะหลัง เนื่องจากไทยผลิตเพ่ือส่งออกท้ังในรูปแบบมันสด
และผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ซ่ึงยังมีต้องการวัตถุดิบส าหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเพ่ือการส่งออกอีก
จ านวนมาก แต่ทั้งนี้ยังจะต้องมีมาตรการและเงื่อนไขท่ีรัดกุมในการน าเข้าให้มากข้ึน เพราะอาจส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกร ผู้บริโภค และการส่งออกไปต่างประเทศในฐานะไทยเป็นผู้ผลิต รวมทั้งโรคแมลงศัตรูพืชกักกันที่อาจจะ
เข้าสู่ประเทศของเราได้ง่ายขึ้น 

6. ค าน า:   

ภาวการณ์แข่งขันและกระแสการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ที่รุนแรงขึ้น ท าให้ประเทศในกลุ่ม
อาเซียนได้พยายามสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาค อันจะช่วยเพิ่มบทบาทและอ านาจต่อรอง
ในเวทีเศรษฐกิจโลกมากขึ้น ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งหมายถึง การเปิดเสรีการค้า การบริการ การลงทุน การเงิน และแรงงาน
ฝีมือ ประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศกลายเป็น “ตลาดและฐานการผลิตเดียว” ซึ่งจะท าให้ขอบเขตการค้าและ
การลงทุนเปิดกว้างขึ้นจากเดิมอีกหลายเท่า จึงนับเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของเศรษฐกิจและธุรกิจไทย การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม การค้า และการบริการ ทั้งในรูปแบบของโอกาสและ
อุปสรรค ในสินค้าเกษตร ข้าวโพด ผลิตภัณฑ์ยางพารา ในตลาดสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ไทยมีโอกาสได้เปรียบ ส่วน
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ในตลาดสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ยางพารา ในตลาดฟิลิปปินส์ ไทยจ าเป็นต้องปรับตัว ด้วย
เหตุนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพ่ือประโยชน์ต่อการวางแผนและปรับกลยุทธ์



รองรับ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มตัวในปี พ.ศ. 2558 (ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพ่ือการส่งออก
และน าเข้าแห่งประเทศไทย, 2554; กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554; ชนินทร์, 2555) 

ส าหรับประเทศไทย ในส่วนของสินค้าเกษตรไทยสามารถผลิตและส่งออกพืชหลายชนิด ยังมีบางชนิดที่แม้
จะผลิตได้เองแต่ยังต้องน าเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน ในปี พ.ศ. 2555 มี
ปริมาณการน าเข้า มันส าปะหลัง 505,699.3 ตัน มะพร้าว 56,592.5 ตัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 40,170.3 ตัน 
หอมแดง 12,617.5 ตัน มะนาว 5,349.3 ตัน และพริก (สดและแห้ง) 150.7 ตัน จากราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2556) 
ส่วนส้มเป็นพืชส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย สายพันธุ์ที่นิยมปลูก ได้แก่ ส้มเขียวหวาน แต่อย่างไรก็ดี ยัง
พบว่ามีการน าเข้าส้มผลสดมาจากต่างประเทศเป็นปริมาณมาก ประเทศที่ไทยน าเข้าส้ม ได้แก่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และมาเลเซีย 
ประเทศที่น าเข้ามากที่สุด คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีปริมาณกว่า 71,240 ตัน (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2556) นอกจากนี้ยังพบว่า พืชทั้ง 7 ชนิดนี้ มีการผลิตและการบริโภคในรูปแบบใกล้เคียงกัน ท าให้มี
โอกาสในการเคลื่อนย้ายและกระจายผลผลิตไปในกลุ่มอาเซียนได้ง่าย และเป้าหมายหนึ่งของอาเซียนได้เน้น
ประเทศสมาชิกให้ซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ผลิตในอาเซียนด้วย ดังนั้น การติดตามสถานการณ์การน าเข้าพืช
เศรษฐกิจส าคัญ ทั้งในส่วนของชนิดพืช ปริมาณการน าเข้า ช่วงเวลาการน าเข้า รวมถึงแหล่งก าเนิดพืช จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งในส่วนที่เป็น
โอกาสและอุปสรรคต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการทดลอง: เพ่ือประเมินสถานการณ์การน าเข้าพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ จากจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 
7. วิธีด าเนินการ:  

เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) และสืบค้น (documentary research) ข้อมูลที่ใช้ใน

การศึกษามี ดังนี้ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ได้จากการส ารวจจากด่านตรวจพืช จ านวน 33 ด่าน โดยข้อมูลที่คาด

ว่าจะได้รับจากการศึกษา ได้แก่   

ก. ภาคสนาม ใช้แบบส ารวจเพื่อรวบรวม ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าพืช ช่วงเวลาการน าเข้า และ

แหล่งก าเนิดพืชน าเข้า 

ข. ในส านักงาน อุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คอมพิวเตอร์ 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ได้จากการสืบค้นข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ การค้นคว้าจากรายงานและ

เอกสารต่างๆ จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

การประมวลผลและรายงานผล 



1) กรณีเป็นข้อมูล ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าพืช และแหล่งก าเนิดพืช น าเสนอเชิงพรรณนา 

2) ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและสัมภาษณ์ ศึกษาถึงความสัมพันธ์เชิงคุณภาพ น าเสนอเชิงบรรยาย 

เวลาและสถานที่ - ระยะเวลา เมษายน 2555 ถึง กันยายน 2557  รวม 1 ปี 6 เดือน 

 - สถานที่ ด่านตรวจพืช จ านวน 33 ด่าน 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์: 

1. สถานการณ์การน าเข้ามันส าปะหลัง  
การน าเข้ามันส าปะหลัง ทั้งในรูปแบบมันเส้น และหัวมันสด จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

และราชอาณาจักรกัมพูชา ผ่านด่านตรวจพืชตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่า ใน
ปี พ.ศ. 2556 มีการน าเข้าจากราชอาณาจักรกัมพูชามากกว่าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กระจาย
อยู่ในช่วงเดือนเมษายน-ธันวาคม พบแจ้งน าเข้าผ่านด่านตรวจพืช 3 ด่าน คือ อรัญประเทศ จันทบุรี และช่องจอม 
ปริมาณ 63,250 ตัน มูลค่า 247.13 ล้านบาท (ภาพท่ี 1) มีการน าเข้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผ่านด่านตรวจพืช จ านวน 4 ด่าน ได้แก่ พิบูลมังสาหาร มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย-บึงกาฬ ตามล าดับ 
ปริมาณรวม 22,877 ตัน มูลค่า 122.37 ล้านบาท (ภาพที่ 1) ผลการวินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องต้น มันส าปะหลังจากท้ัง
สองประเทศไม่พบศัตรูพืชติดมากับสินค้า แต่เมื่อน าตัวอย่างมันเส้นใส่กล่องส าหรับเลี้ยงแมลงไว้ พบมี มอดแป้ง 
(Red Flour Beetle: Tribolium castaneum) เกิดข้ึน สันนิฐานว่ามอดแป้งดังกล่าวติดมากับสินค้าในระยะที่
เป็นไข่ซึ่งมีขนาดเล็กมากยากต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจพืช  

สถานการณ์การน าเข้ามันส าปะหลังจากท้ังสองประเทศ เริ่มมีการน าเข้าผ่านด่านตรวจพืชในปี พ.ศ. 
2552 ไม่มีการน าเข้าในปี พ.ศ. 2553 และพบมีการน าเข้าในปริมาณที่สูงมากในปี พ.ศ. 2555 เนื่องจากในประเทศ
ไทยมีการระบาดของเพลี้ยแป้ง ท าให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงต้องมีการน าเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
แต่ในปี พ.ศ. 2556 การน าเข้าลดต่ าลงเนื่องจากผลผลิตในประเทศเพ่ิมสูงขึ้นเพราะส่วนใหญ่ควบคุมการระบาด
ของเพลี้ยแป้งได้มากข้ึน ในอนาคตเมื่อไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) ในปี พ.ศ. 2558 คาดว่ามันส าปะหลังจากประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเข้ามามากข้ึน แต่ไม่
น่าจะมีผลกระทบทางด้านลบต่อเกษตรกรไทย ซึ่งตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย รายงานว่า การ
ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังไปยังตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน และอาเซียน ภายใต้กรอบ FTA ต่างๆ ในระยะ
ยาวจะมีการลด/ยกเลิกภาษีมันเม็ด มันเส้น และแป้งมันส าปะหลัง อัตราภาษีแป้งมัน ลดลงจากร้อยละ 0-8.7 
เหลือร้อยละ 0 ในปี พ.ศ. 2561 และยังพบว่าในปัจจุบันกากน้ าตาล ซึ่งเป็นวัตถุดิบส าคัญในการผลิตเอทานอลมี
ราคาสูงขึ้นและมีแนวโน้มขาดแคลน ส่งผลให้โรงงานผลิตเอทานอลปรับตัวหาวัตถุดิบทดแทน ซึ่งวัตถุดิบที่
เหมาะสมคือ มันเส้น และ/หรือแป้งมัน (นิพนธ์ และคณะ, 2550; ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย, 
2556) ดังนั้น ความต้องการมันเส้นและแป้งมันในประเทศจึงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมันส าปะหลังเป็นพืชที่มี



ศักยภาพในอนาคต โดยเป็นทั้งพืชอาหาร วัตถุดิบส าหรับการแปรรูปอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ และเป็นพืชที่ใช้
ผลิตพลังงานทดแทน  

 

 
ภาพที่ 1 ปริมาณการน าเข้ามันส าปะหลัง จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักร

กัมพูชา ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2556 
 



2. สถานการณ์การน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
การน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ส่วน

ใหญ่เป็นการน าเข้าภายใต้กรอบ AFTA ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร โดยขึ้นทะเบียนเป็นผู้น าสินค้าข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์กับกรมการค้าต่างประเทศ โดยองค์การคลังสินค้า (อคส.) ในปี พ.ศ. 2556 อนุญาตให้น าเข้าได้ระหว่าง  
1 มีนาคม-31 กรกฎาคม พบว่า มีการน าเข้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านด่านตรวจพืช จ านวน 
3 ด่าน ได้แก่ ท่าลี่ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ (ผ่านด่านตรวจพืชเชียงแสน) พิบูลมังสาหาร เชียงของ และเชียงแสน 
ตามล าดับ ปริมาณรวม 99,230 ตัน มูลค่า 582.13 ล้านบาท มีการตรวจพบ มอดแป้ง (Red flour beetle; 
Tribolium casteneum (Herbst)) และด้วงงวงข้าวโพด (Greater Rice Weevil, Maize Weevil; Sitophilus 
zeamais Motschulsky) ที่น าเข้าผ่านด่านตรวจพืชเชียงแสน ณ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ การน าเข้าข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์จากราชอาณาจักรกัมพูชาผ่านด่านตรวจพืชจันทบุรี และอรัญประเทศ ปริมาณรวม 34,366 ตัน มูลค่า 
174.42 ล้านบาท (ภาพที่ 2) และไม่มีรายงานการตรวจพบศัตรูพืช  

ส าหรับสถานการณ์การน าเข้าจากทั้งสองประเทศ ในปี พ.ศ. 2552-2553 มีการน าเข้าในปริมาณไม่มาก
นัก แต่ในปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบันมีการน าเข้าเพ่ิมสูงขึ้นมาก (ภาพที่ 2) เนื่องจากราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน
ประเทศตกต่ ามาก ท าให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนแทนหรือลดพ้ืนที่ปลูกลง ท าให้มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่
เพียงพอต่อความต้องการใช้ และเม่ือประเทศไทยจะเข้าสู่ AEC ที่คาดว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพ่ือนบ้าน
จะเข้ามาในไทยมากข้ึน อาจจะมีผลกระทบทางด้านลบต่อเกษตรกรไทยบ้าง เพราะต้นทุนการผลิตของประเทศ
เพ่ือนบ้านต่ ากว่า แต่แนวทางการเพ่ิมคุณภาพของผลผลิตเพ่ือเน้นการผลิตเพ่ือส่งออกน่าจะเป็นแนวทางการเพ่ิม
รายได้และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยได้มากขึ้น นอกจากนี้ควรเพ่ิมเงื่อนไขการน าเข้าให้รัดกุม
ยิ่งขึ้นเพ่ือป้องกันศัตรูพืชที่ติดมากับสินค้าเข้ามาระบาดในประเทศไทย 
 

 
ภาพที่ 2 ปริมาณการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักร

กัมพูชา ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2556 



 



3. สถานการณ์การน าเข้ามะพร้าว  
การน าเข้ามะพร้าวผ่านด่านตรวจพืชตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ให้น าเข้า

ได้ในรูปของมะพร้าวแก่ปอกเปลือก และผ่านการจัดการเพ่ือไม่ให้สามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้ ในปี พ.ศ. 2556 มี
การน าเข้าจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียมากที่สุด รองลงมาเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปริมาณการน าเข้า
ทั้งหมด 30,633 ตัน มูลค่า 148.01 ล้านบาท (ภาพท่ี 3) ผ่านด่านตรวจพืช จ านวน 5 ด่าน ได้แก่ สุไหง-โกลก 
ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือกันตัง ตามล าดับ มีรายงานการตรวจพบแมลงและไรมีชีวิต ใน
มะพร้าวแก่ปอกเปลือกน าเข้าจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียของด่านตรวจพืชกรุงเทพ โดยพบ หนอนแมลงวันลาย 
(Black Soldier Fly: Hermetia illucens) ระยะตัวหนอน และตัวเต็มวัย แต่แมลงชนิดนี้ไม่จัดเป็นศัตรูพืช ตัว
หนอนท าหน้าที่เป็นตัวย่อยสลายซากอินทรียวัตถุ พบไรมีชีวิต ไม่ทราบชนิดบริเวณจุก และกาบมะพร้าว และพบ
แมลงหางหนีบ ซึ่งเป็นศัตรูธรรมชาติที่ส าคัญใช้ในการก าจัดศัตรูพืช และทางด่านตรวจพืชได้สั่งให้ด าเนินการก าจัด
แมลงและไรมีชีวิตด้วยเมทิลโบรไมด์ อัตรา 32 gms./cu.m/24 hrs. ก่อนการตรวจปล่อย และได้ท าหนังสือแจ้ง
เตือน (Notification) ไปยังประเทศต้นทางทราบ  

สถานการณ์การน าเข้า เริ่มมีการน าเข้ามะพร้าวในปี พ.ศ. 2553 และน าเข้าในปริมาณเพ่ิมมากข้ึนกว่า 7 
หมื่นตัน ในปี พ.ศ. 2554 จากปัญหาการขาดแคลนมะพร้าวเนื่องจากผลผลิตในประเทศลดลง จากปัญหาภัย
ธรรมชาติและศัตรูพืชระบาด นวลศรี (2555) รายงานว่า แมลงศัตรูมะพร้าวที่ระบาด เช่น แมลงด าหนาม 
(Brontispa longissima Gestro) เป็นแมลงต่างถิ่น มีถ่ินก าเนิดในอินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี และมาเลเซีย เกิด
ขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดรุนแรง ในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเกาะสมุย จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวที่ส าคัญของประเทศ สันนิษฐานว่าติดเข้ามาในประเทศไทยจากการ
น าเข้าพืชตระกูลปาล์มโดยไม่ผ่านด่านตรวจพืชและไม่ได้ด าเนินการน าเข้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย อีกชนิดหนึ่งคือ 
หนอนหัวด า (Opisina arenosella) เป็นแมลงศัตรูมะพร้าวที่มีอยู่ในอินเดีย ศรีลังกา อินโดนีเซีย เมียนม่าร์ เข้า
มาระบาดครั้งแรกในปลายปี พ.ศ. 2550 คาดว่าติดมากับผลและส่วนของมะพร้าวหรือพืชตระกูลปาล์มที่น าเข้า ถือ
ว่าเป็นแมลงศัตรูพืชชนิดใหม่ที่สร้างความเสียหายให้แก่มะพร้าวไม่น้อยไปกว่าแมลงด าหนาม นอกจากนี้ยังมีศัตรู
มะพร้าวชนิดอื่นๆ ที่สามารถสร้างความเสียหายได้อีก เช่น ด้วงแรดมะพร้าว ด้วงงวงมะพร้าว เป็นต้น แต่ในปี 
พ.ศ. 2555 เกิดภาวะมะพร้าวล้นตลาด เมื่อปัญหาภัยธรรมชาติลดลง และการจัดการศัตรูพืชได้ผลดี (เคหเกษตร, 
2555) ส่งผลให้มีการน าเข้ามะพร้าวลดลง และในปี พ.ศ. 2556 มีการน าเข้าในปริมาณลดลงอีก เนื่องจากการผลิต
ในประเทศอยู่ในสภาวการณ์ปกติท าให้ได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น พบมีการน าเข้ากระจายตลอดทั้งปี แสดงให้เห็นว่า
ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการมะพร้าวในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องทั้งปี โดยมีสัดส่วนการน าเข้ามากในช่วงต้นป ี
และค่อยๆ ลดลงตามผลผลิตในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน แสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมาการน าเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศกับ
ผลผลิตในประเทศยังอยู่ในสภาวะสมดุลกัน การน าเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศปริมาณมากเป็นผลดีในด้านต้นทุน
วัตถุดิบส าหรับภาคอุตสาหกรรม แต่จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในประเทศ ท าให้ราคาผลผลิตลด
ต่ าลง จึงเป็นที่มาของการก าหนดโควตาในการน าเข้ามะพร้าว การน าเข้ามะพร้าวต้องน าเข้ามาทางด่านตรวจพืช 
และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการน าเข้าของกรมวิชาการเกษตร โดยผู้ประกอบการต้องได้รับใบอนุญาตน าเขา้
มะพร้าว (Import Permit) ก่อนการน าเข้า ในอนาคตคาดว่าน่าจะมีการน าเข้าเพ่ิมข้ึนอีก โดยเฉพาะจาก



สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนื่องจากความต้องการใช้ในประเทศและอุตสาหกรรมแปรรูปเพิ่มมากข้ึนทุกปี อีกท้ัง
ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปยังคงเชื่อมั่นในผลผลิตมะพร้าวของประเทศเพ่ือนบ้านว่า มีปริมาณที่เพียงพอส าหรับ
รองรับธุรกิจดังกล่าวได้ ประกอบกับประเทศผู้ผลิตมะพร้าวก็มีศักยภาพในการผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้นด้วย ส าหรับ
ประเทศไทย จ าเป็นต้องเร่งฟ้ืนฟูระบบการปลูก พัฒนาคุณภาพผลผลิต และควบคุมราคาของมะพร้าวในประเทศ 
และเม่ือมีการเปิดการค้าเสรีอาเซียนอันเป็นช่องทางให้มีการน าเข้ามะพร้าวง่ายขึ้น ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมี
มาตรการและเงื่อนไขท่ีรัดกุมในการน าเข้ามะพร้าวให้มากข้ึน เพราะอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และ
อุตสาหกรรมมะพร้าวที่ส่งออกไปต่างประเทศในฐานะไทยเป็นผู้ผลิตได้ รวมทั้งโรคและแมลงศัตรูพืชกักกันที่
อาจจะเข้าสู่ประเทศของเราได้ง่ายขึ้น 

 

 
ภาพที่ 3 ปริมาณการน าเข้ามะพร้าวแห้งปอกเปลือก จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2556 
 
4. สถานการณ์การน าเข้าพรกิ 
การน าเข้าพริกมี 2 รูปแบบ คือ พริกสด และพริกแห้ง ในปี พ.ศ. 2556 พริกสด พบการน าเข้าจาก 

ราชอาณาจักรกัมพูชาผ่านด่านตรวจพืชอรัญประเทศ กระจายทั้งปี ปริมาณรวม 14,993 ตัน มูลค่า 446.55 ล้าน
บาท น าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านด่านตรวจพืช จ านวน 5 ด่าน ได้แก่ มุกดาหาร เชียงของ ท่าเรือ
แหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพ และลาดกระบัง ตามล าดับ ปริมาณรวม 5,930 ตัน มูลค่า 77.32 ล้านบาท (ภาพที่ 4) 
และมีรายงานการตรวจพบบางผลมีอาการของโรคกุ้งแห้ง บางผลมีอาการเน่าเกิดจากการเข้าท าลายของแมลงวัน
ผลไม้ พริกแห้ง พบการน าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านด่านตรวจพืช จ านวน 4 ด่าน คือ ท่าเรือกรุงเทพ 
ท่าเรือแหลมฉบัง เชียงแสน และลาดกระบัง ตามล าดับ ประมาณรวม 4,394 ตัน มูลค่า 152.35 ล้านบาท และ
น าเข้าจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ผ่านด่านตรวจพืชแม่สอด ปริมาณ 1,391 ตัน มูลค่า 79.55 ล้านบาท 
(ภาพท่ี 5) และไม่มีรายงานการตรวจพบศัตรูพืช  



สถานการณ์การน าเข้า ทั้งพริกสด และพริกแห้งจัดเป็นสิ่งต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม การน าเข้าพริกต้องมาจากแหล่งก าเนิดท่ีผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชแล้วเท่านั้น 
ยกเว้น กรณีพริกสดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งน าเข้าโดยพิธีสารไทย-จีน ดังนั้น การน าเข้าพริกต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไข และกฎระเบียบการน าเข้าสิ่งต้องห้าม ส่งผลให้การน าเข้าพริกแห้งใน ปี พ.ศ. 2553 มีปริมาณลดลง 
แต่ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยเกิดอุทกภัยรุนแรง ท าให้พื้นที่การผลิตพริกเสียหายเป็นจ านวนมาก ท า
ให้ในปี พ.ศ. 2555 มีการน าเข้าท้ังพริกสดและพริกแห้งในปริมาณที่สูงขึ้นหลายเท่าตัว ที่ผ่านมาพบมีการน าเข้า
พริกแห้งจากประเทศในกลุ่มอาเซียนหลายประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และมาเลเซีย 
(ภาพท่ี 5) แนวโน้มการน าเข้าพริกสดและพริกแห้งในอนาคต น่าจะมีปริมาณที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากพริกสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งบริโภคโดยตรงและแปรรูป 
อีกท้ังการผลิตพริกในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ โดยเฉพาะพริกแห้งที่ใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เช่น ใช้ท าน้ าพริก และพริกแกงส าเร็จรูป เป็นต้น ดังนั้น การน าเข้าพริกในปริมาณ
มากจึงต้องเพ่ิมความเข้มข้นในการตรวจสอบศัตรูพืชที่จะติดมากับสินค้าที่จะมีเพ่ิมมากข้ึนด้วย 

 

 
ภาพที่ 4 ปริมาณการน าเข้าพริกสดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และราชอาณาจักรกัมพูชา ในช่วงปี พ.ศ. 2551-

2556 
 



 
ภาพที่ 5 ปริมาณการน าเข้าพริกแห้ง จากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศในกลุ่มอาเซียน ในช่วงปี พ.ศ. 

2551-2556 
 



5. สถานการณ์การน าเข้าหอมแดง  
การน าเข้าหอมแดงในปี พ.ศ. 2556 พบการน าเข้าจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผ่านด่านตรวจพืช

ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง ปริมาณรวม 1,827 ตัน มูลค่า 21.48 ล้านบาท น าเข้าจากสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียผ่านด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ ลาดกระบัง และท่าเรือแหลมฉบัง ปริมาณรวม 1,743 ตัน มูลค่า 
48.91 ล้านบาท น าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง 
ปริมาณรวม 1,248 ตัน มูลค่า 14.79 ล้านบาท และน าเข้าจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ผ่านด่านตรวจพืช
แหลมฉบัง ปริมาณ 862 ตัน มูลค่า 12.58 ล้านบาท (ภาพที่ 6) และไม่มีรายงานการตรวจพบศัตรูพืช  

สถานการณ์การน าเข้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา การน าเข้าหอมแดงมีปริมาณเพ่ิมข้ึนและลดลง
ในช่วงแคบๆ และหลังจากเกิดสภาวะน้ าท่วมหนักเมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 ซึ่งท าให้ผลผลิตหอมแดงของไทย
เสียหายเป็นจ านวนมาก จนต้องมีการน าเข้าหอมแดงจากต่างประเทศมาใช้บริโภคภายในประเทศเพ่ิมสูงขึ้นในปี 
พ.ศ. 2555 และในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมาการน าเข้าหอมแดงมีปริมาณลดลง (ภาพที่ 6) ส าหรับการผลิตหอมแดง
ในไทยส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพ่ือส่งออก ตลาดส่งออกหลัก คือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รองลงมาคือ มาเลเซีย และ
สิงคโปร์ การผลิตหอมแดงของไทยใน ปี พ.ศ. 2556 มีปริมาณลดลง สาเหตุจากราคาหอมแดงที่เกษตรกรขายได้ใน
ปี พ.ศ. 2555 มีแนวโน้มลดลง จากมาตรการเข้มงวดการน าเข้าหอมแดงของอินโดนีเซีย ท าให้ช่วงเดือนมกราคม-
มีนาคม 2556 การส่งออกหอมแดงไปยังอินโดนีเซียมีน้อยมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งกระทรวงพาณิชย์ 
จึงร่วมเจรจากับอินโดนีเซียเพ่ือผ่อนคลายมาตรการการน าเข้าหอมแดงจากประเทศไทย (ศูนย์เทคโนโลยี ส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2556) ซึ่งอินโดนีเซียก็ได้เปิดตลาดให้มีการน าเข้าหอมแดงจากไทยไปอินโดนีเซีย ท าให้
ราคาหอมแดงภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้น การที่ราคาหอมแดงในประเทศสูงขึ้น ท าให้มีพ่อค้าส่งออกหอมแดงไป
อินโดนีเซียบางรายน าหอมแดงเวียดนามซึ่งมีหัวเล็ก คุณภาพต่ า และราคาถูกกว่าหอมแดงไทย ส่งออกไปยังสาธารณรฐั
อินโดนีเซียในนามของประเทศไทย (ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) ดังนั้น จึงควรที่จะมีการเข้มงวด
ตรวจสอบมาตรฐานการส่งออกหอมแดงท่ีมีคุณภาพต่ า เพ่ือไม่ให้เสียภาพลักษณ์หอมแดงไทยในตลาดอินโดนีเซีย 
เมื่อประเทศไทยเข้าสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจส่งผลให้มีศัตรูพืชจากประเทศเพ่ือนบ้านติดมากับสินค้ามาก
ขึ้น เกิดภาวะราคาตกต่ า รวมทั้งการสวมรอยหอมแดงไทยส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย 

 



 
ภาพที่ 6 ปริมาณการน าเข้าหอมแดง จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศในกลุ่มอาเซียน ในช่วงปี พ.ศ. 

2551-2556 
 
6. สถานการณ์การน าเข้าส้ม  
ส้มจัดเป็นสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม การน าเข้าแต่ละ

แหล่งก าเนิดจะต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช มีใบอนุญาตน าเข้าสิ่งต้องห้ามเพ่ือการค้า พร้อมทั้งต้อง
ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่อธิบกรมวิชาการเกษตรก าหนด ยกเว้น ส้มจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่น าเข้าภายใต้พิธี
สารไทย-จีน ซึ่งได้ท าข้อตกลงเมื่อปี พ.ศ. 2547 ที่ให้มีใบรับรองสุขอนามัยพืชจากสาธารณรัฐประชาชนจีนก ากับมา
กับสินค้า และแจ้งการน าเข้า ณ ด่านตรวจพืชที่น าเข้า ในปี พ.ศ. 2556 พบมีการน าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชน
จีนผ่านด่านตรวจพืช จ านวน 6 ด่าน ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบัง เชียงของ ท่าเรือกรุงเทพ ลาดกระบัง สะเดา และ
ท่าเรือสงขลา ตามล าดับ ปริมาณรวม 36,527 ตัน มูลค่า 932.73 ล้านบาท (ภาพท่ี 7) และไม่มีรายงานการตรวจ
พบศัตรูพืช  

สถานการณ์การน าเข้าส้ม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2554 มีการน าเข้าส้มจากสาธารณรัฐประชาชนจีนใน
ปริมาณที่เพ่ิมขึ้นและลดลงในช่วงแคบๆ แต่ในปี พ.ศ. 2555 มีการน าเข้าส้มจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพ่ิมสูงขึน้
เป็นอย่างมาก (ภาพท่ี 7) โดยเป็นส้มเขียวหวานผลเล็กไร้เมล็ด ซึ่งบางคนเรียกว่า ส้มซาถัง มักถูกน าเข้ามาพร้อม
กับก้านที่ขั้ว บางครั้งมีใบติดมาด้วย หากเด็ดออกจะท าให้เปลือกส้มหลุดออกมาด้วย จึงต้องจ้างคนตัดแต่งก้าน
ออกจากผลส้ม ซึ่งเป็นการเพ่ิมต้นทุนการผลิต ผู้น าเข้าจึงมักหลีกเลี่ยง ท าให้การน าเข้าไม่เป็นไปตามข้อตกลงในพิธี
สารไทย-จีน แต่เมื่อด่านตรวจพืชเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการน าเข้าภายใต้พิธีสารไทย-จีน ในปี พ.ศ. 
2556 ท าให้การน าเข้าส้มจากสาธารณรัฐประชาชนจีนลดลงในปริมาณใกล้เคียงกับปีอ่ืนๆ ส าหรับช่วงเวลาการ



น าเข้า ที่ผ่านมามีการน าเข้าสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน และมีปริมาณผลผลิตเป็นจ านวนมาก ท าให้มีราคาถูกกว่าส้มที่ปลูกในประเทศไทย จึง
คาดว่าในอนาคต จะยังมีส้มจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาในปริมาณมากในช่วงเวลาดังกล่าวของทุกปี การ
เพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจสอบการน าเข้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงตามพิธีสารไทย-จีน จึงเป็นหนึ่งใน
แนวทางการแก้ปัญหาส้มจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาตีตลาดส้มของไทย และช่วยป้องกันศัตรูพืชจาก
ต่างประเทศเข้ามาระบาดในไทย เนื่องจากก่ิงและใบของส้มเป็นพาหะส าคัญของศัตรูพืชเหล่านั้น 

 

 
ภาพที่ 7 ปริมาณการน าเข้าส้ม จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศในกลุ่มอาเซียน ในช่วงปี พ.ศ. 2551-

2556 
 
7. สถานการณ์การน าเข้ามะนาว  
มะนาวจัดเป็นสิ่งต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม การน าเข้าจากแต่ละ

แหล่งก าเนิดต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ต้องมีใบอนุญาตน าเข้าสิ่งต้องห้ามเพ่ือการค้า ใบรับรองสุข
อามัยพืช และปฏิบัติตามข้อก าหนดที่อธิบกรมวิชาการเกษตรก าหนด มะนาวจากราชอาณาจักรกัมพูชาสามารถน าเข้า
ได้ เนื่องจากผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชแล้ว ในปี พ.ศ. 2556 มีการแจ้งน าเข้ามะนาวจากราชอาณาจักร
กัมพูชาผ่านด่านตรวจพืชจันทบุรี กระจายทั้งปี ปริมาณ 10,288 ตัน มูลค่า 102.64 ล้านบาท (ภาพท่ี 8) และไม่มี
รายงานการตรวจพบศัตรูพืช  

สถานการณ์การน าเข้า ปี พ.ศ. 2551-2553 ยังไม่มีมะนาวจากแหล่งก าเนิดใดผ่านการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงศัตรูพืช จึงไม่สามารถน าเข้ามาได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา พบว่ามีการน าเข้ามะนาวจากราชอาณาจักร
กัมพูชาในปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ซึง่เป็นช่วงฤดูแล้ง และช่วงเดือน
กันยายน ซึ่งการผลิตมะนาวในไทยประสบปัญหาภัยแล้ง มีผลผลิตออกสู่ตลาดปริมาณน้อย ส่งผลให้มีราคาสูงขึ้น 
ในขณะที่มียังมีความต้องการบริโภคสูง ก็ยังคงจะมีการน าเข้ามะนาวจากประเทศเพ่ือนบ้านในปริมาณท่ีสูงเช่นนี้



ต่อไป การเพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจสอบศัตรูพืช และเงื่อนไขในการน าเข้า จะเป็นแนวทางในการลดปัญหามี
ศัตรูพืชจากต่างประเทศเข้ามาระบาดในไทยต่อไป 
 

 
ภาพที่ 8 ปริมาณการน าเข้ามะนาว จากราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปี พ.ศ. 

2551-2556 
 

8. สถานการณ์การน าเข้ากระเทียม  
การน าเข้ากระเทียมในปี พ.ศ. 2556 พบการน าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านด่านตรวจพืช จ านวน 

7 ด่าน ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพ เชียงแสน ลาดกระบัง มุกดาหาร เชียงของ และวังประจัน 
ตามล าดับ ปริมาณรวม 12,295 ตัน มูลค่า 131.14 ล้านบาท (ภาพท่ี 9) จากการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องต้นของ
ด่านตรวจพืชในเขตภาคเหนือ พบว่า กระเทียมท่ีน าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พบไรกระเทียม (ไม่สามารถ
ระบุชนิดได้) มากท่ีสุด โดยมีการตรวจพบในระดับร้อยละ 41-60 ของการแจ้งน าเข้า รองลงมาเป็น หนอนผีเสื้อ
ข้าวสาร หนอนเจาะกลีบกระเทียม (ไม่สามารถระบุชนิดได้) และเชื้อรา Alternaria sp., Aspergillus niger, 
Aspergillus flavus และ Fusarium sp. โดยมีการตรวจพบในระดับระดับร้อยละ 21-40 ของการแจ้งน าเข้า 

สถานการณ์การน าเข้า ในระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 ไทยน าเข้ากระเทียมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และมาเลเซีย ตามล าดับ โดยมีปริมาณการน าเข้าเพ่ิมข้ึนและลดลงในช่วงแคบๆ 
แต่ในปี พ.ศ. 2554 ผลผลิตกระเทียมของไทยลดลง จนต้องมีการน าเข้ากระเทียมจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพ่ิม
สูงขึ้นมากในปี พ.ศ. 2555 และในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมาการน าเข้ากระเทียมมีปริมาณลดลงใกล้เคียงกับปีอื่นๆ ที่
ผ่านมา (ภาพที่ 9) แนวโน้มการน าเข้ากระเทียมกับการเปิด AEC ไม่น่าจะมีผลกระทบกับเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม
ในประเทศ เพราะประเทศในกลุ่มอาเซียนไม่ได้เป็นแหล่งผลิตกระเทียมที่ส าคัญเหมือนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 



 
ภาพที่ 9 ปริมาณการน าเข้ากระเทียม จากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ

มาเลเซีย ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2556 
 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ:  

การน าเข้าพืชเศรษฐกิจส าคัญ 8 ชนิด จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศในกลุ่มอาเซียน ผ่าน

ด่านตรวจพืชในปี พ.ศ. 2556 ล าดับตามปริมาณการน าเข้า ได้แก่ 1) ส้ม จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ปริมาณ 

36,527 ตัน มูลค่า 933.7 ล้านบาท 2) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น าเข้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

มากกว่าราชอาณาจักรกัมพูชา ปริมาณรวม 133,596 ตัน มูลค่า 756.6 ล้านบาท 3) พริก ในรูปแบบพริกสด 

น าเข้าจากราชอาณาจักรกัมพูชามากกว่าสาธารณรัฐประชาชนจีน ปริมาณรวม 20,923 ตัน มูลค่า 523.9 ล้าน

บาท และพริกแห้ง น าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมากกว่าจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประมาณ

รวม 5,785 ตัน มูลค่า 231.9 ล้านบาท 4) มันส าปะหลัง ทั้งในรูปแบบหัวมันสดและมันเส้น น าเข้าจาก

ราชอาณาจักรกัมพูชามากกว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปริมาณรวม 86,127 ตัน มูลค่า 369.5 

ล้านบาท 5) มะพร้าว ในรูปแบบมะพร้าวแก่ปอกเปลือก จากสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นหลัก และน าเข้าจาก

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเล็กน้อย ปริมาณรวม 30,633 ตัน มูลค่า 148.0 ล้านบาท 6) กระเทียมสด จาก

สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นหลัก รองลงมาเป็นสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และมาเลเซีย ปริมาณรวม 

12,295 ตัน มูลค่า 131.1 ล้านบาท 7) มะนาว จากราชอาณาจักรกัมพูชา ปริมาณ 10,288 ตัน มูลค่า 102.6 ล้าน

บาท และ 8) หอมแดง จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมากที่สุด รองลงมาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ปริมาณรวม 5,680 ตัน มูลค่า 97.8 ล้านบาท จากการ

ตรวจสอบศัตรูพืชที่ติดมากับสินค้า ณ ด่านตรวจพืช พบมอดแป้ง (Red Flour Beetle: Tribolium castaneum) 



ในมันเส้นจากราชอาณาจักรกัมพูชา และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบด้วงงวง

ข้าวโพด (Greater Rice Weevil, Maize Weevil; Sitophilus zeamais Motschulsky) ในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบไรกระเทียม (ไม่สามารถระบุชนิดได้) หนอนผีเสื้อข้าวสาร 

(Corcyra cephalonica Stainton) หนอนเจาะกลีบกระเทียม (ไม่สามารถระบุชนิดได้) และเชื้อรา Alternaria 

sp., Aspergillus niger, Aspergillus flavus และ Fusarium sp. ในกระเทียมที่น าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชน

จีน และโรคกุ้งแห้งและผลมีอาการเน่าที่เกิดจากการท าลายของหนอนแมลงวันผลไม้ แต่ไม่พบตัวแมลง ในพริกสด

จากราชอาณาจักรกัมพูชา 

สถานการณ์การน าเข้า 1) ส้ม จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปี พ.ศ. 2552-2554 มีปริมาณเพ่ิมขึ้น

และลดลงในช่วงแคบๆ แต่ในปี พ.ศ. 2555 มีปริมาณเพ่ิมขึ้นมาก โดยเฉพาะส้มเขียวหวานผลเล็กไร้เมล็ด บางครั้ง

พบมีก้านที่ขั้วผล และมีใบติดมาด้วย ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงในพิธีสารไทย-จีน และจากการเข้มงวดในการ

ตรวจสอบของด่านตรวจพืช ท าให้ในปี พ.ศ. 2556 การน าเข้ามีปริมาณลดลงใกล้เคียงกับปีอ่ืนๆ 2) ข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ ในปี พ.ศ. 2552-2553 มีการน าเข้าในปริมาณไม่มากนัก แต่ในปี พ.ศ. 2554-2556 มีการน าเข้าเพ่ิมสูงขึ้น

มาก จากภาวะราคาในประเทศตกต่ าท าให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนแทนหรือลดพ้ืนที่ปลูกลง 3) พริกสด 

และพริกแห้ง ในปี พ.ศ. 2552 มีประกาศกรมวิชาการเกษตรที่ระบุเงื่อนไขในการน าเข้าบางประการ ที่ประเทศ

เพ่ือนบ้านบางประเทศยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้ทันที มีผลให้การน าเข้าพริกแห้งใน ปี พ.ศ. 2553 ลดลง และ

จากเหตุการณ์อุทกภัยรุนแรงในประเทศไทยเมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 ท าให้พ้ืนที่ผลิตพริกเสียหายเป็นจ านวนมาก 

ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2555 มีการน าเข้าในปริมาณท่ีสูงขึ้นหลายเท่าตัว 4) มันส าปะหลัง มีการน าเข้าเพ่ิมสูงมากในปี 

พ.ศ. 2555 เนื่องจากในประเทศไทยมีการระบาดของเพลี้ยแป้ง ท าให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้

ภายในประเทศ แต่ในปี พ.ศ. 2556 เมื่อผลผลิตในประเทศเพ่ิมสูงขึ้นเนื่องจากส่วนใหญ่ควบคุมการระบาดของ

เพลี้ยแป้งได้ ปริมาณการน าเข้าจึงลดลง 5) มะพร้าว เริ่มน าเข้าในปี พ.ศ. 2553 และน าเข้าเพ่ิมมากข้ึนในปี พ.ศ. 

2554 เนื่องจากผลผลิตในประเทศลดลง จากปัญหาภัยธรรมชาติและศัตรูพืชระบาด ตามด้วยมะพร้าวล้นตลาดใน

ปี พ.ศ. 2555 เมื่อระบบการผลิตเข้าสู่ภาวะปกติ ส่งผลให้มีการน าเข้าลดลง และในปี พ.ศ. 2556 ปริมาณการ

น าเข้าลดลงอีกเนื่องจากการผลิตในประเทศอยู่ในสภาวการณ์ปกติท าให้ได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 6) กระเทียมสด ในช่วง

ปี พ.ศ. 2551-2554 ปริมาณการน าเข้าเพ่ิมข้ึนและลดลงในช่วงแคบๆ แต่ในปี พ.ศ. 2554 ผลผลิตในประเทศ

ลดลง จนต้องมีการน าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพ่ิมสูงขึ้นมากในปี พ.ศ. 2555 และในปี พ.ศ. 2556 การ

น าเข้ามีปริมาณลดลงใกล้เคียงกับปีอื่นๆ ที่ผ่านมา 7) มะนาว จากราชอาณาจักรกัมพูชาผ่านการวิเคราะห์ความ

เสี่ยงศัตรูพืชและอนุญาตให้น าเข้าได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา และมีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในช่วง

เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้งมะนาวของไทยมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค

ภายในประเทศ 8) หอมแดง การน าเข้ามีปริมาณเพ่ิมขึ้นและลดลงในช่วงแคบๆ หลังจากเกิดสภาวะน้ าท่วมหนัก



เมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 ท าให้หอมแดงเสียหายเป็นจ านวนมาก จนต้องมีการน าเข้าเพ่ิมสูงขึ้นในปี พ.ศ. 2555 

แนวโน้มเมื่อประเทศไทยจะเข้าสู่ AEC ในปี พ.ศ. 2558 ที่คาดว่าสินค้าจากประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเข้ามามาก

ขึ้น อาจจะมีผลกระทบทางด้านลบต่อเกษตรกรไทยบ้าง เพราะต้นทุนการผลิตของประเทศเพ่ือนบ้านต่ ากว่าไทย 

แต่แนวทางการเพิ่มคุณภาพเพ่ือเน้นการผลิตเพ่ือส่งออกน่าจะเป็นแนวทางการเพ่ิมรายได้ และสร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้กับพืชเศรษฐกิจทั้ง 8 ชนิดของไทยได้ โดยเฉพาะมันส าปะหลัง เนื่องจากไทยผลิตเพื่อส่งออกท้ังในรูปแบบมันสด

และผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ซึ่งยังมีต้องการวัตถุดิบส าหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเพ่ือการส่งออกอีก

จ านวนมาก แต่ทั้งนี้ยังจะต้องมีมาตรการและเงื่อนไขท่ีรัดกุมในการน าเข้าให้มากข้ึน เพราะอาจส่งผลกระทบต่อ

เกษตรกร ผู้บริโภค และการส่งออกไปต่างประเทศในฐานะไทยเป็นผู้ผลิต รวมทั้งโรคแมลงศัตรูพืชกักกันที่อาจจะ

เข้าสู่ประเทศของเราได้ง่ายขึ้น 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์:  

1) ภูษณิศา ธานี  บรรจงศักดิ์ ภักดี  รุ่งทิพย์ อุทุมพันธ์ และสมพล ช่างบุ. สถานการณ์การน าเข้าข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์จาก สปป.ลาว. วารสารแก่นเกษตร 42 ฉบับพิเศษ 2 (2557): 235-242. (น าเสนอภาคบรรยาย

ใน การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจ าปี 2557 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 

2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

2) ภูษณิศา ธานี  บรรจงศักดิ์ ภักดี  เฉลิมพล จงรักษ์  สมพล ช่างบุ  และรุ่งทิพย์ อุทุมพันธ์. สถานการณ์

กระเทียมน าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านด่านตรวจพืชในเขตภาคเหนือ. น าเสนอภาคบรรยาย ใน

การประชุมวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2557 (ตีพิมพ์ใน 

KU 53th University Annual Conference Book of Abstract) 

 

11. ค าขอบคุณ:  

ขอขอบคุณหัวหน้าด่านตรวจพืช และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชทุกท่าน ทีใ่ห้การสนับสนุน และอ านวยความ

สะดวกในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลการน าเข้า  

 

12. เอกสารอ้างอิง:  

กระทรวงอุตสาหกรรม. 2554. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) : โอกาสและผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม
ไทย (ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา: 
http://www.industry.go.th/ops/pio/nakhonphanom/Lists/News/Attachments/274/Thai_In
dustry%20pdf.pdf. 



กลุ่มวิชาการ ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร. 2556. ข้อมูลการน าเข้าพืช. กรมวิชาการเกษตร, 
กรุงเทพมหานคร. 

เคหเกษตร. 2555. สถานการณ์มะพร้าวล้นตลาด..จากวิกฤติสู่โอกาส. (ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา: 
www.kehakaset.com 

ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์. 2555. AEC: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลกระทบ และการปรับตัวของอุตสาหกรรม
ไทย. (ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา: www.stou.ac.th/schools/smsNew/downloads/AEC.docx. 

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย. 2556 . ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง : อานิสงส์ FTA ส่งออกพุ่ง รัฐเร่ง
ระบายสต็อก. (ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา: 
http://www.afet.or.th/2013/th/news/commodity/detail.php?id=3297. (20 ตุลาคม 2557) 

นวลศรี โชตินันทน์. 2555. ศัตรูมะพร้าวต่างถ่ิน...สาเหตุมะพร้าวตายนับหมื่น. จดหมายข่าวผลิใบ ก้าวใหม่การวิจัย
และพัฒนาวารเกษตร. กรมวิชาการเกษตร. ฉบับที่ 6 ประจ าเดือนกรกฎาคม. 

นิพนธ์ พัวพงศกร, เณศรา สุขพานิช และนิภา ศรีอนันต์. 2550. อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง : แนวโน้มตลาดและ
การแทรกแซงของรัฐ.สถาบันยุทธศาสตร์การค้า และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันส าปะหลังแห่งประเทศไทย. 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 72 น. 

ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย. 2554. (ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา: 
http://www.stabundamrong.go.th/web/book/54/b15_54.pdf.  

ศูนย์เทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2556. ไทยเจรจาอิเหนา ยอมเปิดตลาดน าเข้าหอมแดงไทย ดัน
การส่งออกปรับตัวสูงขึ้น, (ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา: 
http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=14905&filename=news. (2 ตุลาคม 2557) 

ศูนย์เทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์. 2556. สถานการณ์น าเข้า-ส่งออกหอมแดงของไทย. (ระบบ
ออนไลน์) แหล่งที่มา: 
http://www.dft.go.th/Portals/0/ContentManagement/Document_Mod660. (4 พฤศจิกายน 
2557) 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2556. สถิติการน าเข้า-ส่งออกสินค้าที่ส าคัญ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 
กรุงเทพมหานคร. 

 


