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บทคัดยอ 
 
 การศึกษาสถานการณการคาเสรีพืชผักไทย – จีน ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 
2549 โครงการนี้ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมูลนิธิโครงการหลวง  

 ในป 2549 มีการนําเขาผักจากประเทศจีนคิดเปนพืชผัก 2,625.03  ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 
2548 รอยละ 33.11  
 จากพืชผักนําเขา 45 ชนิด พืชผักนําเขาที่สําคัญมีประมาณ 13 ชนิด พืชผักที่มีมูลคาการนําเขาสูง
ที่สุดคือแครอท มีมูลคา 633.26 ลานบาท รองลงมาคือ บรอคโคลี 213.02 ลานบาท กระเทียม 162.11 
ลานบาท หอมหัวใหญ 139.83 ลานบาท กระเทียมตน 66.24 ลานบาท ถ่ัวลันเตา 54.00 ลานบาท ถ่ัวอ่ืน 
ๆ 40.39 ลานบาท มันฝร่ัง 25.17 ลานบาท ผักกาดหอมหอ 18.91 ลานบาท หอมแดง4.56 ลานบาท ถ่ัว
แขก 1.58 ลานบาท มะเขือเทศ 0.2 ลานบาท และ แตงกวา 0.06 ลานบาท 
 กลุมผักที่มีแนวโนมความตองการของตลาดสูง โดยมีอัตราการขยายตัวของตลาดสูง เชน ถ่ัวอ่ืน 
ๆ (ถ่ัวหวาน ถ่ัวแปป ยอดถ่ัวลันเตา) มีอัตราการเพิ่มของมูลคานําเขาสูงที่สุดคือ รอยละ 398.64 รองลงมา
คือ ถ่ัวลันเตา รอยละ 223.55 ผักกาดหอมหอ รอยละ 214.64 กระเทียมตน รอยละ 121.84 บรอคโคลี 
รอยละ 113.04 มันฝร่ัง รอยละ 82.52 หอมหัวใหญ รอยละ 58.07 และ 
แครอท รอยละ 14.73  
 สวนผักที่มีมูลคาการนําเขาลดลงคือ มะเขือเทศ ลดลงรอยละ - 66.67 กระเทียม รอยละ -28.11 
หอมแดง รอยละ -27.98  
 มูลคาการนําเขาสูงที่สุดในเดือนกรกฎาคม คิดเปนมูลคา 317.06 ลานบาท และต่ําสุดในเดือน
เมษายน มูลคา 155.86 ลานบาท การนําเขาแครอทสูงที่สุดในเดือนมิถุนายน มูลคา 95.31 ลานบาท 
กระเทียม เดือนกรกฎาคม 30.52 ลานบาท หอมหัวใหญ เดือนกรกฎาคม 37.67 ลานบาท กระเทียมตน 
เดือนเมษายน 13.23 ลานบาท บรอคโคลี เดือนตุลาคม 26.24 ลานบาท ผักกาดหอมหอ เดือนตุลาคม 
2.85 ลานบาท และถ่ัวลันเตาในเดือนสิงหาคม มูลคา 8.58 ลานบาท 
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Abstracts 
   
 The study on Situation of  Thai – China Vegetables Free Trade Area was 
conducted from January to December 2006.  
 This project was supported by Royal Project Foundation,Chiang Mai 
 Export and Import Statistic, Department of Custom revealed that the value of 
import vegetable from China in  2006 was 2,625.03 million baht (  33.11% higher than 2004.) 
and export value was 15,772.47 million baht.  
 Carrot was the highest imported value (633.26 million baht) follows by broccoli 
(213.02 million baht), onion (139.83 million baht),  leek (66.24 million baht), garlic (162.11 
million baht), sugar pea (54.00 million baht), other leguminous (40.39 million baht), potato 
(25.17 million baht), head lettuce (18.91 million baht), shallot (4.56 million baht), snap bean 
(1.58 million baht),  tomato (0.2 million baht), and cucumber (0.06 million baht). 
 Other leguminous (Edible snap pea, lima bean and sugar pea top) had highest 
increasing value or 398.64 % higher than 2005 follows by sugar pea  223.55 %, head lettuce 
214.64 %, leek 121.84 %, broccoli 113.04%, potato 82.52%, onion 58.07%, and carrot    
14.73 % 
 Imported value of tomato was reduced by -66.67% lower than 2005 follows by 
garlic -28.11% and shallot -27.98 % 
 The value of imported vegetable was highest in July with the value of 317.06 
million baht. The lowest was in April 155.86 million baht. Imported value of carrot was 
highest in June, garlic in July, onion in July, leek in April, broccoli in October, head lettuce in 
October, and sugar pea in August. 
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การศึกษาสถานการณการคาเสรีพืชผักไทย – จีน 2549 
STUDY ON SITUATION OF THAI – CHINA FREE TRADE AREA ON VEGETABLES 2006 

 
นิพนธ    ไชยมงคล      

สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร  
มหาวิทยาลัยแมโจ 

 
  ขอตกลงทวิภาคีวาดวยเขตการคาเสรี (Free Trade Area; FTA) ไทย-จีน มีผลบังคับใช
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2546  การนําเขาผักสดของประเทศไทย สวนใหญจะนําเขาทางเรือที่ดานศุลกากร 
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย บางสวน เชน แครอท กระเทียม มันฝร่ังนําเขาทางเรือที่ทาเรือแหลม
ฉบัง เปนตน  
  ชนิดพืชผักนําเขาที่สําคัญคือ  แครอท กระเทียม หอมหัวใหญ  บรอคโคลี ถ่ัวลันเตา 
คื่นไช  ผักกาดขาวปลี ผักกาดหอมหอ กะหล่ําดอก กะหล่ําปลี ยอดถ่ัวลันเตา คะนาฮองกง ปวยเหล็ง หัว
ผักกาด เซเลอรี ผักกาดฮองเต ถ่ัวปากอา ถ่ัวแขก และกระเทียมตน 

การศึกษาสถานการณการคาเสรีพืชผักไทย-จีน เพื่อใชเปนขอมูลในการสรางโอกาส
การแขงขันดานการตลาด จากขอมูล The Vegetable Industry in China (Yuman, Liu และคณะ 2004) 
รายงานวาปริมาณการผลิตผักในประเทศจีนคิดเปนรอยละ 60 ของผลผลิตมวลรวมในโลก มีจํานวน
ผูเกี่ยวของดานการผลิต การขนสง และตลาด 150 ลานคน พื้นที่ปลูกผักในป 1980 มีจํานวน 18.75 ลาน
ไร ปริมาณผลผลิต 80.6 ลานตัน พื้นที่และผลผลิตเพิ่มขึ้นในป 2000 เปน 93.75 ลานไร ปริมาณ 423 .90 
ลานตัน ในป 2549/50 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกผักประมาณ 2.06 ลานไร ผลผลิต 2.23 ลานตัน 

 
ผลการศึกษา 

  ขอตกลงวาดวยเขตการคาเสรีพืชผักไทย-จีนมีผลบังคับใช ทําใหมูลคาการนําเขาและ
สงออกพืชสวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยไมผลมีมูลคาการนําเขาในป 2549 สูงที่สุดคือ 3,536.37 ลาน
บาท รองลงมาคือพืชผัก 2,625.03  ลานบาท และ ไมดอก 68.70 ลานบาท สวนอัตราการเพิ่ม ไมดอกมี
อัตราการเพิ่มสูงที่สุดคือ รอยละ 44.97 รองลงมาคือพืชผักเพิ่มขึ้นรอยละ 33.11 สวนไมผลอัตราการเพิ่ม
ต่ําที่สุดคือรอยละ 20.39 
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ตารางที่ 1 มูลคาการนําเขาพชืสวน 2549 
พืช 2548 2549 % เพิ่ม/ลด 

ไมดอก 47.39 68.70 44.97 
พืชผัก 1,972.13 2,625.03 33.11 
ไมผล 2,937.36 3,536.37 20.39 
 
การสงออก 
  ประเทศไทยสงออกผักไปประเทศจีน มูลคา 15,772.47 บาท สูงกวา ป 2548 คิดเปน
รอยละ 32.42 แยกเปนมันสําปะหลัง 15,731.60 ลานบาท และผัก 40.87 ลานบาท (มันสําปะหลังจัดอยู
ในกลุมผัก ) โดยมูลคาผักเพิ่มขึ้นรอยละ 77.16 สวนมันสําปะหลังเพิ่มขึ้นรอยละ 32.33 
 
ตารางที่ 2 มูลคาการสงออกพืชผัก 

ประเภทสินคา 2548 2549 % เพิ่ม/ลด 
ผัก 23.07 40.87 77.16 

มันสําปะหลงั 11,888.05 15,731.60 32.33 
รวม 11,911.12 15,772.47 32.42 

 
ปริมาณและมูลคาการนําเขาพืชผักท่ีสําคัญ 
  จากพืชผักนําเขา 45 ชนิด ที่สําคัญมีประมาณ 13 ชนิด ดานปริมาณการนําเขา พบวา แค
รอทมีปริมาณการนําเขาสูงที่สุดคือ 42,705.60 ตัน รองลงมาคือ กระเทียม 26,081.36 ตัน หอมหัวใหญ 
25,242.11 ตัน บรอคโคลี 11,259.23 ตัน กระเทียมตน 6,062.44 ตัน มันฝร่ัง 5,740.57 ตัน ถ่ัวลันเตา 
3,056.38 ตัน ผักกาดหอมหอ 1,583.13 ตัน ถ่ัวอ่ืน ๆ 1,271.47 ตัน หอมแดง 410.81 ตัน ถ่ัวแขก 21.28 
ตัน พืชตระกูลแตง 2.74 ตัน และ มะเขือเทศ 1.7 ตัน 
  ดานมูลคา พืชผักที่มีมูลคาการนําเขาสูงที่สุดคือแครอท มีมูลคา 633.26 ลานบาท 
รองลงมาคือ บรอคโคลี 213.02 ลานบาท กระเทียม 162.11 ลานบาท หอมหัวใหญ 139.83 ลานบาท 
กระเทียมตน 66.24 ลานบาท ถ่ัวลันเตา 54.00 ลานบาท ถ่ัวอ่ืน ๆ 40.39 ลานบาท มันฝร่ัง 25.17 ลานบาท 
ผักกาดหอมหอ 18.91 ลานบาท หอมแดง4.56 ลานบาท ถ่ัวแขก 1.58 ลานบาท มะเขือเทศ 0.20 ลานบาท 
และ แตงกวา 0.06 ลานบาท 
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ตารางที่ 3 ปริมาณและมูลคาการนําเขาพชืผักท่ีสําคัญ 2549 
ชนิดพืช ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานบาท) 

1. มนัฝร่ัง 5,740.57 25.17 
2. มะเขือเทศ 1.70 0.02 
3. หอมหวัใหญ 25,242.11 139.83 
4. กระเทียม 26,081.36 162.11 
5. กระเทียมตน 6,062.44 66.24 
6. หอมแดง 410.81 4.56 
7. บรอคโคลี 11,259.23 213.02 
8. ผักกาดหอมหอ 1,583.13 18.91 
9. แครอท 42,705.60 633.26 
10. ตระกูลแตง 2.74 0.06 
11. ถั่วลนัเตา 3,056.38 54.00 
12..ถั่วแขก 21.28 1.58 
13. ถั่วอ่ืน ๆ 1,271.47 40.39 
 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการนาํเขาผัก 2548/2549 

ปริมาณ (ตัน) รอยละ มูลคา (ลานบาท) รอย
ละ ชนิดพืช 

2548 2549  2548 2549  
1. มนัฝร่ัง 2,395.40 5,740.57 139.65 13.79 25.17 82.52 
2. มะเขือเทศ 3.68 1.70 -53.80 0.60 0.20 -66.67 
3.หอมหัวใหญ 21,298.53 25,242.11 18.52 88.46 139.83 58.07 
4. หอมแดง 1,679.22 410.81 -75.53 6.33 4.56 -27.96 
5. กระเทียม 43,777.89 26,081.36 -40.42 225.51 162.11 -28.11 
6. กระเทียมตน 3,466.00 6,062.44 74.91 29.86 66.24 121.84 
7. บรอคโคลี 5,963.73 11,259.23 88.79 99.99 213.02 113.04 
8.  ผักกาดหอมหอ 479.58 1,583.13 230.11 6.01 18.91 214.64 
9. แครอท 37,312.67 42,705.60 14.45 551.96 633.26 14.73 
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10.  ถัว่ลันเตา 1,445.66 3,056.38 111.42 16.92 54.00 223.55 
11. ถั่วอ่ืน ๆ 665.46 1,271.47 91.07 8.10 40.39 389.64 
 

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณและมูลคาการนําเขาระหวางป 2548และ 2549 พบวาพืชผัก
นําเขาสวนใหญมีปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้น โดยถ่ัวอ่ืน ๆ มีอัตราการเพิ่มสูงที่สุดคือรอยละ 389.64 สวน
พืชบางชนิด เชน กระเทียม มีปริมาณการนําเขาลดลงจาก 43,777.89 ตัน ในป 2548 เปน 26,081.36 ตัน
ในป 2549 หรือลดลงรอยละ -40.42 และมูลคาลดลงจาก 225.51 ลานบาท เปน 162.11 ลานบาทหรือ
ลดลงรอยละ -28.11 ในป 2548และ2549 ตามลําดับ นอกจากนี้ หอมแดง ปริมาณการนําเขาลดลงจาก 
1,679.22 ตันเปน 410.81 ตันหรือลดลงรอยละ -75.53 มูลคาลดลง จาก 6.33 ลานบาท เปน 4.56 ลานบาท 
หรือลดลงรอยละ  -27.96 และมะเขือเทศ ปริมาณการนําเขาลดลงจาก 3.68 ตัน  เปน 1.70 ตัน หรือลดลง
รอยละ -53.80 มูลคาลดลง จาก 0.6 ลานบาท เปน 0.2 ลานบาท หรือลดลงรอยละ -66.67ในป 2548 และ 
2549 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 5 มูลคาการนําเขาพชืผักในป 2549 

เดือน มูลคาการนําเขา (ลานบาท) รวมมลูคา (ลานบาท) 
1. มกราคม 219.84 219.84 
2. กุมภาพนัธ 165.93 385.77 
3. มนีาคม 187.59 573.36 
4. เมษายน 155.86 729.22 
5. พฤษภาคม 207.50 936.72 
6. มิถนุายน 266.69 1, 203.41 
7. กรกฎาคม 317.06 1, 520.47 
8. สิงหาคม 244.83 1, 765.03 
9. กันยายน 201.53 1, 966.83 
10. ตุลาคม 243.24 2 ,210.07 
11. พฤศจิกายน 229.02 2,438.45 
12. ธันวาคม 186.57 2,625.03 

เฉลี่ย 218.75  
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  มูลคาการนําเขาพืชผักเฉลี่ย 218.75 ลานบาทตอเดือน มูลคาการนําเขาสูงที่สุดในเดือน
กรกฎาคม มีมูลคา 317.06 ลานบาท รองลงมาคือ มิถุนายน 266.69 ลานบาท สิงหาคม 244.83 ลานบาท 
243.24 ลานบาท พฤศจิกายน 229.02 ลานบาท มกราคม 219.84 ลานบาท พฤษภาคม 207.50 ลานบาท 
กันยายน 201.53 ลานบาท มีนาคม 187.59 ลานบาท ธันวาคม 186.57 ลานบาท กุมภาพันธ 165.93 ลาน
บาท และต่ําสุดในเดือนเมษายน มีมูลคา 155.86 ลานบาท 
ตารางที่ 6 ปริมาณและมูลคาการนําเขาแครอท 

เดือน ปริมาณ(ตัน) มูลคา(ลานบาท) 
มกราคม 2,364.20 35.67 
กุมภาพนัธ 4,272.54 66.39 
มีนาคม 5,676.23 79.96 
เมษายน 2,258.00 31.38 
พฤษภาคม 525.52 10.58 
มิถุนายน 4,423.13 95.31 
กรกฎาคม 4,554.24 94.74 
สิงหาคม 2,190.96 32.99 
กันยายน 2,907.21 37.54 
ตุลาคม 3,922.95 50.97 
พฤศจิกายน 5,223.52 55.86 
ธันวาคม 4,387.10 41.86 

รวม 42,705.60 633.26 
  
  ปริมาณการนําเขาแครอทในป 2549 จํานวน 42,705.60 ตัน การนําเขามีปริมาณสูงที่สุด
ในเดือนมีนาคม จํานวน 5,676.23 ตัน รองลงมาคือ พฤศจิกายน 5,223.52 ตัน กรกฎาคม 4,554.24 ตัน 
มิถุนายน 4,423.13 ตัน ธันวาคม 4,387.10 ตัน กุมภาพันธ 4,272.54 ตัน ตุลาคม 3,922.95 ตัน กันยายน 
2,907.21 ตัน มกราคม 2,364.20 ตัน เมษายน 2,258.00 ตัน สิงหาคม 2,190.96 ตัน และต่ําที่สุดในเดือน 
พฤษภาคม จํานวน 525.52 ตัน 
  ดานมูลคาการนําเขาคิดเปนเงิน 633.26 ลานบาท โดยเดือนมิถุนายน มีมูลคาการนําเขา
สูงที่สุดคือ 95.31 ลานบาท รองลงมาคือ กรกฎาคม 94.74 ลานบาท มีนาคม 79.96 ลานบาท กุมภาพันธ 
66.39 ลานบาท พฤศจิกายน 55.86 ลานบาท ตุลาคม 50.97 ลานบาท ธันวาคม 41.86 ลานบาท  กันยายน 
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37.54 ลานบาท มกราคม 35.67 ลานบาท สิงหาคม 32.99 ลานบาท เมษายน 31.38 ลานบาท และต่ําที่สุด
ในเดือน พฤษภาคม มีมูลคา 10.58 ลานบาท 
 
ตารางที่ 7 ปริมาณและมูลคาการนําเขากระเทียม 

เดือน ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานบาท) 
มกราคม 4,432.15 14.54 
กุมภาพนัธ 4,128.61 13.77 
มีนาคม 3,553.61 12.42 
เมษายน 1,925.81 7.57 
พฤษภาคม 1,933.30 17.80 
มิถุนายน 1,493.94 14.12 
กรกฎาคม 2,658.05 30.52 
สิงหาคม 2,332.77 21.08 
กันยายน 1,210.91 10.28 
ตุลาคม 1,153.14 8.97 
พฤศจิกายน 774.91 6.72 
ธันวาคม 484.17 4.32 

รวม 26,081.36 162.11 
  

กระเทียมมีปริมาณการนําเขาในป 2549 จํานวน 26,081.36 ตัน โดยมีการนําเขาสูงที่สุด
ในเดือน มกราคม จํานวน 4,432.15 ตัน รองลงมาคือ กุมภาพันธ 4,128.61 ตัน มีนาคม 3,553.61 ตัน 
กรกฎาคม 2,658.05 ตัน สิงหาคม 2,658.05 ตัน พฤษภาคม 1,933.30 ตัน เมษายน 1,925.81 ตัน มิถุนายน 
1,493.94 ตัน กันยายน 1,210.91 ตัน ตุลาคม 1,153.14 ตัน พฤศจิกายน 774.91 ตัน และต่ําสุดในเดือน
ธันวาคม จํานวน 484.17 ตัน 
  มูลคาการนําเขาคิดเปนเงิน 162.11 ลานบาท โดยมีมูลคาการนําเขาสูงที่สุดในเดือน 
กรกฎาคม มีมูลคา 30.52 ลานบาท รองลงมาคือ สิงหาคม 21.08 ลานบาท พฤษภาคม 17.80 ลานบาท 
มกราคม 14.54 ลานบาท มิถุนายน 14.12 ลานบาท กุมภาพันธ 13.77 ลานบาท มีนาคม 12.42 ลานบาท 
กันยายน 10.28 ลานบาท ตุลาคม 8.97 ลานบาท เมษายน 7.57 ลานบาท พฤศจิกายน 6.72 ลานบาท และ
ต่ําที่สุดในเดือนธันวาคม มูลคา 4.32 ลานบาท  
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ตารางที่ 8 ปริมาณและมูลคาการนําเขาหอมหัวใหญ 
เดือน ปริมาณ(ตัน) มูลคา(ลานบาท) 

มกราคม 684.56 12.00 
กุมภาพนัธ 272.50 0.98 
มีนาคม 176.00 0.70 
เมษายน 281.60 1.13 
พฤษภาคม 4.00 0.02 
มิถุนายน 1,792.90 9.13 
กรกฎาคม 8,588.71 46.03 
สิงหาคม 6,626.42 37.67 
กันยายน 1,735.80 9.18 
ตุลาคม 2,918.78 16.58 
พฤศจิกายน 1,737.21 13.30 
ธันวาคม 423.65 3.10 

รวม 25,242.11 139.83 
  

ปริมาณการนําเขาหอมหัวใหญในป 2549 มีปริมาณ 25,242.11 ตัน โดยมีปริมาณการ
นําเขาสูงที่สุดในเดือน กรกฎาคม จํานวน 8,588.71 ตัน รองลงมาคือ สิงหาคม 6,626.42 ตัน ตุลาคม 
2,918.78 ตัน มิถุนายน 1,792.90 ตัน พฤศจิกายน 1,737.21 ตัน กันยายน 1,735.80 ตัน มกราคม 684.56 
ตัน ธันวาคม 423.65 ตัน เมษายน 281.60 ตัน กุมภาพันธ 272.50 ตัน มีนาคม 176.00 ตัน และปริมาณ
การนําเขาต่ําสุดในเดือน พฤษภาคม จํานวน 4.00 ตัน 
  ดานมูลคาการนําเขาหอมหัวใหญคิดเปนเงิน 139.83 ลานบาท โดยเดือนกรกฎาคม มี
มูลคาการนําเขาสูงที่สุดคือ 46.03 ลานบาท รองลงมาคือเดือนสิงหาคม 37.67 ลานบาท ตุลาคม 16.58 
ลานบาท พฤศจิกายน 13.30 ลานบาท มกราคม 12.00 ลานบาท กันยายน 9.18 ลานบาท มิถุนายน 9.13 
ลานบาท ธันวาคม 3.10 ลานบาท เมษายน 1.13 ลานบาท กุมภาพันธ 0.98 ลานบาท มีนาคม 0.70 ลาน
บาท และมูลคาการนําเขาต่ําสุดในเดือนพฤษภาคม จํานวน 0.02 ลานบาท 
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ตารางที่ 9 ปริมาณและมูลคาการนําเขากระเทียมตน 

เดือน ปริมาณ(ตัน) มูลคา(ลานบาท) 
มกราคม 5.92 .03 
กุมภาพนัธ 182.30 2.47 
มีนาคม 461.39 5.52 
เมษายน 743.04 13.23 
พฤษภาคม 1,002.58 8.00 
มิถุนายน 891.07 7.32 
กรกฎาคม 851.89 7.52 
สิงหาคม 644.49 7.28 
กันยายน 367.53 3.98 
ตุลาคม 301.90 3.40 
พฤศจิกายน 527.01 6.57 
ธันวาคม 83.31 0.96 

รวม 6,062.44 66.24 
  

ปริมาณการนําเขากระเทียมตนจํานวน 6,062.44 ตัน โดยเดือนพฤษภาคม มีปริมาณการ
นําเขาสูงที่สุดคือ 1,002.58 ตัน รองลงมาคือ มิถุนายน 891.07 ตัน กรกฎาคม 851.89 ตัน เมษายน 743.04 
ตัน สิงหาคม 644.49 ตัน พฤศจิกายน 527.01 ตัน มีนาคม 461.39 ตัน กันยายน 367.53 ตัน ตุลาคม 
301.90 ตัน กุมภาพันธ 182.30 ตัน ธันวาคม 83.31 ตัน และต่ําที่สุดคือเดือนมกราคม 5.92 ตัน 
  มูลคาการนําเขารวม 66.24 ลานบาท โดยเดือนเมษายน มีมูลคานําเขาสูงที่สุดคือ 13.23 
ลานบาท รองลงมาคือ พฤษภาคม 8.00 ลานบาท กรกฎาคม 7.52 ลานบาท มิถุนายน 7.32 ลานบาท 
สิงหาคม 7.28 ลานบาท พฤศจิกายน 6.57 ลานบาท มีนาคม 5.52 ลานบาท กันยายน 3.98 ลานบาท 
ตุลาคม 3.40 ลานบาท กุมภาพันธ 2.47 ลานบาท ธันวาคม 0.96 ลานบาท และต่ําที่สุดในเดือนมกราคม 
0.03 ลานบาท 
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ตารางที่ 10  ปริมาณและมูลคาการนําเขาบรอคโคลี 

เดือน ปริมาณ(ตัน) มูลคา(ลานบาท) 
มกราคม 417.47 8.81 
กุมภาพนัธ 790.71 16.56 
มีนาคม 616.15 13.08 
เมษายน 559.90 12.72 
พฤษภาคม 638.03 13.01 
มิถุนายน 798.40 16.93 
กรกฎาคม 1,025.63 19.04 
สิงหาคม 1,036.16 18.44 
กันยายน 1,027.47 17.83 
ตุลาคม 1,480.34 26.24 
พฤศจิกายน 1,444.83 25.38 
ธันวาคม 1,424.15 24.97 
รวม 11,259.23 213.02 
  

ปริมาณการนําเขาบรอคโคลีมีจํานวน 11,259.23 ตัน โดยเดือน ตุลาคม มีปริมาณการ
นําเขาสูงที่สุดคือ 1,480.34 ตัน รองลงมาคือ พฤศจิกายน 1,444.83 ตัน ธันวาคม 1,424.15 ตัน สิงหาคม 
1,036.16 ตัน กันยายน 1,027.47 ตัน กรกฎาคม 1,025.63 ตัน มิถุนายน 798.40 ตัน กุมภาพันธ 790.71 
ตัน พฤษภาคม 638.03 ตัน มีนาคม 616.15 ตัน เมษายน 559.90 ตัน และต่ําที่สุดในเดือนมกราคม 
จํานวน 417.47 ตัน 
  มูลคาการนําเขา 213.02 ลานบาท โดยเดือนตุลาคม มีมูลคาการนําเขาสูงที่สุดคือ  26.24 
ลานบาท พฤศจิกายน 25.38 ลานบาท ธันวาคม 24.97 ลานบาท กรกฎาคม 19.04 ลานบาท สิงหาคม 
18.44 ลานบาท กันยายน 17.83 ลานบาท มิถุนายน 16.93 ลานบาท กุมภาพันธ 16.56 ลานบาท มีนาคม 
13.08 ลานบาท พฤษภาคม 13.01 ลานบาท เมษายน 12.72 ลานบาท และต่ําที่สุดในเดือนมกราคม 8.81 
ลานบาท 
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ตารางที่ 11 ปริมาณและมูลคาการนําเขาผกักาดหอมหอ 
เดือน ปริมาณ(ตัน) มูลคา(ลานบาท) 

มกราคม 69.60 0.82 
กุมภาพนัธ 91.78 1.15 
มีนาคม 43.31 0.52 
เมษายน 25.25 0.30 
พฤษภาคม 105.16 1.38 
มิถุนายน 181.12 2.24 
กรกฎาคม 151.19 1.84 
สิงหาคม 146.84 1.76 
กันยายน 222.19 2.78 
ตุลาคม 240.17 2.85 
พฤศจิกายน 141.86 1.61 
ธันวาคม 164.65 1.66 
รวม 1,583.13 18.91 
  

ปริมาณการนําเขาผักกาดหอมหอจํานวน 1,583.13 ตัน โดยมีปริมาณการนําเขาสูงที่สุด
ในเดือน ตุลาคม 240.17 ตัน รองลงมาคือ กันยายน 222.19 ตัน มิถุนายน 181.12 ตัน ธันวาคม 164.65 
ตัน กรกฎาคม 151.19 ตัน สิงหาคม 146.84 ตัน พฤศจิกายน 141.86 ตัน พฤษภาคม 105.16 กุมภาพันธ 
91.78 ตัน มกราคม 69.60 ตัน มีนาคม 43.31 ตัน และต่ําที่สุดในเดือนเมษายน 25.25 ตัน 
  มูลคาการนําเขารวม 18.91 ลานบาท โดยเดือนตุลาคมมีมูลคาการนําเขาสูงที่สุด 2.85 
ลานบาท รองลงมาคือ กันยายน 2.78 ลานบาท มิถุนายน 2.24 ลานบาท กรกฎาคม 1.84 ลานบาท 
สิงหาคม 1.76 ลานบาท ธันวาคม 1.66 ลานบาท พฤศจิกายน 1.61 ลานบาท พฤษภาคม 1.38 ลานบาท 
กุมภาพันธ 1.15 ลานบาท มกราคม 0.82 ลานบาท มีนาคม 0.52 ลานบาท และต่ําสุดในเดือน เมษายน 
0.30 ลานบาท 
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ตารางที่ 12 ปริมาณและมูลคาการนําเขาถัว่ลันเตา 
เดือน ปริมาณ(ตัน) มูลคา(ลานบาท) 

มกราคม 25.42 0.36 
กุมภาพนัธ 46.73 0.56 
มีนาคม 69.15 0.98 
เมษายน 222.84 4.38 
พฤษภาคม 360.74 5.13 
มิถุนายน 559.75 8.53 
กรกฎาคม 496.92 6.61 
สิงหาคม 386.81 8.58 
กันยายน 233.39 6.86 
ตุลาคม 319.51 7.59 
พฤศจิกายน 147.88 2.27 
ธันวาคม 187.25 2.14 

รวม 3,056.38 54.00 
 

ปริมาณการนําเขาถ่ัวลันเตาจํานวน 3,056.38 ตัน โดยมีปริมาณการนําเขาสูงที่สุดใน
เดือนมิถุนายน จํานวน 559.75 ตัน รองลงมาคือ กรกฎาคม 496.92 ตัน สิงหาคม 386.81 ตัน พฤษภาคม 
360.74 ตัน ตุลาคม 319.51 ตัน กันยายน 233.39 ตัน เมษายน 222.84 ตัน ธันวาคม 187.25 ตัน 
พฤศจิกายน 147.88 ตัน  มีนาคม 69.15 กุมภาพันธ 46.73 ตัน และต่ําที่สุดในเดือน มกราคม 25.42 ตัน 

มูลคาการนําเขารวม 54.00 ลานบาท โดยเดือนสิงหาคม มีมูลคาการนําเขาสูงที่สุด คือ 
เดือนสิงหาคม มีมูลคา 8.58 ลานบาท รองลงมาคือ มิถุนายน 8.53 ลานบาท ตุลาคม 7.59 ลานบาท 
กันยายน 6.86 ลานบาท กรกฎาคม 6.61 ลานบาท พฤษภาคม 5.13 ลานบาท  เมษายน 4.38 ลานบาท 
พฤศจิกายน 2.27 ลานบาท ธันวาคม 2.14 ลานบาท มีนาคม 0.98 ลานบาท กุมภาพันธ 0.56 ลานบาท 
และต่ําที่สุดในเดือนมกราคม มูลคา 0.36 ลานบาท 
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วิจารณผลการศึกษา 
  การนําเขาผักในป 2549 มีมูลคา 2,625.03 ลานบาท สูงกวาป 2548 คิดเปนรอยละ 33.11 
จากขอมูลดังกลาว แสดงใหเห็นวาผูบริโภคในประเทศยอมรับคุณภาพและมาตรฐานของจีน และผูนํา
เขาจากจีนมีความสามารถในดานการตลาดสูง เนื่องจากมีอัตราการขยายตัวของตลาดถึงรอยละ 33.11 
ตอป 
  พืชผักนําเขา 45 ชนิด แตที่มีมูลคาสูงมีจํานวน 13 ชนิด คือ แครอท มีมูลคาการนําเขา
สูงที่สุดคือ 633.26 ลานบาท รองลงมาคือ บรอคโคลี 213.02 ลานบาท กระเทียม 162.11 ลานบาท 
หอมหัวใหญ 139.83 ลานบาท กระเทียมตน 66.24 ลานบาท ถ่ัวลันเตา 54.00 ลานบาท ถ่ัวอ่ืน ๆ 40.39 
ลานบาท มันฝร่ัง 25.17 ลานบาท ผักกาดหอมหอ 18.91 ลานบาท หอมแดง 4.56 ลานบาท ถ่ัวแขก 1.58 
ลานบาท มะเขือเทศ 0.2 ลานบาท แตงกวา 0.06 ลานบาท 
  ผักนําเขาที่มีผลกระทบตอการผลิตภายในประเทศเชน แครอท กระเทียม หอมหัวใหญ 
ผักกาดหอมหอ และหอมแดง ซ่ึงผักเหลานี้ เกษตรกรไดลดพื้นที่หรือเปล่ียนไปปลูกพืชอ่ืน ทําใหผัก
นําเขาดังกลาวไมมีคูแขงภายในประเทศ และมีราคาสูง ซ่ึงเสี่ยงตอความมั่นคงทางดานอาหาร เนื่องจาก
ในกรณีที่ประเทศจีนเกิดปญหาการผลิตหรือการขนสง จะทําใหประเทศไทยขาดผักเหลานี้ทันที จาก
ขอมูลสถิติการผลิตการเกษตรตามกลุมพืชผัก กรมสงเสริมการเกษตรรายงานวา พื้นที่ปลูกแครอทในป
2546/47 ซ่ึงเปนปที่ขอตกลงการคาเสรีมีผลบังคับใช มีจํานวน 30,823.00 ไร ลดลงเหลือ 663 ไร ในป
2548/49 ผลผลิตลดลงจาก 46,771.76 ตัน เปน 1,989.00 ตัน ในป 2546/47 และ2548/49 ตามลําดับ ดาน
ราคาในป 2546 แครอทนําเขาราคาเฉลี่ย 35.40 บาทตอกิโลกรัม และ 21.32 บาทตอกิโลกรัมในป 2549 
สวนแครอทในประเทศ มีราคา 16.56 และ 13.50 บาทตอกิโลกรัมในป 2546 และ2549 ตามลําดับ(สถิติ
การขายสงผักรายเดือน ณ ตลาดสี่มุมเมือง รังสิต 2546-2549) 
  บางประเทศเชนประเทศญี่ปุนซึ่งนําเขาผักจากจีนมากทีสุ่ด ตองหาลูทางนําเขาจาก
ประเทศอื่น ๆ เพื่อลดการพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งหรือกระจายความเสี่ยง และเพื่อความมั่นคง
ทางดานอาหาร 
  กลุมผักที่มีแนวโนมความตองการของตลาดสูง โดยมีอัตราการขยายตัวของตลาดสูง 
เชน ถ่ัวอ่ืน ๆ (ถ่ัวหวาน ถ่ัวแปป ยอดถ่ัวลันเตา) มีอัตราการเพิ่มของมูลคานําเขาสูงที่สุดคือ รอยละ 
398.64 รองลงมาคือ ถ่ัวลันเตา รอยละ 223.55 ผักกาดหอมหอ รอยละ 214.64 กระเทียมตน รอยละ 
121.84 บรอคโคลี รอยละ 113.04 มันฝร่ัง รอยละ 82.52 หอมหัวใหญ รอยละ 58.07 และ 
แครอท รอยละ 14.73 สวนผักที่มีมูลคาการนําเขาลดลงคือ มะเขือเทศ ลดลงรอยละ - 66.67 กระเทียม 
รอยละ -28.11 หอมแดง รอยละ -27.98 การปลูกพืชเหลานี้แขงกับผักนําเขาจําเปนตองศึกษาจุดออนของ
ผักนําเขา เพื่อสรางโอกาสการตลาด หรือเปลี่ยนพืชที่ปลูก เชน มะเขือเทศ ซ่ึงมีมูลคาการนําเขา เพียง 0.2 
ลานบาท ลดลงจากป 2548 ถึงรอยละ -66.67 หรือแตงกวา ที่มีมูลคาการนําเขา 0.06 ลานบาท ซ่ึงอาจ
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เนื่องมาจากสายพันธุที่ปลูกในประเทศจีนมีลักษณะไมตรงตามความตองการของผูบริโภค หรือมีปญหา
เนื่องจากไมทนทานตอการขนสง เปนตน 
  ประเทศไทยนาจะใชความไดเปรียบหรือจุดแข็งดานการขนสงและการกระจายสินคาสู
ตลาด เนื่องจากการคมนาคมสะดวก ขนสงใกลกวาผักนําเขาจากตางประเทศ แตเนื่องจากขาด การสราง
เครือขายการตลาด ระหวางกลุมเกษตรกรและตลาดภายในประเทศ ขาดการพัฒนาระบบการบรรจุ 
ภาชนะบรรจุ และกระจายผลิตผลใหรวดเร็ว ใหสามารถขนสงโดยตรงไปตลาดเครือขายในทุกจังหวัด
หรือจังหวัดที่สําคัญ เพื่อสรางโอกาสในการแขงขันการตลาด เนื่องจากผักเปนพืชที่เนาเสียงาย คุณภาพ
ที่สําคัญคือความสด แตในปจจุบันยังตองรวบรวมสงไปตลาดที่กรุงเทพ และกระจายไปยังตลาดที่สําคัญ 
รวมทั้งการสงออก ทําใหไมสามารถใชวิกฤตใหเปนโอกาส หรือกระจายผลิตผลใหรวดเร็วกวาผลิตผล
นําเขา ใหสถาบันเกษตรกรดําเนินการตลาด เพื่อสรางความเขมแข็ง และความมั่นคงใหสถาบันเกษตรกร 
แตไมเคยไดรับการสนใจและแกปญหาอยางจริงจังเกษตรกรตองขายสินคาหนาฟารมในราคาถูก 
เนื่องจากไมมีทางเลือก ถูกเอาเปรียบทางสังคมมาโดยตลอด เปนปญหาที่สําคัญดานความมั่นคงทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมของชาติ  
  มูลคาการนําเขาสูงที่สุดในเดือนกรกฎาคม คิดเปนมูลคา 317.06 ลานบาท และต่ําสุด
ในเดือนเมษายน มูลคา 155.86 ลานบาท การนําเขาแครอทสูงที่สุดในเดือนมิถุนายน มูลคา 95.31 ลาน
บาท กระเทียม เดือนกรกฎาคม 30.52 ลานบาท หอมหัวใหญ เดือนกรกฎาคม 37.67 ลานบาท กระเทียม
ตน เดือนเมษายน 13.23 ลานบาท บรอคโคลี เดือนตุลาคม 26.24 ลานบาท ผักกาดหอมหอ เดือนตุลาคม 
2.85 ลานบาท และถ่ัวลันเตาในเดือนสิงหาคม มูลคา 8.58 ลานบาท 
  การนําเขาสวนใหญจะนําเขาสูงในชวงเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม ซ่ึงเปนฤดู
ฝนและมีอุณหภูมิสูง ไมสามารถปลูกพืชเขตหนาวเหลานี้ในพื้นที่ราบ การเพิ่มคุณภาพและผลผลิต
จําเปนตองปลูกบนพื้นที่สูงและปลูกในเรือนโรงพลาสติกที่สามารถพลางแสงและปองกันฝนได 
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สรุปผล 
  ในป 2549 การนําเขาผักมีมูลคา 2,625.03 ลานบาท สูงกวาป 2548 คิดเปนรอยละ 32.33  
พืชผักนําเขา 45 ชนิด แตที่สําคัญมีจํานวน 13 ชนิด คือ แครอท รองลงมาคือ บรอคโคลี  กระเทียม 
หอมหัวใหญ กระเทียมตน ถ่ัวลันเตา ถ่ัวอ่ืน ๆ มันฝร่ัง ผักกาดหอมหอ หอมแดง ถ่ัวแขก มะเขือเทศ 
แตงกวา  
  พืชผักที่มีอัตราการเพิ่มสูงคือ ถ่ัวอ่ืน ๆ (ถ่ัวหวาน ถ่ัวแปป ยอดถ่ัวลันเตา) รองลงมาคือ 
ถ่ัวลันเตา ผักกาดหอมหอ กระเทียม บรอคโคลี มันฝร่ัง หอมหัวใหญ และ แครอท  

สวนผักที่มีมูลคาการนําเขาลดลงคือ มะเขือเทศ กระเทียม หอมแดง  
  มูลคาการนําเขาสูงที่สุดในเดือนกรกฎาคม และต่ําสุดในเดือนเมษายน การนําเขา       
แครอทสูงที่สุดในเดือนมิถุนายน กระเทียม เดือนกรกฎาคม หอมหัวใหญ เดือนกรกฎาคม กระเทียมตน 
เดือนเมษายน บรอคโคลี เดือนตุลาคม ผักกาดหอมหอ เดือนตุลาคม และถ่ัวลันเตาในเดือนสิงหาคม 
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