พืชผลไม
ประเทศไทยมี ผ ลไม ที่ ผ ลิ ต เองไว สํ า หรั บ บริ โ ภคตลอดป สั บ เปลี่ ย นกั น ให
รับประทานไมเคยขาด ผลไมเมืองรอนมีรสชาดดีเปนพิเศษ นอกจากจะมีใหบริโภคสด ๆ
แลว ยังมีมากพอเพียงสําหรับการนําไปเปนวัตถุดิบปอนโรงงานอุตสาหกรรมไดเพียงพอ
อุตสาหกรรมอาหารกระปองของเมืองไทยนับวันจะเจริญมาขึ้นเปนสําดับ คําวาผลไม
มักจะหมายถึง ผลของพืชที่รับประทานไดในรูปของหวาน แตผลของพืชที่กินในรูปอื่น
หรือกินไมไดดวยสาเหตุใดก็ตามมักจะไมเรียกวาผลไม
ชีววิทยาของผล
ผลเจริญมาจากรังไข ( ovary ) กลาวคือ หลังจากการปฏิสนธิ ( ไขในออวุลถูก
ผสม ) ทําใหออวุล กลายเปนเมล็ด ผนังรังไขกลายเปนเนื้อของผล ดังนั้น เนื้อของผล
หมายถึง สวนที่เจริญมาจากผนังรังไข
ผลไมบางชนิดสวนที่เปนผนังรังไขไมเปนเนื้อนุมแตเปนลักษณะของเปลือกแข็ง
รับประทานไมได เชน ทุเรียน สวนที่รับประทานไดเปนสวนที่หุมเมล็ดเอาไวเจริญมา
จากกานของเมล็ด ( funiculus ) ตรงสวนที่ติดอยูกับผนังรังไข โดยเนื้อเยื่อจากบริเวณนี้
เจริญออกไปกลายเปนเนื้อนุม ( aril ) หุมอยูดานนอกของเปลือกหุมเมล็ดอีกชั้นหนึ่ง
เชน ทุเรียน ลําไย เงาะ ลิ้นจี่ ลางสาด มังคุด เปนตน เนื้อผลไมบางชนิดเนื้อนุมที่ใช
รับประทานมาจากการเจริญของฐานรองดอก เชน แอปเปล ชมพู สวนที่เปนผนังรังไข
ไมพัฒนาเปนเนื้อของผล มีผลไมหลายชนิดที่เจริญขึ้นมาไดโดยไมมีการผสม
( parthenocarpic fruit ) อาจเจริญมาจากสวนฐานรองดอก
สมัยกอนไมมีการเพาะปลูกผลไมจึงเปนของปา ( wild plant ) ตอมามีการเลือก
ผลไมที่กินได ( edible wild fruit ) แลวนํามาปลูก ( cultivated plant ) คัดเลือกและ
ผสมพันธุใหไดพันธุใหไดพันธุใหม ๆ ( selection & hybridization )
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ผลไมสวนใหญมีถิ่นกําเนิดในทวีปเอเซีย ในเขตรอนขึ้น ( tropical ) มัก
รับประทานเปนอาหารหลัก เชน กลวย มะพราว อินทผลัม สาเก สวนในเขต
อบอุน ( temperate ) มักรับประทานผลไมเปนอาหารเสริม เปนตน
ผลไมมีองคประกอบดังนี้ น้ําเกือบถึง 80% ( บางชนิด 80% ) เซลลูโลส เพคติน
แปง น้ําตาล กรด อินทรีย ( เชน malic acid, citric acid, tartaric acid ) และวิตามิน
การเก็บรักษาผลไม ( preservation of fruits ) ในการเก็บรักษากระทําไดหลาย
รูปแบบ เชน
1. ทําใหแหง ( drying ) เปนที่นิยมมักผึ่งใหแหงอาจจะเปนแสงอาทิตยหรือ
ความรอนทําใหเปอรเซ็นตของน้ําในผลไมเหลือไมเกิน 25% ซึ่งจุลชีพไมเจริญ ผลไม
บางชนิดก็คลุกกับเกลือแลวจึงทําใหแหง
2. ดอง ( salting )
3. รมควัน ( smoking )
4. แชอิ่ม ( sweetening with sugar, honey, spices )
5. แชในอัลกอฮอล หรือสารเคมี อาจจะดองในน้ําสม
ทําใสกระปอง
( canning ) ทําแชเย็น ( freezing ) canning ทําสําหรับการคาและบริโภค นําผลไมใส
ในสารละลายที่มีน้ําตาลที่มีความเขมขนสูง หรือน้ําผึ้ง หรือกลูโคส เพื่อปองกันตัวยอย
สลาย วิธี freezing นํามาใชมากที่สุดไดผลไมที่สด ทําใหมีการลดอุณหภูมิอยางรวดเร็ว
โดยนําผลไมบรรจุกลองเล็ก ๆ แลวไลความรอนออกอยางรวดเร็วจากขางบนและลางของ
กลอง เมื่อทําใหเย็นอยางรวดเร็วทําใหคุณภาพสี กลิ่น วิตามิน ยังคงเดินปจจุบันผลไม
สด ( fresh fruit ) กลายเปนสินคาอุตสาหกรรมที่สําคัญ
วิธีการที่นิยมมากที่สุดไดแก drying, canning และ freezing ถามีปริมาณของ
ผลไมมาก ๆ จะเก็บหรือนําไปทํา jams, jellies, marmalades, candied fruit
ประเภทของผล ในทางพฤกษศาสตรจําแนกประเภทของผลออกเปน 3 ประเภทไดแก
1. ผลเดี่ยว ( simple fruits ) เปนผลที่เจริญมาจากรังไขเพียงอันเดียว เชน สม
มะมวง องุน มะปราง มะละกอ แตงโม แตงไทย มะเฟอง มะยม มะกอก มังคุด
เปนตน
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2. ผลกลุม ( aggregate fruits ) เปนผลที่เจริญมาจากหลายรังไขของดอกเดี่ยว
เชน สตรอเบอรี่ นอยหนา นมแมว จําป บัวหลวง กระดังงา การเวก เปนตน
3. ผลรวม ( multiple fruits ) เปนผลที่เจริญจากดอกชอที่แตละดอกอยูติดกัน
เชน ขนุน มะเดื่อ สับปะรด ยอ เปนตน
สําหรับผลเดี่ยวนั้นมีทั้งที่เปนผลแหง ( dry ) มีผนังรังไขแข็ง แหง บาง ไมมี
คุณสมบัติที่จะรับประทานไดเลย เชน ผลของพืชวงศที่เรียกวาผลแบบเลกกูม ( legume )
ผลของทุเรียน และผลมีเนื้อ ( fleshy ) ที่เกิดจากการเจริญของผนังรังไขจะมีสวนที่
รับประทานได บางชนิดสวนที่เปนเนื้อผลนี้แตกตางกันและแบงเปนสามสวน ไดแก
เปลือกนอกมักจะแข็งมีเนื้อนอย ( exocarp ) ถัดเขาไปเปนสวนที่มีเนื้อ ( mesocarp )
มากขึ้นรสชาดดี เนื้อประกอบดวยเซลลพาเรนไคมาที่สะสมแปงและน้ําตาล และสวนที่อยู
ดานในสุดติดกับเมล็ดมักจะมีเสนใยปะปนมาก ( endocarp ) ตัวอยาง เชน มะมวง
พุทรา เปนตน ในทางพฤกษศาสตรนั้นไดแบงผลเดี่ยวที่รับประทานไดออกเปนหลาย
ชนิดดังนี้
ตารางที่ 4.1 ชนิดของผล ลักษณะ และตัวอยางผลไม
ชนิดของผล
ลักษณะ
ผลมีเนื้อ ( Fleshy )
เบอรี่ ( berry )
ผลไมมีเนื้อนุม มีเมล็ดมากกวา 1 เมล็ด
เปปโป ( pepo )
ผลที่มเี ปลือกนอกแข็ง เกิดจากรังไขที่เปน
แบบinferior ovary ไดแกผลที่มาจากพืช
วงศแตง ( Cucurbitaceae )
เฮสเพอริเดียม
มีเปลือกนอกเหนียวคลายหนัง มีตอมน้ํามัน
หอมระเหย
( hesperidium )
ปะปนเปนผลของพืชวงศสม ( Rutaceae )
ดรุป ( drupe )
มีชั้นของ pericarp ชัดเจน คือเปน
exocarp mosocarp และ endocarp แข็ง
บางครั้งเรียกวา stone fruit
โพม ( pome )
เกิดจากฐานรองดอกเจริญมีเนื้อมากกวาชั้น
pericarp ซึ่งเปนชั้นเยื่อบางเทานั้น
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ตัวอยาง
มะเขือเทศ องุน
แตงโม แตงไทย
ฟกทอง
สม สมโอ
มะนาว
มะมวง มะกอก
มะพราว
มะปราง
แอปเปล ชมพู
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) ชนิดของผล ลักษณะ และตัวอยางผลไม
ชนิดของผล
ลักษณะ
ผลแหง ( dry )
แคปซูล ( capsule ) มาจากรังไขเดี่ยว แตหลายคารเพล เมือ่
แหงแลวจะแตกตามจํานวนคารเพลเหลานั้น
อะคีน ( achene )
ผลแหงที่เมื่อแกแลวไมแตก มีเมล็ดเดียว
เปลือกหุมเมล็ดแยกจาก pericarp
คารออปซิส
ผลแหงที่เมื่อแกแลวไมแตก มีเมล็ดเดียว
เปลือกหุมเมล็ดเชื่อมติดกับ pericarp
( caryopsis )

ตัวอยาง
ทุเรียน
ทานตะวัน
ธัญพืช เชน
ขาว ขาวโพด

สรีรวิทยาการสุกของผล
เมื่อรังไขเริ่มจะเปลี่ยนแปลง เปนผลนั้นมีการสะสม สารคารโบไฮเดรต เกลือแร
น้ําและกรดอินทรีย มากขึ้นตามขนาดของผล เมื่อผลออนมีสีเขียว อาจมีการสังเคราะห
แสงขึ้นที่ผลได แตคารโบไฮเดรตสวนใหญมาจากการสังเคราะหแสงที่ใบ คารโบไฮเดรต
เหลานี้ที่เปนแหลงพลังงานของผลและเปนอาหารสะสมในผลดวย เมื่อผลแก ( สุก ) สิ่ง
ที่มีการเปลี่ยนอยางเดนชัดไดแก
1. การเปลี่ยนแปลงสัดสวนของสารประกอบเพคติน สารพวกนี้เปนอนุพันธของ
สารโพลีแซคคาไรด มี 3 ชนิดไดแก กรดเพคติน เพคติน และโปรโตเพคติน ทั้งสาม
เปนโพลีเมอรของกรดกาแลคดูโรนิค กรดตัวนี้เกิดจากการที่หมู CH2OH ของกาแลคโตส
ถูกออกซิไดซ สําหรับโปรโตเพคติน เปนโพลีเมอรที่คอนขางใหญ โดยหมูคารบอลซิ
ลถูกเมทธิลเลทไป สวนเพคตินนั้นเปนรูปหนึ่งของโปรโตเพคตินแตมีขนาดโพลีเมอรเล็ก
กวา เพคตินเปนองคประกอบในสารที่เชื่อมผนังเซลลพืชใหติดกัน ( middle lamella )
ในแอปเปลนั้นมีมากถึง 15% และในเปลือกสมมีมากถึง 30% เมื่อผลเริ่มสุกเมทธิลเอส
เทอรในเพคตินจะถูกไฮโดรไลซกลายเปนกรดเพคติน
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2. ปริมาณของเกลือแคลเซียมและกลือแมกเนเซียม ทําใหเกิดแรงดึงผิวที่มิดเดิล
เมลลาและเริ่มสลายตัว ทําใหมีแนวโนมการแยกของเซลลมีมากขึ้น จึงทําใหผลนิ่ม เมื่อ
สารเพคตินในผลจํานวนหนึ่งถูกละลายในสารละลายที่เปนน้ําตาล สภาพ pH ที่เปนกรด
เนื้อเยื่อของผลจะมีลักษณะเปนวุนความเปนกรดเปนดางเปลี่ยไป ดังนั้น ในการควบคุม
ความเหมาะสมของการสุกของผลตามตองการนั้น จะตองควบคุมปริมาณของน้ําตาล เพ
คติน และระดับความเปนกรดเปนดางของผล เพคตินเปนตัวการที่ทําใหเนื้อของผลเปน
เจลลี่
3. มีการเปลี่ยนคารโบไฮเดรตจากแปงไปอยูในรูปน้ําตาลชนิดตาง ๆ ทั้งกลูโคส
ฟรุคโตส และซูโครสมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีการลดปริมาณของกรดอินทรีย ยกเวน
สําหรับมะนาวซึ่งจะมีปริมาณของกรดมากขึ้นเมื่อมะนาวเริ่มสุก
4. สารประกอบบางอยาง เชน ฟนอล ( phenolic compound ) เชน สารแทน
นิน ซึ่งมีรสฝาดจะมีปริมาณลดลง
5. ผลบางอยางมีการสังเคราะหน้ํามันหอมระเหย ทําใหผลไมสงกลิ่นหอม
6. มีการเปลี่ยนแปลงทางดานของรงควัตถุ โดยการสลายของคลอโรฟลล แตมี
การสรางสาร แคโรทีนมากขึ้น สีของผลจึงเปลี่ยนจากเขียวเปนสีตาง ๆ เชน สีเหลือง สี
สม สีแดง เปนตน 7. มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการหายใจระดับเซลล เมื่อผลเจริญถึง
ขึ้นสมบูรณเต็มที่ ตอนแรกจะลดอัตราการหายใจ และตามดวยการเพิ่มอัตราการหายใจ
เรียกชวงนี้วา respiratory climacteric การผลิตสารเอธิลีน
( ethylene ) ก็มีสวนเกี่ยวของกับการหายใจนี้ ผลไมบางอยางผลิตเอธิลินมากขึ้นเมื่อ
เริ่มสุก อุณหภูมิสูงก็มีผลทําใหอัตราการหายใจสูงดวยนอกจากนี้ปริมาณออกซิเจนก็มีผล
ตอการหายใจ ถาปริมาณของออกซิเจนต่ําอัตราการหายใจก็ลดลง ผลไมบางชนิดที่เก็บ
ในที่มีปริมาณ CO2 ต่ํากวา 5 – 10% จะยับยั้งการสรางเอธิลีนและชลอการสุกของผล
ผลไมในเขตรอน ( Tropical fruits )
ผลไมที่รับประทาน มีในหลายวงศ เชน Anacardiaceae, Annonaceae,
Myrtaceae, Rutaceae, Sapotaceae และ Sapindaceae เปนตน
ผลไมในวงศสม ( Rutaceae ) สวนใหญอยูในสุกล Citrus เรียกวา Citrus fruits
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ถิ่นกําเนิดของ citrus fruits นี้ อยูในเขตเอเซียตะวันออกและเอเซียใต บางชนิด
ปลูกมามากกวา 3,000
ป สวนใหญแลวปลูกเพื่อจุดประสงคอื่นมากกวานํามา
รับประทาน
ลักษณะของพืช ไมตนขนาดเล็ก หรือไมพุม มีหนาม ในเหนียวสีเขียวเขม มี
น้ํามันมาก ( pellucid dots ) ใบ unifoliate compound leaves คลายในเดี่ยวเพราะมี
รอยตอตรงกานใบ ดอกสีขาวหรือสีมวงออน มีกลิ่นหอม ผล เรียกวา Hesperidium
เปลือกหนามีตอมน้ํามันมาก เนื้อมีน้ํามากเพราะมี juice sacs
การเพาะปลูก เปน พืชในเขตรอ นแตปลู ก ไดทั่ วโลกและเขตอบอุน ส วนใหญ
citrus fruits ที่ปลูกเปนการคาปลูกมากแถบ subtropical citrus fruits ออกผลตลอดป
การเก็บผลผลิตจะเก็บเมื่อสุก ยกเวน มะนาวและมะนาวเทศ ( lime & lemon ) เก็บ
เมื่อตอนเปนผลสีเขียวแหลงผลิต citrus fruits
ที่ใหญที่สุดไดแกที่สหรัฐอเมริกา (
แคลิฟอรเนีย, ฟลอริดา ) เมติเตอรเรเนียน สเปน โปรตุเกส ออสเตรเลีย จีน และญี่ปุน
ผลผลิต
1. รับประทานเปนผมไมสด ( edible fruits )
2. บรรจุกระปอง ( canned product ) เชน grapefruit
3. ทําเครื่องดื่ม ( juice ) ที่อาจจะผสมหรือไมผสมอัลกอฮอล
4. เปลือกของ Citrus fruits นําไปสกัดน้ํามัน
5. เปลือกที่แหงทําเปนอาหารสัตว
กลวย ( Musa spp.)
ถิ่นกําเนิด ในอินเดีย, มาเลเซีย ปจจุบันปลูกทั่วไป จัดเปนผลไมที่สําคัญที่สุด
ของ tropical fruits ผลผลิตของกลวยจัดเปนที่ 2 รองจาก grapefruit
ลักษณะของพืช มีลําตันเทียม ( pseudo bulb ) มี 1 ชอดอก ซึ่งชอดอกแทง
ทะลุจากลําตนใตดิน
ชอดอกหอยลงเนื่องจากมีน้ําหนักมาก ชอหนึ่งเรียกวา เครือ
( bunch ) เครือหนึ่งเรียงเปนแถวหวี, มือ ( comb, hand ) ในเครืออาจจะมี 6 – 15
หวี ภายในแตละหวีเรียก ลูกหรือนิ้วมือ ( fingers ) ผล เปน
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องคประกอบของสารตาง ๆ ในผลสับปะรด
edible fruit
canned pineapple in syrub
น้ํา
85%
น้ํา
85%
โปรตีน 0.4%
โปรตีน 0.4%
น้ําตาล 1.4%
น้ําตาล 1.4%
fat
0.1%
citric acid 0.6%
fibre
0.5%
fibre
0.5%
มะละกอ ( carica papaya L.)
ไมพบในธรรมชาติ อาจจะมีตนกําเนิดในเม็กซิโกตอนใตและครอสตาริกา เพราะ
พบมะละกอ C. peltata Hook.& Arn. ในบริเวณนั้น และมะละกอเกิดการกลายพันธุ
ลักษณะพืช ปกติเปน dioecious แตก็พบ hermaphrodite
องคประกอบของสารตาง ๆ ภายในผล
น้ํา 85%
น้ําตาล 10%
กรด 0.1%
โปรตีน 0.5%
ash 0.6%
ไขมัน 0.1%
fibre 0.7%
มีวิตามิน เอ มาก และมีวิตามินซี ยางมะละกอมี papain และ chymopapain
แหลงผลิต มักใชภายในทองถิ่น เพราะการขนสงไกลไมสะดวก
ประโยชนรับประทานเปนของหวาน สุก ทําพวก soft drink, jam ไอศกรีม
ปรุงอาหาร papain เตรียมจากยางทะละกอที่แหงของผลที่ยังไมแกเปนเอนไซมที่ยอย
โปรตีน Canned
edible fruit

อุตสาหกรรมผลไมของไทย
ประเภทของหวาน ได แ ก พ วก สั บ ปะรด เงาะ ลิ้ น จี่ ลํ า ไย มะม ว ง ฝรั่ ง
มะละกอ กลวย สม มะเขือเทศ ลูกทอ รวมทั้งผลไมเมืองหนาวอีกหลายชนิดที่ปลูกได
ทางเหนื อ ปละมี แ นวโน ม ว า จะได เ ป น ผลดี เช น พี ช แพร สตรอเบอรี่ เชอรี่
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ตารางที่ 4.2 ชนิดของผลไมในอุตสาหกรรมไทย
ชื่อไทย – ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

1. องุน ( Grape vine )
2. กลวย ( Banana )
3. มะยม ( Otaheite gooseberry )
4. ฝรั่ง ( Guava )
5. มะมวง ( Mango )
6. มะมวงหิมพานต ( Cashew Nut
Tree )
7. สมเขียวหวาน ( Manderine
orange )
8. สมเปรี้ยว ( Orange )
9. สมโอ ( Pomelo )
10. มะนาว ( Lime )
11. นอยหนา ( Custard Apples )
12. ทุเรียน ( Durian )
13. แตงไทย ( Melon )
14. แตงโม ( Water Melon )
15. พุทรา ( Jujube )
16. ลิ้นจี่ ( Litchi )
17. มังคุด ( Mangosteen )
18. มะละกอ ( Papaya )
19. สับปะรด ( Pineapple )
20. ละมุด ( Sapodilla )
21. มะขาม ( Tamatind )

Vitis vinifera
Musa spp.
Phyllanthus acidus
Psidivm guajava
Mangifera indica
Anacardium occidentake

Vitaceae
Musaceae
Euphorbiacrae
Myrtaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae

Citrus reticulata

Rutaceae

C. aurantium
C. maxima
C. aurantifolia
Annona aquamosa
Durio zibethinus
Cucumis melo
Citrullus vulagaris
Zizyphus jujuba
Litchi chinensis
Garcinia mangostana
Carica papaya
Ananas comosus
Manlikara zapota
Tamarindus indica

Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Anonaceae
Bombaeae
Cucurbitaceae
Cucurbitaceae
Rhamtacnaceae
Sapindaceae
Clusiaceae
Caricaceae
Bromeliaceae
Sapotacrae
Fabaceae
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22. ทับทิม ( Pomegranate )
23. มะเฟอง ( Carabola )

Punica granatum
Averrhoa carambola

Pumicaceae
Averrhoaceae

ตารางที่ 4.2 (ตอ) ชนิดของผลไมในอุตสาหกรรมไทย
ชื่อไทย – ชื่อสามัญ
24. มะเดื่อ ( Fig )
25. ทุเรียนเทศ ( Sour sop )
26. เงาะ ( Rambutan )

ชื่อวิทยาศาสตร
Ficus carica
Annona muricata
Nephelium lappaceum

วงศ
Moraceae
Annonauae
Sapindaceae

Pyrus communis
Fragaria chiloensis
Prunus avium
Prunus spp.
Pyrus lindleyi
P. malus

Rosaecae
Rosaceae
Rosaecae
Rosaecae
Rosaecae
Rosaecae

Prunus armeniaca
P. persica
P. persica var.
nectarina

Rosaecae
Rosaecae
Rosaecae

ผลไมเมืองหนาว
27.
28.
29.
30.
31.
32.

แพร ( Common pear )
สตรอเบอรี่ ( Strawberry )
เชอรี่หวาน ( sweat cherry )
พลัม ( Plum )
สาลี่จีน ( Chinese Pear )
แอปเปล ( Apple )

33. แอปริคอท ( Apricot )
34. ทอ, พีช ( Peach )
35. เนคทารีน ( Nectarines )

ผลไมเศรษฐกิจที่เปนที่ตองการของตลาด

1. ทุเรียน
ทุเรียน ประเทศไทยเปนผูผลิตทุเรียนรายใหญของโลก มีเกษตรกรผูทําสวน
ทุเรียนกวา 90,000 ครัวเรือน มีการใชแรงงานในครัวเรือนและการจางงานในการทําสวน
ทุเรียนประมาณ 1 ลานคน จากสถิติปริมาณผลผลิตทุเรียนทั้งประเทศ ป 2545 ของกรม
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ปญหาของพืช
- ตนทุนการผลิตสูง
- ทุเรียนเปนผลไมที่ยากตอการตรวจสอบและคัดแยกคุณภาพโดยดูจากลักษณะ
ภายนอก ตองใชผูชํานาญ จึงเปนขอจํากัดในการขยายปริมาณการสงออกทุเรียนคุณภาพ
- ผลผลิตมีอายุการเก็บรักษาสั้น
- ผลิตภัณฑแปรรูปยังไมหลากหลาย และผลิตภัณฑแปรรูปที่มีอยูก็มีคุณภาพและ
ปริมาณไมสอดคลองกับความตองการของตลาด
- ระบบการคาทุเรียนไมมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม ทําใหเกิดการทุมตลาดและ
ตัดราคา และ/หรือการแยงกันสงสินคาเขาสูตลาดเดียวกัน โดยใชสินคาดอยคุณภาพ และ
ไมคํานึงถึงความตองการของตลาด
- ประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสมในการผลิตทุเรียน มี
พันธุดีหลายพันธุ ไดรับการยอมรับจากลูกคา มีภาพลักษณที่ดีของทุเรียน และความเปน
เอกลักษณเฉพาะตัวของทุเรียนไทยในกลุมลูกคาเดิม การจัดระบบการจัดการคุณภาพ
ดานพืช (PQMS : Plant Quality Management System) สามารถใชเปนเครื่องมือในการ
สรางความเชื่อมั่นในตลาดได
การผลิต
ประเทศไทยเปนผูผลิตทุเรียนรายใหญของโลก โดยมีแหลงผลิตสําคัญอยูในภาค
ตะวันออกและภาคใต ป 2543 มีพื้นที่ปลูกรวม 783,645 ไร และเปนพื้นที่ที่ใหผลผลิตแลว
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จังหวัดที่ผลิตไดมากที่สุด คือ จังหวัดจันทบุรี ผลิตไดประมาณรอยละ 50 ของ
ผลผลิตทั้งประเทศ รองลงมาไดแก ระยอง ชุมพร และตราด พันธุที่นิยมปลูก ไดแก
หมอนทอง กระดุมทอง ชะนี พวงมณี และกานยาว
ตารางที่ 4.3 เนื้อที่ ผลผลิต ผลผลิตทุเรียน ตอไร พ.ศ. 2535-2544

พ.ศ.
2539
2540
2541
2542
2543
2544
(f)2545

ราคาที่ มูลคาของผลผลิต
เนื้อที่
ผลผลิตตอ
เกษตรกร
ตามราคาที่
เพาะปลู เนื้อที่ใหผล ผลผลิต
ไร
(ไร)
(ตัน)
ขายได เกษตรกรขายได
ก
(กก.)
(ลานบาท)
(บาท/กก.)
(ไร)
671,544 611,385 917,689 1,501
21.52
19,749
678,223 616,022 916,025 1,487
23.82
21,820
693,261 620,243 463,942 748
30.77
14,275
700,630 634,893 780,918 1,230
21.52
16,805
761,225 647,609 648,904 1,002
21.68
14,068
781,751 654,288 826,366 1,263
16.87
13,941
15,59
13,868
787,396 669,326 889,534 1,329

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ตารางที่ 4.4 การเปรียบเทียบผลผลิตทางวิชาการกับผลผลิตของเกษตรกรตามแหลงปลูก
ทุเรียน
พันธุ
ชะนี

ผลผลิตทางวิชาการ* ผลผลิตเฉลีย่ ของเกษตรกร ** (กก./
ไร)
(กก./ไร)
1,000-2,000

แหลงปลูก

1,557

จันทบุรี

1,590

ระยอง

1,192
461

ตราด
ยะลา
นราธิวาส

524
1,065
กระดุม

1,000-1,800

1,552

จันทบุรี

987
1,093
1,019

ตราด
ระยอง
นครศรีธรรมราช
สตูล

999
1,030
หมอนทอง

1,000-1,800

1,695

จันทบุรี

1,446
1,957
1,116
1,465

ชุมพร
ระยอง
นครศรีธรรมราช
สุราษฎรธานี

1,536
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ตารางที่ 4.4 (ตอ) การเปรียบเทียบผลผลิตทางวิชาการกับผลผลิตของเกษตรกรตาม
แหลงปลูกทุเรียน
พันธุ

กานยาว

ผลผลิตทางวิชาการ* ผลผลิตเฉลีย่ ของเกษตรกร ** (กก./
ไร)
(กก./ไร)
1,000-1,600

แหลงปลูก

409

ยะลา

539
1,559
1,055
624

นราธิวาส
จันทบุรี
ชุมพร
ปตตานี

837
อื่นๆ

-

628

อุตรดิตถ

1,121
907
597
446

นครศรีธรรมราช
พังงา
ยะลา
นราธิวาส

740
เฉลี่ย

1,000-1,800

1,040

ที่มา : *ขอมูลงานคนควาวิจัย สถาบันวิจัยพืชสวน
** ขอมูลจากกรมสงเสริมการเกษตร
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การตลาด
ปริมาณสินคาทุเรียน และผลิตภัณฑที่สงขายตางประเทศตลอดป 2544 คิดเปน
มูลคารวมทั้งสิ้น 2,643.5 ลานบาท สงออกในรูปทุเรียนสดแชเย็น 2,057.9 ลานบาท
ทุเรียนแชแข็ง 586.6 ลานบาท และทุเรียนกวน ในชวง 9 เดือนของป 2545 ประเทศไทย
สามารถสงสินคาทุเรียนและผลิตภัณฑไปยังตลาดตางประเทศคิดเปนมูลคา 2,030.2 ลาน
บาท (กรมศุลกากร)
ผูบริโภคทุเรียนในตางประเทศสวนใหญอยูในกลุมชาวเอเชีย ตลาดที่สําคัญไดแก
ตลาดเอเชีย (มูลคา 2,195.5 ลานบาท ป 2544) เชน ไตหวัน (มูลคา 816.9 ลานบาท)
ฮองกง (มูลคา 1,160.6 ลานบาท) จีน (มูลคา 40.1 ลานบาท) เปนตน รองลงมา ไดแก
ตลาดอเมริกา (มูลคา 354.4 ลานบาท) และออสเตรเลีย (มูลคา 55.0 ลานบาท) ที่มีชาว
เอเชียที่คุนเคยกับผลไมเมืองรอนอพยพไปอาศัยอยู โดยนิยมบริโภคในรูปผลสด แชแข็ง
และผลิตภัณฑ ตามลําดับ

การกําหนดมาตรฐานพืช
คุณภาพขั้นต่ํา (Minimum Requirements)
ผลทุเรียนตองผานการเก็บเกี่ยวอยางถูกตอง ตามกระบวนการเก็บเกี่ยว และ
การดูแลภายหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อใหไดคุณภาพที่เหมาะสมกับพันธุและแหลงผลิต ผล
ทุเรียนตองแก และสภาพของผลอยูในสภาพที่ยอมรับไดเมื่อถึงปลายทาง สีของผล
(เปลือกผล)
และเนื้อจะแตกตางกันไปตามสายพันธุทุกชั้นของมาตรฐานทุเรียนตองมี
คุณภาพดังตอไปนี้
เวนแตจะมีขอกําหนดเฉพาะของแตละชั้นและเกณฑความคลาด
เคลื่อนที่ยอมใหไดตามที่ระบุไว
- เปนผลทุเรียนสดทั้งผล
- มีลักษณะคุณภาพที่ดี ไมเนาเสีย
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- สภาพความสมบูรณภายนอก ปลอดจากศัตรูพืชและความเสียหายอันเนื่องจากศัตรูพืช
เทาที่ปฏิบัติได มีตําหนิไดเล็กนอย แตไมมีผลกระทบถึงภายใน
- ปลอดจากความเสียหายอันเนื่องมาจากอุณหภูมิต่ํา
- ปลอดจากกลิ่นผิดปกติ
การแบงชั้นคุณภาพ (Classification)
แบงเปน 3 ชั้นคุณภาพดังนี้
1. ชั้นพิเศษ (Extra Class)
2. ชั้นหนึ่ง (Cass I)
3. ชั้นสอง (Cass II)
สภาพความสมบูรณภายนอก
1. ชั้นพิเศษ ผลทุเรียนชั้นนี้ ตองมีคุณภาพดีที่สุดตรงตามสายพันธุปลอดจากศัตรูพืช มี
ตําหนิเล็กนอยที่ไมสามารถมองเห็นไดชัดเจน แตไมมีผลกระทบถึงสภาพภายใน และมี
คุณลักษณะตามขอกําหนดเฉพาะ
2. ชั้นหนึ่ง และ ชั้นสอง ผลทุเรียนชั้นนี้ตองมีคุณภาพดี ตรงตามพันธุปลอดจากศัตรูพืช
มีตําหนิไดเล็กนอยแตไมมีผลกระทบถึงสภาพภายใน และมีคุณลักษณะตามขอกําหนด
เฉพาะ
สภาพความสมบูรณภายในเมื่อสุก
สภาพความสมบูรณภายในเมื่อสุก ไมมีอาการผิดปกติมากจนตลาดไมยอมรับ มีสี
เนื้อ กลิ่น และรสชาติตรงตามพันธุ
ขอกําหนดเฉพาะ (SPECIFICATION)
ทุเรียนแตละพันธุ ในแตละชั้นคุณภาพตองเปนไปตามขอกําหนดเฉพาะตาม
รายละเอียด
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ตารางที่ 4.5 ขอกําหนดเฉพาะทางดานจํานวนพูสมบูรณ และน้ําหนักของทุเรียนแตละ
พันธุในหนึ่งผลของทั้งสามชั้นคุณภาพ
ชั้นคุณภาพ
พันธุ

ชั้นพิเศษ (Extra)

ชั้นหนึ่ง (I)

จํานวนพู น้ําหนักตอ จํานวนพู น้ําหนักตอผล จํานวนพู น้ําหนักตอผล
ผล2/
1/
สมบูรณ (พู)
สมบูรณ(พู) กิโลกรัม สมบูรณ(พู) กิโลกรัม
(กิโลกรัม)
3

ชะนี

ชั้นสอง (II)

ไมนอยกวา 4 2.2-4.0

2.0-4.0

2-3

มากกวา 1.5
แตนอยกวา 2.0

2

1.8-5.0

มากกวา 3 2.0-นอยกวา
2.2
มากกวา 4.04.2
3

2.0-5.0

หมอนทอง ไมนอยกวา 4 2.5-5.0 มากกวา 3 2.0-นอยกวา มากกวา 2 มากกวา 1.8
2.5
แตนอยกวา 2.0
กาวยาว

3-5

2.0-3.5

3-5

มากกวา 1.5
แตนอยกวา
2.0

2-3

1.0-1.5

2-3

1.3-1.7

มากกวา 3.54.0
กระดุมทอง
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5

มากกวา
2.0

4-5

มากกวา 1.5
นอยกวา 2.0

3

มากกวา 1.7
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พูสมบูรณ ลักษณะภายนอกของพูทุเรียนที่เปนพูเต็มตลอดความยาวของผล

2/

น้ําหนักทุเรียนซึ่งชั่ง ณ จุดที่ทําการซื้อขาย

ขอกําหนดเกณฑความคลาดเคลื่อน (ระดับคุณภาพที่รับได)
(PROVISIONS CONCERNING TOLERANCES)
1. ชั้นพิเศษ ยอมใหมีชั้นหนึ่งปะปนไดไมเกินรอย 10 ของจํานวนผล
2. ชั้นหนึ่ง ยอมใหมีชั้นสองปะปนไดไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนผล
3. ชั้นสอง ยอมใหมีผลทุเรียนที่ไมเขาชั้นสอง แตผานขอกําหนดขั้นต่ําปะปนไดไมเกิน
รอยละ 10 ของจํานวนผล
4. ความคลาดเคลื่อนนี้ไมอนุญาตใหทุเรียนออนซึ่งต่ํากวามาตรฐานปะปนมา

2. มะมวง (Mango)
มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Mangifera indica L. อยูในสกุล Mangifera
เปนไมผลเขตรอนที่เกาแก
และที่สําคัญที่สุดชนิดหนึ่งปจจุบันเชื่อกันวามีถิ่น
กําเนิดในบริเวณประเทศอินเดีย และพบวา โดยมีศูนยกระจายพันธุอยูในอินโดจีน จาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร ทราบวา มะมวงเปนผลไมที่รูจักกันในอินเดียและเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต นานกวา 4,000 ป มาแลว ประเทศไทยมีภูมิประเทศและดินฟาอากาศ
เหมาะสําหรับ ปลูกมะมวงเปนอยางมาก คนไทยจึงนิยมปลูกกันอยางกวางขวาง
จากขอมูลของกรมสงเสริมการเกษตร ป 2543 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมะมวง
ทั้งหมด 2,235,804 ไร แบงเปน พื้นที่ที่ใหผลผลิตแลว 1,683,160 ไร และพื้นที่ที่ยังไมให
ผลผลิต 552,644 ไรไดผลผลิตรวม 1,623,141 กก. คิดเปนผลผลิตเฉลี่ยตอไร 964
กิโลกรัม/ไร
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ในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก เปนแหลงผลิตมะมวงที่สําคัญของประเทศ ทั้ง
มะมวงรับประทาน ผลสุก และดิบ ในป พ. ศ. 2542 คิดเปนพื้นที่ 498,042 ไร และที่ใหผล
ผลิตแลว 375,143 ไร
สําหรับมะมวงรับประทานผลสุกนั้น เกษตรกรจะปลูกกระจัดกระจายทั้งอาศัย
น้ําฝนและชลประทาน พื้นที่ปลูก สวนใหญไดแก จังหวัดอุทัยธานี สุพรรณบุรี และราชบุรี
มะมวงรับประทานผลสุก พันธุที่นิยมปลูกโดยทั่วไป ไดแก ทองดํา หนังกลางวัน
น้ําดอกไม อกรองทอง ฯลฯ

มะมวงพันธุตาง ๆ
พันธุทองดํา
มีลักษณะผลขนาดใหญคอนขางกลม ปลายเรียวเล็กนอย สีเขียวแกออกคล้ํา เนื้อ
ในออกสีสม เนื้อมาก เมื่อสุกรสหวานหอม เปนพันธุที่ใหผลดก ออกผลสม่ําเสมอไมคอย
เวนป
พันธุหนังกลางวัน
ผลใหญคอนขางยาวแบน ปลายผลเรียวโคง เมื่อแกผิวสีเหลืองออน เนื้อสีเหลือง
ออน เนื้อมาก รสหวานหอม เปลือกของผลหนาทําใหขนสงไดดี ผลดกพอสมควร
ภาคเหนือเรียกวา มะมวงงา บางแหงเรียกมะมวงแขนออน
พันธุมหาชนก
ผลรูปทรง ขอบขนาน ผลสุกผิวเหลืองเขมอมแดง สีเดนสะดุดตา น้ําหนักผลเฉลี่ย
330 กรัม ผลผลิตเฉลี่ย 250 ผลตอตน ผลดิบรสชาติเปรี้ยว เมื่อสุกรสหวานอมเปรี้ยว มี
กลิ่นหอมแรงเฉพาะพันธุ เนื้อสีสมอมเหลือง จึงเหมาะตอการบริโภคผลสุกหรือนําเปนแปร
รูปเปนน้ํามะมวงสีสวย มีกลิ่นและรสชาติดี ปลูกไดทั่วไป ถาไดรับแสงแดดและอุณหภูมิ
ประมาณ 15 องศาเซลเซียส ในชวงที่ผลแก จะมีอิทธิพลทําใหสีผิวของผลสวย คือสีสม
แดงอมเหลืองจัดมาก เหมาะสําหรับการสงออกจําหนายตางประเทศ
พันธุน้ําดอกไม
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ผลคอนขางยาว เมื่อสุกผลสีเหลืองออนสวยงาม เนื้อหนา สีเหลือง เนื้อนิ่มละเอียด
ไมมีเสี้ยน เมล็ดแบน รสหวานเย็น เปนพันธุที่ใหผลสม่ําเสมอ ไมคอยเวนป แตติดผลไม
คอยดกนัก และออนแอตอโรคแอนแทรกโนส เมื่อนํามาบม จึงมักพบผลเนามาก
พันธุอกรองทอง
ผลขนาดกลาง คอนขางยาวโคงเล็กนอย เปนอกนูนตรงกลาง มีรอง เนื้อละเอียด
มาก เมื่อสุกสีเหลืองออน เนื้อหนาพอสมควร เสี้ยนนอย ผลออนรสเปรี้ยวจัด เมื่อสุกจะ
หวานจัดกวาพันธุอื่น

3. มังคุด (Mangoteen)
มังคุด เปนผลไมเมืองรอนที่มีศักยภาพในการสงออก ตลาดตางประเทศมีความ
ตองการมาก แตประเทศไทยไมสามารถสงมอบสินคาคุณภาพไดตามปริมาณที่ตองการ
(ผลมังคุดมีน้ําหนัก ประมาณ 80 กรัม ผิวมันสดใส ไมมีรองรอยการเขาทําลายของแมลง
หรือมีนอยมาก คุณภาพภายในปราศจากอาการเนื้อแกว และยางไหล) และสินคาที่ผลิตได
ก็ยังไมมีวิธีการหรือเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบคุณภาพภายในไดอยางแมนยํา ถูกตอง
และรวดเร็ว เพื่อสรางความมั่นใจแกประเทศคูคาไดวาเปนสินคาคุณภาพ
ปญหาของพืช
- ตนทุนการผลิตมังคุดคุณภาพมีราคาแพง
- ปริมาณผลผลิตมังคุดไมสม่ําเสมอในแตละป ทําใหบางปมีผลผลิตมังคุดลนตลาดในชวง
กลางฤดูการผลิต
- ไมมีเครื่องมือที่ใชในการคัดแยกมังคุด ที่มีอาการเนื้อแกวและยางไหล ออกจากผลมังคุด
ปกติไดอยางแมนยํา และรวดเร็ว จําเปนตองใชความชํานาญและประสบการณ
- ระบบการคามังคุดไมมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม ทําใหเกิดการทุมตลาด การตัดราคา
และ/หรือการแยงกันสงสินคาเขาสูตลาดเดียวกัน โดยใชสินคาดอยคุณภาพ
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- เทคโนโลยีการผลิตมังคุดไดรับการพัฒนาอยางถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับ
สภาพการผลิตในประเทศไทย มากกวาการพัฒนาในประเทศคูแขงขัน

การผลิต
ป 2544 พื้นที่ปลูกมังคุดของประเทศไทยรวม 252,276 ไร เปนพื้นที่ใหผลผลิต
168,743 ไร ไดผลผลิต 160,671 ตัน สวนใหญปลูกทางภาคใตและภาคตะวันออก คิดเปน
ประมาณรอยละ 68 และ 30 ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ ตามลําดับ โดยที่ผลผลิตประมาณ
รอยละ 31 ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ เปนผลผลิตจากจังหวัดจันทบุรีเพียงจังหวัดเดียว
และประมาณรอยละ 51 เปนผลผลิตจากภาคใต จังหวัดในภาคใตที่ผลิตไดมากที่สุด ไดแก
นครศรีธรรมราช รองลงมาคือ ชุมพร
ตารางที่ 4.6 เนื้อที่ ผลผลิต ผลผลิตมังคุด ตอไร พ.ศ. 2540-2544

พ.ศ.

เนื้อที่
เนื้อที่ใหผล ผลผลิต
เพาะปลูก
(ไร)
(ตัน)
(ไร)

2540
2541
2542
2543
2544

286,652
305,603
301,980
317,274
252,276

446

149,708
165,226
169,954
188,793
168,743

181,743
159,888
168,321
162,788
160,671

มูลคาของ
ราคาที่
ผลผลิตตาม
ผลผลิตตอไร เกษตรกรขาย
ราคาที่
ได
(กก.)
เกษตรกรขาย
(บาท/กก.)
ได
(ลานบาท)
1,214
21.54
3,915
968
23.80
3,805
990
25.04
4,215
862
25.05
4,078
952
24.36
3,914
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ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ตารางที่ 4.7 ผลผลิตในแปลงทดลองเปรียบเทียบผลผลิตของเกษตรกร
ผลผลิตเฉลีย่ ของเกษตรกร**

ผลผลิตเฉลีย่ *

(กก./ไร)

ทางวิชาการ(กก./ไร)

ชุมพร
จันทบุรี
นครศรีธรรมราช
ระนอง
ระยอง
อื่นๆ

898***
1,001
786
1,312
638
389

1,900
(อายุ 17-20 ป)

เฉลี่ย

837

2,300

แหลงปลูก

2,700
(อายุ 21-25 ป)

ที่มา : *ขอมูลงานคนควาวิจัย สถาบันวิจัยพืชสวน**กรมสงเสริมการเกษตร
***งานสํารวจแปลงเกษตรกรของศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี
การตลาด
ประเทศไทยสงออกมังคุดทั้งผลสดและแชแข็ง คิดเปนมูลคารวม 408.4 ลานบาท
ในป 2544 ตลาดสงออกมังคุดผลสดที่สําคัญ ไดแก ฮองกง ไตหวัน จีน (มูลคาของ 3
ตลาดคิดเปน 93.1 % ของมูลคาสงออกมังคุดทั้งหมด) นอกจากนั้นยังสงออกญี่ปุน ลาว
และแคนาดา ในชวง 9 เดือนแรกของป 2545 (มกราคม-กันยายน) สงออกมังคุดผลสด
และแชแข็ง มูลคา 335.3 ลานบาท นอยกวาในชวงเดียวกันของป 2544 (398.2 ลานบาท)
ตลาดสงออกมังคุดแชแข็งที่สําคัญ ไดแก ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และฮองกง คิดเปน
ประมาณรอยละ 93 ของมูลคาการสงออกมังคุดแชแข็งป 2544 ตลาดอื่นสําหรับมังคุดแช
แข็ง ไดแก ไตหวัน นิวซีแลนด เกาหลีเหนือ เกาหลีใต สิงคโปร และแคนาดา
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ประเทศคูแขงขันมังคุดผลสดสําคัญในตลาดไตหวัน ไดแก อินโดนีเซีย และ
ฟลิปปนส แมรูปลักษณภายนอกของมังคุดผลสดจะดอยกวามังคุดจากประเทศไทย แต
ขายในราคาถูกกวา รวมทั้งคุณภาพภายในมีความแตกตางกันนอยมาก ผูบริโภคจึงมัก
เลือกซื้อมังคุดจาก 2 ประเทศนี้แทน
นอกจากนี้หากมีการนําเขาผลไมเขตกึ่งรอน จากสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
ไตหวัน หรือผลไมเมืองหนาว จากประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด สาธารณรัฐประชาชน
จีน สหรัฐอเมริกา ไตหวัน และสหภาพยุโรป ในไตหวัน และฮองกง ในระหวางกลางฤดู
การผลิตและการสงออกของผลไมไทย เชน มังคุด และทุเรียน ก็จะทําใหราคาขายในตลาด
หลักที่สําคัญของประเทศไทยลดลง

4. ลําไย
ลําไยเปนไมผลเศรษฐกิจสําคัญที่รัฐบาลจัดใหอยูในกลุมสินคาเพื่อการสงออก
มูลคาการสงออกสูงปละหลายพันลานบาท ทั้งในรูปลําไยสด อบแหง แชแข็ง และลําไย
กระปอง องคประกอบหลักของเนื้อลําไยคือ Soluble Substances 79-77% ซึ่ง
ประกอบดวย กลูโคส 26.91% ซูโครส 0.22% กรดทาทาริค 1.26% สารประกอบ
ไนโตรเจน 6.31% โปรตีน 5.6% ไขมัน 0.5% และธาตุอาหารอืน่ ๆ เชน Ca, Fe, P, Na,
K และวิตามิน
ปญหาของพืช
- การแปรรูปเปนลําไยอบแหง บางสวนยังไมไดคุณภาพมาตรฐาน กอใหเกิดปญหา ดาน
การสงออกและสงผลกระทบถึงราคา
- การรมควันลําไยสดดวยสารซัลเฟอรไดออกไซด
ปญหาดานการสงออกและสงผลกระทบถึงราคา

ในปริมาณที่มากเกินไป กอใหเกิด

- ออกดอกออกผลไมสม่ําเสมอ ทําใหผลผลิตไมแนนอนในแตละป
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- ขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยว
- ผลผลิตตอไรต่ํา
- ผลผลิตกระจุกตัวออกสูตลาดพรอมกันในระยะเวลาอันสั้น สงผลใหราคาตกต่ําในชวง
ดังกลาว
- คุณภาพของผลผลิต บางสวนไมไดมาตรฐานสงออก
- การกระจายผลผลิตไปสูผูบริโภคภายในประเทศยังไมทั่วถึง
- ขาดหองเย็นสําหรับเก็บรักษาผลผลิตเพื่อรอการจําหนาย/แปรรูป
ผูประกอบการลําไยอบแหง ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน ในการดําเนินการทําให
ขาดอํานาจการตอรองในการซื้อขาย

การผลิต
ประเทศที่สามารถผลิตลําไยไดคือ ไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน เวียดนามและ
ไตหวัน โดยเฉพาะจีนถือไดวาเปนประเทศคูคาและคูแขงในเรื่องลําไยที่สําคัญที่สุดของ
ประเทศไทย
ตารางที่ 4.8 พื้นที่ปลูกและผลผลิตลําไย ของประเทศจีนและเวียดนาม
2542 และ 2547
ประเทศจีน
ป

พื้นที่ปลูก
(ลานไร)

ป พ.ศ. 2540,

ประเทศเวียดนาม

ผลผลิต (ลานตัน)

พื้นที่ปลูก
(ลานไร)

ผลผลิต (ลานตัน)

2540

2.78

0.496

-

-

2542

3.45

0.882

0.319

0.30
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2547 *

4.45

1.65

-

-

หมายเหตุ * ป 2547 เปนขอมูลจากการคาดการณ
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกลําไยกระจายเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ตั้งแตป
2537 เปนตนมา ป 2544 มีพื้นที่ปลูกทั่วประเทศ 633,280 ไร และเปนพื้นที่ที่ใหผลแลว
357,887 ไร ผลผลิต 186,803 ตัน ในอนาคตรัฐบาลตองการรักษาระดับพื้นที่ปลูกไมให
เกิน 650,000 ไร แหลงปลูกลําไยที่สําคัญคือจังหวัดภาคเหนือตอนบน ไดแก เชียงใหม
ลําพูน เชียงราย ลําปาง แพร นาน และตาก นอกนั้นปลูกในภาคอื่น ๆ เชน เลย จันทบุรี
และสระแกว พันธุที่เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุดคือ พันธุดอ รองลงมาคือ พันธุ สีชมพูและ
เบี้ยวเขียว
ตารางที่ 4.9 พื้นที่ปลูกทั้งหมด พันธุ ผลผลิตเฉลี่ยทางวิชาการ ผลผลิตเฉลี่ยของ
เกษตรกร และแหลงปลูกลําไย
พันธุ

ผลผลิตทาง
วิชาการ*

ผลผลิตเฉลี่ยของ
เกษตรกร**

(กก./ไร)

(กก./ไร)

อีดอ

750-800

793

เชียงใหม ลําพูน เชียงราย
จันทบุรี พะเยา

สีชมพู

700-750

1002

นาน แพร เชียงใหม เชียงราย
พะเยา

เบี้ยวเขียว

700-750

626

เชียงใหม แพร เชียงราย
ลําพูน นครราชสีมา

แหว

750-775

848

เชียงใหม นาน เชียงราย
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อื่นๆ

-

687

เชียงใหม มุกดาหาร
สุพรรณบุรี นาน หนองคาย

ที่มา : *ขอมูลงานคนควาวิจัย สถาบันวิจัยพืชสวน
** ขอมูลกรมสงเสริมการเกษตร
ตารางที่ 4.10 พื้นที่ใหผลผลิต ผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ยของลําไยในป 2541 – 2544
ป พ.ศ. พื้นที่ใหผลผลิต ผลผลิตสด
(ไร)
(ตัน)

ผลผลิตตอไร
(กิโลกรัม)

ราคาเกษตรกร
(บาท/กก.)

2540

258,964

250,359

983

17.70

2541

275,108

33,771

1104

60.00

2542

295,137

142,553

483

28.78

2543

331,069

358,400

1,083

26.17

2544

357,887

186,803

522

27.69

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
การตลาด
ประเทศจีนมีความตองการบริโภคลําไยสดปละประมาณ 0.20-0.25 ลานตัน
สําหรับลําไยอบแหงความตองการบริโภคคาดวาปละประมาณ 0.05 ลานตัน สวนใหญ
นําเขาจากประเทศไทยและเวียดนาม
ประเทศเวียดนาม มีความตองการบริโภคในประเทศ ประมาณรอยละ 50 ของ
ผลผลิตที่ได ซึ่งอยูในรูปลําไยสด และน้ําลําไยกระปอง สวนที่เหลือสงออกไปยังประเทศ
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ผลผลิตลําไยสดในแตละปจะใชบริโภคภายในประเทศเพียง 30% สงออกในรูปผลสดและ
ผลิตภัณฑ 70% และไมมีการนําเขาประเทศเลย
ตารางที่ 4.11 ตลาดสงออก ลําไยสด ลําไยอบแหง ลําไยแชแข็งและลําไยกระปอง ของ
ประเทศไทย
ประเภท

ตลาดสงออกลําไย

ลําไยสด

ฮองกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร

ลําไยอบแหง

จีน ฮองกง เวียดนาม สิงคโปร

ลําไยแชแข็ง

สหรัฐอเมริกา

ลําไยกระปอง

มาเลเซีย

ที่มา : กรมศุลกากร
ตารางที่ 4.12 ปริมาณและมูลคาการสงออกลําไยสดและผลิตภัณฑ ป 2538 - 2543
ป

ลําไยสด
ปริมาณ

มูลคา

ลําไยอบแหง

ลําไยแชแข็ง

ลําไยกระปอง

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา
160

มูลคา

31,719 882.14

2539

61,053 1,286.39 26,850 1,046.06 231 12.57 16.132 609.27 104,266 2,954.29

2540

81,632 2,119.86 38,075 2,142.86 241 14.77 15.975 753.14 135,923 5,030.63

2541

2,581

946

85.46

219 19.90 4,861 272.63

2542

43,998 1,146.97 6,770

436.73

749 44.87 8,822 468.93 60,339 2,097.50
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195.51

ปริมาณ

2538

149.51

3,655

รวม

9.43 10.554 415.15 46.088 1,502.23

8,607

527.49
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2543

98,950 2,041.40 55,904 2,414.87 3.977 119.15 11.715 476.32 170,546 5,051.74

หมายเหตุ ปริมาณ : ตัน,มูลคา : ลานบาท
ที่มา : กรมศุลกากร

โรคที่สําคัญและการปองกันกําจัด
- โรคราน้ําฝนหรือโรคผลเนา : ทําใหผลเนาและรวง สามารถปองกันกําจัดดวยสารเม
ทาเเลกซิล
- โรครากและโคนเนา ตนเหลืองทรุดโทรม รากและโคนตนเนา ยืนตนแหงตายอยาง
รวดเร็ว การปองกันกําจัดโดยใช สารไซมอกซานิล+แมนโคเซบ (72% WP)
- โรคผลเนาสีน้ําตาล ผลเนาแลวรวง แผลสีน้ําตาล ขนาดและรูปรางไมแนนอน ปองกัน
กําจัดโดยใชจุนสี+โซดาซักผา
- โรคพุมไมกวาด : เกิดอาการแตกยอดฝอย และทําใหตนทรุดโทรม ปองกันกําจัดโดย
การตัดแตงกิ่งเปนโรคเผาทําลาย พนดวยกํามะถันผงหรืออามีทราซ ควรเลือกกิ่งพันธุที่ไม
เปนโรคนี้

แมลงศัตรูที่สําคัญและการปองกันกําจัด
- ผีเสื้อมวนหวาน : ทําลายผลในชวงเดือนเมษายน-สิงหาคม ปองกันกําจัดดวยการหอ
ผลดวยกระดาษ ใชเหยื่อพิษชุบสารคารบาริล หรือใชแสงไฟลอผีเสื้อ
- มวนลําไย : เขาทําลายในชวงเดือนมกราคม – สิงหาคม ปองกันกําจัดโดยตัดแตงกิ่งให
โปรงหรือฉีดพนดวยสารคารบาริล
-หนอนเจาะขั้ว :เขาทําลายในระยะผลออนและระบาดมากระหวางเดือนกุมภาพันธ –
พฤษภาคม ปองกันกําจัดโดยการหอผล เก็บผลรวงเผาทําลาย และฉีดพนดวยสารคาร
บาริลหรือสารคลอไฟริฟอส ไซเพอรเมทริน หรือไซฟลูทริบ
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- หนอนชอนใบ : หนอนมีสีครีมเจาะเขาทําลายยอดออน ใบออน เสนกลางใบ สวนที่ถูก
ทําลายจะแหงตาย
- หนอนเจาะกิ่ง : ทําลายกิ่งและลําตน มีขุยขี้หนอนตามสวนที่หนอนเจาะทําลาย ทําให
กิ่งแหงและหักโคน พนดวยสารคลอรโพรฟอส และตัดกิ่งแหงที่มีหนอนเผาทําลาย
- ไรสี่ขา : ไรดูดกินน้ําเลี้ยงบนยอดออน ชอดอก และหลบซอนตามชิ้นสวนที่ถูกทําลาย
สวนที่ถูกทําลายอยางรุนแรงในตนที่มีอายุมากทําใหตนทรุดโทรม

- ไรกํามะหยี่ : ทําลายตาดอก ใบออน ยอดและผลขนาดเล็กในชวงเดือนมิถุนายน
– เดือนมีนาคม ปองกันกําจัด โดยตัดสวนใบหรือชอดอกที่ถูกทําลายเผาทิง้ ตลอดจน
ฉีดพนใบออนดวยสารฆาไรเชน กํามะถันผง

วัชพืชที่สําคัญและการปองกันกําจัด
สามารถกําจัดโดยใชแรงงาน หรือเครื่องตัดหญาหรือสารกําจัดวัชพืชไกลไฟเสท
การแปรรูปลําไยมีหลายวิธี เชน


เนื้อลําไยอบแหง



ลําไยแชแข็ง



ลําไยกระปอง



ลําไยอบแหง



น้ําลําไยสเตอริไรซบรรจุถุง



น้ําลําไยสเตอริไลซบรรจุขวดแกว



ไวนลําไย



กาแฟลําไย

1) กําหนดคุณภาพ (PROVISION CONCERNING QUALITY)
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1. คุณภาพขั้นต่ํา (Minimum Requirement)
ทุกชั้นของมาตรฐานลําไยตองมีคุณภาพ ดังตอไปนี้
- ผลลําไยสดทั้งผล
- คุณภาพดี ไมเนาเสีย
- ไมมีความบอบช้ํา และตําหนิที่เห็นเดนชัด
- ปลอดจากศัตรูพืช
- ปลอดจากความเสียหายอันเนื่องมาจากศัตรูพืช
- ปลอดจากความเสียหายเนื่องมาจากอุณหภูมิต่ํา
2. การแบงชั้นคุณภาพ (Classification) แบงเปน 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้
2.1.1 ชั้นพิเศษ (Extra Class) มีคุณภาพดีที่สุด ตรงตามพันธุ ผลตองปราศจากตําหนิ
ยกเวนตําหนิผิวเผินเล็กนอย โดยไมมีผลตอรูปลักษณทั่วไป คุณภาพการเก็บรักษา และ
การจัดเรียงสินคาในภาชนะบรรจุ
2.2.2 ชั้นหนึ่ง (Class I) มีคุณภาพดี ตรงตามพันธุ ผิวมีตําหนิไดเล็กนอยโดยพื้นผิว
ตําหนิรวมตอผลไมเกิน 0.5 ตารางเซนติเมตร ไมมีผลตอรูปลักษณ คุณภาพการเก็บรักษา
และการจัดเรียงสินคาในภาชนะบรรจุ
2.2.3 ชั้นสอง (Class II) ชั้นนี้รวมผลลําไยที่ไมเขาขั้นชั้นที่สูงกวา แตมีคุณภาพขั้นต่ํา
ตามขอ 2.1 พื้นผิวมีตําหนิรวมตอผลไมเกิน 0.5 ตารางเซนติเมตร โดยยังคงคุณภาพการ
เก็บรักษา และการจัดเรียงสินคาในภาชนะบรรจุ
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3. ขอกําหนดเรื่องขนาด (PROVISIONS CONCERNING SIZEING) แบงได 5 ขนาด
ดังนี้
ขนาด

จํานวนผล/กก.
ลําไยชอ

ลําไยผลเดี่ยว

1

นอยกวา 85

นอยกวา 91

2

85 – 94

91 – 100

3

95 – 104

101 – 111

4

105 – 114

112 – 122

5

115 ผลขึ้นไป

123 ผลขึ้นไป

4. ขอกําหนดเกณฑความคลาดเคลือ่ น (ระดับคุณภาพที่รับได) (PROVISION
CONCERNING TOLERANCES)
เกณฑความคลาดเคลือ่ นเรื่องคุณภาพ (QUALITY TOLERANCES)
1. ชั้นพิเศษ ยอมใหมีผลลําไยที่ไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นพิเศษ แตเปนไปตาม
คุณภาพของชั้นหนึ่ง หรือยกเวนวา คุณภาพยังอยูใ นเกณฑความคลาดเคลื่อนของ
คุณภาพชั้นหนึ่งปนมาไดไมเกิน 5% โดยจํานวนหรือน้ําหนัก
2. ชั้นหนึ่ง ยอมใหมีผลลําไยที่ไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นหนึ่ง แตเปนไปตาม
คุณภาพของชั้นสอง หรือยกเวนวา คุณภาพยังอยูใ นเกณฑความคลาดเคลื่อนของ
คุณภาพชั้นสองปนมาไดไมเกิน 10 % โดยจํานวนหรือน้ําหนัก
3. ชั้นสอง ยอมใหมีผลลําไยที่ไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นสอง หรือไมไดคุณภาพขั้น
ต่ําปนมาได 10 % โดยไมมีผลเนาเสียจนไมเหมาะตอการบริโภค
เกณฑความคลาดเคลือ่ นเรื่องขนาด (SIZE TOLERANCES)
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ยอมใหลําไยทุกชั้นมีขนาดที่ใหญ หรือเล็กกวาในชั้นถัดไปหนึ่งชั้น ปนมาไดไมเกิน 20 %
สําหรับลําไยขายเปนชอ ไมเกิน 10% สําหรับลําไยที่ขายเปนผลเดี่ยว โดยจํานวนหรือ
น้ําหนัก
5. ขอกําหนดเรื่องการจัดเรียง ( PROVISIONS CONCERNING PRESENTATION)
1. ความสม่ําเสมอ (Uniformity) ลําไยที่บรรจุในแตละภาชนะตองเปนพันธุเดียวกัน
คุณภาพและขนาดตองสม่ําเสมอ สวนของผลที่มองเห็นในภาชนะตองเปนตัวแทนของ
ทั้งหมด
2.การบรรจุหีบหอ (Packaging) ภาชนะบรรจุสามารถเก็บรักษาลําไยไดเปนอยางดี วัสดุ
ที่ใชในการบรรจุตองสะอาดและมีคุณภาพ การปดฉลากตองใชหมึกพิมพหรือกาวที่ไรพิษ
3. รายละเอียดบรรจุภณ
ั ฑ (Description of Containers) ตองมีคุณภาพ ถูกอนามัย
ถายเทอากาศได มีคุณสมบัติทนทานตอการขนสง ปราศจากกลิ่น และวัตถุแปลกปลอม
4. การจัดเรียง (Presentation) ตองมีการจัดเรียงในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังตอไปนี้
ลําไยผลเดียว ตองเหลือขั้วไวประมาณ 5 มิลลิเมตร
- ลําไยชอ ตองมีผลติดอยูไมต่ํากวา 3 ผล
ความยาวชอตองไมเกิน 15 เซนติเมตร
อนุญาตใหมีผลรวงระหวางการขนสงไดไมเกิน 10 % โดยจํานวน หรือน้ําหนักของแตละ
บรรจุภัณฑ
5. เครื่องหมายหรือฉลาก (Marking or Labelling)
บรรจุภัณฑสําหรับผูบริโภคสุดทาย (Consumer Packages)
- ใหปดฉลากเพื่อแจงชื่อลําไย ชื่อพันธุ - ขอมูลผูจําหนาย ระบุชื่อ ที่อยู ประเทศ ของผู
จําหนายและผูบรรจุ - ระบุปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดในเนื้อลําไย เปนมิลลิกรัม/กิโลกรัม
ถาลําไยนั้น ๆรมดวยซัลเฟอรไดออกไซด
บรรจุภัณฑสําหรับขายสง ตองประกอบดวยขอความตอไปนี้
- ตองระบุชื่อ ที่อยูของผูขายสง ผูบรรจุ และหมายเลขรหัสสินคา
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- ใหปดชื่อลําไย ชื่อพันธุลําไย
- ตองระบุประเทศไทย จังหวัดแหลงผลิตในประเทศ
- ขอมูลเชิงพาณิชย ชั้นคุณภาพ ขนาด น้ําหนัก
- เครื่องหมายการตรวจสอบทางราชการ
ระบุปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดในเนื้อลําไย เปนมิลลิกรัม/กิโลกรัม ถาลําไยนั้น ๆ
รมดวยซัลเฟอรไดออกไซด
6. สารปนเปอน(Contaminants)
สารพิษตกคาง AZINPHOS-METHYL ไมเกิน 1 มิลลิกรัม / กิโลกรัม สาร
DICOFOL ไมเกิน 5 มิลลิกรัม / กิโลกรัม
7.วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additives)
ลําไยที่ผานการรมดวยซัลเฟอรไดออกไซด
มิลลิกรัม/กิโลกรัม

มีซัลเฟอรไดออกไซดไดไมเกิน 10

8. สุขลักษณะ (Hygiene) ปฏิบัติที่ถูกตองทางการเกษตร (GAP)
9. เกณฑการวิเคราะห ซัลเฟอรไดออกไซด
ใชวิเคราะหตาม
AOAC 990.28, 16 Edition, 1995 AZINPHOSMETHYL
DICOFOL Modified ของ Luke และคณะ
10. เกณฑการชักตัวอยาง
ซัลเฟอรไดออกไซด AZINPHOS-METHYL และ DICOFOL ชักตัวอยางโดยใช
วิธีการสุม (random sampling)

5. สับปะรด
สับปะรดเปนพืชที่มีความสําคัญในอุตสาหกรรมเกษตร นอกจากจะนิยมบริโภค
สดแลวยังสามารถแปรรูปเปนผลิตภัณฑไดหลายชนิด เชน สับปะรดกระปอง น้ําสับปะรด
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ปญหาของพืช
- ผลผลิตตอไรต่ํา
- ตนทุนการผลิตสูง
- การกระจายตัวของผลผลิตไมสม่ําเสมอ ทําใหราคาผลผลิตไมมีเสถียรภาพ โดยผลผลิต
ออกสูตลาดมากใน 2 ชวงฤดู คือ ชวงเดือนเมษายน – มิถุนายน และเดือนพฤศจิกายน –
มกราคม
- คุณภาพผลผลิตบางสวนไมไดมาตรฐานของโรงงาน เชน การตกคางของสารไนเตรท
เกินระดับมาตรฐาน (25 ppm) ผลแกน และอาการไสสีน้ําตาล
- พันธุปลูก มีการพัฒนาพันธุนอยมาก มีการเสื่อมคุณลักษณะอันเนื่องมาจากการกลาย
พันธุ หรือการเสื่อมถอยทางพันธุกรรม
ความไมสมดุลกันระหวางการผลิต ในภาคการเกษตรและการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรม และการขายตัดราคาสินคากันในตางประเทศ
การผลิตและการตลาด
ผลผลิตสับปะรดโลกป 2544 มีปริมาณ 13,568,000 ตัน ประเทศไทยผลิตไดมาก
ที่สุด โดยในป พ.ศ. 2544 ผลิตได 1,979,000 ตน คิดเปนรอยละ 14.70 ของผลผลิต
สับปะรดรวมทั้งโลก ประเทศผูผลิตที่สําคัญรองลงมาไดแก ฟลิปปนส บราซิล จีน อินเดีย
ไนจีเรีย ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.13 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตสับปะรดตอไร ของประเทศผูผลิตที่
สําคัญ พ.ศ. 2542 - 2544
ประเทศ

เนื้อที่เก็บเกี่ยว
(1,000 ไร)

ผลผลิต (1,000 ตัน)

ผลผลิตตอไร (กก.)

2542 2543 2544 2542 2543 2544 2542 2543 2544
รวมทั้งโลก

4,495 4,650 4,536 13,651 13,668 13,568 3,037 2,940 2,991

ไทย

607 611 552 2,372 2,248 1,979 3,908 3,683 3,582

ฟลิปปนส

234 272 250 1,530 1,524 1,500 6,538 5,603 6,000

บราซิล

356 348 371 1,477 1,293 1,442 4,149 3,716 3,887

จีน

271 297 236 1,231 1,328 1,365 4,542 4,471 5784

อินเดีย

464 464 464 1,006 1,006 1,006 2,168 2,168 2168

ไนจีเรีย

719 719 719

881

881

881 1,225 1,225 1,225

เม็กซิโก

72

75

78

504

519

535 7,000 6,920 6,859

คอสตาริกา

63

78

75

480

475

475 7,619 6,090 6,333

โคลัมเบีย

59

53

56

388

338

360 6,576 6,377 6,429

สหรัฐอเมริกา

53

53

53

319

319

319 6,018 6,018 6,018

อื่น ๆ

1,597 1,680 1,682 3,463 3,737 3,706 2,168 2,224 2,203

ที่มา : ประเทศไทย, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประเทศอื่น, องคการอาหารและ
เกษตรแหงสหประชาชาติ
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ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกในป 2544 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 552,456 ไร ผลผลิต
สับปะรด 1,978,882 เมตริกตัน (สถิติการเพาะปลูกสับปะรด) แหลงผลิตที่สําคัญไดแก
ประจวบคีรีขันธ รองลงมาไดแก ระยอง เพชรบุรี และชลบุรี
ตารางที่ 4.14 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตสับปะรดตอไร ราคาและมูลคาของผลผลิต
ตามราคาที่เกษตรกรขายได พ.ศ. 2537-2544
ราคาที่ มูลคาของผลผลิตตาม
ป เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิต/ไร เกษตรกร
ราคาที่เกษตรกรขายได
เพาะปลูก
(ไร)
(ตัน) (กิโลกรัม)
(บาท/กก.)
(ลานบาท)
2537

621,000

2,370,000

3,820

1.48

3,508

2538

566,000

2,088,000

3,691

2.01

4,197

2539

521,000

1,987,000

3,814

2.83

5,623

2540

529,000

2,083,000

3,936

3.33

6,936

2541

512,000

1,786,000

3,491

5.24

9,359

2542

606,883

2,371,790

3,908

1.77

4,198

2543

610,552

2,248,375

3,683

1.10

2,473

2544

552,456

1,978,882

3,582

2.05

4,057

ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผลผลิตสับปะรด ในงานวิจัยจํานวน 2 พันธุ มีผลผลิตอยูระหวาง 5,600-8,800
กิโลกรัมตอไร ผลผลิตของเกษตรกรเฉลี่ยอยูระหวาง 3,582-3,750 กิโลกรัมตอไร
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ตารางที่ 4.15 พันธุสับปะรด ผลผลิตเฉลี่ย และแหลงปลูก
พันธุสับปะรด ผลผลิตเฉลี่ยทาง ผลผลิตเฉลี่ย
ของ
วิชาการ*
เกษตรกร**
(กก./ไร)
(กก./ไร)
ปตตาเวีย

8,800

3,582

ตราดสีทอง

5,600

3,750

แหลงปลูก

เพชรบุรี ประจวบฯ ชุมพร
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
ตราด กาญจนบุรี ราชบุรี
ลําปาง อุทัยธานี หนองคาย
นครพนม
ตราด

ปลูก 4,500ตน/ไร ปลูก 3,000

เฉลี่ย

นน.ผล 1-1.5 กก.

ตน/ไร

7,200

3,666

ที่มา : *ขอมูลงานคนควาวิจัย สถาบันวิจัยพืชสวน
**สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

การสงออก
ในป พ.ศ. 2542 ไทยสามารถสงออกผลิตภัณฑสับปะรด 595,857 ตัน มีมูลคา
16,166.2 ลานบาท ปริมาณการสงออกคาดวามีแนวโนมสูงขึ้นเล็กนอย เนื่องจากคุณภาพ
ของผลิตภัณฑโดยเฉพาะสับปะรดกระปองและน้ําสับปะรด เปนที่ตองการของตลาดโลก
รวมทั้งการเปดตลาดตามขอผูกพัน
WTO
จะทําใหไทยสามารถสงออกไดเพิ่มขึ้น
เนื่องจากประเทศที่มีการตั้งกําแพงภาษีนําเขาสูงจะตองลดอัตราภาษีลง
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ตารางที่ 4.16 ปริมาณและมูลคาการสงออกผลิตภัณฑสับปะรด ป 2538-2542 ปริมาณ :
เมตริกตัน มูลคา : ลานบาท
ชนิด

ป 2538

ป 2539

ป 2540

ป 2541

ป 2542

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา

สับปะรด 383,990 5,763 346,925 5,610 279,513 5,902 226,355 6,925.0 475,404 11,432
บรรจุภาชนะ
อัดลม
น้ําสับปะรด 102,367 2,348 83,943 2,988 62,182 2,215 68,678 2,445.3 101,530 3,870
กระปอง
สับปะรดทํา 11,015 449 11,206 520.0 10,716 557 11,567 718.2 11,732 610
ไวมิให เสีย
โดยใช
น้ําตาล
เงาะลอยแกว 3,323 121 4,260 170.0 3,930 175 4,423 114.3 3,204 142
สอดไส
สับปะรด
สับปะรดแหง
436
5
24
2.1
91
6
20
2.9 158
12
สับปะรดสด
หรือแชเย็น
จนแข็ง
รวม

3,812

64 5,276

92.4 5,817

112

3,510

99.4 3,829

97

504,943 8,751 451,634 9,383 362,249 8,968 314,553 10,305.1 595,857 16,166

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

********************************
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