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จากใจผู้จดัท า 
 

ฉบบัสุดทา้ยของปีน้ีขอน าเสนอ  
สถานการณ์การส่งออกเมล็ดพนัธ์ุควบคุมในช่วงปี 2556 – 2560 ซ่ึงเป็นการน าขอ้มูลจาก ฝ่ายพนัธ์ุพืช 

สานกัควบคุมพืชและวสัดุเกษตร กรมวชิาการเกษตร มาสรุปใหเ้ห็นภาพการส่งออกเมล็ดพนัธ์ุของไทยให้ชดัเจน
ยิง่ข้ึน อยา่งไรก็ดี มีอยา่งนอ้ย  2 ประเด็นท่ีตอ้งการค าอธิบาย คือ 

1. มูลค่าการส่งออกเมล็ดพนัธ์ุมะเขือเทศ ในปี 2560 มีค่าสูงมาก โดยมีมูลค่าสูงถึง 5,452.44 ลา้นบาท 
ซ่ึงเม่ือเทียบกบัปีก่อน ๆ ท่ีมีมูลค่าไม่ถึงพนัลา้นบาท 

2. ภาพโดยรวมของการส่งออกเมล็ดพนัธ์ุดูเหมือนวา่จะดูดี เม่ือพิจารณาจากมูลค่าการส่งออกท่ีเพิ่มข้ึน 
จาก 4,965.40 ลา้นบาท ในปี 2556 เป็น 10,925.77 ลา้นบาท ในปี 2560 ซ่ึงคร่ึงหน่ึงมาจากเมล็ดพนัธ์ุ
มะเขือเทศ อนาคตการส่งออกเมล็ดพนัธ์ุจะเป็นอยา่งไร  
 
ท่านใดพออธิบายไดช่้วยใหค้วามกระจ่างดว้ย จกัขอบคุณมาก 

ดร.นิพนธ์ เอ่ียมสุภาษิต 
ผูจ้ดัการสมาคมเมล็ดพนัธ์ุแห่งประเทศไทย 

 

 
 

ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
 

คณะกรรมการแกไ้ขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชท่ีมีความเส่ียงสูง ส านกังานปลดัส านกั
นายกรัฐมนตรี ไดส่้งผลการวินิจฉัยและขอ้เสนอแนะของผูต้รวจการแผ่นดินท่ีเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาการใช้
สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชท่ีมีความเส่ียงสูง และ ขอ้สรุปจาก วช ซ่ึงเป็นขอ้สรุปขอ้มูลทางวิชาการเก่ียวกบัการ
ใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชท่ีมีความเส่ียงสูง (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต) มาเพื่อทราบ ทั้งน้ี
สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลและเอกสาร ตาม QR Code หรือ URL ดงัภาพ 
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สถานการณ์การส่งออกเมลด็พนัธ์ุควบคุมในช่วงปี 2556 – 2560 
รายงานโดย ดร.นิพนธ์ เอีย่มสุภาษิต  

ผู้จัดการสมาคมเมลด็พนัธ์ุแห่งประเทศไทย 

ขอ้มูลท่ีใช้ในการรายงานคร้ังน้ี ได้มาจาก ฝ่ายพนัธ์ุพืช สานกัควบคุมพืชและวสัดุเกษตร กรมวิชาการ
เกษตร เป็นขอ้มูลการส่งออกเมล็ดพนัธ์ุควบคุมระหว่างปี 2556 – 2560 ซ่ึงเป็นขอ้มูลปริมาณ (ตนั) และ มูลค่า 
(ลา้นบาท) ท่ีส่งออก  

ขอเร่ิมตน้ท่ีจ  านวนชนิดพืชท่ีส่งออกเมล็ดพนัธ์ุ ในปี 2560 ส่งออก 40 ชนิดพืช ซ่ึงไม่ต่างจากปี 2556 ท่ี
ส่งออก 41 ชนิดพืช อยา่งไรก็ดี จ  านวนชนิดพืชท่ีส่งออกเมล็ดพนัธ์ุในแต่ละปีจะแตกต่างกนั ดงัแสดงในภาพท่ี 1 
ซ่ึงโดยเฉล่ียแลว้จะส่งออกเมล็ดพนัธ์ุประมาณ 38 ชนิดพืช 

 

ภาพที ่1 จ านวนชนิดพืชท่ีส่งออกเมล็ดพนัธ์ุในระหวา่งปี 2556 – 2560 

ปริมาณเมล็ดพนัธ์ุท่ีส่งออกจะแตกต่างกนัไปในแต่ละปี โดยปี 2559 เป็นปีท่ีมีปริมาณเมล็ดพนัธ์ุส่งออก
ต ่าสุด คือ 20,948.04 ตนั ในขณะท่ีปี 2557 มีปริมาณเมล็ดพนัธ์ุส่งออกสูงสุด คือ 33,405.77 ตนั ส าหรับปีล่าสุด คือ
ปี 2560 มีปริมาณเมล็ดพนัธ์ุส่งออกเพียง 25,849.26 ตนั และเม่ือพิจารณาแนวโนม้จากสมการเส้นตรง ดูเหมือนวา่
จะมีแนวโน้มในทางลดลง อยา่งไรก็ดี เม่ือพิจารณาจากค่า R-Squared ท่ีได ้มีค่าต ่ามาก ซ่ึงสรุปไดว้่า ค่าท่ีไดไ้ม่
สามารถน ามาใชอ้ธิบายแนวโนม้ท่ีจะลดลงได ้ดงัภาพท่ี 2 

ส าหรับมูลค่าเมล็ดพนัธ์ุท่ีไดจ้ากการส่งออก ก็จะแตกต่างกนัไปในแต่ละปีเช่นกนั โดยในปี 2556 มีมูลค่า
เมล็ดพนัธ์ุท่ีส่งออกอยูท่ี่ 4,965.40 ลา้นบาท และในปี 2560 มูลค่าเมล็ดพนัธ์ุท่ีส่งออกอยูท่ี่ 10,925.77 ลา้นบาท ซ่ึง
เพิ่มข้ึนถึง 1 เท่าตวั ซ่ึงเม่ือพิจารณาแนวโนม้จากสมการเส้นตรง พอจะมองเห็นวา่มูลค่าเมล็ดพนัธ์ุท่ีส่งออกมีแนว
โนน้ท่ีเพิ่มข้ึน แมว้า่ ค่า R-Squared จะไม่สูงมากก็ตาม ดงัภาพท่ี 2 
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ภาพที ่2 ปริมาณและมูลค่าเมล็ดพนัธ์ุท่ีส่งออกระหวา่งปี 2556 – 2560 

จากจ านวนชนิดพืชท่ีส่งออกเมล็ดพนัธ์ุในแต่ละปี ในช่วงปี 2556 – 2560 พบว่ามีเพียง 29 ชนิดพืชท่ี
ส่งออกเมล็ดพนัธ์ุทุกปี ไดแ้ก่ มะเขือเทศ ขา้วโพด พริก แตงโม แตงกวา ขา้วโพดหวาน ทานตะวนั มะระจีน 
ผกับุ้งจีน กะหล ่าปลี ถั่วฝักยาว มะละกอ บวบเหล่ียม ผกักาดเขียว มะระข้ีนก กะหล ่าดอก มะเขือยาว ผกัชี 
ผกักาดหอม ผกักาดกวางตุง้ ผกักาดหวั ถัว่เขียว มะเขือม่วง ผกักาดขาว แคนตาลูป มะเขือเปราะ ถัว่ลนัเตา คะน้า 
และแฟง  

เม่ือพิจารณาจากขอ้มูลปีล่าสุด คือปี 2560 จะพบว่า มูลค่าการส่งออกเมล็ดพนัธ์ุร้อยละ 92.73 มาจากพืช
เพียง 9 ชนิด คือ มะเขือเทศ ขา้วโพด พริก แตงโม แตงกวา ขา้วโพดหวาน ทานตะวนั มะระจีน และ ผกับุง้จีน แต่ 
ร้อยละ 49.90 มาจากมะเขือเทศ และร้อยละ 19.44 มาจากขา้วโพด ส่วนท่ีเหลือนอกนั้น ร้อยละ7.05 6.48 2.67 2.39 
2.08 1.38 และ 1.33 ไดม้าจากชนิดพืชดงักล่าวขา้งตน้ตามล าดบั 

เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ แมว้า่ปริมาณการส่งออกเมล็ดพนัธ์ุมะเขือเทศ ในระหวา่งปี 2556 – 2560 ของแต่ละปี
จะไม่เท่ากนั แต่ก็มีแนวโนม้วา่จะลดลง ซ่ึงก็ไม่สามารถอธิบายไดด้ว้ยสมการเส้นตรงเช่นกนั (ภาพท่ี 3)  

 

ภาพที ่3 ปริมาณส่งออกเมล็ดพนัธ์ุมะเขือเทศระหวา่งปี 2556 – 2560 

นอกจากน้ี มูลค่าการส่งออกเมล็ดพนัธ์ุมะเขือเทศ ในปี 2560 มีค่าสูงมาก โดยมีมูลค่าสูงถึง 5,452.44 ลา้น



5  

บาท ซ่ึงเม่ือเทียบกบัปีก่อน ๆ ท่ีมีมูลค่าไม่ถึงพนัลา้นบาท (ภาพท่ี 4) หรือถา้คิดเทียบเป็นมูลค่าต่อหน่วยน ้ าหนกั 
จะพบวา่ ปี 2560 เมล็ดพนัธ์ุมะเขือเทศ 1 ตนั จะมีมูลค่าสูงถึง 142.21 ลา้นบาท ในขณะท่ีปีก่อนหนา้น้ี มีมูลค่าอยู่
ระหวา่ง 11.05 - 25.19 ลา้นบาท เท่านั้น 

 

ภาพที ่4 มูลค่าการส่งออกเมล็ดพนัธ์ุมะเขือเทศระหวา่งปี 2556 – 2560 

ส าหรับขา้วโพด ก็เช่นเดียวกนั คือ ปริมาณการส่งออกเมล็ดพนัธ์ุจะแตกต่างกนัไปในแต่ละปี โดยมี
ปริมาณส่งออกสูงสุด 29,023.27 ตนั ในปี 2557 แต่ลดลงเหลือเพียง 21,843.82 ตนัในปี 2560 ซ่ึงมีทิศทางท่ีลดลง 
แมว้า่จะไม่สามารถอธิบายไดด้ว้ยสมการเส้นตรงเช่นกนั (ภาพท่ี 5) 

 

ภาพที ่5 ปริมาณส่งออกเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพด ระหวา่งปี 2556 – 2560 

ส าหรับมูลค่าท่ีไดจ้ากการส่งออกเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพด ดูเหมือนวา่จะสอดคลอ้งกบัปริมาณการส่งออก นัน่ก็
หมายความวา่ ส่งออกในปริมาณมากก็จะมีมูลค่ามาก หรือส่งออกปริมาณนอ้ยก็จะมีมูลค่านอ้ย เม่ือพิจารณาจากค่า
สหสัมพนัธ์ (correlation) พบว่ามีค่าค่อนขา้งสูง คือ 0.90 และมีทิศทางท่ีลดลง เช่นเดียวกบัปริมาณการส่งออก 
(ภาพท่ี 6) และเม่ือคิดเทียบเป็นมูลค่าต่อหน่วยน ้ าหนกั จะพบวา่ เมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดจะมีมูลค่าอยู่ระหวา่ง 0.08 – 
0.10 ลา้นบาทต่อ 1 ตนั 
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ภาพที ่6 มูลค่าการส่งออกเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดระหวา่งปี 2556 – 2560 

กล่าวโดยสรุป  
1. ภาพโดยรวมของการส่งออกเมล็ดพนัธ์ุดูเหมือนวา่จะดูดี เม่ือพิจารณาจากมูลค่าการส่งออกท่ีเพิ่มข้ึน 

จาก 4,965.40 ลา้นบาท ในปี 2556 เป็น 10,925.77 ลา้นบาท ในปี 2560  
2. แต่มูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนในปี 2560 น่าจะเป็นผลมาจากมูลค่าการส่งออกเมล็ดพนัธ์ุมะเขือเทศท่ีเพิ่มข้ึนเป็น 

5,452.44 ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือเทียบกบัปีก่อน ๆ ท่ีมีมูลค่าไม่ถึงพนัลา้นบาท 
3. อนาคตของการส่งออกเมล็ดพนัธ์ุคงตอ้งมองหนทางใหม่ ๆ เพื่อคงไวใ้นระดบั หม่ืนลา้นบาทต่อปี ซ่ึง

คงตอ้งร่วมมือกนัอยา่งจริงจงั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


