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มีอะไรบ้ างในฉบับนี้
 จากใจผูจ้ ดั ทา
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 สถานการณ์การส่ งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมในช่วงปี 2556 – 2560
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จากใจผู้จดั ทา
ฉบับสุ ดท้ายของปี นี้ขอนาเสนอ
สถานการณ์การส่ งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมในช่วงปี 2556 – 2560 ซึ่ งเป็ นการนาข้อมูลจาก ฝ่ ายพันธุ์พืช
สานักควบคุมพืชและวัสดุเกษตร กรมวิชาการเกษตร มาสรุ ปให้เห็นภาพการส่ งออกเมล็ดพันธุ์ของไทยให้ชดั เจน
ยิง่ ขึ้น อย่างไรก็ดี มีอย่างน้อย 2 ประเด็นที่ตอ้ งการคาอธิ บาย คือ
1. มูลค่าการส่ งออกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ ในปี 2560 มีค่าสู งมาก โดยมีมูลค่าสู งถึง 5,452.44 ล้านบาท
ซึ่ งเมื่อเทียบกับปี ก่อน ๆ ที่มีมูลค่าไม่ถึงพันล้านบาท
2. ภาพโดยรวมของการส่ งออกเมล็ดพันธุ์ดูเหมือนว่าจะดูดี เมื่อพิจารณาจากมูลค่าการส่ งออกที่เพิ่มขึ้น
จาก 4,965.40 ล้านบาท ในปี 2556 เป็ น 10,925.77 ล้านบาท ในปี 2560 ซึ่งครึ่ งหนึ่งมาจากเมล็ดพันธุ์
มะเขือเทศ อนาคตการส่ งออกเมล็ดพันธุ์จะเป็ นอย่างไร
ท่านใดพออธิ บายได้ช่วยให้ความกระจ่างด้วย จักขอบคุณมาก
ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุ ภาษิต
ผูจ้ ดั การสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่ งประเทศไทย

ข่ าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการแก้ไขปั ญหาการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรู พืชที่มีความเสี่ ยงสู ง สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี ได้ส่งผลการวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผูต้ รวจการแผ่นดิ นที่เกี่ ยวกับการแก้ไขปั ญหาการใช้
สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรู พืชที่มีความเสี่ ยงสู ง และ ข้อสรุ ปจาก วช ซึ่ งเป็ นข้อสรุ ปข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการ
ใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรู พืชที่มีความเสี่ ยงสู ง (พาราควอต คลอร์ ไพริ ฟอส และไกลโฟเซต) มาเพื่อทราบ ทั้งนี้
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลและเอกสาร ตาม QR Code หรื อ URL ดังภาพ
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สถานการณ์ การส่ งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมในช่ วงปี 2556 – 2560
รายงานโดย ดร.นิพนธ์ เอีย่ มสุ ภาษิต
ผู้จัดการสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่ งประเทศไทย
ข้อมูลที่ ใช้ในการรายงานครั้ งนี้ ได้มาจาก ฝ่ ายพันธุ์พืช สานักควบคุมพืชและวัสดุ เกษตร กรมวิชาการ
เกษตร เป็ นข้อมูลการส่ งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมระหว่างปี 2556 – 2560 ซึ่ งเป็ นข้อมูลปริ มาณ (ตัน) และ มูลค่า
(ล้านบาท) ที่ส่งออก
ขอเริ่ มต้นที่จานวนชนิ ดพืชที่ส่งออกเมล็ดพันธุ์ ในปี 2560 ส่ งออก 40 ชนิ ดพืช ซึ่ งไม่ต่างจากปี 2556 ที่
ส่ งออก 41 ชนิ ดพืช อย่างไรก็ดี จานวนชนิ ดพืชที่ส่งออกเมล็ดพันธุ์ในแต่ละปี จะแตกต่างกัน ดังแสดงในภาพที่ 1
ซึ่ งโดยเฉลี่ยแล้วจะส่ งออกเมล็ดพันธุ์ประมาณ 38 ชนิดพืช

ภาพที่ 1 จานวนชนิดพืชที่ส่งออกเมล็ดพันธุ์ในระหว่างปี 2556 – 2560
ปริ มาณเมล็ดพันธุ์ที่ส่งออกจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี โดยปี 2559 เป็ นปี ที่มีปริ มาณเมล็ดพันธุ์ส่งออก
ต่าสุ ด คือ 20,948.04 ตัน ในขณะที่ปี 2557 มีปริ มาณเมล็ดพันธุ์ส่งออกสู งสุ ด คือ 33,405.77 ตัน สาหรับปี ล่าสุ ด คือ
ปี 2560 มีปริ มาณเมล็ดพันธุ์ส่งออกเพียง 25,849.26 ตัน และเมื่อพิจารณาแนวโน้มจากสมการเส้นตรง ดูเหมือนว่า
จะมีแนวโน้มในทางลดลง อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากค่า R-Squared ที่ได้ มีค่าต่ ามาก ซึ่ งสรุ ปได้ว่า ค่าที่ได้ไม่
สามารถนามาใช้อธิบายแนวโน้มที่จะลดลงได้ ดังภาพที่ 2
สาหรับมูลค่าเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการส่ งออก ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละปี เช่นกัน โดยในปี 2556 มีมูลค่า
เมล็ดพันธุ์ที่ส่งออกอยูท่ ี่ 4,965.40 ล้านบาท และในปี 2560 มูลค่าเมล็ดพันธุ์ที่ส่งออกอยูท่ ี่ 10,925.77 ล้านบาท ซึ่ ง
เพิ่มขึ้นถึง 1 เท่าตัว ซึ่ งเมื่อพิจารณาแนวโน้มจากสมการเส้นตรง พอจะมองเห็นว่ามูลค่าเมล็ดพันธุ์ที่ส่งออกมีแนว
โน้นที่เพิม่ ขึ้น แม้วา่ ค่า R-Squared จะไม่สูงมากก็ตาม ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ปริ มาณและมูลค่าเมล็ดพันธุ์ที่ส่งออกระหว่างปี 2556 – 2560
จากจานวนชนิ ดพืชที่ส่งออกเมล็ดพันธุ์ในแต่ละปี ในช่วงปี 2556 – 2560 พบว่ามีเพียง 29 ชนิ ดพืชที่
ส่ งออกเมล็ดพันธุ์ ทุกปี ได้แก่ มะเขือเทศ ข้าวโพด พริ ก แตงโม แตงกวา ข้าวโพดหวาน ทานตะวัน มะระจีน
ผัก บุ ้ง จี น กะหล่ า ปลี ถั่วฝั ก ยาว มะละกอ บวบเหลี่ ย ม ผัก กาดเขี ย ว มะระขี้ น ก กะหล่ า ดอก มะเขื อยาว ผัก ชี
ผักกาดหอม ผักกาดกวางตุง้ ผักกาดหัว ถัว่ เขียว มะเขือม่วง ผักกาดขาว แคนตาลูป มะเขือเปราะ ถัว่ ลันเตา คะน้า
และแฟง
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลปี ล่าสุ ด คือปี 2560 จะพบว่า มูลค่าการส่ งออกเมล็ดพันธุ์ร้อยละ 92.73 มาจากพืช
เพียง 9 ชนิด คือ มะเขือเทศ ข้าวโพด พริ ก แตงโม แตงกวา ข้าวโพดหวาน ทานตะวัน มะระจีน และ ผักบุง้ จีน แต่
ร้อยละ 49.90 มาจากมะเขือเทศ และร้อยละ 19.44 มาจากข้าวโพด ส่ วนที่เหลือนอกนั้น ร้อยละ7.05 6.48 2.67 2.39
2.08 1.38 และ 1.33 ได้มาจากชนิดพืชดังกล่าวข้างต้นตามลาดับ
เป็ นที่น่าสังเกตว่า แม้วา่ ปริ มาณการส่ งออกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ ในระหว่างปี 2556 – 2560 ของแต่ละปี
จะไม่เท่ากัน แต่ก็มีแนวโน้มว่าจะลดลง ซึ่ งก็ไม่สามารถอธิ บายได้ดว้ ยสมการเส้นตรงเช่นกัน (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 ปริ มาณส่ งออกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศระหว่างปี 2556 – 2560
นอกจากนี้ มูลค่าการส่ งออกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ ในปี 2560 มีค่าสู งมาก โดยมีมูลค่าสู งถึง 5,452.44 ล้าน
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บาท ซึ่ งเมื่อเทียบกับปี ก่อน ๆ ที่มีมูลค่าไม่ถึงพันล้านบาท (ภาพที่ 4) หรื อถ้าคิดเทียบเป็ นมูลค่าต่อหน่วยน้ าหนัก
จะพบว่า ปี 2560 เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ 1 ตัน จะมีมูลค่าสู งถึง 142.21 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนหน้านี้ มีมูลค่าอยู่
ระหว่าง 11.05 - 25.19 ล้านบาท เท่านั้น

ภาพที่ 4 มูลค่าการส่ งออกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศระหว่างปี 2556 – 2560
สาหรับข้าวโพด ก็เช่นเดียวกัน คือ ปริ มาณการส่ งออกเมล็ดพันธุ์จะแตกต่างกันไปในแต่ละปี โดยมี
ปริ มาณส่ งออกสู งสุ ด 29,023.27 ตัน ในปี 2557 แต่ลดลงเหลือเพียง 21,843.82 ตันในปี 2560 ซึ่งมีทิศทางที่ลดลง
แม้วา่ จะไม่สามารถอธิ บายได้ดว้ ยสมการเส้นตรงเช่นกัน (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 ปริ มาณส่ งออกเมล็ดพันธุ์ขา้ วโพด ระหว่างปี 2556 – 2560
สาหรับมูลค่าที่ได้จากการส่ งออกเมล็ดพันธุ์ขา้ วโพด ดูเหมือนว่าจะสอดคล้องกับปริ มาณการส่ งออก นัน่ ก็
หมายความว่า ส่ งออกในปริ มาณมากก็จะมีมูลค่ามาก หรื อส่ งออกปริ มาณน้อยก็จะมีมูลค่าน้อย เมื่อพิจารณาจากค่า
สหสัมพันธ์ (correlation) พบว่ามีค่าค่อนข้างสู ง คือ 0.90 และมีทิศทางที่ลดลง เช่ นเดี ยวกับปริ มาณการส่ งออก
(ภาพที่ 6) และเมื่อคิดเทียบเป็ นมูลค่าต่อหน่วยน้ าหนัก จะพบว่า เมล็ดพันธุ์ขา้ วโพดจะมีมูลค่าอยู่ระหว่าง 0.08 –
0.10 ล้านบาทต่อ 1 ตัน
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ภาพที่ 6 มูลค่าการส่ งออกเมล็ดพันธุ์ขา้ วโพดระหว่างปี 2556 – 2560
กล่ าวโดยสรุ ป
1. ภาพโดยรวมของการส่ งออกเมล็ดพันธุ์ดูเหมือนว่าจะดูดี เมื่อพิจารณาจากมูลค่าการส่ งออกที่เพิ่มขึ้น
จาก 4,965.40 ล้านบาท ในปี 2556 เป็ น 10,925.77 ล้านบาท ในปี 2560
2. แต่มูลค่าที่เพิม่ ขึ้นในปี 2560 น่าจะเป็ นผลมาจากมูลค่าการส่ งออกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่เพิม่ ขึ้นเป็ น
5,452.44 ล้านบาท ซึ่ งเมื่อเทียบกับปี ก่อน ๆ ที่มีมูลค่าไม่ถึงพันล้านบาท
3. อนาคตของการส่ งออกเมล็ดพันธุ์คงต้องมองหนทางใหม่ ๆ เพื่อคงไว้ในระดับ หมื่นล้านบาทต่อปี ซึ่ ง
คงต้องร่ วมมือกันอย่างจริ งจัง
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