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จากใจผู้จดัทํา 
ในปี 2557 เป็นปีที1เริ1มมีการเปลี1ยนแปลงในการออก ข่าวสารเมล็ดพนัธ์ุพืช เป็นการเปลี1ยนแปลงจาก

การออกเป็นสิ1งตีพิมพ ์หรือ Hard Copy ก็เปลี1ยนเป็น Soft Copy ที1ส่งผา่นทาง email ของสมาชิกที1ไดใ้ห ้
email address ไวก้บัสมาคม และในปีนัCน คณะผูจ้ดัทาํสามารถส่งให้สมาชิกไดเ้พียงฉบบัเดียว คือ ปีที1 21 
ฉบบัที1 1 เดือน มกราคม – มีนาคม 2557 เนื1องจากเป็นช่วงเวลาสับเปลี1ยน ซึ1 งยงัไม่สามารถหาจุดลงตวั เวลา
ก็เลยล่วงมาถึงปี 2558 คณะผูจ้ดัทาํจึงคิดวา่ ควรที1จะตอ้งรีบจดัทาํข่าวสารเมล็ดพนัธ์ุพืช เพื1อไม่ให้ขาดตอน
นานจนสมาชิกลืมวา่ ยงัมีขา่วสารเมล็ดพนัธ์ุพืชอยูอี่กหรือ 

 

ดงันัCนจึงไดจ้ดัทาํฉบบันีC ขึCน และเพื1อใหส้อดคลอ้งกบัปีที1ออก คณะผูจ้ดั กเ็ลยถือวา่ ในปี 2557 ไดอ้อก
ข่าวสารเมล็ดพนัธ์ุพืชเพียงฉบบัเดียว แล้วมาเริ1มตน้ใหม่สําหรับปี 2558 คณะผูจ้ดั จะจดัทาํให้ครบตาม
จาํนวนฉบบัที1ตัCงเป้าไว ้คือ ปีละ 4 ฉบบั หวงัวา่สมาชิกทุกทา่นคงจะไมทิ่Cงสมาคมไปนะครับ 

 

ฉบบันีCนาํเรื1อง สถานการณ์การส่งออกเมล็ดพนัธ์ุพืชไทยปี 2556 ซึ1 งถอดมาจากขอ้มูลที1รวบรวมและ
เผยแพร่โดย สํานักควบคุมพืชและวตัถุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เพื1อแสดงให้เห็นว่า เมล็ดพนัธ์ุที1
ส่งออกจากประเทศไทยนัCนไปที1ใดกนับา้ง และเนน้ที1สถานการณ์การส่งออกเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดเลีC ยงสัตว ์
และอนาคต กล็องอ่านดูนะครับ หากมีคาํแนะนาํใดๆ สมาคมยนิดีรับไวพ้ิจารณาครับ 

ดร.นิพนธ์ เอี1ยมสุภาษิต 
ผูจ้ดัการสมาคมเมล็ดพนัธ์ุแห่งประเทศไทย 

 

 

ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
ข่าวแรกคือ สาขาพืชร่วมกบัสมาคมเมล็ดพนัธ์ุแห่งประเทศไทย จดัการประชุมโต๊ะกลม เพื1อระดม

ความคิดเรื1อง วิกฤตการณ์ขาดแคลนเมล็ดพนัธ์ุ วิกฤติการเกษตรไทย ใครจะแก?้ ในวนัศุกร์ที1 6 กุมภาพนัธ์ 
2558 เวลา 13.30 – 17.00 น ณ ห้องรวงขา้ว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
กรุงเทพฯ  

 

ข่าวที1สองคือสมาคมร่วมกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา จดัการประชุมทางวิชาการ
เมล็ดพนัธ์ุพืชแห่งชาติ ครัC งที1 12 ระหวา่งวนัที1 9 – 11 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเวียงลคอร จงัหวดัลาํปาง 
ขอให้สมาชิกทุกท่าน ได้เตรียมตวั เตรียมใจ ไปพบปะกนัอีกครัC ง และขอให้ติดตามรายละเอียด ความ
คืบหนา้ของการประชุม ไดท้าง ข่าวสารเมล็ดพนัธ์ุพืช และ เวบ็ไซทส์มาคม www.seed.or.th หรือสอบถาม
มาที1สมาคมโดยตรง 
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สถานการณ์การส่งออกเมล็ดพันธ์ุพืชไทยปี 2556 
ดร.นิพนธ์ เอี"ยมสุภาษิต ผู้จัดการสมาคมเมล็ดพันธ์ุแห่งประเทศไทย 

 

 

ในปี 2556 ประเทศไทยส่งออกเมล็ดพนัธุ์พืช จํานวน 37 ชนิดพืช ประกอบด้วย กระเจี)ยบเขียว 
กะหลํ,าดอก กะหลํ,าปลี ข้าวโพด ข้าวโพดหวาน คะน้า แคนตาลปู แตงกวา แตงโม แตงร้าน ถั,วฝักยาว ถั,ว
ลนัเตา ถั,วเหลืองทานตะวนั บรอคโคลี บวบเหลี,ยม ผกักาดขาว ผกักาดกวางตุ้ง ผกักาดเขียว ผกักาดหอม 
ปาล์มนํ 5ามัน ผกักาดหวั ผักชี ผกับุ้ งจีน พริก ฟัก/แฟง ฟักทองแฟง มะเขือเทศ มะเขือเปราะ มะเขือม่วง 
มะเขือยาว มะระ มะระขี 5นกมะระจีน มะละกอ และเมล่อน ในปริมาณทั 5งหมด 24,402,574.52 กิโลกรัม 
หรือประมาณ 24,402 ตนั คิดเป็นมลูค่าการส่งออก หรือ มูลค่าของรายได้จากการจําหน่ายเมล็ดพนัธุ์เข้า
ประเทศ เท่ากบั 4,965,396,235.13 บาท หรือประมาณเกือบ 5,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.39 (สํานกั
ควบคมุพืชและวสัดกุารเกษตร, 2557) เมื,อเทียบกบัมลูคา่ส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภณัฑ์ ปี 2556 ที,มี
มลูคา่เท่ากบั 1,268,217 ล้านบาท (สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) นบัว่ายงัมีมลูคา่ที,คอ่นข้างตํ,า
มากเมื,อเทียบกับสินค้าเกษตรหลกัชนิดอื,น เช่น ยางธรรมชาติ มูลค่า 315,159 ล้านบาท หรือข้าวและ
ผลิตภณัฑ์ มลูคา่ 149,733 ล้านบาท  

 

รายได้ทั 5งหมดจากการสง่ออกเมล็ดพนัธุ์พืชดงักลา่วข้างต้น ได้มาจากการส่งออกไปยงั 94 ประเทศ
ทั,วโลก หรือเกือบร้อยละ 50 (47.9) ของ 196 ประเทศทั,วโลก ที,นําเข้าเมล็ดพนัธุ์พืชจากประเทศไทย (วิกิพี
เดีย, 2557) ประเทศที,เป็นลูกค้าสําคัญคือ เวียดนาม โดยมีมูลค่าส่งออกไปยังเวียดนามทั 5งหมด 
1,728,482,708.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.8 จากมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ทั 5งหมด ตามด้วย 
สหรัฐอเมริกา อินเดีย เมียนม่าร์ ฮอลแลนด์ ปากีสถาน จีน ศรีลงักา ญี,ปุ่ น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บงักลาเทศ 
และ อินโดนีเซีย ซึ,งทั 5ง 12 ประเทศดงักล่าว นอกเหนือจากเวียดนาม มีมลูคา่การส่งออกมากกว่า 100 ล้าน
บาท และเทียบเป็นร้อยละ 2.43 – 7.17 จากมลูคา่การสง่ออกเมล็ดพนัธุ์ทั 5งหมด (ตารางที, 1) 

 

เมื,อพิจารณาการนําเข้าเมล็ดพนัธุ์จากประเทศไทยในแตล่ะประเทศที,กล่าวถึงในตารางที, 1 พบว่า 
ร้อยละ 80.1 ของมลูคา่เมล็ดพนัธุ์ที,นําเข้าเวียดนาม เป็นเมล็ดพนัธุ์ข้าวโพด เช่นเดียวกบั เมียนม่าร์ ร้อยละ 
59.1 ปากีสถาน ร้อยละ 56.5 ศรีลงัการ้อยละ 50.2 และอินโดนีเซีย ร้อยละ 49.3 สําหรับ มาเลเซีย ร้อยละ 
63.5 มาจากเมล็ดพนัธุ์ข้าวโพดหวาน ในขณะที,สหรัฐอเมริกา มลูคา่การนําเข้าเมล็ดพนัธุ์ร้อยละ 61.1 มา
จากมะเขือเทศ เช่นเดียวกับ ฮอลแลนด์ ร้อยละ 61.1 จีน ร้อยละ 53.8 และญี,ปุ่ น ร้อยละ 19.2 ส่วนอีก 3 
ประเทศ คือ อินเดีย ร้อยละ 37.3 มาจากเมล็ดพันธุ์แตงโม ฟิลิปปินส์ ร้อยละ 36.4 มาจากเมล็ดพนัธุ์
ถั,วฝักยาว และ บงักลาเทศ ร้อยละ 35.6 มาจากเมล็ดพนัธุ์แตงกวา ที,กล่าวมาทั 5งหมดนั 5นเป็นสดัส่วนมูล
คา่ที,นําเข้าเมล็ดพนัธุ์พืชมากที,สดุในแตล่ะประเทศ  
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ตารางที" 1 มลูคา่การส่งออกเมล็ดพนัธุ์ไปยงัประเทศตา่งๆ 13 อนัดบัแรก และร้อยละเมื,อเทียบกบัมลูค่า
การสง่ออกเมล็ดพนัธุ์ทั 5งหมด 

ประเทศ มูลค่า (บาท) ร้อยละ 

เวียดนาม 1,728,482,708.60 34.81 
สหรัฐอเมริกา 355,800,494.83 7.17 

อินเดีย 348,826,727.70 7.03 
เมียนมา่ร์ 319,732,147.64 6.44 
ฮอลแลนด์ 278,818,019.27 5.62 
ปากีสถาน 238,073,200.79 4.79 

จีน 230,817,493.38 4.65 
ศรีลงักา 198,142,606.85 3.99 
ญี,ปุ่ น 178,154,539.34 3.59 

มาเลเซีย 126,740,457.93 2.55 
ฟิลปิปินส์ 120,849,798.25 2.43 
บงักลาเทศ 107,581,802.00 2.17 
อินโดนีเซีย 101,092,153.82 2.04 

ที"มา: ดดัแปลงจาก สํานกัควบคมุพืชและวสัดกุารเกษตร, 2557 
 

จาก 94 ประเทศ สามารถแบง่ออกเป็น 8 กลุ่ม แยกตามภูมิภาค กลุ่มหรือภูมิภาคที,ที,นําเข้าเมล็ด
พนัธุ์พืชจากไทยที,มีมูลค่ามากที,สุด คือ กลุ่มอาเซียน โดยมีมูลค่ารวมทั 5งหมด 2,581,124,718.83 บาท 
ตามด้วยกลุ่มเอเชีย (ไม่รวมอาเซียน) มีมลูคา่รวมทั 5งหมด 1,497,725,341.90 ซึ,งถ้ารวมมลูคา่ทั 5ง 2 กลุ่ม
เข้าด้วยกัน จะมีมูลค่า คิดเป็นร้อยละ 82.1 ของมูลค่าส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชของไทยทั 5งหมด มูลค่าการ
นําเข้าของกลุม่หรือภมูิภาคอื,นๆ แสดงในภาพที, 1  

 
ภาพที" 1 มลูคา่การนําเข้าเมล็ดพนัธุ์พืชจากประเทศไทยแยกตามภมูิภาค ในปี 2556 
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เมื,อพิจารณาเฉพาะในอาเซียน มลูคา่การส่งออกเมล็ดพนัธุ์พืชจากประเทศไทย ร้อยละ 67 หรือ 
1,728.5 ล้านบาท เป็นการส่งออกไปเวียดนาม ตามด้วยเมียนม่าร์ ร้อยละ 12 หรือ 319.7 ล้านบาท 
มาเลเซีย ร้อยละ 5 หรือ 126.7 ล้านบาท สําหรับประเทศอื,นๆ มีรายละเอียดในภาพที, 2  
 

 
ภาพที" 2 มลูคา่การสง่ออกเมล็ดพนัธุ์พืชจากประเทศไทย ไปยงัประเทศตา่งๆ ในอาเซียน ปี 2556 

 

จาก 37 ชนิดพืช ที,ส่งออกไปยงั 94 ประเทศทั,วโลก เมล็ดพนัธุ์ข้าวโพด มีมลูคา่การส่งออกสงูสุด 
1,756.4 ล้านบาท ตามด้วยเมล็ดข้าวโพดหวาน พริก และแตงโม ซึ,งมีมลูคา่การส่งออก มากกว่า 100 ล้าน
บาท ดงัภาพที, 3 

 

ในกรณีเมล็ดข้าวโพด ประเทศไทยส่งออกไปยัง 42 ประเทศ (คิดรวมประเทศในอาเซียนเป็น 1 
กลุม่) มลูคา่การสง่ออกในอาเซียน จะสงูมาก คดิเป็นร้อยละ 35.4 จากมลูคา่การส่งออกเมล็ดพนัธุ์ข้าวโพด
ทั 5งหมด ดงัภาพที, 4 
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ภาพที" 3 มลูคา่การสง่ออกเมล็ดพนัธุ์พืช (แยกตามชนิดพืช) จากประเทศไทยไปยงั 94 ประเทศทั,วโลก ปี 

2556 
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ภาพที" 4 มลูคา่การสง่ออกเมล็ดพนัธุ์ข้าวโพดจากประเทศไทยไปยงัประเทศตา่งๆ ทั,วโลก ปี 2556 
 

 จากข้อมลูมลูคา่การสง่ออกเมล็ดพนัธุ์พืชจากประเทศไทยไปยงัประเทศตา่งๆ ทั,วโลก ในปี 2556 
พอชี 5ให้เห็นความจริงที,สรุปได้ดงันี 5 

1. เมล็ดพนัธุ์ข้าวโพด เป็นเมล็ดพนัธุ์พืชที,มีความสําคญัและมีความหมายอย่างยิ,งตอ่ ความคิดที,
จะผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางเมล็ดพนัธุ์ 
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2. ตลาดเมล็ดพนัธุ์พืชหลกัของประเทศไทย อยูใ่นเอเชียและอาเซียน แตก็่มีศกัยภาพที,จะขยาย
ตลาดไปยงักลุม่อเมริกาเหนือและกลุม่ยโุรป 

3. ตลาดเมล็ดพนัธุ์ข้าวโพดของประเทศไทยจะอยูใ่นกลุม่อาเซียน โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม 
4. ถ้าในปี 2558 ประเทศเวียดนามอนญุาตให้ปลกูข้าวโพดดดัแปลงพนัธุกรรม ก็จะสง่ผลกระทบ

อยา่งรุนแรงตอ่การสง่ออกเมล็ดพนัธุ์ข้าวโพดของประเทศไทย 
5. เมล็ดพนัธุ์ข้าวโพดหวาน พริกและแตงโม รวมทั 5งมะเขือเทศ ถั,วฝักยาวและแตงกวา เป็นเมล็ด

พนัธุ์ที,นา่จะมีศกัยภาพในการเพิ,มมลูคา่การสง่ออก  

 
 


